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التشريعات املتعلقة باألرجنتني

مقدمة الرزمة
ميثل س ّن التشريعات الناظمة للقطاع األمني عملية صعبة
ومعقدة .ولذلك ،يجد العديد من املش ّرعني أن من السهل
نسخ تشريعات واستيرادها من بالد أخرى؛ فهذا يس ّرع
هذا األمر من عملية الصياغة ،وال سيما عندما تتوفر
النصوص التشريعية املطلوبة في لغة املشرع نفسه .ولكن
النتيجة املترتبة على ذلك تتمثل في معظم احلاالت في إخراج
تشريعات ضعيفة وركيكة.
وغالبا ً ما تعتبر القوانني املنسوخة ،حتى بعد تعديلها ،قدمية
قبل أن تدخل حيز النفاذ والسريان؛ فال تعود هذه القوانني
تتماشى مع املعايير الدولية ذات الصلة أو أنها ال تلبي
االحتياجات التي يستدعيها السياق السياسي واالجتماعي
احمللي .وفي بعض األحيان ،ينعدم االنسجام بني تلك
القوانني املنسوخة والتشريعات الوطنية النافذة.
في بعض احلاالت ،قد ال يتوفر في املنطقة املعنية قانون
منوذجي مي ّكن املشرعني من إعداد التشريع املطلوب على
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.
لذا ،ال يستغرب املرء أن يرى العديد من املشرعني العرب
وقد اعتراهم اإلحباط والتخبط والعجز أمام املهمة املوكلة
إليهم في صياغة التشريعات الناظمة لقطاع األمن؛ فقد ألفى
هؤالء املشرعون أن من العسير عليهم ّ
اإلطالع 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.
وفي نهاية املطاف ،جلأ بعض املشرعني إلى مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة طلبا ً للمساعدة
في هذا الشأن.
لقد خرجت فكرة إعداد دليل إرشادي للجهات التشريعية في
املنطقة العربية إلى النور بسبب غياب املصادر التشريعية
الضرورية؛ فقد كان العاملون في مجال إعداد التشريعات
وصياغتها يبحثون عن مجموعة منتقاة من املعايير والقواعد
والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي تساعدهم
على صياغة تشريعات جديدة .وفي سبيل هذه الغاية ،قرر
اخلبراء العرب واخلبراء العاملون في مركز جنيف للرقابة
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الدميوقراطية على القوات املسلحة العمل يدا ً بيد من أجل
إعداد بعض األدوات العملية التي تسد الفراغ القائم في هذا
اجلانب.
ملن أ ُ ِع ّد هذا الدليل اإلرشادي؟
يستهدف هذا الدليل اإلرشادي بصورة رئيسية جميع
اجلهات واألشخاص العاملني في املنطقة العربية والذين
يسعون إلى إعداد تشريعات ناظمة للقطاع األمني أو
تطوير التشريعات األمنية القائمة .ويضم هؤالء البرملانيني،
واملوظفني العموميني ،واخلبراء القانونيني واملنظمات غير
احلكومية .وهو على هذه الشاكلة مفيد للمسؤولني األمنيني،
وال يستغني عنه الباحثون والطالب املهتمون بالتشريعات
التي حتكم القطاعات األمنية باعتباره أداة مرجعية هامة.
عالم يحتوي هذا الدليل اإلرشادي؟
تتضمن مجموعة األدوات عدد من الكتيبات املوضوعة باللغتني
العربية واالنكليزية ،وتق ّدم معايير وقواعد وإرشادات،
باإلضافة إلى أمثلة عملية لبعض القوانني النموذجية في
مجاالت عدة تقع ضمن تشريع القطاع األمني.
مت نشر بعض هذه األجزاء ،في حني ما زال البعض
وقد ّ
اآلخر قيد اإلجناز:
تشريع الشرطة
تشريع املخابرات
تشريع العدالة العسكرية
اتفاقات مركز القوات
سوف يتم إضافة سلسلة جديدة عند احلاجة ،وال شك في
إمكانية زيادة السلسلة احلالية بإضافة كتيبات جديدة وفقا
ملا تقتضيه احلاجة في املنطقة العربية.
لإلطالع على أحدث املؤلفات واملنشورات الصادرة في هذا
الشأن ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
www.dcaf.ch/publications

ما الهدف من هذا الدليل اإلرشادي؟
يسعى هذا الدليل اإلرشادي إلى مساعدة املش ّرعني في
املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء إلى
مستوى توقعاتهم .ففي الواقع ،يتطلّع املواطنون العرب إلى
تلقّي خدمات مهنية من أجهزة الشرطة وقوى األمن العاملة
في مجتمعاتهم ،والتي يتحتم عليها أن تثبت فعاليتها وتأثيرها
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وأن تؤ ّمن احتياجات املواطنني .كما يتوقع املواطنون العرب
من أجهزة الشرطة واألجهزة األمنية وعناصرها االلتزام
بالقانون ومبعايير حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى خضوعهم
للمساءلة عن أدائهم وسلوكهم .ولذلك ،يعمل هذا الدليل
اإلرشادي على ترسيخ املعايير الدولية في التشريعات
الناظمة للقطاع األمني ،من قبيل الرقابة الدميوقراطية،
واحلكم الرشيد والشفافية.
وعالو ًة على ما تقدم ،يستعرض هذا الدليل اإلرشادي،
بنسختيه العربية واإلجنليزية ،القواعد الدولية جنبا ً إلى
جنب مع أمثلة على تشريعات من خارج املنطقة العربية ،وهو
ما يتيح الفرصة للمقارنة بني مختلف التجارب واملمارسات
في هذا املجال.
لقد أفرزت ندرة األدبيات املنشورة باللغة العربية حول
التشريعات األمنية مشكلة كبيرة أمام املشرعني العرب .وفي
هذا الصدد ،يهدف هذا الدليل إلى س ّد هذه الفجوة .ويتمثل
أحد األهداف التي يسعى الدليل إلى حتقيقها في تقليص
الوقت الذي يمُ ضيه املشرعون في البحث عن املعلومات ،مما
يسمح لهم بالتركيز على املهمة الرئيسية التي ينكبّون على
إجنازها .ومع توفر قدر أكبر من املعلومات باللغة العربية،
فقد يس ُهل على العديد من املواطنني ومؤسسات املجتمع
املدني أن يعبّروا عن رؤيتهم لنوع أجهزة الشرطة وقوى
األمن التي يريدونها ،كما ميكنهم املساهمة في إعداد إطار
قانوني حديث وقوي لتنظيم القطاع األمني.

ويرسخ
كما يعزز هذا اإلطار الثقة العامة
ّ
شرعية احلكومة وقوى األمن التابعة لها في نظر
املواطنني.
ولهذه األسباب مجتمعة ،غالبا ً ما تُستهل عملية إصالح
القطاع األمني مبراجعة شاملة للتشريعات الوطنية التي
تنظم هذا القطاع وإعادة صياغتها .وفي هذا السياق ،تركز
هذه املهمة على حتديد ومعاجلة مواطن التعارض وغياب
الوضوح الذي يكتنف أدوار املؤسسات األمنية املختلفة
وصالحياتها.

ملاذا تدعو احلاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث وقوي
للقطاع األمني؟
ميثل اإلطار القانوني السليم شرطا ً ضروريا ً مسبقا ً لضمان
احلكم الرشيد للقطاع األمني الذي يتّسم بفعاليته وجناعته
وخضوعه للمساءلة ،وذلك لألسباب التالية:
يحدد هذا اإلطار القانوني دور مختلف األجهزة
األمنية واملهام املوكلة لكل منها.
ويحدد االمتيازات املمنوحة ألجهزة األمن وألفرادها
والقيود املفروضة على صالحياتهم.
ويحدد دور وصالحيات املؤسسات التي تدير
األجهزة األمنية وتفرض الرقابة عليها.
ويوفر هذا اإلطار القاعدة الالزمة إلجراء املساءلة،
حيث أنه يضع حدا ً فاصالً واضحا ً بني السلوك
القانوني والسلوك غير القانوني.
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كيف ميكن استخدام هذه األداة؟
لدى كل دولة احتياجات وتوقعات محددة
تتعلق بأجهزة اإلستخبارات التابعة لها،
وتتأثر تلك االحتياجات مبجموعة من
العوامل مثل التاريخ واملمارسة القانونية
والبيئة األمنية اخلاصة بالدولة ،ودائما
ما تعكس التشريعات اخلاصة بأجهزة
اإلستخبارات تلك العوامل .وبالرغم من
تلك االختالفات فيما بني الدول إال أنه
بإمكان من يسنون القوانني االستفادة
من دراسة التشريعات واملمارسات
اخلاصة بالدول األخرى .كما عليهم
أيضا ً االستعانة باملعايير الدولية وأفضل
املمارسات في مجال حكم اإلستخبارات.
والبد من اإلشارة إلى أن هناك قيودا ً
يفرضها القانون الدولي على ما ميكن
للدول أن تسمح ألجهزة اإلستخبارات
اخلاصة بها بالقيام به ،لذا يتعني على
املشرعني أن يأخذوا تلك املعايير بعني
االعتبار أثناء وضعهم لإلطار القانوني
جلهاز اإلستخبارات.
تسهل رزمة أدوات السلسلة
االستخباراتية “التشريعات املتعلقة
بالقطاع األمني” من إجراءات صياغة
ووضع التشريعات اخلاصة بأجهزة
اإلستخبارات ،وذلك من خالل تقدمي
مناذج جيدة للتشريعات اخلاصة
باإلستخبارات باإلضافة إلى شرح
للمعايير الدولية التي تتعلق باملجال
ذاته.
وعلى الرغم من تفرد التشريعات
اخلاصة بأجهزة اإلستخبارات لكل
دولة فإنه من املمكن حتديد عدد من
العناصر املشتركة إلطار قانوني يشمل
جميع أجهزة اإلستخبارات .وقد وضعت
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جدول  :1املنظومة التحليلية للمقارنة بني التشريعات االستخباراتية
املوضوع

احملتوى

أحكام عامة

•تعريف املصطلحات الرئيسية املستخدمة في
القانون
•وصف املؤسسات املشمولة بالقانون

الصالحيات
والوظائف

•دور االستخبارات واملهام املسموح لهم وغير
املسموح لهم باإلضالع بها

صالحيات جمع
املعلومات

•وصف ما هي املعلومات التي ميكن وال ميكن
ألجهزة االستخبارات جمعها
•شرح السلطات اخلاصة املتاحة ألجهزة
االستخبارات جلمع املعلومات ،متى ميكن
استخدامها.
•تفاصيل كيفية التصريح باستخدام
الصالحيات اخلاصة ومن الذي يصرح بها
وينفذها ويراجعها

التنظيم
والهيكل

إدارة واستخدام
البيانات
الشخصية

التعاون مع
الهيئات احمللية
واألجنبية
وتبادل
املعلومات

•شرح لكيفية تنظيم املجتمع االستخباراتي وما
هي املؤسسات املشاركة
•وصف املسؤول عن أجهزة االستخبارات

•القواعد املتعلقة بكيفية جمع البيانات
الشخصية واالحتفاظ بها والوصول إليها
ونقلها وحذفها
•شرح كيفية تقدمي األفراد لطلبات للوصول إلى
البيانات الشخصية اخلاصة بهم التي حتتفظ
بها أجهزة االستخبارات
•القواعد املتعلقة بالكيانات احمللية واألجنبية
التي ميكن ألجهزة االستخبارات التعاون
معها
•التفاصيل اخلاصة بالضوابط التي تنطبق على
تبادل املعلومات مع الهيئات احمللية واألجنبية
•التفاصيل اخلاصة بوسائل التصريح
واستعراض التعاون االستخباراتي ومن
املسؤول عن ذلك.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
هيئة حترير رزمة األدوات “التشريعات
اخلاصة بالقطاع األمني” جدول يسلط
الضوء على تلك العناصر(أنظر اجلدول
 .)1ويحتوي هذا الكتيب على قانون
االستخبارات الوطنية لألرجنتني لعام
 2001والالئحة التنفيذية لقانون
االستخبارات الوطنية 2002 ،في
النسخ األصلية ،باإلضافة إلى تنظيم
القوانني تبعا ً ملوضوعها كما هو موضح
في اجلدول ،مما يتيح للمشرعني سرعة
التعرف على املواضيع احملددة التي
ينبغي أن يتضمنها تشريع أجهزة
اإلستخبارات فضالً عن مقارنة القوانني
املختلفة وفقا ً ملواضيع بعينها.

اإلدارة الداخلية
والرقابة
الرقابة
التنفيذية

•شرح نظام اإلدارة الداخلية
•وصف أدوار ومسؤوليات
االستخبارات

مديري

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

الرقابة
البرملانية
ورقابة اخلبراء

•وصف وهيئات الرقابة البرملانية واخلبيرة
خارج أجهزة االستخبارات والسلطة
التنفيذية
•وصف اختصاص ومهام هيئات الرقابة
اخلارجية
•تفاصيل الصالحيات املتاحة لهيئات الرقابة
اخلارجية  ،مبا في ذلك وصولهم إلى املعلومات
واملسؤولني.

املوظفون

•التفاصيل املتعلقة بحقوق وواجبات أعضاء
أجهزة االستخبارات
•معلومات عن إمكانية فرض عقوبات جراء
األعمال غير القانونية

التعامل مع
الشكاوى

أخرى

•التفاصيل املتعلقة بكيفية رفع األفراد لشكاوى
ضد أجهزة االستخبارات
•توضيح املؤسسة املختصة بالتعامل مع
الشكاوى ضد أجهزة االستخبارات
•وصف السلطات املتاحة للتعامل مع مؤسسة
الشكاوى

•املواد التي ال تندرج في فئات أخرى
•املواد التي مت إزالتها
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تشريعات جهاز االستخبارات االرجنتيني
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نظرة عامة

الرقابة واإلشراف على أجهزة االستخبارات األرجنتينية

يحتوي هذا الكتيب على قانون االستخبارات الوطنية
اخلاص باألرجنتني باإلضافة إلى املرسوم الرئاسي رقم
 950لعام  2002الذي يتطلبه القانون والذي يحتوي على
اللوائح التكميلية.
وقد مت اعتماد قانون االستخبارات الوطنية عام  2001بعد
ما يقرب من عشرين عا ٍم من اجلدل حول إصالح أجهزة
االستخبارات األرجنتينية وما يصاحب ذلك من مؤسسات
رقابية وإشرافية .وقد مت استخدام أجهزة االستخبارات
كأداة قمعية خالل فترة الدكتاتورية العسكرية (-1976
 ،)1983وشاركت في انتهاكات واسعة النطاق حلقوق
اإلنسان .وبعد عودة حكومة منتخبة دميقراطيًا عام
 ،1983كانت هناك حاجة إلحداث إصالحات كبيرة بأجهزة
االستخبارات من أجل إنشاء مؤسسات مهنية خاضعة للرقابة
الدميقراطية ،وحتترم سيادة القانون وحقوق اإلنسان .وقد
جرى إصالح أجهزة االستخبارات األرجنتينية في سياق
عملية إصالح أوسع نطا ًقا للقطاع األمني والتي قامت كذلك
بإخضاع القوات املسلحة والشرطة لتعدي ٍل شام ٍل .ولقد
ركزت هذه العملية على وضع القطاع األمني حتت رقابة
مدنية دميقراطية وإنهاء الدور الذي تلعبه القوات املسلحة
في األمن الداخلي.
ويشمل نظام االستخبارات الوطني لألرجنتني ثالث
وكاالت .األمانة العامة للمخابرات ( )SIDEوهي هيئة
مدنية وتعد الوكالة الرئيسية في جهاز االستخبارات.
ويقع على عاتق األمانة العامة للمخابرات مسؤولية جمع
وتقدمي املعلومات اإلستخباراتية واالستخبارات املضادة
حول التهديدات الداخلية واألجنبية التي تتعرض لها
البالد .واإلدارة الوطنية للمخابرات اجلنائية ،وهي هيئة
مدنية يقع على عاتقها مسؤولية جمع وتقدمي املعلومات
االستخباراتية اجلنائية .وأخي ًرا ،اإلدارة الوطنية للمخابرات
العسكرية اإلستراتيجية والتي يقع على عاتقها مسؤولية
جمع املعلومات االستخباراتية العسكرية؛ وتقع وحدات
االستخبارات اخلاصة بكل فرع من فروع القوات املسلحة
ضمن اختصاص هذه الوكالة.

املؤسسات الرئيسية املسؤولة عن الرقابة واإلشراف على
أجهزة االستخبارات األرجنتينية هي البرملان والسلطة
التنفيذية والسلطة القضائية.
1 .1يتم اإلشراف البرملاني على أجهزة االستخبارات من
قبل» جلنة مشكلة من املجلسني النيابيني لإلشراف على
هيئات وأنشطة االستخبارات .وتتألف اللجنة من سبعة
أعضاء من مجلس النواب وسبعة أعضاء من مجلس
الشيوخ في البرملان ،وتتم رئاسة اللجنة بالتناوب بني
املجلسني .وتتمتع اللجنة بصالحيات واسعة ملراقبة
األبعاد التالية ألجهزة االستخبارات :شرعية أنشطتها،
وسياساتها ،وإدارتها وتسييرها ،وفاعليتها ،وأمورها
املالية .عالوة على ذلك ،ميكن للجنة استقبال الشكاوى
من العامة والتحقيق فيها .وتتمتع اللجنة بسلطة واسعة
للوصول إلى املعلومات السرية الضرورية لتحقيق ما
لها من صالحيات.
2 .2يتولى الرئيس مسؤولية وضع السياسات واألهداف
العامة جلهاز االستخبارات .ويعني الرئيس أمينًا عا ًما
جلهاز االستخبارات والذي سيكون بدوره الوزير
الذي سيساعده في مهمته تلك .وإن األمني العام جلهاز
االستخبارات هو ً
أيضا الوزير املسؤول عن األمانة
العامة للمخابرات .ويكون وزير األمن والعدل وحقوق
اإلنسان هو املسؤول عن اإلدارة الوطنية للمخابرات
اجلنائية بينما يرأس وزير الدفاع اإلدارة الوطنية
للمخابرات العسكرية اإلستراتيجية .وال توجد هيئة
تنفيذية متخصصة لفحص عمل أجهزة االستخبارات.
3 .3إن املهمة الرقابية للسلطة القضائية تتمثل في استعراض
ما تقدمه األمانة العامة للمخابرات من طلبات الستخدام
سلطات خاصة جلمع معلومات مثل التصنت على
االتصاالت ومنحها تلك السلطات إذا ما كان ذلك
مناسبًا .وال ميكن لألمانة العامة للمخابرات استخدام
تلك السلطات بدون تصريح قضائي مسبق.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
قوانني أخرى ذات صلة
فضال عن قانون االستخبارات الوطنية ،هناك العديد من
القوانني األخرى التي تتعلق على وجه اخلصوص بأجهزة
االستخبارات في األرجنتني .حيث يتضمن قانون األمن
الداخلي لعام  1922عد ًدا من األحكام الهامة فيما يتعلق
بأجهزة االستخبارات .ومن اجلدير بالذكر ،أنه يقوم
بالتمييز على نحو واضح بني األمن اخلارجي والداخلي.
ولقد أسفر غياب مثل هذا التمييز في املاضي عن مشاكل
كبيرة حينما كانت تقوم املؤسسة العسكرية بانتهاك حقوق
اإلنسان أثناء تنفيذ العمليات الداخلية.
ويقوم قانون الدفاع الوطني بتنظيم عمل القوات املسلحة،
مبا في ذلك أجهزة االستخبارات اخلاصة بكل فرع وكذلك
هيئة التنسيق االستخباراتي .ويحظر هذا القانون على
القوات املسلحة املشاركة في مسائل األمن الداخلي ،ومينع
على نحو واضح أجهزة االستخبارات في القوات املسلحة
من جمع املعلومات حول الشؤون السياسية الداخلية.

املصادر
•بريسيال كارلوس برانداو أوتونزEstablishing Democratic‘ ،
Control of Intelligence in Argentina،’ in PSI Handbook
 “ of Global Security and Intelligence، Volume 1فرض
رقابة دميقراطية على االستخبارات في األرجنتني” ،في كتاب (كتيب
االستخبارات واألمن العاملي) ،املجلد  .1احملررون :ستيوارت فارسون،
بيتر جيل ،مارك فيثيان ،شلومو شبيرو( ،دار نشروسيتبورت سي تي
براجر ،عام .2008
•إدواردو إستيفيزExecutive and Legislative Oversight‘ ،
of the Intelligence System in Argentina،’ in Who’s
Watching the Spies? Eds.
“الرقابة التشريعية والتنفيذية على نظام االستخبارات في األرجنتني”،
في كتاب (من يراقب اجلواسيس؟)
احملررون :هانز بورن ،ولوك جونسون وإيان لي (دار نشر دول بوتوماك،
فرجينيا .)2005
•إدواردو إستيفيزArgentina’s Intelligence in the‘ ،
Twenty-First Century،’ paper presented at the 51st
International Studies Association Conference، New
Orleans، February 2010.
“وكالة االستخبارات في األرجنتني في القرن احلادي عشر” ،بحث مت
تقدميه في مؤمتر جمعية الدراسات الدولية احلادي واخلمسني ،نيو
أورلينز ،فبراير .2010

وأخي ًرا ،فإن قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2000
وثيق الصلة كذلك ألنه يقوم بتنظيم التعامل مع البيانات
الشخصية من قبل أجهزة االستخبارات.
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التشريعات مبينة في اجلدول التحليلي
(هذه املواد مقتبسة من قانون االستخبارات الوطنية لألرجنتني لعام  2001و الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية
لإلطالع على نص القانون بالكامل ،الرجاء النظر الى الصفحات).39-27 :

املوضوع
أحكام عامة

قانون االستخبارات الوطنية 2001 ,و الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
قانون االستخبارات الوطنية2001 ,
املادة 1
الغرض من هذا القانون هو وضع األسس القانونية والتنظيمية والوظيفية لنظام االستخبارات
الوطنية.
املادة 2
ألغراض هذا القانون واألنشطة التي ينظمها ،تعني املصطلحات التالية:
‘ .1االستخبارات الوطنية’ :النشاط الذي يتكون من احلصول على وجمع وتنظيم وحتليل
املعلومات احملددة بشأن احلقائق والتهديدات واملخاطر والصراعات التي تؤثر على أمن البالد
الداخلي واخلارجي.
‘ .2االستخبارات املضادة’ :النشاط احملدد املتعلق مبجال االستخبارات يتم القيام به بهدف جتنب
أو منع أنشطة االستخبارات من قبل األطراف التي متثل تهديدات أو مخاطر على أمن الدولة
القومي.
‘ .3االستخبارات اجلنائية’ :نوعية االستخبارات التي تتعلق بأنشطة إجرامية محددة التي ،بحكم
طبيعتها وحجمها ونتائجها املتوقعة وخطرها أو أشكالها ،تؤثر على حرية وحياة وأصول
السكان وحقوقهم وضماناتهم ومؤسسات النظام النيابي واجلمهوري والفيدرالي املنشأة
مبوجب الدستور الوطني.
‘ .4االستخبارات العسكرية اإلستراتيجية’ :نوعية االستخبارات التي تتعلق مبعرفة إمكانات
ونقاط ضعف القدرة العسكرية للدول التي حتظى باهتمام من وجهة نظر الدفاع الوطني
جنبا إلى جنب مع البيئة اجلغرافية ملناطق العمليات اإلستراتيجية احملددة مبوجب التخطيط
العسكري االستراتيجي.
‘ .5نظام االستخبارات الوطنية’ :مجموعة العالقات الوظيفية التي تربط أجهزة االستخبارات
الوطنية بالدولة ،مبوجب توجيهات من أمانة االستخبارات على نحو يسهم في صنع القرار
فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة بأمن البالد الداخلي واخلارجي.
املادة 3
يتعني اتفاق طريقة عمل نظام االستخبارات الوطنية متاما مع األحكام الواردة في اجلزء  ،1الفصل
األول والثاني من الدستور الوطني واملعايير القانونية والتنظيمية احلالية.
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املادة 4
ال يجوز ألي جهاز من أجهزة االستخبارات:
 .1املشاركة في املهام القمعية أو امتالك صالحيات إجبارية أو ،القيام بنفسه ،بأداء وظائف
التحقيق الشرطي أو اجلنائي إال مبوجب أمر محدد من سلطة قضائية مختصة صادر في
إطار قضية محددة تخضع لواليتها القضائية أو مصرح به لهذه الغاية مبوجب القانون.
 .2احلصول على معلومات أو إجراء استخبارات أو تخزين بيانات عن أشخاص ،ال لشيء إال
بسبب العرق أو املعتقد الديني أو السلوكيات اخلاصة أو الرأي السياسي أو لكونهم منضمني
أو منتمني إلى حزب أو نقابة جتارية أو منظمات اجتماعية أو مجتمعية أو تعاونية أو خيرية
أو ثقافية أو عمالية ،أو بسبب األنشطة املشروعة التي يقومون بها في أي مجال من مجاالت
العمل.
 .3التأثير بأي شكل من األشكال على احلالة املؤسسية والسياسية والعسكرية والشرطية
واالقتصادية واالجتماعية للبالد وسياستها اخلارجية ،والوضع الداخلي لألحزاب السياسية
املنشأة مبوجب القانون ،أو الرأي العام أو األشخاص أو وسائل اإلعالم أو اجلمعيات أو
املجموعات القانونية أيا كان نوعها.
 .4الكشف أو اإلفصاح عن أي نوع من املعلومات تتعلق بأي مواطن أو شخصية اعتبارية ،سواء
كانت عامة أو خاصة ،كان قد مت احلصول عليها أثناء ممارسة اجلهاز ملهامه ،إال مبوجب أمر
أو تصريح قضائي.
املادة 11
يحظر إنشاء وهيكلة وتسيير عمل اجلمعيات واملؤسسات والشبكات ومجموعات األشخاص
الطبيعيني أو االعتباريني التي تخطط و  /أو تنفذ أي مرحلة من مراحل وظائف وأنشطة االستخبارات
التي يكفلها هذا القانون لألجهزة التابعة لنظام االستخبارات الوطنية.
الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
املادة 1
يتعني الوفاء مبتطلبات التعاون القضائي املشار إليها في املادة  ،4الفقرة الفرعية  1من القانون في
إطار األهداف واملهام املوكلة إلى وكالة االستخبارات املعنية.
املادة 2
يتعني على وكاالت االستخبارات توضيح األنشطة املشار إليها في املادة  4الفقرة الفرعية  2من
هذا القانون عمال باألوامر املنصوص عليها في قانون البيانات الشخصية رقم  25,326وعلى
وجه التحديد ما هو منصوص عليه في املادة  23من التوجيهات القانونية املذكورة آنفا .ويجب أن
يكون الوفاء بهذه األحكام نتيجة للسياسات والضوابط التي وضعها رئيس كل وكالة في نظام
االستخبارات الوطنية في نطاق واليتها القضائية املعنية.
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التنظيم والهيكلية

قانون االستخبارات الوطنية2001 ,
املادة 6
فيما يلي أجهزة نظام االستخبارات الوطنية:
 .1أمانة االستخبارات.
 .2املديرية الوطنية لالستخبارات اجلنائية.
 .3املديرية الوطنية لالستخبارات العسكرية اإلستراتيجية.
املادة 7
أمانة االستخبارات ،اخلاضعة لسلطة رئيس الدولة ،تكون اجلهاز األعلى لنظام االستخبارات
الوطنية ومهمتها العامة هي توجيه النظام.
املادة 14
يجوز لرئيس الدولة تشكيل مجلس وزاري مشترك ملساعدته وتقدمي املشورة له فيما يتعلق
باخلطوط العريضة اإلستراتيجية واألهداف العامة لسياسة االستخبارات الوطنية ،ويقوم في كل
حالة من هذه احلاالت بتحديد األعضاء املشاركني في هذا املجلس.
وباملثل ،يجوز لرئيس الدولة ،متى رأى ذلك مناسبا ،طلب املشاركة االستشارية من جانب ممثلني
للقوات املسلحة وقوات األمن أو الشرطة الفيدرالية األرجنتينية في املجلس املذكور أعاله.
املادة 15
يتولى أمني االستخبارات مسؤولية أمانة االستخبارات ويتمتع بدرجة وزير ويتم تعيينه بواسطة
رئيس الدولة بعد التشاور االختياري مع اللجنة الثنائية للكوجنرس الوطني املنوطة بالرقابة على
أجهزة االستخبارات وأنشطتها.
الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
املادة 9
تكون الوكاالت التي تشكل نظام االستخبارات الوطنية أعضاء دائمني في املجلس الوزاري املشار
إليه في املادة  14من القانون

الصالحيات
والوظيفة

قانون االستخبارات الوطنية2001 ,
املادة 8
تكون وظيفة أمانة االستخبارات إجراء االستخبارات الوطنية.
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املادة 9
مبوجب ذلك مت إنشاء املديرية الوطنية لالستخبارات اجلنائية ،وتخضع لسلطة أمانة األمن الداخلي.
وتكون وظيفتها إجراء االستخبارات اجلنائية.
املادة 10
مبوجب ذلك مت إنشاء املديرية الوطنية لالستخبارات العسكرية اإلستراتيجية ،وتخضع لسلطة
وزير الدفاع وفقا ألحكام املادة  15من القانون .23554
وتكون وظيفتها إجراء االستخبارات العسكرية اإلستراتيجية.
تتولى أجهزة استخبارات القوات املسلحة مسؤولية إجراء االستخبارات اإلستراتيجية العملية
واالستخبارات التكتيكية الالزمة لتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية ،وغيرها من االستخبارات
الفنية احملددة.
صالحيات
جمع
املعلومات

املادة 5
ال يجوز املساس باملراسالت الهاتفية أو البريدية أو البرقية أو عبر الفاكس أو أي نظام آخر إلرسال
أشياء أو نقل الصور واألصوات أو حزم البيانات ،فضال عن أي نوع من املعلومات وامللفات
والسجالت و  /أو الوثائق اخلاصة أو تلك غير املصرح بالوصول إليها أو قراءتها أو غير متاحة
للجمهور ،في جميع أنحاء جمهورية األرجنتني إال عن طريق أمر قضائي أو تصريح يخالف ذلك.
املادة 18
عندما يتعني ،إبان القيام بأنشطة االستخبارات أو االستخبارات املضادة ،اعتراض أو التقاط
االتصاالت اخلاصة من أي نوع ،يجب على أمانة االستخبارات طلب التصريح القضائي الالزم
لذلك.
يجب صياغة هذه التصاريح كتابة مبينة أسباب صدورها مصحوبة بإشارات دقيقة عن رقم أو
أرقام الهاتف أو العنوان أو العناوين االلكترونية أو أي وسيلة أخرى سيتم اعتراض أو التقاط
االتصاالت اخلاصة بها.
املادة 19
في احلالة املنصوص عليها في املادة السابقة ،يجب تقدمي طلب التصريح القضائي بواسطة أمني
لالستخبارات أو املسؤول الذي يفوض إليه هذه السلطة صراحة لقاضي العقوبات الفيدرالي
صاحب االختصاص القضائي املعني .لغرض حتديد هذا االختصاص ،ينبغي النظر بعني االعتبار
حملل إقامة األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين سيتم اعتراض اتصاالتهم ،أو في حالة اجلوال
أو االتصاالت عبر القمر الصناعي ،املكتب املسجل الذي تتم من خالله هذه االتصاالت.
ويتم احلفاظ على سرية الوقائع في كل حالة من احلاالت.
تكون احلدود اإلجرائية في الدرجة األولى  24ساعة لكال الطرفني واحملاكم املعنية.

13

التشريعات املتعلقة باألرجنتني
تخضع قرارات رفض مثل هذه الطلبات لالستئناف أمام الغرفة الفيدرالية املعنية حتى يصدر قاضي
الدائرة التي يتم نظر االستئناف فيها قراره في غضون فترة زمنية إلزامية ال تتجاوز اثنتني وسبعني
( )72ساعة ،مع إمكانية احلصول على تصريح بالعمل خارج األوقات العادية ،عند الضرورة.
يمُ نح التصريح لفترة زمنية ال تزيد عن ستني ( )60يوما ،تنقضي تلقائيا ،إال إذا قدم أمني
االستخبارات أو املسؤول الذي فوض له هذه السلطة طلبا رسميا يتم مبوجبه منح تصريح مرة
أخرى من قبل القاضي الذي ينظر االستئناف ،أو من الدائرة املعنية في حال مت رفض الطلب في
الدرجة األولى .وفي مثل هذه احلاالت قد يتم متديد الفترة الزمنية ملدة ستني ( )60يوما على األكثر،
عندما يكون ال غنى عنها الستكمال التحقيقات اجلارية.
املادة 20
مبجرد انقضاء احلدود الزمنية املنصوص عليها في املادة السابقة ،يأمر القاضي ببدء اإلجراءات
القانونية ذات الصلة ،وإال يكون لزاما على من قام بذلك بتدمير أو محو الوسائط التي مت إجراء
التسجيالت عليها أو النسخ البريدية أو االعتراضات السلكية أو عبر الفاكس أو أي عنصر آخر من
شأنه استخدام نتائجها مبثابة دليل.
املادة 21
مبوجب ذلك مت إنشاء مديرية املراقبة القضائية ( )DOJكجزء من أمانة االستخبارات وتكون هذه
املديرية هي اجلهاز الوحيد من أجهزة الدولة املكلف بتنفيذ أي نوع من االعتراضات املصرح أو
املأمور بها من قبل السلطة القضائية املختصة.
املادة 22
يتعني إرسال األوامر القضائية العتراض االتصاالت الهاتفية ملديرية املراقبة القضائية في شكل
خطاب رسمي موقع من قبل القاضي ،يشمل تعليمات مفصلة ودقيقة لتوجيه املهمة املعنية.
يتعني على القاضي إرسال خطاب رسمي آخر ،مختصر ،يسرد فقط األرقام محل االعتراض حتى
يتسنى للمديرية إرفاقها بالطلب الذي سترسله إلى شركة اخلدمات الهاتفية املسؤولة عن التصنت
على االتصاالت.
يتعني توقيع اخلطاب الرسمي الذي سترسله املديرية ومكاتبها الفرعية إلى شركات اخلدمات
الهاتفية بواسطة رئيس املديرية أو املكتب الفرعي املقدم للطلب.
املادة 34
يكون للجنة الثنائية احلق في مطالبة مديرية املراقبة القضائية ( )DOJواملكاتب الفرعية التابعة
لها داخل البالد والشركات التي ،تقدم اآلن أو في املستقبل ،أي نوع من أنواع اخلدمات الهاتفية أو
خدمات االتصاالت في جمهورية األرجنتني ،بتزويدها بالتقارير األمنية السرية التي حتتوي على
قائمة االتصاالت املعترضة والتسجيالت التي مت تنفيذها خالل فترة معينة.
وتكون اللجنة الثنائية مسؤولة عن جمع وحتليل املعلومات ومراقبة ما إذا كانت التدابير املتخذة في
مسألة بعينها كانت مبوجب أوامر قضائية أم ال.
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الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
املادة 14
أثناء أداء أنشطة االستخبارات واالستخبارات املضادة ،في حالة طلب احلصول على إذن قضائي
العتراض أو التقاط أي نوع من االتصاالت اخلاصة بني عدة موضوعات في وقت واحد ،يطلب وزير
االستخبارات الوطنية هذا اإلذن من قاض احتادي لديه الوالية على أي من املقار املعنية وفقا ملا هو
منصوص عليه في الفقرة األولى من املادة  19من القانون.
وباملثل ،يتعني توجيه كافة الطلبات الالحقة والتي هي نتاج لنفس أنشطة االستخبارات إلى القاضي
االحتادي الذي كان جزءا من الطلب األصلي بشأن اعتراض أو التقاط االتصاالت.
املادة 15
ألغراض املادة ( 22الفقرة األخيرة) من القانون ،يتعني توقيع االتصاالت املكتوبة الصادرة من
مكتب املالحظات القضائية لشركات خدمة الهاتف ،من قبل مدير املنطقة أو املسؤول املصرح له
أصوال في حالة غياب أو خلو منصب مدير املنطقة.
إدارة
واستخدام
البيانات
الشخصية
التعاون و تبادل
املعلومات مع
الهيئات احمللية
واالجنبية
اإلدارة الداخلية
والرقابة
الرقابة التنفيذية

قانون االستخبارات الوطنية2001 ,
املادة 12
يضع رئيس الدولة اخلطوط العريضة اإلستراتيجية واألهداف العامة لسياسة االستخبارات
الوطنية.
املادة 13
وفقا للخطوط العريضة واألهداف التي يحددها رئيس الدولة ،يكون ألمانة االستخبارات املهام
احملددة التالية:
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.10
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صياغة خطة االستخبارات الوطنية.
تصميم وتنفيذ برامج وميزانيات االستخبارات احملددة في اخلطة لالستخبارات الوطنية.
تخطيط وتنفيذ األنشطة املعنية باحلصول على وحتليل املعلومات الستخدامها في إجراء
االستخبارات الوطنية واالستخبارات املضادة.
توجيه وتوضيح أنشطة نظام االستخبارات الوطنية وطريقة عمله ،فضال عن العالقات مع
أجهزة االستخبارات للدول األخرى.
تنسيق األنشطة املدرجة في إطار القانون  23554بشأن الدفاع الوطني وقانون 24059
بشأن األمن الداخلي مع املسؤولني املعينني من قبل الوزراء املختصني باملجاالت ذات الصلة
ممن قد ال تقل رتبتهم عن وكيل وزارة.
مطالبة كل أجهزة اإلدارة العامة الوطنية بتوفير املعلومات الالزمة ألداء مهامها.
مطالبة حكومات املقاطعات بالتعاون متى كان ذلك ضروريا ألداء أنشطتها.
تنسيق صياغة تقييم االستخبارات اإلستراتيجية الوطنية وخطة جمع املعلومات الناجمة عن
ذلك.
وضع التقرير السنوي عن أنشطة االستخبارات ،وذلك بهدف عرضه أمام اللجنة الثنائية
للكوجنرس الوطني املنوطة بالرقابة على أجهزة االستخبارات وأنشطتها .وحتقيقا لهذه
الغاية يتعني على أجهزة نظام االستخبارات الوطنية تزويدها بجميع املعلومات الالزمة.
اإلطالع على التدريب وبناء القدرات والتدريب العملي ورفع مستوى املوظفني التابعني ألمانة
االستخبارات ،واملشاركة في بناء القدرات املتقدمة ملوظفي االستخبارات من خالل مدرسة
االستخبارات الوطنية.
تزويد وزارة الدفاع باملعلومات واالستخبارات الالزمة للمساهمة في إجراء االستخبارات
اإلستراتيجية العسكرية وفقا لألحكام ذات الصلة بهذه املسألة واملنصوص عليها في املادة
 15من القانون .23554
تزويد مجلس األمن الداخلي باملعلومات واالستخبارات الالزمة للمساهمة في إجراء
االستخبارات اجلنائية وفقا لألحكام ذات الصلة بهذه املسألة واملنصوص عليها في املادة 10
(ه) من القانون .24059
إبرام اتفاقيات مع األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني ذوي الطبيعة العامة أو اخلاصة على
النحو الذي يفيدها في أداء مهامها.

املادة 14
يجوز لرئيس الدولة تشكيل مجلس وزاري مشترك ملساعدته وتقدمي املشورة له فيما يتعلق
باخلطوط العريضة اإلستراتيجية واألهداف العامة لسياسة االستخبارات الوطنية ،ويقوم في كل
حالة من هذه احلاالت بتحديد األعضاء املشاركني في هذا املجلس.
وباملثل ،يجوز لرئيس الدولة ،متى رأى ذلك مناسبا ،طلب املشاركة االستشارية من جانب ممثلني
للقوات املسلحة وقوات األمن أو الشرطة الفيدرالية األرجنتينية في املجلس املذكور أعاله.
املادة 15
يتولى أمني االستخبارات مسؤولية أمانة االستخبارات ويتمتع بدرجة وزير ويتم تعيينه بواسطة
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رئيس الدولة بعد التشاور االختياري مع اللجنة الثنائية للكوجنرس الوطني املنوطة بالرقابة على
أجهزة االستخبارات وأنشطتها.
الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
املادة 4
يصدر وزير االستخبارات الوطنية التوجيهات الالزمة لعمليات نظام االستخبارات الوطنية وفقا
لتفويضها املمنوح مبوجب املادة  7من القانون.
الرقابة البرملانية
ورقابة اخلبراء

قانون االستخبارات الوطنية2001 ,
املادة 17
يجب على أعضاء أجهزة االستخبارات واملشرعني التابعني للجنة الثنائية املنوطة بالرقابة على أجهزة
االستخبارات وأنشطتها واملوظفني املعنيني بها ،جنبا إلى جنب مع السلطات القضائية واملسؤولني
واألشخاص الذين ،نتيجة ملهامهم أو عن طريق الصدفة ،يطلعون على املعلومات املذكورة في املادة
السابقة ،احملافظة على أعلى درجات سرية وخصوصية هذه املعلومات.
اإلخالل بهذا الواجب يعرض مرتكبيه للعقوبات املنصوص عليها في الكتاب الثاني ،الباب التاسع،
الفصل الثاني ،املواد  222و  /أو  223من قانون العقوبات الوطني ،حسب االقتضاء.
املادة 31
مبوجب ذلك ،مت إنشاء اللجنة الثنائية املنوطة بالرقابة على أجهزة االستخبارات وأنشطتها كجزء
من الكوجنرس الوطني.
املادة 32
تخضع األجهزة التابعة لنظام االستخبارات الوطنية إلشراف اللجنة الثنائية لغرض الوقوف على
ما إذا كان طريقة عملها تتفق متاما واملعايير الدستورية والقانونية والتنظيمية احلالية ،مبا يشمل
التحقق من الوفاء التام واحترام الضمانات الفردية املنصوص عليها في الدستور الوطني ،وكذلك
اخلطوط العريضة اإلستراتيجية واألهداف العامة لسياسة االستخبارات الوطنية.
تتمتع اللجنة الثنائية بسلطات واسعة من حيث الرقابة والتحقيق من تلقاء نفسها .وعندما تتطلب
اللجنة ذلك من أجهزة نظام االستخبارات الوطنية ،رهنا بالشروط االحترازية املنصوص عليها في
املادة  ،16يتعني على هذه األجهزة تقدمي املعلومات أو الوثائق التي تطلبها اللجنة.
املادة 33
حال تعلق األمر بأنشطة االستخبارات ،تتناول الرقابة البرملانية ما يلي:
 .1مراجعة وحتليل وتقييم تنفيذ خطة االستخبارات الوطنية.
 .2مراجعة التقرير السنوي عن أنشطة االستخبارات ،وهو التقرير السري الذي تضعه أمانة
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االستخبارات وترسله إلى اللجنة الثنائية في غضون عشرة أيام من بداية دورة انعقاد
اجللسات العادية.
تلقي مثل هذه التوضيحات والتقارير حسب االقتضاء وفقا ألحكام املادة  71من الدستور
الوطني.
وضع تقرير سنوي سري حول املوضوعات التالية وإرساله إلى السلطات التنفيذية الوطنية
والكوجنرس الوطني:
أ .حتليل وتقييم أنشطة نظام االستخبارات الوطنية ،وطريقة العمل والتنظيم ،وذلك في
ضوء الطريقة التي مت من خاللها تنفيذ خطة االستخبارات الوطنية.
ب .وصف لطريقة إجراء أنشطة التفتيش والرقابة التي تقوم بها اللجنة الثنائية إبان أداء
مهامها إلى جانب األسباب التي تستند إليها.
ج .توصيات لتحسني طريقة عمل نظام االستخبارات الوطنية.
إصدار رأي بشأن جميع مشروعات القوانني املتعلقة بأنشطة االستخبارات.
تلقي الشكاوى املقدمة من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني فيما يتعلق بإساءة االستخدام
واألعمال غير املشروعة التي ارتكبت خالل عمل أجهزة االستخبارات والتحقيق في هذه
االتهامات.
مراجعة اخلطط الدراسية التي استخدمتها مدرسة االستخبارات الوطنية لتدريب وبناء قدرات
املوظفني.

املادة 34
يكون للجنة الثنائية احلق في مطالبة مديرية املراقبة القضائية ( )DOJواملكاتب الفرعية التابعة
لها داخل البالد والشركات التي ،تقدم اآلن أو في املستقبل ،أي نوع من أنواع اخلدمات الهاتفية أو
خدمات االتصاالت في جمهورية األرجنتني ،بتزويدها بالتقارير األمنية السرية التي حتتوي على
قائمة االتصاالت املعترضة والتسجيالت التي مت تنفيذها خالل فترة معينة.
وتكون اللجنة الثنائية مسؤولة عن جمع وحتليل املعلومات ومراقبة ما إذا كانت التدابير املتخذة في
مسألة بعينها كانت مبوجب أوامر قضائية أم ال.
املادة 35
عند طلب اللجنة لذلك ،ترسل األجهزة التابعة لنظام االستخبارات الوطنية إلى اللجنة الثنائية كل ما
لديها من معايير ومبادئ ولوائح تنظيمية داخلية وكذا املخططات الهيكلية التنظيمية  /التشغيلية.
املادة 36
ال يجوز نشر وثيقة عامة من قبل اللجنة الثنائية قد تكشف عن بيانات تعرض أنشطة أجهزة
االستخبارات للخطر أو تؤثر على األمن الداخلي أو الدفاع الوطني.
املادة 37
تتمتع اللجنة الثنائية باختصاص اإلشراف على ومراقبة “النفقات السرية” املخصصة للعناصر
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املكونة لنظام االستخبارات الوطنية .وحتقيقا لهذه الغاية ،يجوز للجنة اتخاذ أي إجراء يقع ضمن
نطاق اختصاصها ،السيما:
 .1اإلطالع على والتدخل في عملية وضع مشروعات قوانني املوازنة الوطنية التي ترسلها
السلطات التنفيذية للكوجنرس الوطني .وحتقيقا لهذه الغاية ،ترسل السلطات التنفيذية كل
الوثائق الالزمة ،والسيما:
أ .ملحق يحتوي على املبالغ التي يتم تخصيصها أو صرفها حسب املجال اإلداري ،وهي
املصروفات ذات الطبيعة السرية أو اخلاصة أو احملدودة أو املقيد اإلطالع عليها.
ب .ملحق أمني سري يحتوي على غرض أو برنامج أو وجه صرف كل بند من بنود
املصروفات.
 .2طلب تعاون جميع أجهزة االستخبارات اخلاضعة لهذا القانون والتي تكون ملزمة بتوفير
البيانات واملعلومات األساسية والتقارير ذات الصلة مبمارسة مهامهم .وفي حاالت الضرورة
القصوى ،التي يتعني على اللجنة تبريرها ،يجوز لها أيضا طلب إرسال الوثائق املشار إليها في
املادة  39من القانون احلالي.
 .3مراقبة ما إذا كانت االعتمادات السرية تستخدم في الغرض املنصوص عليه في مخصصات
املوازنة أم ال.
 .4وضع تقريرا سريا ،كل عام ،يتم إرساله إلى الكوجنرس الوطني ورئيس الدولة ،يتضمن ما
يلي:
أ .حتليل وتقييم صرف النفقات السرية املخصصة ألجهزة االستخبارات.
ب .وصفا للطريقة التي أدت بها اللجنة الثنائية أنشطتها اإلشرافية والرقابة ،جنبا إلى جنب
مع التوصيات التي تراها اللجنة مناسبة.
املادة 39
يتعني توثيق كافة النفقات املصروفة خالل السنة املالية في شكل سجل شهري يوقعه املسؤولون
املعنيون باجلهاز أو الكيان املعني ،والذي يعتبر مبثابة إبراء ذمة املراقب املالي العام باملكتب
الوطني.
املادة 40
يعتبر أعضاء اللجنة الثنائية واملوظفون الدائمون أو املؤقتون املنتدبون إليها ممن يسيئون استخدام
املعلومات التي يتوصلون إليها أثناء ممارستهم ملهامهم ،مرتكبني ملخالفة خطيرة لواجباتهم
يخضعون مبوجبها لنظام العقوبات احلالي ،دون املساس باملسؤوليات التي قد يتحملونها نتيجة
لتطبيق قانون العقوبات.
املادة 41
ال يجوز االحتجاج بالقيود أو الضوابط السرية الواردة في أي قاعدة أو بند أخر ذي طابع عام أو
خاص ،كانت قد أصدرتها السلطات التنفيذية الوطنية و  /أو املسؤولون املخولون من هذه السلطات
قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ،على اللجنة الثنائية أو أعضائها.
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الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
املادة 20
يتم تناول طلبات الوثائق املشار إليها في املادة  35وتوفير البيانات والوثائق املشار إليها في املادة
 37من القسم الفرعي 2من القانون من قبل وكاالت االستخبارات عمال مبا هو منصوص عليه في
الفقرة الثانية من هذا القانون وغيرها من املبادئ التوجيهية ذات الصلة في هذا النظام.
التعامل مع
الشكاوى

قانون االستخبارات الوطنية2001 ,
املادة 33
حال تعلق األمر بأنشطة االستخبارات ،تتناول الرقابة البرملانية ما يلي:
 .6تلقي الشكاوى املقدمة من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني فيما يتعلق بإساءة االستخدام
واألعمال غير املشروعة التي ارتكبت خالل عمل أجهزة االستخبارات والتحقيق في هذه
االتهامات.

املوظفون

املادة 23
يكون مسؤولو أو أعضاء أجهزة االستخبارات من املواطنني األصليني أو احلاصلني على اجلنسية
أو من اختاروا احلصول على اجلنسية األرجنتينية في سن مي ّكنهم من الوفاء بالشروط املنصوص
عليها في هذا القانون والئحته ،شريطة أن يكون سلوكهم وحياتهم العامة بها ما يكفي من ضمانات
تؤكد احترام الدستور الوطني واملعايير القانونية والتنظيمية احلالية.
ال يجوز لألشخاص املذكورين أدناه اخلدمة كمسؤولني أو أعضاء في أي جهاز لالستخبارات:
 .1من لديهم سجل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم تنطوي على انتهاكات حلقوق
اإلنسان في ملفات إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق اإلنسان ،أو في أي هيئة
أو كيان أخر قد يحل محلها في املستقبل.
 .2من تنطبق عليهم احملظورات املنصوص عليها في األنظمة األساسية التي متثل اإلطار احلاكم
ملوظفي أجهزة االستخبارات املعنية
املادة 24
تضم قائمة موظفي أمانة االستخبارات ما يلي:
 .1املوظفون الدائمون ،املقرر أن يشغلوا املستويات أو الفئات املنصوص عليها في القواعد
التنظيمية.
 .2املوظفون الذين يعملون مبوجب عقود محددة املدة لتقدمي خدمات ذات طابع مؤقت أو انتقالي،
املقرر أن يشغلوا املستويات أو الفئات املنصوص عليها في القواعد التنظيمية.
 .3موظفو املكتب ،الذين يتم تعيينهم مؤقتا بواسطة رئيس أمانة االستخبارات على أال يتجاوز
عددهم  ٪2من إجمالي عدد املوظفني الدائمني في قائمة موظفي األمانة املذكورة ،ويرتبط
بقاؤهم في مناصبهم ببقاء من عينهم في منصبه .ألغراض هذه الفقرة ،نقصد بـ “موظفي
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املكتب” جميع األشخاص الذين يتعاقد معهم رئيس أمانة االستخبارات بعقود لتقدمي املساعدة
وأداء املهام االستشارية.
املادة 25
يتعني ذكر واجبات وحقوق ونظام األجور والفئات والئحة االنضباط ونظام الضمان االجتماعي
وغيرها من األحكام املعيارية األخرى الواردة في نظام العمل الذي يحكم عمل املوظفني اخلاضعني لهذا
القانون ،في األنظمة األساسية اخلاصة التي تصدر مبوجب قرار من السلطات التنفيذية الوطنية.
يتم نشر النظام األساسي اخلاص وإصداره وفقا للتوجيهات الواردة في هذا القانون.
يخضع املوظفون املنتمون ألجهزة نظام االستخبارات الوطنية لنطاق أحكام املادة  )4( 4من هذا القانون.
وفيما يتعلق بنظام الضمان االجتماعي ،ال تسري أي تغييرات في هذا النظام إال على موظفي
االستخبارات املنضمني بعد دخول األنظمة األساسية اجلديدة حيز النفاذ.
املادة 26
يتعني من خالل التدريب وبناء القدرات ملوظفي أجهزة نظام االستخبارات الوطنية:
 .1تنمية السلوكيات والقيم املطلوبة من خالل تدريب املسؤولني واملوظفني وتوعيتهم باجلوانب
األخالقية والتضامنية والفكرية والنقدية والذهنية.
 .2املساعدة على ضمان االستفادة الكاملة من املوارد البشرية واملادية احلالية واملستقبلية.
 .3زيادة وتنويع الفرص املتاحة لتطوير وحتسني وإعادة توجيه األشخاص املنتمني ألجهزة
نظام االستخبارات الوطنية.
 .4تشجيع التدريب وبناء القدرات املخصص ملهام االستخبارات واملهام ذات الصلة بالقانون
والتدريب العلمي والفني وبناء القدرات ذو الصبغة العامة والتدريب وبناء القدرات على
احملتوى اإلنساني واالجتماعي واألخالقي.
املادة 27
يتم تقدمي تدريب وبناء قدرات موظفي أمانة االستخبارات وكذا املسؤولني عن وضع وإدارة وتنفيذ
ومراقبة سياسة االستخبارات الوطنية من خالل مدرسة االستخبارات الوطنية اخلاضعة لسلطة
أمانة االستخبارات.
يجب أن تكون مدرسة االستخبارات الوطنية هي املؤسسة التعليمية العليا املسؤولة عن بناء وحتسني
قدرات موظفي االستخبارات في األمور ذات الصلة ،وكذا يجوز ملوظفي األجهزة األخرى في نظام
االستخبارات الوطنية احلصول على هذه الدورات التدريبية.
وباملثل ،وفقا للشروط املنصوص عليها في اللوائح التنظيمية ،ميكن للمدرسة تقدمي هذه الدورات
ألشخاص ال ينتمون لنظام االستخبارات الوطنية.
يتم تشكيل مجلس استشاري دائم داخل املدرسة يضم مندوبني من جميع األجهزة األعضاء في
نظام االستخبارات الوطنية .يتعني التشاور مع املجلس حول مناهج برامج االستخبارات وأنشطة
حتسني أداء املوظفني.
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املادة 28
تعمل مدرسة االستخبارات الوطنية على تشجيع وتنظيم تدريب املوظفني وفقا للمبادئ املوضوعية
وتكافؤ الفرص واجلدارة والقدرة.
املادة 29
يجوز خضوع الدراسات التي جترى في مدرسة االستخبارات الوطنية ملوافقة وزارة التعليم وفقا
للقوانني واللوائح احلالية.
املادة 30
بغية تقدمي التعليمات والدورات املتعلقة بالدراسات املشار إليها في املادة السابقة ،يتم اتخاذ التدابير
الالزمة لتعزيز التعاون املؤسسي بني اجلامعات الوطنية والسلطات القضائية ومكتب النيابة العامة
واملنظمات غير احلكومية وغيرها من معاهد ومراكز ومؤسسات التعليم العالي املهتمة بصفة خاصة
باألغراض التعليمية املذكورة أعاله.
وباملثل ،يجوز إبرام اتفاقات رسمية مع املنظمات غير احلكومية وغيرها من املؤسسات العامة أو
اخلاصة التي تتناسب أنشطتها مع موضوع هذا القانون وذلك بهدف أداء األنشطة األكادميية
والبحث العلمي واألنشطة املماثلة.
املادة 42
ٌيعاقب ،كل من يقوم أثناء مشاركته بصفة دائمة أو مؤقتة في املهام التي ينظمها القانون احلالي،
بشكل غير مالئم باعتراض أو التقاط االتصاالت الهاتفية والبريدية والبرقية أو عبر الفاكس أو
أي نظام آخر إلرسال أشياء أو نقل الصور واألصوات أو حزم البيانات ،فضال عن أي نوع من
املعلومات وامللفات والسجالت و /أو املستندات اخلاصة أو غير املصرح بقراءتها أو السماح
للجمهور بالوصول إليها وليست موجهة إليه ،بالسجن ملدة تتراوح بني شهر إلى سنتني والعزل من
منصبه لضعف املدة ،ما لم تكن هناك مخالفة تبعية تستدعي عقوبة أخرى أو عقوبة أكثر صرامة.
املادة 43
ٌيعاقب ،كل من يخفق – بعد صدور أمر قضائي والتزامه بـ  -تدمير أو مسح الوسائط التي مت إجراء
تسجيالت عليها أو النسخ البريدية أو االعتراضات السلكية أو عبر الفاكس أو أي عنصر آخر من
شأنه استخدام نتائج االعتراضات أو االلتقاط أو التسجيالت مبثابة دليل ،بالسجن ملدة تتراوح بني
ثالثة أشهر إلى سنة والعزل من منصبه لضعف املدة ،ما لم تكن هناك مخالفة تبعية تستدعي عقوبة
أخرى أو عقوبة أكثر صرامة.
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الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
املادة 16
يصمم وزير االستخبارات الوطنية خطط لتدريب املوظفني التي تتناول مختلف احتياجات التعليم
والتدريب والتحديث ملختلف فئات املوظفني ،فضال عن تلك املتعلقة بتدريب رفيع املستوى على
االستخبارات الوطنية لوكاالت نظام االستخبارات الوطنية األخرى.
تقترح املدرسة الوطنية لالستخبارات خطط للتدريب وحتديث وتعزيز وإعادة التدريب ،وبالتالي
تلبية احتياجات نظام االستخبارات الوطنية .وباملثل ،تتولى حتديد ملء الشواغر في صالح
احتياجات التدريب والتعليم لكل وكاالت نظام االستخبارات الوطنية استنادا إلى املتطلبات السنوية
التي حتسب لكل وكالة.
ترسي املبادئ التوجيهية الصادرة عن وزير االستخبارات الوطنية شروط القبول واالستمرار،
فضال عن املتطلبات األخرى للتدريب املخصص ألعضاء الوكاالت الوطنية أو وكاالت املقاطعات
التي ليست جزءا من نظام االستخبارات الوطنية ،إال أنها تتطلب إملاما بنشاط االستخبارات املتعلق
بالوظيفة التي يؤدونها.
يكون مكتب االستخبارات اجلنائية الوطنية الذي يعتبر وكالة فرعية ملكتب األمن الداخلي الوطني،
واملكتب الوطني لالستخبارات العسكرية اإلستراتيجية والذي يعتبر مبثابة وكالة فرعية لوزارة
الدفاع مسؤوالن عن مبادئ توجيهية لتدريب وتعليم أفرادها يتم وضعها من قبل مؤسسات األمن
والشرطة والقوات املسلحة املعنية .
املادة 17
يتشكل املجلس االستشاري الدائم من ممثل يعينه وزير االستخبارات الوطنية ،وممثل ملكتب
االستخبارات اجلنائية الوطنية  ،وهو وكالة فرعية ملكتب األمن الداخلي الوطني ،وممثل للمكتب
الوطني لالستخبارات العسكرية اإلستراتيجية ،وهو وكالة فرعية تابعة لوزارة الدفاع.
املادة 18
يحدد وزير االستخبارات الوطنية الدورات التي سيتم التصديق عليها من قبل وزارة التعليم والعلوم
والتكنولوجيا وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.
يتعني االعتراف بالدورات التي يحصل عليها املوظفون الدائمون في إطار النظام الوطني ملهنة اإلدارة
وفقا للمبادئ التوجيهية املعمول بها ،وبناء على طلب أي من وكاالت نظام االستخبارات الوطنية.
املادة 19
تتولى املدرسة الوطنية لالستخبارات ،وبعد التشاور مع املجلس االستشاري الدائم ومبوافقة وزير
االستخبارات الوطنية ،التبادالت واالتفاقات مع مراكز التحقيق احلكومية وغير احلكومية احمللية
واألجنبية على حد سواء.
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وباملثل ،فإنه تتولى املدرسة أيضا تعزيز وتنسيق مهام التحقيق والتنمية مع القطاعات ذات الصلة،
استنادا إلى األهداف التي وضعها نظام االستخبارات الوطنية ،وحتافظ على اتصاالت دائمة مهنية
وأكادميية مع املؤسسات املشار إليها في املادة  30من القانون مع تعزيز تنمية األبحاث املماثلة.
أخرى

قانون االستخبارات الوطنية2001 ,
املادة 16
تتمتع أنشطة االستخبارات واملوظفني املعنيني بها والوثائق وقواعد البيانات اخلاصة بأجهزة
االستخبارات بالسرية األمنية املناسبة للحفاظ على مصالح األمن الداخلي والدفاع الوطني
والعالقات اخلارجية للدولة.
يتم السماح بالوصول إلى املعلومات املذكورة أعاله مبوجب تصريح على أساس كل حالة على
حدة من قبل رئيس الدولة أو املسؤول الذي يوكل له الرئيس هذه السلطة صراحة ،مع االستثناءات
املنصوص عليها في هذا القانون.
يتعني احملافظة على سرية األنشطة واملوظفني والوثائق وقواعد البيانات املشار إليها في الفقرة
األولى من هذه املادة حتى عندما يتعني الكشف عنها للنظام القضائي في إطار قضية معينة أو
مبوجب طلب من قبل اللجنة الثنائية املنوطة بالرقابة على أجهزة االستخبارات وأنشطتها.
املادة 17
يجب على أعضاء أجهزة االستخبارات واملشرعني التابعني للجنة الثنائية املنوطة بالرقابة على أجهزة
االستخبارات وأنشطتها واملوظفني املعنيني بها ،جنبا إلى جنب مع السلطات القضائية واملسؤولني
واألشخاص الذين ،نتيجة ملهامهم أو عن طريق الصدفة ،يطلعون على عن املعلومات املذكورة في
املادة السابقة ،احملافظة على أعلى درجات سرية وخصوصية هذه املعلومات.
اإلخالل بهذا الواجب يعرض مرتكبيه للعقوبات املنصوص عليها في الكتاب الثاني ،الباب التاسع،
الفصل الثاني ،املواد  222و  /أو  223من قانون العقوبات الوطني ،حسب االقتضاء.
الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية2002 ,
املادة 3
اإلفصاح أو الكشف عن املعلومات املتعلقة بالسكان أو الكيانات االعتبارية العامة أو اخلاصة التي
يحصلون عليها من قبل وكاالت االستخبارات في أداء وظائفهم يتطلب بالضرورة أمر قضائي أو
تنازل وكذا اإلذن املنصوص عليه في الفقرة الثانية من املادة  16من القانون ،إال عندما يكون تدخل
الوكالة وارد في نص قانوني.
املادة 5
مكتب االستخبارات اجلنائية الوطنية يعتبر مبثابة وكالة فرعية ملكتب األمن الداخلي الوطني تتحدد
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مسؤولياتها في القانون رقم  ، 24,059حيث تتولى تقدمي متطلبات املوازنة اخلاصة بالقطاع كل
عام وفقا للتسلسل الهرمي املعمول به في رفع التقارير ،وتكون هي املسؤولة عن تنفيذ املوازنة
االستخباراتية احملددة عن كل فترة مالية.
املادة 6
املكتب الوطني لالستخبارات العسكرية اإلستراتيجي يعتبر مبثابة وكالة فرعية تابعة لوزارة
الدفاع ،تضطلع بتنسيق عمليات وكاالت االستخبارات التابعة للقوات املسلحة .وباملثل ،تقوم هذه
الوكالة الفرعية كل عام بتقدمي متطلبات املوازنة اخلاصة بالقطاع املذكور إلى وزارة الدفاع ،كما
تكون مسؤولة عن إدارة املوازنة املخصصة لإلدارة.
املادة 7
توفر اإلدارة العامة الوطنية للوكاالت جميع املعلومات املطلوبة من وزير االستخبارات الوطنية وفقا
لتلك املنصوص عليها في املادة  ،13الفقرة الفرعية  6من القانون ،وذلك ضمن األطر الزمنية احملددة
في املتطلبات ذات الصلة.
املادة 8
في إطار التعاون املتوقع في املادة  ،13الفقرة الفرعية  7من هذا القانون ،يجب على احلكومات
احمللية تزويد وزير االستخبارات الوطنية بكافة املعلومات التي يحصلون عليها وميكن أن تؤدي إلى
اكتشاف التهديدات والنزاعات التي قد تشكل مخاطر على أمن األمة.
وباملثل ،تقوم وكاالت املعلومات واالستخبارات على مستوى املقاطعات من خالل املكتب الوطني
لالستخبارات اجلنائية ،وهو ما يعد مبثابة وكالة فرعية ملكتب األمن الداخلي الوطني وذلك في إطار
ما هو منصوص عليه في املادة  16من القانون رقم  ،24,059بتزويد وزير االستخبارات الوطنية
بكل املعلومات التي حتصل عليها والتي ميكن أن تؤدي إلى اكتشاف التهديدات والنزاعات التي قد
تشكل مخاطر على األمن الداخلي لألمة.
املادة 10
حتترم وكاالت األمن في نظام االستخبارات الوطنية التصنيفات األمنية التالية وفقا ملا هو منصوص
عليه في الفقرة األولى من املادة  16من القانون:
أ .خاص وسري للغاية :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد تتصل فقط بالتنظيم وأنشطة
محددة لوكاالت نظام االستخبارات الوطنية.
ب .سري :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد يكون الوصول إليها من قبل أفراد غير
مرخص لهم بذلك من شأنه أن يضر باملصالح أو األهداف األساسية لألمة.
ج .خاص :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد يكون الوصول إليها من قبل أفراد غير
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مرخص لهم بذلك من شأنه أن يضر إلى حد ما باملصالح األساسية لألمة أو ميثل تعدى على
املبادئ واخلطط واألساليب التنفيذية التي تضطلع بها الدولة.
د .محفوظ :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد غير مدرجة في الفئات السابقة التي يكون
الوصول إليها خارج املجاالت املؤسسية احملددة أعاله أو الوصول إليها من قبل أفراد غير
مرخص لهم ليست في مصلحة الدولة.
هـ .عام :ينطبق على جميع الوثائق التي ال يضر الكشف عنها بوكاالت نظام االستخبارات الوطنية
والتي تسمح بحكم طبيعتها بإغفال طبيعة القيود املفروضة على حالتها بوصفها معرفة
عامة .وهذا ال يعني خروجها عن إطار الرسمية،حيث يتطلب مثل هذا اإلجراء قرارا من السلطة
املسؤولة.
املادة 11
يجوز تفويض السلطات املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة  16من القانون إلى وزير
االستخبارات الوطنية.
وفي احلاالت التي تصبح فيها الوثائق واملعلومات سرية وفقا ألحكام املادة  16من القانون عناصر
في إطار دعوى قضائية ،ال يتعني مراجعة التصنيف عند التصديق أو االعتراف بالتوقيعات على
الصكوك املذكورة آنفا.
املادة 12
االلتزام بالسرية املنصوص عليها في املادة  17واألحكام ذات الصلة من القانون تظل سارية املفعول
بغض النظر عن ما إذا كان مت إنهاء العمليات املسؤولة عن احلصول على املعلومات السرية أم ال.
املادة 13
يتعني على وكاالت نظام االستخبارات الوطنية إصدار كل القرارات الداخلية إلخطار كل عضو من
أعضائها صراحة وكتابة حيال املسؤوليات الناجمة عن املادة  17من القانون.
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قانون االستخبارات الوطنية مبني بشكله األصلي
القانون 25520
صودق عليه في 27 :نوفمبر .2001
صدر في 3 :ديسمبر .2001
مجتمعني في الكونغرس ،وما إلى ذلك ،يوافق مجلس الشيوخ
ومجلس النواب لدولة األرجنتني مبوجب ذلك وبقوة القانون
على:
قانون االستخبارات الوطنية
الباب األول
املبادئ العامة
املادة 1
الغرض من هذا القانون هو وضع األسس القانونية
والتنظيمية والوظيفية لنظام االستخبارات الوطنية.
املادة 2
ألغراض هذا القانون واألنشطة التي ينظمها ،تعني
املصطلحات التالية:
 .1االستخبارات الوطنية :النشاط الذي يتكون من
احلصول على وجمع وتنظيم وحتليل املعلومات احملددة
بشأن احلقائق والتهديدات واملخاطر والصراعات التي
تؤثر على أمن البالد الداخلي واخلارجي.
 .2االستخبارات املضادة :النشاط احملدد املتعلق مبجال
االستخبارات يتم القيام به بهدف جتنب أو منع أنشطة
االستخبارات من قبل األطراف التي متثل تهديدات أو
مخاطر على أمن الدولة القومي.
 .3االستخبارات اجلنائية :نوعية االستخبارات التي
تتعلق بأنشطة إجرامية محددة التي ،بحكم طبيعتها
وحجمها ونتائجها املتوقعة وخطرها أو أشكالها،
تؤثر على حرية وحياة وأصول السكان وحقوقهم
وضماناتهم ومؤسسات النظام النيابي واجلمهوري
والفيدرالي املنشأة مبوجب الدستور الوطني.
 .4االستخبارات العسكرية اإلستراتيجية :نوعية
االستخبارات التي تتعلق مبعرفة إمكانات ونقاط
ضعف القدرة العسكرية للدول التي حتظى باهتمام

.5

من وجهة نظر الدفاع الوطني جنبا إلى جنب مع البيئة
اجلغرافية ملناطق العمليات اإلستراتيجية احملددة
مبوجب التخطيط العسكري االستراتيجي.
نظام االستخبارات الوطنية :مجموعة العالقات
الوظيفية التي تربط أجهزة االستخبارات الوطنية
بالدولة ،مبوجب توجيهات من أمانة االستخبارات
على نحو يسهم في صنع القرار فيما يتعلق باملسائل
ذات الصلة بأمن البالد الداخلي واخلارجي.

الباب الثاني
حماية حقوق وضمانات سكان الدولة
املادة 3
يتعني اتفاق طريقة عمل نظام االستخبارات الوطنية متاما
مع األحكام الواردة في اجلزء  ،1الفصل األول والثاني من
الدستور الوطني واملعايير القانونية والتنظيمية احلالية.
املادة 4
ال يجوز ألي جهاز من أجهزة االستخبارات:
 .1املشاركة في املهام القمعية أو امتالك صالحيات
إجبارية أو ،القيام بنفسه ،بأداء وظائف التحقيق
الشرطي أو اجلنائي إال مبوجب أمر محدد من سلطة
قضائية مختصة صادر في إطار قضية محددة
تخضع لواليتها القضائية أو مصرح به لهذه الغاية
مبوجب القانون.
 .2احلصول على معلومات أو إجراء استخبارات أو
تخزين بيانات عن أشخاص ،ال لشيء إال بسبب العرق
أو املعتقد الديني أو السلوكيات اخلاصة أو الرأي
السياسي أو لكونهم منضمني أو منتمني إلى حزب
أو نقابة جتارية أو منظمات اجتماعية أو مجتمعية
أو تعاونية أو خيرية أو ثقافية أو عمالية ،أو بسبب
األنشطة املشروعة التي يقومون بها في أي مجال من
مجاالت العمل.
 .3التأثير بأي شكل من األشكال على احلالة املؤسسية
والسياسية والعسكرية والشرطية واالقتصادية
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.4

واالجتماعية للبالد وسياستها اخلارجية ،والوضع
الداخلي لألحزاب السياسية املنشأة مبوجب القانون،
أو الرأي العام أو األشخاص أو وسائل اإلعالم أو
اجلمعيات أو املجموعات القانونية أيا كان نوعها.
الكشف أو اإلفصاح عن أي نوع من املعلومات تتعلق
بأي مواطن أو شخصية اعتبارية ،سواء كانت عامة
أو خاصة ،كان قد مت احلصول عليها أثناء ممارسة
اجلهاز ملهامه ،إال مبوجب أمر أو تصريح قضائي.

املادة 5
ال يجوز املساس باملراسالت الهاتفية أو البريدية أو البرقية
أو عبر الفاكس أو أي نظام آخر إلرسال أشياء أو نقل
الصور واألصوات أو حزم البيانات ،فضال عن أي نوع من
املعلومات وامللفات والسجالت و  /أو الوثائق اخلاصة أو
تلك غير املصرح بالوصول إليها أو قراءتها أو غير متاحة
للجمهور ،في جميع أنحاء جمهورية األرجنتني إال عن طريق
أمر قضائي أو تصريح يخالف ذلك.

مبوجب ذلك مت إنشاء املديرية الوطنية لالستخبارات
اجلنائية ،وتخضع لسلطة أمانة األمن الداخلي.
وتكون وظيفتها إجراء االستخبارات اجلنائية.
املادة 10
مبوجب ذلك مت إنشاء املديرية الوطنية لالستخبارات
العسكرية اإلستراتيجية ،وتخضع لسلطة وزير الدفاع وفقا
ألحكام املادة  15من القانون .23554
وتكون وظيفتها إجراء االستخبارات العسكرية
اإلستراتيجية.
تتولى أجهزة استخبارات القوات املسلحة مسؤولية إجراء
االستخبارات اإلستراتيجية العملية واالستخبارات التكتيكية
الالزمة لتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية ،وغيرها من
االستخبارات الفنية احملددة.
املادة 11
يحظر إنشاء وهيكلة وتسيير عمل اجلمعيات واملؤسسات
والشبكات ومجموعات األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني
التي تخطط و  /أو تنفذ أي مرحلة من مراحل وظائف
وأنشطة االستخبارات التي يكفلها هذا القانون لألجهزة
التابعة لنظام االستخبارات الوطنية.

الباب الثالث
أجهزة االستخبارات
املادة 6
فيما يلي أجهزة نظام االستخبارات الوطنية:
 .1أمانة االستخبارات.
 .2املديرية الوطنية لالستخبارات اجلنائية.
 .3املديرية الوطنية لالستخبارات
اإلستراتيجية.

املادة 12

املادة 7

يضع رئيس الدولة اخلطوط العريضة اإلستراتيجية
واألهداف العامة لسياسة االستخبارات الوطنية.

الباب الرابع
العسكرية

أمانة االستخبارات ،اخلاضعة لسلطة رئيس الدولة ،تكون
اجلهاز األعلى لنظام االستخبارات الوطنية ومهمتها العامة
هي توجيه النظام.
املادة 8
تكون وظيفة أمانة االستخبارات إجراء االستخبارات
الوطنية.

28

املادة 9

سياسة االستخبارات الوطنية

املادة 13
وفقا للخطوط العريضة واألهداف التي يحددها رئيس
الدولة ،يكون ألمانة االستخبارات املهام احملددة التالية:
 .1صياغة خطة االستخبارات الوطنية.
 .2تصميم وتنفيذ برامج وميزانيات االستخبارات
احملددة في اخلطة لالستخبارات الوطنية.
 .3تخطيط وتنفيذ األنشطة املعنية باحلصول على وحتليل
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.4
.5

.6
.7
.8
.9

.10

.11

.12

.13

املعلومات الستخدامها في إجراء االستخبارات الوطنية
واالستخبارات املضادة.
توجيه وتوضيح أنشطة نظام االستخبارات الوطنية
وطريقة عمله ،فضال عن العالقات مع أجهزة
االستخبارات للدول األخرى.
تنسيق األنشطة املدرجة في إطار القانون 23554
بشأن الدفاع الوطني وقانون  24059بشأن األمن
الداخلي مع املسؤولني املعينني من قبل الوزراء
املختصني باملجاالت ذات الصلة ممن قد ال تقل رتبتهم
عن وكيل وزارة.
مطالبة كل أجهزة اإلدارة العامة الوطنية بتوفير
املعلومات الالزمة ألداء مهامها.
مطالبة حكومات املقاطعات بالتعاون متى كان ذلك
ضروريا ألداء أنشطتها.
تنسيق صياغة تقييم االستخبارات اإلستراتيجية
الوطنية وخطة جمع املعلومات الناجمة عن ذلك.
وضع التقرير السنوي عن أنشطة االستخبارات،
وذلك بهدف عرضه أمام اللجنة الثنائية للكوجنرس
الوطني املنوطة بالرقابة على أجهزة االستخبارات
وأنشطتها .وحتقيقا لهذه الغاية يتعني على أجهزة
نظام االستخبارات الوطنية تزويدها بجميع املعلومات
الالزمة.
اإلطالع على التدريب وبناء القدرات والتدريب
العملي ورفع مستوى املوظفني التابعني ألمانة
االستخبارات ،واملشاركة في بناء القدرات املتقدمة
ملوظفي االستخبارات من خالل مدرسة االستخبارات
الوطنية.
تزويد وزارة الدفاع باملعلومات واالستخبارات الالزمة
للمساهمة في إجراء االستخبارات اإلستراتيجية
العسكرية وفقا لألحكام ذات الصلة بهذه املسألة
واملنصوص عليها في املادة  15من القانون .23554
تزويد مجلس األمن الداخلي باملعلومات واالستخبارات
الالزمة للمساهمة في إجراء االستخبارات اجلنائية
وفقا لألحكام ذات الصلة بهذه املسألة واملنصوص
عليها في املادة ( 10ه) من القانون .24059
إبرام اتفاقيات مع األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني
ذوي الطبيعة العامة أو اخلاصة على النحو الذي يفيدها
في أداء مهامها.

املادة 14
يجوز لرئيس الدولة تشكيل مجلس وزاري مشترك
ملساعدته وتقدمي املشورة له فيما يتعلق باخلطوط العريضة
اإلستراتيجية واألهداف العامة لسياسة االستخبارات
الوطنية ،ويقوم في كل حالة من هذه احلاالت بتحديد
األعضاء املشاركني في هذا املجلس.
وباملثل ،يجوز لرئيس الدولة ،متى رأى ذلك مناسبا ،طلب
املشاركة االستشارية من جانب ممثلني للقوات املسلحة
وقوات األمن أو الشرطة الفيدرالية األرجنتينية في املجلس
املذكور أعاله.
املادة 15
يتولى أمني االستخبارات مسؤولية أمانة االستخبارات
ويتمتع بدرجة وزير ويتم تعيينه بواسطة رئيس الدولة بعد
التشاور االختياري مع اللجنة الثنائية للكوجنرس الوطني
املنوطة بالرقابة على أجهزة االستخبارات وأنشطتها.
الباب اخلامس
سرية املعلومات
املادة 16
تتمتع أنشطة االستخبارات واملوظفني املعنيني بها والوثائق
وقواعد البيانات اخلاصة بأجهزة االستخبارات بالسرية
األمنية املناسبة للحفاظ على مصالح األمن الداخلي والدفاع
الوطني والعالقات اخلارجية للدولة.
يتم السماح بالوصول إلى املعلومات املذكورة أعاله مبوجب
تصريح على أساس كل حالة على حدة من قبل رئيس الدولة
أو املسؤول الذي يوكل له الرئيس هذه السلطة صراحة ،مع
االستثناءات املنصوص عليها في هذا القانون.
يتعني احملافظة على سرية األنشطة واملوظفني والوثائق
وقواعد البيانات املشار إليها في الفقرة األولى من هذه املادة
حتى عندما يتعني الكشف عنها للنظام القضائي في إطار
قضية معينة أو مبوجب طلب من قبل اللجنة الثنائية املنوطة
بالرقابة على أجهزة االستخبارات وأنشطتها.
املادة 17
يجب على أعضاء أجهزة االستخبارات واملشرعني التابعني
للجنة الثنائية املنوطة بالرقابة على أجهزة االستخبارات
وأنشطتها واملوظفني املعنيني بها ،جنبا إلى جنب مع السلطات
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القضائية واملسؤولني واألشخاص الذين ،نتيجة ملهامهم أو
عن طريق الصدفة ،يطلعون على املعلومات املذكورة في املادة
السابقة ،احملافظة على أعلى درجات سرية وخصوصية هذه
املعلومات.
اإلخالل بهذا الواجب يعرض مرتكبيه للعقوبات املنصوص
عليها في الكتاب الثاني ،الباب التاسع ،الفصل الثاني ،املواد
 222و  /أو  223من قانون العقوبات الوطني ،حسب
االقتضاء.
الباب السادس
اعتراض والتقاط االتصاالت
املادة 18
عندما يتعني ،إبان القيام بأنشطة االستخبارات أو
االستخبارات املضادة ،اعتراض أو التقاط االتصاالت
اخلاصة من أي نوع ،يجب على أمانة االستخبارات طلب
التصريح القضائي الالزم لذلك.
يجب صياغة هذه التصاريح كتابة مبينة أسباب صدورها
مصحوبة بإشارات دقيقة عن رقم أو أرقام الهاتف أو
العنوان أو العناوين االلكترونية أو أي وسيلة أخرى سيتم
اعتراض أو التقاط االتصاالت اخلاصة بها.
املادة 19
في احلالة املنصوص عليها في املادة السابقة ،يجب تقدمي
طلب التصريح القضائي بواسطة أمني لالستخبارات أو
املسؤول الذي يفوض إليه هذه السلطة صراحة لقاضي
العقوبات الفيدرالي صاحب االختصاص القضائي املعني.
لغرض حتديد هذا االختصاص ،ينبغي النظر بعني االعتبار
حملل إقامة األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين سيتم
اعتراض اتصاالتهم ،أو في حالة اجلوال أو االتصاالت عبر
القمر الصناعي ،املكتب املسجل الذي تتم من خالله هذه
االتصاالت.
ويتم احلفاظ على سرية الوقائع في كل حالة من احلاالت.
تكون احلدود اإلجرائية في الدرجة األولى  24ساعة لكال
الطرفني واحملاكم املعنية.
تخضع قرارات رفض مثل هذه الطلبات لالستئناف أمام
الغرفة الفيدرالية املعنية حتى يصدر قاضي الدائرة التي يتم
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نظر االستئناف فيها قراره في غضون فترة زمنية إلزامية ال
تتجاوز اثنتني وسبعني ( )72ساعة ،مع إمكانية احلصول
على تصريح بالعمل خارج األوقات العادية ،عند الضرورة.
يمُ نح التصريح لفترة زمنية ال تزيد عن ستني ( )60يوما،
تنقضي تلقائيا ،إال إذا قدم أمني االستخبارات أو املسؤول
الذي فوض له هذه السلطة طلبا رسميا يتم مبوجبه منح
تصريح مرة أخرى من قبل القاضي الذي ينظر االستئناف،
أو من الدائرة املعنية في حال مت رفض الطلب في الدرجة
األولى .وفي مثل هذه احلاالت قد يتم متديد الفترة الزمنية
ملدة ستني ( )60يوما على األكثر ،عندما يكون ال غنى عنها
الستكمال التحقيقات اجلارية.
املادة 20
مبجرد انقضاء احلدود الزمنية املنصوص عليها في املادة
السابقة ،يأمر القاضي ببدء اإلجراءات القانونية ذات الصلة،
وإال يكون لزاما على من قام بذلك بتدمير أو محو الوسائط
التي مت إجراء التسجيالت عليها أو النسخ البريدية أو
االعتراضات السلكية أو عبر الفاكس أو أي عنصر آخر من
شأنه استخدام نتائجها مبثابة دليل.
املادة 21
مبوجب ذلك مت إنشاء مديرية املراقبة القضائية ()DOJ
كجزء من أمانة االستخبارات وتكون هذه املديرية هي
اجلهاز الوحيد من أجهزة الدولة املكلف بتنفيذ أي نوع من
االعتراضات املصرح أو املأمور بها من قبل السلطة القضائية
املختصة.
املادة 22
يتعني إرسال األوامر القضائية العتراض االتصاالت الهاتفية
ملديرية املراقبة القضائية في شكل خطاب رسمي موقع من
قبل القاضي ،يشمل تعليمات مفصلة ودقيقة لتوجيه املهمة
املعنية.
يتعني على القاضي إرسال خطاب رسمي آخر ،مختصر،
يسرد فقط األرقام محل االعتراض حتى يتسنى للمديرية
إرفاقها بالطلب الذي سترسله إلى شركة اخلدمات الهاتفية
املسؤولة عن التصنت على االتصاالت.
يتعني توقيع اخلطاب الرسمي الذي سترسله املديرية
ومكاتبها الفرعية إلى شركات اخلدمات الهاتفية بواسطة
رئيس املديرية أو املكتب الفرعي املقدم للطلب.
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املادة 25

املوظفون وبناء القدرات

يتعني ذكر واجبات وحقوق ونظام األجور والفئات والئحة
االنضباط ونظام الضمان االجتماعي وغيرها من األحكام
املعيارية األخرى الواردة في نظام العمل الذي يحكم عمل
املوظفني اخلاضعني لهذا القانون ،في األنظمة األساسية
اخلاصة التي تصدر مبوجب قرار من السلطات التنفيذية
الوطنية.
يتم نشر النظام األساسي اخلاص وإصداره وفقا للتوجيهات
الواردة في هذا القانون.
يخضع املوظفون املنتمون ألجهزة نظام االستخبارات
الوطنية لنطاق أحكام املادة  )4( 4من هذا القانون.
وفيما يتعلق بنظام الضمان االجتماعي ،ال تسري أي تغييرات
في هذا النظام إال على موظفي االستخبارات املنضمني بعد
دخول األنظمة األساسية اجلديدة حيز النفاذ.

املادة 23
يكون مسؤولو أو أعضاء أجهزة االستخبارات من املواطنني
األصليني أو احلاصلني على اجلنسية أو من اختاروا
احلصول على اجلنسية األرجنتينية في سن مي ّكنهم من
الوفاء بالشروط املنصوص عليها في هذا القانون والئحته،
شريطة أن يكون سلوكهم وحياتهم العامة بها ما يكفي من
ضمانات تؤكد احترام الدستور الوطني واملعايير القانونية
والتنظيمية احلالية.
ال يجوز لألشخاص املذكورين أدناه اخلدمة كمسؤولني أو
أعضاء في أي جهاز لالستخبارات:
1 .1من لديهم سجل جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو
جرائم تنطوي على انتهاكات حلقوق اإلنسان في ملفات
إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق
اإلنسان ،أو في أي هيئة أو كيان أخر قد يحل محلها في
املستقبل.
2 .2من تنطبق عليهم احملظورات املنصوص عليها في
األنظمة األساسية التي متثل اإلطار احلاكم ملوظفي
أجهزة االستخبارات املعنية.
املادة 24
تضم قائمة موظفي أمانة االستخبارات ما يلي:
1 .1املوظفون الدائمون ،املقرر أن يشغلوا املستويات أو
الفئات املنصوص عليها في القواعد التنظيمية.
2 .2املوظفون الذين يعملون مبوجب عقود محددة املدة
لتقدمي خدمات ذات طابع مؤقت أو انتقالي ،املقرر
أن يشغلوا املستويات أو الفئات املنصوص عليها في
القواعد التنظيمية.
3 .3موظفو املكتب ،الذين يتم تعيينهم مؤقتا بواسطة رئيس
أمانة االستخبارات على أال يتجاوز عددهم  ٪2من
إجمالي عدد املوظفني الدائمني في قائمة موظفي األمانة
املذكورة ،ويرتبط بقاؤهم في مناصبهم ببقاء من عينهم
في منصبه .ألغراض هذه الفقرة ،نقصد بـ «موظفي
املكتب» جميع األشخاص الذين يتعاقد معهم رئيس
أمانة االستخبارات بعقود لتقدمي املساعدة وأداء املهام
االستشارية.

املادة 26
يتعني من خالل التدريب وبناء القدرات ملوظفي أجهزة نظام
االستخبارات الوطنية:
 .1تنمية السلوكيات والقيم املطلوبة من خالل تدريب
املسؤولني واملوظفني وتوعيتهم باجلوانب األخالقية
والتضامنية والفكرية والنقدية والذهنية.
 .2املساعدة على ضمان االستفادة الكاملة من املوارد
البشرية واملادية احلالية واملستقبلية.
 .3زيادة وتنويع الفرص املتاحة لتطوير وحتسني وإعادة
توجيه األشخاص املنتمني ألجهزة نظام االستخبارات
الوطنية.
 .4تشجيع التدريب وبناء القدرات املخصص ملهام
االستخبارات واملهام ذات الصلة بالقانون والتدريب
العلمي والفني وبناء القدرات ذو الصبغة العامة
والتدريب وبناء القدرات على احملتوى اإلنساني
واالجتماعي واألخالقي.
املادة 27
يتم تقدمي تدريب وبناء قدرات موظفي أمانة االستخبارات
وكذا املسؤولني عن وضع وإدارة وتنفيذ ومراقبة سياسة
االستخبارات الوطنية من خالل مدرسة االستخبارات
الوطنية اخلاضعة لسلطة أمانة االستخبارات.
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يجب أن تكون مدرسة االستخبارات الوطنية هي املؤسسة
التعليمية العليا املسؤولة عن بناء وحتسني قدرات موظفي
االستخبارات في األمور ذات الصلة ،وكذا يجوز ملوظفي
األجهزة األخرى في نظام االستخبارات الوطنية احلصول
على هذه الدورات التدريبية.
وباملثل ،وفقا للشروط املنصوص عليها في اللوائح التنظيمية،
ميكن للمدرسة تقدمي هذه الدورات ألشخاص ال ينتمون
لنظام االستخبارات الوطنية.
يتم تشكيل مجلس استشاري دائم داخل املدرسة يضم
مندوبني من جميع األجهزة األعضاء في نظام االستخبارات
الوطنية .يتعني التشاور مع املجلس حول مناهج برامج
االستخبارات وأنشطة حتسني أداء املوظفني.
املادة 28
تعمل مدرسة االستخبارات الوطنية على تشجيع وتنظيم
تدريب املوظفني وفقا للمبادئ املوضوعية وتكافؤ الفرص
واجلدارة والقدرة.
املادة 29
يجوز خضوع الدراسات التي جترى في مدرسة
االستخبارات الوطنية ملوافقة وزارة التعليم وفقا للقوانني
واللوائح احلالية.
املادة 30
بغية تقدمي التعليمات والدورات املتعلقة بالدراسات املشار
إليها في املادة السابقة ،يتم اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز
التعاون املؤسسي بني اجلامعات الوطنية والسلطات
القضائية ومكتب النيابة العامة واملنظمات غير احلكومية
وغيرها من معاهد ومراكز ومؤسسات التعليم العالي املهتمة
بصفة خاصة باألغراض التعليمية املذكورة أعاله.
وباملثل ،يجوز إبرام اتفاقات رسمية مع املنظمات غير
احلكومية وغيرها من املؤسسات العامة أو اخلاصة التي
تتناسب أنشطتها مع موضوع هذا القانون وذلك بهدف أداء
األنشطة األكادميية والبحث العلمي واألنشطة املماثلة.
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الباب الثامن
الرقابة البرملانية
املادة 31
مبوجب ذلك ،مت إنشاء اللجنة الثنائية املنوطة بالرقابة
على أجهزة االستخبارات وأنشطتها كجزء من الكوجنرس
الوطني.
املادة 32
تخضع األجهزة التابعة لنظام االستخبارات الوطنية
إلشراف اللجنة الثنائية لغرض الوقوف على ما إذا كان
طريقة عملها تتفق متاما واملعايير الدستورية والقانونية
والتنظيمية احلالية ،مبا يشمل التحقق من الوفاء التام
واحترام الضمانات الفردية املنصوص عليها في الدستور
الوطني ،وكذلك اخلطوط العريضة اإلستراتيجية واألهداف
العامة لسياسة االستخبارات الوطنية.
تتمتع اللجنة الثنائية بسلطات واسعة من حيث الرقابة
والتحقيق من تلقاء نفسها .وعندما تتطلب اللجنة ذلك
من أجهزة نظام االستخبارات الوطنية ،رهنا بالشروط
االحترازية املنصوص عليها في املادة  ،16يتعني على هذه
األجهزة تقدمي املعلومات أو الوثائق التي تطلبها اللجنة.
املادة 33
حال تعلق األمر بأنشطة االستخبارات ،تتناول الرقابة
البرملانية ما يلي:
 .1مراجعة وحتليل وتقييم تنفيذ خطة االستخبارات
الوطنية.
 .2مراجعة التقرير السنوي عن أنشطة االستخبارات،
وهو التقرير السري الذي تضعه أمانة االستخبارات
وترسله إلى اللجنة الثنائية في غضون عشرة أيام من
بداية دورة انعقاد اجللسات العادية.
 .3تلقي مثل هذه التوضيحات والتقارير حسب االقتضاء
وفقا ألحكام املادة  71من الدستور الوطني.
 .4وضع تقرير سنوي سري حول املوضوعات التالية
وإرساله إلى السلطات التنفيذية الوطنية والكوجنرس
الوطني:
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أ .حتليل وتقييم أنشطة نظام االستخبارات
الوطنية ،وطريقة العمل والتنظيم ،وذلك في
ضوء الطريقة التي مت من خاللها تنفيذ خطة
االستخبارات الوطنية.
ب .وصف لطريقة إجراء أنشطة التفتيش والرقابة
التي تقوم بها اللجنة الثنائية إبان أداء مهامها
إلى جانب األسباب التي تستند إليها.
ج .توصيات لتحسني طريقة عمل نظام االستخبارات
الوطنية.
 .5إصدار رأي بشأن جميع مشروعات القوانني املتعلقة
بأنشطة االستخبارات.
 .6تلقي الشكاوى املقدمة من األشخاص الطبيعيني
واالعتباريني فيما يتعلق بإساءة االستخدام واألعمال
غير املشروعة التي ارتكبت خالل عمل أجهزة
االستخبارات والتحقيق في هذه االتهامات.
 .7مراجعة اخلطط الدراسية التي استخدمتها مدرسة
االستخبارات الوطنية لتدريب وبناء قدرات املوظفني.
املادة 34
يكون للجنة الثنائية احلق في مطالبة مديرية املراقبة القضائية
( )DOJواملكاتب الفرعية التابعة لها داخل البالد والشركات
التي ،تقدم اآلن أو في املستقبل ،أي نوع من أنواع اخلدمات
الهاتفية أو خدمات االتصاالت في جمهورية األرجنتني،
بتزويدها بالتقارير األمنية السرية التي حتتوي على قائمة
االتصاالت املعترضة والتسجيالت التي مت تنفيذها خالل
فترة معينة.
وتكون اللجنة الثنائية مسؤولة عن جمع وحتليل املعلومات
ومراقبة ما إذا كانت التدابير املتخذة في مسألة بعينها كانت
مبوجب أوامر قضائية أم ال.
املادة 35
عند طلب اللجنة لذلك ،ترسل األجهزة التابعة لنظام
االستخبارات الوطنية إلى اللجنة الثنائية كل ما لديها من
معايير ومبادئ ولوائح تنظيمية داخلية وكذا املخططات
الهيكلية التنظيمية  /التشغيلية.

املادة 36
ال يجوز نشر وثيقة عامة من قبل اللجنة الثنائية قد تكشف
عن بيانات تعرض أنشطة أجهزة االستخبارات للخطر أو
تؤثر على األمن الداخلي أو الدفاع الوطني.
املادة 37
تتمتع اللجنة الثنائية باختصاص اإلشراف على ومراقبة
«النفقات السرية» املخصصة للعناصر املكونة لنظام
االستخبارات الوطنية .وحتقيقا لهذه الغاية ،يجوز للجنة
اتخاذ أي إجراء يقع ضمن نطاق اختصاصها ،السيما:
 .1اإلطالع على والتدخل في عملية وضع مشروعات
قوانني املوازنة الوطنية التي ترسلها السلطات التنفيذية
للكوجنرس الوطني .وحتقيقا لهذه الغاية ،ترسل
السلطات التنفيذية كل الوثائق الالزمة ،والسيما:
أ .ملحق يحتوي على املبالغ التي يتم تخصيصها أو
صرفها حسب املجال اإلداري ،وهي املصروفات
ذات الطبيعة السرية أو اخلاصة أو احملدودة أو
املقيد اإلطالع عليها.
ب .ملحق أمني سري يحتوي على غرض أو برنامج
أو وجه صرف كل بند من بنود املصروفات.
 .2طلب تعاون جميع أجهزة االستخبارات اخلاضعة لهذا
القانون والتي تكون ملزمة بتوفير البيانات واملعلومات
األساسية والتقارير ذات الصلة مبمارسة مهامهم.
وفي حاالت الضرورة القصوى ،التي يتعني على
اللجنة تبريرها ،يجوز لها أيضا طلب إرسال الوثائق
املشار إليها في املادة  39من القانون احلالي.
 .3مراقبة ما إذا كانت االعتمادات السرية تستخدم في
الغرض املنصوص عليه في مخصصات املوازنة أم ال.
 .4وضع تقريرا سريا ،كل عام ،يتم إرساله إلى
الكوجنرس الوطني ورئيس الدولة ،يتضمن ما يلي:
أ .حتليل وتقييم صرف النفقات السرية املخصصة
ألجهزة االستخبارات.
ب .وصفا للطريقة التي أدت بها اللجنة الثنائية
أنشطتها اإلشرافية والرقابة ،جنبا إلى جنب مع
التوصيات التي تراها اللجنة مناسبة.
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املادة 38
تدرج السلطات التنفيذية الوطنية مهمة جديدة بعنوان
«االستخبارات» في اللوائح اخلاصة بالقانون 24156
عن اإلدارة املالية وإدارة أنظمة الرقابة في القطاع العام
الوطني ،ليتم تضمينها في الغرض املعنون «خدمات الدفاع
واألمن» وحتى جتمع معا كل بنود املوازنة املتعلقة بأنشطة
االستخبارات أيا كان املجال اإلداري الواردة فيه.
املادة 39
يتعني توثيق كافة النفقات املصروفة خالل السنة املالية في
شكل سجل شهري يوقعه املسؤولون املعنيون باجلهاز أو
الكيان املعني ،والذي يعتبر مبثابة إبراء ذمة املراقب املالي
العام باملكتب الوطني.
املادة 40
يعتبر أعضاء اللجنة الثنائية واملوظفون الدائمون أو املؤقتون
املنتدبون إليها ممن يسيئون استخدام املعلومات التي
يتوصلون إليها أثناء ممارستهم ملهامهم ،مرتكبني ملخالفة
خطيرة لواجباتهم يخضعون مبوجبها لنظام العقوبات
احلالي ،دون املساس باملسؤوليات التي قد يتحملونها نتيجة
لتطبيق قانون العقوبات.
املادة 41
ال يجوز االحتجاج بالقيود أو الضوابط السرية الواردة
في أي قاعدة أو بند أخر ذي طابع عام أو خاص ،كانت قد
أصدرتها السلطات التنفيذية الوطنية و  /أو املسؤولون
املخولون من هذه السلطات قبل دخول هذا القانون حيز
النفاذ ،على اللجنة الثنائية أو أعضائها.
الباب التاسع
األحكام اجلزائية
املادة 42
ٌيعاقب ،كل من يقوم أثناء مشاركته بصفة دائمة أو مؤقتة
في املهام التي ينظمها القانون احلالي ،بشكل غير مالئم
باعتراض أو التقاط االتصاالت الهاتفية والبريدية والبرقية
أو عبر الفاكس أو أي نظام آخر إلرسال أشياء أو نقل الصور
واألصوات أو حزم البيانات ،فضال عن أي نوع من املعلومات
34

وامللفات والسجالت و /أو املستندات اخلاصة أو غير املصرح
بقراءتها أو السماح للجمهور بالوصول إليها وليست موجهة
إليه ،بالسجن ملدة تتراوح بني شهر إلى سنتني والعزل من
منصبه لضعف املدة ،ما لم تكن هناك مخالفة تبعية تستدعي
عقوبة أخرى أو عقوبة أكثر صرامة.
املادة 43
ُيعاقب ،كل من يخفق – بعد صدور أمر قضائي والتزامه
بـتدمير أو مسح الوسائط التي مت إجراء تسجيالت عليها
أو النسخ البريدية أو االعتراضات السلكية أو عبر الفاكس
أو أي عنصر آخر من شأنه استخدام نتائج االعتراضات أو
االلتقاط أو التسجيالت مبثابة دليل ،بالسجن ملدة تتراوح
بني ثالثة أشهر إلى سنة والعزل من منصبه لضعف املدة ،ما
لم تكن هناك مخالفة تبعية تستدعي عقوبة أخرى أو عقوبة
أكثر صرامة.
الباب العاشر
األحكام االنتقالية والتكميلية
املادة 44
بناء على اقتراح من أمانة االستخبارات ترسله ألغراض
معلوماتية إلى اللجنة الثنائية املنشأة مبوجب هذا القانون،
تصدر السلطات التنفيذية الوطنية اللوائح ذات الصلة بهذا
القانون في غضون  180يوما من دخوله حيز النفاذ.
املادة 45
مبوجب ذلك يتم إلغاء القوانني التالية73/19373 :
و 20194و 20195والقرارات  73/1792و73/1793
و 73/4639و 87/1759و 79/3401و91/1536
وقرار وزارة الدفاع رقم .2000/430
املادة 46
في غضون  365يوما من بدء سريان هذا القانون ،تصدر
السلطات التنفيذية الوطنية أنظمة أساسية من شأنها أن
حتل محل األحكام املعيارية للقانون  ،19373بصيغته
املعدلة مبوجب القانون  ،21705وهي األحكام التي يتم
إلغاؤها بالتبعية.
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املادة 47
مبوجب ذلك يتم استبدال تعبير «مديرية االستخبارات
الداخلية» في الفقرة الثانية من املادة  14من القانون 24059
بعبارة «املديرية الوطنية لالستخبارات اجلنائية».
املادة 48
مبوجب ذلك يتم استبدال تعبير «مديرية االستخبارات
الداخلية» في الفقرة األولى من املادة  16من القانون 24059
بعبارة «املديرية الوطنية لالستخبارات اجلنائية».
املادة 49
مبوجب ذلك يتم استبدال تعبير «مديرية االستخبارات
الداخلية» في القرار التنظيمي رقم  92/1273املنظم لقانون
 24059بعبارة «املديرية الوطنية لالستخبارات اجلنائية».
املادة 50
مبوجب ذلك يتم تعديل الباب السابع واملادة  33من القانون
 24059لتصبح من اآلن فصاعدا على النحو التالي:
«الباب السابع :الرقابة البرملانية على أجهزة وأنشطة األمن
الداخلي».
«املادة  — 33مبوجب ذلك يتم إنشاء اللجنة الثنائية املنوطة
باإلشراف على أجهزة وأنشطة األمن الداخلي.

تكون مهمة اللجنة اإلشراف والرقابة على أجهزة وهيئات
األمن الداخلي القائمة أو تلك التي يتم إنشاؤها مبوجب هذا
القانون وتلك التي يتم إنشاؤها في املستقبل».
املادة 51
اعتبارا من حلظة التصديق على هذا القانون ،يتم استبدال
اسم ‹أمانة استخبارات الدولة› ( )SIDEبـ «أمانة
االستخبارات» ( )SIوهو ما يستتبع إلغاء القرار .76/416
املادة 52
مبوجب ذلك يتم إلغاء كل املعايير ذات الطبيعة العامة أو
السرية أو اخلاصة أو املنشورة أو غير املنشورة التي
تتعارض مع هذا القانون.
املادة 53
يرجى تبليغ السلطات التنفيذية بذلك.
صدر في الغرفة العامة للكوجنرس األرجنتيني في بوينس
آيرس ،في اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر من عام
ألفني وواحد.
— مسجل حتت رقم —25520
رافائيل باسكوال — .ماريو أ .لوسادا — .روبرتو سي.
مارافيوتي — .خوان س .اويارزون.
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الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية مبينة
بالشكل األصلي
مرسوم 2002/950
بوينس آيرس2002 /6/5 ،
بعد اإلطالع على محتويات قانون االستخبارات الوطنية
رقم  ،25,520و
مع مراعاة أن:
األسس القانونية والهيكلية والتنفيذية لنظام االستخبارات
الوطنية قد وردت في القانون املذكور أعاله.
أن املادة  44تعلن أنه يتعني على السلطة التنفيذية الوطنية
مترير الالئحة التنفيذية خالل  180يوما من بدء نفاذ هذا
القانون ،وفقا لتوصية وزير االستخبارات الوطنية ،وأن يتم
إرسالها إلى اللجنة البرملانية املنصوص عليها في القانون
بغرض اإلطالع.
مت وضع هذه الالئحة بالتشاور مع مختلف القطاعات املعنية
بهدف ترسيخ أسس األنشطة االستخباراتية وكذا للوكاالت
التي تشكل نظام االستخبارات الوطنية واحترام احلقوق
الفردية املكفولة في القانون املذكور.
ومن خالل وضع هذا التدبير باستخدام الصالحيات املخولة
مبوجب املادة  ،99الفقرة  2من الدستور الوطني.
لذلك،
نحن رئيس األرجنتني
قررنا:
املادة 1
املوافقة على الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية
رقم  25,520والتي ،باإلضافة للمرفق األول ،تشكل جزءا
ال يتجزأ من هذه الوثيقة.
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املادة 2
إصدار نسخة من هذا األمر لتطلع علها اللجنة البرملانية
ملراجعة وكاالت االستخبارات وأنشطة املؤمتر الوطني.
املادة 3
رفع تقرير في هذا الشأن ونشره وإحالته إلى السجل
الرسمي الوطني لإليداع – .دوهالدى  -الفريدو ن.
اتاناسوف – خورخي آر .ماتزكن  -خوسيه ه .جاونارينا.
املرفق األول
الالئحة التنفيذية لقانون االستخبارات الوطنية رقم
25,520
القسم األول
نظرة عامة
(غير منظم).
القسم الثاني
حماية حقوق وضمانات سكان الدولة
املادة 1
يتعني الوفاء مبتطلبات التعاون القضائي املشار إليها في
املادة  ،4الفقرة الفرعية  1من القانون في إطار األهداف
واملهام املوكلة إلى وكالة االستخبارات املعنية.
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املادة 2

املادة 6

يتعني على وكاالت االستخبارات توضيح األنشطة املشار
إليها في املادة  4الفقرة الفرعية  2من هذا القانون عمال
باألوامر املنصوص عليها في قانون البيانات الشخصية
رقم  25,326وعلى وجه التحديد ما هو منصوص عليه في
املادة  23من التوجيهات القانونية املذكورة آنفا .ويجب أن
يكون الوفاء بهذه األحكام نتيجة للسياسات والضوابط التي
وضعها رئيس كل وكالة في نظام االستخبارات الوطنية في
نطاق واليتها القضائية املعنية.

املكتب الوطني لالستخبارات العسكرية اإلستراتيجي يعتبر
مبثابة وكالة فرعية تابعة لوزارة الدفاع ،تضطلع بتنسيق
عمليات وكاالت االستخبارات التابعة للقوات املسلحة.
وباملثل ،تقوم هذه الوكالة الفرعية كل عام بتقدمي متطلبات
املوازنة اخلاصة بالقطاع املذكور إلى وزارة الدفاع ،كما
تكون مسؤولة عن إدارة املوازنة املخصصة لإلدارة.

املادة 3

القسم الرابع
سياسة االستخبارات الوطنية

اإلفصاح أو الكشف عن املعلومات املتعلقة بالسكان أو
الكيانات االعتبارية العامة أو اخلاصة التي يحصلون عليها
من قبل وكاالت االستخبارات في أداء وظائفهم يتطلب
بالضرورة أمر قضائي أو تنازل وكذا اإلذن املنصوص عليه
في الفقرة الثانية من املادة  16من القانون ،إال عندما يكون
تدخل الوكالة وارد في نص قانوني.

توفر اإلدارة العامة الوطنية للوكاالت جميع املعلومات
املطلوبة من وزير االستخبارات الوطنية وفقا لتلك املنصوص
عليها في املادة  ،13الفقرة الفرعية  6من القانون ،وذلك
ضمن األطر الزمنية احملددة في املتطلبات ذات الصلة.

القسم الثالث

املادة 8

وكاالت االستخبارات

في إطار التعاون املتوقع في املادة  ،13الفقرة الفرعية 7
من هذا القانون ،يجب على احلكومات احمللية تزويد وزير
االستخبارات الوطنية بكافة املعلومات التي يحصلون عليها
وميكن أن تؤدي إلى اكتشاف التهديدات والنزاعات التي قد
تشكل مخاطر على أمن األمة.
وباملثل ،تقوم وكاالت املعلومات واالستخبارات على مستوى
املقاطعات من خالل املكتب الوطني لالستخبارات اجلنائية،
وهو ما يعد مبثابة وكالة فرعية ملكتب األمن الداخلي الوطني
وذلك في إطار ما هو منصوص عليه في املادة  16من
القانون رقم  ،24,059بتزويد وزير االستخبارات الوطنية
بكل املعلومات التي حتصل عليها والتي ميكن أن تؤدي إلى
اكتشاف التهديدات والنزاعات التي قد تشكل مخاطر على
األمن الداخلي لألمة.

املادة 4
يصدر وزير االستخبارات الوطنية التوجيهات الالزمة
لعمليات نظام االستخبارات الوطنية وفقا لتفويضها املمنوح
مبوجب املادة  7من القانون.
املادة 5
مكتب االستخبارات اجلنائية الوطنية يعتبر مبثابة وكالة
فرعية ملكتب األمن الداخلي الوطني تتحدد مسؤولياتها في
القانون رقم  ،24،059حيث تتولى تقدمي متطلبات املوازنة
اخلاصة بالقطاع كل عام وفقا للتسلسل الهرمي املعمول به
في رفع التقارير ،وتكون هي املسؤولة عن تنفيذ املوازنة
االستخباراتية احملددة عن كل فترة مالية.

املادة 7

املادة 9
تكون الوكاالت التي تشكل نظام االستخبارات الوطنية
أعضاء دائمني في املجلس الوزاري املشار إليه في املادة 14
من القانون.
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املادة 12

تصنيف املعلومات

االلتزام بالسرية املنصوص عليها في املادة  17واألحكام
ذات الصلة من القانون تظل سارية املفعول بغض النظر
عن ما إذا كان مت إنهاء العمليات املسؤولة عن احلصول على
املعلومات السرية أم ال.

املادة 10
حتترم وكاالت األمن في نظام االستخبارات الوطنية
التصنيفات األمنية التالية وفقا ملا هو منصوص عليه في
الفقرة األولى من املادة  16من القانون:
أ .خاص وسري للغاية :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات
أو مواد تتصل فقط بالتنظيم وأنشطة محددة لوكاالت
نظام االستخبارات الوطنية.
ب .سري :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد
يكون الوصول إليها من قبل أفراد غير مرخص لهم
بذلك من شأنه أن يضر باملصالح أو األهداف األساسية
لألمة.
ج .خاص :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد قد
يكون الوصول إليها من قبل أفراد غير مرخص لهم
بذلك من شأنه أن يضر إلى حد ما باملصالح األساسية
لألمة أو ميثل تعدى على املبادئ واخلطط واألساليب
التنفيذية التي تضطلع بها الدولة.
د .محفوظ :ينطبق على أي وثيقة أو معلومات أو مواد غير
مدرجة في الفئات السابقة التي يكون الوصول إليها
خارج املجاالت املؤسسية احملددة أعاله أو الوصول إليها
من قبل أفراد غير مرخص لهم ليست في مصلحة الدولة.
هـ .عام :ينطبق على جميع الوثائق التي ال يضر الكشف
عنها بوكاالت نظام االستخبارات الوطنية والتي تسمح
بحكم طبيعتها بإغفال طبيعة القيود املفروضة على
حالتها بوصفها معرفة عامة .وهذا ال يعني خروجها
عن إطار الرسمية،حيث يتطلب مثل هذا اإلجراء قرارا
من السلطة املسؤولة.
املادة 11
يجوز تفويض السلطات املنصوص عليها في الفقرة الثانية
من املادة  16من القانون إلى وزير االستخبارات الوطنية.
وفي احلاالت التي تصبح فيها الوثائق واملعلومات سرية
وفقا ألحكام املادة  16من القانون عناصر في إطار دعوى
قضائية ،ال يتعني مراجعة التصنيف عند التصديق أو
االعتراف بالتوقيعات على الصكوك املذكورة آنفا.
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املادة 13
يتعني على وكاالت نظام االستخبارات الوطنية إصدار كل
القرارات الداخلية إلخطار كل عضو من أعضائها صراحة
وكتابة حيال املسؤوليات الناجمة عن املادة  17من القانون.
القسم السادس
اعتراض والتقاط االتصاالت
املادة 14
أثناء أداء أنشطة االستخبارات واالستخبارات املضادة ،في
حالة طلب احلصول على إذن قضائي العتراض أو التقاط أي
نوع من االتصاالت اخلاصة بني عدة موضوعات في وقت
واحد ،يطلب وزير االستخبارات الوطنية هذا اإلذن من قاض
احتادي لديه الوالية على أي من املقار املعنية وفقا ملا هو
منصوص عليه في الفقرة األولى من املادة  19من القانون.
وباملثل ،يتعني توجيه كافة الطلبات الالحقة والتي هي نتاج
لنفس أنشطة االستخبارات إلى القاضي االحتادي الذي
كان جزءا من الطلب األصلي بشأن اعتراض أو التقاط
االتصاالت.
املادة 15
ألغراض املادة ( 22الفقرة األخيرة) من القانون ،يتعني
توقيع االتصاالت املكتوبة الصادرة من مكتب املالحظات
القضائية لشركات خدمة الهاتف ،من قبل مدير املنطقة أو
املسؤول املصرح له أصوال في حالة غياب أو خلو منصب
مدير املنطقة.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
القسم السابع

املادة 18

املوظفون والتدريب

يحدد وزير االستخبارات الوطنية الدورات التي سيتم
التصديق عليها من قبل وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا
وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.
يتعني االعتراف بالدورات التي يحصل عليها املوظفون
الدائمون في إطار النظام الوطني ملهنة اإلدارة وفقا للمبادئ
التوجيهية املعمول بها ،وبناء على طلب أي من وكاالت نظام
االستخبارات الوطنية.

املادة 16
يصمم وزير االستخبارات الوطنية خطط لتدريب املوظفني
التي تتناول مختلف احتياجات التعليم والتدريب والتحديث
ملختلف فئات املوظفني ،فضال عن تلك املتعلقة بتدريب
رفيع املستوى على االستخبارات الوطنية لوكاالت نظام
االستخبارات الوطنية األخرى.
تقترح املدرسة الوطنية لالستخبارات خطط للتدريب
وحتديث وتعزيز وإعادة التدريب ،وبالتالي تلبية احتياجات
نظام االستخبارات الوطنية .وباملثل ،تتولى حتديد ملء
الشواغر في صالح احتياجات التدريب والتعليم لكل وكاالت
نظام االستخبارات الوطنية استنادا إلى املتطلبات السنوية
التي حتسب لكل وكالة.
ترسي املبادئ التوجيهية الصادرة عن وزير االستخبارات
الوطنية شروط القبول واالستمرار ،فضال عن املتطلبات
األخرى للتدريب املخصص ألعضاء الوكاالت الوطنية أو
وكاالت املقاطعات التي ليست جزءا من نظام االستخبارات
الوطنية ،إال أنها تتطلب إملاما بنشاط االستخبارات املتعلق
بالوظيفة التي يؤدونها.
يكون مكتب االستخبارات اجلنائية الوطنية الذي يعتبر
وكالة فرعية ملكتب األمن الداخلي الوطني ،واملكتب الوطني
لالستخبارات العسكرية اإلستراتيجية والذي يعتبر مبثابة
وكالة فرعية لوزارة الدفاع مسؤوالن عن مبادئ توجيهية
لتدريب وتعليم أفرادها يتم وضعها من قبل مؤسسات
األمن والشرطة والقوات املسلحة املعنية .
املادة 17
يتشكل املجلس االستشاري الدائم من ممثل يعينه
وزير االستخبارات الوطنية ،وممثل ملكتب االستخبارات
اجلنائية الوطنية  ،وهو وكالة فرعية ملكتب األمن الداخلي
الوطني ،وممثل للمكتب الوطني لالستخبارات العسكرية
اإلستراتيجية ،وهو وكالة فرعية تابعة لوزارة الدفاع.

املادة 19
تتولى املدرسة الوطنية لالستخبارات ،وبعد التشاور مع
املجلس االستشاري الدائم ومبوافقة وزير االستخبارات
الوطنية ،التبادالت واالتفاقات مع مراكز التحقيق احلكومية
وغير احلكومية احمللية واألجنبية على حد سواء.
وباملثل ،فإنه تتولى املدرسة أيضا تعزيز وتنسيق مهام
التحقيق والتنمية مع القطاعات ذات الصلة ،استنادا إلى
األهداف التي وضعها نظام االستخبارات الوطنية ،وحتافظ
على اتصاالت دائمة مهنية وأكادميية مع املؤسسات املشار
إليها في املادة  30من القانون مع تعزيز تنمية األبحاث
املماثلة.
القسم الثامن
الرقابة البرملانية
املادة 20
يتم تناول طلبات الوثائق املشار إليها في املادة  35وتوفير
البيانات والوثائق املشار إليها في املادة  37من القسم
الفرعي 2من القانون من قبل وكاالت االستخبارات عمال مبا
هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من هذا القانون وغيرها
من املبادئ التوجيهية ذات الصلة في هذا النظام.
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األحكام اجلنائية
(غير منظمة).
القسم العاشر
األحكام املؤقتة والتكميلية
املادة 21
سوف يتم إنشاء جلنة مؤقتة لترسيخ الفكرة األولية خلطة
االستخبارات ،التي يجب القيام به في خالل  365يوما.
تتشكل هذه اللجنة من مندوبني من كل وكالة من وكاالت
نظام االستخبارات الوطنية على النحو احملدد مبوجب
قرار من قبل وزير االستخبارات الوطنية وبناء على اقتراح
كل وكالة على حده ،وتكون قادرة على دعوة املختصني
للمشاركة في اللجان الفرعية للعمال التي سيتم إنشاؤها
لهذا الغرض.
املادة 22
يتم إخطار الوكاالت التي يخضع أفرادها لقانون ،19,373
املعدل بالقانون  ،21,705أنه خالل  120من تاريخ دخول
هذا املرسوم حيز التنفيذ ،يجب عليها اقتراح مشاريع الالئحة
املشار إليها في املادة  46من القانون للسلطة التنفيذية
الوطنية.
لهذا الغرض يتم إنشاء جلنة عمال تتشكل من مندوبني من
الوكاالت املشكلة لنظام االستخبارات الوطنية كما هو محدد
مبوجب قرار من وزير االستخبارات الوطنية ،تتبع مكتب
االستخبارات الوطنية بناء على اقتراح من كل وكالة ،وتكون
اللجنة مسؤولة عن صياغة مشاريع الالئحة اخلاصة التي
تتضمن الواجبات واحلقوق ،فضال عن أنظمة التعويض
والفئات واالنضباط والفوائد وغيرها من املبادئ التوجيهية
املتأصلة في نظام العمل للموظفني املدرج في هذا القانون.
تقوم كل وكالة ،سواء عن طريق مكتب االستخبارات
الوطنية أو مكتب األمن الداخلي الوطني ،وهما وكالتان
فرعيتان لوزارة الدفاع ،بتنظيم هذا التجمع والتصنيف
والهيكل األساسي ألفراد االستخبارات املدنية ،والتي نظرا
لتخصصها أو تدريبها اخلاص ،يتعني دمجها في أجهزة
االستخبارات والوكاالت املعنية ملزيد من االمتثال للقانون.
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