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مقدمة األمين العام
كان احلياد وما زال أمرا بالغ األمهية بالنسبة لإلنرتبول .وبصفته منظمة دولية ذات والية فريدة مدن نوا،داال أال و د
منددا امير ددة ومتاف ت،ددا مددن زددلل اونيددن التودداون البددر الددةو ال ال بددة أن اولددو أنب د ته فددوق السياسددات ايليددة
والةولية.
واترس املاد  3من القانون األساس للمنظمة مبةأ احلياد التوجي،
يف مسائ ذات ابا سياس واستري وديين وانصري.

ذا بأن حتظر صراحة الد اإلنرتبدول التدةز

فمداذا يودين ذلد الد الصدوية اليدوم ؟ إن املداد  3ان بددأ أك در مدا ان بدأال ددمن جمداالت أنبد تنا املتتلفدةال الد
مواملددة البيانددات اددت ان دوات املنظمددةال ال سدديما انددة اسددتوراش نب درات اإلنرتبددول وإصددةا ا وانددة ابددادل الرسددائ
مباشددر بد بلددةاننا األاضددا  .ومبددا أن ددذ األنبد ة ابددم مواملددة البيانددات البتصدديةال ال بددة مددن أن ةددرت سددياد
القانون.
لدوا مددن الصددووبات .فددالت رمل ملواج،ددة اإل ددا
وغددين اددن القددول أن افسددا املداد  3وانفيددذ ا يف املنددا اليددوم
وامير ة الةولية اخل ا م لال اللذين يبتملن غالبا الد اناصدر سياسدية أو اسدترية أو دينيدة أو انصدريةال ااتضد
دوما احلصول ال اوجي،دات مدن اهليادات الوليدا يف املنظمدة .ويف الواد نفسدهال حتمد التغيداات الد درأت الد
بيوددة امير ددة اددت الو نيددة والت ددو ات ال د شدد،ة ا القددانون الددةو إدزددال اوددةيلت ال د السياسددات واالاتبددا ات
القانونية.
ويبددت ددذا الددةلي حصدديلة د اسددة أجرا ددا مو فددون يف األمانددة الوامددة للمبددادا الد يسددت،ةهب ددا لتفسددا املدداد
وا بيق،دا يف سدياق مواملددة البيانددات .وسددوي يتدون مب ابددة دليد مرجود للمونيد يف دذا ا ددالال ولتندده فددوق ذلد
يتناول موا يا حمةد ويتضمن أم لة حية من وااا ام اإلنرتبول.

3

وي يدديل أن أشددتر كد مددن أسدد ،خبتادده وتربتدده يف إصددةا ددذ امل بواددة القيمددة .وأود أن أشد ا كد مددن لةيدده
اوليقات ال ذا الةلي أو أسدالة انده الد االاصدال مبتتديل البد ون القانونيدة يف املنظمدة .وأشدةد يف اخلتدا الد
أن مددو ف األمانددة الوامددة لإلنرتبددول سدديوملون لضددمان بقددا ددذا الددةلي وثيقددة حيددة وديناميتيددةال فيقومددون بت ةي دده
انة االاتضا ليوتس الت و املستمر لتيفية ف،منا للماد  3من القانون األساس لإلنرتبول وافسا ا وا بيق،ا.
ونالة مل .نوب
األم الوا لإلنرتبول
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.0

مقدمة

 .1ابددتم الو ددائل الرئيسددية ال د يض د لا ددا اإلنرتب ددول ال د ا ددوفا زددةمات ااصددال ش ددر اددامل م ددأمونال
وزددةمات بيانددات ميةانيددة واوااددة بيانددات للبددر ة .ويقددة اإلنرتبددول هلددذا الغددرش ائفددة مددن اخلددةمات ال د اتددي
مواملة البيانات املراب ة بالوم البر حول الوا .
 .2واإل ا التقنيين الذي حيت مواملة البياندات م د النبدرات والتودامي والرسدائ املوج،دة ادت اندوات اإلنرتبدول
)(1
يتألل مما يل :
(أ) القانون األساس لإلنرتبول
( ) نظا اإلنرتبول ملواملة البيانات
(ج) ارا ات اميموية الوامة لإلنرتبول
 .3واألماند ددة الوامد ددة بااتبا د ددا ’’اوم د د كمركد ددن دو ملتاف د ددة ج د درائ القد ددانون الود ددا ‘‘ و ’’اوم د د كمركد ددن فد ددين
وإالم ‘‘ [املاداان  ) (22و(22ج) من القانون األساسد ] اضدمن أن اوامد البياندات مبدا يتفدأ واإل دا التقنيدين
)(2
املذكو آنفا.
 .4وانددة التددةايأ يف مددةهب التقيددة بالقوااددة السددا ية انددة مواملددة مولومددة موينددةال اقددي األمانددة الوامددة إىل أي حددة
اسد ددتوفي مجيد ددا شد ددرو مواملد ددة البياند ددات .ويقض د د أحد ددة البد ددرو الرئيسد ددية ب د دأن اتماش د د املواملد ددة مد ددا القد ددانون
األساس ) (3لإلنرتبول وبصو زاصة مدا املداد  3منده الد ’’حتظدر الد املنظمدة حظدرا باادا أن انبدأ أو اتدةز يف
ش ون ذات ابا سياس أو استري أو ديين أو انصري‘‘).(4
 .5ونظرا لألمهية املولقة ال التقية باملاد  3من القانون األساسد وللتدت الواسدوة الد اكتسدبت،ا املنظمدة الد
صوية ا بيأ ذ املاد اهلامةال يتلل نظا مواملة البيانات األماندة الوامدة جبمدا دليد للمما سدات املتولقدة بت بيدأ
املدداد املددذكو اسددتنادا إىل اوجي،ددات اميمويددة الوامددة والت ددو ات ال د صددوية القددانون الددةو واناصددر أزددرهب ذات
صلة) .(5لذا مجا دلي املما سات ذا يف و ذ املبادا التوجي،ية واالجت،ادات القانونية الد و دو،ا اإلنرتبدول
يف ا بيأ املاد  3يف جمال اتنولوجيا املولومات).(6

)(1

)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

ارد يف التذيي  1مقت فات من األنظمة ذات الصلة .وتدة اإلشدا إىل أنده اوجدةال إىل جانديل دذ القواادةال اواادة أزدرهب متولقدة مبواملدة البياندات
اددت ان دوات اإلنرتبددول م د نظددا وصددول منظمددة دوليددة حتوميددة إىل شددبتة ااصدداالت اإلنرتبددول واوااددة بياناادده .ولتددن مبددا أن ددذا النظددا أا د فائددة
ببت اا للستوراش القانوين ملواملة املولومات يف اضايا موينةال ال جيري اناوله نا.
انظر أيضا املواد  22و 14و 26و 125من نظا مواملة البيانات.
املاد  )1(5من نظا مواملة البيانات.
املاد  4من القانون األساس ؛ املواد  )2(5و )2(41و()2(15د) و 26و()2(99د) من نظا مواملة البيانات.
املاد  )4(41من نظا مواملة البيانات .انظر أدنا ملواصلة مناابة الوناصر ذات الصلة املة جة يف املاد .)4(41
ذا و الت بيأ األك در شديواا للمداد  4يف امد اإلنرتبدول اليدوم يف جمدال مواملدة البياندات .ولتدن تدة اإلشدا إىل أن املداد  4ان بدأ الد مجيدا
و ددائل اإلن رتبددول وأنبد ته .وبالتددا ال اسددري املبددادا املبينددة يف ددذ احلاشددية أيضدداال بوددة إجدرا التغي داات الضددرو يةال الد حتلي د أنبد ة أزددرهب غددا
مواملة البيانات .ف،ذ املبادا الوامة ان بأ ال سبي امل ال انةما انظر املنظمة يف إمتانية التواون ما منظمة دولية أزرهب.
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 .2ويتتددون دليد املما سددات مددن جدنأين يوددرش أوهلمددا زلفيددة اامددة اددن افسددا املدداد  3مددن القددانون األساسد ال
وثاني،م ددا حتل دديل ملو ددواات ش ددج مبين ددة يف االجت ،دداد الق ددانوين املتول ددأ بامل دداد  .3ويو د د كد د حتليد د ملو ددو م ددن
املو واات زلفية ملسألة موينة ويو املما سة اميا ية ببأهنا ويتضمن اةدا من األم لة.
.2

1.2

الخلفية العامة

الخلفية التاريخية

)(7

 .7ااتمةت املنظمة (الد كدان اا،دا آندذامل الل ندة الةوليدة للبدر ة امينائيدة)ال مندذ أيام،دا األوىلال موافدا حياديدا
و فض أن اتةز يف اضايا ذات ابا سياس أو ديين أو انصري.
 .8ويف ا د ددا  1448أ د دديف اميمل د ددة التالي د ددة’’:باس د ددت نا مجي د ددا املس د ددائ ذات ال د ددابا السياسد د د أو ال د ددةيين أو
الونصري‘‘ يف هناية املاد  )1(1من النظا األساس للمنظمة الذي حيةد أغرا ،ا.
 .4ويف اددا  1451ااتمددةت اميمويددة الوامددة لإلنرتبددول القدرا  .AGN/20/RES/11وي بددأ القدرا مويددا ال ددابا
الغاليل مبقتض القانون الةو لتسلي ا رم إذ يوص البلةان األاضا بأن حترص ال ما يل :
’’ال يرسد بددأي حددال مددن األحدوال إىل املتتدديل الددةو أو املتاادديل املركنيددة الو نيددة أي لدديل مولومددات أو
نبر اتولأ بأشتاص م لوب ال وأ من ذل ال ال يرسد أي لديل اوايدل م اد بسدبيل جدرائ من ويدة
ال ابا سياسد أو انصدري أو ديدين غالديلال حدج إذا أسدبغ الد دذ الوادائاال يف البلدة ال الديلال صدفة
القانون الوا ‘‘[ .أ يل التبةية]
 .11واسددتبق مبددةأ ال ددابا الغالدديل انددةما ااتمددة يف اددا  1452القددانون األساس د اميةيددة املتضددمن للمدداد .3
وكان التغيا األساس الذي أدز و اوسيا ن اق املاد األصلية ليبم التةزلت أو األنب ة ’’الوسترية‘‘.
 .11ومدا ا دو القدانون الدةو ا دو ت أيضدا مما سدات اإلنرتبدول يف مدا يتولدأ بت بيدأ املداد  .3وأجدري أول اغيدا
ددا يف ا ددا  1484ان ددةما ااتم ددةت اميموي ددة الوام ددة القد درا  AGN/53/RES/7ال ددذي يت ددي للمنظم ددة الت ددةز يف
حدداالت اإل ددا  .ويبددا القدرا إىل مويددا ال ددابا الغالدديل املنصددوص اليدده يف ادرا اددا  1451ويبددةد الد ددرو
د اسددة كد اضددية الد حددة ان لاددا مددن سددياا،ا اخلدداص .والد الددرغ مددن ددذا الددن،ع الوددا حيددةد القدرا اددةدا مددن
اميرائ ال اوتت من حيث اميو ر سياسية أو استرية أو دينية أو انصرية.
 .12وحيةد القرا مبةأ اما آزدر يتولدأ بدرف بلدة أو ادة بلدةان اختداذ إجدرا ات بندا الد لديل .ويدن القدرا
ال د أن ذل د ال يوددين أن املدداد  3اسددري الد ال لدديل القائيدداال لتددن حتددا املتاادديل املركنيددة الو نيددة المددا بددالرف
بواس ة ميمة إىل النبر  .وال ينال ذا املبةأ سا يا يف املما سات الرا نة.
 .13وأدز د التغيددا اهلددا ال دداين يف اددا  1444انددةما وافق د اميمويددة الوامددة (الق درا  )AGN/63/RES/9ال د
التوداون مددا ايتمددة امينائيددة الةوليددة ليوغسددلفيا السددابقة الد كاند اددة أنبددا لتو دداال وا د بددذل بالتودداون يف
احلاالت املتولقة باميرائ الةولية اخل ا (اإلباد اميمااية واميدرائ املراتبدة دة اإلنسدانية وجدرائ احلدر ) الد كدان
يوتت يف السابأ أن املاد  3اسدري الي،دا .ويف مدا يتولدأ بتفسدا املداد 3ال أو د التقريدر املوتمدة مبوجديل دذا القدرا
اةدا من املسائ كة اسة احلاالت املتولقة باميرائ ال يراتب،ا سياسيون سابقون ال سبي امل ال.
 .14وااتمةت اميموية الوامة يف اا  2114ارا ا آزر يتص بتفسدا املداد  3ويقدر التدةابا االنتقاليدة الد اختدذ ا
األمانة الوامة لتيسا ايا اواون إزا مة االنتما إىل منظمة إ ابية (القرا .)AG-2004-RES-18
)(7

للمنية من املولومات انظر الوثيقة .GT-ART3-2004-07
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ويف زتا ذا االستوراش التا

.15

(أ)
( )
(ج)
( د)
2.2

إن اإلنرتبول بااتبا منظمة دولية مستقلةال و ا اوااة زاصة به يف ما يتولأ بت بيأ املاد
ااتمةت املنظمة مويا ال ابا الغاليل ببأن ا بيأ املاد .3
جيدديل د اسددة ك د اضددية ال د حددة ان لاددا مددن سددياا،ا اخل داص .وبينمددا اركددن الق درا ات املتولقددة بتفسددا
املاد 3ال ااد ال ال ابا امير ة (م اميرائ السياسية الصدري كاخلياندة) فد ن اقيدي السدياق البدام
للقضية املونية يب مولومات ذات صلة يتو د است،ا.
إن االتددا الوددا لل مويددة الوامددة إزا افسددا املدداد  3يبددا بو ددو إىل اض دييأ ن دداق ا بيق،ددا سدديل
بيوة امير ة .ويتفأ ذل أيضا ما الت و الوا للقانون الةو لتسلي ا رم ).(9
.(8)3

األهداف الرئيسية للمادة
يستتل

.12

(أ)
( )
(ج)

املقتضيل تة اإلشا إىل النقا التالية:

3

من اخللفية التا ية الوا د أال أن األ ةاي الرئيسية للماد

3

تن حتةية ا كما يل :

)(10

مان استقللية اإلنرتبول وحياد بااتبا منظمة دولية.
التماش ما القانون الةو لتسلي ا رم .
محاية األشتاص من اال ،اد.

 .17واة أكةت املنظمة ذ األ دةاي مبوجديل وثدائأ وصدتومل أزدرهب اتولدأ بأنبد ت،ا .م دال ذلد الوثيقدة اد
’’( AG-2006-RES-04بي ددان لتأكي ددة اس ددتقللية اإلنرتب ددول وحي دداد ‘‘) ال د د ا ددذكر في ،ددا اميموي ددة الوام ددة امل دداد 3
بااتبا ا أحة أحتا القانون األساس ال ا كة استقللية املنظمة وحياد ا.
3.2

المبادئ التوجيهية لتحليل المادة  3في سياق معاملة البيانات

 .18شت اةد من فق،دا القدانون بالو دا القدانوين لإلنرتبدول .بيدة أنده ينبغد أال يتدون ندامل شد اليدو يف أن
اإلنرتبول منظمة دولية مسدتقلة وأن اانونده األساسد دو در اافداق أفضد إىل إنبدا منظمدة دوليدة مبقتضد القدانون
الةو ).(11
 .14وهلددذاال انددة افسددا أحتددا القددانون األساس د لإلنرتبددولال مبددا يف ذل د املدداد  3منددهال جيدديل االسرتشدداد مببددادا
افسددا اامددة يف إ ددا القددانون الددةو ال والسدديما املبددادا ال د اددن الي،ددا اافاايددة فيينددا لقددانون املوا ددةات .وجيدديل
افسا املاد  3بصفة زاصة يف و املبدةأ التدا ’’ :افسدر املوا دة سدن نيدة ووفقدا للمود الدذي يو د أللفا ،دا
)(8
)(9

)(10
)(11

اقرير اا  )AGN-63-RAP-13( 1444املوتمة مبوجيل القرا . AGN/63/RES/9

املرجا السابأال الذي ين ال ما يل ’’ :واة سا املن الوا مندذ ادة سنواتال سوا ال صوية مما سدة املنظمدة أو ا دو القدانون الدةو ال ف د
اتدا التقيية التة جي لت بيأ أحتا االست ندا التد اضمدن ملراتبد دذا الندو مدن اميرائ مواملة أا ابةدا بسبيل السياق السياس للفو ‘‘.
انظر الوثيقة ا  GTI5-2008-05املوج،ة للفريأ الوام املتص املوين مبواملة املولومات البر ية.
انظددر مددن بد أامددال أزددرهبال أامددال  Schermeresو Blokkerاللددذين زلصددا إىل أن اإلنرتبددول ال يقددو ايددا الد أسدداس اافدداق بد الددةولال لتدن
تددن يف الوااددا أن يستبددل وجددود اافدداق مددن ددذا النددو ال اسددتنادا إىل اددة اوام د ال م د ااتبددا ا لددس االاتصددادي واالجتمدداا اإلنرتبددول منظمددة
حتوميدة دوليدةال وم د اافداق املقدر املوادا مدا فرنسدا .انظدر  HG SchermeresوNM Blokkerال International Institutional Lawال اإلصدةا
الرابا املنق (بوس ن/ليةنال )2113ال الفقر .32
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ددمن السددياق اخلدداص مبو ددوا،ا والغددرش من،ددا‘‘) .(12وبنددا اليددهال جيدديل ف ،د النقددا ال دوا د أدن دا ببددأن القوااددة
التوجي،ية املتبوة يف حتلي املاد  3يف إ ا ذا السياق القانوين الوا .
 .21إن مويددا ال ددابا الغالدديل الددذي ااتمددة مبوجدديل الق درا الصدداد يف اددا  1451يركددن ال د
يراتبه األشتاص امل لوبون.

ددابا اميددر الددذي

 .21وية س بوجه زاص ابا امير وفقا ملبادا اائمة يف إ ا مما سة اسلي ا درم بد الدةولال ومن،دا املبدادا
)(13
املتولقة باست نا اميرائ السياسية والوسترية.
.22

وجرت الواد يف املنظمة ال التميين ب فات من اميرائ :
(أ) الجر رررائم الصر رررف :األفود ددال ا رمد ددة ل ابو،د ددا السياس /الوستري/الةيين/الونصد ددري ال غد ددا .إن د ددذ
اميدرائ ال ان ددوي الد أي انصدر يوتددت جرمددا مبقتضد القدانون الوددا  .و د جدرائ اتددون ادداد موج،ددة
)(14
ة سياد الةولة وال أ الضر حصرا باملصل ة الوامة.
( ) الجرائم النسبية :أفوال ان وي أيضا ال اناصر اوتت جرما مبقتض القانون الوا ومن مث متدس أيضدا
املصدداا البتصددية وحتددة جنئيددا الد األا د ددر ا شتصدديا) .(15يددت حتليد ددذ امي درائ الد أسدداس
مويا ال ابا الغاليل.

 .23إن ادرا ات اميمويددة الوامددة م د القدرا ) AGN/53/RES/7 (1984ادذكر اددةدا مددن أم لددة اميدرائ الصددري
كاخليانة والت سس  -ال اسري الي،ا من حيث اميو ر املاد .3
 .24غددا أن الفريددأ الوام د املوددين باملدداد  3املنبددأ يف اددا  2113زل د
اتون حمةثة وأنه ال تن امليا ااتماد اائمة كاملة باميرائ الصري).(16

ددأ إىل أن اائمددة مددن ددذا النددو اددة ال

 .25وتددة اإلشددا أيضددا إىل أن ده يتب د مددن زددت املنظمددة أن اال امددات ال د اددرد يف لبددات التودداون البددر
اودت بالضددرو اددن ال ددابا الفولد لل ر ددة وال تددن مدن مث أن اتددون األسدداس الوحيددة لت ةيددة سدريان املدداد  3الد
)(17
ليل بوينه.

)(12
)(13

)(14
)(15
)(16
)(17

-

ال

انظر املاد  )1(31من اافااية فيينا لقانون املوا ةات لوا .1424
إن امير السياس باملو املقصود يف إ ا مما سة اسلي ا رم ب الةول مت تر ه نظرا ملضمونه أو اةاايااه السياسية .وامير الوستري مت تر ه
نظرا ملا يرتايل اليه من ابوات الد األمدن الدو ين أو البد ون الوسدترية .ووفقدا للمداد  4مدن موا دة األمد املت دة النموذجيدة لتسدلي ا درم ال
جيوز التسلي يف أي من الظروي التالية’’ :أ) إذا ااتتت الةولة امل البة امير امل الديل بالتسدلي ألجلده جرمدا ذا دابا سياسد ؛ وج) إذا كدان اميدر
امل اليل بالتسلي ألجله يوتت جرما مبقتض القانون الوستري ولتنه ال يوتت جرما مبقتض القانون امينائ الوادي أيضا‘‘.
اجا .M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Fifth edition), P. 660 - 662
املرجا السابأ.
انظر الوثيقة ا .CE-2005-2-DOC-22
انظر يف ذا الصةد اقرير اا  1444املوتمة مبوجديل القدرا  AGN/63/RES/9الدذي يدن الد مدا يلد ’’ :فمسدألة ال دابا الغالديل ينبغد أن حتسد
ان لاا من حتلي الواائاال "حج إذا أسبغ ال ذ الواائاال يف البلة ال اليلال صفة القانون الوا "ال كما و د يف ارا اا .‘‘1451
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 .22ولددان كددان التمييددن ب د امي درائ الصددري وامي درائ النسددبية يظ د سددا يا ف د ن أي لدديل ي ددو ش د يف مددا يتولددأ
مب ابقته للماد  3يقتضد إجدرا اقيدي لتد حالدة الد حدة  .و دذا التقيدي جيديل أن يركدن زاصدة الد الوادائا الد
يستنة إلي،ا ال ليل.
 .27واددلو ال د ذل د ال ونظ درا إىل أن املدداد  3ابددا إىل ’’ ددابا‘‘ الفو د املددذكو ال ينبغ د أن او ددا يف االاتبددا
اناصددر غددا ددابا امير ددة وال سدديما يف ددو الق درا ) AGN/53/RES/7 (1984الددذي يددن ال د أندده ’’جيدديل أن
اة س ك اضية ال حة ال ان لاا من سياا،ا اخلاص‘‘.
 .28لذا ينبغ ال انة اقيدي البياندات يف دو املداد 3ال د اسدة مجيدا املولومدات ذات الصدلة .والقاادة املوتمدة يف
ما يتولأ باست ةا دلي املما سات) (18ان أيضا الد الوناصدر األساسدية ذات الصدلة الد ينبغد أن ينظدر في،دا
يف سياق املاد 3ال وحتةيةا الوناصر التالية:
(أ)
( )
(ج)
( د)
(ه)
( و)
(ز)

ابا امير ةال أي الت ،والواائا ذات الصلة؛
و ا األشتاص املوني ؛
وية مصة البيانات؛
املوال الذي يور انه متتيل مركني و ين آزر أو كيان خمول آزر؛
الواجبات ال يفر ،ا القانون الةو ؛
ابوات األمر ال حياد املنظمة؛
السياق الوا للقضية.

 .24وابت رو اقيي ’’مجيا الوناصر ذات الصلة‘‘ والوناصر ايةد يف نظا مواملة البيانات هن دا افسدايا
شامل .وباإل افة إىل ذل ال يستتبا ذا الن،عال ال ب يقتض ال د اسة واقيي حقائأ مفية اتت د الد املدذكو
ببت وا يف ليل التواون البر ال م املولومات ال اتولأ ي يات ال لديل أو الادة دذا ال لديل ب لبدات
أزرهب .ولذاال اة يتون من املفيةال ال سبي امل الال اقيي ليل إصةا النبر احلمدرا إىل جانديل لبدات مبدا ة
أزرهب مقةمة ببأن أشتاص م لوب من البلة ذااهال أو مرااا أن ذ ال لبات املبا ة اة فض يف السابأ.
 .31واو األم لة الوا د أدنا كيل تن أن اتون الوناصر املذكو أادل وايدةد يف القواادة مفيدة لة اسدة
القضية يف و املاد 3ال سوا أزذت منونلة أ جمتموة:
-

السيناريو ألر ::إذا لديل املتتديل املركدني الدو ين ’’س‘‘ اوايدل البدت ’’ ‘‘ مت،يدةا لتسدليمه بت،مدة
’’اخليانة‘‘ وكان ملت الوادائا يفيدة بدأن دذا البدت كبدل أسدرا ا اسدترية للودةوال جيدوز أن اسدتنتع
املنظمددةال اسددتنادا إىل الونصددر األول مددن القائمددة ( ددابا امير ددة)ال أن املدداد  3اسددري .وإن مددا يسددو ددذا
االستنتاج و أن ذا الفو يوتت جرما سياسيا حمضا وفقا ملما سات التسلي .

-

السرريناريو برراء :إذا لدديل املتتدديل املركددني الددو ين ’’س‘‘ اوايددل البددت ’’ ‘‘ مت،يددةا لتسددليمه بت،مددة
’’ ةية أمن الةولة‘‘ وكدان ملتد الوادائا يفيدة بدأن دذا البدت شدا مل يف اف دا موادا ديدين أدهب إىل
مقت اةد من املةني ال جيوز أن استنع املنظمةال استنادا إىل الونصر األول من القائمدة ( دابا امير دة)ال أن
املداد  3ال اسدري .واملسدو يف ددذ احلالدة دو أن املولومددات اتولدأ جبر دة اغلديل الي،ددا صدفة القدانون الوددا

) (18املاد

)3(34

من نظا مواملة البيانات.
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إذ إن جسددامة امير ددة وو ددا الض د ية يغلبددان ال د الددةافا السياس د أو ال ددةيين للب ددت (ا بيددأ موي ددا
ال ددابا الغالدديل الددذي أشددا إليدده للمددر األوىل يف ادرا اميمويددة الوامدة ) AGN/20/RES/11 (1951وجددرهب
ا وير يف ارا اميموية الوامة (.)AGN/53/RES/7 (1984
-

السريناريو جريم :إذا لديل املتتديل املركدني الدو ين ’’س‘‘ اوايدل البدت ’’ ‘‘ مت،يدةا لتسدليمه بت،مدة
’’القت د ‘‘ وكددان ملتد الواددائا يفيددة بدأن ددذا البددت ددو ال درئيس احلددا لبلددة آزددرال جيددوز أن اسددتنتع
املنظمةال استنادا إىل انصرين آزرين مدن القائمدة (و دا البدت املودين و الواجبدات الد يفر د،ا القدانون
الددةو )ال أن املدداد  3اسددري .واملسددو يف ددذ احلالددة ددو أن ؤسددا الددةولال مبوجدديل القددانون الددةو وكمددا
يتبد مددن اضددية ’’يروديددا‘‘ أمددا حمتمددة الوددةل الةوليددةال يتمتودون باحلصددانة انددة شددغ مناصددب ،وال جيددوز
حماكمت ،أما القضا الو ين لبلة آزر أثنا ذل .

-

السرريناريو دا  :إذا لب د حمتمددة دوليددة م د ايتمددة امينائيددة الةوليددة ليوغسددلفيا السددابقة إصددةا نبددر
مح درا ببددأن البددت ’’ ‘‘ بت،مددة ’’اإلبدداد اميماايددة‘‘ال جيددوز أن اسددتنتع املنظمددةال اسددتنادا إىل انصددر
آزددر مددن القائمددة ( ويددة مصددة البيانددات)ال أن املدداد  3ال اسددري إال إذا أثددا ت مولومددة موينددة شددتا موينددا.
واملس ددو يف ددذ احلال ددة ددو اس ددتقلل ايتم ددة الةولي ددة وو ددو،ا يف ددو الق ددانون ال ددةو (يف م ددا يتول ددأ
بايتمة امينائية الةولية ليوغسلفيا السابقةال إنباؤ ا من اِب جملس األمن الةو مبوجدديل الفصد السدابا
مدن مي اق األم املت ة ) الذي يضمن حياد ا السياس ال مقرتنا ب ابا امير ة (الونصدر  )1الد ادةز يف
فا ددة اميد درائ الةولي ددة اخل ددا [انظ ددر اقري ددر اميموي ددة الوام ددة ) AGN/63/RAP/13 (1994املوتم ددة مبوج دديل
القرا .]AGN/63/RES/9

-

الس رريناريو ه رراء :إذا ل دديل املتت دديل املرك ددني ال ددو ين ’’س‘‘ اواي ددل الب ددت ’’ ‘‘ م ددن مد دوا ين البل ددة
’’ص‘‘ مت،يددةا لتسددليمه بت،مددة ’’فسدداد‘‘ وااددرتش البلددة ’’ص‘‘ ال د إصددةا النبددر حمت ددا بأهنددا اضددية
ذات ددابا سياسد ال جيددوز أن اسددتنتع املنظمددةال اسددتنادا إىل انصددر آزددر مددن القائمددة (املواددل الددذي يوددر
انده اضددو آزددر غددا مصددة املولومددات)ال أن املدداد  3اسددري .ويتواددل مسددو االسددتنتاج الد احل ددع الد
اساق يف ذ القضيةال من ابي الوناصر السياسية ال اة يبين،ا البلة ’’ص‘‘.

-

السرريناريو واو :إذا لدديل املتتدديل املركددني الددو ين ’’س‘‘ اوايددل البددت ’’ل‘‘ مت،يددةا لتسددليمه بت،مددة
’’اصةير سلا زا وة للراابة بةون ارزي ‘‘ واب من ملت الواائا أن املنت دات املصدة ب درق غدا
مبرواة اة اتون هلا استتةامات مةنية واستريةال وال سيما يف حالة األسل ة النوويدةال متيد املنظمدة إىل
أن اسددتنتع اسددتنادا إىل انصددر آزددر مددن القائمددة (الواجبددات ال د يفر دد،ا القددانون الددةو ) أن املدداد  3ال
اسري .واملسو يف ذ احلالة و أن ا تما الةو بةأ بالفود ال بواسد ة مواثيدأ دوليدة شدجال يتتدذ ادةابا
ملراابة ومتاف ة النقد غدا املبدرو لألسدل ة والسدلا أو التتنولوجيدا ذات االسدتتةا ال ندائ الد ابدت
ز درا ال د األمددن الددةو (انظددر م د ل ا درا جملددس األمددن الددةو  S/RES/1540املوتمددة مبوجدديل الفص د
السابا من مي اق األم املت ة الذي يةاو مجيا الةول إىل ’’أن اقو [ ]...بااتماد وإنفداذ ادوان فوالدة
مناسددبة حتظددر الد أي ج،ددة غددا اابوددة لةولددة [ تددذا] صددنا األسددل ة النوويددة أو التيميائيددة أو البيولوجيددة
[ ]...أو احتياز ا [.)‘‘]...
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وبالتا ال ال اوتدت املولومدات املتولقدة دذ األشدتال مدن النقد غدا املبدرو مولومدات يغلديل الي،دا ال دابا
السياس أو الوستري مبقتض ’’الواجبات ال يفر ،ا القانون الةو ‘‘ اآلنفة الذكر.
-

السرريناريو يا  :إذا لدديل املتتدديل املركددني الددو ين ’’س‘‘ اوايددل البددت ’’ ‘‘ مت،يددةا لتسددليمه لوم د
إ ددار ا اتب دده يف بل ددة املتت دديل املرك ددني ال ددو ين ’’س‘‘ ام ددل سد دريون م ددن البل ددة ’’ص‘‘ال واا ددرتي البل ددة
’’ص‘‘ مبسد د وليته يف ددذا الص ددةد واف دداوش م ددا البل ددة ’’س‘‘ بب ددأن ا ددةاايات ددذ املسد د ولية يف إ ددا
القددانون الددةو ال جيددوز أن اسددتنتع املنظمددةال اسددتنادا إىل انصدر آزددر مددن القائمددة (ابوددات األمددر الد حيدداد
املنظمة) أن املاد  3اسري .واملسو هلذا االستنتاج مماث لل الذي ااتمة يف حالة السفينة ينبدو وا يدو
حيث اواف املنظمة ان التواون اندةما أصدب اخلدلي مو دا افداوش واسدوية بد الدةولت املونيتد يف
إ ا القانون الةو ما التووي امللئ ان األ را ال حلق باملمتلتات وان إصابات األشتاص.

-

الس رريناريو حر راء :إذا ل دديل املتت دديل املرك ددني ال ددو ين ’’س‘‘ اواي ددل ش ددت م ل ددو مير ددة ات د مت،ي ددةا
لتسليمه وكان ملت الواائا يفية بدأن دذا البدت كدان اائدة دائر يف سدل اميدو للبلدة ’’ ‘‘ الدذي
اصددل من قددة حيتل،ددا جنددود ينتمددون إىل البلددة ’’س‘‘ ممددا أدهب إىل مقت د جنددود مددن البلددة ’’س‘‘ال جيددوز أن
استنتع املنظمةال استنادا إىل انصر آزر من القائمة (السدياق الودا للقضدية)ال أن املداد  3اسدري .واملسدو
يف ذ احلالة و أن امير (القت ) يوتت جرمدا مبقتضد القدانون الودا ال إال أن الوادائا ذات الصدلة والسدياق
)(19
الوا للننا املسل جيولن احلالة انة ج يف ن اق املاد .3

 .31وزتاما يقتض الت لي يف دو املداد  3اقيدي ادة اناصدر ان لادا مدن الوادائا املتدوفر ببدأن اضدية مويندةال
ما مرااا املبادا الوامة ال أشا إلي،ا أال  .وانااش يف ما يل كيفية ا بيدأ دذ املبدادا الوامدة يف حتليد بود
لبات التواون البر ال ا ا شتوكا إزا مةهب اقية ا باملاد  3باالستناد إىل واائا مماثلة.

) (19ولتددن تددة اإلشددا إىل أن الفو د املراتدديل لددو ااتددت جر ددة دوليددة ز ددا أو لددو أن
املت ة ال لتان ذ الوناصر ج كفة املينان ةو اة سريان املاد .3

ددو البلددة ’’ ‘‘ كددان اددة اسددت،ةي امليددة حلف د السددل اابوددة لألم د
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.3

التحليل

1.3

جرائم ارتكبها سياسيون/سياسيون سابقون

السؤا :

جيوز مواملة البيانات املتولقة بالسياسي /السياسي السابق ؟

الخلفية
إن مواددل اإلنرتبددول مددن ا بيددأ املدداد  3يف احلدداالت املتولقددة بسياسددي أو سياسددي سددابق ا ددو اددت السددن .
والقدرا ) AGN/53/RES/7 (1984يددن بد اميدرائ الد يراتب،ددا د ال األشددتاص يف سددياق مما سددت ،سددل ت،
السياسية من ج،ة واميرائ ال يراتبوهنا بصفت ،البتصية من ج،ة أزرهب .و ل القدرا إىل أن املداد  3اسدري
يف احلالد د د ددة األوىل .أمد د د ددا التقريد د د ددر ا د د د د  AGN/63/RAP/13الد د د ددذي ااتمةاد د د دده اميمويد د د ددة الوامد د د ددة مبوجد د د دديل الق د د د درا
) AGN/63/RES/9 (1994فديتل إىل غددا ذلد إذ يددرهب أن القدرا الصدداد يف  1484يسددتنة إىل مف،ددو زددا
وأندده ’’ينبغ د إذن اقي دي امي درائ الد يراتب،ددا األشددتاص السياسي ددون م ددن زاويددة يمنددة الونصددر السياس د أو انصددر
القانون الوا ال ال غرا اميرائ ال يراتب،ا أشتاص آزرون‘‘.
دذا املواددل األزددا ددو الددذي يتتدذ اإلنرتبددول يف مما سددااه منددذ اددا  .1444فتد اضددية ادة س يف حددة ذا ددا الد
غدرا سددائر القضددايا الد ان ددوي الد اناصددر سياسددية .ولتددن مبددا أن اددو سياسددي أو سياسددي سددابق اددة ي ددا
مسائ متصلة بالولاات ب بلةان أاضا يف املنظمةال تن التفتا يف سينا يو أثن :
السيناريو أل ::سياسيون/سياسيون سابقون م لوبون من بلة
السيناريو باء :سياسيون/سياسيون سابقون م لوبون من بلةان أزرهب
الممارسة الحالية
السيناريو أل - :سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدهم
بصددو اامددة ووفقددا ملددا اقددة ال اقددي ددذ القضددايا م لمددا اقددي سددائر القضدداياال أي بت بيددأ مبددةأ ال ددابا الغالدديل .ومددا
ذل ال ة نق تان ينبغ أزذمها بو االاتبا :

)(20

)1

اة يتون البدت املودين متمتودا باحلصدانة مدن امللحقدة القضدائية يف بلدة (مد ل نتي دة لقدانون افدو) .إذا
،ددر م د ددذا الب د (اسددتنادا إىل مولومددات مددن مصدداد مفتوحددة ال د سددبي امل ددال)ال اددة ي لدديل مددن
املتتيل املركني الو ين املقة لل ليل اقةمي إيضاحات يف ذا البأن).(20

)2

اددة يتددون البددت املوددين ا اتدديل األفوددال أثنددا فددرت مما سددته لواليتدده السياسددية .وامومددا لددن يوت دت اددة
اح درتا السياسددي لإلج درا ات اإلدا يددة أو السياسددية جر ددة مبقتض د القددانون الوددا  .ولددذاال اددة ي لدديل مددن
املتتيل املركني الو ين املقة لل ليل حتةية الوناصدر الد يسدري الي،دا القدانون الودا م د حتقيدأ البدت
املوين ملتسيل شتص .

تة اإلشا يف ذا الصةد إىل أن الوفو ان الضالو يف جرائ احلر واإلباد اميمااية واميرائ املراتبة ة اإلنسدانية واالنت،اكدات اميسديمة حلقدوق اإلنسدان
اة يوتت ملغيا مبوجيل القانون الةو .
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اددة يو د السددياق الوددا للقضددية م ش درا يدةل ال د أن لل لدديل دوافددا سياسدديةال اقدديل حددةو انقددل يف
البلة املقة لل ليل ال سبي امل ال.

السيناريو باء  -سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدان أخرى
ادة ي دا ددذا السدينا يو اددةدا مدن الصددووباتال م د إمتانيدة ا بيددأ احلصدانة مبوجدديل القدانون الددةو  .ووفقدا للمبددادا
الد أو د ددا حمتمددة الوددةل الةوليددة يف اضددية يروديددا) (21واسددتنادا إىل املما سددة الد يتبو،ددا اإلنرتبددولال جيدديل أن ا زددذ
املوددايا التاليددة يف االاتبددا  )1 :منصدديل البددت امل لددو  :نددا جيددري التمييددن بد ئدديس دولددة /ئيس حتومددة ووزيددر
زا جية من ج،ةال وب سائر مو ف الةولدة مدن ج،دة أزدرهب .وامومدا ال يتمتدا باحلصدانة التاملدة مبوجديل القدانون
الةو سدوهب الفادة األوىل)(22؛  )2إذا كدان البدت املودين ال يدنال يف اخلةمدة؛  )3ويدة مصدة املولومداتال أي د
ددو متتدديل مركددني و ددين أ حمتمددة دوليددة؟ (ويف احلالددة ال اني دة اددة ال يتمتددا البددت باحلصددانة مبقتض د القددانون
الةو )؛) )4 (23إذا كان البلة الذي شغ فيه البت املوين منصبا سياسيا يوا ش مواملة املولومات.
أمثلة
السيناريو أل - :سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدهم
الحالة  :1اومي ببأن زوجة ئيس البلة السابأ .وكان دذ املدرأ أيضدا ئيسدة وم سسدة حدن سياسد  .وكاند
م لوبة لتةز غا اانوين يف ختصي شقة كبة الةولة زسائر مالية .واستتل أن ذا امير يوتت جرمدا مبقتضد
القانون الوا وأنه جيوز اس ي املولومةال ألنه ما اةا روي النواج من الرئيس السابأ ال يوجدة يف امللدل مدا يدوح
بأن القضية ذات ابا سياس .
الحالررة  :2صددة ت نبددر مح درا بنددا ال د لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة ببددأن ال درئيس السددابأ للبلددة بت،م دة
الفسدداد واإلثدرا ب ددرق غددا مبددرواة .واسددتتل أن البددت املوددين ا اتدديل امير ددة لإلثدرا البتصد ال ألسددبا
سياسية .لذاال مت املوافقة ال إصةا النبر .
الحالررة  :3صددة ت نبددر مح درا بنددا ال د لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة بت،مددة ’’زيانددة األمانددة‘‘ :فقددة اددا
البت املوين بصفته وزير ال ااة السابأ ب برا اقة دون أن يتون خموال القيا بذل  .ف ليل من املتتديل املركدني
الدو ين ادوفا مولومدات ابد سدويه إىل حتقيدأ متسدديل شتصد أو غدا ذلد مدن اناصدر اميدرائ الد يسدري الي،ددا
القانون الوا .
الحالة  :4صدة ت نبدر محدرا ببدأن شدت بت،مدة ’’االزدتلس‘‘ :فقدة أصدة البدت املودين بينمدا كدان ئيسدا
للبلة مرسوما ا ئا من مبوجبه اقةا دون رحه للمنااصة .و دا ال ليل من متتيل البد ون القانونيدة لل صدول
ال د منيددة مددن املولومدداتال أو د املتتدديل املركددني الددو ين أن البددت اسددتفاد شتصدديا مددن ددذ املتالفددة إذ إن
املبالغ النائة يف الوقة ا افو إىل اة ملي من الةوال ات .لذاال صة ت النبر احلمرا .
يتا)ال . 2112

) (21حمتمة الوةل الةوليةال اضية مذكر التوايل (التونغو ة بل
) (22ة أشتال أزرهب من احلصانة اة ان بأ (كاحلصانة الةبلوماسية للسفرا م ل).
) (23تة اإلشا إىل أن ذل اة يستةا د اسة و ا ونظا ايتمة الةولية املونية (م ل إذا كان جملس األمن الةو أنبأ ا مبوجيل الفص السدابا مدن مي داق األمد
املت ة ).
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(جديررد :شررباط/فبراير  )2313الحالررة  :5لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا نبددر مح درا ببددأن ال درئيس السددابأ
للبلة بت،مة ازتلس أموال .فقة ا ذا البت باملوافقة ال جممواة مدن القدرا ات االاتصدادية أ دوف اخلناندة
الو نيددة إىل حددة بويددة .و فضد األمانددة الوامددة إصددةا النبددر بوددة أن اسددتنت أن التددةابا ال د اختددذ ا البددت
املوددين كان د ذات ددابا سياس د واختددذت يف سددياق حالددة ااتصددادية صددوبة .وأسدد ،يف التوص د إىل ددذ النتي ددة
السددياق الوددا للقضددية (ال د سددبي امل ددال واددو انقددل يف وا د أس دبأ أ ددا ال درئيس املددذكو ال ودا د امل سسددات
جي ِن من الصفقة أي فائة شتصية.
املالية الةولية لإلجرا ات ال اختذ ا) وكذل أن ذا البت
الحالررة  :3أ س د أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة لدديل إصددةا نبددر مح درا واوميمدا إىل مجيددا البلددةان األاضددا مددن
أج اوايل أحة األشتاص امل لوب ال اتدا جدرائ ماليدة واسدليمه .والبدت املودين دو ئديس الدوز ا السدابأ
يف البلةال الذي كان اة زسر االنتتابات الرئاسية م زرا و موا دا ئيسديا للنظدا احلدا  .وباإل دافة إىل ذلد ال
أثنا فدرت مواملدة البيانداتال كدان الو دا السياسد يف البلدة متقلبدا وانظدي املظدا رات امل يدة لل تومدة واملوا دة هلدا
أمدرا موتددادا .وبددالنظر إىل و ددا البددت املوددينال وبااتبددا السددياق الوددا للقضدديةال وال سدديما الو ددا السياسد الدرا ن
يف البلةال استتلِ أن القضية يغليل الي،ا ال ابا السياس مبف،و املاد  3من القانون األساس .
السيناريو باء  -سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدان أخرى
الحالرة  :1صددة ت نبددر ببدأن ئدديس سدابأ لبلددة آزددر مدت ،باإل ددا والقتد واخل ددل .ولددما يبدة البلددة اآلزددر
أي احت اج مت املوافقة ال إصةا النبر .
الحالة  :2أ س أحة املتاايل املركنية الو نية اوامي ببأن مو ف سدابق فيود املسدتوهب يف أ بدا بلدةان أزدرهب.
وكددان األشددتاص املونيددون مت،م د جب درائ ز ددا م د ات د م دوا ن ينتمددون إىل البلددة الددذي أصددة التومددي  .واددة
ا اتبد الد اميدرائ يف إ ددا امليدة موج،دة مدن أنظمددة البلدةان األ بودة دة منبددق سياسدي  .واسدتتل أندده ال
يوجة من حيث املبةأ مانا ادانوين لتسد ي املولومدات .ولتدن مبدا أن ادةدا مدن األشدتاص امل لدوب كدانوا يف ذلد
الواد يبددغلون مناصدديل ؤسددا دول أو وز ا زا جيددةال لدديل مددن املتاادديل املركنيددة الو نيددة يف البلددةان املددذكو أن
ابلغ األمانة الوامة يف غضون أسبوا مبا إذا كان لةي،ا اارتا ات ال التس ي .
وملا يرد أي اارتاش س ل املولومات يف اوااة بيانات اإلنرتبول.
(جديرد :شرباط/فبراير  )2313الحالرة  :3أ سد أحدة املتااديل املركنيدة الو نيددة لديل إصدةا نبدر ز اددا ببدأن وزيدر دفددا
سابأ يف بلة آزر لقياداه املية استرية والتت يأ هلا وانسديق،ا وإصدةا أوامدر بتنفيدذ ا الد أ ا د البلدة مقدة
ال لدديل .واقددر أن القضددية يغلدديل الي،ددا ال ددابا السياسد والوسددتري وبالتددا انددة ج يف ن دداق املدداد  3ألن ال لدديل
يتولأ بأامال يفرتش أن وزير دفا سابأ ا اتب،ا يف إ دا أدا م،امده الرايدةال وبسدبيل بيودة القضديةال أي إصدةا
أوامر لتنفيذ املية استرية ال أ ا بلة آزر.
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السؤا :

جرائم تتعلق بحرية التعبير
جيوز مواملة البيانات املتولقة ببت

مت ،جبرائ متصلة رية التوبا؟

الخلفية
إن امي درائ املتولقددة ريددة التوبددا ينبغ د أن اقددي يف ددو املدداد  3وإمتانيددة ا بيددأ املو ددايا الةوليددة املتصددلة ق ددوق
اإلنسان يف إ ا املاد (2أ) من القانون األساس (’’ و اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان‘‘)).(24
ولتن احلأ يف حريدة التوبدا لديس حقدا م لقدا وجيدوز إزضدااه لدبو القيدود الضدرو ية الد يدن الي،دا القدانونال وال
سيما ألسبا متصلة مايدة األمدن القدوم أو النظدا الودا أو الصد ة الوامدة أو اآلدا الوامدة) .(25واليدهال يسدم
امومددا مبواملددة املولومددات انددةما يتددون اخل ددا ايظددو حيد الد الترا يددة (م د الةاايددة للنازيددة اميةيددة )) (26أو
حيرش ال الونل) .(27كما تة اإلشا إىل أن القيود املفرو ة ال احلأ يف حرية التوبا ابرت يف الوداد وجدود
صلة وثيقة ب الت ري املفرتش وز ر انةال أامال الونل.
واة ختتلل نتي ة التقيي بنا ال غاية ’’اخل ا غا املبرو ‘‘ أو ةفه وفقا ملا يل :
السرريناريو أل ر’’ - :اخل ا /التص دري غددا املبددرو ‘‘ موجدده إىل الةولددة و/أو إىل كبددا املددو ف و/أو امل سسددات
في،ا.
السر رريناريو بر رراء ’’ -اخل ا /التص د دري غد ددا املبد ددرو ‘‘ موجد دده إىل أف د دراد بصد ددفت ،البتصد ددية أو إىل كياند ددات غد ددا
سياسية/غا اابوة للةولة.
الممارسة الحالية
السيناريو ألر - :إذا كران ’’الخطاب/التصرري غيرر المشررو ‘‘ موجهرا إلرى الدولرة و/أو إلرى كبرار المروففين
و/أو المؤسسررات فيهرراال اسددري املدداد  3كقااددة اامددة .فدالقرا ) AGN/53/RES/7 (1984يددن الد أن بود
امي درائ م د ’’ج درائ ال درأي [التوبددا اددن بو د اآل ا ايظددو ]‘‘ و ’’إ انددة السددل ات القائمددة‘‘ يقددا مددن حيددث
اميو ر حت ائلة املاد ال ال ة.

) (24انظر املاد  14من اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان واملاد  )2(14من الو،ة الةو اخلاص باحلقوق املةنية والسياسية.
) (25انظر املاد  )3(14من الو،ة الةو اخلاص باحلقوق املةنية والسياسية.
) (26مبددا يتفددأ واملوددايا الةوليددة ددة التمييددن الونصددري  -اجددا املدداد  4مددن اافاايددة  1425ببددأن القضددا ال د التمييددن الونصددري .يف اضددية مرفواددة أمددا
ايتمة األو وبية حلقوق اإلنسدان (اضية لو يةو وإينو ين ة فرنسا – احلت الصاد يف  23أيلول/سبتمت )1448ال أت ايتمة أن نفد أو وادائا
اا ية ثابتة أو إاداد النظدر في،دا  -م د حمرادة الي،دود  -غدا مبدمولة مايدة احلدأ يف حريدة التوبدا الدذي ادن اليده املداد  11مدن االافاايدة األو وبيدة
حلقوق اإلنسان .وصرح ايتمة بأنه ال ش يف أن اتير سياسة م ية للنازية ال تن أن يتمتا باحلماية ال اوفر ا املاد .11
) (27انظدر الد سدبي امل دال املداد  5مدن اافاايدة جملدس أو وبدا لودا  2115ببدأن مندا اإل دا الد ادةاو الدةول األاضدا إىل تدرمي ’’الت دري الومدوم
الد ا اتددا جر ددة إ ابيددة‘‘ واوددري ’’الت دري الومددوم ‘‘ بأندده ’’نبددر أو اوزيددا سددالة اامددة ال د اميم،ددو بغددرش احل د الد ا اتددا جر ددة
إ ابية انةما ب أن ي دي ذا السلوملال سوا أكان يةاو إىل ا اتا جرائ إ ابية مباشر أو ببت غا مباشرال إىل ا اتا ال اميرائ ‘‘.
ويةاو ارا جملس األمن  )2115( 1224الةول إىل حظر الت ري ال ا اتا أامال إ ابية ومنوه.
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والقد درا مبن ددا موامل ددة املولوم ددات يف م د د ددذ القض ددايا جي ددوز أن يس ددتنة أيض ددا إىل احل ددأ األساسد د يف حري ددة التوب ددا
املنصوص اليه يف اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان وغا من الصدتومل الةوليدة حلقدوق اإلنسدانال مدا مراادا إمتانيدة
اضييأ ن اق ذا احلأ كما ذكر أال .
السرريناريو برراء  -إذا كرران ’’الخطاب/التصرري غيررر المشرررو ‘‘ موجهررا إلررى أفرراد بصررفتهم الشخصررية أو إلررى
كيانررات غيررر سياسررية/غير تابعررة للدولررةال وبددةا جليددا أن لدديس للبددت املوددين دافو دا سياسدديا مددن و ائددهال فد ن ددذا
’’اخل ا /التصري غا املبرو ‘‘ ال اسري اليه املاد  3وال اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان).(28
أمثلة
السيناريو أل::
الحالة  :1الخطاب غير المشرو موجه إلى رئيس سابق للدولة المطالبة
صدة اومدي ببدأن اضددية اوجيده ك در ’’إ انددة إىل ئديس الةولدة السدابأ‘‘ .اسد
اإلنرتبول ألن امير ة ااتتت سياسية صرفا باملو املقصود يف املاد .3

املولومدات يف اواادة بيانددات

(جديد :شباط/فبراير  )2313الحالة  :2التشهير بأحد السياسيين واإلدالء بتصريحات ضده
لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا نبددر مح درا باالسددتناد إىل مددة التبدد،ا .وكددان البددت املوددينال و ددو
سياسد ال ا د النددا سياسديا آزددر ينتمد إىل احلددن احلدداك بالفسدداد واالزددتلس .و فد إصددةا النبددر اسددتنادا إىل
اوام د اةيددة  ‘1’ :ا د د التصددرحيات املددةىل ددا إىل حتقيددأ متاس دديل شتصددية؛ ’ ‘2يف ددو الظ ددروي اخلاصددة
للقضيةال ااتت أن األفوال املنسوبة إىل البت مو و النبر احلمرا اةز يف ن اق أنب ته امل،نية بصدفته أحدة
زامدا املوا دة؛ ’ ‘3اإل اندات املفرت دة وج،د إىل سدل ة اامدة ادت وسدائ اإلادل ؛ ’ ‘4ااتدتت التصددرحيات يف
حةود مما سة البت املوين حلريته يف التوبا مما سة مبرواة.
(جديد :شباط/فبراير  )2313الحالة  :3إنتاج فيلم مسيء وبثه
أ س د أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة لبددات إصددةا نب درات مح درا واوددامي إىل مجيددا البلددةان األاضددا مددن أج د
اوايددل أف دراد م ل ددوب إلنتدداج ف ديل يف ددرتش أندده مس د لإلس ددل  .ووفق ددا للمولومددات ال دوا د مددن املتتدديل املرك ددني
الو ينال ااتِتت األامال املفرت ة مب ابدة اود عة الد أمدن الةولدةال أي أن الدت ،املوج،دة يغلديل الي،دا ال دابا السياسد
مبف،و املاد ( 3ارا اميموية الوامة  .)AGN/53/RES/7والو الد ذلد ال فد ن بدث دذا البدريأ دو اوبدا ادن
أي له الاة ببأن ديين .ووفقا للمما سة ال دأب الي،ا املنظمة يف ا بيأ املاد 3ال فد ن ’’جدرائ الدرأي [التوبدا
ان بو اآل ا ايظو ]‘‘ جر ة صري انة ج يف ن اق املاد ( 3ارا اميموية الوامدة  .)AGN/53/RES/7والد
الددرغ مددن أن احلددأ يف مما سددة حريددة التوبددا حددأ غددا م لددأال فد ن ددذ القضددية اتضددمن مولومددات وافيددة ا بد أن
ددذا التوبددا تددن ااتبددا مب ابددة ز ددا حيددث ال د الترا يددة أو حيددرش ال د الونددل .أ ددل أن أامددال البددغيل
والونددل ال د انددةلو يف أاقددا بددث الفيددةيو إمنددا جددا ت ال د التص ددوير يف حددة ذااددهال ال ال د مو ددو الف دديل .
وبالتا ال فِ ليل املتتيل املركني الو ين وح ِذف املولومات من اوااة بيانات املنظمة.
) (28جييددن القددانون الددةو حلقددوق اإلنسددان اقييددة حريددة التوبددا لتددأم ’’اح درتا حقددوق الغددا أو اوددت[ ‘‘ ،املدداد  )3(14مددن الو،ددة الددةو اخلدداص بدداحلقوق املةنيددة
والسياسية] .ولذاال ال ينت ،القذي من حيث املبةأ احلأ يف حرية التوبا.
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السيناريو باء:
الحالة  :1التشهير الجنائي
صددة اومددي ببددأن شددت بسددبيل ’’التبدد،ا امينددائ ب درئيس بلةيددة‘‘ .س د ل املولومددة ألن ايتمددة ااتددتت يف
ارا ددا أن التبدد،ا يتددن موج،ددا ددة الةولددة أو م سسددا ا (ال يوتددت ئ ديس البلةيددة مددن مددو ف الةولددة) .ولددما
حتةد أي اناصر سياسية استتل أن القضية ال اسري الي،ا املاد .3
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جرائم تمس بحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات

3.3

تن مواملة بيانات اتولأ ببت
السؤا :
اتوين اميمويات؟

(تحديث :شباط/فبراير )2313

مت ،جبرائ متصلة باحلأ يف حرية الت ما أو احلأ يف حرية

الخلفية
جيدديل اقيددي امي درائ املتصددلة ب داحلأ يف حريددة الت م دا واحلددأ يف حريددة اتددوين اميمويددات يف ددو املدداد  3وأيضددا يف
ددو إمتانيددة ا بيددأ املوددايا الةوليددة حلقددوق اإلنسددان يف سددياق املدداد (2أ) مددن القددانون األساسد لإلنرتبددول (’’ و
اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان‘‘) ألن كل ذين احلق مترس يف صتومل حقوق اإلنسان).(29
يقصة رية الت ما اموما حأ الناس يف االجتما امةا وببت م ا لغرش حمةد) .(30وب ريقدة مداال يتتدذ دذا
)(31
حيث إن بو أشتال الت موات حممية مبوجيل أحتا أزرهب.
احلأ شت شر افرتا
وات ددي حري ددة ات ددوين اميموي ددات للن دداس االنض ددما اي ددا إىل جمموا ددات لت قي ددأ مص دداا مب ددرتكةال ا ددت األح د دنا
السياسية ال سبي امل الال أو املنظمات غا احلتوميةال أو النقابات الومالية) .(32ومن املرج أن يقتصر دذا احلدأ
الد د ا موا ددات الد د اب ددت لبل ددو أغد دراش اام ددة .وأم ددا ا موا ددات املب ددتلة لت قي ددأ مص دداا زاص ددة فت مي ،ددا
)(33
مانات أزرهب م احلأ يف احليا األسرية واحليا اخلاصة.
وإن حريدة الت مددا وحريدة اتددوين اميمويدداتال الد الددرغ مددن التبداين امينئد يف ن اا،مدداال مراب تدان ا ابا ددا وثيقددا يف
ما بين،مدا وزا دوتان لنظدا ادانوين مماثد ال وزاصدة يف مدا يتولدأ بدالقيود املفرو دة الي،مدا .فتدل احلقد ال يف الوااداال
ل دديس حق ددا م لق ددا و ت ددن أن ض ددا ل ددبو القي ددود الض ددرو ية ’’املتماش ددية م ددا الق ددانون‘‘ أو ’’ال د د ي ددن الي ،ددا
القددانون‘‘)(34ال و ددو ’’ ددرو ي يف جمتمددا د قرا د ملددا فيدده مصددل ة األمددن الددو ين أو األمددن الوددا أو النظددا الوددا ال
ومحايددة الص د ة الوامددة أو اآلدا الوامددة أو محايددة حقددوق اآلز درين وحريددا ‘‘) .(35لددذاال وكقااددة اامددةال ال تددن
)(29

)(30

يف م ددا يتول ددأ ب دداحلأ يف الت م دداال انظ ددر امل دداد  21م ددن اإلا ددلن الو ددامل حلق ددوق اإلنس ددان؛ وامل دداد  21م ددن الو ،ددة ال ددةو اخل دداص ب دداحلقوق املةني ددة
والسياسية؛ واملاد  11من االافااية األو وبية حلقوق اإلنسان؛ واملاد  15مدن االافاايدة األمريتيدة حلقدوق اإلنسدان؛ واملداد  11مدن املي داق األفريقد
حلقوق اإلنسان والبوو  .ويف ما يتولأ بداحلأ يف اتدوين اميمويداتال انظدر املداد  21مدن اإلادلن الودامل حلقدوق اإلنسدان؛ واملداد  22مدن الو،دة
الةو اخلاص باحلقوق املةنية والسياسية؛ واملاد  11مدن االافاايدة األو وبيدة حلقدوق اإلنسدان؛ واملداد  12مدن االافاايدة األمريتيدة حلقدوق اإلنسدان؛
واملاد  11من املي اق األفريق حلقوق اإلنسان والبوو .
انظدر M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (N.P. Engel, Kehl, 1993) [hereinafter
“Nowak”], 373; The International Covenant on Civil and Political Rights – cases, materials, and commentary (2nd
.edition, 2004) 568-9 [Hereinafter “ICCPR commentary

)(31

اميمويات الةينيةال ال سبي امل الال حممية مبوجيل املاد  12من الو،ة الةو اخلاص باحلقوق املةنية والسياسية.

)(32

.The International Covenant on Civil and Political Rights – cases, materials, and commentary, 575

)(33

املرجا نفسه.
يف ما يتولأ رية الت ماال ابا املاد
ريددة اتددوين اميمويدداتال ابددا املدداد

)(35

املادادان  21و )2(22مددن الو،دة الددةو اخلداص بدداحلقوق املةنيدة والسياسدديةال واملدداد  )2(11مدن االافاايددة األو وبيدة حلقددوق اإلنسدانال واملدداد  15مددن
االافااية األمريتية حلقوق اإلنسان .وانظر أيضا املاد  11من املي اق األفريق حلقوق اإلنسان والبوو .

)(34

.commentary, 569-570

 21من الو،ة الةو اخلاص باحلقوق املةنية والسياسية إىل القيود املفرو ة ’’وفقا للقانون‘‘ .ويف ما يتولأ
 22إىل ’’القيددود ال د يددن الي،ددا القددانون‘‘ .وإليضددا ددذا الفددرق يف صددياغة املددادا ال انظددر ICCPR
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افرتاش أن اميرائ املراتبة ة املصاا املبرواة املذكو آنفا ال أساس التدذ بداحلأ يف حريدة الت مدا أو اتدوين
اميمويات .وال نفس املنوالال يتو ال الةولة أن ات إىل أي مدةهب كاند القيدود املفرو دة درو ية خلةمدة دذ
املصدااال وإال فد ن ددذ القيددود سددتتون غددا متتافادة وبالتددا غددا اانونيدة .ويددت التقيددة ندداال بالتددا ال باملبددةأ القا د
بتفسا القيود املفرو ة ال حقوق اإلنسان األساسية افساا يقا.
وال الرغ من النقا املبرتكة اآلنفة الذكرال ة فروق ب حرية الت ما وحرية اتوين اميمويات ادرد افاصدلي،ا يف
ما يل .
’ ‘1حرية التجمع
إن احل دأ الددذي حيميدده القددانون ددو حددأ انظددي تمددا سددلم أو املبدداكة في ده .وبالتددا ال جيدديل أال اتددون الت موددات
انيفة؛ وأامال البغيلال ال سبي امل الال ال حتظ بأي محايدة .وباملقابد ال يدرج أن يقدا الوصديان املدةين الدذي ال
ارافقدده أي مظددا ر اددو ددمن ن دداق ددذا احلددأ) .(36وباإل ددافة إىل ذلد ال فد ن حددأ شددت مددا يف حريددة الت مددا ال
يوددين انت،ددامل حقددوق غددا مددن األشددتاص .لددذاال فد ن حرمددان الغددا مددن دزددول مركددن انتتددارال الد سددبي امل ددالال ال
تددن ااتبددا مما سددة بيويددة ومقبولددة هلددذا احلددأ ألندده ي د ثر سددلبا يف حقددوق األشددتاص اآلز درين يف التصددوي أو يف
املباكة يف احلت .
وارابأ حرية الت ما ببت زاص بالت موات املتصلة ب جرا النقاشات أو إالن األفتا )(37ال وبالتدا ادة اتدون
ذات صلة أيضا باحلأ يف حرية التوبا .وبنا ال ذلد ال وا بيقدا لتدل احلقد ال لدن يسدم امومدا مبواملدة البياندات
الوائة لبت مدا إذا كدان دذا البدت م لوبدا بسدبيل مبداكته يف تمدا ي،دةي إىل انتقداد السدل ات .وكدذل
لن ختضا للمواملدة ادت اندوات اإلنرتبدولال مدن حيدث املبدةأال البياندات الوائدة لبدت شدا مل يف مظدا ر ادة اسدبيل
بو اإلزااج االجتماا (م او ي حركة املرو ).
’ ‘2حرية تكوين الجمعيات
كما ذكر أال ال اتي حرية اتوين اميمويات للناس االنضما ايا إىل جممواات لت قيدأ مصداا مبدرتكة .إال أن
ذ الغاية جييل أن اتماش ما مبادا الة قرا ية .لدذاال حيتمد أن يتدون حظدر أحدة األحدنا الةاايدة إىل التفدوق
الورا ال ال سبي امل الال مب ابة اية جائن فر ه ال حرية اتوين اميمويات).(38

ددذا احلددأ موقولددة واناسددبية .ووفقددا لوج،ددة النظددر ددذ ال ف د ن ’’إج درا ات

وينبغ د أن اتددون القي ددود املفرو ددة ال د
التس ي ‘‘ البا ظة التلفة للمنظمات غا احلتومية والنقابات الومالية ا ا بالفو خماوي جةية إزا حريدة اتدوين
اميمويددات .وبامل د ال جيدديل أال اتددون البددتليات اإلجرائيددة مر قددة إىل حددة ات ددول مودده إىل ايددود فوليددة ملما سددة ددذا
احلأ).(39
وتددة اإلشددا ال فضددل اددن ذل د ال إىل أن احلددأ يف حريددة اتددوين اميمويددات ين ددوي أيضددا ال د بوددة سددلي أال و ددو
حرية اة االنضما إىل اميمويات).(40
)(36
)(37
)(38
)(39
)(40

 Nowakال املرجا نفسه؛
 Nowakال املرجا نفسه.
انظر  ICCPR commentary, 576واالجت،اد القانوين الذي يبتث يف ذا املو ا.
املرجا نفسه.
.ICCPR commentary, 582
.ICCPR commentary, 569
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الممارسة الحالية
’ ‘1حرية التجمع
إن ا اتد ددا ج د درائ متولق د ددة ريد ددة الت م د ددا مب د دد،ة يتتد ددر اموم د دا يف إ د ددا االنتتابد ددات أو س د ددائر اال د د رابات
السياسددية) .(41وجيددة ا بيددأ مويددا ال ددابا الغالدديل يف احلدداالت الد ختددتلأ في،ددا اناصددر ذات ددابا سياس د (كددأن
ي رأ حاد ما يف سياق ا رابات أثنا االنتتابدات) واناصدر متصدلة بالقدانون الودا (كاالاتدةا الد أحدة أفدراد
البر ة).
إال أن املما سددة املتبوددة بد الددةول يف مددا يتولددأ بتسددلي ا ددرم اظ،ددر يف م د ددذ احلدداالت أن االسددت نا ات ببددأن
ا ات ددا ج ددر سياس د ال ا ب ددأ ال د ج ددر مبقتض د الق ددانون الو ددا إال إذا ا ات دديل ددذا امي ددر ’’لت قي ددأ‘‘ ددةي
سياس للبت املوين ال بدة أن يتدون مبدرواا) .(42وباإل دافة إىل ذلد ال كاند املما سدات املتبودة بد الدةول يف
ذا البأن اقض دوما بأن االست نا ات ال ا بأ ال ا اتا جر سياس ال ا ِّت ا اتابه يف م دذا السدياق
إال إذا كان الوسائ ال استتةم،ا مراتبه لت قيأ ةفه السياس متناسبة يف بيوت،ا مدا اميدر املراتديل .فولد
سددبي امل ددالال ال تددن اتيددر انت،ددامل حقددوق األف دراد إال إذا كددان و ا ددةي سياس د ال د اددة كدداي مددن األمهيددة
واالستو الال أي موتت كذل برأي شت ااا يضا نفسه متان مراتيل ذا االنت،امل).(43
وهلدذاال فد ن املما سددة احلاليدة لإلنرتبدول اقضد بب دث الوادائا املقةمددة يف إ دا لديل حمددةد للتوداون البدر لت ةيددة
موي ددا ال ددابا الغال دديل يف القض ددية ذات الص ددلةال م ددا مراا ددا املب ددادا امل ددذكو أا ددل و ددرو التوفي ددأ بد د حق ددوق
البت املوين من ج،ة  -وحتةيةا حقه يف حرية الت ما و مبا احلقوق ذات الصلة من ابي احلأ يف حريدة التوبدا -
واحلأ يف احليا وحقوق أزرهب مبا ةال من ناحية أزرهب.
’ ‘2حرية تكوين الجمعيات
إن املبادا املذكو أال ال ال حتت املما سة احلالية يف مدا يتولدأ بداحلأ يف حريدة الت مدا  -وال سديما ا بيدأ مويدا
ال ددابا الغالدديل ددةي حتقيددأ ا دوازن بد حقددوق األف دراد واحلقددوق املراب ددة مبصدداا أزددرهب  -ان بددأ أيضدداال بوددة إج درا
التغيداات اللزمددةال الد احلددأ يف حريددة اتددوين اميمويددات .ومددن اميدةير بالددذكر أن ددذا التدوازن اددة حتقددأ بالفود يف
املما سدة املتصددلة باملدداد  :3فقددة ااتددت اإلنرتبددول أن اميدرائ املتولقدة باالنتمددا إىل انظددي حمظددو اسددري الي،دداال تد
بيوت ،دداال امل دداد ( 3انظ ددر ا د درا اميموي ددة الوام د دة  .)AGN/53/RES/7وم ددا ذل د د ال ان ددةما ات ددون القض ددية متولق ددة
باالنتمددا إىل منظمددة إ ابيددةال تددن أن اوام د البيانددات اددت ان دوات اإلنرتبددول وفقددا لبددرو موين دة (انظددر البنددة 2-3
أدنا ).

) (41تيددن امل دواد  18و 14و 22مددن الو،ددة الددةو اخلدداص بدداحلقوق املةنيددة والسياسدديةال الت موددات الةينيددة والوائليددة واتددوين اميمويددات واالنضددما إلي،ددا.
وستقي أية جرائ مراتبة أثنا ذ الت موات بنفس ال ريقة ال اقي ا اميرائ املراتبة يف الت موات السياسية األك ر شيواا.
)(42
)(43

اجا اضية
اجا اضية ( Ktir 34 ILR 143ايتمة الفة الية 1421ال سويسرا).
).Castioni [1891] 1 QB 149 (1890
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أمثلة
’ ‘1حرية التجمع
الحالة  :1أ سل أحة املتاايل املركنية الو نية اودامي مفاد دا أن شتصد مدن جمموادة مدا اامداال ’’ دةي ختريديل
احلملددة االنتتابيددة‘‘ال بقددذي نبد ا مددن تمددا سياسد خمتلددل بوبددا ات بذياددة ’’ووج،ددا دربات باأليددةي واأل جد
إىل النب ا يف موا ا خمتلفة مدن جسدة ‘‘ال ودمدرا أيضدا زيمدة اسدتتة كمركدن اادرتا  .و يتدن ممتندا القدول إن
البتص د كددان بوسددو،ما حتقيددأ أ ددةاف،ما السياسددية مددن دون اسددتتةا الونددل .وجر ددة القددانون الوددا املتم لددة يف
إحلدداق أ درا بةنيددة واددةما ممتلتددات ليس د متناسددبة مددا األ ددةاي السياسددية للبتص د املوني د ال ويغلدديل الي،ددا
بالتا ابا القانون الوا  .وهلذا مت االحتفاظ مبولومات ان،ما.
الحالة  :2أحة املتااديل املركنيدة الو نيدة أ سد اوميمدا مفداد أن البدت املودين كدان مدن دمن جمموادة أشدتاص
اس ددببوا جب ددر ثلث ددة صد د افي بغ ددرش م ددنو ،م ددن دز ددول أحد دة مراك ددن االاد درتا  .وال ت ددن ااتب ددا االات ددةا الد د
الص افي حةثا ’’ ة ‘‘ األ ةاي السياسية هلذ ا مواةال وال متناسبا ما دا البت املودين حلدن سياسد .
أ دل إىل ذلد أن أحدةا البدغيل الد افدرتش أن األشدتاص ا اتبو دا متدس دأ الغدا يف املبداكة يف انتتابددات
حر ونني،ة .وهلذاال مت االحتفاظ ببيانات أولا األشتاص.
الحالة  :3أ س أحة املتاايل املركنيدة الو نيدة اوميمدا لديل فيده اوايدل شتصد بت،مدة ’’إحدةا شدغيل ادا ‘‘.
ووفقددا للمولومددات املتاحددةال كددان البتصددان ددالو يف انظددي أامددال شددغيل اددا انيددل واو د يف إ ددا زددلي
سياس ببأن انتتابات و نية .ومشل أامال البغيل جرائ ات واحدرتاق ممتلتدات واسدتتةا أسدل ة نا يدة دة
مو ف حتدومي وغدا ذلد مدن االنت،اكدات اخل دا للنظدا الودا ال ممدا أسدفر ادن مقتد  11أشدتاصال مدن بيدن،
اثنددان مددن أف دراد البددر ة .وكددان البتصددان املت،مددان مددن م يددةي املوا ددة السياسددية وكددان أحددةمها حيناددذ اض دوا يف
ا لددس الددو ين .ووفقددا للمما سددة املتبوددة يف اإلنرتبددولال ال تددن اتيددر انظددي أامددال شددغيل اددا اسددفر اددن أامددال
انددل واددن إصددابات بب درية وأ درا جسدديمة باملمتلتددات مب لدديل مما سددة احلددأ يف حريددة الت مددا أو التوبددا ول دذاال
احتف ببيانات ذين البتص .
(جديد :شرباط/فبراير  )2313الحالة  :4أ سد أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة لديل إصدةا نبدر محدرا واوميمدا إىل مجيدا
البلددةان األاضددا ببددأن شددت م لددو ال اتددا جر ددة ’’املبدداكة يف أامددال شددغيل اامددة‘‘ .وبنددا ال د واددائا
القضدديةال شددا مل املددذكو يف مظددا ر سياسددية غددا مسددمو ددا يفددرتش أندده اسددبيل زلهلددا بددتةما ’’ممتلتددات اامددة‘‘
اد ِّدة ت ايمت،ددا دواىل  4 111يددو و .وأواددل ددذا البددت يف البةايددة وحتد اليدده بالو ددا حتد املراابددة ملددة ثددل
سنواتال إال أنه فر إىل بلدة آزدر .ومبدا أن املظدا ر نظِّمد النتقداد السدل ات السياسديةال اسدتتلِ أن دذ القضدية
ي غ الي،ا ال ابا السياس ال وأن األ را املفرت ة ال تن ااتبا ا أ درا ا كبدا أحلِقد مبمتلتدات زاصدة وادت
إصةا نبر  .وبنا اليهال اصة النبر و اس املولومات.
(جديررد :شررباط/فبراير  )2313الحالررة  :5أ س د أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة لدديل إصددةا نبددر مح درا ببددأن شددت
م ل ددو ’’النتمائ دده إىل منظم ددة إ ابي دة‘‘ .غ ددا أن وا ددائا القض ددية افي ددة ب ددأن امل ددذكو ش ددا مل فق ددأ يف مظ ددا ر غ ددا
ددا ل دةا املنظمددة املبددا إلي،ددا .وبنددا ال د املولومددات املتددوفر ال يتسددبيل املددذكو يف أي أ درا زددلل
مددرز
املظا ر و يتن م لوبا ألي جر ة أزرهب من جدرائ القدانون الودا  .وادة فد إصدةا النبدر احلمدرا ألن املبداكة
يف مظ د ددا ر س د ددلمية ح د ددأ اتفل د دده حري د ددة الت م د ددا .وفض د ددل ا د ددن ذل د د د ال ي د ددن ا د د درا اميموي د ددة الوام د ددة لإلنرتب د ددول
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 )1484( AGN/53/RES/7بو ددو الد أن ’’التوبددا اددن بود اآل ا ايظددو ‘‘ م د مددة بود األشددتاص أو
ا مواات حأ اتفله حرية التوباال وبالتا انة ج القضية يف ن اق املاد  3من القانون األساس لإلنرتبول.
’ ‘2حرية تكوين الجمعيات
(جةية :شبا /فتاير  )2113الحالرة  :1لديل أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة إصدةا نبدرات محدرا ببدأن أجانديل مت،مد
مبددا يلد  ‘1’ :إنبددا وإدا منظمددات غددا حتوميددة بدةون احلصددول الد الرتزددي امل لددو مبوجدديل القددانون ايلد ؛
’ ‘2القد متويد مددن اخلددا ج بدةون احلصددول أيضددا الد اددرزي مددن السددل ات ايليددة املتتصددة السددتلمه .و فضد
األمانة الوامة إصةا النبرات امل لوبة ألن اميرائ املبا إلي،ا أادل ال حتمد السدمات املميدن ميدرائ القدانون الودا
ب ابت انت،اكات ذات دابا إدا ي .أ دل إىل ذلد أن الدت ،املفرت دة كاند أادر إىل ’’االنتمدا إىل منظمدة
حمظو ‘‘ال الذي يوتت اإلنرتبول جر ة سياسية صري (انظر ارا اميموية الوامة  .)AGN/53/RES/7والو الد
ذلد ال فد إصددةا النبددرات أيضددا يف ددو اددةد مددن الوناصددر الةاايددة إىل ا بيددأ املدداد  3مددن القددانون األساسد ال
و د االداددا أن األفوددال الد اددا ددا األشددتاص امل لوبددون دةد سددياد الةولددةال والندنا ايتمد أن ينبددأ بد البلددة
ال اليل وسائر البلةان الد احت د الد مواملدة البياندات .واأل د مدن ذلد أن ادرا ادة إصدةا النبدرات اسدتنة
فضل ان ذل إىل خماوي ذات صلة باملاد  )1(2من القانون األساسد واحلدأ يف حريدة اتدوين اميمويدات .والد
وجه الت ةيدةال كدان األفدراد م لدوب إلنبدا وإدا منظمدات غدا حتوميدة اسدو إىل حتقيدأ مصداا اامدة وا د ة
م د د ’’األ ددا والة اس ددات وو الومد د وبد درامع الت ددة ييل السياس ددية‘‘ يف البل ددة ال ال دديل .وباإل ددافة إىل ذلد د ال
كان كلفة اإلجرا ات اإلدا ية للتس ي با ظة جةا.
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4.3

الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة

السؤا :

جيوز مواملة البيانات املتولقة ببت

م لو ميرائ مراتبة ة أمن الةولة؟

الخلفية
إن اميرائ ال اراتيل ة األمن الدةازل أو اخلدا ج للةولدة م د جدرائ اخلياندة والفتندة والت سدس ااتدتت دائمدا
جدرائ سياسددية صددري يف إ ددا اددانون التسددلي ) .(44وبالتددا ااتددت اإلنرتبددول دومددا أن ددذ اميدرائ مبددمولة باملدداد 3
من القانون األساس ).(45
الممارسة الحالية
بصددو اامددة ووفقددا ملما سددة اإلنرتبددولال ال جيددوز اسددتتةا اندوات املنظمددة ملواملددة املولومددات املتولقددة بداميرائ املراتبددة
ة أمن الةولة .غا أنه جييل حتلي ك اضية ال حة للتأكة من أن واائو،ا اب ابو،ا السياس الصري.
ويتض من مما سة اإلنرتبول أن امير اة يوتدت يف البلدة ال الديل ’’تسسدا‘‘ أو ’’اودةيا الد أمدن الةولدة‘‘ يف حد
حيتم د أن واددائا القضددية تددن أن ان ددوي ال د اناصددر متصددلة بالقددانون الوددا  -م د الونددل ددة األشددتاص أو
املمتلتات  -ويستتل من ذل أن ال ابا الغاليل الد دذ القضدية دو دابا القدانون الودا بداملو املقصدود يف
املاد .3
أمثلة
جريمة سياسية صرف :خيانة/تجسس/إفشاء أسرار حكومية
الحالرة  :1أ سد أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة اوميمدا لديل فيده اوايدل شدت بت،مدة ’’اخلياندة يف حالدة مبدةد
اخل ددو ‘‘ .وك ددان الب ددت املو ددين يومد د يف إح ددةهب دوائ ددر متاف ددة الت س ددس وأص ددب يف الن،اي ددة ئ دديس ج ،دداز
املتابرات يف البلة .واشتبه يف ايامه ب فبا مولومات اوتت مدن أسدرا الةولدة الواجديل احلفداظ الد سدريت،ا لت ن ديل
إحلاق ر جسي ’’باألمن اخلا ج للبلة‘‘.
واقر أال اس

املولومات يف اوااة بيانات اإلنرتبول إذ إن امير ة ااتتت جر ة سياسية صرفا.

الحالررة  :2أ س د أحددة املتاادديل املركني دة الو ني دة اوميمددا لدديل فيدده اوايددل شددت مددن م دوا ين بلددة آزددر بت،مددة
’’اخليانة الوظم ‘‘ .فون ريأ استتةا موااا اإلنرتن املتاحة للومدو ال ادا البدت املودين ’’ب ثدا اال د رابات
يف البلة‘‘ داايا حتومة بلة إىل اجتيا البلدة املودين .واسدتنتع أن القضدية سياسدية صدري بداملو املقصدود يف املداد
3ال مددا مرااددا بيوددة القضددية وكددون األحتددا امينائيددة السددا ية والواددائا ابداان إىل أن امير ددة اددة ا ِ
ددة أمددن
اتبد
الةول ددة ولتن ،ددا ال ددأ الض ددر ب دداألفراد أو املمتلت ددات .وأك ددة ددذا االس ددتنتاج االحت اج د دات املقةم د دة م ددن بل ددة
)(44
)(45

انظر .M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Fifth edition), P. 660
ارا اميموية الوامة )AGN/53/RES/7 (1984؛ وارا اميموية الوامة ).AGN/63/RES/9 (1994
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البت املوين (الذي أفاد بأن احلالة ذات ابا سياسد ) واقدا ير مدن مصداد مفتوحدة مفاد دا أن منظمدات دوليدة
ذات ابا سياس او ذ القضية اناية زاصة .ولذا اقر اة اس ي املولومات.
الحالة  :3أ س أحة املتاايل املركنية الو نية اوميما ليل فيده اوايدل شدت بت،مدة ’’إفبدا أسدرا حتوميدة‘‘.
فقددة اسددتوىل البددت املوددينال بينمددا كددان فددردا مددن أفدراد القدوات املسددل ة يف البلددةال الد الرمددوز املسددتتةمة يف ارميددن
الرسائ وف موز ا وحاول بيو،ا لتيانات أجنبية .واستنتع أن القضية ذات ابا سياس صدري بداملو املقصدود
يف املاد  .3و ي ثر ليل البت مقابل نقةيا لنبا ه ذا بال ابا السياس للقضدية نظدرا ألن اميدرائ مدن ابيد
اخليانة والت سس ك اا ما اراتيل بغرش التسيل املا  .ولذا اس املولومات.
الحالررة  :4لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا نبدر محدرا  .فقددة اشددتبه بقيددا البددت املوددين بالت سددس.
فبااتبددا مس د وال سددابقا فيددا املسددتوهب اددا ب فبددا مولومددات س درية اتولددأ مبو ددواات مددن شددأهنا املددس بددأمن البلددة
والاااه اخلا جية .مث ر من البلة مستتةما جواز سفر منيفا وفر له مو ل من بلة آزدر .واسدتنتع أن القضدية
ذات ابا سياس صري واسري الي،ا املاد  .3ولذا اصة النبر احلمرا .
الحالة  :5ليل أحة املتاايل املركنية الو نية إصةا نبر محرا  .وا البت املوين بالت سس .ووفقدا للوادائاال
اشددتبه بددأن البددت املوددينال و ددو مددن م دوا ين بلددة آزددرال أفبد أس درا دولددة اتولددأ بالبلددة ال الدديل ومولومددات س درية
اتولددأ مبنظمددات دوليددة ينتمد إلي،ددا ددذا البلددة .واسددتنتع أن اال ددا والواددائا املقةمددة هلمددا ددابا سياسد صددري وأن
القضية اسري الي،ا املاد  .3ولذاال اصة النبر احلمرا .
(جةيددة :شددبا /فتاير  )2113الحالررة  :3لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا نب درات مح درا ببددأن جممواددة مددن
األش ددتاص ب ددت ،ا ات ددا أام ددال إ ابي ددة والقي ددا بانتفا ددات مس ددل ة ددةد أم ددن الةول ددة وس ددياد ا .وا د د ال
األشتاص باالنتما إىل جممواة إاليمية انفصالية انا يف سبي حصول من قة موينة مدن الةولدة الد اسدتقلهلا.
واددة املتتدديل املركددني الددو ين بيانددات اددن القضددية ،ددر من،ددا نقد يف األدلددة الد ادربأ األشددتاص املونيد بتف ددا
مفددرتش .وباملقاب د ال أ ،ددرت ددذ البيانددات ا درا األشددتاص املوني د يف األنب د ة السياسددية االنبددقااية لل ركددة
االنفصدالية .واسدتنتع بالتدا أن القضدية كاند اريبدة مددن حماولدة غدا دسدتو ية للسدتيل الد السدل ة أو البددرو يف
االاتةا ال أمن الةولةال أك ر منه لإل ا  .وبالتا اصة النبرات احلمرا امل لوبة.
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5.3

السؤا

الجرائم المرتكبة في سياق االستيالء على السلطة بطريقة غير دستورية
-

جيوز مواملة البيانات املتولقة جبرائ ا اتب يف سياق االستيل ال السل ة ب ريقة غا دستو ية؟

معلومات أساسية
بصددفة اامددةال ال يوتددت االسددتيل ال د السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية شددرايا ب بيوتددهال وكددذل ال اوتددت شددراية أيددة
حتومددة مبددتلة تد األمددر الوااددا يف إثددر ذلد  .ويتوددا ش االسددتيل الد السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية مددا أمددو
من ،ددا املب ددادا الراس ددتة للق ددانون ال ددةو حلق ددوق اإلنس ددان .وهل ددذا ا ددن امل دداد  )3(21م ددن اإلا ددلن الو ددامل حلق ددوق
اإلنسددان الد سددبي امل ددالال الد مددا يلد ’’ :إن إ اد البددويل د مصددة سددل ة احلتومددةال ويوددت اددن ددذ اإل اد
بانتتابددات نني،ددة ودو يددة [ .(46)‘‘]...وهلددذاال ي د دي االسددتيل ال د السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية إىل اختدداذ بو د
اإلجد درا ات ددة البل ددة املو ددين و ددة احلتوم ددة املب ددتلة تد د األم ددر الواا ددا يف إث ددر ذلد د ال ويد د دي أيض ددا إىل اخت دداذ
إجرا ات جنائية ة األشتاص الضالو يف ذ األامال).(47
ويف سددياق مواملددة املولومددات اددت ان دوات اإلنرتبددولال ا ددر مبدداكة املنظم دة يف اضددايا هلددا الاددة باالسددتيل ال د
السل ة ب ريقة غا دستو ية صووبات يف ما يتولأ باالمت دال للمداد  3مدن اانوهندا األساسد ) .(48ففد املقدا األولال
ستبم اميرائ ال تدن أن اتدون ا اتبد يف دذ احلداالتال بالضدرو ال اناصدر سياسدية (و مبدا اسدترية أيضدا)؛
مث اة استتة انوات املنظمة ب ريقة غا ملئمة ملقا ا أشتاص؛ ثال داال ادة افضد مواملدة املولومدات إىل ادةز
املنظمةال دون أن اتون اغبة يف ذل ال يف السياسات الةازلية للبلة املوين أو يف الاااه ما البلةان األزرهب.
ولألسددبا اآلنفددة الددذكرال جددرت الودداد أن حيظددر اإلنرتبددولال بصددفة اامددةال اسددتتةا ان دوات املنظمددة لتومددي لبددات
التواون البر خبصوص أفودال ا اتبد يف سدياق االسدتيل الد السدل ة ب ريقدة غدا دسدتو ية .وادة ابدم دذ
القضايا لبات اواون اتولأ بأشتاص يف احلاالت التالية:

) (46ان ددوي أغلدديل الصددتومل اإلاليميددة والوامليددة حلقددوق اإلنسددان ال د ن د مماث د ال مبددا يف ذل د املدداد  25مددن الو،ددة الددةو اخلدداص بدداحلقوق املةنيددة
والسياسيةال والتواوكول األولال املاد  3من االافااية األو وبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
) (47انظر ال سبي امل ال املاد  )5(25من املي اق األفريق ببأن الة قرا ية واالنتتابات واحلت ’’ :حيداك أيضدا الضدالوون يف اغيدا احلتومدة ب ريقدة
وري املاد  23من ذا املي اق ’’اغيا احلتومة ب ريقة غا دستو ية‘‘ ال البت التا :
غا دستو ية أما حمتمة خمتصة يف االحتاد األفريق ‘‘ .وا ِّ
 .1اصيان أو انقل ة حتومة منتتبة د قرا يا.
 .2اةز من جانيل مراناة إل احة حتومة منتتبة د قرا يا.
 .3إ احة حتومة منتتبة د قرا يا من اب منبق أو متمردين مسل .
 .4ف حتومة اائمة التتل ان السل ة لصاا احلن أو املرش الفائن يف انتتابات حر ونني،ة ومنتظمة.
 .5إدزال اوةيلت أو انقي ات ال الةستو أو الصتومل القانونيةال األمر الذي يبت انت،اكا ملبادا اغيا احلتومة ب ريقة د قرا ية.
) (48إن حدداالت االسددتيل الد السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية ا ددا اددةدا مددن املبددتلت زددا ج إ ددا املدداد  :3مد ل أي حتومددة ينبغد ااتبا ددا مسددتوفية
للبرو القانونية اللزمة للمباكة يف أنب ة اإلنرتبول؟ غدا أن دذ امللحظدة ال اركدن إال الد اميوانديل املتولقدة بت بيدأ املداد  3الد دذ القضدايا
يف سياق مواملة املولومات.
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السيناريو أل ::ال سبي امل الال أشتاص ال الاة باحلتومة امل احة يف املنف ال ا اليل
ت األمر الوااا بوة االستيل ال السل ة ب ريقة غا دستو ية.

حتومدة ش ِّدتل

السيناريو باء :أشتاص الوون يف ا اتا حماولة فاشلة للسدتيل الد السدل ة ب ريقدة غدا دسدتو يةال م لوبدون
من اب احلتومة ال سووا إىل إ احت،اال وذل لضلوا ،يف حماولة االنقل الفاشلة.
السيناريو جيم :أشتاص ينتمون إىل حتومة األمر الواااال بوة اود احلتومة األصلية إىل احلت .
السرريناريو دا  :أشددتاص ددالوون يف حماولددة فاشددلة للسددتيل ال د السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية و ددة بلددة آزددر
ي ليل مواملة مولومات اتولأ بضلوا ،يف حماولة االنقل الفاشلة.
الممارسة الحالية
يف ددو املتددا ر ال د اوددرتش املنظمددة واملبددتلت املددذكو يف مددا يتولددأ باملدداد 3ال سددت دي السددينا يو ات اآلنفددة
الذكر بصفة اامة إىل النتي دة ذا داال أي إىل ا بيدأ املداد  .3والواادا أن لبدات التوداون خبصدوص أشدتاص مونيد
دة أمدن الةولدة
بالسينا يو ات املذكو أال ستوتت يف الغالديل لبدات سياسدية تدةال ألهندا اتولدأ جبدرائ ا اتبد
الةازل واخلا ج )(49؛ و تن استتةا ذ ال لبات ملقا ا األشتاص املوني (م ئديس الةولدة املتلدو )؛ أو
تن أن اس إىل احلياد السياس للمنظمة.
ففد ددو مددا سددبأال جيدديلال وفقددا لقوااددة اإلنرتبددول ومما سددااهال اددةا س مجيددا ال لبدداتال كد الد حددة ال للت قددأ مددن
يمنددة ددابا القددانون الوددا ال د القضددية ذات الصددلة .وانددةما اتسددبيل أفوددال األف دراد ب حلدداق الضددر بدداآلزرين أو
باملمتلتاتال جية النظر يف القضية بت بيأ مبةأ ال ابا الغاليل.
أمثلة
السيناريو أل::
الحالة  :1أ س أحة املتاايل املركنية الو نية اوميما و لبا إلصةا نبر محرا مللحقة ئيس سابأ يف بلة ال
الذي أ ي يف انقل استري .وأ س ال ليل مباشر بوة االنقل وكان يستنة إىل مناا ب سا استتةا
السل ة واالستيل ال الو ائل الوامة وانت،امل النظا احلتوم واخليانة .وزل متتيل الب ون القانونية إىل ما
يل  )1( :إن ’’انت،امل النظا احلتوم ‘‘ أمر يو به النظا الةستو ي للبلة ويرابأ مباشر بو يفة الرئيس وي ثر
يف املصل ة الوامة فقأ و و هلذا السبيل نابا من مما سة الرئيس ألاماله الراية؛ ( )2إن اخليانة جر ة سياسية
تة مبوجيل اوااة اإلنرتبول والقانون الةو للتسلي ؛ و( )3إن السياق الوا للقضيةال مبا يف ذل اال رابات
املةنية يف البلة ال مجم ان االنقل و ابو،ا السياس بسبيل اأدية ا تما الةو (م األم املت ة ) دو ا
في،اال تن أن ي،ةد استقللية اإلنرتبول وحياد  .وهلذاال اصة النبر احلمرا و اس املولومات.

)(49

انظر القرا ( .AGN/53/RES/7 )1484وانظر أيضا النقا ببأن اميرائ املتولقة بأمن الةولة.
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السيناريو باء:
الحالة  :1أ س أحة املتاايل املركنية الو نية إىل األمانة الوامة لبا ملسااةاه يف احلصول ال مولومات اتولأ
بستة أشتاص ينا أهن شاكوا يف م امر انقلبيةال و ليل مولومات أزرهب اتولأ ذ امل امر يف حة ذا ا.
وزل متتيل الب ون القانونية إىل أن ذ القضية ذات ابا سياس وا ال ألن الواائا املفرت ة اتم و
حول انقل خم أال وأن املتتيل املركني الو ين يوتت أن األشتاص املذكو ين كانوا يستوةون لتنفيذ  .وبنا
ليل املسااة ذا.
اليهال زل متتيل الب ون القانونية إىل أن ال ليل ينة ج يف إ ا املاد 3ال وهلذا ف
الحالة  :2و دت لبات إلصةا نبرات محرا مللحقة مخسة أشتاص ’’ الو يف أامال ةي إىل زاناة
استقرا ذ الةولة وأمن،ا‘‘ .وكبف املولومات الوا د من مصاد مفتوحة ان أن ذ احلالة متصلةال ال ما
يبةوال مب اولة انقلبية .وصة ت يف ما بوة لبات إ افية مبا ة .واب أن الواائا ابا إىل وجود حماولة
انقلبية من دون وجود مناا وا ة ببأن ا اتا أفوال ةد حيا أفراد أو حريا أو اسبيل أ را ا يف
املمتلتاتال وأن املتتيل املركني الو ين يوتت أن ال األشتاص امل لوب اة شاكوا يف الت ضا للنقل .
وهلذاال زل متتيل الب ون القانونية إىل أن امير املفرتش ذو بيوة سياسيةال وأن ليل التواونال يف شتله ذاال
ال ينس ما املاد .3
الحالة  :3أصة أحة املتاايل املركنية الو نية اوامي ببأن ثلثة أشتاص ينا أهن ا اتبوا جرائ او عة ال
النظا الةستو ي وال وجود الةولة املونيةال ان ريأ م،امجة التملان الو ين .واستنادا إىل مولومات استمةت من
مصاد مفتوحةال اأكة أن التوامي متصلة مب اولة انقلبية .واب أن الواائا املناومة ال ان وي ال أي مناا
با اتا أفوال ةد حيا أفراد أو حريا أو اسبيل أ را ا يف املمتلتاتال ولتن،ا اتولأ باألحرهب بالتوةي ال
النظا الةستو ي للةولة .وال ذا األساسال زل متتيل الب ون القانونية إىل أن التوامي متصلة بااتةا ذي
ابا سياس ال وأن احلالةال يف شتل،ا ذاال انة ج يف إ ا املاد .3
الحالة  :4أصة أحة املتاايل املركنية الو نية اوميما ببأن شت ينا أنه أزف مولومات ان م امر
انقل  .وكان ذا البت م لوبا ’’لتوا اه يف إ احة احلتومة‘‘ وينا أنه ا اتيل ذ امير ة ان ال ا
وأزف مولومات ان،ا و يبلغ ج،از إنفاذ القانون ذا األمر .وزل متتيل الب ون القانونية إىل أن ما اةمه
املتتيل املركني الو ين من واائا ومذكر التوايل املتولقة ذا األمرال ال ين ويان ال مناا با اتا أفوال ةد
حيا أفراد أو حريا أو اسبيل أ را ا يف املمتلتاتال وهلذاال اتن نامل أي إشا إىل أن ذا البت مت،
جبر ة من جرائ القانون الوا  .وهلذا السبيلال اتس امير ة ب ابا سياس حم وااتت أن التومي ينت،
املاد .3
السيناريو جيم:
الحالة  :1صة اومي ة  32شتصا مت،م بالقت والوصيان املسل  .وكان بو
مبوجيل ذا التومي جنوداال إال أن اائمة الت ،ابم أيضا الرئيس السابأ لل تومة املبتلة ت األمر الوااا
ال استول ال السل ة إثر حةو انقل  .وزل متتيل الب ون القانونية إىل أن ذ القضيةال من الناحية
املبةئيةال وال ااتبا أن من من املت،م ئيس دولة سابقاال اتس ب ابا سياس واستريال و ال يف شتل،ا
ذاال انة ج يف إ ا املاد .3
األشتاص امل لوب
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الحالررة  :2أصددة أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة اوميمددا باالسددتناد إىل م دناا ان ددوي ال د مسددائ سياسددية وغددا
سياسية .وكان البت املوين بالتومي م لوبا ’’الستيلئه ال السل ة ببت غا مبرو ان ريدأ شدن دو
مسل ‘‘ال و و أمر يوادلال ال ما يبةوال االنقل  .وأشا بيان الوادائا أيضدا إىل أن ئديس وز ا البلدة آندذامل كدان
ددالوا يف ددذا األم ددرال وأن دده ’’زو اق ددا ير واب دريوات‘‘ال إال أن مب دداكته ليس د وا د ة بب ددت ك دداي .وأش ددا ت
مددذكر التوايددل إىل ’’اتددوين ابددتيلة أو جممواددة مسددل ة غددا مبددرواة‘‘ و’’إاددةاد أو انويددر أو بيددا أو ااتنددا أو
اسددتتةا وثددائأ و وابددا وأزتددا واواايددا الد بيدداش‘‘ .وزلد متتدديل البد ون القانونيددة إىل أن ال ددابا الغالديل يف
ددذ احلالددة سياس د ال ألن املتتدديل املركددني الددو ين يقددة واددائا اب د ا اتددا جر ددة ددة أف دراد أو ممتلتددات وألن
االداا األو كان ’’االستيل ال السل ة ببن و مسل ‘‘.
السيناريو دا :
الحالررة  :1أ سد أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة سددالة إىل األمانددة الوامددة ببددأن ش دت يددنا أندده ’’شددا مل مبدداكة
فوليددة يف حماولددة انقلبيددة‘‘ال يف بلددة آزددرال وي لدديل في،ددا مولومددات ’’امددا إذا كددان م لوبددا مددن اإلنرتبددول‘‘ .وزلد
متتدديل الب د ون القانونيددة إىل أن ددذا ال لدديل ينددة ج متامددا يف إ ددا املدداد  3بوصددفه ذا ددابا سياس د ال ألن الواددائا
كنت ببت حصري ال االنقل دون سوا .
الحالررة  :2أ س د أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة (ألددل) لبددا إىل متتدديل مركددني آزددر (بددا ) لتبددادل املس ددااة يف
الب د ون القانونيددةال وأ فقدده بنسددتة إىل األمانددة الوامددة .وكددان األمددر يتولددأ ببددت جددرهب اسددت وابه يف الةولددة ألددل
لصلته مبناا افية با اتا حماولة انقل اب مخس سنوات ة ئيس الةولة با  .ولدةهب حتليد ال لديلال ابد أن
السدل ات القضددائية يف الةولددة ألددل الد هلددا واليددة اضددائية بددالنظر إىل جنسددية البددت املوددينال اددة أاددادت النظددر يف
الواددائا وصددنفت،ا ك درائ مبقتضد القددانون الوددا موتددت أن اوايفدده يسددتنة إىل أفوددال متصددلة بأنبد ة إجراميددة منظمددة
مبوجيل القانون امينائ للةولة ألل .والو ال ذل ال ف ن املسائ الوا د يف لديل املسدااة املدذكو ال أي بيودة
الت قي ددأ يف الةول ددة ب ددا ومولوم ددات بب ددأن الب ددت املتص د د بالةول ددة ج ددي ال ا ك ددة وج ددود ني ددة إجرامي ددة كامن ددة يف
االدا ددا ات املوج ،ددة ددة الب ددت  .واس ددتنادا إىل ددذ الوا ددائاال زلد د متت دديل البد د ون القانوني ددة إىل أن مس ددألة
القددانون الوددا د ال ددابا الغالدديل وأن اسددتتةا ان دوات اإلنرتبددول ل لدديل املسددااة املتبادلددة يف الب د ون القانونيددة ال
ينة ج يف إ ا املاد 3ال و تن هلذا السبيل ابوله.
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االنتماء إلى منظمة إرهابية

3.3

السؤا :

جيوز مواملة البيانات املتولقة ببت

رد ا امه باالنتما إىل منظمة إ ابية؟

الخلفية
يف املا كان يوتت أن ذ الت،مة اسري الي،دا املداد  3بندا الد القدرا ) .AGN/53/RES/7 (1984إال أنده يف
أاقا  11أيلول/سبتمت  2111سو البلةان األاضا إىل إااد النظر يف ذا الدن،ع .ومدن مث أشدا األمد الودا
ف د ز ددا دو ي م د  2113/3/17إل د أندده مت التوص د إىل ح د يف إ ددا املدداد  3إلااحددة مواملددة املولومددات يف
م ال القضايا شري ة اوفر بو الوناصر .ويف اا  2114وافق الل ندة التنفيذيدة الد التغيدا يف ا بيدأ القدرا
 AGN/53/RES/7يف ددذا الصددةد (الوثيقددة )CE-2004-1-DOC-13ال ويف م ددا بوددة أا ددرت اميمويددة الوام ددة الددن،ع
اميةية الذي يتي التواون وفقا لبرو موينة (القرا .)AG-2004-RES-18
وتددة اإلشددا إىل أن مصد ل ’’إ ددار‘‘ و’’اإل ددا ‘‘ ال يوجددة هلمددا اوريددل اددانوين دو واددة أثددات خمدداوي
(مبا يف ذل من آليات األم املت ة املونية قوق اإلنسان) مدن أهنمدا ادة اسدتومل يف بود األحيدان ببدت غدا
سلي يف وصل بو األامدال أو املنظمداتال وذلد ألغدراش سياسدية .ووفقدا ألحتدا القدانون الدةو ال تدن دذا
اخلصوص الرجو إىل خمتلدل االافاايدات الةوليدة ملتاف دة اإل دا الد يفدرتش دا أن اقدة يف جممل،دا إىل حدة مدا
اوريفا لل ر ة.
الممارسة الراهنة
وفقددا للمما سددة ال د مت حتةيددة ا واملوافددأ الي،ددا مبوجدديل الق درا السددالل الددذكر الصدداد يف اددا 2114ال يتو د ال د
مصة املولومات اوفا واائا اب ما يل :
()1

الطررابع اإلرهررابي للمنظمررة المعنيررة :ددذا الونصددر يقض د بددأن يقددة املصددة مولومددات ابددا إىل مبدداكة
املنظمة املذكو يف أفوال إ ابية.

مالحظات:
.1
.2

.3

إن إا درا األمان ددة الوام ددة بددأن ددذا الب ددر مت اسددتيفاؤ ال يو ددين بالض ددرو أن اإلنرتب ددول يوت ددت منظم ددة
بوين،ا منظمة إ ابية.
وفقا للوثيقة CE-2004-1-DOC-13ال ال ي ليل دلي منفص إذا كان ا مواة املونيدة مدذكو يف
اائمة صاد ان ياة دولية مورتي ا كاألم املت دة  .كمدا ا زدذ يف االاتبدا القدوائ الد اضدو،ا
منظمات إاليمية م االحتاد األو ورال وسائر املولومات املتوفر .
مددن أج د اأكيددة ال ددابا اإل ددار ملنظمددة مدداال بددةأ ااتمدداد مما سددة دازليددة اقض د باستبددا متتدديل
البد د ون القانوني ددة ’’اإلدا التنفيذي ددة للت ددةمات الب ددر ية/امير ة املتتصص ددة والت ليد د /األمن الو ددا
واإل ا ‘‘ انةما اتون املولومات ال يوفر ا املصة غا كافية.
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مشاركة الشخص الفاعلة والواسرعة النطراق فري المنظمرة المرذكورة :ي لديل مدن املصدة ادوفا وادائا ادةل
ال د أن مبدداكة البددت ات دداوز جمددرد اأييددة األ ددةاي السياسددية للمنظمددة اإل ابيددة .ومددن أم لددة املبدداكة
الفاالة والواسوة الن اق ما يلد  :تنيدة أفدراد لتنفيدذ أنبد ة املنظمدةال والقد التدة ييل يف موسدترات إ ابيدةال
وإيوا أفراد مباك يف أنب ة إ ابيةال واةاول مواد ا ية األنب ة اإل ابية للمنظمة املونية.

أمثلة
صلة ملموسة وفاعلة
مت إصددةا نبدرات محدرا بوددة اددوفر مولومددات كافيددة ابد ايددا صددلة ملموسددة وفاالددة بد البددت
موروفة .واضمن األفوال ال اا ا ما يل :

ومنظمددة إ ابيددة

الحالة  :1اوفا مأوهب ألاضا املنظمة اإل ابية والتت يأ لوقة اجتمااات.
الحالة  :2الةو ات التة يبية للبت
ال مولومات اةم،ا البت .

ودو يف املنظمدة وادوا يو وأمداكن وأادا

د ايا اهل مدات الد نفدذت بندا

الحالررة  :3اوزيددا م بواددات حتتددوي الد اوليمددات موينددة مددن الل نددة املركنيددة للمنظمددة اإل ابيددة موج،ددة إىل أاضددا
املنظمة.
(جةية :شبا

/فتاير  )2113الحالة  :4اصنيا متف رات وحياز ا لصاا املنظمة اإل ابية.

(جةيددة :شددبا /فتاير  )2113الحالررة  :5املبدداكة باس د املنظمددة اإل ابيددة يف اجتمااددات ميةانيددةال و ةيددة أف درادال وحماولددة
إ را النا امةا.
انعدام صلة ملموسة وفاعلة
الحالررة  :1يددت إصددةا نبددر مح درا ألن الواددائا املقةمددة ابددر إال إىل أن ده اسددتو بالبددت إلاددةاد واوزيددا
مناشا اتضمن شدوا ات املنظمدة اإل ابيدة .واقدر أن ذلد ال يتفد لتأكيدة وجدود صدلة ملموسدة وفاالدة بينده وبد
املنظمة اإل ابية.
(جةي ددة :ش ددبا /فتاير  )2113الحال ررة  :2اص ددة نب ددر محد درا ألن الب ددت م ل ددو ملب دداكته فق ددأ يف مظ ددا ر غ ددا
مرز ا لةا منظمة إ ابية (انظر أال ’’حرية الت ما‘‘ال احلالة .)5
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حاالت الحظر/العقوبات

3.3

السؤا

-

جيوز مواملة البيانات انةما اتولأ امير ة خبرق اانون متولأ باحلظر؟

الخلفية
املقصود بداحلظر دو حظدر االتدا مدا بلدة مود جبميدا املنت دات أو بوضد،ا .وألغدراش حتليد املداد  3جيدوز التمييدن
ب د نددوا مددن احلظددر’’ )1 :عمليررات الحظررر/العقوبررات الترري تفرضررها األمررم المتحرردة‘‘  -حظددر يفر دده بلددة
ا بيقا لقرا صاد ان جملس األمن الةو مبوجيل الفصد السدابا مدن مي داق األمد املت دة ؛ ’’ )2حظر/عقوبرات
أخرررى دولية/إقليمية/انفراديرة‘‘  -حظددر يفر دده بلددة ا بيقددا لقدرا صدداد اددن منظمددات دوليددة أزددرهب (م ددال ذلد
االحتاد األو ور) أو يفر ه ذا البلة من جانيل واحة.
الممارسة الحالية
()1

عمليررات الحظر/العقوبررات الترري تفرضررها األمررم المتحرردة :د احلظددر الصدداد اددن األمد املت ددة مواددل
ا تمددا الددةو إزا الت ددا مددا بلددة مود و ددذ الصددفة ال يوتددت ببددت اددا جرمددا ذا ددابا سياس د اسددري
اليدده املدداد  .(50)3وين بددأ ددذا االسددتنتاج الد التودداون املتنايددة بد اإلنرتبددول وميددان الوقوبددات التابوددة لألمد
املت ة ) .(51ومدا ذلد ينبغد اقيدي كد حالدة الد حدة لضدمان أن ا بيدأ ادرا جملدس األمدن الد الصدوية
الو ين وإاةاد ال ليل اخلاص مبا يتفأ ما اوااة اإلنرتبول.

()2

أشرركا أخرررى مررن الحظر/العقوبررات :يف مقاب د أشددتال احلظددر الصدداد اددن األم د املت ددة ال اددة اتددون
أشدتال حظدر أزدرهب مسدتنة إىل دوافدا سياسدية للبلدة الددذي يفدرش احلظدر .م دال ذلد احلظدر الدذي يفدرش
كتةبا انتقام ة بلة ما.

يتو إذن أن اة س ك حالة ال حة وي بأ الي،ا مويا ال ابا الغاليل وذل ال مرحلت :
المرحل ررة  :1ابد د اهل ددةي الرئيسد د لل ددر امين ددائ  :د د ك ددان يس ددت،ةي محاي ددة مص دداا الةول ددة بأس ددر ا أو بنيت ،ددا
السياسددية أو سددل ا ا ولدديس الددةفا اددن مصدداا اامددة أو اجتماايددة أزددرهب (م د محايددة البياددة) أو احلمايددة مددن ددر
زاص؟ يف احلالة األزا ال اسري املاد  3وال استةا احلاجة حتلي املرحلة .2
المرحلررة  :2إذا ابد أن اهلددةي الرئيسد لل ددر يتسد ب ددابا سياسد ال حيلد مواددل ا تمددا الددةو يف ددذا الصددةد
لب د مس ددألة م ددا إذا كان د امل دداد  3اس ددري ال د ال ددرغ مددن ال ددابا السياس د اميل د لل ددر  .م ددال ذل د يف حال ددة
األسل ة والسلا/التتنولوجيا املندوجة االستتةا إذ يتضد مدن الوثدائأ الةوليدة ومما سدة الدةول أن البلدةان األاضدا
يف اإلنرتبددول سددو إىل مراابددة ومتاف ددة االتددا غددا املبددرو ددذ املنت ددات بصددو فوليددة .يوددت ددذا االلت دنا اددن
)(50

إن التقريدر الن،دائ لفريدأ الومد اخلداص باملداد  (CE-2005-2-DOC-22) 3يبدا بو دو إىل األفودال ايظدو مبوجديل ادرا ات جملدس األمدن الصداد مبوجديل
الفص السابا من مي اق األم املت ة وال است القائيا من املاد .3

)(51

انظر ارا ات اميموية الوامة لإلنرتبول  AG-2005-RES-05و AG-2006-RES-22و. AG-2009-RES-15
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املواددل الددذي يوتددت أن االتددا غددا املبددرو ددذ السددلا جر ددة ااديددة ز ددا بصددري النظ ددر اددن وجددود أ ددةاي
سياسية و ا ا.
مثل
خرق الحظر المفروض من جانب واحد
نبر محرا ببأن شت يبتبه يف سويه إىل االحتيال ال احلتومة لتصةير وحماولدة اصدةير سدلا مراابدة مدن البلدة
الذي يفرش احلظر إىل البلة املفروش اليده احلظدرال ابد احلصدول الد ادرازي التصدةير اللزمدة مدن حتومدة البلدة
األول .واسدتنتع أنده الد الدرغ مدن ادوفر الوناصدر السياسديةال يغلديل الد دذ احلالدة دابا اميدر الدذي يسدري اليده
القددانون الوددا ال إذ نددو ا تمددا الددةو إىل اخل ددر الندداج اددن نقد األسددل ة والسددلا/التتنولوجيا املندوجدة االسددتتةا
ب ددرق غددا مبددرواةال موتدتا ددذ امي درائ املتولقددة بدداحلظر ج درائ ااديددة بصددري النظددر اددن أي دافددا سياس د اسددتنة
إليه.
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8.2

السؤا

الجرائم النسبية في االنتخابات
-

جيوز مواملة البيانات انةما اتون اميرائ ا اتب يف سياق انتتابات و نية أو حملية؟

الخلفية
ألغراش الت ليد يف دو املداد  3يقصدة بوبدا ’’الجررائم النسربية فري االنتخابرات‘‘ اميدرائ الد اراتديل بغدرش
التددأثا ب ريقددة مباشددر أو غددا مباشددر الد نتددائع انتتابددات تددري الد الصددوية الددو ين أو ايلد  .ف،د ددذا املود
ك اا ما ان وي ال اناصر سياسية استةا املراجوة يف و املاد  .3و تن التمييدن بد سدينا يو مدن جدرائ
االنتتابات )1( :جرائ ’’مشتركة‘‘ مراب ة باالنتتابداتال أي اندةما اراتديل جر دة يسدري الي،دا القدانون الودا يف
سددياق انتتابددات؛ (’’ )2جرررائم انتخابررات صرررف‘‘ال أي انددةما ال ان ددوي امير ددة الد اناصددر جددر آزددر يسددري
اليه القانون الوا .
الممارسة الحالية
يف الوااا جرائ نسبية .ويتو بالتا أن
السيناريو أل ::إن اميرائ ’’المشتركة‘‘ املراب ة باالنتتابات
ي بأ الي،ا مويا ال ابا الغاليل .فم ل انةما يتو شت ما يف جر ة ات بغرش إثا البغيل أثنا
االنتتابات ي دي مويا ال ابا الغاليل إىل ااتبا القضية منة جة يف إ ا القانون الوا .
’’جرائم االنتخابات الصرف‘‘ اة يتون أصدويل .م دال ذلد اضدية أالِفد في،دا امدةا
السيناريو باء :إن ف
ب ااات انتتابية سليمة من أج دا مرش مو .
غا أن اهلةي األول من ااتبا امير املرابأ باالنتتابات جرما مبقتضد القدانون الودا دو محايدة حقدوق األفدراد أي
حق ،يف أن ينتتبوا وأن ينتتبدوا يف إ دا انتتابدات نني،دة .لدذل يوتدت مبدةئيا انت،دامل دذ احلقدوق جرمدا مبقتضد
القدانون الوددا ولديس جرمددا مراتبدا ددة الةولدة بأسددر ا أو سدل ا ا الو نيددة أو بنيت،دا الةسددتو ية .وممدا ي يددة أيضدا ددذا
املبةأ أن جرائ االنتتابات ال انة ج يف اةاد اميرائ السياسية الصدري يف سدياق ادانون اسدلي ا درم  .كمدا تدة
اإلشا إىل أن أمهية االنتتابات النني،ة يأيت ذكر ا صراحة يف اإلالن الوامل حلقدوق اإلنسدان [املداد ])3(21ال ممدا
يبت األساس لتةز اإلنرتبول يف ذ القضاياال ا بيقا للماد  )1(2من اانونه األساس .
وكقااددة اامددةال ال اددةاو بيوددة ج درائ االنتتابددات إىل ا بيددأ املدداد  .3غددا أن ددذا البددر ال يلغ د احلاجددة إىل
د اسددة ددذ القضددايا يف ددو املدداد  3واإلاددلن الوددامل حلقددوق اإلنسددان وال سدديما يف الظددروي التاليددة )1 :كلمددا
أمتددن أن ددس احليدداد السياس د لإلنرتبددول؛  )2انددةما اتددون امير ددة املفرت ددة ا اتب د ك ددن مددن امليددة احت دداج
مبرو دة الةولدة بدةون إحلداق در (أو إحلداق در بسديأ نسدبيا) باألشدتاص أو املمتلتدات؛  )3اندةما يوجدة
ش د يف سددو اسددتتةا ان دوات اإلنرتبددول بغددرش ا د ،اد املنبددق السياسددي أو التددأثا غددا املبددرو يف الومليددة
االنتتابية أو يف نتائع االنتتابات.
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أمثلة
السيناريو أل::
الحالررة  :1أ سددل اوددامي ببددأن أشددتاص م لددوب للقيددا بأفوددال ختريدديل أثنددا االنتتابددات .ووفقددا للواددائا املددوفر
ك ددان الب ددت األول م ددن ب د أش ددتاص آز درين أحلق دوا إص ددابات ب لث ددة ص د افي بني دة م ددنو ،م ددن دز ددول مرك ددن
انتتددار .والبتصددان اآلز دران كانددا مددن ب د آز درين اسددتتةموا ’’ ددةي ارالددة احلملددة االنتتابيددة‘‘ ألفا ددا نابيددة
ووج،وا ’’باأل ج واأليةي دربات يف خمتلدل أجدنا اميسد ‘‘ إىل نبد ا ينتمدون إىل فريدأ سياسد آزدرال و دةموا
زيمددة انتتابيددة .واسددتنتع أن املولومددات جيدديل أن حيددتف ددا يف اااددة البيانددات ألندده يتوددذ يف إ ددا سددا الومليددة
االنتتابية القول إن حتقيأ ال األشتاص أ ةاف ،السياسية يتن ممتنا ب ريقة زالية مدن الوندل .وإن إحلداق
إصابات شتصية وإالي ممتلتات بااتبا ا جرائ اادية ال اتناسديل إذن مدا دذ األ دةاي .وادلو الد ذلد
انال أفوال التترييل من حأ اآلزرين يف املباكة يف انتتابات حر ونني،ة.
الحالة  :2أ س اومي ببأن شت م لو ’’لتوا ما منظمة مافيا إجرامية‘‘ .ووفقدا مللتد الوادائاال اوصد
البت املوين بااتبا ’’سياسيا الد املسدتوهب الدو ين‘‘ إىل اافاادات مدا إحدةهب منظمدات املافيدا ملراابدة األصدوات
ألغ د دراش انتتابد ددات سياسد ددية وألغ د دراش أزد ددرهب .واسد ددتنتع أن املولومد ددات جيد ددوز اس د د يل،ا يف د ددو حتلي د د ج د درائ
االنتتابات املذكو أادل وألن الولادة بد البدت واملافيدا تول،دا جر دة مبقتضد القدانون الودا  .وكدون البدت
سياسيا سابقا ال يغا ذا االستنتاج إذا ما و ونا يف االاتبا ارا اميموية الوامة لودا [ .1444انظدر أيضدا يف دذا
الن امين املتولأ باميرائ ال ا اتب،ا سياسيون سابقون].
السيناريو باء:
الحال ررة  :1ص ددة ت نب ددر محد درا بب ددأن ش ددت م ل ددو بس ددبيل انوي ددر االنتتاب ددات واالبتد دناز واس ددتغلل منص دديل
سياسد  .ووفقدا مللتد الوادائاال يدةا أن دذا البددت أا د اوليمدات ملسد ول حمليد وملرؤوسدي ،بالتصددوي
ملرش د مو د ابددية االنتتابددات الرئاسددية .واسددتنتع أن الفو د غددا املبددرو املفددرتش كددان لدده دوافددا سياسددية ولتددن
البت املودين ا اتبده بصدفته البتصدية .كمدا أن انويدر االنتتابداتال غد الوناصدر البتصدية الد ين دوي الي،داال
اوتت أغلبية البلةان األاضا يف اإلنرتبول جر ة مبقتض القانون الوا .
الحالة  :2صة ت نبر محرا ببأن شت م لو ألسبا من بين،ا منا مرؤوسيه من التصوي يف
االنتتابات .واستنتع أنه جيوز إصةا النبر احلمرا ا بيقا للمبادا املبينة يف حتلي جرائ االنتتابات (كما يرد
وصف،ا يف فقر ’’املما سة احلالية‘‘ أال ).
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3.3

الهجرة غير المشروعة

السؤا  -جيوز مواملة البيانات املتولقة ببت
ب ريقة غا مبرواة‘‘ ال سبي امل ال)؟

م لو بسبيل اهل در غدا املبدرواة (بسدبيل ’’مغداد البلدة

الخلفية
ألغراش الت لي يف و املاد 3ال اوال جر ة اهل ر غا املبرواة يف ك سينا يو ال الن و التا :
السيناريو أل ::امير ة الوحية ال ا اتب،ا البت .
السيناريو باء :إحةهب اميرائ املنفصلة ال ا اتب،ا البت .
السيناريو جيم :ا اتب امير ة باال ابا جبرائ أزرهب.
الممارسة الحالية
السيناريو أل::
ال يرز مبواملة املولومات بصو اامة :فرغ أن ارا ات اميموية الوامة ال ان ال ذلد حرفيداال ل املدا ااتدتت
املنظمة أن اهل ر غا املبدرواة جر دة سياسدية صدري ألهندا ال ان دوي الد أي مدن اناصدر امير دة مبقتضد القدانون
الوا  .ويقدال إن املداد  3و دو أصدل بسدبيل اضدية اسدتتةم في،دا اندوات اإلنرتبدول مللحقدة أشدتاص مت،مد
بدداهل ر غددا املبددرواة .وا بيقددا ’’لددرو اإلاددلن الوددامل حلقددوق اإلنسددان‘‘ [املدداد  )1(2مددن القددانون األساس د ]
ينبغ أيضا مرااا حأ ك فرد يف ’’أن يغاد أيدة بدلد‘‘ [املداد  )2(13مدن اإلادلن الودامل حلقدوق اإلنسدان])(52ال
ال أن يو ا يف االاتبا أن ذا احلأ ليس حقا م لقدا وأنده ضدا لدبو القيدود .ومتاشديا مدا وج،دة النظدر دذ ال
ينبغد أيضددا مرااددا لبددات مواملددة املولومددات املتولقددة بغدا النبدرات احلمدرا والتوددامي  -النبدرات الصددفرا والن اددا
ال سبي امل ال -ألهنا تن أن ا دي إىل حتةية متان وجود البت ملباشر مقا ااه الحقا.
السيناريو باء:
يف إثددر اسددتوراش الواددائا واسددتنتاج أن جر ددة اهل ددر غددا املبددرواة ليس د مراب ددة جب درائ أزددرهبال ي بددأ ال د ددذ
امير ددة الت ليد د املب ددا إلي دده يف الس ددينا يو أل ددل بينم ددا جي ددري حتليد د س ددائر اميد درائ بص ددو منفص ددلة [انظ ددر ’’فصد د
الت.]‘‘ ،
السيناريو جيم:
إذا ا اتب جر ة يسري الي،دا القدانون الودا لتيسدا ا اتدا جر دة اهل در غدا املبدرواة أو باال ابدا داال ال جيدوز
الفصد بد اميدر ت انددة الت ليد  .ويف دذ احلدداالت ينبغد اقيدي ال ددابا الغالديل للقضدية الد غدرا اقيدي اميدرائ
النسبية أي ان ريأ حتلي اوام م ز و امير ة األزرهب املراتبة.
)(52

اجا أيضا املاد  5من برواوكول متاف ة رييل امل،اجرين ان ريأ الت والب ر واميوال املتم الافااية األم املت ة ملتاف ة امير ة املنظمدة ادت
الو نيةال والذي يرد فيه أنه ’’ال يصب امل،اجرون ار ة للملحقة امينائية مبقتض ذا التواوكول‘‘.

- 35 -

أمثلة:
السيناريو أل::
(جةية :شبا /فتاير  )2113الحالة  :1ليل أحة املتاايل املركنية الو نية إصةا نبرات محدرا اسدتنادا إىل د ’’اجتيداز
احلددةود بصددو غددا مبددرواة‘‘ .وانددة اقيددي املولومددات ال دوا د ال اقددر مددا يل د  ‘1’ :اددة إصددةا النب درات احلم درا
ان ددةما ات ددون امير ددة الوحي ددة املراتب ددة د د اجتي دداز احل ددةود بص ددو غ ددا مب ددرواة (الس ددينا يو أل ددل)؛ ’ ‘2إص ددةا
النب درات احلم درا انددةما يتددون اجتيدداز احلددةود بصددو غددا مبددرواة اددة مت ال اتددا ج درائ يسددري الي،ددا القددانون
الوا ال من ابي االتا باملتة ات (السينا يو جي ).
(جةيددة :شددبا /فتاير  )2113الحالررة  :2لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا نبددر صددفرا ببددأن اضددو يف فريددأ
يا و ينال اوا هب ان األنظا زلل إحةهب املبا يات يف اخلا ج .وأفية بدأن دذا البدت م لدو الد أسداس
اهل ددر غددا املبددرواة فقددأ .وبوددة لدديل مولومددات إ ددافية مددن املتتدديل املركددني الددو ينال اات دت أن احتمددال مقا ددا
البت املوين لت،مة سياسية ليس وا دا وأصة ت النبر الصفرا .
السيناريو باء:
الحال ررة  :1لبد د نبد دراان محد دراوان ل ددت’’ ،از ددتلس أمد دوال‘‘ و’’اإلثد درا ب ددرق غ ددا مب ددرواة‘‘ و’’اهل ددر غ ددا
املبرواة‘‘ .واب أن امير دة األزدا غدا مراب دة بدامير ت األوىل وال انيدة .فتقدر بالتدا إصدةا النبدرا احلمدراوين
يف مددا يتولددأ فقددأ بددامير ت املددذكو ا إذ إهنمددا مددن امي درائ ال د يسددري الي ،دا القددانون الوددا (’’فص د الددت.)‘‘ ،
وأ يل إىل ك نبر افسا يتولأ بقرا األمانة الوامة يف امين املتص ’’للمولومات اإل افية‘‘.
الحالة  :2صة اومي ببأن ’’مغاد البلدة ب درق غدا مبدرواة‘‘ .فدأجرهب متتديل البد ون القانونيدة حتقيقدا يف مدا
إذا كددان اميددر يبددتم ال د أي جوان ديل يسددري الي،ددا القددانون الوددا  .وأفدداد املتتدديل املركددني الددو ين بددأن البددت
املوددين صددة اليدده حت د أيضددا نتي ددة لإلزددلل بوقددة تددا ي .واسددتنتع أن املولومددات ال جيددوز اس د يل،ا ألن جر ددة
القانون الوا املفرت ة املصاحبة مير ة اهل ر غا املبرواة ال ان بأ الي،ا املاد  2من القانون األساس .
الحالررة  :3صددة ت نبددر مح درا ببددأن شددت ال اتددا ج درائ اخل دةا ال والنصدديل واالحتيددالال والغددشال والوِرافددةال
املوتددت ج درائ مبقتض د القددانون الوددا  .و انبددر املولومددات اخلاصددة جبر ددة اهل ددر غددا املبددرواة ألهنددا اوتددت جر ددة
سياسية صري .وأ يل إىل النبر حتذير مفاد أن جر ة اهل ر غا املبرواة اس .
السيناريو جيم:
الحال ررة  :1ي ددت إص ددةا نبد درا محد دراوين ألن جر ددة اهل ددر غ ددا املب ددرواة جر ددة سياس ددية ص ددري وألن جر ددة
’’انت ددال اهلويددة والت دري ال د اا درتاي جر ددة‘‘ ا اتب د لددةا ا اتددا امير ددة األوىل وايسددا  .و بددأ متت دديل
الب د د ون القانوني ددة موي ددا ال ددابا الغال دديل وزل د د إىل أن ددذ احلال ددة يغل دديل الي ،ددا ال ددابا السياس د د وأن جر ددة
’’االنت ال والت ري ‘‘ ال ارج النبر ألهنا ال اوتت جر ة ز ا ( يل أ أي ر باألفراد أو املمتلتات).
الحال ررة  :2ص ددة ت نب ددر مح درا لت،م ددة ’’املب دداكة يف منظمددة غ ددا مب ددرواة‘‘ و’’اب ددو ح ددةود الةولددة ب ددرق غ ددا
مبددرواة‘‘ و’’اال د ل بأنب د ة مراناددة‘‘ .واس ددتتل أن جر ددة ’’اب ددو ح ددةود الةول ددة ب ددرق غ ددا مب ددرواة‘‘
ا اتبد باال ابدا بأنبد ة إ دا ومراناددة حلسدا جممواددات إ ابيدةال ولتنفيدذ م د دذ األنبد ة .ومبدا أن ا تمددا
الةو يوتت أنب ة اإل ا واملراناة جرائ ز ا ال اقر إصةا النبر .
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العناصر العسكرية

13.3

السؤا

-

جيوز مواملة البيانات يف القضايا ذات اميوانيل استرية؟

الخلفية
حتظددر املدداد  3مددن القددانون األساس د لإلنرتبددول أي اددةز أو أنب د ة اتس د ب ددابا اسددتري .ويبددرت بالتددا أن
اة س القضايا ذات ال ابا الوستري ال أساس ك حالة ال حة .
و تن أن يورش أي من السينا يو ات التالية:
السيناريو أل ::جرائ ذات ابا استري صري
السيناريو باء :اةز حمتمة استرية
السرريناريو جرريم :ج درائ مبقتض د القددانون الوددا مراتبددة يف سددياق اسددتريال أو مواملددة مولومددات اتضددمن اناصددر
استرية
السيناريو دا  :أامال مراتبة يف إ ا ننا مسل
السيناريو هاء :جرائ دولية ان وي ال جوانيل استرية
الممارسة الحالية
السيناريو أل - :جرائم ذات طابع عسكر صرف
امددل بالقدانون الددةو لتسددلي ا ددرم ال ااتددتت املنظمددة الد الددةوا أندده ينبغد اددة اددرزي مواملددة املولومددات يف
حدداالت امي درائ ذات ال ددابا الوس ددتري الصددري وبالت ةيددة األفوددال ال د يواا دديل الي،ددا الق ددانون الوس ددتري وال د
ليسد  )1 :جر دة مددن جدرائ القددانون الودا ؛ أو  )2انت،اكددا لقدوان احلدر  (53).ومددن األم لدة النموذجيددة هلدذ اميدرائ
الفرا من اخلةمة الوسترية والت،ر من الت نية.
السيناريو باء :تدخل محكمة عسكرية
إن اةز حمتمة استرية ال يقتض القائيا ا بيأ املداد  .3وبصدفة اامدةال فد ن مدا حيدةد ال دابا الوسدتري لل ر دة
و طبيعتها وسرياقها .ومدن أجد حتةيدة ادةاايات ادةز ايتمدة الوسدترية يف اضدية مويندةال ا لديل األماندة الوامدة
من مصة املولومات أن يورش األسبا ال أدت إىل فا القضدية أمدا القا د الوسدتري أو ايتمدة الوسدترية.
وانددةما يتب د مددن بيوددة امير ددة أو سددياا،ا غلبددة ددابا القددانون الوددا الي،دداال اصددة األمانددة الوامددة النبددر واس د
املولومات يف اوااة بيانا ا).(54
) (53انظر
) (54غا أنه ال غرا ما حيدة يف مجيدا حداالت مواملدة املولومداتال ادة ي دا إصدةا النبدر واسد ي املولومدات شدتوكا يف مدا يتولدأ باالمت دال لسدائر القواادة .فقدة
اقتض حماك أمن الةولة ال سبي امل ال اقيي االمت ال وفقا ’’لرو اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان‘‘ (املاد  )1(2من القانون األساس ) وكذل وفقا ملبدادا
M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Fifth edition), P. 676
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السيناريو جيم :جرائم القانون العام المرتكبة في سياق عسكر
اقض املما سة املوتمة لةهب اإلنرتبول باابا القانون الةو لتسلي ا درم الدذي يدن الد أن اسدت نا ’’ال دابا
الوستري‘‘ ال ين بدأ اندةما اراتديل جر دة مبقتضد القدانون الودا للةولدة املقةمدة لل لديل .وبالتدا ال اندةما اراتديل
يف سياق استري جر ة مبقتض القانون الوا (م ل انةما يقت جندةي أحدة زملئده يف زمدن السدل ) يسدم اداد
مبواملة املولومات.
ويبددت لدديل إصددةا نبددر صددفرا ببددأن أحددة األف دراد الوسددتري م دداالط للمولومددات غددا املراب ددة جب درائ القددانون
الوا ال لتن،ا حتتوي ال اناصر استرية .و غ أن م،نة البت ليس مويا ا يستنة إليه إلصةا نبدر صدفرا ال
فمن اللز اقيي امت ال م ذا ال ليل إىل أحتا املاد  .3وجييل مرااا الس ال التالي بوجه زاص:
الزتفا البت أي الاة بننا مسل أو املية استرية؟
إذا ا ر ال البت ال سي ليل اسدليمه ال اتابده أي جدرائ سياسدية أو اسدترية ادرابأ خبةمتده
الوسترية (م ل الت سس أو الفرا من اخلةمة الوسترية)؟

.1
.2

إن اميوا باإلجيا ال أي من ذين الس ال اة يبت زراا للماد .3
السيناريو دا  :أعما مرتكبة في سياق نزا مسل
بصددو اامددةال ال جيدوز أن اوامد اددت اندوات اإلنرتبددول مولومددات متولقددة بأفوددال ا اتبد يف سددياق ندنا مسددل ال إال
إذا كان ال األفوال متصلة جبرائ دولية (السينا يو ا أدنا ) .فف املقا األولال إذا اتدوفر م شدرات الد أن
األامددال ا اتبد مبددا ينت،د ادوان احلددر ال فد ن ددذ األفوددال ال اوتددت بالضددرو جدرائ و د ال يف شددتل،ا ددذاال ال
انة ج يف إ ا أنب ة اإلنرتبول (املاد  2من اانونه األساس ) .فول سبي امل الال إذا ادت جندةي ينتمد إىل أحدة
أ دراي النددنا اددةوا يف املوركددةال مبدا ينسد مددا ادوان احلدر ال ال يوتددت ددذا األمددر جر دة .ويف املقابد ال حددج لددو أهب
البلة ال اليل أن ال األفوال جرائ ال ف هنا اوتت بصفة اامدة مراتبدة دة أمدن الةولدة اخلدا ج أو الدةازل ال و دذاال
ف هنا انة ج يف ن اق ا بيأ املاد .3
السيناريو هاء :جرائم دولية تنطو على جوانب عسكرية
فت التقرير ا  AGN/63/RAP/13الذي ااتمة مبوجيل القرا  AGN/63/RES/9جماال للتواون يف اضدايا اتولدأ
با اتدا جدرائ ز دا (إبداد مجاايدة وجدرائ دة اإلنسدانية وجدرائ حدر ) .إال أنده يدةاو إىل ا بيدأ مبدةأ ال ددابا
الغاليل لتقيي ك جر ة ال حة  .والو ال ذل ال ين دذا التقريدر الد أن جر دة تنيدة األسدرهب أو املدةني
يف القوات الوسدترية املواديدة د ’’جر دة اسدترية بصدفة أساسدية‘‘ .ويقتضد ذلد اقيدي لبدات التوداون املتولقدة
باميرائ الةولية من النوايا التالية:



أال ين بأ القدانون الوسدتري الد اميدرائ الةوليدة (خبدلي الفدرا مدن اخلةمدة الوسدترية الد سدبي
امل ال) ب القانون اإلنساين الةو .
)(55
ااتبا اميرائ الةولية جرائ استوجيل اسلي مراتبي،ا .

التسلي من ابيد الظدروي الد ’’يتمتدا في،دا شدت
املةنية والسياسية.

مدا بالضدمانات الدةنيا زدلل الدةاوهب امينائيدة‘‘ وذلد مبف،دو املداد  14مدن الو،دة الدةو اخلداص بداحلقوق

) (55الوااددا أنده الد غدرا الددن،ع املوتمددة ببددأن اددة ا بيددأ االسددت نا اخلدداص بدداميرائ السياسددية السددا ي الد جدرائ احلددر ال اسددت ين املوا ددة النموذجيددة
لألم د املت ددة ببددأن التسددلي ج درائ احلددر مددن االسددت نا اخلدداص بدداميرائ الوسددترية امل ب دأ ال د التسددلي – انظددر الددةلي املوددةل ببددأن املوا ددة
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ا و القانون امينائ الةو ببت مل وظ منذ اا ( 1444إنبا املنيدة مدن ايداك الةوليدة الد
سبي امل ال)ال و و أمر يةل ال أن ا تما الةو يوتت ال اميرائ ز ا .
املباكة املتناية لإلنرتبول يف دذا ا دالال م لمدا ابدا إليده ادرا ات اميمويدة الوامدة واافاادات التوداون
املتمة منذ اا .(56)1444
ويددة مصددة املولومددات) .(57مد لال انددةما يتددون املصددة حمتمددة دوليددة أنبددأ ا جملددس األمددن التددابا
لألمد د املت ددة مبوج دديل الفصد د الس ددابا م ددن مي دداق ددذ املنظم ددة (م د د ايتم ددة امينائي ددة الةولي ددة
ليوغوسلفيا السابقة وايتمة امينائية الةولية لروانةا)ال أو حمتمة دولية اوم ب ريقدة مبدا ة باسد
ا تما الةو (م ايتمدة امينائيدة الةوليدة الد اومد بتفدوي مدن جملدس األمدن)ال يصدويل القدول
إن القضية يغليل الي،ا ال ابا السياس أو الوستري.
املواددل الددذي يوددر اندده اضددو أو اوددر اندده ياددة دوليددة خمولددة غددا مصددة املولومددات .واددة ازداد
ددذا الوامد د أمهي ددة يف إث ددر ااتم دداد اميموي ددة الوام ددة إجد درا زاص ددا يتود د ااباا دده يف س ددياق ال لب ددات
اميةي د ددة املتولق د ددة ب د دداميرائ الةولي د ددة اخل د ددا (اد د درا اميموي د ددة الوام د ددة  AG-2010-RES-10بب د ددأن
’’التو دداون يف إ ددا ال لب ددات اميةي ددة املتولق ددة باإلب دداد اميمااي ددة واميد درائ املراتب ددة ددة اإلنس ددانية
وجرائ احلر ‘‘) .ومن ذا املن لدأال يتود اقيدي احلداالت الد اقدا دمن إ دا السدينا يو دا يف
و ذا اإلجرا اخلاص أيضا.

أمثلة
السيناريو أل ::جريمة ذات طابع عسكر صرف
الحالررة  :1وجدده أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة سددالة ي لدديل في،ددا مولومددات إ ددافية ببددأن أشددتاص فض دوا اأديددة
زددةمت ،الوس ددتريةال األم ددر ال ددذي يوتددت جر ددة مبوج دديل الق ددانون امين ددائ الددو ين .و دت األمان ددة الوام ددة ب دأن ف د
االلت دداق باخلةمددة الوسددترية اسددري اليدده املدداد  3نظ درا ل ابودده السياس د والوسددتري و مبددا الددةيين (م د حدداالت
االسددتنتاي الضددماي) بصددري النظددر اددن ااتبددا جر ددة مبوجدديل القددانون الددو ين .وبالتددا ال أبلددغ املتتدديل املركددني
الو ين بأنه ال تنه استتةا انوات اإلنرتبول لل صول ال مولومات ببأن ال األشتاص.
الحالة  :2ليل إصةا نبر محرا ببأن شت  -جنةي يف القوات املسدل ة يف بلدة ال م لوبدا ’’للغيدا بدةون
اصدري ال وسددراة حاسددو واسددتتةامه بددةون إذن‘‘ .واسددتنتع أن مدة الغيددا بددةون اصدري املوج،ددة إىل أحددة أفدراد
الق دوات املسددل ة اوتددت جر ددة اسددترية مددن حيددث اميددو ر .أمددا جر تددا السددراة واسددتتةا احلاسددو بددةون إذن فقددة

النموذجيددة ببددأن التسددلي ال الفقددر  .44انظددر أيضددا

Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and

.Practice (Fifth edition), P. 676

) (56تددة اإلشددا إىل أن الق درا ( AG-2004-RES-16 )2114ببددأن اافدداق التودداون مددا ايتمددة امينائيددة الةوليددة يددن ص دراحة يف ديباجتدده ال د أن
’’اميرائ الوااوة من ازتصاص ايتمة امينائية الةولية وااوة أيضا يف اةاد م،ا املنظمة كما حمةد يف املادا  2و 3من اانوهندا األساسد ‘‘.
وهلذاال لةهب ااتمداد دذا القدرا ال اارتفد اميمويدة الوامدة بالو دا اخلداص لل درائ الةوليدةال و فضد يف الواادا املن دأ الدذي يتمدن و ا التقريدر الصداد
اا .1444
) (57انظددر املدداد ()3(34ج) مددن نظددا مواملددة البياندداتال الد اددن الد أن ويددة مصددة املولومددات د أحددة الووامد امل،مددة لتددةا س ا بيددأ املدداد  3مددن
القانون األساس لإلنرتبول.
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ااتددت أن ابو،مددا سياس د إذ كددان الغددرش من،مددا سددراة مولومددات اتولددأ بدداألمن الوددا للبلددة .فتقددر أن اال امددات
ال لثة اسري الي،ا املاد 3ال و اصة النبر احلمرا .
الحالررة  :3أ س د أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة اوميمددا ببددأن شددت ددر مددن اخلةمددة يف الق دوات املسددل ة اددن
ريأ انوير اةد من الوثائأ .واستنتع أن امير ة يغليل الي،ا ال ابا الوستري ال امينائ ال ألن جر دة القدانون الودا
املتم لددة يف انويددر الوثددائأ ال ددأ إصددابات شتصددية بددأ راي أزددرهب أو أ درا ا ماليددة بالغددة .وبالتددا ال اس د
املولومات يف اوااة بيانات اإلنرتبول.
الحالررة  :4أ س د أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة اوميمددا ببددأن شددت م لددو لف درا مددن اخلةمددة .ووفقددا مللت د
الواائاال كان البت املوين مفدتش شدر ة ’’اداد كدذبا أنده مدري [ ]...وغداد إالدي [البلدة] حدامل موده سدل
اخلةمددة بغددرش التنصد مددن مواصددلة اخلةمددة‘‘ .ومددا أن ددذا البددت مفددتش شددر ة ال جنددةيال فقددة زلد احلتد
إىل أنده يسددتويف ’’مجيددا اناصددر جر ددة الفدرا مددن اخلةمددة‘‘ إذ ختلددل اددن اسددتاناي زةمتدده يف ج،دداز البددر ةال وأفدداد
كذبا بأنه مري ال وغاد البلة ويف ا،ةاده حاجيدات ختد املده من،دا سدلحه وذزااده .ووفقدا للم تمدة ’’مبدا أن
و يفددة مفددتش البددر ة  ...اوتددت بالضددرو م د و يفددة امينددةي انددةما ختلددل اددن اسددتاناي اخلةمددة البددر ية وغدداد
إال ددي بل ددة  ...ف د ن ذل د يوددة مب اب ددة ف درا م ددن اخلةمددةال وإ ددافة إىل ذل د فق ددة فددر ح ددامل مودده الس ددل ال ددذي يف
ا،ةادده‘‘ .وبنددا الد ذلد ال اقددر أن امير ددة ذات ددابا اسددتري صددري وأن املدداد  3ال اسددري الي،دداال ولددذل ال
جيوز اس ي املولومات يف اوااة بيانات اإلنرتبول.
السيناريوهان أل :وباء :جريمة ذات طابع عسكر صرف وتدخل محكمة عسكرية
أ س د أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة اوميمددا اسددتوي اندده يف مددا بوددة بنبددر مح درا  .وكددان البددت املوددين م لوبددا
’’لسددراة مقرتنددة بددالونل وسددراة أسددل ة والف درا مددن اخلةمددة‘‘ .وأصددة ت مددذكر اوايفدده حمتمددة اسددترية .وأو د
املتتدديل املركددني الددو ين أن ايتمددة الوسددترية اددةزل ألن البددت كددان البددا يف مو،ددة اسددتري وا اتدديل ددذ
الواددائا ال د يسددري الي،ددا القددانون الوددا ال يف املو،ددة الوسددتري .واسددتنتع أن اال ددام األول وال دداين يسددري الي،مددا
القددانون الوددا ومهددا مسددتمةان م دن جممواددة مددن الواددائا ختتلددل اددن مددة الف درا مددن اخلةمددة ذات ال ددابا الوسددتري
الصددري .وبالتددا ال صددة ت النبددر احلمدرا بت،مددة ’’السددراة املقرتنددة بددالونل وسددراة أسددل ة‘‘[ .انظددر أيضددا ’’فص د
الت.]‘‘ ،
السيناريو جيم :جرائم بمقتضى القانون العام مرتكبة في سياق عسكر
أ س د أح ددة املتاا دديل املركني ددة الو ني ددة مولوم ددات اتول ددأ بقتد د مسد د ول س ددابأ يف الب ددر ة الوس ددترية .و أهب متتد ديل
الب ون القانونية أن است،ةاي جنةي يف سياق ننا مسل يقا من ن اق املاد 3ال ولتدن احلالدة ذات الصدلة ال
يوتت دا ا تمدا الدةو نناادا مسددل ا .وادلو الد ذلد ال ال يد دي اسددت،ةاي جندةيال دة ذاادهال إىل اسدتبواد ددذ
القضددية مددن التس د ي يف اوااددة بيانددات اإلنرتبددول مبوجدديل املدداد  3ألن القت د يوتددت جر ددة مبقتض د القددانون الوددا .
وبالتا ال س ل املولومات.
السيناريو جيم :طلب إصدار نشرة صفراء بخصوص اختفاء شخص أثناء تأدية الخدمة العسكرية
لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا نبددر صددفرا ببددأن شددت  -جنددةي يف الق دوات املسددل ة يف بلددة ال
ازتف أثنا اأديته اخلةمة الوسترية .و ليل متتديل البد ون القانونيدة مدن املتتديل املركدني الدو ين او دي مدا يلد :
( )1إذا كددان الزتفددا البددت أي الاددة بن دنا مسددل أو امليددة اس ددتريةال و( )2إذا ا ددر ال د البددت ال د
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سي ليل اسليمه ال اتابه أي جرائ سياسدية أو اسدترية متصدلة خبةمتده الوسدترية؟ و د املتتديل املركدني الدو ين أن
البت كان يد دي زةمتده الوسدترية اإلجبا يدة وأن ال الادة الزتفائده بدأي ندنا مسدل أو امليدة اسدتريةال وأنده
إذا ا ددر اليدده حي داطال لددن اتتددذ ددة أي اددةابا .وبالتددا ال اسددتنتع أن املدداد  3انت،د وأصددة ت بنددا ال د ذل د
نبر صفرا .
السيناريو دا  :أعما مرتكبة في إطار نزا عسكر
الحال ررة  :1ل دديل أح ددة املتاا دديل املركني ددة الو ني ددة إص ددةا نب ددر محد درا بب ددأن أش ددتاص م ل ددوب لقت د يف ددروي
مبةد  .فف سياق و ا مورتي به دوليا كننا مسل ال اا ال األشتاص بنصديل كمد ميندود يف جديش موداد
واتلدوا شتصد  .ولدديس نددامل مددا ي بد انت،ددامل ادوان احلددر أو ا اتددا جر ددة دوليددة .وبالتددا ال اصددة النبددر
احلمرا و اس املولومات.
الحالة  :2أ س أحة املتاايل املركنية الو نية اوامي ببأن أشتاص م لوب لقتد وحماولدة اتد وإادلي ممتلتدات
الغدا .واددة شددا مل د ال األشددتاص يف ددو شددنه اميدديش الد مواددا حيتلدده جنددود مددن البلددة الدذي أ سد التوددامي ال
اتد وأصددييل بنتي تدده الوةيدة مددن د ال امينددود .واسدتنتع أن املدداد  3اسددري الد دذ القضددية ألن التوددامي املرسددلة
اتولددأ مبواج،ددات اسددترية ب د ا دوات مسددل ة انتم د إىل البلددة الددذي شددن اهل ددو والبلددة الددذي اسددت،ةي اهل ددو
جنود  .وبالتا ال اس يف اااة البيانات املولومات املتولقة باثن من ال األشتاص.
وبوة إ سال اومي ثالثال ا اا أنه نظرا ألن امينود الذين اور وا لل ،دو كدانوا متمركدنين يف املوادا يف إ دا امليدة
منفددذ بنددا ال د ا درا مددن جملددس األمددن التددابا لألم د املت ددة ال ال جي ددوز ااتبددا القضددية نناا ددا مسددل ا ب د بلددةين
اضوين يف اإلنرتبولال وأن املاد  3ال اسري بالتا الي،ا .وهلذا س التومي ال الث.
الحالررة  :3لدديل أحددة املتااديل املركنيددة الو نيددة إصددةا نبددر محدرا ببددأن شددت م لددو ألفوددال ’’متددرد مسددل ‘‘
و ’’مت يد بامي ددث‘‘ .ويف سددياق و ددا موددرتي بدده دوليددا كندنا مسددل ال كددان البددت املودينال الددذي ينتمد إىل وزا
الةازلية يف أحدة البلدةان املبداكة يف دذا الندنا ال اائدةا ميماادة شدبه اسدترية أ لقد الندا الد جندةي ينتمد إىل
فريددأ اسددتري مودداد مث أحرا د ج تدده .وأصددة ت حمتمددة اسددترية مددذكر اوايفدده .واسددتنتع أن اميددر ت ا اتبتددا يف
سياق ننا مسل وك دن مدن موركدة حدول السدياد الد إالدي  .و يوتدت أهنمدا جدر ت دوليتد ز ااد  .وبالتدا ال
ااتت أن الوناصر السياسية والوسترية الغالبة و اس املولومات.
السيناريوهان دا وهاء :جرائم دولية مرتكبة في إطار نزا مسل
أ سد أحددة املتاادديل املركنيدة الو نيدة اوددامي لتوايددل أشددتاص مددن مدوا ين بلددة ثددان لقتد امددة وجدرائ ددة ا تمددا
الدةو زاد أهندا ا اتبد يف إ دا ندنا مسدل بينمددا كددان د ال األشددتاص يد دون زددةمت ،ك ندود .ويف مددا يتولددأ
بالت،مددة األوىلال ااتدت أن امير ددةال يف ددو السددياق الددذي ا اتبد فيدده  -و ددو ددو اسددتري أثنددا ندنا مسددل -
اسري الي،ا املداد  .3أمدا يف مدا يتولدأ بالت،مدة ال انيدةال وبودة استيضدا مود الت،مدة واسدتل الدردال اسدتنتع أن دذ
امير دة اندة ج دمن الفادة الوامدة ميدرائ احلدر  .وادة بِّدأ هندع السياسدة الوامددة املتولقدة جبدرائ احلدر (ادرا اميمويددة
الوامة  )AG-2010-RES-10الذي ين ال اة اس ي املولومات يف اااة بياندات اإلنرتبدول إذا اادرتش بلدة
اضددو ال د لدديل للتودداون البددر صدداد اددن اضددو آزددر ببددأن ج درائ حددر ا اتب،ددا أحددة اايددا البلددة األول.
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وبسددبيل اقددةمي اادرتاش مددن البلددة الوضددو ال دداينال اسددتنتع أندده ال تددن اسد ي أي مددن املولومددات املتولقددة بددالت،مت
يف اوااة بيانات اإلنرتبول.
السيناريو هاء :جرائم دولية تنطو على عناصر عسكرية
أ سد أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة اوميمددا ببددأن شددت م لددو مير ددة إبدداد مجاايددة يدةا أندده ا اتب،ددا بصددفته
اائةا للبر ة الوسترية وبةافا سياس متم يف إبداد جدن مدن السدتان بااتبدا فادة اوميدة وارايدة .وبدالنظر إىل
ابا امير ة ود جة ز و ا مت اس ي املولومات يف اوااة بيانات اإلنرتبول.
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11.3

السؤا

عناصر دينية/عرقية
-

جيوز مواملة املولومات انةما اتضمن اناصر دينية أو اراية؟

الخلفية
حتظر املاد  3من القانون األساس لإلنرتبول الد املنظمدة ’’أن انبدأ أو اتدةز يف مسدائ أو شد ون ذات دابا
دي ددين أو انص ددري‘‘ .وإن اس ددتبواد اميد درائ ذات ال ددابا ال ددةيين أو الونص ددري م ددن ن دداق موامل ددة البيان ددات م ددن ابد د
)(58
اإلنرتبددول يتماش د مددا املبددادا األساسددية حلقددوق اإلنسددان ال د املسددتوهب الددةو وال سدديما احلددأ يف حريددة الددةين
وحظددر التمييددن الونصددري) .(59وينددة ج ددذا املواددل أيضددا يف ن دداق القددانون الددةو للتسددلي  (60).واددة سدداا اميمويددة
الوامددة لإلنرتبددول الوةيددة مددن األم لددة ال د ج درائ دينيددة أو انص درية صددري مددن ابي د مما سددة ديانددة حمظددو ال وتنيددة
املناص د درين واالس د ددتق ا أو الةااي د ددة ل د ددةين مو د د ال والوض د دوية يف اب د ددة انص د درية (61)،واالنتم د ددا إىل مجوي د ددة ديني د ددة
حمظو ).(62
غا أن وجود اناصر دينية أو انصرية ال يرتايل اليه الت بيأ التلقائ للمداد  .3والقيدود الد يفر د،ا القدانون الد
حريددة الددةين ألهنددا ’’ ددرو ية حلمايددة األمددن الوددا أو النظددا الوددا أو الص د ة الوامددة أو األزددلق الوامددة أو حقددوق
وحريددات اآلز درين األساسددية ‘‘) (63ال اتوددا ش بالفو د مددا حددأ الفددرد يف إ ،ددا ديندده وال اوتددت مددن امي درائ الةينيددة
ايرش ال الترا ية ال يوتت جر ة دينية/انصرية صري ) ،(64واب ا الةول الد ااتبدا دذ
الصري .واخل ا
ِّ
)(65
األفوال جر ة يواايل الي،ا القانون.
ويف مددا يتولددأ مبصد ل ’’انصددري‘‘ال يدن اقريددر اميمويددة الوامددة لوددا  1444بد ’’اميمااددة الونصدرية‘‘ و’’اميمااددة
اإلثني ددة‘‘ مب د داا إىل الص دديغة الد دوا د يف اافااي ددة ا ددا  1448اخلاص ددة باإلب دداد اميمااي ددة واملوااب ددة الي ،دداال ال د د متي ددن
بالت ةية ب اميمااة الونصرية واميمااة اإلثنية.
وال الرغ من التميين املدذكو الدوا د يف اافاايدة مندا اإلبداد اميماايدةال حيبدذ ألغدراش املداد  3ااتمداد افسدا أوسدا
ن اا ددا ملصد د ل ’’انص ددري‘‘ .ويف ددذا الص ددةدال يب ددةو أن التوري ددل األمشد د لوب ددا ’’التميي ددن الونص ددري‘‘ الد دوا د يف
)(58

)(59
)(60

)(61
)(62
)(63

)(64
)(65

املدداد  18مدن اإلاددلن الوددامل حلقددوق اإلنسددان .انظددر أيضددا إاددلن األمد املت ددة لوددا  1481ببددأن القضددا الد مجيددا أشددتال التوصدديل والتمييددن
القائم ال أساس الةين أو املوتقة.
املاد  2من اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان؛ االافااية الةولية للقضا ال التميين الونصري بتافة أشتاله (.)1425
اجا موا ة األم املت ة النموذجية ببأن اسلي ا رم ال اوةد من ب األسبا اإللنامية للرف ما يل ’’ :إذا وجةت الةولة امل البة أسبابا
جو ريدة للاتقدداد بددأن لدديل التسددلي إمنددا اددة لغددرش حماكمددة شددت أو مواابتدده بسددبيل انصددر أو ديانتدده أو جنسدديته أو مركددن ال أو أن و ددا ذلد
البت اة يتورش لألذهب ألي من ال األسبا ‘‘ [املاد ]) (3
القرا  AGN/53/RES/7لوا .1484
التقرير املوتمة مبوجيل القرا  AGN/63/RES/9لوا .1444
انظر املاد  )3(1من اإلالن املتولأ بالقضا ال مجيا أشتال التوصيل والتميين القائم ال أساس الةين أو املوتقة والصاد ان األم املت ة
يف اا .1481
انظر أيضا مو و اميرائ املتولقة رية التوبا.
انظر م ل املاد  4من االافااية الةولية للقضا ال التميين الونصري بتافة أشتالهال الصاد اا .1425
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’’االافاايددة الةوليددة للقضددا ال د التمييددن الونصددري بتافددة أشددتاله‘‘ لوددا  1425اوريددل مناسدديل (66).فممدا ين ددوي
اليه ذا التوريل بالفو التميين القائ ال أساس ’’األص اإلثين أو األص القوم ‘‘.
ويف إ ا املما سة املتبوة يف اإلنرتبدولال رحد مسدألة إمتانيدة ا بيدأ املداد  3نتي دة لوجدود اناصدر دينيدة وانصدرية
يف احلاالت التالية):(67
السيناريو أل ::جرائ دينية/انصرية تة كاالنتما إىل انظي ديين حمظو .
السيناريو باء :وجود اناصر دينية/انصرية يف امير املراتيل (م ل ات ناج ان دوافا دينية).
السرريناريو جرريم :وج ددود اناصددر دينية/انص درية يف سددياق الوم د الب ددر (م د ل امليددات ش ددر ية ببددأن شددبتات
إجرامي ددة اق ددو الد د زص ددائ دينية/انصد درية) .وبالت ددا ال فد د ن موامل ددة املولوم ددات الد د اتم د د يف حتةي ددة البيان ددات
الونصدرية أي إفدراد مجاادة انصدرية ألغدراش األنبد ة البددر ية بدل ددةي أو مددت موقدول يددرج أن انت،د كددل مددن
اوااة اإلنرتبول (املاداان  )1(2و 3من القانون األساس ) والقوان الو نية).(68
الممارسة الحالية
السرريناريو ألرر ::اددةز امي درائ الةينية/الونص درية الب تددة ددمن ن دداق املدداد  3وبالتددا اتددون مواملددة املولومددات
املتصلة ا خمالفة لقوااة املنظمة.
السرريناريو برراء :ال د غ درا مددا د احلددال بالنسددبة للقضددايا ال د ان ددوي ال د اناصددر سياسددية أو اسددترية ي بددأ
اإلنرتبول مويا ال ابا الغاليل ال القضدايا الد اتضدمن في،دا الوادائا اناصدر يسدري الي،دا القدانون اميندائ الودادي
واناصر دينية أو انصريةال ويأزذ يف احلسبان اوام م ز و امير ة وما إذا كان ’’ال دأ الضدر ريدة األفدراد
أو يا ال أو باملمتلتات‘‘).(69
السررناريو جرريم :اوتددت املولومددة ذات ال ددابا البتص د ال د اتبددل اددن األص د الورا د أو اإلثددين ’’مولومددة بالغددة
احلساسددية‘‘) .(70وال اوام د ال د املولوم ددة اددت ان دوات اإلنرتب ددول إال إذا )1( :كان د ملئم ددة وان ددوت ال د ايم ددة
حتقيقيددة كب ددا األمهيددة لتنفي ددذ أ ددةاي املنظم ددة وأغ دراش مواملت،ددا؛ ( )2وص ددف بب ددت مو ددوا و اتض ددمن أي
حت أو اوليأ متييني).(71
)(66

وفقددا للمدداد  )1(1مددن اافاايددة اددا 1425ال يقصددة بتوبددا ’’التمييددن الونصددري‘‘ كد متييددن أو اسددت نا أو اقييددة أو افضددي يقددو الد أسدداس الوددرق أو
اللددون أو النسدديل أو األصد القددوم أو اإلثددين ويسددت،ةي أو يسددتتبا او يد أو ارالددة االادرتاي قددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية والتمتددا دا أو
مما ست،اال ال اة املساوا ال يف امليةان السياس أو امليةان االاتصادي أو امليةان االجتماا أو امليةان ال قايف أو أي ميةان آزر من ميادين احليا
الوامة.

)(67

)(68

)(69
)(70
)(71

تة اإلشا إىل أن بو

القضايا اة ا ر مبتلت يف إ ا كل السينا يو  .فول سبي امل الال ادة ي لديل إصدةا نبدر محدرا ببدأن شدت

مت ،بالت ري ال الترا ية (السينا يو ألل) واة ان وي أوصافه ال اات (م الوش ) اتفرد ا مجااات إثنية موينة.
انظددر يف ددذا الصددةد أي ايتمددة األو وبيددة حلقددوق اإلنسددان القائد بددأن ’’أي افراددة يف املواملددة اقددو حصدرا أو إىل حددة بويددة الد األصد اإلثددين
للبدت ال تدن اتير دا مو دوايا يف جمتمدا د قرا د مواصدر يقدو الد مبدةأ التوةديدة واحدرتا خمتلدل ال قافدات‘‘(ECHR, 13 December .
) 2005, Timishev v. Russia , para 58غد ددا أن اسد ددتتةا اناصد ددر م د د األصد د اإلثد ددين أو القد ددوم اد ددة اسد ددوغه ’’أسد ددبا بالغد ددة األمهيد ددة‘‘
( (ECHR, 16 September 1996, Gaygusuz v. Austria, para 42من ابي السو إىل بلو ةي مبرو يرج ال ال ابا التمييني.
(AGN/53/RES/7 )1484

ارا اميموية الوامة
املاد  )18(1من نظا مواملة البيانات.
املاد  42من نظا مواملة البيانات.

.
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ينتع مما اقة أن القضايا املنة جة يف ذ الفاة اقتض إجرا حتلي لت اقي بوجده زداص درو مواملدة املولومدة
ذات الصلة ونسبيت،اال والتةابا املتتذ لضمان مقتضيات املو واية واة التمييدن .كمدا ينبغد و دا املصد ل ات
املستتةمة يف االاتبا .
أمثلة
السيناريو أل ::جريمة دينية بحتة
ليل إصدةا نبدر محدرا كدان فيده البدت املودين م لوبدا لودةد مدن اميدرائ من،دا ’’إنبدا انظدي ديدينال مت دري أو
انفصا أو متنم أو أي ندو آزدر مدن التنظيمدات ايظدو ال أو إدا دا أو املبداكة في،دا‘‘ .واسدتنتع أن املولومدات
املتوفر ال اتف لتصنيل اميمااة كتنظي إ دار .وااتدتت اميماادة املونيدة انظيمدا دينيداال والت،مدة انتمدا ط إىل انظدي
اصددة
ديدين حمظدو ال األمددر الدذي يبددت ال وفقدا لقدرا ات مجويدة اإلنرتبددول الوامدةال اضددية ذات دابا ديددينال ولدذل
النبر احلمرا .
السيناريو باء :عناصر دينية/عنصرية في الجرم المرتكب
الحالة  :1أ س أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة اوميمدا ببدأن شدت بسدبيل ’’الونصدرية والتقليد مدن شدأن اإلبداد
اميماايددة إبددان احلددر الوامليددة ال انيددة واأييددة ا‘‘ .ووفقددا للواددائا املتددوفر ال أ س د البددت املوددين وث دائأ حتددرش ال د
كرا ية الي،ود وانف حةو ايراة .فاستتل أن الترا ية الونصرية اوتت جرما مبقتضد القدانون الودا اةينده شدج
الصتومل الةوليةال ولذا س ل املولومات.
الحال ررة  :2ص ددة ت نب درات مح درا بن ددا ال د ل دديل أحددة املتاا دديل املركنيددة الو نيددة .ك ددان مددن ب د الددت ،املوج ،ددة
لألشدتاص املونيد بالقتد بدةوافا دينيدة .واسدتنتع أن اتد األشدتاص درد اأييدة لسياسدة دينيدة أمدر غدا موقدول
وغ ددا متناس دديل م ددا أي ددةي مب ددرو أو داا د ل دده .فض ددل ا ددن أن جد درائ القت د كان د اس ددت،ةي دف ددا م ي ددةي
السياسة املونيةال ان ريأ اإل ا ال إىل اغيا انتمائ ،الةيينال و و أمر يتوا ش ما املداد  18مدن اإلادلن الودامل
حلقوق اإلنسان الذي ين ال أن ’’لت شت احلأ يف حرية التفتا والضما والةين.‘‘...
السيناريو جيم :عناصر دينية/عنصرية في سياق العمل الشرطي
الحالررة  :1أ سد أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة ددا بغددرش ’’اددةا س املنظددو األو ور ميددرائ الغ ددر‘‘ مقرتحددا اقددة
حلقة د اسية ان ذا املو و  .واستنتع أنه تن اقة م ذا االجتما ولتن أوص باالستوا دة ادن مصد ل
’’الغ ر‘‘ بوبا حيادية م ’’أ السفر/الرح ‘‘ (72).واسرتا االنتبدا إىل أن أي إشدا ذات دابا انصدري يف
سددياق التقص د اددن أشددتاص ددا ب (النبدرات احلم درا مد ل) أمددر حمظددو إال إذا كددان اهلددةي مندده ايسددا امليددات
التقص .
الحال ررة  :2أ اد أح ددة املتاا دديل املرك ددني الو نيد دة أن يسد د مولوم ددات يف اواا ددة بيان ددات اإلنرتب ددول بب ددأن إ ددابي
يستتة في،ا ابا ات م "الت ري اإلسلم األسود" أو "مت رفون من أص أفريق يةينون باإلسل " .واسدتنتع

) (72تددة اإلش دا إىل أندده يف اب درين ال دداين/نوفمت  2114ال نب ،د الل نددة األو وبيددة ملنا ضددة الونص درية والتوصدديل األمانددة الوامددة إىل أن  81يف املائددة مددن
شددويل الددرو يف بلددةان ا لددس األو ور مسددتقرون .وبالتددا ال فد ن اسددتتةا مصد ل ’’الرحد وأ د السددفر‘‘ اددة يفددرتش أن منددأ ادديش ددذ الفاددات
ينت ،اوصية السياسة الوامة ا  3ببأن منا ضة الونصرية والتوصيل ة الرو /الغ ر.
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أن الوبا ا اتوا ان ما املاد  3إذ إنه ال جيوز حتةية فاة من املببو
واارت بالتا اوريل األشتاص بانتمائ ،إىل منظمة إ ابية.

بدالربأ بد ادات انصدرية وادة دينيدة

)(73

الحالة  :3س ل يف اااة بيانات اإلنرتبول مولومات أ سل،ا أحة املتاايل املركني الو نية ببأن اوايدل أاضدا
يف منظمددة إ ابيددة مراب ددة رك ددة الب ددبيبة اإلسددلمية املغربيددة .واس ددتنتع أن امل دداد  3ال تي ددن اصددنيل األش ددتاص يف
فاات ذات دابا سياسد أو ديدين أو انصدري؛ غدا أنده ال اوجدة اقبدة اانونيدة حتدول دون اسد ي التوريدل التامد
حلركة إ ابية بصري النظر ان انتمائ،ا الةيين.
الحالررة  :4أاد ذكددر كلمددة ’’انصددر‘‘ يف منددوذج حتةيددة ويددة د ايا التدوا ممددا أثددا مسددألة اوافق،ددا مددا املدداد .3
واس ددتنتع أن مص د ل ’’انص ددر‘‘ ال ددرق امل دداد  3ألن النم ددوذج ااتمةا دده اميموي ددة الوام ددة م ددن أجد د حتةي ددة وي ددة
الض ايا ال إثر حةو كا ثة وايسا الو و ال األشتاص املفقودين.
الحالررة  :5وجدده أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة سددالة إىل اإلنرتبددول يسددأل في،ددا إذا كان د إحصددا ااه اض د ’’نسددبة
شغيل الغ ر ب مراتي اميرائ أو اةدا و/أو اة ا من ا رم من أصدول غ ريدة فدي .‘‘ ،فأفداد الدرد بأنده ال جيدوز
استتةا مص ل ’’الغ ر‘‘ بد جيديل اسدتومال ابدا اامدة ال ان دوي الد إشدا إثنيدة م د ’’الرحد ‘‘ أو ’’أ د
الس ددفر‘‘ م ددن أجد د ا ددليف أي ل ددبس والتأكي ددة لس ددائر املتاا دديل املركني ددة الو ني ددة أن ددذ املولوم ددات اس ددتتة فق ددأ
ألغدراش حتةيددة اهلويددة أو إلجدرا د اسددة اددن اإلجدرا  .واسددتنتع أندده يتوددذ لدديل مولومددات ببددأن د ال األشددتاص
رد انتمائ ،ميمااة إثنية موينة ألن يف ذل زراا للماد .3
الحالررة  :3احددتع أحددة املتاادديل املركنيدة الو نيدة الد اجتمددا لإلنرتبددول ببددأن ’’االتددا غددا املبددرو باملتددة ات‘‘
يتولددأ جبمااددة إثنيددة موينددة .فاسددتنتع أن املنظمددة ح د اسددتتة مص د ل ’’اإلثددين‘‘ إمنددا اوام د مولومددات ’’بالغددة
احلساسددية‘‘ .واملولومددات املونيددة ذات فائددة حتقيقيددة لبلددو أ ددةاي املنظمددة وحتقيددأ أغ دراش مواملت،دداال وال تددن أن
يقددال إن اسددتتةا ددذا املص د ل غددا متناسدديل .وأوص د بددأن يضدداي إىل مجيددا الوثددائأ املتولقددة باملبددرو الوبددا
التاليددة’’ :إن اسددتتةا ابددا ’’...اإلثددين‘‘ ين ددوي ال د ايمددة حتقيقيددة بدداملو املقصددود يف املدداد  )2(11مددن نظددا
مواملة املولومات) (74وال يل أ أي ر باألشتاص املوني بسبيل أصوهل اإلثنية".

) (73يب ددةو ددذا املوا ددل متماش دديا م ددا موا ددل الل ن ددة األو وبي ددة ملنا ض ددة الونصد درية والتوص دديل حس دديل إف دداد ددذ األز ددا إىل األمان ددة الوام ددة يف ابد درين
ال داين/نوفمت  .2114وذكددرت الل ندة أهنددا اختدذت موااددل صدا مة يف الوةيددة مددن اقا ير دا الق ريددة دة حمدداوالت بدأ األصددول الورايدة بددبو
اإلجرا ال األمر الذي اة يوتت مب ابة وص لفاة من الفاات.
)(74

حاليا املاد  42من نظا مواملة البيانات.

أشددتال
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فصل التهم

السررؤا  -د جيددوز مواملددة البيانددات انددةما يسددتنة لدديل التودداون البددر إىل د منفصددلة بوضدد،ا يوتددت جرمددا
مبقتض القانون الوا وبوض،ا اآلزر يتس بال ابا السياس /الوستري/الونصري؟
الخلفية
جيوز إ سال نبرات/اوامي ببأن أشتاص مت،م بت ،خمتلفة .و ين ب السينا يو ات التالية:
السيناريو أل ::البت ملحأ ال أساس ما ال يق ان مت اثنت ال من،ما واحة ال األا اسدري الي،دا
املدداد 3؛ واسددتنة الددت ،إىل جممواددات منفصددلة مددن الواددائاال وصددة ت مددذكرات اوايددل منفصددلة ببددأن كد جممواددة
من الواائا.
السيناريو باء :مبابه للسينا يو ألل إال أنه اصة سوهب مذكر اوايل واحة فقأ.
السيناريو جيم :البت م لو ال أساس ما ال يق ان مت ال من،ما واحة ال األا اسري الي،دا املداد
3؛ واستنة الت ،إىل جممواة من الواائا وإىل واائا أزرهب مراب ة ا؛ وصة ت مذكر اوايل واحة .
الممارسة الحالية
السرريناريو ألرر ::ينبغد أن اوددال الددت ،كمددا لددو كاند صدداد مددن لبددات منفصددلة .ووفقددا لددذل ال يف حالددة لدديل
إصددةا نبددر ال جيددوز إصددةا ا ال د أسدداس مددذكر أو مددذكرات التوايددل باإلحالددة إىل الت،مددة أو الددت ،ال د ختضددا
للقانون الوا  .ويف حالة اومي يتضدمن اإلحالدة إىل مجيدا الدت ،ويتضدمن مولومدات ببدأن مجيدا مدذكرات التوايدلال
ينبغ إبل املتتيل املركني الو ين املوين (أي مصة التومي وامي،ات ال اتلقا ) ذا القدرا وإ دافة حتدذير يبدا
إىل القرا املذكو .
السيناريو باء :بوة أن يستنتع أن الت ،نامجة فول ان جممواات خمتلفة مدن الوادائاال جيدوز مواملدة املولومدات الد
أساس مدذكر التوايدل املتضدمنة لفاد الدت ،مدا اإلشدا إىل أن املولومدات املتصدلة جبدرائ القدانون الودا د وحدة ا
ال د نبددرت وس د ل  .ويف حالددة إصددةا نبددر ال جيددوز إ ددافة ددذ املولومددات يف حق د ’’مولومددات إ ددافية‘‘ .ويف
حالة إصةا اومي ال جييل إبل املتاايل املركنية الو نية وإ افة حتذير يف امللل.
السيناريو جيم :بالنظر إىل أن الت ،املستنة إىل جممواة واحة من الواائا أو املراب ة يف ما بين،دا الد ةدو آزدرال
ينبغ اقيي ال ابا الغاليل البام للقضية الد أن يو دا يف االاتبدا أن الوادائا  -ولديس صديغة مدة مويندة  -د
ال حتةد ال ابا الذي اتس به القضية.
أمثلة
السيناريو أل ::مذكرات توقي :منفصلة
صددة اومددي ببددأن شددت لت،مددة ’’إ انددة مو ددل شددر ة أو مو ددل يف الق دوات املسددل ة وإ انددة ال درئيس السددابأ
[للبلددة]‘‘ و’’احلصددول ال د أسددل ة ب ددرق غددا مبددرواة‘‘ .ااتددتت الت،مددة األوىل مددة سياسددية وا د ة بدداملو
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املقص ددود يف امل دداد  3أم ددا الت،م دة ال اني ددة ف ددااتتت ت د ابو ،ددا زا ددوة للق ددانون الو ددا  .وص ددة ت م ددذكر اواي ددل
منفصددلة لتد مددن الدوااوت  .واسددتنتع بالوااوددة ال انيددة أن املولومددات املتولقددة جيددوز اسد يل،ا فقددأال وأ دديل الت ددذير
التددا يف اااددة البيانددات ’’ :اس د إال املولومددات املتولقددة بت،مددة إ انددة مو ددل ش ددر ة أو مو ددل يف الق دوات
املسل ة وإ انة الرئيس السابأ [للبلة]‘‘ .وفيما بوة اسدتوي ادن التومدي ب لديل نبدر محدرا الد أسداس مدذكريت
التوايددل نفسدد،ا .وصددة ت النبددر احلم درا فقددأ ال د أسدداس مددذكر التوايددل ال د اتضددمن مددة ’’احلصددول ال د
أسل ة ب رق غا مبرواة‘‘.
السيناريو باء :مذكرة توقي :واحدة فقط
الحالة  :1ليل أحة املتاايل املركنية الو نية إصةا نبرات محرا لت’’ ،احتيال‘‘ و’’إثرا ب رق غا مبدرواة‘‘
و’’ ددر غددا مبددرواة‘‘ .واسددتنتع أن الت،مددة األزددا غددا مراب ددة بددالت،مت األزدري وأن املدداد  3اسددري الي،ددا.
واقددر بالتددا إصددةا النب درات احلم درا باالسددتناد فقددأ إىل الت،مت د األولي د اللت د اوت دتان جرمددا مبقتض د القددانون
الوا  .وأ يل افسا يتولأ بقرا األمانة الوامة إىل ك نبر يف امين املسم ’’مولومات إ افية‘‘.
الحالة  :2وجه أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة اوميمدا اسدتوي انده يف مدا بودة ب لديل نبدر محدرا  .وكدان البدت
املوين م لوبا ’’لسراة باإلكرا وسراة أسل ة واهلرو مدن اخلةمدة الوسدترية‘‘ .واسدتنتع أن الت،متد األوىل وال انيدة
انددة جان يف إ ددا القددانون الوددا واتولقددان مب مواددة مددن الواددائا ختتلددل اددن امي ددر الوسددتري الصددري املتم د يف
اهلرو من اخلةمة الوسترية .وبالتا صة ت النبر احلمرا ببأن م ’’السراة باإلكرا وسراة أسل ة‘‘.
الحالة  :3صة ت نبر محرا ببأن شت ال اتا جرائ اخلةا ال والنصديل واالحتيدالال والورافدةال املوتدت جدرائ
مبقتضد القددانون الوددا  .و انبددر املولومددات اخلاصددة جبر ددة اهل ددر غددا املبددرواة ألهنددا اوتددت جر ددة سياسددية صددري.
وأ يل إىل النبر حتذير يفية بأن جر ة اهل ر غا املبرواة اس .
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االتساق بين التهم والوقائع الساندة

(جةية :شبا /فتاير )2113

يستبدل مددن املما سددة املتبودة يف املنظمددة أن الددت ،كمددا ادرد يف لبددات التودداون البدر ال اوتددس بالضددرو ال ددابا
الص ي لل ر ة و تن أال اصل بالتا ألن اتون األساس الوحية لتقيي مةهب واو أحة ال لبات دمن ن داق
املاد  .(75)3وبالتا ال يتو استوراش ك اضية استنادا إىل الواائا املنود ا.
وال بة بالتا من الت قأ أوال من أن الواائا املستنة إلي،ا متماشية ما الت ،؛ وثانيدا مدن أن الوادائا ادربأ البدت
املوين بالت ،املوج،ة إليه .فل يتف ال سبي امل ال اقدةمي مولومدات اامدة ادن امير دة والقدول إن البدت املودين
’’متددو يف ددذ امير ددة‘‘ .بددةال مددن ذل د ال يتو د اددرش أنب د ة البددت املوددين أو دو يف ددذ امير ددة .وال د
املنوال نفسهال ينبغ أن يتضمن ك ليل مدن لبدات النبدرات أو التودامي الصداد ببدأن ادة أشدتاص متدو
يف النبددا اإلجرام د نفسدده ملت د واددائا امير ددة متبواددا وصددفا خمتصددرا للددةو الددذي ا د لا بدده البددت املوددين
بالنبر أو التومي يف امير ة ذات الصلة).(76
ومددا أن ددذا التقيددي لدديس مقصددو ا الد املدداد  3بد يبددت شددر ا اامددا مسددبقا لضددمان نوايددة البيانددات الد اوامد
اددت ان دوات اإلنرتبددولال ف ندده بددالغ األمهيددة مددن أج د حتةيددة ال ددابا الغالدديل ال د القضددية ولرمبددا أيضددا لت ةيددة سددائر
املسائ ذات الصلة (يف ما يتولأ بالفص بد الدت ،الد سدبي امل دال) .واندةما ا در أسدالةال يف سدياق اسدتوراش
اضية ماال ببأن الصلة ب الواائا والت ،ال ي ليل من مصة البيانات اقةمي اإليضاحات.
أمثلة
الحالة  :0وجه أحة املتاايل املركنية الو نية اوميما ببدأن شدت لت،مد االشدرتامل يف منظمدة إجراميدة واتد أحدة
أفدراد البددر ة .ولتددن و د يف ملتد واددائا القضددية أن ددذا البددت وز مناشددا ’’ابد ا الد اإلزددلل بالنظددا
الو ددا ‘‘ وا ددةاو إىل ’’اغي ددا النظ ددا الةس ددتو ي‘‘ .ومل ددا اات ددت أن هل ددذين الونص درين ابو ددا سياس دديا وأهنم ددا ي ددردا يف
الواائاال ليل من املتتيل املركني الو ين إااد اوجيه التومي دون اإلشا إىل االداا ات السياسية.
الحالررة  :3بودة زلددا الدرئيس يف أحددة البلددةان بواد اصدداال أصدة املتتدديل املركددني الددو ين يف البلددة املددذكو سلسددلة
مدن التوددامي ببددأنه وببددأن أفدراد أسدراه املقدرب لددت ،متصدلة بالفسدداد .وملددا كددان ملتد الواددائا ددو نفسدده يف مجيددا
التوددامي ال لدديل مددن املتتدديل املركددني الددو ين اددوفا املنيددة مددن املولومددات ببددأن دو ك د فددرد مددن األف دراد املوني د يف
النبا اإلجرام ذي الصلة.
الحالة  :2ليل أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة إصدةا نبدرات ببدأن أ بودة أشدتاص لدت ،إ دا ال بسدبيل صدلت،
بوةد من االاتةا ات اإل ابيدة الد اور د هلدا أ دةاي دبلوماسدية يف بلدةان شدج .وادة أو د ال لبدات سدياق
امير ددة املونيددة لتن،ددا أغفل د املبدداكة املباشددر هل د ال األشددتاص يف ددذ امير ددة .لددذاال لدديل مددن املتتدديل املركددني
الو ين اوفا املنية من املولومات التفيلة بالتميين ب مباكة ك من ،يف االاتةا ات اإل ابيدة أو ا درا  ،في،داال
والصلة ب الواائا والت ،املوج،ة .وبوة أن ِّزود املتتيل املركني الو ين ذ املولوماتال صة ت النبرات.
) (75انظر يف ذا السياق اقرير اا  4991املوتمة بالقرا AGN/63/RES/9ال الذي ين ال أن ’’مسألدة ال ابدا الغالديل ينبغ أن حتس ان لاا من
حتلي الواائاال "حج إذا أسبغ ال ذ الواائاال يف البلة ال اليلال صفدة القاندون الودا "ال كما و د يف ارا .‘‘ 4994
) (76انظر يف ذا الصةد الرسالة الوامة ال وج،ت،ا األمانة الوامة يف  9نيسان/أبري ( 2142املرجا  )LA/36653-119/5.2/YGO/lb/vpببأن ’’أمهية
اضم لبات إصةا النبرات احلمرا والتوامي واائا اربأ األشتاص امل لوب بالت ،املوج،ة إلي.‘‘ ،

- 49 -

--------

تذييل
األنظمة السارية على تقييم القضايا ذات الصلة بالمادة

3

القانون األساسي
المادة

2

أ ةاي [اإلنرتبول

]:

.1

اأم وانمية التواون املتبادل الد أوسا ن اق ب كافة سل ات البر ة امينائيةال يف إ ا القوان القائمة
يف خمتلل البلةان وبرو اإلالن الوامل حلقوق اإلنسان.

.2

إنبا وانمية كافة امل سسات القاد ال املسامهة الفوالة يف الوااية من جرائ القانون الوا ويف متاف ت،ا.

المادة

3

حيظر ال املنظمة حظرا بااا أن انبأ أو اتةز يف مسائ أو ش ون ذات دابا سياسد أو اسدتري أو ديدين أو
انصري.
نظام معاملة البيانات [دز حين النفاذ يف  4متوز/يوليو ]2142
المادة  :0تعاري:
.4

يقصة بد ’’اميرائ ال يسري الي،ا القانون الوا ‘‘ أي جر ة جنائيةال باست نا اميرائ ال ان بأ الي،ا املاد
 3من القانون األساس واميرائ ال حةدت اميموية الوامة نظاما زاصا هلا.

المادة  :5مراعاة مبادئ اإلدارة
الةو ال ات انوات اإلنرتبولال يف إ ا القوااة الوامة ال حتتد امد املنظمدةال وخباصدة

.4

جيري التواون البر
اانوهنا األساس .

.2

واددت مواملددة البيانددات يف منظومددة اإلنرتب ددول للمولومدداتال بب ددت زدداصال وفق ددا للم دواد
و 32و 14من القانون األساس للمنظمة.

 2و 3و 22و 34و32

المادة  :34مراعاة القانون األساسي للمنظمة
.2

وفقا للماد  5من ذا النظا ال واب اس ي أي بيانات يف اااة بيانات شر يةال يتو ال املتتديل املركدني
الددو ين أو التيددان الددو ين أو التيددان الددةو التأكددة مددن اقيددة ددذ البيانددات باملدداد  3مددن القددانون األساس د
للمنظمة.
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وهلددذا الغددرشال اوددة األمانددة الوامددة دلدديل للمما سددات ببددأن ا بيددأ املدداد  3مددن القددانون األساسد ال واضددوه يف
متندداول املتاادديل املركنيددة الو نيددة والتيانددات الو نيددة والتيانددات الةوليددةال اسددتنادا إىل اوجي،ددات اميمويددة الوامددة
وإىل ا و القانون الةو وإىل الوناصر األزرهب ذات الصلةال وال سيما:
(أ)
( )
(ج)
( د)
(ه)
( و)
(ز)

بيوة امير ال أي الت ،والواائا ال يستنة إلي،ا؛
و ا األشتاص؛
وية مصة البيانات؛
املوال الذي يوت انه متتيل مركني و ين أو كيان دو آزر؛
االلتنامات ال يفر ،ا القانون الةو ؛
ابوات األمر ال حياد املنظمة؛
السياق الوا للقضية.

المادة  :35طلب إصدار نشرة
.2

اب التقة ب ليل إصةا نبر ال يتو ال املتتيل املركني الو ين أو التيان الةو أن يت قأ من ()...
(د) امت دال ال لدديل ألنظمددة اإلنرتبدولال وخباصددة للمددادا  )1(2و 3مددن القدانون األساسد للمنظمددةال ولواجبددات
املتتيل أو التيان إزا القانون الةو .

المادة  :88االستعراض القانوني من ِقبل األمانة العامة
اقددو األمانددة الوامددة بد جرا اسددتوراش اددانوين ل لبددات النبدرات احلم درا كافددة اب د إصددةا ا لضددمان امت اهلددا للقددانون
األساس لإلنرتبول واوااة ال وحتةيةا للمادا  2و 3من ذا القانون.
المادة  :99إحالة التعاميم
.2

اب إحالة أي اومي ال يتو ال املتتيل املركني الو ين أو التيان الةو التأكة من ()...
(د) امت ال ال ليل ألنظمدة اإلنرتبدولال وخباصدة للمدادا  )1(2و 3مدن القدانون األساسد للمنظمدةال ولواجبدات
املتتيل أو التيان إزا القانون الةو .
--------
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