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 مقدمة األمين العام

منظمة دولية ذات والية فريدة  مدن نوا،داال أال و د   تهكان احلياد وما زال أمرا بالغ األمهية بالنسبة لإلنرتبول. وبصف
ق السياسددات ايليددة فددو أن اولددو أنبدد ته منددا امير ددة ومتاف ت،ددا مددن زددلل اونيددن التودداون البددر   الددةو ال ال بددة 

 والةولية.

التدةز  اإلنرتبدول الد  صراحة  بأن حتظر ذا  مبةأ احلياد التوجي، من القانون األساس  للمنظمة  3واترس املاد  
 .وانصرياستري وديين و يف مسائ  ذات  ابا سياس  

 نبد تنا املتتلفدةال الدد جمداالت أ ان بددأ أك در مدا ان بدأال  ددمن 3إن املداد  ؟ الصدوية اليدوم الدد  ذلد  مداذا يودين ف
الرسدددائ  اندددة ابدددادل و  اإلنرتبدددول وإصدددةا  ااسدددتوراش نبدددرات  اندددةالبياندددات ادددت اندددوات املنظمدددةال ال سددديما مواملدددة 
البيانددات البتصدديةال ال بددة مددن أن ةددرت  سددياد  مواملددة ابددم  ة نبدد األ  ددذ  أن . ومبددااألاضددا  بلددةاننابدد  مباشددر  
 القانون.

اإل  ددا  . فددالت رمل ملواج،ددة الصددووباتمددن  او  وانفيددذ ا يف املنددا اليددوم     ل دد 3اد  افسددا املددن وغددين اددن القددول أ
 ااتضد ال انصدريةدينيدة أو  وأاسدترية  وأاناصدر سياسدية الد   غالبالذين يبتملن ال الم ل الةولية اخل ا   ةوامير 
الد   الد   درأتتغيداات المد  ت  الواد  نفسدهال ح ويف املنظمدة.الوليدا يف يادات اهلمدن احلصول ال  اوجي،دات  دوما

واالاتبددا ات الدد  السياسددات اوددةيلت إدزددال القددانون الددةو   شدد،ة االدد  ت ددو ات ال بيوددة امير ددة اددت الو نيددة و 
 القانونية.

 3 تفسددا املدداد سددت،ةهب  ددا لي  لمبددادا الدد  ليف األمانددة الوامددة د اسددة أجرا ددا مو فددون حصدديلة الددةلي    ددذاويبددت  
ذلدد  ولتندده فددوق ال للمونيدد  يف  دذا ا ددالوسددوي يتدون مب ابددة دليدد  مرجودد  . البياندداتمواملددة ياق يف سددوا بيق،دا 

 اإلنرتبول.ام  من وااا حية أم لة ويتضمن يتناول موا يا حمةد  

لةيدده كدد  مددن شدد ا  أأن . وأود مددةقي   ددذ  امل بواددة ال إصددةا يف تادده وتربتدده خب أسدد، أن أشددتر كدد  مددن ي يدديل   و 
يف اخلتدا  الد  أشدةد يف املنظمدة. و  االاصدال مبتتديل البد ون القانونيدةالةلي  أو أسدالة انده الد   ذا  ال اوليقات 

فيقومددون بت ةي دده وثيقددة حيددة وديناميتيددةال  الددةلي  ددذا بقددا   سدديوملون لضددمانلإلنرتبددول األمانددة الوامددة مددو ف  أن 
 وافسا ا وا بيق،ا. إلنرتبولانون األساس  لالقمن  3لماد  ل ف،مناتيفية وتس الت و  املستمر لانة االاتضا  لي

 
  ونالة مل. نوب 

 األم  الوا  لإلنرتبول
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 مقدمة .0
زدددةمات ااصدددال شدددر   ادددامل  مدددأمونال  الددد  ادددوفا اإلنرتبدددولالو دددائل الرئيسدددية الددد  يضددد لا  دددا  ابدددتم  .1

اتدددي  فدددة مدددن اخلدددةمات الددد  هلدددذا الغدددرش  ائ اإلنرتبدددول واواادددة بياندددات للبدددر ة. ويقدددة   وزدددةمات بياندددات ميةانيدددة
 املراب ة بالوم  البر   حول الوا . البياناتمواملة 

 اإلنرتبدولادت اندوات والرسدائ  املوج،دة  تودامي م د  النبدرات وال البيانداتالذي حيت  مواملة التقنيين اإل ا  و  .2
 (1)يتألل مما يل :

 لإلنرتبولالقانون األساس   (أ )

 البياناتواملة اإلنرتبول ملنظا   (  )

  ات اميموية الوامة لإلنرتبولارا (ج )

اومددددد  كمركدددددن فدددددين ’’و ‘‘ اومددددد  كمركدددددن دو  ملتاف دددددة جدددددرائ  القدددددانون الودددددا ’’األماندددددة الوامدددددة بااتبا  دددددا و  .3
إل دا  التقنيدين امبدا يتفدأ و  البياندات[ اضدمن أن اوامد  من القانون األساسد  (ج)22) ( و22]املاداان  ‘‘وإالم 

 (2)املذكو  آنفا.

إىل أي  حددة األمانددة الوامددة  التقيددة بالقوااددة السددا ية انددة مواملددة مولومددة موي نددةال اقددي   مددةهب انددة التددةايأ يفو  .4
مدددددا القدددددانون أن اتماشددددد  املواملدددددة بددددد الرئيسددددديةو  البدددددر أحدددددة قضددددد  يالبياندددددات. و مجيدددددا شدددددرو  مواملدددددة اسدددددت وفي  
ا باادا أن انبدأ أو اتدةز  يف حتظدر الد  املنظمدة حظدر ’’منده الد   3ملداد  بصو   زاصة مدا الإلنرتبول و  (3)األساس 

 .(4)‘‘ش ون ذات  ابا سياس  أو استري أو ديين أو انصري

الد   الد  اكتسدبت،ا املنظمدة الواسدوة من القانون األساسد  وللتدت  3 املولقة ال  التقية باملاد  لألمهية نظراو  .5
 بت بيدأ املتولقدة مدا دليد  للمما سداتجب الوامدة األماندةيتلل نظا  مواملة البيانات   ذ  املاد  اهلامةال ا بيأ صوية

 ذات أزدددرهب واناصدددر الدددةو  الددد  صدددوية القدددانون والت ددو ات الوامدددة اميمويدددة املدداد  املدددذكو   اسدددتنادا إىل اوجي،دددات
ا دلي  املما سات  ذا يف. (5)صلة  اإلنرتبدول واالجت،ادات القانونية الد  و دو،ا التوجي،ية املبادا  ذ   و  لذا مج 
 .(6)املولومات اتنولوجيا جمال يف 3 د املا ا بيأ يف

                                                           
(1)

 البيانداتإىل جانديل  دذ  القواادةال اواادة أزدرهب متولقدة مبواملدة  اوجدةال أنده وتدة  اإلشدا   إىلالصلة. ذات  األنظمةمن  اتمقت ف 1التذيي  يف ارد  
أادد  فائددة  أن  ددذا النظددا  ولتددن مبددا اإلنرتبددول م دد  نظددا  وصددول منظمددة دوليددة حتوميددة إىل شددبتة ااصدداالت اإلنرتبددول واوااددة بياناادده.  انددواتاددت 

 جيري اناوله  نا.اضايا موينةال ال املولومات يف  لستوراش القانوين ملواملةببت  اا  ل
 .من نظا  مواملة البيانات 125و 26و 14و 22املواد أيضا  انظر (2)
 .( من نظا  مواملة البيانات1)5املاد   (3)
 .()د( من نظا  مواملة البيانات2)99و 26()د( و2)15( و2)41( و2)5من القانون األساس ؛ املواد  4املاد   (4)
 (.4)41من نظا  مواملة البيانات. انظر أدنا  ملواصلة مناابة الوناصر ذات الصلة املة جة يف املاد   (4)41ملاد  ا (5)

ان بدأ الد  مجيدا  4إلشدا   إىل أن  املداد  تدة  ايف امد  اإلنرتبدول اليدوم  يف جمدال مواملدة البياندات. ولتدن  4 ذا  و الت بيأ األك در شديواا للمداد   (6)
رتبددول وأنبدد ته. وبالتددا ال اسددري املبددادا املبينددة يف  ددذ  احلاشددية أيضدداال بوددة إجددرا  التغيدداات الضددرو يةال الدد  حتليدد  أنبدد ة أزددرهب غددا و ددائل اإلن

 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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 مددن القددانون األساسدد ال 3افسددا املدداد  اددن أوهلمددا زلفيددة اامددة  يوددرش ويتتددو ن دليدد  املما سددات مددن جددنأين .2
كددد  حتليدددد  ملو دددو  مددددن   يو ددد . و 3املتولدددأ باملدددداد   القدددانوينوثاني،مدددا حتلددديل ملو ددددواات شدددج مبي ندددة يف االجت،دددداد 

 يتضمن اةدا من األم لة.و ببأهنا ي نة ويو   املما سة اميا ية املو واات زلفية ملسألة مو
 
 الخلفية العامة .2

 (7)الخلفية التاريخية 1.2
موافدا حياديدا  األوىلالمندذ أيام،دا  الااتمةت املنظمة )الد  كدان اا،دا آندذامل الل ندة الةوليدة للبدر ة امينائيدة( .7

 .نصرين اتةز  يف اضايا ذات  ابا سياس  أو ديين أو او فض  أ

باسدددددت نا  مجيدددددا املسدددددائ  ذات ال دددددابا السياسددددد  أو الدددددةيين أو :’’أ ددددديف  اميملدددددة التاليدددددة 1448يف ادددددا  و  .8
 .،ا( من النظا  األساس  للمنظمة الذي حيةد أغرا 1)1يف هناية املاد  ‘‘ الونصري

  ال ددابا مويددا. وي بددأ القددرا  AGN/20/RES/11القددرا   لإلنرتبددولااتمددةت اميمويددة الوامددة  1451ويف اددا   .4
 القانون الةو  لتسلي  ا رم  إذ يوص  البلةان األاضا  بأن حترص ال  ما يل :  مبقتض  الغاليل

ددي  ال ’’ بددأي حددال مددن األحددوال إىل املتتدديل الددةو  أو املتاادديل املركنيددة الو نيددة أي  لدديل مولومددات أو   رس 
دي   ال وأ   من ذل ال النبر  اتولأ بأشتاص م لوب  من ويدة جدرائ  ل م اد  بسدبيل اوايدأي  لديل   رس 

سدبغ الد   دذ  الوادائاال يف البلدة ال الديلال صدفة ال حدج إذا أ  غالديلال   ابا سياسد  أو انصدري أو ديدين 
 ]أ يل التبةية[ .‘‘القانون الوا 

. 3القدددانون األساسددد  اميةيدددة املتضدددمن للمددداد   1452يف ادددا   اندددةما اات مدددة مبدددةأ ال دددابا الغالددديلواسدددت بق   .11
 .‘‘الوسترية’’ليبم  التةزلت أو األنب ة  ةاألصلي دز   و اوسيا ن اق املاد ساس  الذي أ  وكان التغيا األ

. وأجدري أول اغيدا 3يتولدأ بت بيدأ املداد  يف مدا  اإلنرتبدولومدا ا دو  القدانون الدةو  ا دو ت أيضدا مما سدات  .11
  للمنظمدددة التدددةز  يف الدددذي يتدددي AGN/53/RES/7الوامدددة القدددرا  اندددةما ااتمدددةت اميمويدددة  1484 دددا  يف ادددا  

 ددرو    ويبددةد الدد  1451اددا   اددرا املنصددوص اليدده يف  مويددا  ال ددابا الغالدديلويبددا القددرا  إىل  حدداالت اإل  ددا .
 ددذا الددن،ع الوددا  حيددةد القددرا  اددةدا مددن الدد  الددرغ  مددن د اسددة كدد  اضددية الدد  حددة  ان لاددا مددن سددياا،ا اخلدداص. و 

 و استرية أو دينية أو انصرية.سياسية أ اميو ر من حيثاميرائ  ال  اوتت 

. ويدن  القدرا  اختداذ إجدرا ات بندا  الد   لديلبدرف  بلدة أو ادة  بلدةان يتولدأ حيةد القرا  مبةأ  اما آزدر و  .12
اسددري الدد  ال لدديل القائيدداال لتددن حتددا  املتاادديل املركنيددة الو نيددة المددا بددالرف   3الدد  أن ذلدد  ال يوددين أن املدداد  
 ال  ذا املبةأ سا يا يف املما سات الرا نة.بواس ة  ميمة إىل النبر . وال ين 

( الددد  AGN/63/RES/9 وافقددد  اميمويدددة الوامدددة )القدددرا  اندددةما 1444دزددد  التغيدددا اهلدددا  ال ددداين يف ادددا  أ  و  .13
بالتودداون يف  أنبددا  لتو دداال وا دد  بددذل  اددة الدد  كاندد  ايتمددة امينائيددة الةوليددة ليوغسددلفيا السددابقةالتوداون مددا 

( الد  كدان جدرائ  احلدر و   دة اإلنسدانيةاملراتبدة اإلباد  اميمااية واميدرائ  ) اخل ا باميرائ  الةولية احلاالت املتولقة 
مبوجديل  دذا القدرا   و د  التقريدر املوتمدةأال 3مدا يتولدأ بتفسدا املداد   ويف اسدري الي،دا. 3املاد   أن يف السابأي وتت 

 .ال  سبي  امل ال ل  يراتب،ا سياسيون سابقونة اسة احلاالت املتولقة باميرائ  ااةدا من املسائ  ك

التدةابا االنتقاليدة الد  اختدذ ا يقدر  و  3ارا ا آزر يتص  بتفسدا املداد   2114ااتمةت اميموية الوامة يف اا  و  .14
 (.AG-2004-RES-18االنتما  إىل منظمة إ  ابية )القرا   مة اواون إزا  لتيسا ايا   األمانة الوامة

                                                           
 . GT-ART3-2004-07الوثيقة انظرولومات منية من امللل (7)
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 النقا  التالية: تة  اإلشا   إىلاالستوراش التا    املقتضيل  ويف زتا   ذا .15

3 يتولأ بت بيأ املاد يف ما  ال و ا اوااة زاصة بهمنظمة دولية مستقلة بااتبا   اإلنرتبولإن  (أ )
(8). 

 .3ملاد  ا ببأن ا بيأ مويا  ال ابا الغاليلااتمةت املنظمة  (  )

القددرا ات املتولقددة بتفسددا . وبينمددا اركددن اصان لاددا مددن سددياا،ا اخلدد الدد  حددة  اضدديةكدد    جيدديل د اسددة (ج )
لبدام  السدياق ااقيدي  ئ  السياسية الصدري كاخلياندة( فد ن ال   ابا امير ة )م   اميرا الااد ال 3املاد  
 .يتو  د است،ا صلةذات  مولوماتاملونية يب   للقضية

ييأ ن دداق ا بيق،ددا  سدديل يبددا بو ددو  إىل اضدد 3إن االتددا  الوددا  لل مويددة الوامددة إزا  افسددا املدداد   (د )
   .(9) بيوة امير ة. ويتفأ ذل  أيضا ما الت و  الوا  للقانون الةو  لتسلي  ا رم 

 
 3األهداف الرئيسية للمادة  2.2

 (10) تن حتةية ا كما يل : 3يستتل  من اخللفية التا  ية الوا د  أال  أن األ ةاي الرئيسية للماد   .12
 بااتبا   منظمة دولية.  وحيادبول اإلنرت  مان استقللية  )أ(

 ما القانون الةو  لتسلي  ا رم . التماش  ) (

 من اال  ،اد. محاية األشتاص )ج(

  اد واة أكةت املنظمة  ذ  األ دةاي مبوجديل وثدائأ وصدتومل أزدرهب اتولدأ بأنبد ت،ا. م دال ذلد  الوثيقدة  .17
AG-2006-RES-04 ’’( وحيدددداد اإلنرتبددددولبيددددان لتأكيددددة اسددددتقللية )‘‘  3 الدددد  اددددذكر في،ددددا اميمويددددة الوامددددة املدددداد 

 بااتبا  ا أحة أحتا  القانون األساس  ال  ا كة استقللية املنظمة وحياد ا.

 البياناتفي سياق معاملة  3التوجيهية لتحليل المادة  المبادئ 3.2

امل شد  اليدو  يف أن بغد  أال يتدون  نده ينأند بيدةفق،دا  القدانون بالو دا القدانوين لإلنرتبدول.  اةد من شت  .18
مبقتضد  القدانون دوليدة منظمدة إنبدا   أفضد  إىلاانونده األساسد   دو  در  اافداق أن دولية مسدتقلة و منظمة اإلنرتبول 
 .(11)الةو 

 بددادامباالسرتشدداد جيدديل ال مندده 3افسددا أحتددا  القددانون األساسدد  لإلنرتبددولال مبددا يف ذلدد  املدداد   انددةوهلددذاال  .14
وجيددديل  اافاايدددة فييندددا لقدددانون املوا دددةات. الددد  ادددن   الي،دددا املبددداداالدددةو ال والسددديما  القدددانون يف إ دددا  افسدددا اامدددة
ا فسدر املوا دة   سدن نيدة ووفقدا للمود  الدذي ي و د  أللفا ،دا ’’التدا :  بدةأبصفة زاصة يف  و  امل 3افسا املاد  

                                                           
 .AGN/63/RES/9  املوتمة مبوجيل القرا ( AGN-63-RAP-13) 1444 اقرير اا  (8)
فدد    ال ا دو  القدانون الدةو  أوسوا  ال  صوية مما سدة املنظمدة   ال واة سا  املن   الوا  مندذ ادة  سنوات’’ين  ال  ما يل : الذي املرجا السابأال  (9)

  . ‘‘ا  ابةدا بسبيل السياق السياس  للفو أاالست ندا  التد  اضمدن ملراتبد   دذا الندو  مدن اميرائ  مواملة  أحتا التقيية التة جي  لت بيأ  اتدا 
 .لفريأ الوام  املتص  املوين مبواملة املولومات البر يةاملوج،ة ل GTI5-2008-05 الوثيقة  ا  انظر (10)
(11)

 نزل صددا إىل أن اإلنرتبددول ال يقددو   ايددا الدد  أسدداس اافدداق بدد  الددةولال لتدد اللددذين Blokkerو Schermeresال أامددال أزددرهبمددن بدد  أامددال انظددر  
الجتمدداا  اإلنرتبددول منظمددة  تددن يف الوااددا أن ي ستبددل وجددود اافدداق مددن  ددذا النددو ال اسددتنادا إىل اددة  اوامدد ال م دد  ااتبددا  ا لددس االاتصددادي وا

ال اإلصدةا  International Institutional Lawال NM Blokkerو HG Schermeresانظدر . اق املقدر املوادا مدا فرنسداال وم د  اافدحتوميدة دوليدة
 .32(ال الفقر  2113نق  )بوس ن/ليةنال الرابا امل



- 7 - 

ا  ببددأن القوااددة الددوا د أدنددال جيدديل ف،دد  النقددا  وبنددا  اليدده. (12)‘‘ ددمن السددياق اخلدداص مبو ددوا،ا والغددرش من،ددا
 الوا . يف إ ا   ذا السياق القانوين 3بوة يف حتلي  املاد  التوجي،ية املت

يركدددن الددد   دددابا اميدددر  الدددذي  1451 الدددذي ااتمدددة مبوجددديل القدددرا  الصددداد  يف ادددا  مويدددا  ال دددابا الغالددديلإن  .21
 يراتبه األشتاص امل لوبون.

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

 وجرت الواد  يف املنظمة ال  التميين ب  فات  من اميرائ : .22
. إن  ددددذ  ال غددددا  ابو،ددددا السياس /الوستري/الةيين/الونصددددريلمددددة األفوددددال ا ر   الجرررررائم الصرررررف: (أ )

موج،ددة ادداد  . و دد  جدرائ  اتددون الوددا ئ  ال ان ددوي الدد  أي انصدر ي وتددت جرمددا مبقتضدد  القدانون اميدرا
 (14)وال أ الضر  حصرا باملصل ة الوامة.  ة سياد  الةولة

ومن مث متدس أيضدا الوا  أفوال ان وي أيضا ال  اناصر ا وتت جرما مبقتض  القانون  :الجرائم النسبية (  )
يددت   حتليدد   ددذ  اميددرائ  الدد  أسدداس  .(15)يددا الدد  األادد   ددر ا شتصدديااملصدداا البتصددية وحتددة  جنئ

 .مويا  ال ابا الغاليل
  - الصددريذكر اددةدا مددن أم لددة اميددرائ  ادد AGN/53/RES/7 (1984)إن اددرا ات اميمويددة الوامددة م دد  القددرا   .23

 .3 ال  اسري الي،ا من حيث اميو ر املاد  -كاخليانة والت سس 

مددن  ددذا النددو  اددة ال اائمددة زلدد   ددأ إىل أن  2113املنبددأ يف اددا   3وددين باملدداد  غددا أن الفريددأ الوامدد  امل .24
 .(16) تن امليا ااتماد اائمة كاملة باميرائ  الصري الوأنه  اتون حمةثة

يف  لبددات التودداون البددر   ال  الدد  اددرداملنظمددة أن اال امددات  مددن زددت  يتبدد  هأنددإىل  وتددة  اإلشددا   أيضددا .25
الدد   3أن اتددون األسدداس الوحيددة لت ةيددة سددريان املدداد   مدن مث الفولدد  لل ر ددة وال  تددن ال ددابا اودت بالضددرو   اددن

 (17) ليل بوينه.

                                                           
(12)

 .1424من اافااية فيينا لقانون املوا ةات لوا   (1)31انظر املاد   
امير  الوستري مت  تر ه ملضمونه أو اةاايااه السياسية. و    مما سة اسلي  ا رم  ب  الةول مت  تر ه نظراإن امير  السياس  باملو  املقصود يف إ ا (13)

مدن موا دة  األمد  املت دة  النموذجيدة لتسدلي  ا درم  ال  4الد  األمدن الدو ين أو البد ون الوسدترية. ووفقدا للمداد   ابواتنظرا ملا يرتايل اليه من 
أ( إذا ااتتت الةولة امل البة امير  امل الديل بالتسدلي  ألجلده جرمدا ذا  دابا سياسد ؛ وج( إذا كدان اميدر  ’’أي من الظروي التالية: جيوز التسلي  يف 

 .‘‘امل اليل بالتسلي  ألجله يوتت جرما مبقتض  القانون الوستري ولتنه ال يوتت جرما مبقتض  القانون امينائ  الوادي أيضا
 . M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Fifth edition), P. 660 - 662 اجا (14)
 .املرجا السابأ (15)
 .CE-2005-2-DOC-22الوثيقة  ا   انظر (16)
حتسد   أنمسدألة ال دابا الغالديل ينبغد  ف’’الدذي يدن  الد  مدا يلد :  AGN/63/RES/9املوتمة مبوجديل القدرا   1444يف  ذا الصةد اقرير اا   انظر (17)

  . ‘‘1451  اا   ارا يفكما و د    "ال صفة القانون الوا   يف البلة ال اليلال  ال سبغ ال   ذ  الواائاأ ذاإحج  "   ال ان لاا من حتلي  الواائا
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يتولددأ يف مددا  يظدد  سددا يا فدد ن أي  لدديل ي ددو  شدد  اميددرائ  النسددبيةالصددري و  اميددرائ ولددان كددان التمييددن بدد   .22
قيدي  جيديل أن يركدن زاصدة الد  الوادائا الد  يقتضد  إجدرا  اقيدي  لتد  حالدة الد  حدة . و دذا الت 3مب ابقته للماد  

 يستنة إلي،ا ال ليل.

ينبغدد  أن او ددا يف االاتبددا   الالفودد  املددذكو  ‘‘ ددابا’’ابددا إىل  3ونظددرا إىل أن املدداد   الواددلو  الدد  ذلدد  .27
 أنجيدديل ’’أندده الددذي يددن  الدد   AGN/53/RES/7 (1984)سدديما يف  ددو  القددرا   امير ددة وال  ددابا غددااناصددر 

 .‘‘ضية ال  حة ال ان لاا من سياا،ا اخلاصاة س ك  ا

. والقاادة  املوتمدة  يف املولومدات ذات الصدلةمجيدا ال د اسدة 3ملداد  انة اقيدي  البياندات يف  دو  الذا ينبغ ال  .28
الوناصدر األساسدية ذات الصدلة الد  ينبغد  أن ي نظدر في،دا  ان  أيضا الد  (18)ما يتولأ باست ةا  دلي  املما سات

 الوناصر التالية: ال وحتةيةا3 يف سياق املاد 

 ؛ذات الصلة الت،  والواائا أيال امير ة ابا  (أ )

 ؛و ا األشتاص املوني  (  )

 البيانات؛ وية مصة   (ج )

 ؛آزر لأو كيان خمو  يور  انه متتيل مركني و ين آزر املوال الذي  (د )

 ؛ال  يفر ،ا القانون الةو  الواجبات (ه )

 ؛ابوات األمر ال  حياد املنظمة (و )

 .قضيةالسياق الوا  لل (ز )

ا افسدايهن دا ايةد  يف نظا  مواملة البيانات الوناصر و  ‘‘ذات الصلة مجيا الوناصر’’ اقيي   رو   وابت   .24
املدذكو    اتت د  الد  حقائأ مفية د اسة واقيي  ب  يقتض ال ال  ذا الن،عال  يستتبا. وباإل افة إىل ذل ال شامل

الادة  دذا ال لديل ب لبدات ال لديل أو  ي ياتاتولأ    ال ولوماتامل م  يف  ليل التواون البر  ال  ببت  وا  
 مبدا ة  لبدات إىل جانديل ليل إصةا  النبر  احلمدرا   اقيي  الال  سبي  امل ال اة يتون من املفيةالذاال أزرهب. ول

  ذ  ال لبات املبا ة اة   فض  يف السابأ. مرااا  أنأشتاص م لوب  من البلة ذااهال أو  أزرهب مقةمة ببأن

مفيدة  لة اسدة  يف القواادة أادل  وايدةد  ألم لة الوا د  أدنا  كيل  تن أن اتون الوناصر املذكو  واو   ا .31
 :جمتموة منونلة أ  أزذتسوا  ال 3القضية يف  و  املاد  

بت،مدة مت،يدةا لتسدليمه  ‘‘ ’’اوايدل البدت   ‘‘س’’املتتديل املركدني الدو ين  إذا  لديل سيناريو ألر::ال -
ال جيدوز أن اسدتنتع أسدرا ا اسدترية للودةو كبدلأن  دذا البدت   يفيدة بد  الوادائا وكان ملت ‘‘ةاخليان’’

وإن مدددا يسدددو    دددذا . اسدددري 3املددداد  ال أن (امير دددة  دددابا)مدددن القائمدددة اسدددتنادا إىل الونصدددر األول  الاملنظمدددة
 وفقا ملما سات التسلي . احمض اسياسي اماالستنتاج  و أن  ذا الفو  ي وتت جر 

بت،مددة مت،يددةا لتسددليمه  ‘‘ ’’اوايددل البددت  ‘‘ س’’املتتدديل املركددني الددو ين   لدديل إذا سرريناريو برراء:ال -
أن  دذا البدت  شدا مل يف اف دا موادا ديدين أد هب إىل يفيدة بدوكدان ملتد  الوادائا  ‘‘أمن الةولة  ةية’’

أن ال (ةامير د  دابا)من القائمدة استنادا إىل الونصر األول  الاملنظمة أن استنع جيوزال مقت  اةد من املةني 
. واملسدو   يف  ددذ  احلالدة  دو أن املولومددات اتولدأ جبر دة اغلديل الي،ددا صدفة القدانون الوددا  اسدريال  3 املداد 

                                                           
 نظا  مواملة البيانات. من ( 3)34املاد   (18)
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مويدددا  جسدددامة امير دددة وو دددا الضددد ية يغلبدددان الددد  الدددةافا السياسددد  أو الدددةيين للبدددت  )ا بيدددأ  إذ إن
جددرهب و  AGN/20/RES/11 (1951) ةشددا إليدده للمددر  األوىل يف اددرا  اميمويددة الوامددالددذي أ ال ددابا الغالدديل

 AGN/53/RES/7 (1984.)) ا وير  يف ارا  اميموية الوامة

بت،مدة مت،يدةا لتسدليمه  ‘‘ ’’اوايدل البدت   ‘‘س’’املتتديل املركدني الدو ين  إذا  لديل سريناريو جريم:ال -
 تعأن اسددتن جيددوز الأن  ددذا البددت   ددو الددرئيس احلددا  لبلددة آزددريفيددة بددوكددان ملتدد  الواددائا  ‘‘القتدد ’’

الد  يفر د،ا القدانون  واجبداتالو  و دا البدت  املودين)انصرين آزرين مدن القائمدة استنادا إىل  الاملنظمة
مبوجدديل القددانون الددةو  وكمددا  ؤسددا  الددةولال  اسددري. واملسددو   يف  ددذ  احلالددة  ددو أن 3املدداد   ال أن(الددةو 

مناصددب،  وال جيددوز انددة شددغ  صددانة باحل ونيتمتودد الأمددا  حمتمددة الوددةل الةوليددة ‘‘يروديددا’’ اضدديةيتبدد   مددن 
 .الو ين لبلة آزر أثنا  ذل  حماكمت،  أما  القضا 

إصددةا  نبددر   ايتمددة امينائيددة الةوليددة ليوغسددلفيا السددابقةإذا  لبدد  حمتمددة دوليددة م دد   سرريناريو دا :ال -
إىل انصددر اسددتنادا ال املنظمددة اسددتنتعأن جيددوز ال ‘‘ماايددةاميبدداد  اإل’’بت،مددة ‘‘  ’’بددت  المحددرا  ببددأن 

إال إذا أثددا ت مولومددة موينددة شددتا موينددا.  ال اسددري 3أن املدداد  ال (بيانددات ويددة مصددة  ال)مددن القائمددة آزددر 
 يتولددددأيف مددددا القددددانون الددددةو  )  ددددو  يفواملسددددو   يف  ددددذ  احلالددددة  ددددو اسددددتقلل ايتمددددة الةوليددددة وو ددددو،ا 

  جملس األمن الةو  مبوجدديل الفصد  السدابا من ِابال إنباؤ ا ايتمة امينائية الةولية ليوغسلفيا السابقةب
ادةز  يف  الد ( 1امير ة )الونصدر  ب ابامقرتنا  المدن مي اق األم  املت ة ( الذي يضمن حياد ا السياس 

مبوجدددديل  املوتمدددة AGN/63/RAP/13 (1994) اقريدددر اميمويدددة الوامدددة ]انظدددر اخل دددا ةوليدددة الفادددة اميدددرائ  
 .[AGN/63/RES/9القرا  

البلددددة مددددن مددددوا ين  ‘‘ ’’اوايددددل البددددت   ‘‘س’’املتتدددديل املركددددني الددددو ين   لدددديلإذا  و هرررراء:سرررريناريال -
حمت دددا بأهندددا اضدددية الددد  إصدددةا  النبدددر   ‘‘ص’’البلدددة  واادددرتش ‘‘فسددداد’’بت،مدددة مت،يدددةا لتسدددليمه  ‘‘ص’’

يوددر  املواددل الددذي )مددن القائمددة  اسددتنادا إىل انصددر آزددرال ملنظمددةا اسددتنتعجيددوز أن  الذات  ددابا سياسدد 
الدد   االسددتنتاج الدد  احل ددعويتواددل مسددو   . اسددري 3أن املدداد   ال(غددا مصددة  املولومددات آزددر اضددوانده 
 .‘‘ص’’يبي ن،ا البلة الوناصر السياسية ال  اة يف  ذ  القضيةال من ابي   ا ساق

بت،مددة مت،يددةا لتسددليمه  ‘‘ل’’اوايددل البددت   ‘‘س’’املتتدديل املركددني الددو ين  لدديل  إذا سرريناريو واو:ال -
اب   من ملت  الواائا أن املنت دات املصدة   ب درق غدا و  ‘‘اصةير سلا زا وة للراابة بةون ارزي ’’

إىل  املنظمدة ال متيد وال سيما يف حالة األسل ة النوويدة المةنية واستريةاستتةامات هلا اة اتون مبرواة 
ال  3املددداد  أن ( الدددةو الددد  يفر ددد،ا القدددانون  واجبددداتال)مدددن القائمدددة اسدددتنادا إىل انصدددر آزدددر أن اسدددتنتع 

شدجال يتتدذ ادةابا دوليدة بةأ بالفود ال بواسد ة مواثيدأ . واملسو   يف  ذ  احلالة  و أن ا تما الةو  اسري
ابدت   التتنولوجيدا ذات االسدتتةا  ال ندائ  الد  وأ لألسدل ة والسدلا بدرو النقد  غدا اململراابة ومتاف ة 

مبوجددديل الفصددد   املوتمدددة S/RES/1540 جملدددس األمدددن الدددةو ادددرا   ز دددرا الددد  األمدددن الدددةو  )انظدددر مددد ل
أن اقو  ]...[ بااتماد وإنفداذ ادوان  فوالدة ’’السابا من مي اق األم  املت ة  الذي يةاو مجيا الةول إىل 

صددنا األسددل ة النوويددة أو التيميائيددة أو البيولوجيددة [  تددذا]مناسددبة حتظددر الدد  أي ج،ددة غددا اابوددة لةولددة 
 (.‘‘ز ا ]...[]...[ أو احتيا
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مولومدات يغلديل الي،دا ال دابا  املبدرو غدا   دذ  األشدتال مدن النقد  ت املتولقدةاوتدت املولومداوبالتا ال ال 
 .اآلنفة الذكر‘‘ يفر ،ا القانون الةو  ال الواجبات ’’مبقتض  السياس  أو الوستري 

مت،يددةا لتسددليمه لومدد   ‘‘ ’’اوايددل البددت   ‘‘س’’املتتدديل املركددني الددو ين  لدديل إذا  سرريناريو يا :ال -
ال واادددرتي البلدددة ‘‘ص’’امدددل  سدددريون مدددن البلدددة  ‘‘س’’إ  دددار ا اتبددده يف بلدددة املتتددديل املركدددني الدددو ين 

ببددددأن اددددةاايات  ددددذ  املسدددد ولية يف إ ددددا  ‘‘ س’’مبسدددد وليته يف  ددددذا الصددددةد وافدددداوش مددددا البلددددة  ‘‘ص’’
ابوددات األمددر الدد  حيدداد )مددن القائمددة ر آزددر اسددتنادا إىل انصدد الاملنظمددةاسددتنتع جيددوز أن  الالقددانون الددةو 

 ينبدو وا يدو  ل   الذي اات مة يف حالة السفينة ل مماث االستنتاج  اذهل. واملسو   اسري 3أن املاد   (املنظمة
حيث اواف  املنظمة ان التواون اندةما أصدب  اخلدلي مو دا افداوش واسدوية بد  الدةولت  املونيتد  يف 

 ان إصابات األشتاص.املمتلتات و ال  حلق  ب را    امللئ  ان األالتوويإ ا  القانون الةو  ما 

مت،يدددةا اوايدددل شدددت  م لدددو  مير دددة اتددد  ‘‘ س’’ املتتددديل املركدددني الدددو ين إذا  لددديل :اءسررريناريو حرررال -
الدذي  ‘‘ ’’لبلدة بدت  كدان اائدة  دائر  يف سدل  اميدو لأن  دذا اليفية بدوكان ملت  الواائا لتسليمه 
ال جيددوز أن ‘‘س’’البلددة مددن ممددا أدهب إىل مقتدد  جنددود  ‘‘س’’ل،ددا جنددود ينتمددون إىل البلددة من قددة حيت اصددل

. واملسدو   اسدري 3املداد  ال أن (السدياق الودا  للقضدية)من القائمة استنادا إىل انصر آزر استنتع املنظمةال 
ذات الصدلة والسدياق ائا الوادإال أن  القدانون الودا ال جرمدا مبقتضد  ي وت ت قت (الامير  )أن يف  ذ  احلالة  و 

 (19).3احلالة انة ج يف ن اق املاد   الوا  للننا  املسل  جيولن

 الموي ندةاضدية  املتدوفر  ببدأنالوادائا ان لادا مدن اقيدي  ادة  اناصدر  3 دو  املداد   وزتاما يقتض  الت لي  يف .31
بيدأ  دذ  املبدادا الوامدة يف حتليد  بود  كيفية ا يل   نااش يف ما أال . واأشا إلي،ا ما مرااا  املبادا الوامة ال  

 إىل واائا مماثلة.باالستناد  3املاد  مةهب اقية ا بإزا   وكاشتلبات التواون البر   ال  ا ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(19)
سددل  اابوددة لألمدد  الفدد  حلامليددة كددان اددة اسددت،ةي  ‘‘ ’’   ددو  البلددةلددو أن أو  ز ددا جر ددة دوليددة لددو اات ددت  الفودد  املراتدديل تددة  اإلشددا   إىل أنولتددن   

 .3املاد   ةو اة  سريان كفة املينان   ج    الوناصرلتان   ذ   الاملت ة 
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 التحليل . 3

 سياسيون/سياسيون سابقونارتكبها جرائم  1.3
 

 ق ؟بالسياسي /السياسي  الساب املتولقة البيانات   جيوز مواملة  السؤا :

 الخلفية

يف احلددداالت املتولقدددة بسياسدددي  أو سياسدددي  سدددابق  ا دددو  ادددت السدددن .  3ا بيدددأ املددداد   مدددن اإلنرتبدددولإن موادددل 
سددل ت،  مما سددت،  سددياق تب،ددا  دد ال  األشددتاص يف الدد  يرا اميددرائ  بدد   يددن AGN/53/RES/7 (1984)القددرا  و 

اسدري  3املداد  البتصية من ج،ة أزرهب. و ل  القدرا  إىل أن  السياسية من ج،ة واميرائ  ال  يراتبوهنا بصفت، 
الدددددددددذي ااتمةاددددددددده اميمويدددددددددة الوامدددددددددة مبوجددددددددديل القدددددددددرا   AGN/63/RAP/13  اددددددددد  . أمدددددددددا التقريدددددددددريف احلالدددددددددة األوىل

AGN/63/RES/9 (1994) يسددتنة إىل مف،ددو  زددا    1484أن القددرا  الصدداد  يف إذ يددرهب  يتل  إىل غددا ذلدد فدد
انصددر  أوالسياسيدددون مدددن زاويددة  يمنددة الونصددر السياسدد   األشددتاصي  اميددرائ  الدد  يراتب،ددا اقيدد إذنينبغدد  ’’وأندده 

 . ‘‘ال  غرا  اميرائ  ال  يراتب،ا أشتاص آزرون  ال القانون الوا 

ة س يف حددة ذا ددا الدد  ا ددتد  اضددية . ف1444يف مما سددااه منددذ اددا  اإلنرتبددول  دذا املواددل األزددا  ددو الددذي يتتدذ  
اسددي  سددابق  اددة ي ددا أن اددو   سياسددي  أو سيولتددن مبددا الدد  ان ددوي الدد  اناصددر سياسددية.  قضدداياغددرا  سددائر ال

  تن التفتا يف سينا يو   أثن :  الأاضا  يف املنظمةمسائ  متصلة بالولاات ب  بلةان 

 : سياسيون/سياسيون سابقون م لوبون من بلة  سيناريو أل:ال
 سابقون م لوبون من بلةان أزرهب : سياسيون/سياسيونسيناريو باءال

 الحاليةالممارسة 
 سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدهم -سيناريو أل: ال

. ومددا مبددةأ ال ددابا الغالدديلبت بيددأ القضدداياال أي م لمددا اقددي  سددائر     ددذ  القضدداياقددي  ا   الاقددة  بصددو   اامددة ووفقددا ملددا 
 أزذمها بو  االاتبا :ينبغ   ة نق تان  الذل 
 متمتودا باحلصدانة مدن امللحقدة القضدائية يف بلدة  )مد ل نتي دة لقدانون افدو(. إذااملودين يتون البدت   اة (1

 ال ادددة ي  لددديل مدددن(الددد  سدددبي  امل دددال مولومدددات مدددن مصددداد  مفتوحدددة  ،دددر م ددد   دددذا البددد  )اسدددتنادا إىل
 .(20)يف  ذا البأناقةمي إيضاحات املقة  لل ليل املتتيل املركني الو ين 

ادددة  ت وت دددلدددن ي  امومدددا ا اتددديل األفودددال أثندددا  فدددرت  مما سدددته لواليتددده السياسدددية. و املودددين   ادددة يتدددون البدددت (2
ادددة ي  لددديل مدددن  ال. ولدددذاالقدددانون الودددا  مبقتضددد اإلدا يدددة أو السياسدددية جر دددة إلجدددرا ات احدددرتا  السياسدددي  ل

 د  حتقيدأ البدت  القدانون الودا  مالد  يسدري الي،دا وناصدر ال حتةية  لل ليل ةاملقاملتتيل املركني الو ين 
 ملتسيل شتص .املوين 

                                                           
(20)

 ة اإلنسدانية واالنت،اكدات اميسديمة حلقدوق اإلنسدان املراتبة واميرائ   أن الوفو ان الضالو  يف جرائ  احلر  واإلباد  اميماايةإىل يف  ذا الصةد تة  اإلشا    
 مبوجيل القانون الةو . ملغي ااة يوتت 
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يف انقددل   حددةو  اقدديلال أن لل لدديل دوافددا سياسددية الدد  ةليدد م شددرا للقضدديةالسددياق الوددا   ي و دد اددة  (3
   .ال  سبي  امل الالبلة املقة  لل ليل 

 سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدان أخرى - سيناريو باءال
قدا للمبددادا وفو م د  إمتانيدة ا بيددأ احلصدانة مبوجدديل القدانون الددةو .  الصددووباتاددةدا مدن ال ددذا السدينا يو  ادة ي دا

أن ا زددذ جيدديل  الاإلنرتبددولواسددتنادا إىل املما سددة الدد  يتبو،ددا  (21)يروديددا اضددية يف  أو د ددا حمتمددة الوددةل الةوليددة الدد
حتومددة ووزيددر  ئيس البددت  امل لددو :  نددا جيددري التمييددن بدد   ئدديس دولددة/منصدديل ( 1: يف االاتبددا  التاليددة املوددايا

ال يتمتدا باحلصدانة التاملدة مبوجديل القدانون    الةولدة مدن ج،دة أزدرهب. وامومداوب  سائر مو ف الزا جية من ج،ة
 د  أي  ال(  ويدة مصدة  املولومدات3ال يدنال يف اخلةمدة؛  املودين إذا كدان البدت ( 2؛ (22)الةو  سدوهب الفادة األوىل
القدددانون  مبقتضددد ة ادددة ال يتمتدددا البدددت  باحلصدددانة ال انيددداحلالدددة  ويف) ؟أ  حمتمدددة دوليدددة  دددو متتددديل مركدددني و دددين

 يوا ش مواملة املولومات.املوين منصبا سياسيا فيه البت   ( إذا كان البلة الذي شغ 4 (23)؛(الةو 

 أمثلة
 سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدهم  -السيناريو أل: 

أيضدا  ئيسدة وم سسدة حدن  سياسد . وكاند   دذ  املدرأ  أ. وكان  الساب اومي  ببأن زوجة  ئيس البلة :1الحالة 
  ذا امير  يوتت جرمدا مبقتضد أن  واست تل . كب ة الةولة زسائر مالية  م لوبة لتةز  غا اانوين يف ختصي  شقة

ا يدوح  اةا  روي النواج من الرئيس السابأ ال يوجدة يف امللدل مدما  ألنه الالقانون الوا  وأنه جيوز اس ي  املولومة
 سياس .القضية ذات  ابا بأن 

ة ببددأن الددرئيس السددابأ للبلددة بت،مدد  لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددةصددة ت نبددر  محددرا  بنددا  الدد   :2الحالررة 
ال ألسددبا   لإلثددرا  البتصدد املوددين ا اتدديل امير ددة أن البددت   واسددت تل . الفسدداد واإلثددرا  ب ددرق غددا مبددرواة

 ال  إصةا  النبر .مت  املوافقة سياسية. لذاال 

اددا  فقددة ‘‘: زيانددة األمانددة’’بت،مددة   لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددةبنددا  الدد  محددرا   نبددر صددة ت  :3الحالررة 
ني ليل من املتتديل املركدالقيا  بذل . ف   خمو ال بصفته وزير ال ااة السابأ ب برا  اقة دون أن يتون املوين البت  

 يسدري الي،دداشتصد  أو غدا ذلدد  مدن اناصدر اميددرائ  الد  ىل حتقيدأ متسدديل الدو ين ادوفا مولومدات ابدد  سدويه إ
 القانون الوا .

فقدة أصدة  البدت  املودين بينمدا كدان  ئيسدا : ‘‘االزدتلس’’ صدة ت نبدر  محدرا  ببدأن شدت  بت،مدة :4لحالة ا
لل صدول  قانونيدةمتتيل البد ون الا ال   ليل من دون  رحه للمنااصة. و د   ااقةمبوجبه من  للبلة مرسوما  ا ئا 

إن إذ  ددذ  املتالفدددة أو دد  املتتدديل املركدددني الددو ين أن البددت  اسددتفاد شتصدديا مددن  الالدد  منيددة مددن املولومددات
 صة ت النبر  احلمرا . لذاالاملبالغ النائة  يف الوقة ا افو  إىل اة  ملي  من الةوال ات. 

                                                           
(21)

 . 2112حمتمة الوةل الةوليةال اضية مذكر  التوايل )التونغو  ة بل يتا(ال  
 (.م ل )كاحلصانة الةبلوماسية للسفرا ان بأ أزرهب من احلصانة اة   ة أشتال (22)
ألمد  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 اتة  اإلشا   إىل  (23)

 املت ة (.
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الددرئيس السددابأ  محددرا  ببددأنإصددةا  نبددر   الو نيددةاملتاادديل املركنيددة  لدديل أحددة  :5الحالررة  (2313)جديررد: شررباط/فبراير 
أ دوف  اخلناندة جممواة مدن القدرا ات االاتصدادية  ا     ذا البت  باملوافقة ال فقة . أموال زتلسبت،مة البلة ل

 البددت الدد  اختددذ ا أن التددةابا اسددتنت   . و فضدد  األمانددة الوامددة إصددةا  النبددر  بوددة أن إىل حددة بويددةالو نيددة 
دددذت يف سدددياق ك  املودددين . وأسددد،  يف التوصددد  إىل  دددذ  النتي دددة ةصدددوب ةااتصدددادي حالدددةانددد  ذات  دددابا سياسددد  واخت 

ال ودادد  امل سسددات الددرئيس املددذكو أ ددا   بأأسدديف وادد  السددياق الوددا  للقضددية )الدد  سددبي  امل ددال واددو  انقددل  
 .فائة  شتصيةأي  فقة من الص أن   ذا البت    جينِ وكذل   اختذ ا(جرا ات ال  لإلاملالية الةولية 

مددن إىل مجيددا البلددةان األاضددا   ا لدديل إصددةا  نبددر  محددرا  واوميمددأحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة أ سدد  : 3الحالررة 
 ئديس الدوز ا  السدابأ  دو  البدت  املودينو . واسدليمه ال اتدا  جدرائ  ماليدةأحة األشتاص امل لوب  اوايل أج  

وباإل دافة إىل ذلد ال  للنظدا  احلدا .  ئيسدياو   موا  دا م زرا  الرئاسية زسر االنتتاباتكان اة الذي  ال يف البلة
هلدا واملوا  دة لل تومدة املظدا رات امل يدة   وانظدي  متقلبدامواملدة البيانداتال كدان الو دا السياسد  يف البلدة فدرت  أثنا  
 الددرا نما الو ددا السياسدد  وبددالنظر إىل و ددا البددت  املوددينال وبااتبددا  السددياق الوددا  للقضدديةال وال سددي .موتدداداأمددرا 

 من القانون األساس . 3أن القضية يغليل الي،ا ال ابا السياس  مبف،و  املاد  است تِل  يف البلةال 
 سياسيون/سياسيون سابقون مطلوبون من بلدان أخرى -السيناريو باء 

البلددة اآلزددر   يبدة ولدددم ا واخل ددل. والقتد  مدت،  باإل  ددا  بلددة آزددر ببدأن  ئدديس سدابأ ل نبددر صددة ت  :1الحالرة 
 . النبر إصةا  أي احت اج مت  املوافقة ال  

أزدرهب.   فيود  املسدتوهب يف أ بدا بلدةانمو ف  سدابق  ببأن  اوامي  أ س  أحة املتاايل املركنية الو نية :2الحالة 
. وادددة مت،مددد  جبدددرائ  ز دددا  م ددد  اتددد  مدددوا ن  ينتمدددون إىل البلدددة الدددذي أصدددة  التومدددي املونيدددون األشدددتاص وكددان 

أندده ال  واسدت تل منبددق  سياسدي .  األ بودة  دةالد  اميدرائ  يف إ ددا  امليدة موج،دة مدن أنظمددة البلدةان ا اتبد  
كدانوا يف ذلد  أن ادةدا مدن األشدتاص امل لدوب   ولتدن مبدا يوجة من حيث املبةأ مانا ادانوين لتسد ي  املولومدات. 

   أن مددن املتاادديل املركنيددة الو نيددة يف البلددةان املددذكو   لدديل  المناصدديل  ؤسددا  دول أو وز ا  زا جيددةالوادد  يبددغلون 
 كان لةي،ا اارتا ات ال  التس ي .إذا  مبا أسبوا   ابلغ األمانة الوامة يف غضون

 . اإلنرتبولاملولومات يف اوااة بيانات  س  ل أي اارتاش  يردوملا   
  لديل إصدةا  نبدر  ز اددا  ببدأن وزيدر دفددا  و نيددةأحدة املتااديل املركنيدة الأ سدد  : 3الحالرة  (2313)جديرد: شرباط/فبراير 
تنفيدذ ا الد  أ ا د  البلدة مقدة  إصدةا  أوامدر باملية استرية والتت يأ هلا وانسديق،ا و  لقياداهسابأ يف بلة آزر 

ألن ال لدديل  3 يف ن دداق املدداد  انددة ج  أن القضددية يغلدديل الي،ددا ال ددابا السياسدد  والوسددتري وبالتددا  واقددر   .ل لدديلا
 بيودة القضديةال أي إصدةا   وبسدبيلالرايدةال  يف إ دا  أدا  م،امده ،اا اتبل ي فرتش أن وزير دفا  سابأ يتولأ بأاما

 ال  أ ا   بلة آزر.أوامر لتنفيذ املية استرية 
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 جرائم تتعلق بحرية التعبير 2.3
 

  رية التوبا؟ متصلةجبرائ   مت،  املتولقة ببت  البيانات   جيوز مواملة  السؤا :
 

 لفيةالخ

قدددوق املتصدددلة  إمتانيدددة ا بيدددأ املودددايا الةوليدددة و  3إن اميدددرائ  املتولقدددة  ريدددة التوبدددا ينبغددد  أن اقدددي   يف  دددو  املددداد  
 .(24)(‘‘ و  اإلالن الوامل  حلقوق اإلنسان’’))أ( من القانون األساس  2ملاد  يف إ ا  ااإلنسان 
وال  الضدااه لدبو  القيدود الضدرو ية الد  يدن  الي،دا القدانوناحلأ يف حريدة التوبدا لديس حقدا م لقدا وجيدوز إزولتن 

 سدم ي   واليدهال .(25)مايدة األمدن القدوم  أو النظدا  الودا  أو الصد ة الوامدة أو اآلدا  الوامدةسيما ألسبا  متصلة  
أو  (26)لنازيددة اميةيددة (لةاايددة الحيدد  الدد  الترا يددة )م دد   ايظددو واملددة املولومددات انددةما يتددون اخل ددا  مبامومددا 
وجدود  يف الوداد  ابرت كما تة  اإلشا   إىل أن القيود املفرو ة ال  احلأ يف حرية التوبا   .(27)ال  الونل حيرش

 وز ر انةال  أامال الونل.  املفرتش ت ري الصلة وثيقة ب  

 وفقا ملا يل :أو  ةفه  ‘‘اخل ا  غا املبرو ’’غاية تلل نتي ة التقيي  بنا  ال  واة خت

املدددو ف  و/أو امل سسدددات موجددده إىل الةولدددة و/أو إىل كبدددا   ‘‘اخل ا /التصدددري  غدددا املبدددرو ’’ -: ناريو ألرررسررريال
 .في،ا
موجددددده إىل أفددددراد بصددددفت،  البتصدددددية أو إىل كيانددددات غدددددا  ‘‘اخل ا /التصدددددري  غددددا املبددددرو ’’ -سرررريناريو برررراء ال

 سياسية/غا اابوة للةولة.

 الحاليةالممارسة 
ن مروففيالإلرى الدولرة و/أو إلرى كبرار  اموجهر‘‘ الخطاب/التصرري  غيرر المشررو ’’ ذا كرانإ - سيناريو ألر:ال

الدد  أن بودد   يددن  AGN/53/RES/7 (1984) القرا . فدداامددةكقااددة    3املدداد  سددري ال افيهررامؤسسررات و/أو ال
مدددن حيدددث قدددا ي ‘‘إ اندددة السدددل ات القائمدددة’’ و ‘‘[]التوبدددا ادددن بوددد  اآل ا  ايظدددو   جدددرائ  الدددرأي’’اميدددرائ  م ددد  

 حت   ائلة املاد  ال ال ة.اميو ر 

                                                           
(24)

 .ق املةنية والسياسيةالو،ة الةو  اخلاص باحلقو من  (2)14من اإلالن الوامل  حلقوق اإلنسان واملاد   14املاد   انظر  
 .الو،ة الةو  اخلاص باحلقوق املةنية والسياسيةمن  (3)14املاد   انظر  (25)
ببددأن القضددا  الدد  التمييددن الونصددري. يف اضددية مرفواددة أمددا   1425مددن اافاايددة  4 اجددا املدداد   -مبددا يتفددأ واملوددايا الةوليددة  ددة التمييددن الونصددري   (26)

وادائا (ال  أت ايتمة أن نفد  أو 1448أيلول/سبتمت  23احلت  الصاد  يف  – )اضية لو يةو وإينو ين  ة فرنسا اندإلنسايتمة األو وبية حلقوق ا
مدن االافاايدة األو وبيدة  11غدا مبدمولة  مايدة احلدأ يف حريدة التوبدا الدذي ادن  اليده املداد   -م د  حمرادة الي،دود  - أو إاداد  النظدر في،دا اا  ية ثابتة
 .11إلنسان. وصرح  ايتمة بأنه ال ش  يف أن اتير سياسة م ية  للنازية ال  تن أن يتمتا باحلماية ال  اوفر ا املاد  حلقوق ا

 الت دري  الومدوم ’’ببدأن مندا اإل  دا  الد  ادةاو الدةول األاضدا  إىل تدرمي  2115مدن اافاايدة جملدس أو وبدا لودا   5املداد   انظدر الد  سدبي  امل دال (27)
نبددر أو اوزيددا  سددالة اامددة الدد  اميم،ددو  بغددرش احلدد  الدد  ا اتددا  جر ددة ’’بأندده ‘‘ الت ددري  الومددوم ’’ي واوددر   ‘‘ اتددا  جر ددة إ  ابيددةالدد  ا

. ‘‘ال  اميرائ إىل ا اتا  ال باشرم ببت  غاإىل ا اتا  جرائ  إ  ابية مباشر  أو أكان يةاو  ذا السلوملال سوا  ب  أن ي دي إ  ابية انةما    
 .  أامال إ  ابية ومنوها اتا  الت ري  ال  ( الةول إىل حظر 2115) 1224 ارا  جملس األمن يةاوو 
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جيدددوز أن يسددددتنة أيضدددا إىل احلددددأ األساسددد  يف حريددددة التوبددددا م ددد   ددددذ  القضددددايا مبنددددا مواملدددة املولومددددات يف  والقدددرا 
ال مدا مراادا  إمتانيدة اإلالن الوامل  حلقوق اإلنسان وغا  من الصدتومل الةوليدة حلقدوق اإلنسداناملنصوص اليه يف 

 . اق  ذا احلأ كما ذ كر أال اضييأ ن

موجهررا إلررى أفررراد بصررفتهم الشخصررية أو إلررى   ‘‘الخطاب/التصررري  غيررر المشرررو ’’إذا كرران  - سرريناريو برراءال
فدد ن  ددذا مددن و ائددهال  اسياسددي ااملوددين دافودد لبددت لبددةا جليددا أن لدديس ال و كيانررات غيررر سياسررية/غير تابعررة للدولررة

 .(28)إلالن الوامل  حلقوق اإلنساناال و  3املاد   ي اليهسر اال  ‘‘اخل ا /التصري  غا املبرو ’’
 أمثلة

 السيناريو أل::
 ه إلى رئيس سابق للدولة المطالبةالخطاب غير المشرو  موج :1الحالة 

يف اواادة بيانددات    اسدد   املولومدات. ‘‘ ئديس الةولدة السدابأإىل إ انددة ’’ اضددية اوجيده ك در صدة  اومدي  ببدأن 
 .3صرفا باملو  املقصود يف املاد   ر ة اات تت سياسيةألن امي اإلنرتبول

 التشهير بأحد السياسيين واإلدالء بتصريحات ضده :2الحالة  (2313)جديد: شباط/فبراير 

وكددان البددت  املوددينال و ددو  .باالسددتناد إىل  مددة التبدد،اإصددةا  نبددر  محددرا    لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة
اسددتنادا إىل إصددةا  النبددر  فدد  و    .إىل احلددن  احلدداك  بالفسدداد واالزددتلسينتمدد  آزددر  ايسياسدد ال ا دد  النددا سياسدد

يف  دددو  الظدددروي اخلاصدددة  ‘2’  اددد د التصدددرحيات املدددةىل  دددا إىل حتقيدددأ متاسددديل شتصدددية؛ ‘ 1’اوامددد  اةيدددة : 
أحدة بصدفته  ته امل،نية ن اق أنب اات ت أن  األفوال املنسوبة إىل البت  مو و  النبر  احلمرا  اةز  يفللقضيةال 

يف التصددرحيات تت اات د‘ 4’؛ اامدة ادت وسدائ  اإلادل إىل سدل ة ج،د  و  املفرت دة  اندات اإل‘ 3’؛ زامدا  املوا  دة
 .مما سة مبرواة يف التوباريته حل مما سة البت  املوينحةود 

 إنتاج فيلم مسيء وبثه :3الحالة  (2313)جديد: شباط/فبراير 
 لبدددات إصدددةا  نبدددرات محدددرا  واودددامي  إىل مجيدددا البلدددةان األاضدددا  مدددن أجددد  ملركنيدددة الو نيدددة أحدددة املتااددديل اأ سددد  

املتتددديل املركدددني الدددوا د  مدددن ووفقدددا للمولومدددات . لإلسدددل  مسددد  ي فدددرتش أن ددده يل  فددد إلنتددداجم لدددوب  اوايدددل أفدددراد 
سياسد  ال دابا ملوج ،دة يغلديل الي،دا الاأن الدت،  أي مب ابدة اودةع الد  أمدن الةولدةال املفرت ة الو ينال اات ِتت األامال 

 دو اوبدا ادن والو  الد  ذلد ال فد ن بدث  دذا البدريأ (. AGN/53/RES/7)ارا  اميموية الوامة  3مبف،و  املاد  
التوبدا الدرأي ]جدرائ  ’’ال فد ن 3 أي له الاة ببأن ديين. ووفقا للمما سة ال  دأب  الي،ا املنظمة يف ا بيأ املاد  

والد   (.AGN/53/RES/7)ارا  اميموية الوامدة  3املاد   صري انة ج يف ن اق جر ة‘‘ [يظو  ان بو  اآل ا  ا
حريددة التوبددا حددأ غددا م لددأال فدد ن  ددذ  القضددية   اتضددمن مولومددات وافيددة ا بدد  أن  مما سددة الددرغ  مددن أن احلددأ يف

بدددغيل الأامدددال  ن  أ دددل أ .مب ابدددة ز دددا  حيدددث الددد  الترا يدددة أو حيدددر ش الددد  الوندددل تدددن ااتبدددا    دددذا التوبدددا 
مو دددو  الفددديل .  ال الددد ال يف حدددة ذاادددهالددد  التصدددوير إمن دددا جدددا ت الفيدددةيو  بدددثاندددةلو  يف أاقدددا  وندددل الددد  الو 
 وح ِذف  املولومات من اوااة بيانات املنظمة. ليل املتتيل املركني الو ين ال   ِف  بالتا و 

                                                           
الو،دددة الدددةو  اخلدداص بددداحلقوق املةنيدددة مددن  (3)14]املددداد   ‘‘احدددرتا  حقدددوق الغددا أو اودددت، ’’القدددانون الددةو  حلقدددوق اإلنسدددان اقييددة حريدددة التوبدددا لتددأم   جييددن  (28)

 ينت،  القذي من حيث املبةأ احلأ يف حرية التوبا.ال  لذاال[. و والسياسية
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 السيناريو باء:
 التشهير الجنائي :1الحالة 

ااتددتت يف ايتمددة ألن . س دد ل  املولومددة ‘‘التبدد،ا امينددائ  بددرئيس بلةيددة’’ن شددت  بسددبيل اومددي  ببددأصددة  
يس البلةيددة مددن مددو ف  الةولددة(. ولدددم ا   أن التبدد،ا   يتددن موج،ددا  ددة الةولددة أو م سسددا ا )ال يوتددت  ئدد  ددا  اار 

ة د أي اناصر سياسية   .3تل  أن القضية ال اسري الي،ا املاد  است  حت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 17 - 

 (2313)تحديث: شباط/فبراير وحرية تكوين الجمعيات  حرية التجمعب تمسجرائم  3.3
 

أو احلأ يف حرية  احلأ يف حرية الت ماب متصلةجبرائ  بيانات اتولأ ببت  مت،      تن مواملة السؤا : 
 ؟اتوين اميمويات

 
 الخلفية

أيضددا يف و  3يف  ددو  املدداد  واحلددأ يف حريددة اتددوين اميمويددات ا احلأ يف حريددة الت مدداملتصددلة بددرائ  اميدد جيدديل اقيددي 
 و  ’’))أ( مددن القددانون األساسدد  لإلنرتبددول 2إمتانيددة ا بيددأ املوددايا الةوليددة حلقددوق اإلنسددان يف سددياق املدداد   ددو  

 .(29)مترس يف صتومل حقوق اإلنسان ألن كل  ذين احلق  (‘‘اإلالن الوامل  حلقوق اإلنسان
 دذا يتتدذ ب ريقدة مداال و  .(30)امةا وببت  م ا  لغرش حمةديف االجتما  حأ الناس اموما الت ما  رية ي قصة 
(31)مبوجيل أحتا  أزرهب الت موات حمميةبو  أشتال  حيث إن شت  شر  افرتا  احلأ 

. 

جممواددددات لت قيددددأ مصدددداا مبددددرتكةال اددددت األحددددنا  إىل النضددددما   ايددددا الندددداس لحريددددة اتددددوين اميمويددددات واتددددي  
احلدأ ومن املرج  أن يقتصر  دذا  .(32)النقابات الومالية وأاملنظمات غا احلتوميةال  وأال ال  سبي  امل ال سياسيةال

فت مي،ددددا مصدددداا زاصددددة مددددا ا مواددددات املبددددتلة لت قيددددأ . وأاامددددة أغددددراشا بددددت   لبلددددو  الدددد  ا مواددددات الدددد  
(33)م   احلأ يف احليا  األسرية واحليا  اخلاصة  مانات أزرهب

. 
يف ا ابا ددا وثيقددا مراب تدان ال مددان اا،التبداين امينئدد  يف  الد  الددرغ  مددن الاتددوين اميمويدداتحريدة الت مددا و ة حريدوإن 

 اليف الواادا الفتدل احلقد  الي،مدا.املفرو دة بدالقيود مدا يتولدأ  لنظدا  ادانوين مماثد ال وزاصدة يف زا دوتانو ما بين،مدا 
الدددد  يددددن  الي،ددددا ’’أو ‘‘ املتماشددددية مددددا القددددانون’’و ية لدددديس حقددددا م لقددددا و تددددن أن  ضددددا لددددبو  القيددددود الضددددر 

األمددن الوددا  أو النظددا  الودددا ال األمددن الددو ين أو  ددرو ي يف جمتمددا د قرا دد  ملددا فيدده مصددل ة ’’  ددوو ال (34)‘‘القددانون
اامدددةال ال  تدددن  قاادددة كلدددذاال و  .(35)‘‘حقدددوق اآلزدددرين وحريدددا  محايدددة الصددد ة الوامدددة أو اآلدا  الوامدددة أو ومحايدددة 

                                                           
(29)

مدددن الو،دددة الدددةو  اخلددداص بددداحلقوق املةنيدددة  21املددداد  و مدددن اإلادددلن الودددامل  حلقدددوق اإلنسدددان؛  21انظدددر املددداد  يف مدددا يتولدددأ بددداحلأ يف الت مددداال    
مدن املي داق األفريقد   11؛ واملداد  قدوق اإلنسدانحلالافاايدة األمريتيدة مدن ا 15املاد  و من االافااية األو وبية حلقوق اإلنسان؛  11املاد  و والسياسية؛ 

مدن الو،دة  22املداد  و مدن اإلادلن الودامل  حلقدوق اإلنسدان؛  21انظدر املداد  حلقوق اإلنسان والبوو . ويف ما يتولأ بداحلأ يف اتدوين اميمويداتال 
؛ قدوق اإلنسدانحلمدن االافاايدة األمريتيدة  12املداد  و يدة األو وبيدة حلقدوق اإلنسدان؛ مدن االافاا 11املاد  و الةو  اخلاص باحلقوق املةنية والسياسية؛ 

 من املي اق األفريق  حلقوق اإلنسان والبوو . 11واملاد  
(30)

 M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (N.P. Engel, Kehl, 1993) [hereinafterانظدر    

“Nowak”], 373; The International Covenant on Civil and Political Rights – cases, materials, and commentary (2nd 

edition, 2004) 568-9 [Hereinafter “ICCPR commentary. 
(31)

 .ية والسياسيةباحلقوق املةن من الو،ة الةو  اخلاص 12اميمويات الةينيةال ال  سبي  امل الال حممية مبوجيل املاد     
(32)

   The International Covenant on Civil and Political Rights – cases, materials, and commentary, 575. 
(33)

 .املرجا نفسه   
(34)

ويف ما يتولأ ‘‘. قا للقانونوف’’إىل القيود املفرو ة  باحلقوق املةنية والسياسية من الو،ة الةو  اخلاص 21يف ما يتولأ  رية الت ماال ابا املاد     
 ICCPRوإليضدددا   دددذا الفدددرق يف صدددياغة املدددادا ال انظدددر ‘‘. القيدددود الددد  يدددن  الي،دددا القدددانون’’إىل  22 ريدددة اتدددوين اميمويددداتال ابدددا املددداد  

commentary, 569-570. 
(35)

مددن  15املدداد  ال و مدن االافاايددة األو وبيدة حلقددوق اإلنسدان (2)11املدداد  و  اخلداص بدداحلقوق املةنيدة والسياسدديةالمددن الو،دة الددةو  ( 2)22و 21 اداناملاد 
 .من املي اق األفريق  حلقوق اإلنسان والبوو  11. وانظر أيضا املاد  قوق اإلنسانحلاالافااية األمريتية 
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بداحلأ يف حريدة الت مدا أو اتدوين  ال  أساس التدذ   آنفا ة املصاا املبرواة املذكو   املراتبة اميرائ  افرتاش أن 
  دذ  درو ية خلةمدة إىل أي  مدةهب كاند  القيدود املفرو دة ات  أن الةولة  يتو  ال نفس املنوالال . وال  اميمويات

القا دد  املبددةأ ب البالتددا   نددااليددت  التقيددة و ة. وبالتددا  غددا اانونيدد ةتون غددا متتافاددسددت ددذ  القيددود  املصدااال وإال فدد ن
 .افساا  يقاتفسا القيود املفرو ة ال  حقوق اإلنسان األساسية ب

ادرد افاصدلي،ا يف  اتوين اميموياتحرية الت ما و ة حريوال  الرغ  من النقا  املبرتكة اآلنفة الذكرال  ة فروق ب  
 ما يل .
 حرية التجمع ‘1’
 الت مودداتال جيدديل أال اتددون وبالتددا ه. أو املبددا كة فيدد سددلم انظددي  تمددا  ددو حددأ  الددذي حيميدده القددانونأ إن احلدد
الدذي ال قدا الوصديان املدةين يأن . وباملقابد ال ي درج  ال ال حتظ  بأي  محايدةوأامال البغيلال ال  سبي  امل ال ؛انيفة

إىل ذلدد ال فدد ن حددأ شددت  مددا يف حريددة الت مددا ال وباإل ددافة . (36)احلددأ ددذا  ددمن ن دداق  اددو ارافقدده أي مظددا ر 
مددن دزددول مركددن انتتددارال الدد  سددبي  امل ددالال ال  الغددافدد ن حرمددان يوددين انت،ددامل حقددوق غددا  مددن األشددتاص. لددذاال 

 تددن ااتبددا   مما سددة  بيويددة ومقبولددة هلددذا احلددأ ألندده يدد ثر سددلبا يف حقددوق األشددتاص اآلزددرين يف التصددوي  أو يف 
 .املبا كة يف احلت 

 
ال وبالتدا  ادة اتدون (37)أو إالن األفتا  النقاشات جرا  املتصلة بالت موات ب ببت  زاصابأ حرية الت ما ار و 

البياندات ملدة وامب لدن ي سدم  امومداال وا بيقدا لتدل احلقد ذلد ال . وبنا  ال  حرية التوبايف أ باحلذات صلة أيضا 
. وكدذل  انتقداد السدل اتإىل ي،دةي  تم دايف ا كته مبدبسدبيل البدت  م لوبدا  دذا كدان إذا  الوائة  لبت  مدا 
يف مظدا ر  ادة اسدبيل  لبدت  شدا ملال مدن حيدث املبدةأال البياندات الوائدة  ادت اندوات اإلنرتبدول لن ختضا للمواملدة

 .(حركة املرو  او ي م   ) االجتماا اإلزااج بو  
 تكوين الجمعياتحرية  ‘2’

. إال أن جممواات لت قيدأ مصداا مبدرتكةإىل النضما   ايا الناس لحرية اتوين اميمويات اتي  كما ذ كر أال ال 
تمد  أن يتدون ما مبادا الة قرا ية اتماش جييل أن الغاية  ذ   تفدوق الإىل  الةاايدةأحدة األحدنا   حظدر. لدذاال حي 
 .(38)حرية اتوين اميموياتال  مب ابة اية جائن فر ه ال ال  سبي  امل الال الورا 
إجدددرا ات ’’ اناسدددبية. ووفقدددا لوج،دددة النظدددر  دددذ ال فددد ناحلدددأ موقولدددة و  دددذا يدددود املفرو دددة الددد  القاتدددون أن  وينبغددد 
حريدة اتدوين إزا  خماوي جةية بالفو  الومالية ا ا تومية والنقابات احللمنظمات غا البا ظة التلفة ل‘‘ التس ي 
فوليددة ملما سددة  ددذا ودده إىل ايددود ات ددول مإىل حددة البددتليات اإلجرائيددة مر قددة . وبامل دد ال جيدديل أال اتددون اميمويددات

 .(39)احلأ
أال و ددو  ين ددوي أيضددا الدد  بوددة سددليذلدد ال إىل أن احلددأ يف حريددة اتددوين اميمويددات  فضددل اددن التددة  اإلشددا  و 

 .(40)االنضما  إىل اميموياتاة  حرية 
                                                           

(36)
   Nowak  ال املرجا نفسه؛ICCPR commentary, 569. 

(37)
   Nowak ال املرجا نفسه. 

(38)
 .واالجت،اد القانوين الذي ي بتث يف  ذا املو ا ICCPR commentary, 576انظر    

(39)
 .املرجا نفسه   

(40)
   ICCPR commentary, 582. 
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 الممارسة الحالية

 حرية التجمع ‘1’
اال ددددد رابات  سدددددائرنتتابدددددات أو اليف إ دددددا  اا امومددددد مبددددد،ة يتتدددددر  جدددددرائ  متولقدددددة  ريدددددة الت مدددددا ا اتدددددا  إن

)كددأن يف احلدداالت الدد  ختددتلأ في،ددا اناصددر ذات  ددابا سياسدد   مويددا  ال ددابا الغالدديلا بيددأ جيددة  و  .(41)السياسددية
أحدة أفدراد االاتدةا  الد  الودا  )ك بالقدانون( واناصدر متصدلة نتتابداتالأثنا  اا  رابات  يف سياقي رأ حاد  ما 

 .بر ة(ال
 ببددأناالسددت نا ات أن   ددذ  احلدداالتيف م دد  ا ظ،ددر يتولددأ بتسددلي  ا ددرم  يف مددا  الددةول املتبوددة بدد  املما سددةإال أن 

 دددةي ‘‘ لت قيدددأ’’  دددذا اميدددر  ا ا تددديلالودددا  إال إذا جدددر  مبقتضددد  القدددانون  الددد ا  بدددأ ال  جدددر  سياسددد ا اتدددا  
يف  الدةول كاند  املما سدات املتبودة بد  ال  وباإل دافة إىل ذلد. (42)أن يتدون مبدرواا ال بدة للبت  املوين سياس 

يف م    دذا السدياق  هال ا تِّ  ا اتاب بأن االست نا ات ال  ا  بأ ال  ا اتا  جر  سياس اقض  دوما  ذا البأن 
راتديل. فولد  

 
إال إذا كان  الوسائ  ال  استتةم،ا مراتبه لت قيأ  ةفه السياس  متناسبة يف  بيوت،ا مدا اميدر  امل

الدد  ادددة  كدداي مددن األمهيدددة  دددةي سياسدد  و ا   إذا كددان إال  ال ال  تدددن اتيددر انت،ددامل حقدددوق األفددراد ددالسددبي  امل
 .(43) ذا االنت،املااا  يضا نفسه متان مراتيل واالستو الال أي موتت كذل  برأي شت  

ت ةيددة لن البدر    لديل حمددةد للتوداو املما سددة احلاليدة لإلنرتبدول اقضدد  بب دث الوادائا املقةمددة يف إ دا  وهلدذاال فد ن 
بدددد  حقددددوق أاددددل  و ددددرو   التوفيددددأ  املددددذكو  ال مددددا مرااددددا  املبددددادا القضددددية ذات الصددددلةيف  مويددددا  ال ددددابا الغالدددديل

 - احلقوق ذات الصلة من ابي  احلأ يف حريدة التوبداو مبا  وحتةيةا حقه يف حرية الت ما -من ج،ة البت  املوين 
 احية أزرهب.من ن الواحلأ يف احليا  وحقوق أزرهب مبا ة

 تكوين الجمعياتحرية  ‘2’
مويدا  وال سديما ا بيدأ  -مدا يتولدأ بداحلأ يف حريدة الت مدا  ال  حتت  املما سة احلالية يفال املبادا املذكو   أال إن 

ان بددأ أيضدداال بوددة إجددرا   - زددرهبأ صدداااملراب ددة مبقددوق احلو  اددوازن بدد  حقددوق األفددرادحتقيددأ  ددةي  ال ددابا الغالدديل
يف اددة حتقددأ بالفودد  أن  ددذا التددوازن  ةير بالددذكرومددن اميدد. حلددأ يف حريددة اتددوين اميمويدداتا الدد  اللزمددةال التغيدداات

االنتمددا  إىل انظددي  حمظددو  اسددري الي،دداال  تدد  باميددرائ  املتولقدة أن اإلنرتبددول : فقددة ااتددت 3املدداد  املتصددلة بما سدة امل
القضددددية متولقددددة  اتددددون انددددةماومددددا ذلدددد ال (. AGN/53/RES/7 ةاددددرا  اميمويددددة الوامددددانظددددر ) 3املدددداد   بيوت،دددداال 

 2-3البنددة انظددر ة )لبددرو  موينددوفقددا البيانددات اددت انددوات اإلنرتبددول   تددن أن اوام دد منظمددة إ  ابيددةال  االنتمددا  إىلب
 أدنا (.

 

 

 

 
                                                           

(41)
يددن املددواد   إلي،ددا.  مددن الو،ددة الددةو  اخلدداص بدداحلقوق املةنيددة والسياسدديةال الت موددات الةينيددة والوائليددة واتددوين اميمويددات واالنضددما  22و 14و 18ت 

 يف الت موات السياسية األك ر شيواا.   اقي    ا اميرائ  املراتبةأثنا   ذ  الت موات بنفس ال ريقة ال   مراتبةوست قي   أية جرائ
(42)

 .Castioni [1891] 1 QB 149 (1890)اضية   اجا 
(43)

 (.ال سويسرا1421)ايتمة الفة الية   Ktir 34 ILR 143اضية  اجا  
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 أمثلة
 حرية التجمع ‘1’
ختريديل  دةي ’’ اامداال ادة مدامدن جممو شتصد  اودامي  مفاد دا أن املتاايل املركنية الو نية  أحةأ سل   :1الحالة 

 ددربات باأليددةي واأل جدد  ووج،ددا ’’بوبددا ات بذياددة ال بقددذي نبدد ا  مددن تمددا سياسدد  خمتلددل ‘‘احلملددة االنتتابيددة
تلفة مدن موا اإىل النب ا  يف  و  يتدن ممتندا القدول إن زيمدة ا سدتتة  كمركدن اادرتا . ودمدرا أيضدا ال ‘‘جسدة   خم 

وجر ددة القددانون الوددا  املتم لددة يف السياسددية مددن دون اسددتتةا  الونددل.  احتقيددأ أ ددةاف،مكددان بوسددو،ما البتصدد   
يغلدديل الي،دددا ال و للبتصدد  املونيدد  السياسددية اي ددةليسدد  متناسددبة مددا األواددةما ممتلتددات بةنيددة إحلدداق أ ددرا  
 الوا . وهلذا مت االحتفاظ مبولومات ان،ما. القانونبالتا   ابا 

أشدتاص  كدان مدن  دمن جمموادةاملودين  أن البدت  مفداد   اأ سد  اوميمدلو نيدة املتااديل املركنيدة ا أحة :2الحالة 
االاتددددةا  الدددد  ة مراكددددن االاددددرتا . وال  تددددن ااتبددددا  حددددأمددددن دزددددول  مددددنو،  بغددددرش في ااسددددببوا جبددددر  ثلثددددة صدددد 

  .ن  سياسدحلددا  البت  املودين متناسبا ما وال ال هلذ  ا مواة السياسية  ةاياأل ‘‘ ة ’’ احةثافي  الص 
ش أن األشدتاص أحدةا  البدغيل الد  أ دل إىل ذلد  أن  أ الغدا يف املبدا كة يف انتتابددات  د متدسا اتبو دا افدرت 

 أولا  األشتاص.ببيانات وهلذاال مت االحتفاظ  حر  ونني،ة.
. ‘‘إحدةا  شدغيل ادا ’’اوايدل شتصد  بت،مدة اوميمدا  لديل فيده املتاايل املركنيدة الو نيدة  أحة س  أ: 3الحالة 
  زددلي واودد  يف إ ددا ددالو  يف انظددي  أامددال شددغيل اددا  انيددل  للمولومددات املتاحددةال كددان البتصددانووفقددا 
ممتلتدات واسدتتةا  أسدل ة نا يدة  دة  ومشل  أامال البغيل جرائ  ات  واحدرتاقانتتابات و نية.  ببأن سياس 

 مدن بيدن، أشدتاصال  11مو ف  حتدومي  وغدا ذلد  مدن االنت،اكدات اخل دا  للنظدا  الودا ال ممدا أسدفر ادن مقتد  
اضددوا يف  حيناددذوكددان أحددةمها  املوا  ددة السياسدديةم يددةي مددن  البتصددان املت،مددان بددر ة. وكدداناثنددان مددن أفددراد ال
اتيدددر انظددي  أامددال شددغيل اددا  اسددفر اددن أامدددال ال  تددن ال يف اإلنرتبددولللمما سددة املتبوددة وفقددا ا لددس الددو ين. و 

ذاال ولددد  لددديل مما سدددة احلدددأ يف حريدددة الت مدددا أو التوبدددامب تلتددداتادددن إصدددابات ببدددرية وأ دددرا  جسددديمة باملماندددل و 
 .بتص ال  ذين ببياناتاحت ف  

إىل مجيدا  اأ سد  أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة  لديل إصدةا  نبدر  محدرا  واوميمد: 4الحالة  (2313)جديد: شرباط/فبراير 
 واددائاوبنددا  الدد   ‘‘.شددغيل اامددة املبددا كة يف أامددال’’ ال اتددا  جر ددةببددأن شددت  م لددو  البلددةان األاضددا  

‘‘ ممتلتددات اامددة’’ي فددرتش أندده اسددبيل زلهلددا بدددتةما  غددا مسددمو   ددايف مظددا ر  سياسددية  املددذكو ال شددا مل القضددية
وحتدد  اليدده بالو ددا حتدد  املراابددة ملددة  ثددل    ددذا البددت  يف البةايددةأواددل و يددو و.  4 111 ددواىل ا ددةِّ ت ايمت،ددا 

القضدية  دذ  اسدت تِل  أن ومبدا أن املظدا ر  ن ظِّمد  النتقداد السدل ات السياسديةال آزدر.  سنواتال إال أنه فر  إىل بلدة
ادت  و زاصدة  كبدا  أ حلِقد  مبمتلتدات اال  تن ااتبا  ا أ درا  املفرت ة وأن األ را  ي غ  الي،ا ال ابا السياس ال 

   النبر  و  اس    املولومات.وبنا  اليهال   اصةإصةا  نبر . 

أ سدد  أحددة املتاادديل املركنيدددة الو نيددة  لدديل إصددةا  نبددر  محددرا  ببددأن شدددت  : 5الحالررة ( 2313اط/فبراير )جديررد: شررب
شدددا مل فقدددأ يف مظدددا ر  غدددا  املدددذكو  افيدددة بدددأن وادددائا القضدددية أنغدددا ‘‘. ةإ  ابيددد منظمدددةالنتمائددده إىل ’’م لدددو  
يتسدددبيل املدددذكو  يف أي  أ دددرا  زدددلل  ةا  املنظمدددة املبدددا  إلي،دددا. وبندددا  الددد  املولومدددات املتدددوفر ال  لددد دددا  مدددرز 
الودا . وادة   فد  إصدةا  النبدر  احلمدرا  ألن املبدا كة  القدانوني  جر ة أزرهب من جدرائ  أل ام لوبو  يتن املظا ر  

لإلنرتبددددددول يددددددن  اددددددرا  اميمويددددددة الوامددددددة يف مظددددددا ر  سددددددلمية حددددددأ اتفلدددددده حريددددددة الت مددددددا. وفضددددددل اددددددن ذلدددددد ال 
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AGN/53/RES/7 (1484  بو ددو  الدد ) م دد  مددة  بودد  األشددتاص أو ‘‘ ايظددو   اآل ا  بودد  اددن التوبددا’’أن
   من القانون األساس  لإلنرتبول. 3حأ اتفله حرية التوباال وبالتا  انة ج القضية يف ن اق املاد  ا مواات 

 تكوين الجمعياتحرية  ‘2’

مت،مد   أجانديل بدأنب محدرا  إصدةا  نبدراتاملتااديل املركنيدة الو نيدة أحدة   لديل :1الحالرة  (2113)جةية: شبا /فتاير 
 ايلدد ؛ القددانون مبوجدديل امل لددو  الرتزددي  الدد  احلصددول ةونبدد حتوميددة غددا منظمددات وإدا   إنبددا  ‘1’ مبددا يلدد :

 و فضدد . السددتلمه املتتصددة ايليددة السددل ات مددناددرزي   الدد أيضددا  احلصددولةون بددمددن اخلددا ج  متويدد  القدد  ‘2’
القدانون الودا   ميدرائ حتمد  السدمات املميدن   ال أادل  إلي،ا املبا  اميرائ  ت امل لوبة ألنإصةا  النبرا الوامة األمانة

 منظمدة إىل االنتمدا ’’ إىل أادر املفرت دة كاند   الدت،  أن   ذلد  إىلأ دل . إدا ي  دابا ذات انت،اكاتب  ابت  
 الد  والو (. AGN/53/RES/7 امةالو اميموية ارا  انظر) صري سياسية جر ة اإلنرتبول يوتت  الذي ال‘‘حمظو  
 الالقددانون األساسدد  مددن 3 املدداد  ا بيددأ إىل الةاايددة الوناصددر مددن اددةد  ددو  يف أيضددا اتنبددر إصددةا  ال فدد     ذلدد ال
 البلددة بدد  ينبددأايتمدد  أن  نددنا الو  الالةولددة سددياد  ةد دد نامل لوبددو  األشددتاصفوددال الدد  اددا   ددا األ أناالداددا   و دد 

إصدةا  النبدرات اسدتنة  ادة  ادرا ذلد  أن   مدن األ د و . البيانداتمواملدة  الد  احت د  الد  البلةانسائر و  ال اليل
 الد و . اميمويدات اتدوين حريدة يف واحلدأالقانون األساسد   من( 1)2ذات صلة باملاد   خماويذل  إىل  ان فضل
 وا د ة اامدة مصداااسدو  إىل حتقيدأ  حتوميدة غدا منظمدات وإدا   إلنبدا م لدوب   األفدرادكدان  الت ةيدةال وجه
 ذلدددد ال وباإل دددافة إىل. ال الددديل البلدددة يف ‘‘السياسدددية التددددة ييل وبدددرامع الومددد  وو   والة اسدددات األ دددا ’’ م ددد 
 جةا. كلفة اإلجرا ات اإلدا ية للتس ي  با ظة كان 
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 الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة 4.3
 

 ميرائ  مراتبة  ة أمن الةولة؟  م لو  ببتتولقة البيانات املمواملة  جيوز   السؤا : 

 الخلفية
إن اميرائ  ال  اراتيل  ة األمن الدةازل  أو اخلدا ج  للةولدة م د  جدرائ  اخلياندة والفتندة والت سدس ااتدتت دائمدا 

 3املدداد  ب مبددمولةأن  ددذ  اميددرائ   دومددا اإلنرتبددولااتددت  وبالتددا  .(44)يف إ ددا  اددانون التسددلي  صددريجددرائ  سياسددية 
 .(45)من القانون األساس 

 ةحاليالممارسة ال
اميرائ  املراتبددة املولومددات املتولقددة بدد ال ال جيددوز اسددتتةا  انددوات املنظمددة ملواملددةاإلنرتبددولاامددة ووفقددا ملما سددة  بصددو  

 صري.السياس  ال ،ا ابولةولة. غا أنه جييل حتلي  ك  اضية ال  حة  للتأكة من أن واائو،ا اب    ة أمن ا

يف حد   ‘‘أمدن الةولدة اودةيا الد ’’أو  ‘‘تسسدا’’وتدت يف البلدة ال الديل ي  اة  امير أن  اإلنرتبولمن مما سة يتض  و 
م دد  الونددل  ددة األشدددتاص أو  - الودددا متصددلة بالقددانون  الدد  اناصددرالقضددية  تددن أن ان دددوي واددائا حيتمدد  أن 
الودا  بداملو  املقصدود يف  القدانونابا  د  دو الد   دذ  القضديةال ابا الغاليل أن  يستتل  من ذل و  - املمتلتات

 .3املاد  

 أمثلة

 جريمة سياسية صرف: خيانة/تجسس/إفشاء أسرار حكومية
 مبدةد اخلياندة يف حالدة ’’ اوميمدا  لديل فيده اوايدل شدت  بت،مدة ةو نيدال ةركنيداملاديل اتامل أ سد  أحدة :1الحالرة 
  الن،ايددددة  ئدددديس ج،ددددازلت سددددس وأصددددب  يفمتاف ددددة ا إحددددةهب دوائددددريومدددد  يف املوددددين كددددان البددددت  و . ‘‘اخل ددددو  

يل داحلفداظ الد  سدريت،ا لت ند الواجديلمولومات ا وتت مدن أسدرا  الةولدة واشت به يف ايامه ب فبا  املتابرات يف البلة. 
 . ‘‘باألمن اخلا ج  للبلة’’إحلاق  ر  جسي  

 .ا ة سياسية صرفامير ة ااتتت جر ن إإذ  اإلنرتبولاقر  أال اس   املولومات يف اوااة بيانات و 

  بلدددة آزدددر بت،مدددةمدددوا ين مدددنشدددت  اوميمدددا  لددديل فيددده اوايدددل  ةو نيدددال ةركنيددداملاددديل اتامل أ سددد  أحدددة :2الحالرررة 
ب ثدا   اال د رابات ’’ البدت  املودين ال ادا للومدو  ون  ريأ استتةا  موااا اإلنرتن  املتاحةف. ‘‘اخليانة الوظم ’’

سياسدية صدري بداملو  املقصدود يف املداد  واسدت نتع أن القضدية . املودين بلدةال داايا حتومة بلة  إىل اجتيا  ‘‘يف البلة
إىل أن امير ددة اددة ا اِتبدد   ددة أمددن السددا ية والواددائا ابدداان األحتددا  امينائيددة القضددية وكددون  بيوددة مرااددا  ال مددا 3

 ة مددددن بلددددةقة مددددامل اتاالحت اجددددولتن،ددددا   ال ددددأ الضددددر  بدددداألفراد أو املمتلتددددات. وأكددددة  ددددذا االسددددتنتاج الةولددددة 

                                                           
(44)

 . M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Fifth edition), P. 660انظر  
 .AGN/63/RES/9 (1994)ارا  اميموية الوامة ؛ و AGN/53/RES/7 (1984) ارا  اميموية الوامة  (45)
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مفاد دا أن منظمدات دوليدة مفتوحدة حلالة ذات  ابا سياسد ( واقدا ير مدن مصداد  بأن ا الذي أفاد)املوين البت  
   املولومات.ياس  لذا اقر  اة اناية زاصة. و  ذ  القضية سياس  او  ذات  ابا 

 
. ‘‘إفبدا  أسدرا  حتوميدة’’ بت،مدةاوميما  ليل فيده اوايدل شدت   ةو نيال ةركنياملايل اتامل أ س  أحة :3الحالة 

ارميددن الرمددوز املسددتتةمة يف  ال الدد يف البلددةفقددة اسددتوىل البددت  املوددينال بينمددا كددان فددردا مددن أفددراد القددوات املسددل ة 
ذات  ابا سياس  صدري بداملو  املقصدود  . واست نتع أن القضيةوحاول بيو،ا لتيانات أجنبية موز ا الرسائ  وف  

مدن ابيد  رائ  اميدنظدرا ألن  لنبا ه  ذا بال ابا السياس  للقضديةمقابل نقةيا  ليل البت   و  ي ثر. 3يف املاد  
   اس   املولومات.لذا بغرش التسيل املا . و ا راتيل اخليانة والت سس ك اا ما 

. بالت سددس فقددة اشددت به بقيددا  البددت  املوددين. ر  محددرا نبددأحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا   لدديل  :4الحالررة 
بددأمن البلددة املددس سددرية اتولددأ مبو ددواات مددن شددأهنا اددا  ب فبددا  مولومددات  فيددا املسددتوهب فبااتبددا   مسدد وال سددابقا 

فا وفر  له مو ل من بلة آزدر. واسدت نتع أن القضدية والاااه اخلا جية. مث  ر  من البلة مستتةما جواز سفر مني
   النبر  احلمرا .  اصةولذا . 3اسري الي،ا املاد  ذات  ابا سياس  صري و 

ال بالت سس. ووفقدا للوادائااملوين ا    البت  و . ر  محرا نبأحة املتاايل املركنية الو نية إصةا   ليل  :5الحالة 
مولومددات سددرية دولددة اتولددأ بالبلددة ال الدديل و  أفبدد  أسددرا  البلددة آزددرالبددت  املوددينال و ددو مددن مددوا ين بددأن اشددت به 
وأن   ددابا سياسدد  صددري اددائا املقةمددة هلمدداأن اال ددا  والو البلددة. واسددت نتع  ينتمدد  إلي،ددا  ددذانظمددات دوليددة اتولددأ مب
   اصة  النبر  احلمرا .لذاال و . 3اسري الي،ا املاد  القضية 

إصدددةا  نبدددرات محدددرا  ببدددأن جمموادددة مدددن :  لددديل أحدددة املتااددديل املركنيدددة الو نيدددة 3الحالرررة  (2113)جةيدددة: شدددبا /فتاير 
ددد   ددد ال  األشدددتاص بدددت،  ا اتدددا  أامدددال إ    ابيدددة والقيدددا  بانتفا دددات مسدددل ة  دددةد أمدددن الةولدددة وسدددياد ا. وا  

حصول من قة موينة مدن الةولدة الد  اسدتقلهلا.  األشتاص باالنتما  إىل جممواة إاليمية انفصالية انا   يف سبي 
املونيدد  بتف ددا  بيانددات اددن القضددية  ،ددر من،ددا نقدد  يف األدلددة الدد  اددربأ األشددتاصالددو ين واددة   املتتدديل املركددني 

يف األنبددد ة السياسدددية االنبدددقااية لل ركدددة املونيددد  وباملقابددد ال أ ،دددرت  دددذ  البياندددات ا دددرا  األشدددتاص  مفدددرتش.
مددن حماولدة غدا دسدتو ية للسدتيل  الد  السدل ة أو البددرو  يف  االنفصدالية. واسدت نتع بالتدا  أن  القضدية كاند  اريبدة

 لإل  ا . وبالتا    اصة  النبرات احلمرا  امل لوبة. االاتةا  ال  أمن الةولةال أك ر منه
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 على السلطة بطريقة غير دستورية االستيالءالجرائم المرتكبة في سياق  5.3
 

 ال  السل ة ب ريقة غا دستو ية؟ االستيل تولقة جبرائ  ا ا تب  يف سياق البيانات املمواملة  جيوز    - السؤا 

 معلومات أساسية

شدددراية أيدددة ال ا وتدددت كدددذل  و الددد  السدددل ة ب ريقدددة غدددا دسدددتو ية شدددرايا ب بيوتدددهال  االسدددتيل صدددفة اامدددةال ال ي وتدددت ب
 أمددو الدد  السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية مددا  اددا يف إثددر ذلدد . ويتوددا ش االسددتيل الوااألمددر  تدد   مبددت لةحتومددة 

( مددددن اإلادددلن الوددددامل  حلقددددوق 3)21ا ادددن  املدددداد  من،دددا املبددددادا الراسدددتة للقددددانون الددددةو  حلقدددوق اإلنسددددان. وهلددددذ
إن إ اد  البددويل  دد  مصددة  سددل ة احلتومددةال ويوددت اددن  ددذ  اإل اد  ’’اإلنسددان الدد  سددبي  امل ددالال الدد  مددا يلدد : 

الدد  السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية إىل اختدداذ بودد   . وهلددذاال يدد دي االسددتيل (46)‘‘[...] دو يددةو بانتتابددات نني،ددة 
الوااددددا يف إثدددر ذلدددد ال ويددد دي أيضددددا إىل اختدددداذ األمددددر  تددد   املبددددت لةالبلدددة املوددددين و ددددة احلتومدددة اإلجدددرا ات  ددددة 

 .(47)إجرا ات جنائية  ة األشتاص الضالو  يف  ذ  األامال

الددد  ة يف اضدددايا هلدددا الادددة باالسدددتيل  ويف سدددياق مواملدددة املولومدددات ادددت اندددوات اإلنرتبدددولال ا دددر  مبدددا كة املنظمددد
ال . ففد  املقدا  األول(48)مدن اانوهندا األساسد  3يتولأ باالمت دال للمداد  يف ما دستو ية صووبات ا السل ة ب ريقة غ

(؛ أيضدا اسدترية اناصدر سياسدية )و مبدا البالضدرو  ال ا ا تبد  يف  دذ  احلداالت تدن أن اتدون  اميرائ  ال ستبم  
اال ادة افضد  مواملدة املولومدات إىل ادةز  اة ا ستتة  انوات املنظمة ب ريقة غا ملئمة ملقا ا  أشتاص؛ ثال دمث 

 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  انددوات املنظمددة لتومددي   لبددات 
الد  السدل ة ب ريقدة غدا دسدتو ية. وادة ابدم   دذ   أفودال ا ا تبد  يف سدياق االسدتيل  وصالتواون البر   خبص

 القضايا  لبات اواون اتولأ بأشتاص يف احلاالت التالية:

                                                           
اثددد ال مبدددا يف ذلددد  ا   (46) مدددن الو،دددة الدددةو  اخلددداص بددداحلقوق املةنيدددة  25ملددداد  ان دددوي أغلددديل الصدددتومل اإلاليميدددة والوامليدددة حلقدددوق اإلنسدددان الددد  نددد  مم 

 من االافااية األو وبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية. 3املاد  ال والتواوكول األول الوالسياسية
داك  أي’’فريق  ببأن الة قرا ية واالنتتابات واحلت : من املي اق األ (5)25انظر ال  سبي  امل ال املاد    (47) ضدا الضدالوون يف اغيدا احلتومدة ب ريقدة حي 

 ال  البت  التا : ‘‘اغيا احلتومة ب ريقة غا دستو ية’’من  ذا املي اق  23. وا ورِّي املاد  ‘‘فريق أما  حمتمة خمتصة يف االحتاد األ غا دستو ية
 اصيان أو انقل   ة حتومة منتتبة د قرا يا. .1

 ومة منتتبة د قرا يا.حت  من جانيل مراناة إل احة اةز   .2

 إ احة حتومة منتتبة د قرا يا من اب  منبق  أو متمردين مسل  .. 3

 . ف  حتومة اائمة التتل  ان السل ة لصاا احلن  أو املرش  الفائن يف انتتابات حر  ونني،ة ومنتظمة. 4

 يبت  انت،اكا ملبادا اغيا احلتومة ب ريقة د قرا ية.إدزال اوةيلت أو انقي ات ال  الةستو  أو الصتومل القانونيةال األمر الذي . 5
مسددتوفية ينبغدد  ااتبا  ددا : مدد ل أي حتومددة 3زددا ج إ ددا  املدداد   إن حدداالت االسددتيل  الدد  السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية ا ددا اددةدا مددن املبددتلت (48)
 الد   دذ  القضدايا 3إال الد  اميوانديل املتولقدة بت بيدأ املداد  ال اركدن ظدة  دذ  امللحغدا أن  زمة للمبا كة يف أنب ة اإلنرتبول؟لبرو  القانونية اللل

 يف سياق مواملة املولومات.
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 ال ا اليل    حتومدة ش دتِّل يف املنف امل احة أشتاص ال  الاة باحلتومة ال  سبي  امل الال : السيناريو أل:
 ال  السل ة ب ريقة غا دستو ية. ستيل بوة اال الوااا األمر  ت 

لسدل ة ب ريقدة غدا دسدتو يةال م لوبدون الد  ا يف ا اتا  حماولة فاشلة للسدتيل : أشتاص  الوون السيناريو باء
 الفاشلة.االنقل  حماولة لضلوا،  يف  ال وذل إ احت،ااحلتومة ال  سووا إىل من اب  

 .ال بوة اود  احلتومة األصلية إىل احلت الوااا األمرحتومة : أشتاص ينتمون إىل السيناريو جيم

الدد  السددل ة ب ريقددة غددا دسددتو ية و ددة بلددة آزدددر للسددتيل  : أشددتاص  ددالوون يف حماولددة فاشددلة السرريناريو دا 
 الفاشلة.االنقل  حماولة مولومات اتولأ بضلوا،  يف  ي ليل مواملة

 
 الممارسة الحالية

ال سددت دي السددينا يو ات اآلنفددة 3يتولددأ باملدداد  يف مددا  املددذكو   نظمددة واملبددتلتر الدد  اوددرتش امل ددو  املتددا  يف
. والواادا أن  لبدات التوداون خبصدوص أشدتاص مونيد  3الذكر بصفة اامة إىل النتي دة ذا داال أي إىل ا بيدأ املداد  

ائ  ا ا تبد   دة أمدن الةولدة بالسينا يو ات املذكو   أال  ست وتت يف الغالديل  لبدات سياسدية  تدةال ألهندا اتولدأ جبدر 
املتلدو (؛ أو  األشتاص املوني  )م    ئديس الةولدة؛ و تن استتةا   ذ  ال لبات ملقا ا  (49)الةازل  واخلا ج 
 لمنظمة.إىل احلياد السياس  ل تن أن اس   

للت قددأ مددن لبدداتال كدد  الدد  حددة ال ففدد   ددو  مددا سددبأال جيدديلال وفقددا لقوااددة اإلنرتبددول ومما سددااهال اددةا س مجيددا ال 
ب حلددداق الضدددر  بددداآلزرين أو . واندددةما اتسدددبيل أفودددال األفدددراد الددد  القضدددية ذات الصدددلة الودددا  يمندددة  دددابا القدددانون 

 بت بيأ مبةأ ال ابا الغاليل. القضيةالنظر يف  جية املمتلتاتال ب

 أمثلة
 السيناريو أل::

ال يف بلة سابأ محرا  مللحقة  ئيس  ر صةا  نباوميما و لبا إل أ س  أحة املتاايل املركنية الو نية :1الحالة 
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 

أمر ي و  به النظا  الةستو ي للبلة ويرابأ مباشر  بو يفة الرئيس وي ثر  ‘‘امل النظا  احلتوم انت،’’( إن 1يل : )
 ( إن اخليانة جر ة سياسية 2يف املصل ة الوامة فقأ و و هلذا السبيل نابا من مما سة الرئيس ألاماله الراية؛ )

ال مبا يف ذل  اال  رابات سياق الوا  للقضية( إن ال3 تة مبوجيل اوااة اإلنرتبول والقانون الةو  للتسلي ؛ و)
دو ا  ا تما الةو  )م   األم  املت ة (اأدية السياس  بسبيل  ،ا ابو البلة ال  مجم  ان االنقل  و املةنية يف

  . وهلذاال   اصة  النبر  احلمرا  و  ا س   املولومات.ي،ةد استقللية اإلنرتبول وحياد ال  تن أنفي،ا

 

                                                           
 وانظر أيضا النقا  ببأن اميرائ  املتولقة بأمن الةولة.. AGN/53/RES/7 (1484)انظر القرا   (49)
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 باء:السيناريو 
إىل األمانة الوامة  لبا ملسااةاه يف احلصول ال  مولومات اتولأ  أ س  أحة املتاايل املركنية الو نية :1الحالة 

 ليل مولومات أزرهب اتولأ  ذ  امل امر  يف حة ذا ا. و بستة أشتاص ي نا  أهن  شا كوا يف م امر  انقلبيةال 
اتم و   سياس  وا  ال ألن الواائا املفرت ةذات  ابا  القضيةوزل   متتيل الب ون القانونية إىل أن  ذ  

يستوةون لتنفيذ . وبنا   واحول انقل  خم  أال وأن املتتيل املركني الو ين يوتت أن األشتاص املذكو ين كان
 ال وهلذا   ف   ليل املسااة   ذا.3اليهال زل   متتيل الب ون القانونية إىل أن ال ليل ينة ج يف إ ا  املاد  

 
 الو  يف أامال  ةي إىل زاناة ’’و دت  لبات إلصةا  نبرات محرا  مللحقة مخسة أشتاص  :2الحالة 

. وكبف  املولومات الوا د  من مصاد  مفتوحة ان أن  ذ  احلالة متصلةال ال  ما ‘‘،اوأمن استقرا   ذ  الةولة
لواائا ابا إىل وجود حماولة بوة  لبات إ افية مبا ة. واب  أن ايف ما  يبةوال مب اولة انقلبية. وصة ت

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 شا كوا يف الت ضا للنقل . 

ذو  بيوة سياسيةال وأن  ليل التواونال يف شتله  ذاال  املفرتشية إىل أن امير  وهلذاال زل   متتيل الب ون القانون
 .3 ال ينس   ما املاد 

ال  ةع اوأشتاص ي نا  أهن  ا اتبوا جرائ  ببأن ثلثة  اوامي  أصة  أحة املتاايل املركنية الو نية :3الحالة 
است مةت من  ملان الو ين. واستنادا إىل مولوماتالنظا  الةستو ي وال  وجود الةولة املونيةال ان  ريأ م،امجة الت 

مناا   متصلة مب اولة انقلبية. واب  أن الواائا املناومة ال ان وي ال  أي   توامي مصاد  مفتوحةال اأكة أن ال
بالتوةي ال  باألحرهب  با اتا  أفوال  ةد حيا  أفراد أو حريا   أو اسبيل أ را ا يف املمتلتاتال ولتن،ا اتولأ

متصلة بااتةا  ذي  توامي ظا  الةستو ي للةولة. وال   ذا األساسال زل   متتيل الب ون القانونية إىل أن الالن
 .3 ابا سياس ال وأن احلالةال يف شتل،ا  ذاال انة ج يف إ ا  املاد  

اوميما ببأن شت  ي نا  أنه أزف  مولومات ان م امر   أصة  أحة املتاايل املركنية الو نية :4الحالة 
وي نا  أنه ا اتيل  ذ  امير ة ان ال   ا  ‘‘إ احة احلتومةلتوا اه يف ’’ل . وكان  ذا البت  م لوبا انق

وأزف  مولومات ان،ا و  ي بلغ ج،از إنفاذ القانون  ذا األمر. وزل   متتيل الب ون القانونية إىل أن ما اةمه 
ال  مناا  با اتا  أفوال  ةد  ين ويانذا األمرال ال املتتيل املركني الو ين من واائا ومذكر  التوايل املتولقة  

إشا   إىل أن  ذا البت  مت،   حيا  أفراد أو حريا   أو اسبيل أ را ا يف املمتلتاتال وهلذاال   اتن  نامل أي  
  ابا سياس  حم  واا تت أن التومي  ينت،  بامير ة  اتس الوا . وهلذا السبيلال  القانون من جرائ جبر ة 
 .3  املاد

 السيناريو جيم:
شتصا مت،م  بالقت  والوصيان املسل . وكان بو  األشتاص امل لوب   32صة  اومي   ة : 1الحالة 

 الوااا األمر  ت  املبت لةمبوجيل  ذا التومي  جنوداال إال أن اائمة الت،  ابم  أيضا الرئيس السابأ لل تومة 
من الناحية ال  ذ  القضية  متتيل الب ون القانونية إىل أن ال  استول  ال  السل ة إثر حةو  انقل . وزل  

 ابا سياس  واستريال و  ال يف شتل،ا ب اتس ال اوال  ااتبا  أن من  من املت،م   ئيس دولة سابقاملبةئيةال 
 .3 ذاال انة ج يف إ ا  املاد  
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الددد  مسدددائ  سياسدددية وغدددا  اوميمدددا باالسدددتناد إىل مدددناا  ان دددوي أصدددة  أحدددة املتااددديل املركنيدددة الو نيدددة: 2الحالرررة 
الستيلئه ال  السل ة ببت  غا مبرو  ان  ريدأ شدن   دو  ’’سياسية. وكان البت  املوين بالتومي  م لوبا 

و و أمر يوادلال ال  ما يبةوال االنقل . وأشا  بيان الوادائا أيضدا إىل أن  ئديس وز ا  البلدة آندذامل كدان ال ‘‘مسل 
إال أن مبدددا كته ليسددد  وا ددد ة ببدددت  كددداي. وأشدددا ت ال ‘‘قدددا ير وابدددريواتزو   ا’’ دددالوا يف  دددذا األمدددرال وأنددده 

إاددةاد أو انويددر أو بيددا أو ااتندددا  أو ’’و ‘‘اتددوين ابدددتيلة أو جممواددة مسددل ة غددا مبدددرواة’’مددذكر  التوايددل إىل 
يل يف أن ال ددابا الغالدد إىلوزل دد  متتدديل البدد ون القانونيددة . ‘‘اسددتتةا  وثددائأ و وابددا وأزتددا  واواايددا الدد  بيدداش

 ددذ  احلالددة سياسدد ال ألن املتتدديل املركددني الددو ين   يقددة  واددائا ابدد  ا اتددا  جر ددة  ددة أفددراد أو ممتلتددات وألن 
 .‘‘ال  السل ة ببن   و  مسل يل  االست’’االداا  األو  كان 

 
 :السيناريو دا 

شددا مل مبددا كة ’’ت  ي ددنا  أندده  سددالة إىل األمانددة الوامددة ببددأن شدد أ سدد  أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة: 1الحالررة 
وزل دد  . ‘‘امددا إذا كددان م لوبددا مددن اإلنرتبددول’’يف بلددة آزددرال وي لدديل في،ددا مولومددات ال ‘‘فوليددة يف حماولددة انقلبيددة

بوصددفه ذا  ددابا سياسدد ال ألن الواددائا  3متتدديل البدد ون القانونيددة إىل أن  ددذا ال لدديل ينددة ج متامددا يف إ ددا  املدداد  
   دون سوا . كنت ببت  حصري ال  االنقل

)ألدددل(  لبدددا إىل متتددديل مركدددني آزدددر )بدددا ( لتبدددادل املسدددااة  يف  أ سددد  أحدددة املتااددديل املركنيدددة الو نيدددة: 2الحالرررة 
البدد ون القانونيددةال وأ فقدده بنسددتة إىل األمانددة الوامددة. وكددان األمددر يتولددأ ببددت  جددرهب اسددت وابه يف الةولددة ألددل 

س سنوات  ة  ئيس الةولة با . ولدةهب حتليد  ال لديلال ابد  أن لصلته مبناا  افية با اتا  حماولة انقل  اب  مخ
اددة أاددادت النظددر يف  الالسدل ات القضددائية يف الةولددة ألددل الدد  هلددا واليددة اضددائية بددالنظر إىل جنسددية البددت  املوددين

 منظمدددةفوددال متصددلة بأنبدد ة إجراميدددة الوددا  موتددت  أن اوايفدده يسددتنة إىل أمبقتضدد  القددانون الواددائا وصددنفت،ا ك ددرائ  
مبوجيل القانون امينائ  للةولة ألل. والو  ال  ذل ال ف ن املسائ  الوا د  يف  لديل املسدااة  املدذكو ال أي  بيودة 

كددددة وجددددود نيددددة إجراميددددة كامنددددة يف الت قيددددأ يف الةولددددة بددددا  ومولومددددات ببددددأن البددددت  املتصدددد  بالةولددددة جددددي ال ا  
ال زل دددد  متتدددديل البدددد ون القانونيددددة إىل أن مسددددألة الواددددائا  ددددذ داددددا ات املوج،ددددة  ددددة البددددت . واسددددتنادا إىل اال

الوددا   دد  ال ددابا الغالدديل وأن اسددتتةا  انددوات اإلنرتبددول ل لدديل املسددااة  املتبادلددة يف البدد ون القانونيددة ال  القددانون
 ال و تن هلذا السبيل ابوله.3ينة ج يف إ ا  املاد  
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 االنتماء إلى منظمة إرهابية 3.3
 

 املتولقة ببت   رد ا امه باالنتما  إىل منظمة إ  ابية؟ البياناتواملة    جيوز م السؤا :

 الخلفية
إال أنده يف . AGN/53/RES/7 (1984)بندا  الد  القدرا   3يف املا   كان يوتت أن  ذ  الت،مة اسري الي،دا املداد  

ع. ومدن مث أشدا  األمد  الودا  سو  البلةان األاضا  إىل إااد  النظر يف  ذا الدن، 2111أيلول/سبتمت  11 أاقا 
إلااحددة مواملددة املولومددات يف  3  أندده مت  التوصدد  إىل حدد  يف إ ددا  املدداد  دإلدد 17/3/2113  ز ددا  دو ي مدد    دفدد

ا بيدأ القدرا   التغيدا يفوافق  الل ندة التنفيذيدة الد   2114فر بو  الوناصر. ويف اا  القضايا شري ة او م   ال  
AGN/53/RES/7  الوثيقدددة  دالصدددةيف  دددذا(CE-2004-1-DOC-13ال ويف)  مدددا بودددة أادددرت اميمويدددة الوامدددة الدددن،ع

 (.AG-2004-RES-18اميةية الذي يتي  التواون وفقا لبرو  موي نة )القرا  

 خمدداوياوريددل اددانوين دو  واددة أثددات  يوجددة هلمدداال  ‘‘اإل  ددا ’’و ‘‘إ  ددار’’وتددة  اإلشددا   إىل أن مصدد ل   
يف بود  األحيدان ببدت  غدا  لادة اسدتوممدن أهنمدا ألم  املت ة  املونية  قوق اإلنسان( آليات ا من )مبا يف ذل 

ال  تدن  دذا ألحتدا  القدانون الدةو  مداتال وذلد  ألغدراش سياسدية. ووفقداسلي  يف وصل بو  األامدال أو املنظ
 إىل حدة مدا ة  يف جممل،دااقد ي فدرتش  دا أن اخلصوص الرجو  إىل خمتلدل االافاايدات الةوليدة ملتاف دة اإل  دا  الد 

 اوريفا لل ر ة. 

 الممارسة الراهنة

يتودد  الدد   ال2114السددالل الددذكر الصدداد  يف اددا  قددرا  الالي،ددا مبوجدديل  مما سددة الدد  مت حتةيددة ا واملواف ددأوفقددا لل
 اوفا واائا اب   ما يل :مصة  املولومات 

  املصدددة  مولومدددات ابدددا إىل مبدددا كة  دددذا الونصدددر يقضددد  بدددأن يقدددة :المعنيرررة الطرررابع اإلرهرررابي للمنظمرررة (1)
 املنظمة املذكو   يف أفوال إ  ابية.

 مالحظات:
منظمدددة يوتدددت  اإلنرتبدددولأن  ال يودددين بالضدددرو  إن إادددرا  األماندددة الوامدددة بدددأن  دددذا البدددر  مت  اسدددتيفاؤ   .1

 بوين،ا منظمة إ  ابية.

مواة املونيدة مدذكو   يف ال ي  ليل دلي  منفص  إذا كان  ا  الCE-2004-1-DOC-13وفقا للوثيقة  .2
االاتبدا  القدوائ  الد  اضدو،ا  يفاائمة صاد   ان  ياة دولية مورتي  ا كاألم  املت دة . كمدا ا زدذ 

 .املتوفر سائر املولومات و  المنظمات إاليمية م   االحتاد األو ور

متتدديل  اقضدد  باستبددا  مما سددة دازليددة اأكيددة ال ددابا اإل  ددار ملنظمددة مدداال بددةأ ااتمدداد مددن أجدد   .3
اإلدا   التنفيذيددددة للتددددةمات البدددر ية/امير ة املتتصصددددة والت ليدددد /األمن الوددددا  ’’البددد ون القانونيددددة 

 انةما اتون املولومات ال  يوفر ا املصة  غا كافية. ‘‘واإل  ا 
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: ي  لديل مدن املصدة  ادوفا وادائا ادةل فري المنظمرة المرذكورة والواسرعة النطراقمشاركة الشخص الفاعلة  (2)
أل ددةاي السياسددية للمنظمددة اإل  ابيددة. ومددن أم لددة املبددا كة ا اأييددةمبددا كة البددت  ات دداوز جمددرد الدد  أن 
التدة ييل يف موسدترات إ  ابيدةال الق د  أنبد ة املنظمدةال و تنفيدذ ما يلد : تنيدة أفدراد ل والواسوة الن اقالفاالة 

 ابية للمنظمة املونية.وإيوا  أفراد مبا ك  يف أنب ة إ  ابيةال واةاول مواد ا ية األنب ة اإل  

 أمثلة
 وفاعلة ملموسة صلة

فاالددة بدد  البددت  ومنظمددة إ  ابيددة ملموسددة و مولومددات كافيددة ابدد   ايددا  صددلة  بوددة اددوفرمت  إصددةا  نبددرات محددرا  
 ما يل :ال  اا   ا موروفة. واضمن  األفوال 

 ت.اجتمااالوقة تت يأ الاوفا مأوهب ألاضا  املنظمة اإل  ابية و  :1الحالة 
بندا   ن فدذتاملنظمدة وادوا يو وأمداكن وأادا   د ايا اهل مدات الد   يفالةو ات التة يبية للبت  ودو    :2الحالة 
 البت . مولومات اةم،اال  

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

   ابية.اإلنظمة امل لصااوحياز ا متف رات  اصنيا :4الحالة  (2113اير )جةية: شبا /فت 

وحماولدددة  ال و ةيدددة أفدددرادالميةانيدددةاجتماادددات  يفباسددد  املنظمدددة اإل  ابيدددة املبدددا كة  :5الحالرررة  (2113)جةيدددة: شدددبا /فتاير 
 .إ را  النا  امةا

 وفاعلة ملموسة صلةانعدام 
البدددت  إلادددةاد واوزيدددا ه اسدددت و  بالوادددائا املقةمدددة   ابدددر إال إىل أنددد ألن  يدددت  إصدددةا  نبدددر  محدددرا   :1الحالرررة 
فاالدة بينده وبد  ملموسدة و صدلة  لتأكيدة وجدوداتضمن شدوا ات املنظمدة اإل  ابيدة. واقدر  أن ذلد  ال يتفد   مناشا

 املنظمة اإل  ابية.
بددددا كته فقددددأ يف مظددددا ر  غددددا مل البددددت  م لددددو   اصددددة  نبددددر  محددددرا  ألن  :2الحالررررة  (2113)جةيددددة: شددددبا /فتاير 

  (.5ال احلالة ‘‘حرية الت ما’’ةا  منظمة إ  ابية )انظر أال  لا  مرز  
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 /العقوباتحاالت الحظر 3.3
 

 ؟متولأ باحلظرانةما اتولأ امير ة خبرق اانون  البيانات   جيوز مواملة  - السؤا 

 الخلفية

جيدوز التمييدن  3مود   جبميدا املنت دات أو بوضد،ا. وألغدراش حتليد  املداد  احلظر  دو حظدر االتدا  مدا بلدة املقصود بد
حظدددر يفر ددده بلدددة   - ‘‘األمرررم المتحررردةالتررري تفرضرررها  عقوبررراتال/حظررررعمليرررات ال’’( 1بددد  ندددوا  مدددن احلظدددر: 

 /عقوبراتحظر’’( 2ا بيقا لقرا  صاد  ان جملس األمن الةو  مبوجيل الفصد  السدابا مدن مي داق األمد  املت دة ؛ 
حظددر يفر دده بلددة  ا بيقددا لقددرا  صدداد  اددن منظمددات دوليددة أزددرهب )م ددال ذلدد   -‘‘ ة/انفراديررة/إقليميةدولي ىخررر أ

 االحتاد األو ور( أو يفر ه  ذا البلة من جانيل واحة.

 الممارسة الحالية

:   دد  احلظددر الصدداد  اددن األمدد  املت ددة  مواددل األمررم المتحرردة /العقوبررات الترري تفرضررهاحظرالعمليررات  (1)
جرمددا ذا  ددابا سياسدد  اسددري  ببددت  اددا تمددا الددةو  إزا  الت ددا   مددا بلددة مودد   و ددذ  الصددفة ال يوتددت ا 

3اليدده املدداد  
وين بددأ  ددذا االسددتنتاج الدد  التودداون املتنايددة بدد  اإلنرتبددول وميددان الوقوبددات التابوددة لألمدد   .(50)

 بيدأ ادرا  جملدس األمدن الد  الصدوية ومدا ذلد  ينبغد  اقيدي  كد  حالدة الد  حدة  لضدمان أن ا .(51)املت ة 
 .اإلنرتبولما اوااة مبا يتفأ ال ليل اخلاص إاةاد الو ين و 

 ادددة اتدددون اليف مقابددد  أشدددتال احلظدددر الصددداد   ادددن األمددد  املت دددة : /العقوبررراتالحظرأخررررى مرررن أشررركا   (2)
رش  أشدتال حظدر أزدرهب مسدتنة  إىل دوافدا سياسدية للبلدة الددذي يفدرش احلظدر. م دال ذلد  احلظدر الدذي يفدد

 كتةبا انتقام   ة بلة ما.

 ال  مرحلت :وذل   مويا  ال ابا الغاليلك  حالة ال  حة  وي بأ الي،ا   أن ا ة سيتو   إذن 

الةولددددة بأسددددر ا أو بنيت،ددددا  مصدددداا ابدددد   اهلددددةي الرئيسدددد  لل ددددر  امينددددائ :  دددد  كددددان يسددددت،ةي محايددددة :1المرحلررررة 
أو اجتماايددة أزددرهب )م دد  محايددة البياددة( أو احلمايددة مددن  ددر   مصدداا اامددةالددةفا  اددن السياسددية أو سددل ا ا ولدديس 

 .2حتلي  املرحلة استةا  احلاجة وال  3زاص؟ يف احلالة األزا  ال اسري املاد  

ل دد   ال ددابا سياسدد  أن اهلددةي الرئيسدد  لل ددر  يتسدد  بإذا ابدد    :2المرحلررة  اددل ا تمددا الددةو  يف  ددذا الصددةد مو حي 
الددد  الدددرغ  مدددن ال دددابا السياسددد  اميلددد  لل دددر . م دددال ذلددد  يف حالدددة اسدددري  3ملددداد  امسدددألة مدددا إذا كانددد  لبددد  

األاضدا  بلدةان اليتضد  مدن الوثدائأ الةوليدة ومما سدة الدةول أن  ة االستتةا  إذاألسل ة والسلا/التتنولوجيا املندوج
اددن  االلتددنا يددة. يوددت  ددذا سددو  إىل مراابددة ومتاف ددة االتددا  غددا املبددرو   ددذ  املنت ددات بصددو   فول اإلنرتبددوليف 

                                                           
(50)

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

 . AG-2009-RES-15و AG-2006-RES-22و AG-2005-RES-05 ارا ات اميموية الوامة لإلنرتبول انظر   (51)
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بصدددري النظدددر ادددن وجدددود أ دددةاي  السدددلا جر دددة ااديدددة ز دددا   دددذ أن االتدددا  غدددا املبدددرو   يوتدددتاملوادددل الدددذي 
 .و ا  ا سياسية

 مثل
 خرق الحظر المفروض من جانب واحد

اابدة مدن البلدة تصةير وحماولدة اصدةير سدلا مر لنبر  محرا  ببأن شت  يبتبه يف سويه إىل االحتيال ال  احلتومة 
ة مدن حتومدة البلدة ابد  احلصدول الد  ادرازي  التصدةير اللزمداملفروش اليده احلظدرال الذي يفرش احلظر إىل البلة 

يغلديل الد   دذ  احلالدة  دابا اميدر  الدذي يسدري اليده  الفر الوناصدر السياسديةاألول. واسدت نتع أنده الد  الدرغ  مدن ادو 
 ة االسددتتةا اخل ددر الندداج  اددن نقدد  األسددل ة والسددلا/التتنولوجيا املندوجدد إىلا تمددا الددةو   نددو  إذ  الالقددانون الوددا 

النظددر اددن أي دافددا سياسدد  اسددتنة  بصددري ددذ  اميددرائ  املتولقددة بدداحلظر جددرائ  ااديددة موتددتا  الب ددرق غددا مبددرواة
 إليه. 
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 االنتخاباتفي  الجرائم النسبية 8.2
 

 ؟حمليةانةما اتون اميرائ  ا اتب  يف سياق انتتابات و نية أو  البياناتة    جيوز موامل -السؤا  

 الخلفية
بغدرش  اميدرائ  الد  ا راتديل ‘‘االنتخابراتفري  الجررائم النسربية’’ي قصدة بوبدا    3 دو  املداد   يفألغراش الت ليد  

. ف،دد   ددذا املودد   ايلدد  ين أو التددأثا ب ريقددة مباشددر  أو غددا مباشددر  الدد  نتددائع انتتابددات تددري الدد  الصددوية الددو 
مدن جدرائ   سدينا يو  . و تن التمييدن بد  3ك اا ما ان وي ال  اناصر سياسية استةا  املراجوة يف  و  املاد  

القدانون الودا  يف  أي اندةما اراتديل جر دة يسدري الي،دا المراب ة باالنتتابدات ‘‘مشتركة’’ ( جرائ 1) االنتتابات:
أي انددةما ال ان ددوي امير ددة الدد  اناصددر جددر  آزددر يسددري  ال‘‘جرررائم انتخابررات صرررف’’( 2) سددياق انتتابددات؛
 اليه القانون الوا .

 
 الممارسة الحالية

أن نسبية. ويتو  بالتا  االنتتابات    يف الوااا جرائ  املراب ة ب‘‘ مشتركةال’’رائ  اميإن : السيناريو أل:
يف جر ة ات  بغرش إثا   البغيل أثنا   ما ا يتو   شت . فم ل انةممويا  ال ابا الغاليلي بأ الي،ا 

 إىل ااتبا  القضية منة جة يف إ ا  القانون الوا . مويا  ال ابا الغاليلاالنتتابات ي دي 

   اضدية أاِلفد  في،دا امدةااة يتون أصدويل. م دال ذلد ‘‘جرائم االنتخابات الصرف’’إن ف   : باءالسيناريو 
. ب ااات انتتابية سليمة من أج    دا  مرش  مو  

 دو محايدة حقدوق األفدراد أي   غا أن اهلةي األول من ااتبا  امير  املرابأ باالنتتابات جرما مبقتضد  القدانون الودا
 مبقتضد حق،  يف أن ينتتبوا وأن ي نتتبدوا يف إ دا  انتتابدات نني،دة. لدذل  ي وتدت مبدةئيا انت،دامل  دذ  احلقدوق جرمدا 

اتبدا  ددة الةولدة بأسددر ا أو سدل ا ا الو نيددة أو بنيت،دا الةسددتو ية. وممدا ي يددة أيضدا  ددذا القدانون الوددا  ولديس جرمددا مر 
 املبةأ أن جرائ  االنتتابات ال انة ج يف اةاد اميرائ  السياسية الصدري يف سدياق ادانون اسدلي  ا درم . كمدا تدة 

ا ممدال ([3)21لوامل  حلقدوق اإلنسدان ]املداد  أن أمهية االنتتابات النني،ة يأيت ذكر ا صراحة يف اإلالن ااإلشا   إىل 
 ( من اانونه األساس .1)2ال ا بيقا للماد  يف  ذ  القضايا اإلنرتبوليبت  األساس لتةز  

 يلغددد  احلاجدددة إىل. غدددا أن  دددذا البدددر  ال 3ال ادددةاو  بيودددة جدددرائ  االنتتابدددات إىل ا بيدددأ املددداد   الكقااددة  اامدددةو 
كلمدددا ( 1واإلادددلن الودددامل  حلقدددوق اإلنسدددان وال سددديما يف الظدددروي التاليدددة:  3يف  دددو  املددداد   د اسدددة  دددذ  القضدددايا

دددس احليددداد السياسدد   أمتددن احت ددداج امليدددة ا اتبددد  ك ددن  مدددن  املفرت دددة( اندددةما اتدددون امير ددة 2؛ لإلنرتبدددولأن   
يوجدة ( اندةما 3مبرو   دة الةولدة بدةون إحلداق  در  )أو إحلداق  در  بسديأ نسدبيا( باألشدتاص أو املمتلتدات؛ 

بغدددرش ا ددد ،اد املنبدددق  السياسدددي  أو التدددأثا غدددا املبدددرو  يف الومليدددة  اإلنرتبدددولشددد  يف سدددو  اسدددتتةا  اندددوات 
 االنتتابية أو يف نتائع االنتتابات.
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 أمثلة

 السيناريو أل::
ا املددوفر   أفوددال ختريدديل أثنددا  االنتتابددات. ووفقددا للواددائللقيددا  بببددأن أشددتاص م لددوب   اوددامي أ سددل   :1الحالررة 

ة مدددنو،  مدددن دزدددول مركدددن كدددان البدددت  األول مدددن بددد  أشدددتاص آزدددرين أحلقدددوا إصدددابات ب لثدددة صددد افي  بني ددد
ألفا دددا نابيدددة  ‘‘ دددةي ارالدددة احلملدددة االنتتابيدددة’’انتتدددار. والبتصدددان اآلزدددران كاندددا مدددن بددد  آزدددرين اسدددتتةموا 

نبد ا  ينتمدون إىل فريدأ سياسد  آزدرال و دةموا إىل  ‘‘باأل ج  واأليةي  دربات يف خمتلدل أجدنا  اميسد ’’ووج،وا 
ددتف   دددا يف اااددة  البيانددات أن املولومددات  واسدددت نتعزيمددة انتتابيددة.  يف إ دددا  سددا الومليدددة يتوددذ  ألنددده جيددديل أن حي 
السياسية   يتن ممتنا ب ريقة زالية مدن الوندل. وإن إحلداق  ، أ ةافإن حتقيأ   ال  األشتاص االنتتابية القول 
األ دةاي. وادلو  الد  ذلد    دذ  صية وإالي ممتلتات بااتبا  ا جرائ  اادية ال اتناسديل إذن مداإصابات شت

 أفوال التترييل من حأ اآلزرين يف املبا كة يف انتتابات حر  ونني،ة.انال 

 اوصد  الووفقدا مللتد  الوادائا. ‘‘منظمة مافيا إجراميةما لتوا   ’’ س  اومي  ببأن شت  م لو  أ   :2الحالة 
افيدا ملراابدة األصدوات إحدةهب منظمدات املإىل اافاادات مدا  ‘‘الد  املسدتوهب الدو ين اسياسي’’بااتبا   املوين ت  الب

يف  دددددو  حتليددددد  جدددددرائ  جيدددددوز اسددددد يل،ا املولومدددددات أن  واسدددددت نتعألغدددددراش انتتابدددددات سياسدددددية وألغدددددراش أزدددددرهب. 
جر دة مبقتضد  القدانون الودا . وكدون البدت  االنتتابات املذكو   أادل  وألن الولادة بد  البدت  واملافيدا تول،دا 

يف  دذا  أيضدا . ]انظدر1444ارا  اميموية الوامة لودا   إذا ما و ونا يف االاتبا ال يغا  ذا االستنتاج  اسابق اسياسي
 سياسيون سابقون[.ال  ا اتب،ا رائ  الن  امين  املتولأ بامي

 باء:السيناريو 
منصددديل سدددتغلل م لدددو  بسدددبيل انويدددر االنتتابدددات واالبتدددناز واصدددة ت نبدددر  محدددرا  ببدددأن شدددت   :1الحالرررة 

رؤوسدي،  بالتصددوي  ملحمليد  و ملسد ول  أا د  اوليمدات  أن  دذا البددت ا  يدة   السياسد . ووفقدا مللتد  الوادائا
ولتددن لدده دوافددا سياسددية  املفددرتش كددانالفودد  غددا املبددرو  واسددت نتع أن ملرشدد  مودد   ابددية االنتتابددات الرئاسددية. 

الي،داال ين دوي كمدا أن  انويدر االنتتابداتال  غد  الوناصدر البتصدية الد  بصدفته البتصدية.   املودين ا اتبدهالبت  
 جر ة مبقتض  القانون الوا . اإلنرتبولالبلةان األاضا  يف اوتت  أغلبية 

ن التصوي  يف صة ت نبر  محرا  ببأن شت  م لو  ألسبا  من بين،ا منا مرؤوسيه م :2الحالة 
أنه جيوز إصةا  النبر  احلمرا  ا بيقا للمبادا املبي نة يف حتلي  جرائ  االنتتابات )كما يرد  ت. واست نتعاالنتتابا
 أال (. ‘‘احلاليةاملما سة ’’ يف فقر وصف،ا 
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 الهجرة غير المشروعة 3.3
 

مغداد   البلدة ’’ يل)بسدباملتولقة ببت  م لو  بسبيل اهل در  غدا املبدرواة  البيانات   جيوز مواملة  -السؤا  
 (؟ال  سبي  امل ال ‘‘ب ريقة غا مبرواة

 الخلفية
 التا : جر ة اهل ر  غا املبرواة يف ك  سينا يو ال  الن و اوال   ال3 و  املاد   يفألغراش الت لي  

 ال  ا اتب،ا البت . الوحية    امير ة  سيناريو أل::ال
 ل  ا اتب،ا البت .ا املنفصلة   إحةهب اميرائ   سيناريو باء:ال
 جبرائ  أزرهب. باال ابا ا ا تب  امير ة  و جيم:يسينار ال

 الممارسة الحالية
 :سيناريو أل:ال

ل املدا ااتدتت  الارا ات اميموية الوامة ال ان  ال  ذلد  حرفيدافرغ  أن : اامة بصو   ال يرز  مبواملة املولومات
امير دة مبقتضد  القدانون اناصدر أي مدن ال ان دوي الد   ألهندا اهل ر  غا املبدرواة جر دة سياسدية صدري أناملنظمة 
مللحقدة أشدتاص مت،مد   اإلنرتبدولاسدت تةم  في،دا اندوات بسدبيل اضدية أصدل  و  دو  3. وي قدال إن املداد  الوا 

( مدددن القدددانون األساسددد [ 1)2]املددداد   ‘‘لدددرو  اإلادددلن الودددامل  حلقدددوق اإلنسدددان’’بددداهل ر  غدددا املبدددرواة. وا بيقدددا 
ال (52)( مدن اإلادلن الودامل  حلقدوق اإلنسدان[2)13]املداد   ‘‘بدلدأن يغاد  أيدة ’’يف نبغ  أيضا مرااا  حأ ك  فرد ي

ومتاشديا مدا وج،دة النظدر  دذ ال  ال  أن يو ا يف االاتبا  أن  ذا احلأ ليس حقا م لقدا وأنده  ضدا لدبو  القيدود.
النبددرات الصددفرا  والن اددا   -ا النبددرات احلمددرا  والتوددامي  غددينبغدد  أيضددا مرااددا   لبددات مواملددة املولومددات املتولقددة ب

 ألهنا  تن أن ا دي إىل حتةية متان وجود البت  ملباشر  مقا ااه الحقا. -ال  سبي  امل ال

 السيناريو باء:
الدد   ددذ  ي بددأ  الأن جر ددة اهل ددر  غددا املبددرواة ليسدد  مراب ددة جبددرائ  أزددرهبواسددتنتاج  ثددر اسددتوراش الواددائاإ يف

فصدددد  ’’انظددددر الت ليدددد  املبددددا  إليدددده يف السددددينا يو ألددددل بينمددددا جيددددري حتليدددد  سددددائر اميددددرائ  بصددددو   منفصددددلة ]امير ددددة 
 [.‘‘الت، 

 :سيناريو جيمال
ال جيدوز  الجر دة اهل در  غدا املبدرواة أو باال ابدا   دا لتيسدا ا اتدا إذا ا اتب  جر ة يسري الي،دا القدانون الودا  

اميددرائ  الدد  غدرا  اقيدي   للقضدية . ويف  دذ  احلدداالت ينبغد  اقيدي  ال ددابا الغالديلالت ليد  الفصد  بد  اميدر ت  انددة
 أي ان  ريأ حتلي  اوام  م   ز و   امير ة األزرهب املراتبة. النسبية

                                                           
(52)

ادت  افااية األم  املت ة  ملتاف ة امير ة املنظمدةمن برواوكول متاف ة  رييل امل،اجرين ان  ريأ الت والب ر واميوال املتم   ال 5  اجا أيضا املاد     
 .‘‘ال يصب  امل،اجرون ار ة للملحقة امينائية مبقتض   ذا التواوكول’’ال والذي يرد فيه أنه الو نية
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 :أمثلة
 السيناريو أل::

اجتيداز ’’ د  اسدتنادا إىل املركنية الو نية إصةا  نبرات محدرا    ليل أحة املتاايل :1ة الحال (2113جةية: شبا /فتاير )
اددة  إصددةا  النبددرات احلمددرا  ‘ 1’وانددة اقيددي  املولومددات الددوا د ال اقددر  مددا يلدد : ‘‘. احلددةود بصددو   غددا مبددرواة

إصددددةا  ‘ 2’اندددةما اتددددون امير ددددة الوحيدددة  املراتبددددة  دددد  اجتيدددداز احلدددةود بصددددو   غددددا مبدددرواة )السددددينا يو ألددددل(؛ 
القدددانون  يسددري الي،دددا احلددةود بصدددو   غددا مبدددرواة ادددة مت ال اتددا  جدددرائ النبددرات احلمدددرا  انددةما يتدددون اجتيددداز 

 من ابي  االتا  باملتة ات )السينا يو جي (. الالوا 
فريدددأ  اضددو يف ببددأنأحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة إصددةا  نبددر  صددفرا    لدديل :2الحالررة  (2113جةيددة: شددبا /فتاير )

با يات يف اخلا ج. وأفية بدأن  دذا البدت  م لدو  الد  أسداس اوا هب ان األنظا  زلل إحةهب امل ال يا   و ين
احتمددال مقا ددا  ت أن وبوددة  لدديل مولومددات إ ددافية مددن املتتدديل املركددني الددو ينال اات دد اهل ددر  غددا املبددرواة فقددأ.

 صة ت النبر  الصفرا .وأ  ا وا دلت،مة سياسية ليس البت  املوين 
 السيناريو باء:

اهل ددددر  غددددا ’’و ‘‘اإلثددددرا  ب ددددرق غددددا مبددددرواة’’و ‘‘ازددددتلس أمددددوال’’ان لددددت،    لبدددد  نبددددراان محددددراو : 1الحالررررة 
 إصدةا  النبدرا  احلمدراوين بالتدا . فتقدر  ا  غدا مراب دة بدامير ت  األوىل وال انيدة. واب   أن امير دة األزد‘‘املبرواة
(. ‘‘فصدد  الددت،  ’’)ا القددانون الوددا  مددا مددن اميددرائ  الدد  يسددري الي،ددإذ إهن املددذكو ا يتولددأ فقددأ بددامير ت  يف مددا 

 .‘‘للمولومات اإل افية’’وأ يل إىل ك  نبر  افسا يتولأ بقرا  األمانة الوامة يف امين  املتص  
 يف مدا. فدأجرهب متتديل البد ون القانونيدة حتقيقدا ‘‘مغاد   البلدة ب درق غدا مبدرواة’’صة  اومي  ببأن : 2الحالة 
يسددري الي،ددا القددانون الوددا . وأفدداد املتتدديل املركددني الددو ين بددأن البددت  يل جوانددأي يبددتم  الدد  ميددر  اإذا كددان 
أن املولومددات ال جيددوز اسدد يل،ا ألن جر ددة واسددت نتع حتدد  أيضددا نتي ددة لإلزددلل بوقددة تددا ي.  صددة  اليددهاملوددين 

 ون األساس .من القان 2املصاحبة مير ة اهل ر  غا املبرواة ال ان بأ الي،ا املاد   املفرت ةالقانون الوا  
ِورافدددةال الو  ال والغدددشالحتيدددالالانصددديل و الو  الةا اخلدددجدددرائ   ال اتدددا صدددة ت نبدددر  محدددرا  ببدددأن شدددت  : 3الحالرررة 
جدددرائ  مبقتضددد  القدددانون الودددا . و  انبدددر املولومدددات اخلاصدددة جبر دددة اهل دددر  غدددا املبدددرواة ألهندددا اوتدددت جر دددة املوتدددت  

 جر ة اهل ر  غا املبرواة   اس  . مفاد  أنسياسية صري. وأ يل إىل النبر  حتذير 
 :سيناريو جيمال

وألن جر ددددة    يددددت  إصددددةا  نبددددرا  محددددراوين ألن جر ددددة اهل ددددر  غددددا املبددددرواة جر ددددة سياسددددية صددددري :1الحالررررة 
. و بدددأ متتددديل  وايسدددا  ا اتبددد  لدددةا  ا اتدددا  امير دددة األوىل ‘‘الددد  اادددرتاي جر دددة والت دددري اهلويدددة انت دددال ’’

 وزلدددد  إىل أن  ددددذ  احلالددددة يغلدددديل الي،ددددا ال ددددابا السياسدددد  وأن جر ددددة مويددددا  ال ددددابا الغالدددديلونيددددة البدددد ون القان
 ال ارج  النبر ألهنا ال اوتت جر ة ز ا  )  يل أ أي  ر  باألفراد أو املمتلتات(. ‘‘االنت ال والت ري ’’

بدددو  حدددةود الةولدددة ب دددرق غدددا ا’’و‘‘ املبدددا كة يف منظمدددة غدددا مبدددرواة’’ لت،مدددةصدددة ت نبدددر  محدددرا   :2الحالرررة 
‘‘ ابدددو  حدددةود الةولدددة ب دددرق غدددا مبدددرواة’’واسدددت تل  أن جر دددة ‘‘. اال ددد ل  بأنبددد ة مرانادددة’’و‘‘ مبدددرواة

ا تمددا مبدا أن . و ال ولتنفيدذ م دد   دذ  األنبدد ةحلسدا  جممواددات إ  ابيدةمراناددة بأنبدد ة إ  دا  و  ا اتبد  باال ابدا 
 اقر  إصةا  النبر . الجرائ  ز ا  واملراناةأنب ة اإل  ا  يوتت الةو  



- 36 - 

 

 
 العناصر العسكرية 13.3

 
 وانيل استرية؟ذات امي القضايايف  البيانات   جيوز مواملة  -السؤا  

 الخلفية

أن بالتدددا  يبدددرت  مدددن القدددانون األساسددد  لإلنرتبدددول أي ادددةز  أو أنبددد ة اتسددد  ب دددابا اسدددتري. و  3حتظدددر املددداد  
 ري ال  أساس ك  حالة ال  حة .اة س القضايا ذات ال ابا الوست

 أي من السينا يو ات التالية: و تن أن يورش

 صري: جرائ  ذات  ابا استري سيناريو أل:ال
   حمتمة استرية: اةز  سيناريو باءال
مراتبددة يف سدددياق اسددتريال أو مواملدددة مولومددات اتضدددمن اناصدددر الودددا   القددانونمبقتضددد  : جددرائ  سرريناريو جررريمال

 استرية
 يف إ ا  ننا  مسل  : أامال مراتبةدا سيناريو ال
 استرية : جرائ  دولية ان وي ال  جوانيلسيناريو هاءال

 الممارسة الحالية
 صرفجرائم ذات طابع عسكر   -سيناريو أل: ال

مواملددة املولومددات يف ينبغدد  اددة  اددرزي  املنظمددة الدد  الددةوا  أندده  انون الددةو  لتسددلي  ا ددرم ال ااتددتتامددل بالقدد
رائ  ذات ال دددابا الوسدددتري الصدددري وبالت ةيدددة األفودددال الددد  يوااددديل الي،دددا القدددانون الوسدددتري والددد  حددداالت اميددد
ومددن األم لدة النموذجيددة هلدذ  اميددرائ   (53)( انت،اكددا لقدوان  احلدر .2قددانون الودا ؛ أو ال مددن جدرائ ( جر دة 1ليسد : 

 الفرا  من اخلةمة الوسترية والت،ر  من الت نية.

 ل محكمة عسكريةتدخ   :سيناريو باءال

. وبصدفة اامدةال فد ن مدا حيدةد ال دابا الوسدتري لل ر دة 3إن اةز  حمتمة استرية ال يقتض  القائيا ا بيأ املداد  
ال ا لديل األماندة الوامدة ز  ايتمدة الوسدترية يف اضدية مويندة. ومدن أجد  حتةيدة ادةاايات ادةسرياقهاو طبيعتها و 

تمدة الوسدترية.  أدت إىل  فا القضدية أمدا  القا د  الوسدتري أو ايمن مصة  املولومات أن يورش األسبا  ال 
النبددر  واسدد    الي،دداال اصددة  األمانددة الوامددة  قددانون الوددا ال ددابا  غلبددة بيوددة امير ددة أو سددياا،ا  وانددةما يتبدد   مددن

 .(54)املولومات يف اوااة بيانا ا

                                                           
 M. Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice (Fifth edition), P. 676 انظر (53)

(54)
قدة باالمت دال لسدائر القواادة. فمدا يتولدأ  واسد ي  املولومدات شدتوكا يفالنبدر  غا أنه ال  غرا  ما حيدة  يف مجيدا حداالت مواملدة املولومداتال ادة ي دا إصدةا    

ملبدادا  من القانون األساس ( وكذل  وفقا (1)2)املاد  ‘‘ نلرو  اإلالن الوامل  حلقوق اإلنسا’’اقيي  االمت ال وفقا امل ال ال  سبي  اقتض  حماك  أمن الةولة 
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 ر العام المرتكبة في سياق عسك القانونجرائم  :سيناريو جيمال
ال دابا ’’اابا  القانون الةو  لتسلي  ا درم  الدذي يدن  الد  أن اسدت نا  املما سة املوتمة  لةهب اإلنرتبول باقض  

اندةما ا راتديل بالتدا ال قدانون الودا  للةولدة املقة مدة لل لديل. و مبقتضد  الال ين بدأ اندةما اراتديل جر دة  ‘‘الوستري
انةما يقت  جندةي أحدة زملئده يف زمدن السدل ( يسدم  اداد   )م لالوا  مبقتض  القانون يف سياق استري جر ة 

 مبواملة املولومات.

القددانون ويبددت   لدديل إصددةا  نبددر  صددفرا  ببددأن أحددة األفددراد الوسددتري  م دداالط للمولومددات غددا املراب ددة جبددرائ  
صةا  نبدر  صدفرا ال يستنة إليه إل و غ  أن م،نة البت  ليس  مويا ا الوا ال لتن،ا حتتوي ال  اناصر استرية.

 بوجه زاص:   التالي  . وجييل مرااا  الس ال3فمن اللز  اقيي  امت ال م    ذا ال ليل إىل أحتا  املاد  
    الزتفا  البت  أي الاة بننا  مسل  أو املية استرية؟  .1
إذا ا ر ال  البت ال    سي  ليل اسدليمه ال اتابده أي جدرائ  سياسدية أو اسدترية ادرابأ خبةمتده  .2

 لوسترية )م ل الت سس أو الفرا  من اخلةمة الوسترية(؟ا

 . 3للماد   ي من  ذين الس ال  اة يبت  زرااإن اميوا  باإلجيا  ال  أ
 مسل  نزا أعما  مرتكبة في سياق  :سيناريو دا ال

م سددل ال إال   اددت انددوات اإلنرتبددول مولومددات متولقددة بأفوددال ا ا تبدد  يف سددياق نددنا وز أن اوامدد  ال ال جيدداامددةبصددو   
الد  أن  دنا (. فف  املقا  األولال إذا   اتدوفر م شدراتإذا كان  ال  األفوال متصلة جبرائ  دولية )السينا يو  ا  أ

 ال فدد ن  ددذ  األفوددال ال ا وتددت بالضددرو   جددرائ  و دد ال يف شددتل،ا  ددذاال ال ل ا ا تبدد  مبددا ينت،دد  اددوان  احلددر األامددا
ت   جندةي ينتمد  إىل أحدة من اانونه األساس (. فول  سبي  امل الال إذا اد   2اد  انة ج يف إ ا  أنب ة اإلنرتبول )امل

ال ي وتددت  ددذا األمددر جر دة. ويف املقابدد ال حددج لددو  أهب حلدر ال ا  اددةوا يف املوركددةال مبدا ينسدد   مددا اددوان  اأ دراي النددن 
ةولدة اخلدا ج  أو الدةازل ال و دذاال مدن ال دة أمراتبدة ا وتت بصفة اامدة  البلة ال اليل أن ال  األفوال جرائ ال ف هنا

 .3املاد   ف هنا انة ج يف ن اق ا بيأ
 عسكريةئم دولية تنطو  على جوانب جرا :السيناريو هاء

اتولدأ  جماال للتواون يف اضدايا AGN/63/RES/9الذي اات مة مبوجيل القرا   AGN/63/RAP/13  ا  التقرير فت 
ة اإلنسدانية وجدرائ  حدر (. إال أنده يدةاو إىل ا بيدأ مبدةأ ال ددابا با اتدا  جدرائ  ز دا  )إبداد  مجاايدة وجدرائ   د

املدةني  أو قريدر الد  أن جر دة تنيدة األسدرهب الغاليل لتقيي  ك  جر ة ال  حة . والو  ال  ذل ال ين   دذا الت
تولقدة توداون امل لبدات القتضد  ذلد  اقيدي  . وي‘‘جر دة اسدترية بصدفة أساسدية’’املواديدة  د  الوسدترية لقوات يف ا

 باميرائ  الةولية من النوايا التالية:
 لوسدترية الد  سدبي  الفدرا  مدن اخلةمدة ا ئ  الةوليدة )خبدليأال ين بأ القدانون الوسدتري الد  اميدرا

 القانون اإلنساين الةو .امل ال( ب  

 (55)ااتبا  اميرائ  الةولية جرائ  استوجيل اسلي  مراتبي،ا. 

                                                                                                                                                                                     

 مدن الو،دة الدةو  اخلداص بداحلقوق 14وذلد  مبف،دو  املداد   ‘‘بالضدمانات الدةنيا زدلل الدةاوهب امينائيدة يتمتدا في،دا شدت  مدا’’الظدروي الد   من ابيد التسلي  
 املةنية والسياسية.

(55)
املوا ددة  النموذجيددة اسددت ين الدد  جددرائ  احلددر ال السددا ي اددة  ا بيددأ االسددت نا  اخلدداص بدداميرائ  السياسددية ببددأن وتمددة الددن،ع امل ه الدد  غددرا الوااددا أندد 

ودددةل ببدددأن املوا دددة  نظدددر الدددةلي  املا –أ الددد  التسدددلي  جدددرائ  احلدددر  مدددن االسدددت نا  اخلددداص بددداميرائ  الوسدددترية امل بدددمددد  املت دددة  ببدددأن التسدددلي  لأل
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  الد   )إنبا  املنيدة مدن ايداك  الةوليدة 1444مل وظ منذ اا   ا و  القانون امينائ  الةو  ببت
 (ال و و أمر يةل ال  أن ا تما الةو  يوتت ال  اميرائ  ز ا .سبي  امل ال

 واافاادات التوداون  ابدا إليده ادرا ات اميمويدة الوامدةلإلنرتبول يف  دذا ا دالال م لمدا   املبا كة املتناية
1444املتمة منذ اا  

(56). 

  مددن التددابا مدد لال انددةما يتددون املصددة  حمتمددة دوليددة أنبددأ ا جملددس األ. (57)ويددة مصددة  املولومددات
)م دددد  ايتمددددة امينائيددددة الةوليددددة  صدددد  السددددابا مددددن مي دددداق  ددددذ  املنظمددددةمبوجدددديل الفلألمدددد  املت ددددة  

ة باسد  أو حمتمة دولية اوم  ب ريقدة مبدا  الليوغوسلفيا السابقة وايتمة امينائية الةولية لروانةا(
القدول ومد  بتفدوي  مدن جملدس األمدن(ال يصدويل ا تما الةو  )م   ايتمدة امينائيدة الةوليدة الد  ا

 الوستري. القضية يغليل الي،ا ال ابا السياس  أوإن 

 واددة ازداد . املواددل الددذي يوددر  اندده اضددو أو اوددر  اندده  ياددة دوليددة خمولددة غددا مصددة  املولومددات
يف سدددياق ال لبددددات  مددداد اميمويددددة الوامدددة إجددددرا  زاصدددا يتوددد  ااباادددده دددذا الوامددد  أمهيددددة يف إثدددر اات

 ببددددددأن AG-2010-RES-10اميةيددددددة  املتولقددددددة بدددددداميرائ  الةوليددددددة اخل ددددددا  )اددددددرا  اميمويددددددة الوامددددددة 
التوددداون يف إ دددا  ال لبدددات اميةيددددة  املتولقدددة باإلبددداد  اميماايدددة واميددددرائ  املراتبدددة  دددة اإلنسددددانية ’’

ذا املن لدأال يتود  اقيدي  احلداالت الد  اقدا  دمن إ دا  السدينا يو  دا  يف ومن  ‘‘(. وجرائ  احلر 
 أيضا.  و   ذا اإلجرا  اخلاص

 أمثلة
 ذات طابع عسكر  صرف جريمة :السيناريو أل:

دده :1الحالررة  اأديددة  سددالة ي لدديل في،ددا مولومددات إ ددافية ببددأن أشددتاص  فضددوا  أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة وج 
أن  فددد  بدددوتدددت جر دددة مبوجددديل القدددانون اميندددائ  الدددو ين. و د ت األماندددة الوامدددة ي  األمدددر الدددذي ال الوسدددتريةزدددةمت،  

نظدددرا ل ابوددده السياسددد  والوسدددتري و مبدددا الدددةيين )م ددد  حددداالت  3االلت ددداق باخلةمدددة الوسدددترية اسدددري اليددده املددداد  
بلدددغ املتتددديل املركدددني أ    ال دددة مبوجددديل القدددانون الدددو ين. وبالتدددااالسدددتنتاي الضدددماي( بصدددري النظدددر ادددن ااتبدددا   جر 

 الو ين بأنه ال  تنه استتةا  انوات اإلنرتبول لل صول ال  مولومات ببأن   ال  األشتاص.

للغيدا  بدةون ’’م لوبدا يف القوات املسدل ة يف بلدة ال  جنةي -   ليل إصةا  نبر  محرا  ببأن شت  :2الحالة 
ن  مدة الغيددا  بددةون اصددري  املوج،ددة إىل أحددة أفددراد أ . واسددت نتع‘‘وسددراة حاسددو  واسددتتةامه بددةون إذن الاصدري 

القددوات املسددل ة اوتددت جر ددة اسددترية مددن حيددث اميددو ر. أمددا جر تددا السددراة واسددتتةا  احلاسددو  بددةون إذن فقددة 

                                                                                                                                                                                     

 Cherif Bassiouni, International Extradition: United States Law and . انظددر أيضددا44الفقددر   النموذجيددة ببددأن التسددلي ال

Practice (Fifth edition), P. 676. 

تمددة امينائيددة الةوليددة يددن  صددراحة يف ديباجتدده الدد  أن ببددأن اافدداق التودداون مددا اي AG-2004-RES-16( 2114) أن القددرا  تددة  اإلشددا   إىل (56)
. ‘‘من اانوهندا األساسد  3و 2يف اةاد م،ا  املنظمة كما    حمةد  يف املادا   تمة امينائية الةولية وااوة أيضااميرائ  الوااوة  من ازتصاص اي’’

 درائ  الةوليدةال و فضد  يف الواادا املن دأ الدذي يتمدن و ا  التقريدر الصداد  وهلذاال لةهب ااتمداد  دذا القدرا ال اارتفد  اميمويدة الوامدة بالو دا اخلداص لل
 .1444 اا 

مددن  3ال الدد  اددن  الدد  أن  ويددة مصددة  املولومددات  دد  أحددة الووامدد  امل،مددة لتددةا س ا بيددأ املدداد  البياندداتمددن نظددا  مواملددة  ()ج(3)34انظددر املدداد   (57)
 القانون األساس  لإلنرتبول.
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ااتددت أن  ابو،مددا سياسدد  إذ كددان الغددرش من،مددا سددراة مولومددات اتولددأ بدداألمن الوددا  للبلددة. فتقددر  أن اال امددات 
  اصة  النبر  احلمرا .ال و 3الي،ا املاد   ال لثة اسري

  مددن اخلةمددة يف القددوات املسددل ة اددن اوميمددا ببددأن شددت   ددر   أ سدد  أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة :3الحالررة 
الودا   القدانونجر دة ألن امينائ ال يأ انوير اةد من الوثائأ. واست نتع أن امير ة يغليل الي،ا ال ابا الوستري ال  ر 
  اسددد   بالتدددا ال ماليدددة بالغدددة. و  بات شتصدددية بدددأ راي أزدددرهب أو أ دددرا اإصدددايف انويدددر الوثدددائأ   ال دددأ   لدددةاملتم

 املولومات يف اوااة بيانات اإلنرتبول.

ووفقددا مللتدد   .لفددرا  مددن اخلةمددةاوميمددا ببددأن شددت  م لددو   أ سدد  أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة :4الحالررة 
اداد  كدذبا أنده مدري  ]...[ وغداد  إالدي  ]البلدة[ حدامل موده سدل  ’’ ر ةمفدتش شداملوين كان البت    الالواائا

فقددة زلدد  احلتدد  ال جنددةيال البددت  مفددتش شددر ة  ومددا أن  ددذا ‘‘.اخلةمددة بغددرش التنصدد  مددن مواصددلة اخلةمددة
فدداد  ج،دداز البددر ةال وأاسددتاناي زةمتدده يف إذ ختلددل اددن  ‘‘اناصددر جر ددة الفددرا  مددن اخلةمددة مجيددا’’ ه يسددتويفإىل أندد
مبدا أن ’’ختد  املده من،دا سدلحه وذزااده. ووفقدا للم تمدة  ري ال وغاد  البلة ويف ا،ةاده حاجيداتبأنه مذبا ك

غدداد  اخلةمددة البددر ية و و يفددة امينددةي انددةما ختلددل اددن اسددتاناي بددر ة ... اوتددت بالضددرو   م دد  الو يفددة مفددتش 
حدددامل موددده السدددل  الدددذي يف فقدددة فدددر    فدددرا  مدددن اخلةمدددةال وإ دددافة إىل ذلدددفددد ن ذلددد  يودددة  مب ابدددة الدددي  بلدددة ... إ

ال اسددري الي،دداال ولددذل  ال  3املدداد  وأن اقددر  أن امير ددة ذات  ددابا اسددتري صددري  ال. وبنددا  الدد  ذلدد ‘‘ا،ةادده
 يف اوااة بيانات اإلنرتبول. جيوز اس ي  املولومات

 ل محكمة عسكريةع عسكر  صرف وتدخ  جريمة ذات طاب :السيناريوهان أل: وباء
م لوبددا املوددين كددان البددت  و بوددة بنبددر  محددرا . يف مددا  اسددتوي  اندده اوميمددا املتاادديل املركنيددة الو نيددةأ سدد  أحددة 

وأصددة ت مدددذكر  اوايفدده حمتمدددة اسددترية. وأو ددد  . ‘‘لسددراة مقرتنددة بدددالونل وسددراة أسدددل ة والفددرا  مدددن اخلةمددة’’
مو،ددة اسددتري وا اتدديل  ددذ   لبددا يفاملتتدديل املركددني الددو ين أن ايتمددة الوسددترية اددةزل  ألن البددت  كددان  ا

يسددري الي،مددا   األول وال دداينأن اال ددام  ال يف املو،ددة الوسددتري. واسددت نتعالدد  يسددري الي،ددا القددانون الوددا  الواددائا
الوسددتري ذات ال ددابا  الفددرا  مددن اخلةمددةن جممواددة مددن الواددائا ختتلددل اددن  مددة القددانون الوددا  ومهددا مسددتمةان مدد

فصدد  ’’أيضددا  انظددر]. ‘‘السددراة املقرتنددة بددالونل وسددراة أسددل ة’’احلمددرا  بت،مددة صددة ت النبددر  . وبالتددا ال الصددري
 [. ‘‘الت،  

 مرتكبة في سياق عسكر م العا القانونبمقتضى جرائم  :يناريو جيمسال
يل سدددابأ يف البدددر ة الوسدددترية. و أهب متتددد مولومدددات اتولدددأ بقتددد  مسددد ول أ سددد  أحدددة املتااددديل املركنيدددة الو نيدددة

ال ولتدن احلالدة ذات الصدلة ال 3يقا  من ن اق املاد  جنةي يف سياق ننا  مسل  است،ةاي  أن الب ون القانونية
إىل اسدتبواد  ددذ  جندةيال  دة ذاادهال اسددت،ةاي ال يد دي . وادلو  الد  ذلد ال امسددل  انناادةو  ا تمدا الد ايوتت د

الودددا .  القددانون مبقتضددد  جر ددة ألن القتددد  يوتددت 3يف اوااددة بيانددات اإلنرتبدددول مبوجدديل املدداد   التسددد ي مددن القضددية 
 املولومات. ال س ل وبالتا 

 الخدمة العسكرية شخص أثناء تأديةفاء طلب إصدار نشرة صفراء بخصوص اخت :يناريو جيمسال
جنددةي يف القددوات املسددل ة يف بلددة ال  -إصددةا  نبددر  صددفرا  ببددأن شددت    لدديل أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة

الوسترية. و ليل متتديل البد ون القانونيدة مدن املتتديل املركدني الدو ين او دي  مدا يلد : ازتف  أثنا  اأديته اخلةمة 
( إذا ا دددر الددد  البدددت ال  ددد  2و) الالزتفدددا  البدددت  أي الادددة بندددنا  مسدددل  أو امليدددة اسدددترية إذا كدددان (1)
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أن  ي الدو يناملتتديل املركدن  و د   أي جرائ  سياسدية أو اسدترية متصدلة خبةمتده الوسدترية؟ سي  ليل اسليمه ال اتابه
البت  كان يد دي زةمتده الوسدترية اإلجبا يدة وأن ال الادة الزتفائده بدأي ندنا  مسدل  أو امليدة اسدتريةال وأنده 

وأ صددة ت بنددا  الدد  ذلدد     ا نت،دد  3أن املدداد    ددة  أي اددةابا. وبالتددا ال اسددت نتع إذا ا ددر اليدده حيدداطال لددن اتتددذ
 نبر  صفرا . 

 إطار نزا  عسكر  في عما  مرتكبةأ :السيناريو دا 
ببدددأن أشدددتاص م لدددوب  لقتددد  يف  دددروي  محدددرا  إصدددةا  نبدددر   لددديل أحدددة املتااددديل املركنيدددة الو نيدددة :1الحالرررة 
جديش موداد ميندود يف ننا  مسل ال اا    ال  األشتاص بنصديل كمد  ف  سياق و ا مورتي به دوليا كفمبةد . 

  اصددة  النبددر  بالتددا ال جر ددة دوليددة. و  ا اتددا  ولدديس  نددامل مددا ي بدد  انت،ددامل اددوان  احلددر  أوواتلددوا شتصدد . 
 احلمرا  و  اس   املولومات.

اولدة اتد  وإادلي ممتلتدات ببأن أشتاص م لوب  لقتد  وحم اوامي  أ س  أحة املتاايل املركنية الو نية :2الحالة 
ال توددامي ذي أ سدد  الالبلددة الددالد  مواددا حيتلدده جنددود مددن  اميدديش شددا مل  دد ال  األشددتاص يف   ددو  شددن ه اددةالغدا. و 

املرسددلة  توددامي ألن ال ذ  القضددية داسددري الدد   3أن املدداد   بنتي تدده الوةيدة مددن  دد ال  امينددود. واسدت نتعاتد  وأصددييل 
اسددت،ةي اهل ددو  اهل ددو  والبلددة الددذي  ت مسددل ة انتمدد  إىل البلددة الددذي شددن  اتولددأ مبواج،ددات اسددترية بدد  اددوا

 باثن  من   ال  األشتاص.املولومات املتولقة نات يف اااة  البيا اس   بالتا ال  . و جنود 
 أنه نظرا ألن امينود الذين اور وا لل، دو  كدانوا متمركدنين يف املوادا يف إ دا  امليدة  اا ا   الاومي  ثالث وبوة إ سال

 نناادددا مسدددل ا بددد  بلدددةين   املت دددة ال ال جيدددوز ااتبدددا  القضددديةبندددا  الددد  ادددرا  مدددن جملدددس األمدددن التدددابا لألمدددمنفدددذ  
 ذا س     التومي  ال الث.هل. و الي،ابالتا  ال اسري  3املاد  ال وأن اضوين يف اإلنرتبول

  ‘‘متددرد مسددل ’’شددت  م لددو  ألفوددال  محددرا  ببددأن إصددةا  نبددر   لدديل أحددة املتااديل املركنيددة الو نيددة :3الحالررة 
 ال الددذي ينتمدد  إىل وزا  يناملودد نددنا  مسددل ال كددان البددت يف سددياق و ددا موددرتي بدده دوليددا كو . ‘‘مت يدد  بامي ددث’’و 

ال اائدةا ميماادة شدبه اسدترية أ لقد  الندا  الد  جندةي ينتمد  إىل  دذا الندنا يف  الةازلية يف أحدة البلدةان املبدا كة
أن اميددر ت  ا اتبتددا يف  . واسددت نتعأصددة ت حمتمددة اسددترية مددذكر  اوايفددهج تدده. و   فريددأ اسددتري مودداد مث أحرادد

بالتدا ال جدر ت  دوليتد  ز ااد . و أهنمدا وتدت و  ي  حدول السدياد  الد  إالدي . سياق ننا  مسل  وك دن  مدن موركدة 
 و  اس   املولومات. والوسترية    الغالبة ر السياسيةالوناصاات ت أن 

 مرتكبة في إطار نزا  مسل جرائم دولية  :هاءدا  و  هانسيناريو ال

جددرائ   ددة ا تمددا مددن مددوا ين بلددة ثددان لقتدد  امددة و  أشددتاصلتوايددل ة اوددامي  و نيددال ةركنيدداملادديل اتأحددة امل أ سدد 
يتولددأ يف مددا و  .ك ندود  زددةمت، بينمددا كددان  د ال  األشددتاص يد دون نددنا  مسدل  إ دا  يف  ز ادد  أهندا ا ا تبدد  الدةو 

 - أثنددا  نددنا  مسددل   ددو  اسددتري  و ددو - امير ددةال يف  ددو  السددياق الددذي ا اتبدد  فيددهت أن بالت،مددة األوىلال اات دد
أن  دذ   بالت،مدة ال انيدةال وبودة استيضدا  مود  الت،مدة واسدتل  الدردال اسدت نتع يتولدأيف مدا  . أمدا3املداد   ااسري الي،

)ادرا  اميمويددة  الوامددة املتولقدة جبدرائ  احلدر هندع السياسدة  لفادة الوامدة ميددرائ  احلدر . وادة   بِّدأاندة ج  دمن ا امير دة
 بلدةاادرتش ملولومات يف اااة  بياندات اإلنرتبدول إذا ا ن  ال  اة  اس ي الذي ي (AG-2010-RES-10الوامة 
ببدددأن جددرائ  حدددر  ا اتب،ددا أحدددة  اايددا البلدددة األول. صددداد  اددن اضدددو آزددر لتوددداون البددر   ل الددد   لدديلاضددو 
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املولومددات املتولقددة بددالت،مت   أي مددن أندده ال  تددن اسدد ي  اسددت نتعال مددن البلددة الوضددو ال دداين ااددرتاشاقددةمي بسددبيل و 
 اإلنرتبول.  يف اوااة بيانات

 

 جرائم دولية تنطو  على عناصر عسكرية :سيناريو هاءال

ا  أندده ا اتب،ددا بصددفته ة  مير ددة إبدداد  مجاايددة ي ددأ سدد  أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة اوميمددا ببددأن شددت  م لددو  
. وبدالنظر إىل اائةا للبر ة الوسترية وبةافا سياس  متم   يف إبداد  جدن  مدن السدتان بااتبدا    فادة اوميدة وارايدة

  ابا امير ة ود جة ز و  ا مت  اس ي  املولومات يف اوااة بيانات اإلنرتبول.
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 عرقيةعناصر دينية/ 11.3

 
 ؟اراية   جيوز مواملة املولومات انةما اتضمن اناصر دينية أو  -السؤا  

 الخلفية

أن انبدأ أو اتدةز  يف مسدائ  أو شد ون ذات  دابا ’’الد  املنظمدة  بوللإلنرت من القانون األساس   3املاد  حتظر 
مدددن ن ددداق مواملدددة البياندددات مدددن ابدددد  . وإن اسدددتبواد اميدددرائ  ذات ال دددابا الدددةيين أو الونصدددري ‘‘ديدددين أو انصدددري

 (58)الددةينحريددة  يفيتماشدد  مددا املبددادا األساسددية حلقددوق اإلنسددان الدد  املسددتوهب الددةو  وال سدديما احلددأ اإلنرتبددول 
واددة سدداا  اميمويددة  (60)القددانون الددةو  للتسددلي .أيضددا يف ن دداق  ددذا املواددل  وينددة ج .(59)وحظددر التمييددن الونصددري

وتنيدددة مما سدددة دياندددة حمظدددو  ال  الوةيدددة مدددن األم لدددة الددد  جدددرائ  دينيدددة أو انصدددرية صدددري مدددن ابيددد  لإلنرتبدددولالوامدددة 
ال املناصدددددرين  واالنتمدددددا  إىل مجويدددددة دينيدددددة  (61)،وية يف  اب دددددة انصدددددريةالوضدددددو واالسدددددتق ا  أو الةاايدددددة لدددددةين موددددد  

 .(62)حمظو  
القيدود الد  يفر د،ا القدانون الد  . و 3للمداد   التلقائ غا أن وجود اناصر دينية أو انصرية ال يرتايل اليه الت بيأ 

ق الوامدددة أو حقدددوق ة الوامدددة أو األزدددل دددرو ية حلمايدددة األمدددن الودددا  أو النظدددا  الودددا  أو الصددد ’’حريدددة الدددةين ألهندددا 
يف إ ،ددا  ديندده وال اوتددت مددن اميددرائ  الةينيددة  مددا حددأ الفددردبالفودد  ال اتوددا ش  (63)‘‘األساسددية آلزددرين احريددات و 
ا الةول الد  ااتبدا   دذ  واب    ،(64) صريالترا ية ال يوتت جر ة دينية/انصرية  ايرِّش ال اخل ا  صري. و ال

  (65)ن.األفوال جر ة يواايل الي،ا القانو 

اميمااددة ’’و ‘‘اميمااددة الونصددرية’’بدد   1444اقريددر اميمويددة الوامددة لوددا  ن ال  ي دد‘‘انصددري’’مددا يتولددأ مبصدد ل   يفو 
الدددد  متيددددن  الاخلاصددددة باإلبدددداد  اميماايددددة واملواابددددة الي،ددددا 1448 اددددا  مبدددداا إىل الصدددديغة الددددوا د  يف اافاايددددة ‘‘ثنيددددةاإل

 ثنية.ة اإل  اميمااة الونصرية واميماابالت ةية ب
ب د الال  الرغ  من التميين املدذكو  الدوا د يف اافاايدة مندا اإلبداد  اميماايدةو  ااتمداد افسدا أوسدا  3ذ ألغدراش املداد  حي 

الددددوا د يف  ‘‘التمييدددن الونصدددري’’يبددددةو أن التوريدددل األمشددد  لوبدددا    الويف  دددذا الصدددةد. ‘‘انصدددري’’ن اادددا ملصددد ل  
                                                           

ببددأن القضددا  الدد  مجيددا أشددتال التوصدديل والتمييددن  1481أيضددا إاددلن األمدد  املت ددة  لوددا   انظددرن اإلاددلن الوددامل  حلقددوق اإلنسددان. مدد 18املدداد     (58)
 القائم  ال  أساس الةين أو املوتقة.

 (.1425) لهاالافااية الةولية للقضا  ال  التميين الونصري بتافة أشتامن اإلالن الوامل  حلقوق اإلنسان؛  2املاد     (59)
(60)

إذا وجةت الةولة امل البة أسبابا ’’  اجا موا ة  األم  املت ة  النموذجية ببأن اسلي  ا رم  ال  اوةد من ب  األسبا  اإللنامية للرف  ما يل :   
و مركددن ال أو أن و ددا ذلدد  اددة  لغددرش حماكمددة شددت  أو مواابتدده بسددبيل انصددر  أو ديانتدده أو جنسدديته أللاتقدداد بددأن  لدديل التسددلي  إمنددا  ةجو ريدد

 ) ([3]املاد   ‘‘البت  اة يتورش لألذهب ألي من ال  األسبا 
(61)

 .1484لوا   AGN/53/RES/7القرا     
(62)

 .1444لوا   AGN/63/RES/9التقرير املوتمة مبوجيل القرا     
(63)

والصاد  ان األم  املت ة   القائم  ال  أساس الةين أو املوتقةاإلالن املتولأ بالقضا  ال  مجيا أشتال التوصيل والتميين من  (3)1املاد   انظر   
  .1481يف اا  

(64)
 أيضا مو و  اميرائ  املتولقة  رية التوبا. انظر   

(65)
 .1425الصاد   اا   الاالافااية الةولية للقضا  ال  التميين الونصري بتافة أشتالهمن  4م ل املاد   انظر   



- 43 - 

دد (66).مناسدديل اوريددل 1425لوددا  ‘‘ مييددن الونصددري بتافددة أشددتالهاالافاايددة الةوليددة للقضددا  الدد  الت’’ ا ين ددوي فمم 
 ‘‘.األص  القوم  وأ األص  اإلثين’’وريل بالفو  التميين القائ  ال  أساس تاليه  ذا ال

نتي دة لوجدود اناصدر دينيدة وانصدرية  3إمتانيدة ا بيدأ املداد  ال   رحد  مسدألة اإلنرتبدولاملتبوة يف ما سة امليف إ ا  و 
 :(67)احلاالت التاليةيف 
 جرائ  دينية/انصرية  تة كاالنتما  إىل انظي  ديين حمظو . :أل: سيناريوال
 )م ل ات  ناج  ان دوافا دينية(. نصرية يف امير  املراتيلاناصر دينية/اوجود  :سيناريو باءال
شدددر ية ببدددأن شدددبتات اناصدددر دينية/انصدددرية يف سدددياق الومددد  البدددر   )مددد ل امليدددات وجدددود  :سررريناريو جررريمال

 ن مواملددددة املولومددددات الدددد  اتم دددد  يف حتةيددددة البيانددددات فدددد وبالتددددا الإجراميددددة اقددددو  الدددد  زصددددائ  دينية/انصددددرية(. 
أن انت،د  كددل مددن ي ددرج   الونصدرية أي إفددراد مجاادة انصددرية ألغددراش األنبد ة البددر ية بدل  ددةي أو مددت  موقدول 

 .(68)نون األساس ( والقوان  الو نيةمن القا 3( و1)2ن )املاداا اإلنرتبولاوااة 
 الحاليةالممارسة 

 وبالتدددا  اتدددون مواملدددة املولومدددات 3ادددةز  اميدددرائ  الةينية/الونصدددرية الب تدددة  دددمن ن ددداق املددداد   :سررريناريو ألررر:ال
 .املنظمة لقوااةخمالفة  املتصلة  ا

ي بدددأ  اناصدددر سياسدددية أو اسدددتريةالددد  ان دددوي الددد  الددد  غدددرا  مدددا  ددد  احلدددال بالنسدددبة للقضدددايا  :سررريناريو بررراءال
الي،دا القدانون اميندائ  الودادي  يسدريالوادائا اناصدر ال  القضدايا الد  اتضدمن في،دا  مويا  ال ابا الغاليلاإلنرتبول 

 األفدرادال دأ الضدر   ريدة ’’ ويأزذ يف احلسبان اوام  م   ز و   امير ة وما إذا كان  واناصر دينية أو انصريةال
 .(69)‘‘ملمتلتات يا  ال أو با وأ
مولومددة بالغددة ’’أو اإلثددين  الورادد اوتددت املولومددة ذات ال ددابا البتصدد  الدد  اتبددل اددن األصدد   :سررناريو جرريمال

وان دددوت الددد  ايمدددة  ملئمدددةكانددد  ( 1) إذا: إال اإلنرتبدددولالددد  املولومدددة ادددت اندددوات  . وال اوامددد (70)‘‘احلساسدددية
ضدددمن أي ات و صدددف  ببدددت  مو دددوا  و  ( 2) ؛وأغدددراش مواملت،دددا حتقيقيدددة كبدددا  األمهيدددة لتنفيدددذ أ دددةاي املنظمدددة

 .(71)حت  أو اوليأ متييني

                                                           
(66)

كدد  متييددن أو اسددت نا  أو اقييددة أو افضددي  يقددو  الدد  أسدداس الوددرق أو   ‘‘لونصددريا التمييددن’’يقصددة بتوبددا  ال1425 اددا  مددن اافاايددة (1)1وفقددا للمدداد     
ا أو اللددون أو النسدديل أو األصدد  القددوم  أو اإلثددين ويسددت،ةي أو يسددتتبا او يدد  أو ارالددة االاددرتاي  قددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية والتمتددا  دد

يا    اة  املساوا ال يف امليةان السياس  أو امليةان االاتصادي أو امليةان االجتماا  أو امليةان ال قايف أو أي ميةان آزر من ميادين احلمما ست،اال ال
 الوامة.

(67)
را  ببدأن شدت  نبدر  محدإصدةا   لديل فول  سبي  امل الال ادة ي  .   يف إ ا  كل السينا يو تة  اإلشا   إىل أن  بو  القضايا اة ا ر  مبتلت    

 ال  اات )م   الوش ( اتفرد  ا مجااات إثنية موي نة. السينا يو ألل( واة ان وي أوصافهمت،  بالت ري  ال  الترا ية )
(68)

اإلثددين  أي افراددة يف املواملددة اقددو  حصددرا  أو إىل حددة بويددة  الدد  األصدد ’’يف  ددذا الصددةد  أي ايتمددة األو وبيددة حلقددوق اإلنسددان القائدد  بددأن  انظددر   
 ECHR, 13 December) .‘‘للبدت  ال  تدن اتير دا مو دوايا يف جمتمدا د قرا د  مواصدر يقدو  الد  مبدةأ التوةديدة واحدرتا  خمتلدل ال قافدات

2005, Timishev v. Russia , para 58)  أسدددددبا  بالغدددددة األمهيدددددة’’غدددددا أن اسدددددتتةا  اناصدددددر م ددددد  األصددددد  اإلثدددددين أو القدددددوم  ادددددة اسدددددوغه‘‘  
((ECHR, 16 September 1996, Gaygusuz v. Austria, para 42   السو  إىل بلو   ةي مبرو  يرج  ال  ال ابا التميينيمن ابي. 

(69)
 . AGN/53/RES/7  (1484ارا  اميموية الوامة )   

(70)
 .البياناتنظا  مواملة من  (18)1املاد     

(71)
 .البياناتنظا  مواملة من  42املاد     
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 مواملدة املولومدة  درو  إجرا  حتلي  لت  اقي   بوجده زداص اقتض  املنة جة يف  ذ  الفاة ينتع مما اقة   أن القضايا 
 املصد ل اتكمدا ينبغد  و دا   ييدن.املو واية واة  التملضمان مقتضيات ذات الصلة ونسبيت،اال والتةابا املتتذ  

 املستتةمة يف االاتبا . 
 أمثلة
 جريمة دينية بحتة :سيناريو أل:ال

أو إنبدا  انظدي  ديدينال مت دري ’’ن،دا فيده البدت  املودين م لوبدا لودةد مدن اميدرائ  م ليل إصدةا  نبدر  محدرا  كدان 
واسدت نتع أن املولومدات . ‘‘و املبدا كة في،داأ ن التنظيمدات ايظدو  ال أو إدا  داانفصا  أو متنم  أو أي ندو  آزدر مد

إىل انظدي   انتمدا ط اال والت،مدة دينيد اانظيمديدة اميماادة املونوااتدتت ال اتف  لتصنيل اميمااة كتنظي  إ  دار.  املتوفر 
ال ولدذل    اصددة  الوامدةال اضددية ذات  دابا ديددين اإلنرتبددوللقددرا ات مجويدة  ال األمددر الدذي يبددت ال وفقداديدين حمظدو 

 ر  احلمرا .النب
 رتكبعناصر دينية/عنصرية في الجرم الم :سيناريو باءال

الونصدرية والتقليد  مدن شدأن اإلبداد  ’’ببدأن شدت  بسدبيل اوميمدا  ةو نيدال ةركنيداملاديل اتاملأ س  أحدة  :1الحالة 
ائأ حتددرش الدد   وثدداملوددين أ سدد  البددت   الفر ووفقددا للواددائا املتددو . ‘‘اميماايددة إبددان احلددر  الوامليددة ال انيددة واأييددة ا

اةينده شدج  اوتت جرما مبقتضد  القدانون الودا كرا ية الي،ود وانف  حةو  ايراة. فاست تل  أن الترا ية الونصرية 
 املولومات.ال ولذا س   ل  الصتومل الةولية

املوج،دددة  الدددت، . كدددان مدددن بددد   لددديل أحدددة املتااددديل املركنيدددة الو نيدددةبندددا  الددد  صدددة ت نبدددرات محدددرا   :2الحالرررة 
موقدول دينيدة أمدر غدا  أن اتد  األشدتاص  درد اأييدة   لسياسدة القتد  بدةوافا دينيدة. واسدت نتعباملونيد  شدتاص لأل
م يدددةي  أن جدددرائ  القتددد  كانددد  اسدددت،ةي دفدددالددده. فضدددل ادددن  دااددد متناسددديل مدددا أي  دددةي مبدددرو  أو غدددا و 

مدن اإلادلن الودامل   18وا ش ما املداد  و و أمر يت ال،  الةيينيا انتمائاملونيةال ان  ريأ اإل  ا ال إىل اغالسياسة 
 .‘‘لت  شت  احلأ يف حرية التفتا والضما والةين...’’حلقوق اإلنسان الذي ين  ال  أن 

 ية/عنصرية في سياق العمل الشرطيعناصر دين :سيناريو جيمال
مقرتحددا اقددة  ‘‘ائ  الغ ددراددةا س املنظددو  األو ور ميددر ’’  ددا بغددرش  أ سدد  أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددة :1الحالررة 
ولتن أوص  باالستوا دة ادن مصد ل  اقة م    ذا االجتما  أنه  تن  ية ان  ذا املو و . واست نتعسا  حلقة د

واسرتا  االنتبدا  إىل أن أي إشدا   ذات  دابا انصدري يف  (72).‘‘أ   السفر/الرح  ’’بوبا   حيادية م    ‘‘الغ ر’’
نبددرات احلمددرا  مدد ل( أمددر حمظددو  إال إذا كددان اهلددةي مندده ايسددا امليددات سددياق التقصدد  اددن أشددتاص  ددا ب  )ال

 التقص .
ببدددأن إ  ددددابي   اإلنرتبدددولأن يسدددد   مولومدددات يف اواادددة بياندددات  ةو نيدددالركدددني املاددديل اتأحدددة املأ اد  :2الحالرررة 

 سل ". واسدت نتعفريق  يةينون باإلمن أص  أمت رفون يستتة  في،ا ابا ات م   "الت ري اإلسلم  األسود" أو "

                                                           
(72)

مددن  يف املائددة 81ال نب،دد  الل نددة األو وبيددة ملنا ضددة الونصددرية والتوصدديل األمانددة الوامددة إىل أن 2114ا   إىل أندده يف ابددرين ال دداين/نوفمت تددة  اإلشدد  
دد’’فدد ن اسددتتةا  مصدد ل   المسددتقرون. وبالتددا  الددرو  يف بلددةان ا لددس األو ور شددويل اددة يفددرتش أن منددأ ادديش  ددذ  الفاددات ‘‘ أ دد  السددفر  و الرح 
 /الغ ر.نا ضة الونصرية والتوصيل  ة الرو ببأن م 3  اوصية السياسة الوامة  ا  ينت،
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 (73)ه ال جيوز حتةية فاة من املببو   بدالربأ بد  ادات انصدرية وادة دينيدةإذ إن 3أن الوبا ا  اتوا  ان ما املاد  
 اوريل األشتاص بانتمائ،  إىل منظمة إ  ابية.بالتا  اارت   و 

أاضدا  اوايدل ببأن  ةو نيالركني ملاايل اتأحة املأ سل،ا مولومات  اإلنرتبولس  ل  يف اااة  بيانات  :3الحالة 
ال تيدددن اصدددنيل األشدددتاص يف  3أن املددداد   املغربيدددة. واسدددت نتع ةاإلسدددلمي ةبيمنظمدددة إ  ابيدددة مراب دددة  ركدددة البدددب يف

فاات ذات  دابا سياسد  أو ديدين أو انصدري؛ غدا أنده ال اوجدة اقبدة اانونيدة حتدول دون اسد ي  التوريدل التامد  
 ر ان انتمائ،ا الةيين.حلركة إ  ابية بصري النظ

. 3 د ايا التددوا   ممددا أثددا  مسددألة اوافق،ددا مددا املدداد   حتةيددة  ويددةيف منددوذج  ‘‘انصددر’’أاد  ذكددر كلمددة  :4الحالررة 
مدددن أجددد  حتةيدددة  ويدددة ن النمدددوذج ااتمةاددده اميمويدددة الوامدددة أل 3ال  دددرق املددداد   ‘‘انصدددر’’أن مصددد ل   واسدددت نتع

 لو و  ال  األشتاص املفقودين.الض ايا ال  إثر حةو  كا ثة وايسا ا

دده : 5الحالررة  نسددبة ’’يسددأل في،ددا إذا كاندد  إحصددا ااه اضدد   اإلنرتبددول سددالة إىل  أحددة املتاادديل املركنيددة الو نيددةوج 
فأفداد الدرد بأنده ال جيدوز . ‘‘أصدول غ ريدة فدي،  أو اةدا و/أو اة ا من ا رم  منب  مراتي اميرائ  الغ ر شغيل 

أ د  ’’أو  ‘‘الرح د ’’بد  جيديل اسدتومال ابدا   اامدة ال ان دوي الد  إشدا   إثنيدة م د   ‘‘ رالغ’’استتةا  مص ل  
ولومدددات اسدددتتة  فقدددأ لتأكيدددة لسدددائر املتااددديل املركنيدددة الو نيدددة أن  دددذ  املامدددن أجددد  ادددليف أي لدددبس و  ‘‘السدددفر

بددأن  دد ال  األشددتاص  لدديل مولومددات بيتوددذ  أندده واسددت نتع أو إلجددرا  د اسددة اددن اإلجددرا . ألغدراش حتةيددة اهلويددة 
 .3للماد  ألن يف ذل  زراا  رد انتمائ،  ميمااة إثنية موي نة 

 ‘‘بددرو  باملتددة اتاالتددا  غددا امل’’ببددأن  لإلنرتبددولالدد  اجتمددا   ةو نيددال ةركنيدداملادديل اتأحددة امل: احددتع 3الحالررة 
بالغدددة ’’مولومدددات إمندددا اوامددد   ‘‘اإلثدددين’’ولدددأ جبماادددة إثنيدددة مويندددة. فاسدددت نتع أن املنظمدددة حددد  اسدددتتة  مصددد ل  يت

وال  تددن أن  الأغددراش مواملت،دداحتقيددأ أ ددةاي املنظمددة و  فائددة  حتقيقيددة لبلددو . واملولومددات املونيددة ذات ‘‘احلساسددية
يقدددال إن اسدددتتةا   دددذا املصددد ل  غدددا متناسددديل. وأوصددد  بدددأن يضددداي إىل مجيدددا الوثدددائأ املتولقدددة باملبدددرو  الوبدددا   

( مددن نظددا  2)11ين ددوي الدد  ايمددة حتقيقيددة بدداملو  املقصددود يف املدداد   ‘‘اإلثددين’’...  إن اسددتتةا  ابددا  ’’ التاليددة:
  وال يل أ أي  ر  باألشتاص املوني  بسبيل أصوهل  اإلثنية". (74)مواملة املولومات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يبددددةو  ددددذا املواددددل متماشدددديا مددددا مواددددل الل نددددة األو وبيددددة ملنا ضددددة الونصددددرية والتوصدددديل حسدددديل إفدددداد   ددددذ  األزددددا  إىل األمانددددة الوامددددة يف ابددددرين  (73)

 ت  بدأ األصددول الورايدة بددبو  أشددتالمة يف الوةيددة مددن اقا ير دا الق ريددة  دة حمدداوال. وذكددرت الل ندة أهنددا اختدذت موااددل صدا  2114ال داين/نوفمت 
 .لفاة من الفااتوص  ي وتت مب ابة اة األمر الذي اإلجرا ال 

(74)
 من نظا  مواملة البيانات. 42حاليا املاد    
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 فصل التهم 12.3
 

صددلة بوضدد،ا يوتددت جرمدددا انددةما يسددتنة  لددديل التودداون البددر   إىل  دد  منف البيانددات دد  جيددوز مواملددة  -السررؤا  
 وبوض،ا اآلزر يتس  بال ابا السياس /الوستري/الونصري؟ الوا مبقتض  القانون 

 الخلفية

ي ن ب  السينا يو ات التالية: بت،  خمتلفة. و  مت،م  ببأن أشتاص اوامي جيوز إ سال نبرات/    

واحة  ال  األا  اسدري الي،دا من،ما  ا ال يق  ان  مت  اثنت ال: البت  ملحأ ال  أساس مسيناريو أل:ال
جممواددات منفصددلة مددن الواددائاال وصددة ت مددذكرات اوايددل منفصددلة ببددأن كدد  جممواددة  سددتنة الددت،  إىل؛ وا3املدداد  

 من الواائا.

 : مبابه للسينا يو ألل إال أنه   اصة  سوهب مذكر  اوايل واحة  فقأ.سيناريو باءال

من،ما واحة  ال  األا  اسري الي،دا املداد   ا ال يق  ان  مت الو  ال  أساس م: البت  م لسيناريو جيمال
 . مذكر  اوايل واحة تواائا أزرهب مراب ة  ا؛ وصة   وإىلإىل جممواة من الواائا  واستنة الت،  ؛3

 
 الحاليةالممارسة 

الددة  لدديل يف ح الصدداد   مددن  لبددات منفصددلة. ووفقددا لددذل ينبغدد  أن اوددال الددت،  كمددا لددو كاندد  سرريناريو ألرر:: ال
 ختضددداالتوايدددل باإلحالدددة إىل الت،مدددة أو الدددت،  الددد   مدددذكراتجيدددوز إصدددةا  ا الددد  أسددداس مدددذكر  أو  الإصدددةا  نبدددر 
 ال. ويف حالة اومي  يتضدمن اإلحالدة إىل مجيدا الدت،  ويتضدمن مولومدات ببدأن مجيدا مدذكرات التوايدلللقانون الوا 

لقدرا  وإ دافة حتدذير يبدا لتومي  وامي،ات ال  اتلقا (  ذا اينبغ  إبل  املتتيل املركني الو ين املوين )أي مصة  ا
 .املذكو  القرا إىل 

جيدوز مواملدة املولومدات الد   الن جممواات خمتلفة مدن الوادائاانامجة فول الت،   أن  بوة أن ي ستنتع : سيناريو باءال
تصدلة جبدرائ  القدانون الودا   د  وحدة ا املولومدات املمدا اإلشدا   إىل أن  فاد  الدت، ل ةتضدمناملالتوايدل  مدذكر أساس 

. ويف ‘‘مولومددات إ ددافية’’جيددوز إ ددافة  ددذ  املولومددات يف حقدد   الويف حالددة إصددةا  نبددر الدد  ن بددرت وس دد ل . 
 جييل إبل  املتاايل املركنية الو نية وإ افة حتذير يف امللل. الحالة إصةا  اومي 

 الالد  ةدو آزدريف ما بين،دا راب ة املمواة واحة  من الواائا أو جم: بالنظر إىل أن الت،  املستنة  إىل سيناريو جيمال
 د   -ولديس صديغة  مدة مويندة  -الد  أن يو دا يف االاتبدا  أن الوادائا  الغاليل البام  للقضيةينبغ  اقيي  ال ابا 

 .  حتةد ال ابا الذي اتس  به القضية ال 

 أمثلة
 توقي: منفصلة مذكرات :سيناريو أل:ال

إ انددة مو ددل شددر ة أو مو ددل يف القددوات املسددل ة وإ انددة الددرئيس السددابأ ’’ن شددت  لت،مددة صددة  اومددي  ببددأ
اات دددتت الت،مدددة األوىل  مدددة سياسدددية وا ددد ة بددداملو  . ‘‘احلصدددول الددد  أسدددل ة ب دددرق غدددا مبدددرواة’’و ‘‘[]للبلدددة
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صدددة ت مدددذكر  اوايدددل . و  الودددافددداات تت  تددد   ابو،دددا زا دددوة للقدددانون ة ال انيدددة أمدددا الت،مددد 3املقصدددود يف املددداد  
 ت ددذيرالوأ دديل فقددأال  جيددوز اسدد يل،ا منفصددلة لتدد  مددن الددوااوت . واسددت نتع بالوااوددة ال انيددة أن املولومددات املتولقددة

إ اندددة مو دددل شدددر ة أو مو دددل يف القدددوات  ت،مدددةاملتولقدددة باملولومدددات   ا سددد   إال ’’ :التدددا  يف ااادددة  البياندددات
  ب لديل نبدر  محدرا  الد  أسداس مدذكريت وفيما بوة اسدتوي  ادن التومدي. ‘‘[ةاملسل ة وإ انة الرئيس السابأ ]للبل

احلصدددول الددد  ’’. وصدددة ت النبدددر  احلمدددرا  فقدددأ الددد  أسددداس مدددذكر  التوايدددل الددد  اتضدددمن  مدددة التوايدددل نفسددد،ا
 .  ‘‘أسل ة ب رق غا مبرواة

 مذكرة توقي: واحدة فقط :سيناريو باءال
 ‘‘ثرا  ب رق غا مبدرواةإ’’و ‘‘حتيالا’’ لت، نبرات محرا  إصةا  و نية ال ركنيةاملتاايل  ليل أحة امل :1الحالة 

اسددري الي،ددا.  3أن الت،مددة األزددا  غددا مراب ددة بددالت،مت  األزددري  وأن املدداد   واسددت نتع. ‘‘  ددر  غددا مبددرواة’’و
تان جرمددا مبقتضدد  القددانون تددفقددأ إىل الت،متدد  األوليدد  اللتدد  اوباالسددتناد إصددةا  النبددرات احلمددرا  بالتددا  اقددر  و 

 .‘‘ افيةمولومات إ’’ املسم يف امين  . وأ يل افسا يتولأ بقرا  األمانة الوامة إىل ك  نبر  الوا 

 
 كدان البدت و . نبدر  محدرا بودة ب لديل يف مدا  اسدتوي  انده ااوميمدو نيدة الركنيدة املتااديل وج ه أحدة امل :2الحالة 
أن الت،متد  األوىل وال انيدة  . واسدت نتع‘‘أسل ة واهلرو  مدن اخلةمدة الوسدترية لسراة باإلكرا  وسراة’’م لوبا  املوين

 ختتلدددل ادددن اميدددر  الوسدددتري الصدددري املتم ددد  يفتولقدددان مب موادددة مدددن الوادددائا وا  الودددااندددة جان يف إ دددا  القدددانون 
 .‘‘وسراة أسل ة السراة باإلكرا ’’صة ت النبر  احلمرا  ببأن  م   اهلرو  من اخلةمة الوسترية. وبالتا 

جدرائ  ال والورافدةال املوتدت  حتيدالاخلةا ال والنصديل واالجرائ   ة ت نبر  محرا  ببأن شت  ال اتا ص :3الحالة 
مبقتضدد  القددانون الوددا . و  انبددر املولومددات اخلاصددة جبر ددة اهل ددر  غددا املبددرواة ألهنددا اوتددت جر ددة سياسددية صددري. 

 ة اهل ر  غا املبرواة   اس  .وأ يل إىل النبر  حتذير يفية بأن جر 
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 (2113)جةية: شبا /فتاير  االتساق بين التهم والوقائع الساندة 13.3

ي ستبدل مددن املما سددة املتبودة يف املنظمددة أن  الددت،  كمددا ادرد يف  لبددات التودداون البدر   ال اوتددس بالضددرو   ال ددابا 
ساس الوحية لتقيي  مةهب واو  أحة ال لبات  دمن ن داق الص ي  لل ر ة و تن أال اصل  بالتا  ألن اتون األ

  ا.  وبالتا ال يتو  استوراش ك  اضية استنادا إىل الواائا املنو د .(75)3 املاد 
وال بة بالتا  من الت قأ أوال من أن  الواائا املستن ة إلي،ا متماشية ما الت، ؛ وثانيدا مدن أن  الوادائا ادربأ البدت  

ملوج،ة إليه. فل يتف  ال  سبي  امل ال اقدةمي مولومدات اامدة ادن امير دة والقدول إن البدت  املودين املوين بالت،  ا
بددةال مددن ذلدد ال يتودد  اددرش أنبدد ة البددت  املوددين أو دو   يف  ددذ  امير ددة. والدد  ‘‘. متددو   يف  ددذ  امير ددة’’

اد   ببدأن ادة  أشدتاص متدو    املنوال نفسهال ينبغ  أن يتضمن ك   ليل مدن  لبدات النبدرات أو التودامي  الصد
للدددةو  الددذي ا ددد لا بدده البدددت  املودددين  اخمتصدددر  اوصددف متبوادددايف النبددا  اإلجرامددد  نفسدده ملتددد  وادددائا امير ددة 

 .(76)بالنبر  أو التومي  يف امير ة ذات الصلة
الدد  اوام دد  يبددت  شددر ا اامددا مسددبقا لضددمان نوايددة البيانددات بدد   3مقصددو ا الدد  املدداد  مددا أن  ددذا التقيددي  لدديس و 

ادددت اندددوات اإلنرتبدددولال ف نددده بدددالغ األمهيدددة مدددن أجددد  حتةيدددة ال دددابا الغالددديل الددد  القضدددية ولرمبدددا أيضدددا لت ةيدددة سدددائر 
املسائ  ذات الصلة )يف ما يتولأ بالفص  بد  الدت،  الد  سدبي  امل دال(. واندةما ا  در  أسدالةال يف سدياق اسدتوراش 

  ليل من مصة  البيانات اقةمي اإليضاحات.اضية ماال ببأن الصلة ب  الواائا والت، ال ي  
 أمثلة

االشدرتامل يف منظمدة إجراميدة واتد  أحدة  ا ببدأن شدت  لت،مد اوميماملتاايل املركنية الو نية أحة  وج ه :0الحالة 
ابدد ا الدد  اإلزددلل بالنظددا  ’’أفددراد البددر ة. ولتددن و د يف ملتدد  واددائا القضددية أن   ددذا البددت  وز  مناشددا 

وملدددا اات دددت أن  هلدددذين الونصدددرين  ابودددا سياسددديا وأهنمدددا   يدددردا يف ‘‘. اغيدددا النظدددا  الةسدددتو ي’’إىل  وادددةاو‘‘ الودددا 
 الواائاال   ليل من املتتيل املركني الو ين إااد  اوجيه التومي  دون اإلشا   إىل االداا ات السياسية.

 
سلسددلة  ي الددو ين يف البلددة املددذكو ركددن املتتدديل امل يس يف أحددة البلددةان بوادد  اصدداال أصدة بودة زلددا الددرئ :3الحالررة 

نفسدده يف مجيددا  ددو مدن التوددامي  ببددأنه وببددأن أفددراد أسددراه املقددرب  لددت،  متصدلة بالفسدداد. وملددا كددان ملتدد  الواددائا 
التوددامي ال   لدديل مددن املتتدديل املركددني الددو ين اددوفا املنيددة مددن املولومددات ببددأن دو  كدد  فددرد مددن األفددراد املونيدد  يف 

 م  ذي الصلة.النبا  اإلجرا
صدلت،  إصدةا  نبدرات ببدأن أ بودة أشدتاص لدت،  إ  دا ال بسدبيل  ليل أحدة املتااديل املركنيدة الو نيدة  :2الحالة 

بوةد من االاتةا ات اإل  ابيدة الد  اور د  هلدا أ دةاي دبلوماسدية يف بلدةان شدج. وادة أو د   ال لبدات سدياق 
امير دددة. لدددذاال   لدديل مدددن املتتددديل املركدددني  دددذ    األشددتاص يف لتن،دددا أغفلدد  املبدددا كة املباشدددر  هلددد الاملونيدددة امير ددة 

أو ا درا ،  في،داال ك  من،  يف االاتةا ات اإل  ابيدة   تفيلة بالتميين ب  مبا كةالو ين اوفا املنية من املولومات ال
 النبرات. د املتتيل املركني الو ين  ذ  املولوماتال صة توالصلة ب  الواائا والت،  املوج،ة. وبوة أن زوِّ 

                                                           
(75)
ن حتس  ان لاا من أمسألدة ال ابدا الغالديل ينبغ  ’’أن  ال  الذي ين  ال AGN/63/RES/9املوتمة بالقرا   4991انظر يف  ذا السياق اقرير اا   

 ‘‘.  4994 ارا   يفكما و د    "ال صفدة القاندون الودا   ال يف البلة ال اليل  ال سبغ ال   ذ  الواائاأ  ذا إحج  "   ال حتلي  الواائا
(76)
أمهية ’’ببأن  (LA/36653-119/5.2/YGO/lb/vp)املرجا  2142ان/أبري  نيس 9الصةد الرسالة الوامة ال  وج ،ت،ا األمانة الوامة يف انظر يف  ذا  

 ‘‘.اضم   لبات إصةا  النبرات احلمرا  والتوامي  واائا اربأ األشتاص امل لوب  بالت،  املوج،ة إلي، 
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-------- 

 تذييل
 

 3 بالمادة الصلة ذات القضايا تقييم على السارية األنظمة
 

 القانون األساسي

 2المادة 
   [: اإلنرتبولأ ةاي ]

القوان  القائمة  إ ا ن اق ب  كافة سل ات البر ة امينائيةال يف  أوسااأم  وانمية التواون املتبادل الد   .1
 .اإلنسانالوامل  حلقوق  الناإليف خمتلل البلةان وبرو  

 وانمية كافة امل سسات القاد   ال  املسامهة الفوالة يف الوااية من جرائ  القانون الوا  ويف متاف ت،ا. إنبا  .2

 3المادة 
و أو ديدين أو اسدتري أو ش ون ذات  دابا سياسد  أو اتةز  يف مسائ  أانبأ ن أحيظر ال  املنظمة حظرا بااا 

 انصري.
 

 [2142متوز/يوليو  4]دز  حي ن النفاذ يف  ة البياناتنظام معامل

 : تعاري:0المادة 
أي جر ة جنائيةال باست نا  اميرائ  ال  ان بأ الي،ا املاد  ‘‘ رائ  ال  يسري الي،ا القانون الوا امي’’بد  ي قصة .4

 من القانون األساس  واميرائ  ال  حةدت اميموية الوامة نظاما زاصا هلا. 3

 مراعاة مبادئ اإلدارة :5المادة 
جيري التواون البر   الةو ال ات انوات اإلنرتبولال يف إ ا  القوااة الوامة ال  حتتد  امد  املنظمدةال وخباصدة  .4

 اانوهنا األساس .

 32و 34و 22و 3و 2 للمدددواد رتبدددول للمولومددداتال ببدددت  زددداصال وفقددداوادددت  مواملدددة البياندددات يف منظومدددة اإلن .2
 س  للمنظمة.من القانون األسا 14و 32و

 : مراعاة القانون األساسي للمنظمة34المادة 

من  ذا النظا ال واب  اس ي  أي بيانات يف اااة  بيانات شر يةال يتو  ال  املتتديل املركدني  5 للماد وفقا  .2
مدددن القدددانون األساسددد   3الددو ين أو التيدددان الدددو ين أو التيددان الدددةو  التأكدددة مدددن اقيددة  دددذ  البياندددات باملدداد  

 ة.للمنظم
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مددن القددانون األساسدد ال واضددوه يف  3األمانددة الوامددة دلدديل للمما سددات ببددأن ا بيددأ املدداد   وددة  وهلددذا الغددرشال ا   .3
متندداول املتاادديل املركنيددة الو نيددة والتيانددات الو نيددة والتيانددات الةوليددةال اسددتنادا إىل اوجي،ددات اميمويددة الوامددة 

 الصلةال وال سيما:وإىل ا و  القانون الةو  وإىل الوناصر األزرهب ذات 

  بيوة امير ال أي الت،  والواائا ال  يستنة إلي،ا؛ (أ )
 و ا األشتاص؛ (  )
 ؛وية مصة  البيانات  (ج )
 ؛آزر دو  أو كيانيوت انه متتيل مركني و ين املوال الذي  (د )
 االلتنامات ال  يفر ،ا القانون الةو ؛ (ه )
 ابوات األمر ال  حياد املنظمة؛ (و )
 السياق الوا  للقضية. (ز )

 لب إصدار نشرة: ط35المادة 

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

 .املتتيل أو التيان إزا  القانون الةو 

 الستعراض القانوني من ِقبل األمانة العامة: ا88المادة 
ل لبددات النبددرات احلمددرا  كافددة ابدد  إصددةا  ا لضددمان امت اهلددا للقددانون    جرا  اسددتوراش اددانوينبدداقددو  األمانددة الوامددة 

 من  ذا القانون. 3و 2األساس  لإلنرتبول واوااة ال وحتةيةا للمادا  

 : إحالة التعاميم99المادة 
 (...) منيتو  ال  املتتيل املركني الو ين أو التيان الةو  التأكة  الاب  إحالة أي اومي  .2

ولواجبدات  األساسد  للمنظمدةال قدانونمدن ال 3و (1)2لمدادا  لال ليل ألنظمدة اإلنرتبدولال وخباصدة  امت ال)د( 
 .القانون الةو املتتيل أو التيان إزا  
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