
1

دليل نشرات اإلنتربول الحمراء
 للمدافعين عن حقوق اإلنسان

 المرتبطين بالوضع السوري 

أسثه طضاإ جغرظغضا 37 لطسثالئ الثولغئ بالاساون طع الغعم الاالغ
”ظحضر العضالئ السعغثغئ لطاظمغئ سطى دسمعا السثّغ إلخثار عثا الثلغض“



التــايلي اليــوم  مــع  بالتعــاون  الدوليــة  للعدالــة   37 نيــكا  ج�ي مكتــب  أعــده 

الدليــل“ هــذا  إلإصــدار  الســخّي  دعمهــا  عــى  للتنميــة  الســويدية  الوكالــة  ”نشــكر 



)TDA( منظمة اليوم التالي
هــي منظمــة ســورية تعمــل علــى دعــم االنتقــال الديمقراطــي فــي ســوريا، ويتركــز نطــاق عملهــا 
فــي المجــاالت التاليــة: ســيادة القانــون، العدالــة االنتقاليــة، إصــاح القطــاع األمنــي، تصميــم 
النظــم االنتخابيــة وانتخــاب الجمعيــة التأسيســية، التصميــم الدســتوري، اإلصــاح االقتصــادي، 

والسياســات االجتماعيــة.

مكتب جيرنيكا 37
هــم محامــون مؤهلــون فــي المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة ويرافعــون بانتظــام أمــام 
العديــد مــن المحاكــم المحليــة والدوليــة، يمتلكــون خبــرة واســعة فــي التعامــل مــع قضايــا 
ونشــرات اإلنتربــول، ويقومــون بتمثيــل األفــراد المحتجزين ســواء في ســياق تســليم المجرمين 
أو بعــده. يشــارك األعضــاء أيًضــا بعمــق فــي جهــود المســاءلة فــي ســوريا، ويتمتعــون بفهــم 

عميــق للســياق الســوري، والوضــع الجيوسياســي األوســع لــه.

سيدا
هــي وكالــة الحكومــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي، تهــدف إلــى الحــد مــن الفقــر والقمــع فــي 
العالــم، وتعمــل بالتعــاون مــع المنظمــات والهيئــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، مــن أجــل 

االســتثمار فــي التنميــة المســتدامة للجميــع.



 

القسم 1: هذا الدليل 
ماذا يتضمن هذا الدليل؟

ماذا سأستفيد من هذا الدليل؟
من الذي أعد هذا الدليل وما الذي أّهلهم للقيام بذلك؟
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مفاهيم خاطئة عن اإلنتربول
شرح النشرات الحمراء

ما هي قواعد أو قوانين اإلنتربول الرئيسة ذات الصلة؟ 
سياسة اإلنتربول بشأن الاجئين

القسم 3: نصائح يمكنك تطبيقها على المدى القريب عند ظهور نشرة حمراء
       نصائح قبل السفر

االستشارة في الحاالت التي تنطوي على االعتقال/االحتجاز
ماذا تفعل إذا تم القبض عليك
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طلب البيانات من قوات الشرطة المحلية
تقديم طلب الوصول إلى البيانات إلى لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول

كيفية االعتراض على النشرة الحمراء أو السعي إلزالة البيانات التي في حوزة اإلنتربول
مخاطبة لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول و طلب إزالة و/أو حذف أي بيانات محتفظ بها

الحجج الشائعة لمنع إصدار أو إلغاء النشرات الحمراء التعسفية
القسم 5: إجراءات طويلة المدى

من منح قبول سوريا ومن يستطيع تعليقه؟ 
ما هي الهيئات التي يجب أن تستهدفها المناصرة؟

ما هي الحجج لتعليق االمتيازات السورية من جديد؟
ما هي استراتيجيات المناصرة التي يمكنك اتباعها؟

 

................................................................................................

.....................................................................................

..............................................................................

..............................................

...........................................................................................

..............................................................................

...............................................................................................

......................................................

..............................................................................

.........................................................................................

.............................................

.............................................................................

.....................

...............................................................................................

..........................................

..............................................................................

....................................................................

..........................................................................

......................................................

..........................................................................

................................................................

.................

......

......................................

................................................................................

............................................................

.....................................................

...................................................

....................................................

 
1
2
3
3
6
7
8
9
11
12
14
15
18
19
23
23
27
29
30
30
31
32
36
37
39
45
46
47
48
49

جدول المحتويات

هذا الدليل

01



هذا الدليل

01



2

دليل نشرات اإلنتربول الحمراء للمدافعين عن
حقوق اإلنسان المرتبطين بالوضع السوري

القسم 1: هذا الدليل

هــذا الدليــل عبــارة عــن مجموعــة أدوات عمليــة للتفاعــل مــع نظــام اإلنتربــول. إنــه 
مصمــم للمدافعيــن الســوريين عــن حقــوق اإلنســان وأولئــك الذيــن يعملــون علــى 

الوضــع فــي ســوريا الذيــن يجــدون أنفســهم فــي:

ماذا يتضمن هذا الدليل؟ 

ــم  ــه. ث ــول وموقــع ســوريا أو صاحياتهــا في ــل بشــرح لنظــام اإلنترب ــدأ هــذا الدلي يب
ــة التصــرف: ــًا لكيفي يقــدم تحلي

  فــي الحــاالت العاجلــة التــي تنطــوي علــى االعتقــال واالحتجــاز )بمــا فــي ذلــك 
توفيــر قوائــم مرجعيــة مفيــدة يمكــن اتباعهــا حرفًيــا(.

  فــي الحــاالت غيــر العاجلــة حيــث يســافر الفــرد إلــى بلــدان معينــة؛ وعندمــا يشــتبه 
الفــرد أو يحــدد أن نشــرة حمــراء قــد صــدرت ضــده. عنــد االقتضــاء، ســيذكر الدليــل 

دراســات الحالــة مــن ســياقات أخــرى.

كاالعتقــال  العاجلــة  الحــاالت   
واالحتجــاز و/أو الخضــوع لطلبــات 
مــن  نشــرة  وجــود  بعــد  تســليم 

ضدهــم. اإلنتربــول 

ــي  ــة الت ــر العاجل    المواقــف غي
قــد يكــون مــن المستحســن فيهــا 
اإلنتربــول  نشــرة  فــي  الطعــن 
أثنــاء عــدم االحتجــاز، أو الســعي 
يحتفــظ  التــي  البيانــات  إلزالــة 
فــي  الطعــن  أو  اإلنتربــول،  بهــا 

فيــه. ســوريا  عضويــة 
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ماذا سأستفيد من هذا الدليل؟

يهــدف هــذا الدليــل إلــى توفيــر مصــدر لمــن يبحثــون عــن طريقــة عمليــة عندمــا 
يجــدون أنفســهم فــي المواقــف المذكــورة أعــاه. هــذا دليــل مفصــل خطــوة بخطوة 
ومقســم إلــى أقســام محــددة تعتمــد علــى الموقــف الــذي يجــدون أنفســهم فيــه 

وكيفيــة التعامــل معــه بأكثــر الطــرق فعاليــة ممكنــة.
ال تشــكل اإلرشــادات الموضحــة هنــا نصيحــة قانونية وإنما هــي ألغراض المعلومات 
العامــة فقــط. ال ينبغــي االعتمــاد عليهــا كمشــورة قانونيــة حيــث تختلــف كل حالــة 
ــة أن  ــة أو دولي ــى أي شــخص خاضــع لمذكــرة توقيــف محلي عــن األخــرى. يجــب عل

يســعى للحصــول علــى مشــورة قانونيــة مســتقلة فيمــا يتعلــق بقضيتــه.

من الذي أعد هذا الدليل وما هي مؤهالتهم؟

ــى تعليمــات منظمــة  ــاًء عل ــكا 37 بن ــل مكتــب جيرني ــل مــن قب ــم إعــداد هــذا الدلي ت
اليــوم التالــي، بدعــم ســخي مــن حكومــة الســويد. أعضــاء جيرنيــكا 37 المشــاركون 
فــي إعــداد هــذا الدليــل هــم محامــون مؤهلــون فــي المملكــة المتحــدة والواليــات 
المتحــدة ويرافعــون بانتظــام أمــام العديــد مــن المحاكــم المحليــة والدوليــة، يمتلكون 
خبــرة فــي التعامــل مــع قضايــا ونشــرات اإلنتربــول، ويقومــون بتمثيــل األفــراد 
ــن أو بعــده. يشــارك األعضــاء أيًضــا  ــن ســواء فــي ســياق تســليم المجرمي المحتجزي
بعمــق فــي جهــود المســاءلة فــي ســوريا، ويتمتعــون بفهــم عميق للســياق الســوري، 

والوضــع الجيوسياســي األوســع لــه.
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دليل نشرات اإلنتربول الحمراء للمدافعين عن
حقوق اإلنسان المرتبطين بالوضع السوري

شارك في تأليف هذا الدليل ومراجعته كل من:

والرئيــس  جيرنيــكا  لمجموعــة  المشــارك  المؤســس   - كادمــان  توبــي 
37 جيرنيــكا  لمكتــب  المشــارك 

الحمــراء  النشــرات  االســتئناف ضــد  دعــاوى  فــي  توبــي محــاٍم متمــرس 
تســليم  فــي قضايــا  خبيــر  هــو  توبــي  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  لإلنتربــول. 
المطلوبيــن ويقــدم المشــورة ويمثــل األفــراد باإلضافــة إلــى الســلطات 
القضائيــة والحكومــات فــي إجراءات التســليم في كل من جلســات االســتماع 
االبتدائيــة واالســتئناف علــى جميــع مســتويات المحاكمــات. وهــو متخصــص 
ــي واإلنســاني واإلرهــاب  ــي الدول ــون الجنائ ــه فــي مجــاالت القان ــرف ب معت
الدولــي والقانــون التجــاري الدولــي والتحكيــم ومكافحــة الفســاد وتســليم 
المجرميــن والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة وقانــون حقــوق اإلنســان. وهــو 
محــاٍم ُمصنــف فــي تشــامبرز وشــركاؤها فــي 2018 و 2019 و 2020 و 
2021 ودليــل المملكــة المتحــدة للجريمــة الدوليــة. يتمتــع توبــي بممارســة 
ــا كمحامــي الدفــاع  مهمــة فــي القانــون الجنائــي الدولــي، حيــث يعمــل حالًي
ــر المتخصصــة فــي كوســوفو. ــاي فــي الدوائ الرئيســي للســيد نســيم هارادين

مارك هامبلينج - عضو جيرنيكا 37
قبــل تأهيلــه كمحــام، كان مــارك نائــب رئيــس اإلنتربــول بالمملكــة المتحــدة، 
ــة/ إنفــاذ  ــة الوطني ــرة االســتخبارات الجنائي ــق فــي دائ ــاط التحقي ــر ضب وكبي
المعقــدة  الجرائــم  مــع  يتعامــل  الــذي  المتحــدة،  المملكــة  فــي  القانــون 
البــارزة. مــارك عضــو فــي نقابــة المحاميــن فــي إنجلتــرا وويلــز، ويتمتــع بقــدر 
كبيــر مــن الخبــرة علــى جميــع مســتويات النظــام القانونــي. منــذ عــام 2009، 
يعمــل مــارك فــي كولومبيــا حيــث يعمــل حالًيــا فــي مكتــب المدعــي العــام 

الكولومبــي.
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ابراهيم العلبي - عضو جيرنيكا 37
إبراهيــم محــاٍم يتمتــع بمعرفــة وخبــرة متخصصــة فــي القانــون الدولــي و 
تتضمــن أنشــطته العمــل علــى الشــرق األوســط ، وال ســيما ســوريا. إبراهيــم 
هــو جــزء مــن الفريــق القانونــي الــذي يقــدم المشــورة للحكومــة الهولنديــة 
ــي  ــب، والت ــة التعذي ــاكات اتفاقي ــى انته ــا لمحاســبة ســوريا عل بشــأن عمله
قــد ينتهــي بهــا األمــر أمــام محكمــة العــدل الدوليــة. وهــو أيضــا يعمــل 
علــى تطويــر مبــادرات قضائيــة معــدة لمحاســبة المجرميــن علــى اســتخدام 
األســلحة الكيماويــة فــي ســوريا. إبراهيــم هــو مؤســس برنامــج التطويــر 
القانونــي الســوري، الــذي قــدم الخبــرة القانونيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
الســورية فــي مجموعــة مــن القضايــا المعقــدة المتعلقــة بالنــزوح القســري 
والتعذيــب وآليــات األمــم المتحــدة وتســهيل المســاعدة اإلنســانية وغيرهــا 
مــن األمــور. يعمــل البرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي أيًضــا علــى األعمال 
التجاريــة والمســائل المتعلقــة بحقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك العقوبــات. 
عمــل إبراهيــم مستشــارا لألمــم المتحــدة )مكتــب حقــوق اإلنســان(، و نقابــة 
ــة  ــة، و هــو اآلن منخــرط فــي جامعــة أكســفورد فــي كلي ــن الدولي المحامي

الحكومــة لتعميــق المعرفــة السياســاتية.   
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القسم 2: نظام اإلنتربول

اإلنتربــول منظمــة حكوميــة دوليــة تعمــل علــى تســهيل التعــاون العالمــي بيــن قوات 
الشــرطة، وتمكينهــا مــن تبــادل قواعــد البيانــات المتعلقــة بالجرائــم وأفــراد محدديــن 
والوصــول إليهــم. ال يطلــب اإلنتربــول و ال يلــزم الــدول بالعمــل أو التعــاون مــع 

نظامهــم، فالعمــل أو التعــاون معهــم هــو علــى أســاس طوعــي فقــط.

شرح نظام نشرات اإلنتربول 

يتــم تنســيق التعــاون بيــن الــدول األعضــاء فــي اإلنتربــول علــى أســاس نشــرات 
ــول. فــي حيــن يركــز هــذا  ــة مختلفــة داخــل نظــام اإلنترب ــكل منهــا أهمي مختلفــة، ل
ــر ونشــر المعلومــات المتعلقــة »باألشــخاص  الدليــل علــى دور اإلنتربــول فــي توفي
المطلوبيــن« فــي شــكل نشــرات حمــراء، فــإن هــذه مجــرد طريقــة واحــدة مــن عــدة 

طــرق أخــرى تتعــاون بهــا الــدول فــي إطــار نظــام اإلنتربــول:

  النشــرات الحمــراء، وُتســتخدم للبحــث عــن مــكان واعتقــال األشــخاص 
عقوبتهــم. فتــرة  لقضــاء  أو  لمحاكمتهــم  المطلوبيــن 

ــد مــكان األشــخاص     النشــرات الصفــراء، وُتســتخدم للمســاعدة فــي تحدي
المفقوديــن، وغالًبــا مــا يكونــون قاصريــن، أو للمســاعدة في تحديد األشــخاص 

الغيــر قادريــن علــى تحديــد هويتهــم.

لجمــع معلومــات إضافيــة حــول هويــة  الزرقــاء، وُتســتخدم  النشــرات     
معينــة. بجريمــة  المتعلقــة  أنشــطته  أو  موقعــه  أو  الشــخص 

    النشــرات الســوداء، وُتســتخدم للحصــول علــى معلومــات عــن جثــث مجهولــة 
الهوية 

نظام اإلنتربول

02
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ــة  ــر بشــأن األنشــطة اإلجرامي ــم تحذي    النشــرات الخضــراء، ُتســتخدم لتقدي
ــًدا محتمــًا للســامة العامــة  ــر الشــخص تهدي ألي شــخص، حيثمــا ُيعتب

   النشــرات البرتقاليــة، ُتســتخدم للتحذيــر مــن حــدث أو شــخص أو شــيء أو 
عمليــة تمثــل تهديــًدا خطيــًرا ووشــيًكا للســامة العامــة .

   النشــرات األرجوانيــة، ُتســتخدم للبحــث أو تقديــم معلومــات عــن طريقــة 
العمــل واألشــياء واألجهــزة وطــرق اإلخفــاء التــي يســتخدمها المجرمــون.

   النشــرات الخاصــة، تشــترك بيــن اإلنتربــول ومجلــس األمــن التابــع لألمــم 
لجــان  مــن  المســتهدفين  واألفــراد  الجماعــات  بشــأن  وتســتخدم  المتحــدة 

العقوبــات التابعــة لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة.

التعريفات الرئيسة 

ــي يجــب  ــد مــن الهيئات/العناصــر الرئيســية الت ــى العدي ــول عل يشــتمل إطــار اإلنترب
ــح. ويشــمل هــذا: فهمهــا مــن أجــل التعامــل معهــا بشــكل صحي

  لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول )CCF(: هيئــة مســتقلة ومحايــدة 
مســؤولة عــن ضمــان معالجــة اإلنتربــول للبيانــات الشــخصية بتوافــق مــع 

القواعــد المعمــول بهــا .

ــدوق  ــه »صن ــول بأن ــا مــا يوصــف اإلنترب ــول: غالًب   نظــام معلومــات اإلنترب
بريــد«، حيــث يتــم نقــل المســتندات بيــن الــدول عبــر شــبكة اتصــاالت آمنــة. 
االتصــال  خــال ضبــاط  مــن  رئيســي  بشــكل  التحقيقــات  اإلنتربــول  يدعــم 
المعينيــن مــن اإلنتربــول الموجوديــن داخــل وكاالت إنفــاذ القانــون. نظــام 
معلومــات اإلنتربــول هــو المصطلــح المســتخدم لإلشــارة إلــى المــوارد الماديــة 
والبرمجيــات التــي يســتخدمها اإلنتربــول، مثــل قواعــد البيانــات والبنيــة التحتيــة 
لاتصــاالت وغيرهــا مــن الخدمــات، مــن أجــل معالجــة البيانــات مــن خــال 

ــي ــه فــي ســياق التعــاون الشــرطة الدول قنوات
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  البلدان األعضاء: الدول التي أصبحت أعضاء في اإلنتربول.

  المكتــب المركــزي الوطنــي )NCB(: وحــدة شــرطة فــي بلــد معيــن تتبــادل 
المعلومــات مــع اإلنتربــول، وبالتالــي فهــي مســؤولة عــن التعــاون الدولــي.

  نظــام النشــرات: الطلبــات الدوليــة للتعــاون أو التنبيهــات التــي تســمح 
للشــرطة فــي الــدول األعضــاء بتبــادل المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة.

  النشــرة الحمــراء: طلــب مــن دولــة عضــو إلــى دول أخــرى للمســاعدة فــي 
تحديــد مــكان واعتقــال شــخص مطلــوب لغــرض تســليمه.

  الســفارة ) فــي هــذا الدليــل، عنــد اإلشــارة إلــى »الســفارة« أو الســفارات« 
ال يقصــد بهــا للســفارة الســورية، وال يفضــل التعامــل معهــا(: وهــي التمثيــل 
الدبلوماســي األساســي لدولــة فــي دولــة أخــرى وقنــاة االتصــال الرئيســية بيــن 
ــز ثقافتهــا الوطنيــة  منطقتيــن دوليتيــن. الســفارات مســؤولة أيًضــا عــن تعزي

وسياســتها الخارجيــة وحمايــة حقــوق مواطنيهــا فــي البلــد المضيــف.

  المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن )UNHCR(: وكالــة 
الدوليــة  الحمايــة  المســؤولة عــن توفيــر  المتحــدة  التابعــة لألمــم  الاجئيــن 
المفوضيــة علــى حمايــة حقــوق  لنزوحهــم. تعمــل  لاجئيــن وإيجــاد حلــول 

الاجئيــن، وتعزيــز ســامتهم، والمســاعدة فــي تأميــن حلــول دائمــة لهــم.

ما هي صالحيات اإلنتربول والدول األعضاء فيها؟

ينبغــي االســتيعاب أن اإلنتربــول منظمــة إداريــة وليــس منظمــة تنفيذيــة يعمــل بهــا 
ضبــاط شــرطة ومدنيــون مــن مواطنــي الــدول األعضــاء.

إن ســلطات اإلنتربــول والــدول العاملــة داخلهــا محــدودة ومحــددة بوضــوح. إن 
إعــادة دمــج ســوريا فــي اإلنتربــول ال يمثــل »مــروًرا مجانًيــا« لإلنتربــول و ال يحــق 
لســوريا نفســها للمطالبــة بتســليم المجرميــن فــي حالــة إصــدار نشــرة حمــراء مســيئة 
ضــدك. يلخــص الجــدول أدنــاه بعــض الصاحيــات والقيــود المفروضــة علــى تلــك 

ــه: ــة في ــدول العامل ــول وال ــات الممنوحــة لإلنترب الصاحي
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ال يمكن لإلنتربول يمكن لإلنتربول

مساعدة الدول األعضاء إداريًا في 
التعاون الوطني العابر للحدود.

مراقبة قواعد البيانات حيث يمكن 
للدول األعضاء التحقق من 

المعلومات المتعلقة باألفراد.

توفير فرق متخصصة لمساعدة 
هذه الدول األعضاء في إنفاذ 

القانون.

تعميم النشرات على أنظمتها 
الداخلية.

اعتقال المشتبه بهم.

التصرف دون إذن من سلطات 
الدولة.

تجاوز أنظمة الشرطة والقضاء في 
الدول األعضاء.

إصدار األحكام أو الفصل في 
القضايا القانونية.

التحقيق في الجريمة المزعومة.

الدول األعضاء مثل سوريا ال يمكنها  الدول األعضاء يمكنها 

إصدار النشرات، بما في ذلك 
النشرات الحمراء.

تعميم المعلومات المتعلقة باألفراد 
المطلوبين.

طلب تسليم المجرمين من دول 
أخرى.

إجبار الدول األخرى أو حتى كيان 
وطني على تسليم شخص ما.

إجبار الدول األخرى على 
اعتقال/احتجاز شخص ما.

فعل أي شيء إلجبار دولة على أداء 
سلطاتها أو حتى إساءة استخدام 

سلطتها بناًء على طلب سوريا.
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مفاهيم خاطئة عن اإلنتربول

هنــاك العديــد مــن المفاهيــم الخاطئــة حــول 
اإلنتربــول التــي يجــب فهمهــا، وهــي كالتالــي:

  عمــالء اإلنتربــول يقومــون باالعتقــاالت: هــذا غيــر صحيــح. اإلنتربــول ليس 
قــوة شــرطة وليــس لهــا صاحيــة االعتقــال، وإال فســيكون لهــا ســلطة تجــاوز 
ــول  ــة اإلنترب ــدول األعضــاء. تعمــل وكال ــة فــي ال الشــرطة واألنظمــة القضائي

علــى أســاس ســيادة دولهــا األعضــاء.

  لإلنتربــول قــوة شــرطة خاصــة بهــا: هــذا غيــر صحيــح. فاإلنتربــول يمّكــن 
ــا  ــى عكــس م ــاون والتواصــل فحســب، عل ــة مــن التع ــزة الشــرطة الدولي أجه
يتــم ســرده عنهــا فــي مجــال صناعــة الترفيــه أو األفــام والمسلســات. يمكنهــا 
نشــر »فــرق االســتجابة للحــوادث« لمســاعدة تطبيــق القانــون المحلــي فــي 
ــا إبطــال أو  ــن ال يمكنه ــى نطــاق واســع، ولك ــدود أو عل ــرة للح ــداث العاب األح

تقويــض هيئــات إنفــاذ القانــون الوطنيــة.

  النشــرات الحمــراء هــي أوامــر اعتقــال دوليــة: هــذا غيــر صحيــح. وكاء 
اإلنتربــول ليســوا محققيــن مدربيــن تدريبــًا عاليــًا يســافرون حــول العالم لتعقب 
المجــرم. تمــت تغطيــة تفاصيــل النشــرات الحمــراء أدنــاه، ولكنهــا ال تتمتــع 
ــد مــكان واعتقــال شــخص  ــارة عــن طلــب لتحدي ــة؛ هــي عب بالســلطة القانوني

خاضــع لســلطات مؤقتــة ريثمــا يتــم تســليمه إلــى الدولــة الطالبــة.

  النشــرات الحمــراء هــي نتيجــة عمليــة قضائيــة: هــذا غيــر صحيح. النشــرات 
الحمــراء هــي نتيجــة إجــراء إداري، وليــس عمليــة قضائيــة. واألهــم مــن ذلــك 
أنهــا ال تســتند بالضــرورة إلــى أدلــة موثوقــة وليســت دليــًا علــى الجــرم وال تنتــج 
عــن أي عمليــة تحقيــق لإلنتربــول. تنبثــق مــن أمــر صــادر عــن ســلطة قضائيــة 

محليــة حيــث ال يكــون الشــخص المطلــوب متــدرج ضمــن الواليــة القضائيــة.

  اإلنتربــول جــزء مــن األمــم المتحــدة أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: هــذا 
غيــر صحيــح. ال عاقــة لإلنتربــول باألمــم المتحــدة أو بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
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شرح النشرات الحمراء
النشــرة الحمــراء عبــارة عــن تنبيــه إلكترونــي يتــم إرســاله عبــر شــبكة اتصــاالت اإلنتربــول 

اآلمنــة إلــى المكتــب المركــزي الوطنــي لــكل دولــة عضــو. ُتنشــر النشــرات الحمــراء عــادًة بنــاًء 

ــا فــي انتظــار تســليمه أو  علــى طلــب دولــة عضــو »لتحديــد مــكان شــخص واعتقالــه مؤقًت

تقديمــه أو  القيــام بإجــراء قانونــي مشــابه فــي حقــه«. تشــمل النشــرات الحمــراء نوعيــن مــن 

المعلومــات، بمــا فــي ذلــك:

  أ    تفاصيــل الشــخص المطلــوب )االســم، تاريــخ الميــاد، الجنســية، الخصائــص الجســدية، 

الصورة(.

 ب     وصف موجز للتهم بما في ذلك وصف األفعال/الجرائم المزعوم ارتكابها.
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النشــرات الحمــراء لهــا صاحيــة عاديــة مدتهــا 5 ســنوات. ومــع ذلــك، يمكــن إطالــة 
هــذه الفتــرة بنــاًء علــى طلــب الدولــة التــي أصــدرت النشــرة، وتحديــدًا فــي الحــاالت 
التــي لــم يتــم فيهــا اعتقــال الشــخص المطلــوب بعــد. لذلــك، ال يجــوز االفتــراض بــأن 

النشــرة الحمــراء قــد انقضــت بعــد 5 ســنوات.

في 20 حزيران 2015، سافر أحمد منصور، مقدم برنامج الجزيرة 

الشهير "بال حدود" إلى برلين إلجراء مقابلة مع خبير في الجهاد، 

غيدو شتاينبرغ. عندما وصل السيد منصور إلى مطار تيغيل في 

في  عليه.  القبض  األلمانية  الفيدرالية  الشرطة  ألقت  برلين، 

وقت اعتقاله، قال السيد منصور أنه قدم الوثائق المطلوبة إلى 

الشرطة. في عام 2014، أدانته محكمة مصرية غيابًيا بالسجن 15 عاًما لدوره 

المزعوم في تعذيب محاٍم في ميدان التحرير في عام 2011.

إشعار  تلقت  األلمانية  السلطات  أن  ألتين،  فضلي  برلين،  في  محاميه  وذكر 

مطلوب وطلب تسليم. لكن اتضح فيما بعد أنه اعُتقل بناء على تعليمات من 

السلطات األلمانية واحُتجز بناء على طلب مصر. لم يصدر أي نشرة حمراء بحق 

السيد منصور.

أفادت األنباء أن اإلنتربول أكدت في رسالة بالبريد اإللكتروني إلى محامي الجزيرة 

تلقيه طلًبا من البنك المركزي المصري بشأن أحمد منصور، لكنه قال إن طلب 

السلطات  أطلقت  ذلك،  على  وبناء  اإلنتربول.  بقواعد  يفي  ال  الحمراء  النشرة 

األلمانية سراح السيد منصور دون توجيه أي تهم إليه.

دراسة حالة لنشرة الحمراء: السيد أحمد منصور
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كيف تتفاعل الدول مع النشرات الحمراء؟

نظــًرا ألن اإلنتربــول تعمــل فقــط علــى أســاس موافقــة الــدول األعضــاء، تظــل الدول 
األعضــاء حــرة فــي فحــص كل حالــة علــى حــدة وتحديــد تأثيــرات النشــرة الحمــراء فــي 
أنظمتهــا القانونيــة الوطنيــة إن وجــدت. فــي بعــض الــدول األعضــاء فــي اإلنتربــول، 
ســتوفر النشــرة الحمــراء أساًســا لحــرس الحــدود أو الشــرطة الحتجــاز الفــرد حتــى 
يتــم إبــاغ الدولــة التــي أصــدرت النشــرة الحمــراء، وذلــك لتتمكــن مــن تقديــم طلــب 
تســليم رســمي. ســيحدد اإلطــار القانونــي للبلــد المعنــي الحــد األقصــى للمــدة 
ــب تســليم مؤقــت  ــل تلقــي إمــا طل ــي يســتغرقها احتجــاز الشــخص قب ــة الت الزمني
ــا  أو طلــب تســليم كامــل. فــي دول أخــرى، ال توفــر النشــرة الحمــراء أساًســا قانونًي
كافًيــا لاعتقــال. فــي هــذه الظــروف، وكمســألة تتعلــق بالسياســة، ســتحتجز الدولــة 
الفــرد عــن طريــق نشــر عناصــر احتجــاز تابيعــن إلدارة الهجــرة ريثمــا تقــرر الســلطات 
المختصــة مــا إذا كانــت ســتبلغ الدولــة التــي طلبــت النشــرة الحمــراء أو تتقــدم بطلــب 

للحصــول علــى أمــر توقيــف مؤقــت مــن محكمــة مختصــة.

ما هي قواعد أو قوانين اإلنتربول الرئيسة ذات الصلة؟

يجــب أن تمتثــل جميــع نشــرات اإلنتربــول الحمــراء لدســتورها ولوائحهــا الداخليــة. 
لإلنتربــول ثــاث وثائــق أساســية تنظــم عملهــا، بمــا فــي ذلك النشــرات الحمــراء. وهي 
تشــمل الدســتور للنظــام األساســي للجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول )النظام 
األساســي(؛ وقواعــد معالجــة البيانــات )RPD(. يؤكــد الدســتور علــى األســاس الطوعي 
للتعــاون بيــن الــدول األعضــاء والمبــادئ التكوينيــة للحياد واالســتقال، جنًبــا إلى جنب 
مــع هــدف اإلنتربــول لتعزيــز تعــاون الشــرطة  »ضمــن حــدود القوانيــن القائمــة فــي 
مختلــف البلــدان وبمــا يتضمنــه اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان« ) المــادة 2 مــن 
الدســتور(. يحــدد النظــام األساســي عمــل لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول، 
بينمــا تعــزز قواعــد معالجــة البيانــات الشــخصية فــي أنظمــة اإلنتربول لمســاعدة الدول 

األعضــاء علــى الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة.
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يمكن العثور على روابط لتشريعات اإلنتربول األولية هنا:
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents 

سياسة اإلنتربول بشأن الالجئين 

تأثــر الكثيــر مــن الســوريين بالنــزوح الواســع النطــاق الــذي تســببت فيــه جرائــم النظــام 
الســوري المروعــة. ألغــراض هــذا الدليــل، مــن المناســب تســليط الضــوء علــى أولئــك 
الذيــن ُمنحــوا صفــة الاجــئ أو طالــب اللجــوء الذيــن يتمتعــون ببعــض الحمايــة فــي 

نظــام اإلنتربــول. فــي عــام 2017، اعتمــدت الجمعيــة العامــة لإلنتربــول القــرار
 GA-2017-86-RES-09 بشــأن معالجــة البيانــات المتعلقــة بهــؤالء األفــراد، والتــي 
تهــدف اإلنتربــول مــن خالــه إلــى تحقيــق تــوازن بيــن تعزيــز تعــاون الشــرطة الدوليــة 

والتأكيــد علــى ضمانــات كافيــة وفعالــة لحمايــة حقــوق الاجئيــن.

تعرض السيد عازر صمادوف، وهو ناشط سياسي، لنشرة حمراء 

بناء على طلب أذربيجان. في آيار 2008، حصل على الحماية من 

في  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  قبل 

هولندا كالجئ سياسي. لم يكن السيد صمادوف على علم بالنشرة 

حتى اعتقاله في نيسان 2009 في مطار شخيبول بهولندا.

بعد احتجازه، قدم طلًبا إلى لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول لحذف النشرة 

الحمراء. في حين لم يتلق من اإلنتربول أي رد، اتصل ضابط شرطة هولندي كبير 

كالجئ  صمادوف  السيد  وضع  لتأكيد   2014 آذار  في  المركزية  المراقبة  بقوات 

هولندي. وبالتالي، تم حذف النشرة في أيلول 2015.

دراسة حالة سياسة الالجئين: عازر صمدوف

https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents 
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents 
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المكاتب المركزية الوطنية

تســتضيف كل دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي اإلنتربــول مكتًبــا مركزًيــا وطنًيــا 
لإلنتربــول )NCB(، وهــو مســؤول عــن ربــط أجهــزة إنفــاذ القانــون الوطنيــة مــع 
البلــدان األخــرى واألمانــة العامــة عبــر شــبكة اتصــاالت شــرطة عالميــة آمنــة. تعتبــر 
المكاتــب المركزيــة الوطنيــة ذات أهميــة مركزيــة لعمــل اإلنتربــول، ألنهــا ستســعى 
للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة مــن المكاتــب المركزيــة الوطنيــة األخــرى 
للمســاعدة فــي التحقيــق فــي الجرائــم والمجرميــن فــي بلدانهــم، كمــا أنهــا تشــارك 

ــر. ــد آخ بيناتهــا الجنائيــة واالســتخبارات لمســاعدة بل

تســاهم المكاتــب المركزيــة الوطنيــة ببيانــات الجريمــة الوطنيــة فــي قواعــد بيانــات 
اإلنتربــول العالميــة، وفًقــا لقوانينهــا الوطنيــة. وهــذا يســمح لهــم بتوزيــع النشــرات 
ــن.  ــة األشــخاص المطلوبي ــدان بشــأن هوي ــع البل ــه الشــرطة فــي جمي الحمــراء لتنبي
ــول  ــى آخــر. يتألــف اإلنترب ــول مــن مكتــب مركــزي وطنــي إل يتنــوع موظفــو اإلنترب
بشــكل أساســي مــن ضبــاط إنفــاذ القانــون، ســواء كانــوا مدنييــن أم ال، هــؤالء 

ــادًرا مــا يشــاركون فــي أنشــطة إنفــاذ القانــون. الضبــاط ن

سوريا واإلنتربول 

أصبحــت ســوريا دولــة عضــوًا فــي اإلنتربــول فــي عــام 1953، لكنهــا واجهــت قيــوًدا 
فــي كانــون األول 2012 بســبب العقوبــات الدوليــة التــي منعتهــا مــن إرســال/

اســتقبال الرســائل عبــر نظــام معلومــات اإلنتربــول. فــي حزيــران 2021 ، قــررت 
اللجنــة التنفيذيــة رفــع هــذه اإلجــراءات التصحيحيــة، وقــد تــم ذلــك فعليــًا في تشــرين 
األول 2021. وهــذا يعنــي أن ســوريا قــد تتعامــل مــرة أخــرى مــع نظــام الرســائل مــن 
ــة األخــرى.  ــة الوطني ــول المركزي ــب اإلنترب خــال تلقــي وإرســال الرســائل مــن مكات

وهــذا يعنــي علــى ســبيل المثــال، أن ســوريا يمكــن أن تســتخدم نظــام اإلنتربــول 
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إلدخــال األســماء وجميــع المعلومــات المطلوبــة عــن األفــراد الذيــن يعارضــون النظام 
مــن خــال الســعي العتقالهــم وتســليمهم مــن خــال إصــدار أوامــر اعتقــال مــن قبــل 
الســلطات القضائيــة التــي تفتقــر إلــى االســتقالية المطلوبــة فــي اإلجــراءات التــي 

قــد تشــكل إنــكارًا صارخــًا للعدالــة.

يمكــن بالفعــل أن يشــمل هــؤالء الخاضعيــن للنشــرات الحمــراء الجئيــن معترفــًا بهــم 
ــة  ــدون الحماي ــي أنهــم ســيكونون ب فــروا مــن ســوريا بســبب االضطهــاد، ممــا يعن
التــي يســتحقونها. علــى الرغــم مــن اعتمــاد سياســة لاجئيــن فــي عــام 2017، فــإن 
عمليــة طلــب اإلبعــاد لاجئيــن الذيــن تــم التحقــق منهــم صعبــة ألنهــا تتطلــب 
إخطــار اإلنتربــول، أو الســلطة القضائيــة فــي الدولــة التــي أصــدرت النشــرة، أو البلــد 
ــن، فمــن  ــى الاجئي ــل خطــًرا عل ــم مــن أن هــذا يمث ــى الرغ ــه. عل ــذي يقيمــون في ال
المهــم ماحظــة أن اإلنتربــول ســتزيل النشــرة الحمــراء إذا كان بإمكانهــا التحقــق مــن 
االعتــراف بالشــخص كاجــئ بموجــب اتفاقيــة الاجئيــن لعــام 1951. الجانــب األكثــر 
إثــارة للقلــق فــي ذلــك هــو أنــه يمكــن احتجــاز شــخص، أو تقييــد تحركاتــه، لفتــرات 

طويلــة مــن الوقــت أثنــاء معالجــة طلــب حــذف البيانــات.
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القســم 3: نصائــح يمكنــك تطبيقهــا علــى المــدى القريب عنــد ظهور 
نشــرة حمراء

يقــدم هــذا القســم نصائــح عمليــة لمســاعدتك فــي مواقــف معينــة أثنــاء ســفرك 
عندمــا تشــعر بالقلــق بشــأن وجــود نشــرة حمــراء، وبشــكل أكثــر إلحاًحــا فــي الحــاالت 

التــي قــد يتــم احتجــازك أو اعتقالــك.
ــا  ــا، فــإن اإلرشــادات الموضحــة هن ــدة مــن نوعه ــة مختلفــة وفري نظــًرا ألن كل حال
ال تشــكل نصيحــة قانونيــة وإنمــا ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط. ال ينبغــي 
االعتمــاد عليهــا كمشــورة قانونيــة. يجــب علــى أي شــخص ُيعتقــد أنــه خاضــع لمذكــرة 
توقيــف محليــة أو دوليــة أن يســعى للحصــول علــى مشــورة قانونيــة مســتقلة فيمــا 

يتعلــق بقضيتــه.

نصائح قبل السفر 

نصائح يمكنك تطبيقها 
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ظهور نشرة حمراء

03



20

دليل نشرات اإلنتربول الحمراء للمدافعين عن
حقوق اإلنسان المرتبطين بالوضع السوري

قبــل الســفر، ُينصــح بتبنــي اســتراتيجية لتقليــل المخاطــر فــي حــال وجــدت نفســك فــي 

موقــف تقــوم فيــه الشــرطة، علــى ســبيل المثــال، بإيقافــك أو طــرح أســئلة عليــك أو 

حتــى اعتقالــك. يجــب:

1. إباغ العائلة واألصدقاء والزماء عن:
 مواعيد السفر

 وجهة السفر
 وقت المغادرة
 وقت الوصول
 مكان إقامتك

2. أن يكــون لديــك أرقــام هواتــف أفــراد األســرة، والزماء، والمحامين، والســفارة 
ذات الصلــة عنــد االتصــال الســريع أو فــي مجموعة.

ــر  ــك. أخب ــا فــي المطــار الصطحاب ــب مــع شــخص م ــا، رت ــك ممكًن 3. إذا كان ذل
الشــخص أنــه إذا تأخــرت فــي ذلــك، يجــب عليــه االتصــال بشــخص معيــن علــى درايــة 

بقضيتــك.

4. اكتــب حقوقــك واحتفــظ بهــا معــك. علــى الرغــم مــن أن الوجــود العملــي لهــذه 
الحقــوق وإتاحتهــا يعتمــدان علــى قانــون الدولــة المعنيــة، فإنهــا تشــمل عموًمــا مــا 

: يلي
 لديك الحق في التزام الصمت.

 ال يتعيــن عليــك الموافقــة علــى تفتيشــك أو تفتيــش محتوياتــك، لــذا يتعيــن 
عليــك تقديــم اعتــراض فــي الوقــت المناســب إمــا قبــل التفتيــش أو أثنــاءه، مــا 
لــم تقــل الشــرطة أن لديهــا أســباًبا أو أمــًرا بإجــراء تفتيــش وتشــرح لــك ســبب 

ذلــك التفتيــش.
 لديــك الحــق فــي االتصــال بمحــام: ال تقــل أي شــيء، أو توقــع علــى أي 

مســتند، أو تتخــذ قــرارات بــدون محــام.
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5. احتفــظ بمفكــرة وقلــم. إذا تــم إلقــاء القبــض عليــك، فقــد تتــم مصــادرة 
أجهزتــك اإللكترونيــة، لذلــك مــن المفيــد أن يكــون لديــك شــيء تكتــب بــه. إذا كنــت 
تعتقــد أن حقوقــك قــد انتهكــت، فاكتــب كل مــا تتذكــره فــي حالــة توقيفــك / 
احتجــازك. فــي حالــة عــدم الســماح لــك بالحصــول علــى قلــم وورقــة، فمــن الضروري 
ــك  ــي يمكن ــل فــي اللحظــة الت ــر قــدر ممكــن مــن التفاصي ــدون كل شــيء بأكب أن ت

فيهــا الحصــول علــى قلــم وورقــة.

6. قــم بتنزيــل تطبيــق نظــام تحديــد المواقــع لمشــاركته مــع عائلتــك أو محاميــك 
أو ســفارتك أو مجموعــة واتســاب. تشــمل األمثلــة موقعــي )Android( ؛ خرائــط 

ــخ. غوغــل ) iOS( Glympse ،)iOS(، إل
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7. قــم بإنشــاء حســاب علــى وســائل التواصــل االجتماعــي: فيســبوك و تويتــر و 
تيــك تــوك ومــا إلــى ذلــك. ســيمكنك هــذا مــن مشــاركة موقعــك ومــا تحتاجــه. جهــز 
منشــورًا للطــوارئ مســبًقا واحتفــظ بــه علــى هاتفــك المحمــول فــي جميــع األوقــات. 
ســيمكنك هــذا مــن مشــاركته علــى الفــور إذا تــم القبــض عليــك، بــداًل مــن االضطــرار 
إلــى التفكيــر وصياغــة منشــور فــي موقــف مرهــق. يمكــن أن تصيــغ المنشــور/ 

التغريــدة / الرســالة كالتالــي:

أنــه إذا كنــت نشــًطا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي  8.  يجــب أن تــدرك 
وناشــًطا بــارًزا، فهنــاك احتمــال أكبــر أن يتــم تعّقبــك مــن قبــل الســلطات الســورية 
ــا إلــى دولــة عضــو معينــة بموجــب مــا يســمى نشــرة  ويمكــن أن تقــدم ســوريا طلًب
االنتشــار - و هــو تنبيــه يخطــر ســلطات إنفــاذ القانــون بــأن بلــًدا آخــر يســعى العتقــال 
ــه يختلــف عــن النشــرة الحمــراء مــن حيــث ال يتــم نشــرها مــن  شــخص معيــن، لكن
ــة المعنيــة؛ وبــداًل مــن ذلــك، يتــم تعميمهــا  ــاًء علــى طلــب الدول قبــل اإلنتربــول بن

مــن خــال قنــوات اإلنتربــول مــن قبــل الدولــة نفســها.

أن  تعتقــد  كنــت  إذا  الســتخدامها  وحفظهــا  التاليــة  الجملــة  بتدويــن  قــم   .9
حقوقــك قــد تــم انتهاكهــا، علــى ســبيل المثــال، النشــرة الحمــراء تســتند إلــى وضعــك 

ــي: ــك قــول مــا يل السياســي، يمكن

النجدة! لقد اعتقلت من قبل شرطة المطار في [أدخل اسم البلد] بسبب ما أعتقد 
أنه نشرة من سوريا لدوافع سياسية من اإلنتربول. سوف أتعرض لالضطهاد 

والتعذيب وربما للقتل في سوريا. يرجى االتصال بـ [أدخل اإلسم] للدعم.

أعتقد أن مذكرة االعتقال هذه تنتهك المادة 3 من دستور اإلنتربول، التي تحظر 
أتعرض  سوف  سياسي.  طابع  ذات  أنشطة  أي  في  االنخراط  اإلنتربول  على 

لالضطهاد والتعذيب وربما للقتل في سوريا. أود التحدث إلى محام.
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10. إجــراء بحــث عــن الدولــة التــي تســافر إليهــا وتحديــد مــا إذا كانــت عاليــة 
الخطــورة. إذا كانــت المخاطــر عاليــة، فيجــب اتخــاذ المزيــد مــن االحتياطــات واتخــاذ 

ــى: ــوي عل ــي تحت ــك الت ــة الخطــورة تل ــق. تشــمل المناطــق عالي ــرار دقي ق

 عاقــات دبلوماســية جيــدة أو متحســنة مــع ســوريا و روســيا و إيــران 
وعاقــات ضعيفــة مــع الغــرب.

 ضعــف القضــاء أو الفصــل المحــدود بيــن الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة 
والتشــريعية .

 صحافة حرة محدودة أو منعدمة.
 تواجــد محــدود للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمحليــة لحقــوق 

اإلنســان.

تقديم المشورة في الحاالت التي تنطوي على االعتقال/االحتجاز 
فــي حيــن أن تجنــب المناطــق عاليــة الخطــورة ســيقلل مــن خطــر االعتقــال أو 
ــم يكــن مــن  االحتجــاز، فــإن وجــود مثــل هــذه النشــرات يجعــل مــن الصعــب، إن ل

المســتحيل، القضــاء علــى هــذا الخطــر بشــكل كامــل أو قاطــع.

ماذا تفعل إذا تم القبض عليك 
ــر  ــه مــن غي ــارك أن ــك، مــن المهــم أن تضــع فــي اعتب ــة اعتقال ــك، فــي حال ومــع ذل
المحتمــل أن يتــم تســليمك علــى الفــور، حيــث ســتلتزم الســلطات عــادًة باحتــرام 
حقــك فــي التمثيــل القانونــي، وســتطلب علــى أي حــال قــرارًا قضائيــًا لتأكيــد أن 

تســليمك يتوافــق مــع المعاييــر القانونيــة.
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اختصــارًا، ال يعنــي االعتقــال بالضــرورة أنــك ســتكون علــى متن طائرة خالل الســاعات القليلة 
القادمــة. فــي حــال القبــض عليــك، حافــظ علــى هدوئــك وراع ما يلي:

إذا ذكــر الضابــط إشــارة إلــى اإلنتربــول، فيمكنــك اســتخدام الجمــل التاليــة المصاغــة 
مســبًقا:

أعتقد أن هذه المذكرة تنتهك المادة 3 من دستور اإلنتربول ، التي تحظر على 
أتعرض  سوف  سياسي.  طابع  ذات  أنشطة  أي  في  االنخراط  اإلنتربول 

لالضطهاد والتعذيب وربما للقتل في سوريا. أود التحدث إلى محاٍم. 

أو

أعتقد أن هذه المذكرة تنتهك المادة 2 من دستور اإلنتربول، التي تحظر على 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  مع  تتماشى  ال  أنشطة  أي  في  االنخراط  اإلنتربول 
أود  سوريا.  في  للقتل  وربما  والتعذيب  لالضطهاد  أتعرض  سوف  اإلنسان. 

التحدث إلى محامي.

اطلب بهدوء:  اسأل بهدوء: 

هل أنا رهن االعتقال؟

لماذا أنا رهن االعتقال؟

هل يمكنكم شرح حقوقي بلغة 
أستطيع أن أفهمها؟

هل يمكنني الحصول على بيان 
مكتوب بحقوقي بلغتي؟

التحدث إلى محاميك أو الممثل 
القانوني المعين لك

أن يكون لديك مترجم 
(إذا لزم األمر)

إبالغ عائلتك بمكان وجودك

التحدث إلى سفارتك أو قنصليتك 
(إذا كانت غير السفارة السورية)
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اطلب بهدوء:  اسأل بهدوء: 

هل أنا رهن االعتقال؟

لماذا أنا رهن االعتقال؟

هل يمكنكم شرح حقوقي بلغة 
أستطيع أن أفهمها؟

هل يمكنني الحصول على بيان 
مكتوب بحقوقي بلغتي؟

التحدث إلى محاميك أو الممثل 
القانوني المعين لك

أن يكون لديك مترجم 
(إذا لزم األمر)

إبالغ عائلتك بمكان وجودك

التحدث إلى سفارتك أو قنصليتك 
(إذا كانت غير السفارة السورية)

ــر  ــك أو الســفارة أو المنظمــات غي ــك أو زمائ ــك مــع عائلت ــل اعتقال شــارك تفاصي
الحكوميــة أو المحاميــن )يجــب إعــداد هــذه القائمــة كمــا هــو مذكــور أعــاه فــي 
القائمــة المرجعيــة األوليــة(. إذا كان بإمكانــك، اســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي 
إلخطــار شــبكتك باعتقالــك، أو اطلــب مــن شــخص مــا القيــام بذلــك. ستشــمل 

ــي: ــة مــا يل التفاصيــل ذات الصل
  تاريخ ومكان االعتقال ومكان االحتجاز )إذا كان ذلك مناسًبا(.

  أســماء الضبــاط الذيــن قامــوا باعتقالــك بمــا فــي ذلــك تفاصيــل شــارة الضبــاط 
)إن أمكــن(.

  سبب اعتقالك والتهم الموجهة إليك.

ال توقــع أبــًدا علــى المســتندات بلغــة ال تفهمهــا، ولكــن اطلــب ترجمــة جميــع 
المســتندات التــي ُيطلــب منــك التوقيــع عليهــا واستشــارة محــام قبــل التوقيــع. 
ُينصــح أيًضــا أنــه حتــى فــي حــال وجــود أي مســتندات بلغــة تفهمهــا، ُينصــح بشــدة 

ــص )ومســتقل( معــك. ــام مخت ــك مح ــون لدي أن يك

تكليــف محــاٍم: بعــد االعتقــال، فــإن الخطــوة األكثــر أهميــة هــي الحصــول علــى 
استشــارة قانونيــة. يمكــن للعائلــة واألصدقــاء مســاعدتك فــي العثــور علــى محــاٍم 

مختــص. أو يمكــن لســفارتك ذات الصلــة مســاعدتك أيًضــا.
لتحديد ما إذا كان المحامي مختًصا أم ال، يمكن أن تسأل التالي:

  هل انت محام مؤهل في هذا البلد؟
  ما هو رقم عضوية نقابة المحامين الخاصة بك؟

  هل يمكنني رؤية بطاقة عملك؟
  ما هو تخصصك/مجال خبرتك؟

  هل تتلقى تمويًا من القطاع العام؟
  كم مرة تتعامل مع حاالت مثل حالتي؟

  هل يمكن أن تخبرني عن قضية مشابهة تعاملت معها؟ ماذا كانت النتيجة؟
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ــة  ــر ماحظاتــك إذا كنــت تعتقــد أنــك تعرضــت ألي ــن ماحظــات فــي دفت قــم بتدوي
معاملــة ســيئة قــد تصــل إلــى حــد التعذيــب أو المعاملــة الاإنســانية أو المهينــة مــن 
قبــل الشــرطة. احتفــظ بأكبــر قــدر ممكــن مــن األدلــة، مثــل الســجات الطبيــة أو حتــى 
الصــور الفوتوغرافيــة. للقيــام بذلــك، قــد يكــون مــن المفيــد أن تطلــب رؤيــة طبيــب 
الســجن، حتــى تتمكــن مــن إظهــار مــكان إصابتــك ويمكــن عمــل ســجل. فــي أول فرصة 
لــك، أخبــر محاميــك/ أسرتك/المســؤول القنصلــي وأظهــر جميــع األدلــة التــي بحوزتك.

تحديد سوء المعاملة: التعذيب أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة

وفًقــا التفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، فــإن التعذيــب هــو أي 
عمــل يتســم بإلحــاق متعمــد بألــم أو معانــاة شــديدة لشــخص مــا، بمــا فــي ذلــك 
العقــاب أو الترهيــب أو اإلكــراه أو الحصــول علــى معلومــات. تــؤدي المعاملــة أو 
العقوبــة الاإنســانية إلــى معانــاة جســدية ونفســية شــديدة، ويمكــن أن تشــمل 
االعتــداء الجســدي، واإليــذاء النفســي، وظــروف االحتجــاز المزريــة، أو حتى التهديد 
ــة اعتمــاًدا علــى  ــة للغاي ــة إذا كانــت مذّل ــة مهين ــار المعامل بالتعذيــب. يمكــن اعتب
مدتهــا وآثارهــا الجســدية أو النفســية باإلضافــة إلــى الظــروف الشــخصية، مثــل 
ــة الاإنســانية/المهينة  ــال. قــد تشــمل المعامل العمــر والصحــة علــى ســبيل المث
الحرمــان مــن الحصــول علــى العــاج لألمــراض الخطيــرة التــي تشــمل ترحيــل 
شــخص إلــى بلــد ال تتوفــر فيهــا الرعايــة الصحيــة؛ عــدم النظــر في الحــاالت الطبية 

الخطيــرة؛ حبــس إنفــرادي؛ االعتــداء الجســدي؛ اإليــذاء النفســي.
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إذا قامــت الشــرطة و/أو المدعــي العــام بعــد االعتقــال بدفــع العمليــة إلــى األمــام، 
فســيتم عــادًة مثولــك أمــام قــاض حيــث ســيمثلك محــاٍم. وســتكون هــذه جلســة 
االســتماع األوليــة. بشــكل عــام، فــي جلســة االســتماع األوليــة، ســيتم التثبــت مــن 
بياناتــك الشــخصية، وســيتم ســؤالك عمــا إذا كنــت توافــق علــى تســليمك. إذا كنــت 

ال توافــق، ســيتم تحديــد جلســة تســليم المطلوبيــن فــي موعــد الحــق.

سيكون لديك المزيد من الوقت لتنسيق الرد القانوني على طلب التسليم

بشــكل عــام، فــي جلســة االســتماع الخاصــة بالتســليم، ســيقرر القاضــي مــا إذا كان 
ســيتم تســليمك أم ال. يعتمــد هــذا بالطبــع علــى وجــود قوانيــن مختلفــة مــن حيــث 
أن هنــاك متطلبــات يجــب الوفــاء بهــا للســماح بالتســليم ضمــن النظــام القانونــي 
الوطنــي للبلــد. غالًبــا مــا تكــون هــذه عمليــة إداريــة أكثــر منهــا عمليــة قضائيــة، ولكــن 
يحــق لــك الطعــن فــي أي قــرار بشــأن التســليم أمــام المحاكــم. عــادة مــا تتعلــق 
التحديــات بقضايــا تتعلــق بانتهــاكات محتملــة لحقــوق اإلنســان إذا تم تســليم شــخص 

مــا. علــى ســبيل المثــال، هنــاك احتمــال كبيــر إذا تــم تســليمك إلــى ســوريا ، أن:
  أن ُتحتجــز فــي ظــروف مــن شــأنها أن تشــكل تعذيًبــا لــك، أو تكــون معرًضــا لخطــر 

المعاملــة التــي تشــكل تعذيبــا لك.
  عدم ضمان محاكمة عادلة أمام محكمة قانونية مستقلة ومحايدة .

  أن تكون عرضة للتدخل في الحياة الخاصة والعائلية للشخص المطلوب.
  أن يكون لديك مخاوف محددة من أن الماحقة القضائية لها دوافع سياسية،

وبالتالــي ، ســيكون هنــاك انتهــاك للحــق العــام فــي محاكمــة عادلــة أو أنــك 
اإلجــراءات. اســتخدام  لســوء  ســتتعرض 
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إجراءات متوسطة المدى
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القسم 4: إجراءات متوسطة المدى

ــي قــد ال تكــون  ــة لمســاعدتك فــي المواقــف الت ــح عملي يقــدم هــذا القســم نصائ
فيهــا محتجــًزا أو رهــن لاعتقــال، ولكنهــا مــع ذلــك حساســة للوقــت، مثــًا عندمــا 

تكــون حــرًا وتكتشــف وجــود نشــرة حمــراء ضــدك.

كيف تعرف ما إذا كانت هناك نشرة حمراء ضدك

ــراء ضــدك، ُينصــح بشــدة أن  ــود نشــرة حم ــال وج ــق مــن احتم ــا تشــعر بالقل عندم
تتخــذ خطــوات للتحقــق ممــا إذا كان هــذا هــو الحــال مــع الســلطات المختصــة. هنــاك 

ثــاث طــرق رئيســية للقيــام بذلــك، وتشــمل التالــي:
  استشارة موقع اإلنتربول على اإلنترنت.
  االتصال بالشرطة المحلية الخاصة بك.

  االتصال بلجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول.

استشر موقع اإلنتربول على اإلنترنت

لدى اإلنتربول قائمة عامة بـ »األشخاص المطلوبين« على موقعها على اإلنترنت
)https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-Red-Notices( 

يمكــن مــن خالهــا التعــرف علــى النشــرات الحمــراء العامة مــن خال المعاييــر المعينة، 
بمــا فــي ذلــك: االســم والجنس والجنســية والدولــة الطالبة والكلمة الرئيســية.

ومــع ذلــك، يجــب أن تــدرك أن هــذه القائمــة ليســت شــاملة ، وتحتــوي علــى 10%  
فقــط مــن 58000 نشــرة حمــراء ســارية المفعــول، والباقــي ال يمكــن الوصــول إليــه 
ــوكاالت إنفــاذ  ــا ل ــات اإلنتربــول المحــدودة المتاحــة حصرًي إال مــن خــال قواعــد بيان
ــا ســابًقا،  ــات النشــر، كمــا ذكرن ــك، فــإن عملي ــى ذل ــة. باإلضافــة إل ــون الوطني القان

هــي طلبــات مــن دولــة إلــى دولــة وال يتــم اإلعــان عنهــا.
لذلــك إذا كنــت قلًقــا أو لديــك ســبب لاعتقــاد بــأن الدولــة الســورية قد أصــدرت ضدك 
نشــرة حمراء أو أي نشــرة أخرى، فيجب أن يكون موقع اإلنتربول على شــبكة اإلنترنت 

فقــط الخطــوة األولــى مــن عــدة خطوات يمكنك اتخاذها لتأكيد ســبب النشــرة.

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
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 طلب البيانات من قوات الشرطة المحلية

ــى معلومــات حــول وجــود نشــرة حمــراء ضــدك عــن  قــد تتمكــن مــن الحصــول عل
طريــق االتصــال بقــوات الشــرطة المحليــة. يمكنــك القيــام بذلــك بشــكل غيــر رســمي 
مــن خــال الســؤال عبــر الهاتــف أو مــن خــال طلــب رســمي ، أو مــن خــال االعتمــاد 
علــى قوانيــن حمايــة البيانــات أو أطــر طلــب المعلومــات التــي تحافــظ علــى حقــك 

فــي الوصــول إلــى البيانــات المتعلقــة بــك.

EUROJUST

جوهان دي ويتالن 9

 2517JR الهاي

هولندا

------------------------------

مجموعة تنسيق اإلشراف على

نظام معلومات شنغن الثاني

شارع ويرتز 60

1047 بروكسل / بروكسل

بلجيكا

يمكنــك أيًضــا تقديــم طلبــات بيانــات مكتوبــة مــن خــال EuroJust، وهــي وكالــة 
تنســيق  مجموعــة  أو  الجنائيــة،  العدالــة  مجــال  فــي  للتعــاون  األوروبــي  االتحــاد 
اإلشــراف علــى نظــام معلومــات شــنغن الثانــي، وهــي قاعــدة البيانــات المشــتركة 
بيــن دول الشــنغن. ال تتمتــع ســوريا بإمكانيــة الوصــول إلــى أنظمــة قواعــد البيانــات 
هــذه، ولكــن يمكــن تقديــم الطلبــات فيمــا يتعلــق بتحديــد البيانــات الموجــودة داخــل 

مناطــق االتحــاد األوروبــي ومنطقــة شــنغن. 

إذا كنــت ترغــب فــي تقديــم مثــل هــذا الطلــب، فإننــا نوصــي بشــدة بطلــب 

المشــورة القانونيــة قبــل القيــام بذلــك.
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إذا كانــت لــدى الشــرطة معلومــات تفيــد بوجــود نشــرة حمــراء ضــدك، فقــد يكــون 
مــن المستحســن االمتنــاع عــن تقديــم طلبــك شــخصًيا فــي مركــز الشــرطة مــا لــم 
يرافقــك محــام علــى درايــة بقضيتــك. بــداًل مــن ذلــك، حــاول القيــام بذلــك إمــا 
عبــر الهاتــف، أو بطريقــة أكثــر أماًنــا، مــن خــال ممثــل قانونــي. إذا أكــدت الشــرطة 
بــأن هنــاك أمــًرا بالقبــض، فيمكــن لممثلــك القانونــي االتصــال بالشــرطة لضمــان 

التعامــل مــع األمــر بشــكل ســريع وودي دون الحاجــة إلــى توقيــف مفاجــئ.

تقديم طلب للحصول على بيانات لجنة الرقابة على محفوظات اإلنتربول

إن الخطــوة األكثــر موثوقيــة التــي يمكنــك اتخاذهــا لمواصلــة استفســاراتك هــي 
االتصــال بلجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول، وهــي الهيئــة المكلفــة لضمــان 
امتثــال معالجــة بيانــات اإلنتربــول لقواعدهــا الخاصــة. علــى الرغــم مــن أنــه مــن 
المستحســن أن يســاعد المحامــي فــي هــذه الخطــوة، إال أن المعاييــر موضحــة بإيجــاز 
أدنــاه. لكــي تكــون الطلبــات صالحــة يجــب أن تمتثــل لمعاييــر مختلفــة، بمــا فــي ذلك: 
أن تكــون موّجهــة بشــكل صحيــح؛ ويمكــن قبولهــا؛ وتشــمل المحتــوى المناســب؛ 

وتكــون متوافقــة مــع المواعيــد اإلجرائيــة.

توجيه البيانات بشكل صحيح 

تتكــون لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول مــن »غرفتيــن«: »غرفــة استشــارية 
خاصــة« و »غرفــة الطلبــات«. يجــب توجيــه طلبــات الحصــول علــى البيانــات إلى غرفة 
الطلبــات )المكلفــة بالتعامــل مــع طلبــات الوصــول إلــى المعلومــات التــي يحتفــظ 
بهــا اإلنتربــول أو إجــراء تغييــرات عليهــا أو حذفهــا(، علــى النحــو التالــي:  الرقابــة علــى 
محفوظــات اإلنتربــول »غرفــة الطلبــات، لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول ، 

Quai Charles de Gaulle 200-69006 ليــون ، فرنســا«
يجــب تجنــب توجيــه الطلــب إلــى »اإلنتربــول« بشــكل عــام. إذا قمــت بذلــك، فــإن 
ــة العامــة«  ــل »األمان ــا قــد تتعــرض الســتخدامها مــن قب ــي تقدمه المعلومــات الت
، ممــا يعنــي أن هنــاك خطــًرا مــن إمكانيــة تســجيلها فــي قواعــد بيانــات اإلنتربــول 

ــة. ــة الوطني ــل المكاتــب المركزي واســتخدامها مــن قب
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قبول الطلب
ســتنظر غرفــة الطلبــات فــي طلبــك فقــط إذا رأت أنــه مقبــول. ليكــون طلبــك 

مقبــواًل، يجــب أن:
  يتــم إرســاله بالبريــد فــي نســخة مطبوعــة وتتضمــن خطاًبــا يشــرح الغــرض مــن 
الطلــب. يجــب أن يكــون هــذا مصحوًبــا بتوقيــع أصلــي منــك مقــدم الطلــب، حيث 

لــن يتــم قبــول نســخ مــن ذلــك، حتــى فــي حالــة تصديــق الطلــب.
  يكــون مكتوبــًا بإحــدى لغــات عمــل اإلنتربــول الرســمية )العربيــة أو اإلنجليزيــة أو 

الفرنســية أو اإلســبانية(.
  يؤكــد بــأن الطلــب تــم إرســاله مــن قبــل الشــخص المعنــي بالبيانــات، أو مــن 
الممثــل القانونــي لذلــك الشــخص. ســيتطلب ذلــك منــك أو مــن ممثلــك تقديــم 
نســخة مــن وثيقــة هويــة ســارية المفعــول )مثــل جــواز الســفر أو رخصــة القيــادة( 
والتــي يجــب أن تؤكــد االســم األول واللقــب وتاريــخ الميــاد والصــورة( ويجــب أن 

تكــون مقــروءة ومفهومــة.
  )إذا كان ممثلــك القانونــي يقــدم الطلــب نيابــًة عنــك(، تقــدم النســخة األصليــة 
مــن التوكيــل كمــا وقعتــه أنــت، مقــدم الطلــب. يجــب أن يــأذن هــذا التوكيــل 
الرســمي للممثــل بالوصــول إلــى أي معلومــات عــن الشــخص المعنــي المســجل 

فــي ملفــات اإلنتربــول.

ماذا يجب أن يشمل المحتوى المناسب 

يمكــن تقديــم الطلبــات برســالة، وفــي هــذه الحالــة يتوفــر نمــوذج طلــب الوصــول 
النموذجــي مــن »Fair Trial International« هنــا: 

https://www.fairtrials.org/need-help#model-access-requests 

عوضــًا عــن ذلــك، يمكــن إجراؤهــا أيًضــا مــن خــال نمــوذج طلــب محــدد مســبًقا، 
متــاح هنــا:

-https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of 
INTERPOL-s-Files-CCF/How-to-submit-a-request

https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/How-to-submit-a-request
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/How-to-submit-a-request
https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/How-to-submit-a-request
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ــر اهتمامــك بالمعلومــات المطلوبــة، وهــو  عنــد تقديــم طلبــك، ال تحتــاج إلــى تبري
مــا يحــق لــك القيــام بــه. ومــع ذلــك، لــن يحــق لــك حضــور جلســة لمناقشــة طلبــك، 
لذلــك مــن المهــم أن تكــون واضًحــا ومقنًعــا قــدر اإلمــكان فــي طلبــك المكتــوب. 

و عليه، من المهم أن:
  تشــرح الغــرض مــن طلبــك و )باختصــار( األســباب التــي تجعلــك تعتقــد أنــك 

قــد تخضــع لنشــرة حمــراء مســيئة، بمــا فــي ذلــك أي دليــل يدعــم ذلــك.
ــول )فــي  ــا تاحقــك مــن خــال شــبكة اإلنترب ــد أنه ــي تعتق ــة الت ــد الدول   تحدي
هــذه الحالــة، ســوريا(، ألن هــذا سيســاعد فــي تســريع طلبــك وســيعمل أيًضــا علــى 
وضــع ســياق ألي تقاريــر تتعلــق بالطبيعــة التعســفية للنشــرات الحمــراء الســورية.
  حــدد مــا إذا كنــت قــد ُمنحــت صفــة اللجــوء مــن قبــل دولــة إقامتــك، فبمجــرد 
ــًدا بذلــك، فإنــه ســيحذف أي ســجل لنشــرة حمــراء مــن  أن يتلقــى اإلنتربــول تأكي
البلــد الــذي تخشــى فيــه االضطهــاد ، وفــي هــذه الحالــة، ســوريا. كــن علــى علــم 
مــع ذلــك أن اإلنتربــول لــن يتدخــل أبــًدا فــي طلبــات اللجــوء أو طلبــات اللجــوء 

المحليــة، وقــد يعيــد نشــر النشــرات الحمــراء فــي حالــة رفــض طلبــات اللجــوء.
  حــدد إذا كان هنــاك ســبب آخــر مّلــح: يجــب أال تقــدم طلًبــا بشــكل عاجــل مــا لــم 
ــام بذلــك، ألن ذلــك قــد يجــازف بتشــجيع لجنــة  يكــن لديــك ســبب حقيقــي للقي
الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول علــى إعطــاء األمــر اهتماًمــا أقل مما يحتــاج إليه، 
ممــا يقلــل مــن احتمــال قبــول طلبــك. كــن علــى علــم أن طلــب تســليمك الــذي قــد 

يتــم رفضــه فــي النهايــة لــن يــؤدي تلقائًيــا إلــى إزالــة النشــرة الحمــراء ضــدك.
  اشــرح مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلجــراءات ســرية إضافيــة. علــى الرغــم مــن أنــه 
ســيتم التعامــل مــع طلبــك علــى أنــه ســري كقاعــدة عامــة، فــإن  لجنــة الرقابــة علــى 
محفوظــات اإلنتربــول ملزمــة بمشــاركة اســمك وتاريــخ ميــادك وســبب تقديمــك 
ــه احتمــال مشــاركة معلومــات أخــرى لــك، مثــل األســماء  للطلــب. هــذا يعنــي أن
ومــا إلــى ذلــك، ولكــن إذا كنــت غيــر متأكــد ، يمكنــك أن تطلــب مــن  لجنــة الرقابــة 
ــة  علــى محفوظــات اإلنتربــول عــدم مشــاركة هــذه المعلومــات، أو فــرض الرقاب

علــى هــذه التفاصيــل بنفســك.

ــات قــد تســتغرق  ــات الموجهــة إلــى غرفــة الطلب يرجــى العلــم أن الطلب
ــاه. عــدة أشــهر لتتــم معالجتهــا علــى النحــو المبيــن أدن
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المتطلبات اإلجرائية 

يتعيــن علــى غرفــة الطلبــات اتخــاذ قــرار بشــأن قبــول طلبــات الوصــول إلــى البيانــات 
ــار الطلــب غيــر مقبــول، فلديــك  ــا مــن االســتام. إذا تــم اعتب فــي غضــون 30 يوًم
30 يوًمــا لتحديثــه إلصــاح الخطــأ. إذا فشــلت فــي القيــام بذلــك، فســيتم إغاقــه 
دون إجــراءات أخــرى. يرجــى ماحظــة أن غرفــة الطلبــات نــادًرا مــا تلتــزم بهــذا الموعــد 

النهائــي، ال ســيما أثنــاء جائحــة كورونــا.

إذا تــم اعتبــار الطلــب مقبــواًل، فســتتلقى إخطــاًرا علــى هــذا النحــو، وســتبدأ الغرفــة 
فــي عمليــة تحديــد البيانــات ذات الصلــة.

ــات تتعلــق بــك، فســوف يتعامــل مــع كل مــن مقــدم  ــدى اإلنتربــول بيان إذا كان ل
ــك  ــن« لتل ــى أنهــم »مالكي ــة، ســوريا( عل ــات )فــي هــذه الحال الطلــب ومصــدر البيان
المعلومــات. هــذا يعنــي أن لديــك الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات التــي يحتفظ 
بهــا اإلنتربــول فيمــا يتعلــق بمقــدم الطلــب )أنــت(. ومــع ذلــك، فهــذا يعنــي أيًضــا 
أنــه قبــل الكشــف عــن هــذه المعلومــات، يجــب علــى غرفــة الطلبــات الرجــوع إلــى 
مصــدر البيانــات، ممــا يعنــي أنــه قــد يتــم إخطــار النظــام الســوري بأنــك تطلــب 

معلومــات إذا تــم االحتفــاظ بهــا.

يجــب أن تــدرك أيًضــا أن اإلبــاغ عــن بياناتــك قــد يكــون مقيــًدا بقــرار مــن الغرفــة، 
إمــا بمبــادرة منهــا، أو بنــاًء علــى طلــب مصــدر البيانــات، أو األمانــة العامــة، أو أنــت 

مقــدم الطلــب.
ومــع ذلــك، يجــب تبريــر أي قيــود علــى الكشــف عــن المعلومــات ويجــب أن تحــدد مــا إذا 
كان يمكــن تقديــم بعــض المعلومــات مثــل الملخصات بداًل من ذلك. تشــمل األســباب 

المبــررة لتقييــد المعلومــات فقــط عندمــا يكــون القيــام بذلــك ضرورًيا مــن أجل:
  حماية األمن العام أو القومي أو منع الجريمة.

  حماية سرية التحقيق أو الماحقة القضائية.
  حماية حقوق وحريات مقدم الطلب أو األطراف الثالثة؛ و/أو

  تمكين المفوضية أو المنظمة من أداء واجباتها بشكل صحيح.
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عندمــا يمتنــع مصــدر البيانــات بــدون مبــرر، فلــن يــؤدي ذلــك تلقائًيــا إلــى الكشــف عــن 
البيانــات، ولكــن قــد يؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تقييــم الطلــب والبــت فيــه. ســيتم إصــدار 
القــرار النهائــي بشــأن طلــب الوصــول إلــى البيانــات لمــدة أربعــة أشــهر مــن تاريــخ اعتباره 
مقبــواًل وإرســاله إليــك فــي غضــون شــهر واحــد بعــد اتخــاذ القــرار. الحــظ أنــه خــال هــذا 
الوقــت، إذا كانــت النشــرة الحمــراء ســارية ضــدك ، فســتبقى ســارية المفعــول، ممــا 

يعنــي أنــه يجــب عليــك التخطيــط ألنشــطتك وخاصــة ســفرك وفًقــا لذلــك.

ــات التــي  ــة البيان ــراض علــى النشــرة الحمــراء أو الســعي إلزال ــة االعت كيفي
فــي حــوزة اإلنتربــول     

فــي حالــة احتجــازك بســبب نشــرة حمــراء نشــطة، فــإن الخطــوات العاجلــة التــي يجــب 
عليــك اتخاذهــا تمــت تغطيتهــا فــي القســم 3 أعــاه.

ــون مناســبة إذا  ــد تك ــي ق ــك الت ــن تل ــى تضمي ــا إل ــورة هن تهــدف الخطــوات المذك
علمــت أنــه قــد تــم إصــدار نشــرة حمــراء ضــدك وترغــب فــي إزالتهــا أو تعديلهــا بشــكل 

وقائــي أثنــاء عــدم وجــودك قيــد االحتجــاز.

إذا اكتشفت أنك تخضع لنشرة حمراء في هذه الظروف، فال داعي للذعر.

كمــا هــو مذكــور فــي القســم 2 أعــاه، ليــس لإلنتربــول قــوات شــرطة خاصــة بــه، 
وكل دولــة عضــو لهــا الحريــة فــي اتخــاذ قــرار بشــأن القيمــة القانونية للنشــرة الحمراء، 
و / أو االمتثــال لهــا. النشــرة الحمــراء هــي طلــب لامتثــال، وليســت مذكــرة توقيــف 
ــرام هــذا الطلــب. علــى  ــة عضــو علــى احت ــار أي دول دوليــة، وال يجــوز لإلنتربــول إجب
ســبيل المثــال، بســبب إصــدار مصــر لألوامــر علــى نطــاق واســع فــي 2019-2018 ، 
علــق اإلنتربــول مؤقًتــا جميــع أوامــر االعتقــال الصــادرة حتــى وقــت التأكيــد علــى أن 
المذكــرات مشــروعة وليســت جــزًءا مــن سياســة اســتهداف المعارضيــن السياســيين. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الــدول التــي ليــس لهــا عاقــات دبلوماســية مــع ســوريا أو 
تلــك التــي ال تعتبــر ســوريا دولــة ديمقراطيــة قائمــة علــى ســيادة القانــون، ترفــض 

تماًمــا تنفيــذ أي أوامــر توقيــف صــادرة عــن ســوريا.



37

إصدار نشرة حمراء ال يعني أن السلطات سوف تطرق بابك حاال.

ــة  ــه فــي هــذه الحال ــرح أن ــا مــا يقت ــة أن اإلنتربــول غالًب مــن الماحــظ فــي البداي
ــد الُمصــِدر لاعتــراض علــى إصــداره لألمــر المحلــي  يجــب عليــك االتصــال بالبل
األساســي الــذي أدى إلــى إصــدار النشــرة الحمــراء المعنيــة. ومــع ذلــك، ال ينصــح 
بهــذا فــي حالــة المدافعيــن الســوريين عــن حقــوق اإلنســان الخاضعيــن لنشــرات 
حمــراء )مســيئة( أو نشــرات أخــرى مــن الدولــة الســورية: فمــن غيــر المرجــح أن 
يــؤدي ذلــك إلــى نتيجــة إيجابيــة، كمــا أن الكشــف عــن معلومــات يمكــن أن 

يعــرض ســامتك للخطــر.

اكتــب إلــى لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول واطلــب إزالــة و/أو 
ــا           ــات محتفــظ به حــذف أي بيان

بغــض النظــر عــن كيفيــة اكتشــافك أن النشــرة الحمــراء كانــت ســارية المفعــول 
ضــدك، أو إذا كنــت تعتقــد فقــط أن هنــاك مشــكلة، فمــن المستحســن أواًل تقديــم 
طلــب الوصــول إلــى البيانــات، ألن القيــام بذلــك يعــد فرصــة مفيــدة للحصــول علــى 
مزيــد مــن المعلومــات المتعلقــة بالنشــرة الحمــراء واالدعــاءات ضــدك، والتــي ســتزيد 

فــي النهايــة احتمــال نجــاح طلــب إزالــة البيانــات.
إذا كنــت الجًئــا معترًفــا بــه فــي دولــة إقامتــك، فــإن تســليط الضــوء علــى ذلــك مــن 
خــال طلــب الوصــول إلــى البيانــات قــد يــؤدي إلــى إلغــاء اإلنتربــول للنشــرة الحمــراء 

دون الحاجــة إلــى طلــب رســمي قــد يســتغرق عــدة أشــهر.
كمــا هــو مذكــور أعــاه، ســتبت غرفــة الطلبــات فــي مقبوليــة طلبــات الوصــول إلــى 
البيانــات فــي غضــون 30 يوًمــا مــن االســتام. إذا تــم اعتبــار الطلــب غيــر مقبــول، 
فســيكون لديــك 30 يوًمــا إلصــاح الخطــأ. إذا فشــلت فــي القيــام بذلــك، فســيتم 

إغاقــه دون إجــراءات أخــرى.
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ســيكون أمــام لجنــة الرقابــة علــى محفوظات اإلنتربول تســعة أشــهر التخاذ قــرار نهائي. 
عــادة مــا تتخــذ لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول هــذا القــرار فــي إحــدى دوراتهــا 
الســنوية الثــاث، علــى الرغــم مــن أنــه قــد تفعــل ذلــك فــي بعــض األحيــان خــارج هــذه 

األوقــات. ســتتلقى إشــعاًرا بهــذا القــرار بعــد شــهرين علــى األكثــر مــن صــدوره.
الحــظ أنــه يحــق اســتثنائيًا للجنــة الرقابــة علــى المحفوظــات تمديــد المهلــة الزمنيــة 
لتقديــم القــرار، رغمــا أنــه فــي  هــذه الظــروف يمكنــك توقــع أنهــا ســتتواصل معــك 

وتشــرح لــك هــذا القــرار.
عنــد االنتهــاء مــن دراســة الطلــب، ســيؤدي قــرار لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات 

اإلنتربــول إلــى واحــدة مــن ثــاث نتائــج محتملــة:

1. ُتحــذف معلوماتــك والنشــرة الحمــراء المرتبطــة بهــا تماًمــا، وفــي هــذه الحالــة 
ــي قــد  ــع المعلومــات الت ــول حــذف جمي ــدول األعضــاء فــي اإلنترب ســُيطلب مــن ال

تكــون بحوزتهــا.

2. يتــم تعديــل معلوماتــك والنشــرة الحمــراء المرتبطــة بهــا لتشــمل معلومــات 
جديــدة. علــى ســبيل المثــال، حقيقــة أن تســليمك قــد تــم رفضــه مســبًقا وســبب 
ذلــك. فــي حيــن أن هــذا يتــرك النشــرة الحمــراء ســارية ضــدك، فهــي خطــوة مهمــة ، 
ألنهــا قــد تقنــع الســلطات فــي الــدول األخــرى باالمتنــاع عــن احتجــازك و/أو تســليمك 

لألســباب نفســها .
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3. يتــم اعتبــار معلوماتــك و النشــرة الحمــراء المرتبطــة بهــا مدخلــة بشــكل 
صحيــح، ولكــن لــن يتــم إجــراء أي تغييــر. إذا تــم اتخــاذ هــذا القــرار، فلــن يكــون قابــًا 
لاســتئناف. ومــع ذلــك، يمكنــك تقديــم شــكوى أخــرى بــأن لجنــة الرقابــة علــى 
محفوظــات اإلنتربــول ســتعيد دراســتها إذا كان بإمكانــك إثبــات اكتشــاف دليــل 
جديــد يمكــن أن يقــود الغرفــة إلــى اســتنتاج مختلــف، لــو كانــت متاحــة فــي وقــت 
القــرار األولــي. يجــب تقديــم الطلبــات الجديــدة فــي هــذا الصــدد فــي غضــون ســتة 

ــد. ــل الجدي أشــهر مــن اكتشــاف الدلي

الحجج الشائعة لمنع إصدار أو إلغاء النشرات الحمراء التعسفية 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن كل طلــب لحــذف و/أو تعديــل النشــرات الحمــراء ســيعمل علــى 
الحقائــق الخاصــة بــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، وبالنظــر إلــى تعقيــد األطــر التــي تعمــل 
ــي فــي هــذه األمــور إن أمكــن،  ــول، مــن المهــم تكليــف مستشــار قانون ــا اإلنترب به

للمناقشــة بشــكل كامــل فــي جميــع األســس القانونيــة لحــذف البيانــات.
ومــع ذلــك، يتــم اتخــاذ كل قــرار ضمــن إطــار قانونــي محــدد مســبًقا يوجه لجنــة الرقابة 
علــى محفوظــات اإلنتربــول فــي تقييــم الطلبــات المقدمــة إليهــا، ممــا يعنــي أنــه مــن 
الممكــن تحديــد بعــض الحجــج التــي تمتعــت بالنجــاح فــي الســابق. اثنــان منهــا لهمــا 

أهميــة خاصــة، وهمــا مبنيتيــن علــى المادتيــن 2 و 3 مــن دســتور اإلنتربــول.

المادة 2 دستور اإلنتربول

تنــص المــادة 2 )1( مــن دســتور اإلنتربــول، علــى النحو الذي عززتــه المادة 11 )1( من 
قواعــد اإلنتربــول بشــأن معالجــة البيانــات، علــى أن تقــوم جميــع هيئــات اإلنتربــول، 
بمــا فــي ذلــك لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول، بتعزيــز المســاعدة المتبادلــة 

فقــط الملتزمــة باإلعــان العالمــي لحقوق اإلنســان.
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يعتبــر اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان أحــد أكثــر الصكــوك الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان عالميــة، ويحــدد العديــد مــن الضمانــات األساســية، بمــا فــي ذلــك مــن 
بيــن أمــور أخــرى: الحــق فــي الحيــاة، وحظــر التعذيــب وغيــره مــن المعاملــة القاســية 
ــر  ــة التعبي ــة والحــق فــي حري ــة العلني ــة، والحــق فــي المحاكم والاإنســانية والمهين

والفكــر والضميــر والديــن والحــق فــي الحيــاة الخاصــة والعائليــة.

قــد يتعــرض المدافعــون الســوريون عــن حقــوق اإلنســان المغتربيــن لنشــرات حمــراء 
ــل إجرامــي، ولكــن ســتكون  ــاب أي دلي ــل النظــام الســوري فــي غي مســيئة مــن قب
هنــاك حجــج قويــة بــأن هــذه النشــرات الحمــراء صــدرت بحقهــم بســبب تعبيرهــم عــن 
معارضتهــم للنظــام. ويعتبــر ذلــك انتهــاكًا صارخــًا لحقهــم فــي القيــام بذلك، وســيتم 

اعتبــار القــرار ذا دوافــع سياســية وخرًقــا لإلطــار القانونــي والتنظيمــي لإلنتربــول.
باإلضافــة إلــى ذلــك، بنــاًء علــى تقاريــر عــن معاملــة المعارضيــن للنظام خــال الصراع 
الســوري حتــى اآلن، مــن الواضــح أنــه فــي حالــة إعادتهــم، ســيواجه هــؤالء األفــراد 
أيًضــا المحاكمــة فــي نظــام قضائــي ُمســّيس وغيــر محايــد وغيــر عــادل، وســيواجهون 
مشــاكل خطيــرة. خطــر التعــرض للمعاملــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة أو 

اإلعــدام التعســفي، ممــا ينتهــك الحظــر الدولــي المطلــق علــى ذلــك.

يقــع علــى عاتــق الــدول التــزام قانونــي دولــي ملــزم بعــدم إعــادة األفــراد إلــى دول 

يحتمــل أن يواجهــوا فيهــا انتهــاكات لبعــض الحقــوق األساســية، مثــل حظــر التعذيب 

أو غيــره مــن المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.

وبنــاًء علــى ذلــك ، يجــب تقديــم الحجــج الموســعة لتلــك المذكــورة أعــاه فــي حالــة 
إصــدار نشــرة حمــراء مســيئة ضــدك مــن قبــل النظــام الســوري. يجــب أن تكــون 
هــذه المذكــرات دقيقــة قــدر اإلمــكان فيمــا يتعلــق بالمخاطــر المطروحــة أو التــي تــم 
التعــرض لهــا فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات المحــددة، ويجــب أن تكــون مدعومــة بأكبــر 

قــدر ممكــن مــن األدلــة.
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https://redress.org/wp-content/uploads/2017/11/Open-Letter-to-Interpol.pdf

المادة 3 من دستور اإلنتربول

تحظــر المــادة 3 مــن دســتور اإلنتربــول بشــكل صــارم علــى أي جهــاز مــن أجهــزة 
ــأي  ــام ب ــول، القي ــى محفوظــات اإلنترب ــة عل ــة الرقاب ــك لجن ــا فــي ذل ــول، بم اإلنترب

تدخــل أو أنشــطة ذات طابــع سياســي أو عســكري أو دينــي أو عرقــي.
المادة 3 تميز بين: 

بســبب طبيعتهــا  تجريمهــا فقــط  يتــم  التــي  الجرائــم  البحتــة«، وهــي  »الجرائــم 
العرقيــة.  / الدينيــة   / العســكرية   / السياســية 

و »الجرائــم النســبية« التــي تحتــوي علــى عناصــر مــن القانــون الجنائــي وبعــض 
األبعــاد السياســية / العســكرية / الدينيــة / العرقيــة )علــى ســبيل المثــال، االدعــاءات 

ــن السياســيين(. ــة لغســيل األمــوال الموجهــة ضــد المعارضي الكاذب

دراسة حالة المادة 3 من اإلنتربول: حالة السيد جمال كتيتي

2 نجاًحــا  المــادة  أخــرى، فقــد وجــدت حجــج  أنهــا فــي ســياقات  مــع 
ملحوًظــا. علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة الســيد جمــال كتيتــي، وهــو 
مواطــن فرنســي نجــح مرتيــن فــي الدفــاع ضــد تســليمه )فــي المغــرب 
ثــم فــي إســبانيا الحًقــا( إلــى الجزائــر وألغــى اإلنتربــول أخيــًرا نشــرته 
الحمــراء علــى أســاس أن هنــاك مخاطــرة كبيــرة تعرضــه للتعذيــب إذا تــم 
ــراء بموجــب  ــاذ النشــرة الحم ــى إنف ــال دون القــدرة عل ــا ح تســليمه، مم
المــادة 2 مــن دســتور اإلنتربــول. الرســالة التــي أرســلتها منظمــة غيــر 
حكوميــة دوليــة »اإلنصــاف« و »المحاكمــات العادلــة« إلــى اإلنتربــول 

ــا: ــة هن ــي متاح ــق بالســيد كتيت ــا يتعل فيم
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»الجرائــم البحتــة«، مثــل الخيانــة والتجســس، ســتحظر دائًمــا تقريًبــا بموجــب المــادة 
3، بينمــا تتطلــب »الجرائــم النســبية« إجــراء »تقييــم الهيمنــة«، أي مــا إذا كانت بعض 
العناصــر السياســية / العســكرية / الدينيــة / العرقيــة للقضيــة تســود علــى االدعــاءات 
ــراء تتعــارض مــع  ــإن النشــرة الحم ــر كذلــك، ف ــة. إذا كان األم الجنائيــة الحســنة الني

المــادة 3 وال يمكــن تنفيذهــا.

ســيأخذ تقييــم تأكيــد الغلبــة فــي االعتبــار النطــاق الكامــل لظــروف القضيــة، بمــا فــي 
ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

  طبيعة الجريمة، أي التهم والوقائع األساسية.
  وضع األشخاص المعنيين.

  هوية مصدر البيانات.
  الموقف الذي عبر عنه مكتب مركزي وطني آخر أو كيان دولي آخر.

  االلتزامات بموجب القانون الدولي.
  اآلثار المترتبة على حياد المنظمة.

  السياق العام للقضية.

لكــي نكــون واضحيــن، مــن الصعــب تلبيــة الحــد األدنــى بموجــب المــادة 3، حيــث يجــب 
إثبات أن العناصر المســيئة للطلبات تفوق العناصر اإلجرامية الحقيقية. في كثير من 
األحيــان، هــذا غيــر ممكــن، وســتجد لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول ببســاطة 
أنــه علــى الرغــم مــن بعــض العناصــر السياســية الموجــودة، فــإن القضيــة ليســت مــن 

الخطــورة بحيــث يتــم تبريــر اإلزالــة علــى أســاس المــادة 3.
ومــع ذلــك، فــي حالــة ادعــاءات النشــرات الحمــراء التعســفية والتــي ال أســاس لهــا والتي 
طرحهــا النظــام الســوري، فــإن المــادة 3 هــي أداة مفيــدة يمكــن مــن خالهــا تقديــم 
اســتئناف إلــى لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول، وستســمح لك بتحديد ســياق 

تقاريــرك بشــكل كامــل فيمــا يتعلــق بطلــب الدولــة الســورية الغيــر الئــق.
لمزيــد مــن المعلومــات ، تتوفــر »قائمــة الممارســات« بشــأن تقديمــات المــادة 3، 

الــذي نشــرته اإلنتربــول هنــا: 

 https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents   

https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Legal-framework/Legal-documents
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أحكام قواعد معالجة البيانات 

هنــاك العديــد مــن أحــكام قواعــد معالجــة البيانــات التــي قــد تكــون ذات صلــة عنــد 
تقديــم الطلبــات المتعلقــة بالجوانــب اإلجرائيــة للنشــرات الحمــراء. ومــع ذلــك، فــإن 
العديــد منهــا علــى درجــة عاليــة مــن اللغــة التقنية/القانونيــة ويوصــى بشــدة أن 
يتــم تقديــم هــذه الطلبــات بمســاعدة مستشــار قانونــي، حيثمــا أمكــن ذلــك. أكثــر 

الطلبــات شــيوًعا علــى أســاس قواعــد معالجــة البيانــات
https://www.fairtrials.org/need-help :مذكورة هنا 

هناك العديد من األمثلة على عمليات التقديم الناجحة بموجب 

المادة 3، بما في ذلك قضية السيد إريك كروس، الدبلوماسي 

والسياسي اإلستوني الذي اتهمته السلطات الروسية خالل فترة 

سياسية كان يترشح فيها لمنصب سياسي في إستونيا، بارتكاب 

«القرصنة».

«على أساس أنه من المفترض أنه متورط في» اختطاف «سفينة اسمها» بحر 

القطب الشمالي». قدمت السلطات اإلستونية احتجاجات لإلنتربول بأن المزاعم 

والنشرة الحمراء المرتبطة بها ال أساس لها من الصحة وتعسفية، وتهدف فقط 

إلى التأثير على انتخاباتها. وافق اإلنتربول في نهاية المطاف على هذه التأكيدات 

اإلنتربول،  دستور  من   3 المادة  مع  بالتالي  تتعارض  الحمراء  النشرة  أن  ووجد 

وأزال اسم السيد كروس من قائمة المطلوبين.

المادة 3 دراسة حالة: السيد إريك كروس

https://www.fairtrials.org/need-help
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طرق أخرى بعيدة عن اإلجراءات القانونية

يجــب أن تعــرف أن  لجنــة الرقابــة علــى محفوظات اإلنتربول هي مؤسســة مســتقلة 
أو مــن المفتــرض أن تكــون كذلــك. لذلــك، مــن الناحيــة الرســمية، يجــب أن تكــون 
عمليــات الطلبــات القانونيــة الخاصــة بــك هــي الســبيل األساســي الــذي تســعى مــن 

خالــه إلــى إزالــة و/أو حــذف النشــرة الحمــراء الصــادرة ضــدك.
ــة لحــل  ــع الطــرق الممكن ــك هــذا عــن اســتخدام جمي ــك، ال ينبغــي أن يثني ومــع ذل
وســائل  فــي  الشــخصي  ملفــك  نشــر قضيتــك/  دائًمــا  المفيــد  مــن  المشــكلة. 
اإلعــام، ألن هــذا ســيزيد مــن عواقــب الســمعة علــى لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات 

ــك. ــي قامــت برفــض طلب ــول المرتبطــة الت اإلنترب

باإلضافة إلى ذلك، يمكنك مخاطبة ممثليك السياســيين في كل من المؤسســات 
السياســية الوطنيــة والدوليــة للحصــول علــى دعــم سياســي مــن الدولــة الســتئنافك 
و/أو للحصــول علــى تأكيــدات دبلوماســية عامــة بأنهــم لــن يســلموك إلــى ســوريا، 
وكاهمــا ســيقلان مــن احتمــال أن يتــم احتجــازك بســبب النشــرة الحمــراء الصــادرة 
ضــدك حتــى لــو لــم يتــم إلغاؤهــا مــن قبــل لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول.

يمكنــك التفكيــر فــي إشــراك المنظمــات غيــر الحكوميــة لحقــوق اإلنســان وجماعــات 
المناصــرة العامــة التــي تشــارك فــي حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وقــد 
بحالــة  المعنــي  المتحــدة  لألمــم  الخــاص  المقــرر  إشــراك  الضــروري  مــن  يكــون 
المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، والمقــرر الخاص لألمــم المتحدة المعنــي بالتعذيب 
وغيــره مــن المعاملــة القاســية أو الاإنســانية أو العقوبــة، أو فريــق األمــم المتحــدة 

العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي لألشــخاص الذيــن تــم احتجازهــم.

03
إجراءات طويلة المدى
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القسم 5: إجراءات طويلة المدى

يهــدف هــذا القســم األخيــر إلــى تحديــد الخطــوات األساســية التــي يمكــن اتخاذهــا 
بإيجــاز إذا كنــت ترغــب فــي المناصــرة ضــد إعــادة دمــج ســوريا بشــكل كامــل فــي نظــام 
اإلنتربــول، حتــى عندمــا ال تكــون خاضعــًا لنشــرة حمــراء نشــطة صادرة نيابة عــن النظام.

من منح قبول سوريا ومن يستطيع تعليقه؟ 

يتألــف نظــام اإلنتربــول من ســت هيئــات داخلية منفصلة، تشــمل: الجمعية العامة؛ 
اللجنــة التنفيذيــة ؛ األمانــة العامــة ؛ المكاتــب المركزيــة الوطنيــة ؛ المستشــارون و 

لجنــة الرقابــة علــى محفوظــات اإلنتربــول.
كل مــن هــذه الهيئــات لديهــا أدوار محــددة بعنايــة لضمــان الفصــل المناســب بيــن 
الســلطات. الجمعيــة العامــة هــي الجهــاز العــام لإلنتربــول وتجتمــع بشــكل عام ســنوًيا 
ألداء العديــد مــن الوظائــف، معظمهــا يتعلــق بدورهــا التشــريعي، علــى الرغــم مــن 

أنــه يحــق لهــا أيًضــا اتخــاذ القــرارات وتقديــم التوصيــات.

لجنة الرقابة
 على محفوظات

 اإلنتربول
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تعمــل اللجنــة التنفيذيــة بصفتهــا الهيئــة »التنفيذيــة« أو الرســمية للمنظمــة. وتتألف 
اللجنــة مــن 13 عضــوا، بمــن فيهــم رئيــس اللجنــة، وثاثــة نــواب للرئيــس، وتســعة 
مندوبيــن، ويتــم انتخــاب كل منهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة، بتوصيــة مــن الــدول 
األعضــاء. اللجنــة التنفيذيــة هــي المســؤولة عــن اإلشــراف علــى تنفيــذ قــرارات 
بتمثيــل  اللجنــة ملزمــون  العــام. أعضــاء  العامــة وإدارة وعمــل األميــن  الجمعيــة 

ــداًل مــن تمثيــل بلدانهــم األم. ــة، ب اإلنتربــول فــي مهامهــم اليومي

تتولــى األمانــة العامــة مســؤولية التنظيــم اليومــي لإلنتربــول، وتعمــل كمنســق 
لجميــع أنشــطة الشــرطة واإلداريــة للمنظمــة. األمانــة العامــة هــي الهيئــة المســؤولة 
عــن التوصيــة بـــ »اإلجــراءات التصحيحيــة« عندمــا ال تفــي الــدول األعضــاء بواجباتهــا، 
ــك،  ــول. ومــع ذل ــى نظــام اإلنترب ــا فــي الوصــول إل ــق حقوقه ــك تعلي ــا فــي ذل بم
يجــب تقديــم جميــع المقترحــات الخاصــة باتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة قــد تــؤدي إلــى 
تعليــق عضويــة أحــد األعضــاء عــن حقوقــه فــي تســجيل البيانــات فــي قواعــد بيانــات 
اإلنتربــول أو التشــاور معهــا أو االتصــال بهــا، إلــى اللجنــة التنفيذيــة للموافقــة عليهــا.
وبالتالــي وفــي حالــة ســوريا، فــإن قــرار إزالــة وإعــادة دمجهــا فــي إطــار عمــل اإلنتربــول 
ــات هــي  ــة، وهــذه الهيئ ــة التنفيذي ــة العامــة واللجن هــو مســؤولية مشــتركة لألمان

التــي ســتتحمل فــي نهايــة المطــاف مســؤولية تعليــق قــرار دمجهــا مــرة أخــرى.

ما هي الهيئات التي يجب أن تستهدفها المناصرة؟

نظــًرا ألن األميــن العــام واللجنــة التنفيذيــة يتــم انتخابهمــا مــن قبــل المندوبيــن فــي 
الجمعيــة العامــة، وألن كل مــن هــذه الهيئــات تمثــل اإلنتربــول، وليــس مصالــح 
الدولــة األصليــة ألعضائهــا، فــإن هنــاك فرًصــا أقــل لتقديــم حجــج مباشــرة إلــى 
أولئــك الذيــن لديهــم اتصــاالت فوريــة ومســؤولية إلعــادة امتيــازات ســوريا فــي 

االنتربــول.
ومــع ذلــك، تبقــى الســلطة المركزيــة داخــل نظــام اإلنتربــول هــي الجمعيــة العامــة، 
التــي يحــق لهــا اتخــاذ القــرارات وتقديــم التوصيــات ، والتــي يمثــل فيهــا المندوبــون 

دولهــم، وليــس اإلنتربــول نفســه.
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دليل نشرات اإلنتربول الحمراء للمدافعين عن
حقوق اإلنسان المرتبطين بالوضع السوري

ــة، ســواء فــي  ــة علــى مســتوى الدول ــدأ اســتراتيجية مناصــرة فعال وبالتالــي، قــد تب
دولــة إقامتــك أو فــي الخــارج، مــن أجــل البــدء فــي حشــد المعارضــة لموقــف ســوريا 
المعــزز اآلن فــي إطــار اإلنتربــول. مــن بيــن النتائــج األكثــر فعاليــة فــي هــذا الصــدد 
ــة العامــة علــى  ــة واألمان ــة التنفيذي ــة العامــة يحــث اللجن إصــدار قــرار داخــل الجمعي
إعــادة النظــر فــي قراراتهمــا بإعــادة عضويــة ســوريا و/أو التأكيــد عانيــة علــى أنــه لــم 
يعــد مــن اآلمــن تســليم المطلوبيــن إلــى ســوريا بســبب المخــاوف المذكــورة أدنــاه.

ما هي الحجج لتعليق االمتيازات السورية من جديد؟

نتيجــة لقــرار اإلنتربــول فــي تشــرين األول 2021، اســتعادت ســوريا االمتيــازات 
ــاك عــدة حجــج حــول ســبب وجــوب تعليــق هــذه  ــة فــي إطــار اإلنتربــول. هن الكامل

االمتيــازات مــرة أخــرى، والتــي تشــمل:

  االضطهــاد: مــع االمتيــازات الكاملــة فــي إطــار اإلنتربــول، يمكــن للنظام الســوري 
اآلن الوصــول إلــى المعلومــات التــي تحتفــظ بهــا المكاتــب المركزيــة الوطنيــة لجميــع 
الــدول األطــراف األخــرى. وقــد تطلــب أيًضــا إصــدار نشــرات حمــراء قــد تســتفيد 
منهــا، علــى الرغــم مــن االضطــرار إلــى الخضــوع لعمليــة تدقيــق، ولكــن ثبــت أن 
ــر كافيــة لمنــع نشــر النشــرات الحمــراء المســيئة، حتــى إذا  عمليــة التدقيــق هــذه غي
رفضــت. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن ســوريا لديهــا القــدرة علــى إصــدار نشــرات مــن 
تلقــاء نفســها، دون رقابــة  كافيــة، مــن أجــل تعقــب معارضتهــا. ومــن خــال إعــادة 
ــي أســلحة للنظــام الســوري التــي  ــازات لســوريا، أعــاد اإلنتربــول بالتال ــم االمتي تقدي
قــد يضطهــد بهــا اآلن معارضتــه خــارج حــدوده، بينمــا يواصــل القيــام بذلــك داخلهــا.

  تطبيــع الجرائــم الدوليــة: التحــرك نحــو اســتعادة امتيــازات ســوريا هــو تحــرك نحو 
التطبيــع الدولــي للجرائــم المعتــرف بهــا دولًيــا مــن قبــل األمــم المتحــدة، ويتجاهــل 
حقيقــة أن النظــام يواصــل تأجيــج عــدم االســتقرار داخــل حــدوده وخارجهــا، وارتــكاب 
جرائــم فظيعــة ضــد مواطنيــه، ومــازال يســتفيد مــن اإلفــات الشــامل مــن العقــاب.
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ما هي استراتيجيات المناصرة التي يمكن أن تتبعها؟ 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه كان هنــاك قــدر كبيــر مــن المعارضة البــارزة فيما يتعلــق بإعادة 
دمــج ســوريا فــي نظــام االنتربــول مــن قبــل الــدول والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــار  ــار، ال ينبغــي اعتب ــك فــي االعتب ــم. ومــع أخــذ ذل ــاء العال ــع أنح ــراد فــي جمي واألف
ــا أو حاســًما، وقــد تنجــح الدعــوة الفعالــة  قــرار اإلنتربــول بإعــادة قبــول ســوريا نهائًي
والهادفــة فــي إلغــاء هــذا القــرار. يمكــن للمدافعيــن الســوريين عــن حقــوق اإلنســان 

وغيرهــم النظــر فــي االســتراتيجية األساســية التاليــة:

  التعــاون: ســامة عائلتــك وأصدقائــك وزمائــك لهــا أهميــة قصــوى. باســتخدام 
األدوات الموجــودة فــي مجموعــة األدوات هــذه ومــا بعدهــا، يجــب اتخــاذ جميــع 
الخطــوات الازمــة لضمــان إبــاغ هــؤالء األفــراد بالخطــر الــذي تشــكله إعــادة ســوريا 
لنظــام االنتربــول، وتأكــد مــن دعــم بعضهــم البعــض فــي اتخــاذ الخطــوات الازمــة 
للحفــاظ علــى الســامة. كمــا هــو مذكــور أعــاه، قــد تشــمل التدابيــر األساســية 
علــى ســبيل المثــال، »تســجيل الوصــول« وتدابيــر المســاءلة علــى وســائل التواصــل 

ــر اإلنترنــت. االجتماعــي وداخــل المجموعــات عب

  المعارضــة: باســتخدام الحجــج الموضحــة أعــاه، واألهــم مــن ذلــك، مــن خــال 
تســليط الضــوء علــى تجاربــك ومخاوفــك، اســتمر فــي معارضــة موقــف ســوريا 
داخــل اإلنتربــول، واســتخدم كل فرصــة ومنصــة لرفــض تطبيــع اإلنتربــول للعاقــات 

مــع النظــام الســوري.

لحقــوق  معارضتــك  لمواصلــة  المهنيــة  منتدياتــك  اســتخدم  المناصــرة:   
وامتيــازات ســوريا داخــل اإلنتربــول. فكــر علــى الصعيديــن العالمــي والمحلــي؛ بقــدر 
مــا يكــون تســليط الضــوء علــى هــذه القضايــا مــن خــال القنــوات الدوليــة فعــااًل، 
ــى ممثلــك  ــة إل ــر فــي الكتاب ــد أيًضــا التفكي كمــا ذكــر أعــاه، فقــد يكــون مــن المفي
السياســي المحلــي للدعــوة إلــى اعتمــاد ضمانــات سياســية بــأن دولــة إقامتــك لــن 
تســلم المطلوبيــن إلــى النظــام الســوري، وذلــك فــي ضــوء مخــاوف انتهــاك النظــام 

الســوري لحقــوق اإلنســان الخطيــرة والمنهجيــة.






