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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة الرابعة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
 "جملس حقوق اإلنسان" املعنون 

 ة السامية حلقوق اإلنسان بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات تقرير املفوض
 *األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 موجـز

                    َّ                       وهو يوفر معلومات حمدَّثة عن األنشطة اليت        ١٠٢ / ٢               َّ     ً                               هذا التقرير مقدَّم عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان          
                                            ماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة                                                  ً                      اضطلعت هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مؤخراً فيما يتعلق حب         

  .      اإلرهاب

                                                                                                     وتعـاجل املفوضة السامية محاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان، وكذلك التدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب،               
                                                      ً                                                     باعتبارمها هدفني متكاملني ومتعاضدين جيب السعي لبلوغهما معاً كجزء ال ينفصل عن واجب احلماية الذي يقع                

                                                      َّ                              ويوجز التقرير موقف املفوضة السامية فيما يتعلق بشواغل حمدَّدة حلقوق اإلنسان يثريها التعاون   .   ول            على عاتق الد
                                                                                                             الـدويل يف مكافحة اإلرهاب، وخباصة تلك الشواغل املتعلقة باحتجاز ونقل األفراد املشتبه يف تورطهم يف نشاط                 

              وخيلص التقرير    .                             املشتبه يف تورطهم يف اإلرهاب                                                                     إرهـايب؛ وااللتزامات اإلجرائية؛ واجلزاءات الفردية املطبقة على         
  .                                                                           بتحديد عدد من التحديات العملية املتصلة بالتعاون القضائي يف سياق مكافحة اإلرهاب

___________________                    

  .                                                         قدم هذا التقرير بعد املوعد النهائي لكي يتضمن أحدث املعلومات  * 
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  معلومات أساسية-   ً أوال  

              ، من املفوضة       ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦          املؤرخ      ١٠٢ / ٢                                     طلـب جملس حقوق اإلنسان، يف مقرره         - ١
                           ً                                                     مواصلة االضطالع بأنشطتها وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق            "                         السـامية حلقوق اإلنسان     

                                                 تعلق بقضية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات               وفيما ي    ".                                                 اإلنسـان وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة      
                            إىل جلنة حقوق اإلنسان يف      (E/CN.4/2006/94)                               ُ ِّ                             األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، قُدِّم تقرير سنوي شامل          

                                               ُ       وال تزال املعلومات الواردة يف التقرير مالئمة وقد اسُتكملت   .   ٨٠ /    ٢٠٠٥                        ً                دورهتـا الثانية والستني عمالً بقرارها       
                          وتفسر املفوضة السامية حلقوق   .    ١٥٨ /  ٦٠    ً           عمالً بالقرار (A/61/353)                                 ألمني العام املقدم إىل اجلمعية العامة         بتقرير ا

                                                                                   على أنه يعين اإلبقاء على دورة اإلبالغ السنوي السابقة فيما يتعلق هبذه القضية ما مل يقرر    ١٠٢ / ٢             اإلنسان املقرر 
                                                      إىل جملس حقوق اإلنسان التطورات اليت حدثت فيما يتعلق                                        وعليه، يتناول هذا التقرير املقدم      .               اجمللس خالف ذلك  

   .                                                       حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب خالل العام املاضي

                                                                                                     ويواصـل التقرير معاجلة محاية وتعزيز مجيع حقوق اإلنسان، وكذلك التدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب،               - ٢
                 ً                                       لسعي لبلوغهما معاً كجزء ال ينفصل عن واجب احلماية الذي يقع                                         باعتبارمها هدفني متكاملني ومتعاضدين ينبغي ا

                                                                                          ويف هذا السياق، ركزت املفوضية على تعزيز محاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف سياق                .                 على عاتق الدول  
                                                                                                      اإلرهـاب ومكافحـة اإلرهاب، وخباصة عن طريق تدعيم قدرة وكاالت األمن واالستخبارات وإنفاذ القوانني               

                                                                                          إدماج معايري حقوق اإلنسان يف عملها؛ وتعزيز حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب؛ ومعاجلة الظروف اليت             لتحسني  
  .                              تدفع اإلرهابيني إىل ممارسة االستغالل

                                                                                                        وميـثل حتقـيق هذه األهداف مسألة أساسية للتنفيذ الفعال الستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة                 - ٣
                      ، وهي االستراتيجية اليت     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ٨        املؤرخ    ٢٨٨ /  ٦٠                  ة العامة يف قرارها                         اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعي

                                                                                                                تعتـرب حقوق اإلنسان الركيزة األساسية ملكافحة اإلرهاب واليت تؤكد أنه يتعني على الدول أن تكفل اتساق أية                  
        وتستضيف   .              ن حقوق اإلنسان                                                                        تدابري تتخذها ملكافحة اإلرهاب مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال سيما قانو

            ً                                                                                                 املفوضـية عدداً من اجتماعات اخلرباء واحللقات الدراسية للمساعدة يف توضيح التزامات الدول األعضاء املتصلة               
                                                                                         حبقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب وحتديدها بصورة أفضل؛ وتوفري األدوات ملساعدة األخصائيني؛ وتقدمي 

                                                                            عضاء بناء على طلبها لوضع تشريعات وسياسات ملكافحة اإلرهاب تراعي حقوق                                          املساعدة التقنية إىل الدول األ    
  .                                     اإلنسان؛ ودعم آليات األمم املتحدة املختصة

                                                                                       وخالل الفترة اليت يشملها هذا التقرير، واصلت حبث التحديات احملددة اليت تعترض محاية حقوق اإلنسان  - ٤
                                                           التعاون الدويل وسيادة القانون يف جمال مكافحة اإلرهاب                                                           يف سياق اإلرهاب، وال سيما التحديات اليت يواجهها       

                                                                                           وقد كان لإلرهاب وتدابري مكافحة اإلرهاب يف السنوات األخرية تأثري بالغ على إقامة العدل                .              وحقوق اإلنسان 
   َّ                                                                            وحـدَّدت استجابات الدول للتهديدات اليت يثريها اإلرهاب شكل السياسات احمللية             .                          يف شـىت بلـدان العـامل      

                                                                                               فمن واجب الدول محاية اخلاضعني لواليتها من االعتداءات اإلرهابية وهناك مصلحة عامة واضحة يف                .   ية      واخلارج
  .                         ُ                                      غري أن هذه التدابري جيب أن ُتتخذ يف إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان  .                                  دعم التدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب

                             لألشخاص املشتبه يف تورطهم يف       "               املخالفة لألصول  "                                                             وهناك ممارسات تبعث على القلق البالغ مثل عمليات النقل          
                                                                                                  أنشطة إرهابية، واحتجاز األفراد بدون مراعاة أصول احملاكمة العادلة، واستخدام أساليب االستجواب اليت حيظرها 
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                والغرض من هذا     .                                                                                              القـانون الـدويل، واستخدام األدلة السرية واألدلة اليت يتم احلصول عليها مبمارسة التعذيب             
                                                                                              ر هو مواصلة توضيح طبيعة ونطاق التزامات الدول فيما يتعلق بعدم اإلعادة القسرية يف احلاالت اليت تنطوي       التقري

                                                                                                      على خطر تعذيب حقيقي، باإلضافة إىل انتهاكات األخرى حلقوق اإلنسان؛ وحبث آثار اجلزاءات احملددة اهلدف               
                                           لى حقوق اإلنسان؛ وحتديد بعض التحديات العملية                                                     واملطبقة على األفراد املشتبه يف تورطهم يف النشاط اإلرهايب ع

                                                                                                                اليت تعترض التعاون القضائي الفعال يف سياق مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك القضايا املتصلة باستخدام املعلومات                
  .                                           االستخباراتية، وتبادل األدلة، وتقاسم املعلومات

  األنشطة احلديثة-     ً ثانيا  

                                                            تركت املفوضية مع املكتب املعين باملؤسسات الدميقراطية وحقوق             ، اش     ٢٠٠٦       نوفمرب   /                 يف تشـرين الثاين    - ٥
                                                                                                                اإلنسان، التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، يف تنظيم حلقة عمل بشأن حقوق اإلنسان والتعاون الدويل يف                 

     لعام                                                                                واستضافت حكومة ليختنشتاين االجتماع الذي شارك فيه وزير اخلارجية واملدعي ا            .                    جمال مكافحة اإلرهاب  
     ً                              شخصاً حلقة العمل اليت استغرقت        ٥٠          وحضر حنو     .                                                             واملمـثل الدائم لليختنشتاين لدى األمم املتحدة يف نيويورك        

                       سرية االجتماعات لتيسري    (                  ً                                           وجرت املناقشات وفقاً لقاعدة املعهد امللكي للشؤون الدولية           .                    يومـني ونصف اليوم   
                                                    القانونيني من وزارات الداخلية والعدل والدفاع والشؤون                                    وأتاحت الفرصة خلرباء األمن واملستشارين   )            حرية التعبري

ِ                                                                      اخلارجـية يف خمتلف الدول املشاِركة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وكذلك خلرباء قانون حقوق اإلنسان                             
                                                                                                          والقـانون الـدويل، إقامة حوار مفتوح وبناء بشأن حتديات حقوق اإلنسان اليت تواجهها احلكومات واجلهات                

  .     ً                     حالياً يف جمال مكافحة اإلرهاب      األخرى 

                                                                                                    ومتثلـت األهداف الرئيسية حللقة العمل يف حتديد ومناقشة الواجبات وااللتزامات الدولية املتصلة حبقوق             - ٦
ِ                                                                                اإلنسـان واليت تقع على عاتق الدول املشاِركة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف ميدان التعاون الدويل يف                                                       

                                                                                حة اإلرهاب، ومساعدة الدول يف ضمان اتفاق التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب مع التزاماهتا                    املسائل املتعلقة مبكاف
                                                                وركزت حلقة العمل على القضايا املتصلة بنقل األفراد املشتبه يف تورطهم   .                               مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

                                      جرائية، ومراعاة أصول احملاكمة العادلة يف                                                             يف نشاط إرهايب، مبا يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القسرية، والضمانات اإل
                   ً                                                                   وناقش املشاركون أيضاً القضايا املتصلة بتبادل األدلة وتقاسم املعلومات، باإلضافة إىل             .                        سـياق نقـل األفـراد     

   .                                                                                              اجلزاءات الفردية مثل جتميد األصول وآثار اآلليات الوطنية والدولية لإلدراج يف القوائم على حقوق اإلنسان

                                ُ                       ُ        ً                                         يف هذا التقرير بعض القضايا اليت أُثريت يف حلقة عمل اخلرباء وأُحدد عدداً من التحديات اليت تستحق                           وأتـناول  - ٧
  .                                                                              وستستفيد مناطق أخرى من حتليل مماثل للسوابق القضائية واملمارسات على املستوى اإلقليمي  .      ً           مزيداً من الدراسة

 رهاب حقوق اإلنسان والتعاون الدويل يف جمال مكافحة اإل-     ً ثالثا  

  عدم اإلعادة القسرية-ألف 

                                                                                     جيوز لدولة، يف إطار جهودها الرامية إىل مكافحة اإلرهاب، أن حتتجز على حنو مشروع األشخاص الذين  - ٨
                                                                         ومع ذلك، أالحظ بقلق أن األفراد املشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب قد               .                                   تشـتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب      
ُ                                               شكل خيرج عملياً عن اُألطر القانونية الوطنية والدولية الراسخة                                           احـتجزوا ونقلوا يف بعض احلاالت ب                 ففي حالة    .              ً     
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                                                                                                                اختـاذ أي تدبري ينطوي على حرمان فرد من حريته، ال بد من االمتثال لقانون حقوق اإلنسان الدويل واإلقليمي                   
  .         ة العادلة                                                                            املتصل حبرية األشخاص وأمنهم، وحق الفرد يف االعتراف بشخصيته القانونية واحلق يف احملاكم

ُ                                                                                                ومـا زلُت أشعر بالقلق إزاء جلوء بعض الدول إىل استخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم                - ٩       
                                                                                                                وغريها من أشكال االتفاق الدبلوماسي لتربير إعادة األفراد املشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب أو نقلهم بصورة                 

      وهناك   .                                              يب حقيقي أو النتهاك خطري آخر حلقوق اإلنسان                                                           خمالفة لألصول إىل بلدان قد يتعرضون فيها خلطر تعذ        
                         ُ                                                                                          سوابق قضائية وأدلة راسخة ُتثبت أن هذه الترتيبات غري صاحلة لعدم توفريها احلماية الكافية من التعذيب وسوء                 

   دة                                                                                                        والضمانات الدبلوماسية ال تلغي االلتزام بعدم اإلعادة القسرية، الذي يقضي بأن متتنع الدول عن إعا                .        املعاملة
               ُ                                          ويف معظم احلاالت، ُتعقد الضمانات بني دول هي أطراف يف            .                                                   فرد إىل إقليم يوجد به خطر سوء املعاملة حقيقي        

ِ                                                                             معاهدات دولية وإقليمية ملِزمة حتظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واإلعادة          القسرية                          
                                                                       وإبرام اتفاقات خاصة يف هذا اجملال خارج اإلطار القانوين الدويل حلقوق             .  ت                                              إىل الـبلدان الـيت توجد فيها هذه املمارسا        

                         وينبغي أن تركز اجلهود على   .           ِّ                                                                      اإلنسـان يهـدِّد بإضعاف هذا النظام وتقهقر مبادئ حقوق اإلنسان اليت يستند إليها بقوة   
                       ُ         ة، وخباصة عن طريق إنشاء ُنظم                                                                                             التنفـيذ الكـامل لاللـتزامات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان عن طريق اهلياكل احلالي             
                             ومبوجب االلتزامات الدولية     .                                                                                           للزيارات املنتظمة اليت جتريها اهليئات الدولية والوطنية املستقلة ألماكن احلرمان من احلرية           

                                                                                                 املتصلة حبقوق اإلنسان، جيب أن تتخذ الدول تدابري فعالة للتحقيق يف االدعاءات إذا كانت هناك معلومات معقولة 
   .                                                                                      نقل أفراد من جانب أو من خالل والية قضائية لدولة إىل أماكن يواجهون فيها خطر تعذيب حقيقي      تشري إىل

                             من االتفاقية اخلاصة بوضع       ٣٣              من املادة     ١                                                            وحيظى مبدأ عدم اإلعادة القسرية باعتراف صريح يف الفقرة           -  ١٠
                                              ملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو                                                            من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعا         ٣                   الالجئني ويف املادة    

                                                                                 من االتفاقية الدولية املتعلقة حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اليت              ١٦                               املهيـنة، باإلضافة إىل املادة      
                                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت          ٧                     ً               ويتجلى هذا املبدأ أيضاً يف املادة         .   ُ          ً       اعـُتمدت حديـثاً   

                 خلطر التعذيب أو    "                                                 ً                                           هتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أهنا تشمل التزاماً على الدول بعدم تعريض األفراد                    فسـر 
                                                                                                                      املعاملـة أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لدى رجوعهم إىل بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو                

  .                                                  التفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      من ا ٣                               ، وعلى املستوى اإلقليمي، يف املادة  )١ ( "    الرد

                                                                       َّ                             وأكـدت الدائرة الكربى للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان من جديد الطابع غري املقيَّد حلظر اإلعادة                -  ١١
ُ                     ، حيث أشارت إىل أن احلظر ُمطلق وال خيضع                                 شهال ضد اململكة املتحدة                                         القسـرية يف حكمها الصادر يف قضية                                

                                          ، غري أنه يف سياق مكافحة اإلرهاب، جيري         )٢ (                                                          ناءات، حىت يف احلاالت اليت يتعلق فيها األمر بأمن الدولة               السـتث 

                                                      

1  General comment No. 20 on the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment (art. 7), HRI/GEN/1/Rev.1, para. 9. 
2  Chahal v. The United Kingdom, 15 November 1996, Reports 1996-V, paras. 74 and 80:  �Where 
substantial grounds have been shown for believing that the person in question, if expelled, would 
face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 (art. 3) in the receiving 
country.”  See also Louise Arbour, “In our name and on our behalf”, International and 
Comparative Law Quarterly, vol. 55, No. 511 (2006), p. 517, footnote 15. 



A/HRC/4/88 
Page 6 

 

                                       ً                         فعلى سبيل املثال، تسعى بعض احلكومات حالياً إىل اختبار الطابع املطلق   .            ً                         الطعـن حالياً يف الطابع املطلق للحظر  
ُ                    لـلحظر القـانوين املطبق على اإلعادة القسرية كما ُحدد يف                                                               قضية شهال عن طريق تدخلها كأطراف ثالثة أمام                                                   

                اليت تشمل شكوى     )   ٠٥ /     ٢٥٤٢٤            الطلب رقم      (                رمزي ضد هولندا                                            احملكمـة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية        
                                             ويدعي صاحب الشكوى أنه يف حال إبعاده من          .                                        من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      ٣                     مرفوعة مبوجب املادة    

             وحتتج األطراف    .                                                                     رض خلطر تعذيب أو سوء معاملة حقيقي على أيدي السلطات اجلزائرية                                  هولندا إىل اجلزائر سيتع   
  .                                                                                                   الثالثة بأنه حىت يف حالة وجود هذا اخلطر، ينبغي املوازنة بني مبدأ عدم اإلعادة القسرية واملصاحل األمنية للدولة

                    ً            اإلعادة القسرية مطلقاً وال خيضع       ّ  ِّ                                                                     وأّذكِّر باملبدأ الراسخ يف القانون الدويل، الذي يقضي بأن يكون حظر             -  ١٢
                                                                                                                  ألي اسـتثناء أو تقييد أو تقادم يف حالة وجود خطر حقيقي للتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو              

                                                   ً               ويعترب املبدأ يف كثري من األحيان قاعدة إجرائية تدخل ضمناً يف احلظر العام   .                                 ِ    الالإنسانية أو املهينة يف دولة مستقِبلة
                           ً     غري أن هذا االلتزام يسري أيضاً      .                                                                             واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتكمل هذا احلظر                   للتعذيب  

                                         فعلى سبيل املثال، أكدت اللجنة املعنية        .                                                                يف احلـاالت اليت تنطوي على انتهاكات خطرية أخرى حلقوق اإلنسان          
                                           ق املدنية والسياسية اليت تقضي بأن حتترم الدول                            من العهد الدويل اخلاص باحلقو ٢                               حبقـوق اإلنسـان أن املـادة        

                                                                                               األطـراف وتكفـل احلقوق املشمولة بالعهد جلميع األشخاص املوجودين يف إقليمها ومجيع األشخاص اخلاضعني          
              ً                                                                                               تستتبع التزاماً بعدم تسليم أي شخص أو إبعاده أو طرده أو نفيه بأية طريقة أخرى من إقليمها حيثما                   "          لسيطرهتا،  

                                ً       ً                                                سس وافية تربر االعتقاد بأن مثة خطراً حقيقياً بأن يتعرض هذا الشخص ألذى ال ميكن جربه، مثل                        تكـون هناك أ   
                         ُ                             ُ                               من العهد، سواء يف البلد سُيبعد إليه أو يف أي بلد آخر قد ُيبعد إليه الشخص يف            ٧    و  ٦                         اخلطر املقصود يف املادتني     

    فمن   "                 أذى ال ميكن جربه    "                 اكات اليت تشكل                                                       وعلى الرغم من أن اللجنة ال حتدد املقصود باالنته          .  )٣ ( "        وقت الحق 
                                                                                                          املتصور أن يشمل ذلك كحد أدىن احلرمان التعسفي من احلق يف احلياة وحاالت االختفاء القسري، باإلضافة إىل                 

                                      وقد يشكل التعرض حملاكمة تفتقر إىل اإلنصاف   .                                                                   التعذيـب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
                                                           وباملثل أقرت احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان وكذلك احملاكم الوطنية   .                       ً   أذى من هذا القبيل أيضاً                بشـكل واضح    

                                                                                                     سريان عدم اإلعادة القسرية فيما يتعلق بأحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اخلاصة بالتعذيب وسوء املعاملة 
      من   ٦ ً                                              اً أدلة توحي بأن احلماية اليت متنحها املادة                   وهناك أيض    ).  ٦       املادة   (                            واإلنكـار الصارخ للعدالة       )  ٣         املـادة    (

             ويعكس ميثاق    .                                                                                               االتفاقـية األوروبـية متتد إىل ممارسة املساومة القضائية ألهنا قد تقوض احلق يف حماكمة منصفة               
   ان                                                                                             احلقوق األساسية لالحتاد األورويب، على الرغم من أن نفاذه مل يبدأ بعد، ممارسة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنس

                                                                                    ال جيوز فصل أو إبعاد أو تسليم أي شخص إىل دولة إذا كان هناك خطر شديد بتعرضه لعقوبة       "                   إذ ينص على أنه     
    ).   ١٩           من املادة  ٢       الفقرة    " (                                                          اإلعدام أو التعذيب أو املعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية املهينة

         فال مفر،    .                     متعلقة حبقوق اإلنسان                                                                        وقـد يكون لنقل فرد يشتبه يف تورطه يف اإلرهاب آثار خطرية أخرى               -  ١٣
                                                ً       ً                                           ً    على سبيل املثال، من أن يسبب نقل فرد واحتجازه خطراً مباشراً على حياة أسرته، وخباصة ألن أفراد األسرة غالباً 

                                     ومن منظور القانون الدويل حلقوق اإلنسان،   .               ً                        ُ                     ما حيرمون فعلياً من االتصال به وقد حيرم املُعالون من مصدر الرزق
                                                                                                ى سريان االلتزام بعدم اإلعادة القسرية فيما يتعلق بعمليات النقل اليت قد تنطوي على خطر                                   مل يتضـح بعـد مد     

                                                      

3  Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 12. 
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                   ً                              وسأواصل التفكري ملياً يف نطاق تطبيق مبدأ عدم          .                                                           وقـوع انتهاكات حلقوق اإلنسان مثل احلق يف احلياة األسرية         
  .                                   اإلعادة القسرية يف سياق مكافحة اإلرهاب

                                                                               عرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف                                              وفـيما يـتعلق بتقييم خطر الت       -  ١٤
                                                                                                 احلاالت الفردية، أالحظ بقلق أن اختالف املعايري اليت تطبقها الدول على املستوى الوطين قد يعوق التطبيق املتسق 

                           التعذيب وغريه من ضروب                           من اتفاقية مناهضة    ٣        فاملادة    .                                                    ملبدأ عدم اإلعادة القسرية يف سياق مكافحة اإلرهاب       
  ]      الفرد [                                  أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأنه  "                                                                    املعاملـة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تقتضي توافر     

               أسس تتجاوز جمرد  "                ً                                     ، مما يتطلب، وفقاً ملا ذكرته جلنة مناهضة التعذيب، توافر  "                          سيكون يف خطر التعرض للتعذيب
      حيثما  "                                                                                      وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن االلتزام بعد اإلعادة القسرية ينشأ               . )٤ ( "                 االفتراض أو الشك  

  ،  )٥ ( "                                            ً       ً                                                     تكون هناك أسس وافية تربر االعتقاد بأنه مثة خطراً حقيقياً يف أن يتعرض هذا الشخص ألذى ال ميكن جربه                  
       ً            ً       ً      أن فرداً سيواجه خطراً حقيقياً                                                                                   بيـنما تشـترط احملكمـة األوروبية حلقوق اإلنسان وجود أسس وافية لالعتقاد ب             

                                                     ً                  غري أنه على املستوى الوطين، طبقت بعض الدول األعضاء معياراً أدىن يف              .  )٦ ( ٣                                   بالتعرض ملعاملة تتناىف مع املادة      
                   وينبغي أن تكفل مجيع    ".      ً مرجحاً "                                                                       تقييم اخلطر باشتراطها على سبيل املثال أن يكون خطر التعذيب أو سوء املعاملة 

                                                                                                عاهتا الوطنية املتعلقة بالتعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب، مبا يف ذلك العقوبات املناسبة،                                 الـدول اتساق تشري   
   .                                                                                    للوفاء بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، اليت تقضي مبنع التعذيب جبميع أشكاله والقضاء عليه

                      و تقييم ينبغي أن يسعى                                                                       وقدمت جلنة مناهضة التعذيب بعض التوجيه فيما يتعلق بتقييم خطر التعذيب، وه -  ١٥
                   فقد أشارت اللجنة     .                                           ً                                                   إىل حتديد ما إذا كان الفرد املعين سيتعرض شخصياً خلطر التعذيب يف البلد الذي سيعاد إليه               

                                                                                     وجود منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف بلد ما ال يشكل يف  "      إىل أن 
                                                                             لجنة على أساسه أن الشخص املعين سيتعرض خلطر التعذيب لدى عودته إىل ذلك                         ً      ً               حـد ذاته سبباً كافياً تقرر ال      

                                                        ً                                              كمـا أن عـدم وجـود هـذا النمط ال يعين أنه ال ميكن اعتبار أن شخصاً ما يواجه خطر التعرض                       "   ،   "       الـبلد 
    باب    وألس  .                                          ً                                وجيب أن يتم التقييم لكل حالة على حدة، وفقاً ألسس تتجاوز جمرد االفتراض أو الشك  .  )٧ ( "       للتعذيب

                                                                                                                   عملـية وقانونية يف آن واحد، ينبغي يف احلاالت املتصلة بنقل األفراد من بلد إىل آخر أن يقع عبء اإلثبات على                    
  .                                                                                              الدولة اليت تقوم بالنقل لكي تقدم املعلومات املناسبة بشأن خطر التعذيب وسوء املعاملة يف البلد املستقبل

                                                    ة اإلرهاب، يف املقام األول، إىل منع أعمال اإلرهاب                                                         وينـبغي أن تسعى االستراتيجيات الوطنية ملكافح       -  ١٦
              وأشدد يف هذا     .                                                                                            وحماكمـة املسؤولني عن هذه األفعال اإلجرامية، وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون            

                      ومع التسليم بالتحديات     ").                        إما التسليم وإما احملاكمة  ("  aut dedere aut indicare                           الصدد على أمهية احترام مبدأ 
                                                                                                              لكـبرية اليت تواجهها الدول يف التعامل مع األفراد املشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب والذين يظلون خاضعني                   ا

                      ومن منظور األمن وإنفاذ   .                                                                            لواليتها، ينبغي أن حياكم هؤالء األفراد كلما أمكن مبوجب التشريعات اجلنائية الوطنية
                                                      

4  Committee against Torture, general comment No. 1, para. 6. 
5  Human Rights Committee, general comment No. 31, para. 12. 
6  Chahal v. the United Kingdom, ECHR, para. 80, 15 November 1996. 
7  Committee against Torture, SG v. Netherlands (No. 135/1999), A/59/44, p. 11, para. 6.2. 
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           ً                                               عالية جهوداً من الدولة للسماح ببقاء األفراد املشتبه يف                                                               القوانـني، تقتضي أكثر استراتيجيات مكافحة اإلرهاب ف       
                                                                                                             تورطهـم يف اإلرهاب يف البلد ألغراض مجع املعلومات االستخبارتية واملراقبة، مع التقيد الصارم حبقوق اإلنسان                

   .       لتعذيب                                                                              وجيب على أي األحوال أن حتترم الدول مبدأ عدم اإلعادة القسرية كمبدأ حيوي لضمان منع ا  .               وسيادة القانون

  االلتزامات اإلجرائية�باء 

                                                                                          إن الدول ملزمة بإجراء أي عملية نقل للمحتجزين بأسلوب يتسم بالشفافية واالتساق مع حقوق اإلنسان  -  ١٧
                                                                                          وسـيادة القانون، مبا يف ذلك احلق يف احترام كرامة الشخص األصيلة، وحق كل شخص يف االعتراف بشخصيته   

                                                                 ويقضي اإلطار القانوين الدويل حلقوق اإلنسان بأن يكون أي حرمان من احلرية   .      عادلة                          القانونية واحلق يف احملاكمة ال
      ً                                                                                              مستنداً إىل أسباب وإجراءات ينص عليها القانون، وبأن يبلغ األشخاص الذين يتم توقيفهم بأسباب التوقيف وبأن 

                       وباإلضافة إىل ذلك، جيب      .  ٍ ٍم            ً                                                                       يبلغوا سريعاً بالتهم املوجهة إليهم، وبأن تتاح هلم فرصة احلصول على مساعدة حما            
                                                                                                           ضـمان رقابـة فورية وفعالة لالحتجاز يقوم فيها موظف قضائي للتحقق من شرعية االحتجاز ومحاية احلقوق                 

                                                                    وحىت يف حاالت الطوارئ يظل توفري حد أدىن من فرص احلصول على مساعدة            .                            األساسـية األخرى للمحتجزين   
ٍ                                               حمـاٍم وتطبـيق احلدود املعقولة املقررة على مدة             ً                          وفضالً عن ذلك، تكون السلطات       .                           احلبس االحتياطي إلزاميني     

                                                                                                  الوطنية ملزمة مبنع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق بفعالية يف أي ادعاء يشري إىل ممارسات قد تنطوي على نقل 
   .                                                                   أو احتجاز ألفراد بأسلوب يتناىف مع القانون الدويل ومقاضاة املسؤولني عنها

                                                                                     حبقوق اإلنسان أن حرمان األفراد من االتصال باألسرة واآلخرين خيل بالتزام الدولة                                 ورأت اللجنة املعنية   -  ١٨
                          وشددت كذلك على أمهية سن      .                                                                               مبعاملة السجناء بإنسانية مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

                     مساء احملتجزين وأماكن                                                     ً     ً                               أحكـام تقضـي بإيداع احملتجزين يف أماكن معترف هبا اعترافاً عاماً وضرورة تسجيل أ              
                                                                                   وهناك حظر مطلق لعمليات االحتجاز أو أخذ الرهائن أو االختطاف غري املعترف هبا،               .                     وجودهـم بشكل سليم   

                                                                                     وتتجلى خطورة هذه االنتهاكات يف االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء              .                   ولالخـتفاء القسري  
                         االعتقال أو االحتجاز أو     "                                منها االختفاء القسري بأنه       ٢     ادة                          ً                         القسـري، الـيت اعـتمدت حديثاً واليت تعرف امل         

                                                                                                             االخـتطاف أو أي شـكل آخـر من أشكال احلرمان من احلرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو                     
                                                                                                            جمموعات من األفراد يتصرفون بأذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعتراف حبرمان الشخص من               

                     وتؤكد االتفاقية حق كل    ".                                                                 فاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، مما حيرمه من محاية القانون                  حريته أو إخ  
                                                                         ً                           ضحية يف معرفة احلقيقة بشأن ظروف االختفاء القسري ومعرفة مصري الشخص املختفي، فضالً عن حقه يف حرية            

                              دولة طرف التدابري الالزمة لكي                           وتقضي االتفاقية بأن تتخذ كل  .                                         مجع واستالم ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية
    ً                                                      وفضالً عن ذلك، تشكل ممارسة االختفاء القسري املنتشرة أو           .                                               يشكل االختفاء القسري جرمية يف قانوهنا اجلنائي      

   .          القانون                             ً                                                                  املنهجية جرمية ضد اإلنسانية وفقاً لتعريفها يف القانون الدويل املطبق وتستتبع العواقب املنصوص عليها يف ذلك

                                                               ً                                    تنشـأ الـتحديات اإلجرائية املتصلة بااللتزام بعدم اإلعادة القسرية أيضاً يف سياق قانون اهلجرة                      وقـد    -  ١٩
                                                                                                   فعلى سبيل املثال، أثريت يف بعض الدول شواغل تتعلق باحتمال قيام األفراد املشتبه يف تورطهم يف                  .          والالجـئني 

                                    ا أعربت دول أخرى عن شواغلها املتعلقة                                                              نشاط إرهايب باستغالل وإساءة استعمال إجراءات اللجوء واهلجرة، بينم
  .                                      حبق الفرد يف الطعن يف حرمانه من وضع الالجئ
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                                                       ً      ً                                             وينـبغي اإلشارة يف هذا الشأن إىل أوجه املرونة اليت تشكل عنصراً ثابتاً يف إطار القانون الدويل حلقوق                   -  ٢٠
                     فعلى سبيل املثال، تنص   .         لتجاوزات                                            ً                        اإلنسان والقانون الدويل لالجئني، الذي يتضمن عدداً من األحكام الواقية من ا

                                                                                             من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه ال ميكن التذرع حبق التماس امللجأ والتمتع به                  ١٤              من املادة     ٢        الفقرة  
                                                                                                             إذا كانـت هـناك مالحقـة ناشئة بالفعل عن جرمية غري سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم املتحدة                     "

                                                           من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني نطاق تطبيق القاعدة اليت متنع   ٣٣           من املادة  ٢         الفقرة             وباملثل، تقيد   ".         ومبادئها
                             ً                                                    دواع معقولة العتبار الالجئ خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو العتباره              "                                  اإلعـادة القسرية يف حالة توفر       

   ويف    ".      ً                         خطراً على جمتمع ذلك البلد              ً                                                                 ميـثل، نظراً لسبق صدور حكم هنائي عليه الرتكابه جرم استثنائي اخلطورة،           
                           ً                                                                                       حال منح الشخص وضع الالجئ فعالً، جيوز إلغاء هذا الوضع عند ظهور أدلة جديدة كان توافرها يف أثناء النظر                   

    ً                                                 وفضالً عن ذلك، ال تسري االلتزامات املنصوص عليها يف           .                                                يف طلب اللجوء سيؤدي إىل رفض منح وضع الالجئ        
                                                                  ني على بلد اللجوء يف احلاالت اليت تكون فيها أحكام االستثناء مبوجب املادة                                 االتفاقـية اخلاصـة بوضـع الالجئ    

                                         من االتفاقية، بوجه خاص، بارتكاب صاحب        )  ب (        واو   - ١               وتتعلق املادة     .                                       واو مـن االتفاقية واجبة التطبيق      - ١
  .             بصفة الجئ                                                                                                الطلـب جلرائم خطرية غري سياسية ميكن أن تشمل األعمال اإلرهابية، قبل قبول الشخص يف البلد               

      من   ٢                 واو والفقرة    - ١                                                                                           وينـبغي أن تبذل الدول أقصى جهدها لضمان التطبيق الدقيق لألحكام الواردة يف املادة               
  .                                                                     ً غري أنه حىت يف هذه احلاالت، يظل حظر قانون حقوق اإلنسان لإلعادة القسرية سارياً  .              من االتفاقية  ٣٣      املادة 

                                                      عدم استخدام أراضيها يف نقل أشخاص إىل أماكن حيتمل                                                      وعـلى الـدول مجيعها التزام إجيايب بضمان          -  ٢١
                                                                                                        تعرضـهم فيها للتعذيب، مبا يف ذلك اختاذ مجيع اإلجراءات العملية لتحديد ما إذا كانت عمليات النقل اخلارجية        

               ً     غري أن هناك عدداً      .                                                                                            عرب أراضيها تنطوي على هذه املمارسات وما إذا كانت هناك أسباب تدعو إىل هذا االعتقاد              
                                                                                                             لتحديات العملية تواجهها يف هذا الشأن الدول اليت تستخدم أراضيها يف تيسري نقل فرد مشتبه يف تورطه يف                       من ا 

                                                                                                   وتـتعلق هذه التحديات على سبيل املثال بتحديد اإلجراءات اليت ينبغي أن تفرضها دولة كحد أدىن                 .         اإلرهـاب 
   ".            املخالف لألصول "        النقل                                                        للوفاء هبذه االلتزامات اإلجيابية وضمان عدم اشتراكها يف ممارسة

                                                                        ً              وجيب على الدول، كحد أدىن، أن تضمن إجراء أي نقل لألشخاص من إقليم إىل آخر وفقاً لنص القانون  -  ٢٢
                                                                                       وباإلضافة إىل ذلك، جيب إتاحة الرقابة وإعادة النظر القضائيتني قبل تنفيذ أي نقل،               .                           ويف إطـار القانون الدويل    

              وينبغي على أي   .                                                   تفيد بأن عملية التسليم تنطوي على خطر تعذيب حقيقي                               وجيب التحقيق يف أي ادعاءات معقولة
                                                                                                    األحوال إجراء تقييم جلميع الظروف، مبا يف ذلك املمارسات السابقة للدولة املنفذة للعبور؛ ومنشأ ومقصد الطائرة 

                  ضمانات؛ ويف حالة               أو تقدمي ال   /                                                                                     أو السـيارة العابـرة؛ ومدى استعداد الدولة املنفذة للعبور لتقاسم املعلومات و            
    ).               اتفاقية شيكاغو (                               من اتفاقية الطريان املدين الدويل  ٤                                        استخدام الطائرة، وضع الطائرة مبوجب املادة 

  اجلزاءات الفردية�جيم 

                                                                                                    ميكـن أن تكون اجلزاءات احملددة اهلدف واملوجهة ضد األفراد املشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب أداة                  -  ٢٣
                                                    فعلى سبيل املثال، قد يكون جتميد األصول املالية للفرد أو   .                           بذهلا الدول ملكافحة اإلرهاب                           فعالـة يف اجلهود اليت ت     

                                        بيد أن النظام الدويل احلايل لتوقيع اجلزاءات   .                                                          فرض حظر على السفر وسيلة هامة لتعقب النشاط اإلرهايب، بل منعه
       فاآلثار   .                            اخلطرية يف جمال حقوق اإلنسان                                                                            على األفراد املشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب يثري عدد من التحديات             

                                                                                                               اليت حتدثها على حقوق اإلنسان اآلليات الوطنية والدولية إلدراج املنظمات اإلرهابية واألفراد املشتبه يف تورطهم               



A/HRC/4/88 
Page 10 

 

                                                                                                 يف نشاط إرهايب يف القوائم، مبا يف ذلك القوائم على مستوى األمم املتحدة واملستوى اإلقليمي وما يؤدي إليه ذلك 
                        ً     ً                                                                 ميد لألصول، تستحق اهتماماً خاصاً يف ضوء النتائج اخلطرية اليت ميكن أن يسببها اإلدراج يف القوائم للفرد،     من جت

   .                   وكذلك ألسرته وجملتمعه

                                                                                                ويشمل النظام احلايل للجزاءات احملددة اهلدف واملوجهة ضد جمموعة خمتارة من األشخاص أو الكيانات               -  ٢٤
                 واجلزاءات املوجهة    )     ٢٠٠١ (    ١٣٧٣                                       ملكافحة اإلرهاب مبوجب قرار جملس األمن                                            غري التابعة للدول التدابري العامة      

                                         ويستتبع إدراج شخص أو كيان يف القائمة مبوجب    ).     ١٩٩٩ (    ١٢٦٧                         طلبان مبوجب قرار جملس األمن  /          ضد القاعدة
  ل      ً              واجباً على مجيع الدو  )     ٢٠٠٢ (    ١٣٩٠                                   ، والقرارات الالحقة مبا يف ذلك القرار  )    ١٩٩٩ (    ١٢٦٧              قرار جملس األمن 

                                                                                                                األعضـاء باعـتماد عدد من التدابري اجلزائية ضد األفراد والكيانات املدرجة يف القوائم، مبا يف ذلك حظر السفر                
                                                                                                      أما القرارات املتعلقة بتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج فرد أو كيان يف قائمة اجلزاءات فتتخذها                  .             وجتميد األصول 

                                      على أساس املعلومات املقدمة من دولة        )     ١٢٦٧        اللجنة     ) (    ١٩٩٩ (    ١٢٦٧                                      جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القرار       
  .                                                                                                من الدول األعضاء، وال ميكن رفع األمساء من القائمة إال مبوافقة أعضاء اللجنة باإلمجاع أو بقرار من جملس األمن

    حدة                                                 ً                                                        وعـلى املستوى اإلقليمي، أنشأ جملس االحتاد األورويب نظاماً للجزاءات الفردية باعتماد مواقف ولوائح مو              
  .ُ   َّ                                                       ُمفصَّلة، لتنفيذ عمليات اإلدراج يف القوائم اليت قررها جملس األمن

                                                 ً     ً                                        وعلى الرغم من أن نظام اجلزاءات احملددة اهلدف ميثل حتسناً كبرياً مقارنة بنظام اجلزاءات الشاملة السابق،  -  ٢٥
                            الشفافية وإىل مراعاة األصول يف                  ً                                          ً                        فإنه يظل يثري عدداً من الشواغل اجلادة املتعلقة حبقوق اإلنسان نظراً الفتقاره إىل             

                             ً                                   فعلى سبيل املثال، ال توجد حالياً آلية ملراجعة دقة املعلومات            .                                                 إجراءات اإلدراج يف القوائم والشطب من القوائم      
                                                                                ُ  َّ                                      اليت تستند إليها جلنة اجلزاءات يف اإلدراج يف القوائم أو إعادة النظر يف ضرورة اجلزاءات املُطبَّقة أو تناسبها، وال                   

                                           وسبيل إعادة النظر الوحيد املتاح لألفراد        .                                                                  فرد املتأثر اللجوء إىل هيئة مراجعة مستقلة على املستوى الدويل               حيق لل 
                                 ُ                                                                                    والكيانات اليت قد تكون أمساؤها قد أُدرجت خطأ يف القوائم، على سبيل املثال، هو قيام الفرد أو الكيان بعرض                   

                                                        وعلى الرغم من أن دراسة شواغل حقوق اإلنسان هذه           .                                                        األمر على جملس األمن عن طريق دولة جنسيته أو إقامته         
  :                                                                                      دراسة وافية خترج عن نطاق هذه الورقة، فإن هذه الشواغل تشمل باختصار املسائل املتعلقة مبا يلي

                                           إن األفراد املتأثرين بإجراء األمم املتحدة        :                                                      احترام احلقوق املتعلقة مبراعاة أصول احملاكمة العادلة       -
        ُ                                                   لقوائم ُيحرمون بصورة أساسية يف الواقع من احلق يف حماكمة عادلة؛                اخلاص باإلدراج يف ا

                                   على الرغم من أن اجلزاءات احملددة        :                                                          معـايري اإلثـبات واألدلة يف إجراءات اإلدراج يف القوائم          -
                                                                                              اهلـدف واملوجهـة ضد أفراد تتسم بطابع عقايب واضح، فليس هناك توحيد فيما يتعلق مبعايري                

                 وإجراءات اإلثبات؛

                                                 ُ                          إن الدول األعضاء مسؤولة عن إبالغ مواطنيها بأهنم قد أُدرجوا يف القائمة، لكن ذلك   :     خطار  اإل -
                                                                 ومن حق األفراد معرفة األسباب اليت استند إليها قرار إدراجهم            .                           ال حيدث يف كثري من األحيان     

                                                     يف القائمة، وكذلك اإلجراءات املتاحة للطعن يف هذا القرار؛
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           هلذا األمر،    "            تاريخ هناية  "                                          ال يشمل إدراج األفراد يف القوائم عادة          :     ردية                         احلد الزمين للجزاءات الف    -
                                وكلما طالت فترة إدراج الفرد       .                                                             مما قد يؤدي إىل حتول التجميد املؤقت لألصول إىل جتميد دائم          

                           يف القائمة زاد األثر العقايب؛

      ُ                حدة، وُيفترض بالتايل                                                        للدول وحدها مركز يف نظام اجلزاءات احلايل لألمم املت          :                إمكانية الوصول  -
                                                ومن الناحية العملية، ال حيدث ذلك يف كثري من           .                                                أن تقـوم الدول بالتصرف بالنيابة عن الفرد       

                                                                                         األحيان ويظل األفراد مستبعدين من الناحية الفعلية من عملية قد يكون هلا أثر عقايب مباشر عليهم؛

               ُ                لألفراد الذين انُتهكت حقوقهم                                              ال توجد مراعاة لوسائل االنتصاف املتاحة         :                 وسـائل االنتصاف   -
  .                        اإلنسانية يف عملية اجلزاءات

               ، اليت هتيب مبجلس  ) ١ /  ٦٠                 انظر قرار اجلمعية  (                                                       وجتلـت هذه الشواغل يف وثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي       -  ٢٦
    يف                                                            وجود إجراءات عادلة وواضحة يتم مبوجبها إدراج األفراد والكيانات "                                  األمن أن يكفل، بدعم من األمني العام، 

  . )٨ ( "                              ً                                قوائم اجلزاءات وشطبهم منها، فضالً عن منح استثناءات ألسباب إنسانية

    َّ                   ، كلَّف األمني العام مكتب  ١ /  ٦٠                        من قرار اجلمعية العامة    ١٠٩     ً                                 ووفقـاً هلذه الوالية اليت كرستها الفقرة    -  ٢٧
                               السياسية، بأن يبدأ عملية                                                                                             الشؤون القانونية، بالتعاون الوثيق مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وإدارة الشؤون          

        ً         واستناداً إىل هذه   .  )٩ (                                              ُ                             مشتركة بني اإلدارات لوضع مقترحات ومبادئ توجيهية ُتعرض على جملس األمن للنظر فيها
                                        ِّ                                                                              العملـية، أعد األمني العام ورقة غري رمسية توضِّح آراءه فيما يتعلق بإدراج األفراد والكيانات يف قوائم اجلزاءات                  

                  ، عقد جملس األمن        ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٢    ويف    .                                     إىل أعضاء جملس األمن للنظر فيها                              وشـطبهم منها، وأرسلها   
      وأشار    ".                                            سيادة القانون وصون السلم واألمن الدوليني       :                      تعزيز القانون الدويل   "                                  مناقشـة مواضيعية مفتوحة بشأن      

   :      يلي                           ليت أعدها األمني العام فذكر ما                                                                        املستشار القانوين، يف بيان أدىل به يف إطار هذه املناقشة، إىل الورقة غري الرمسية ا

    ً                                                                                                   وفقـاً للورقـة غري الرمسية، ستشمل املعايري الدنيا الالزمة لضمان عدالة وشفافية اإلجراءات العناصر                "
  :                      األساسية األربعة التالية

   ً                                       ُ  َّ                                              أوالً، حيـق للشخص الذي اختذ اجمللس تدابري ضده أن ُيبلَّغ هبذه التدابري وأن يعرف أسباب اختاذها يف         "
                ضده ومعلومات                             ً                   وينبغي أن يشمل اإلخطار بياناً باحلجج املقدمة        .                               قـرب وقت ممكن وبقدر اإلمكان      أ

                                                      
8  Various initiatives to follow up on the Outcome Document are ongoing.  For example, in March 
2006, Germany, Sweden and Switzerland, together with other like-minded States, circulated an 
analytical report commissioned from the Watson Institute for International Studies, entitled 
“Strengthening targeted sanctions through fair and clear procedures”.  The Council of Europe also 
commissioned a report by Iain Cameron, entitled “The ECHR, due process and UN Security 
Council counter-terrorism sanctions”. 
9  Report of the Secretary-General on the implementation of decisions from the 2005 World Summit 
Outcome for action by the Secretary-General (A/60/430 of 25 October 2005), para. 20. 
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ٍ                 ويتطلب تقدمي بيان واٍف بالوقائع حتديد   .                                                   بشـأن كيفية تقدمي طلبات إعادة النظر واالستثناءات                        
  .                                 مسبق وواضح ملعايري اإلدراج يف القائمة

                                                  يئة املختصة باختاذ القرار، بتقدمي دفوع خطية يف              ً                                        وثانياً، حيق هلذا الشخص تقدمي دفاعه على اهل        "
                                                                وينبغي أن يشمل ذلك احلق القدرة على االتصال املباشر باهليئة            .                              حـدود مهلـة زمنية معقولة     

                                                                                               املختصـة باختـاذ القرار، ورمبا عن طريق مركز تنسيق يف األمانة العامة، وكذلك احلق يف أن                 
  .                 ية للنظر يف القضية                   وينبغي وضع حدود زمن  .                   ٍ يساعده أو ميثله حماٍم

                         وستتوقف فعالية تلك اآللية   .      ً                                                       ثالثاً، هلذا الشخص احلق يف إعادة نظر جتريها آلية إعادة نظر فعالة "
                                                                                     على نزاهتها ودرجة استقالهلا وقدرهتا على توفري وسيلة انتصاف فعالة، مبا يف ذلك إلغاء التدابري 

  .                        ُ              أو التعويض، بشروط معينة ُتحدد فيما بعد / و

                                                                                                ينـبغي جمللـس األمن، رمبا عن طريق جلانه، أن يعيد النظر بصورة دورية ومن تلقاء ذاته يف                       ً     رابعـاً،    "
                                                                                                     اجلـزاءات الفردية احملددة اهلدف، وخباصة جتميد األصول، بغية تقليل خطر انتهاك احلق يف امللكية وما                

       واملصاحل                                                                 وينبغي أن يتناسب تواتر عملية إعادة النظر هذه مع احلقوق             .                              يتصـل بـه من حقوق إنسان      
                          ً                                                          وتشري الورقة غري الرمسية أيضاً إىل انطباق تلك العناصر على الكيانات، مع إدخال               .                    املـتأثرة باجلزاءات  
  . )١٠ ( "                 التغيريات الضرورية

    ففي   .   ُ                        ً                                                                         وأُدخلـت بعض التحسينات مؤخراً على اإلجراءات املتعلقة بنظام األمم املتحدة للجزاءات احملددة اهلدف              -  ٢٨
                                                                معايري منقحة تسري على العمليات اجلديدة اخلاصة باإلدراج يف              ١٢٦٧                  ، أصدرت اللجنة      ٠٦  ٢٠       نوفمرب   /              تشـرين الثاين  

                  ً          ُ                                            ً                                                 القوائـم وتشمل شرطاً يقضي بأن ُتقدم الدولة صاحبة االقتراح معلومات أكثر تفصيالً عن األفراد والكيانات اليت ينبغي                  
                                        ً              ال يزال نظام اجلزاءات احملددة اهلدف يثري عدداً من                   ومع ذلك،   .                                                             إدراجها يف القوائم، باإلضافة إىل بيانات تفصيلية بالوقائع       

                                                                                                                     الـتحديات اخلطرية يف جمال حقوق اإلنسان، وخباصة ألن هذه العملية ال تتيح فرصة إلبالغ األفراد املتأثرين باختاذ هذه                   
              ة إدراجهم يف                                                                                                               الـتدابري ضـدهم أو بـتقدمي هؤالء األفراد لدفوع خطية، كما أهنا ال توفر لألفراد وسيلة للطعن يف مسأل                   

      وينشئ   .                       بغية معاجلة هذه الشواغل  )     ٢٠٠٦ (    ١٧٣٠                        ، اعتمد جملس األمن القرار     ٢٠٠٦      ديسمرب  /             ويف كانون األول  .        القوائم
                                                               باإلضافة إىل مركز تنسيق داخل األمانة العامة لتسهيل االتصال           "                         لرفع األمساء من القوائم    "                   إجراءات جديدة        ١٧٣٠        القرار  

                                                    وعلى الرغم من ترحيب املفوضة السامية هبذه اخلطوة          .                              لبات رفع األمساء من القوائم                                       بالـبلد صـاحب االقتراح وتلقي ط      
                                                                                                                   األوىل حنو تأمني إجراءات عادلة وواضحة إلدراج أمساء األفراد والكيانات يف قوائم اجلزاءات اخلاصة مبجلس األمن ورفع                 

  .   ً     ً         حالً شامالً للمشكلة                              ُ                           هذه األمساء منها، فإن التدابري املُتخذة حىت اآلن ال متثل على اإلطالق

                                                                                                      وأدت الشواغل املتصلة حبقوق اإلنسان مثل تلك الشواغل اليت سلفت اإلشارة إليها إىل عدد من الطعون                 -  ٢٩
                          وكان أحدث هذه الطعون طعن    .  )١١ (                                                                              يف إجـراءات إدراج أمساء األفراد يف القوائم أمام احملاكم الوطنية واإلقليمية           

                                                      
10  Security Council, 5474th meeting, 22 June 2006 (S/PV.5474). 
11  See, for example, Kadi v. Council and Commission, Case T-315/01, 21 September 2005; Yusuf and Al 
Barakaat International Foundation v. Council and Commission, Case T-306/01, 21 September 2005; 
Faraj Hassan, Case T-49/04, 12 July 2006; and Chafiq Ayadi, Case T-253/02, 12 July 2006. 
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                                           ، وهي مجاعة كان وزير الداخلية باململكة        )١٢ (                           وبية من منظمة جماهدي خلق                                      مقدم إىل حمكمة الدرجة األوىل األور     
     مارس  /       آذار   ٢٨                                                                                                      املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية قد أدرجها يف القائمة باعتبارها منظمة إرهابية يف               

             يهما لصاحلها،                                       ُ      وأقامت هذه املنظمة دعويني ضد هذا األمر مل ُيحكم ف  .     ٢٠٠٠                               ، مبوجـب قـانون اإلرهاب لعام         ٢٠٠١
         اعتمد      ٢٠٠٢         ويف عام     .           ً                                              ً                                            ومشلـتا طلباً بإعادة النظر القضائية أمام احملكمة العليا وطعناً أمام جلنة طعون املنظمات احملظورة              

              وقدمت املنظمة    .            َّ                                 ، وقائمة حمدَّثة تشمل املنظمة املقدمة للطعن      CFSP/2002/340                                    جملـس االحتاد األورويب املوقف املوحد       
                                                                                             رجـة األوىل مطالبة بإلغاء املوقف املوحد والقرارات املتصلة به، واحلكم بعدم نفاذ املوقف املوحد             ً                   طلـباً إىل حمكمـة الد     

   .          والقرارات

                                                                                                      ونظـرت حمكمـة الدرجة األوىل يف احلجج املتعلقة بانتهاكات احلق يف احملاكمة العادلة، وااللتزام ببيان                 -  ٣٠
                      وقررت احملكمة أن النظام   .                              حلق يف احلماية القانونية الفعالة                                                       األسـباب اليت استند إليها قرار اإلدراج يف القائمة، وا      

                                                                                                             واملوقـف املوحد ال ينصان على اإلخطار باألدلة املقدمة وال على مساع دفاع األطراف املعنية، سواء قبل صدور                  
         ة للشكوى    ُ   َ                ومل ُتعلَم املنظمة املقدم  .                                                                   القرار األصلي بتجميد األموال أو عند صدوره، أو يف سياق القرارات الالحقة

                               ّ                                                                                  باألدلـة احملددة املقدمة ضدها، ومن مثّ مل يكن باستطاعتها عرض آرائها بشأن املسألة أو االستفادة من حق رفع                   
                                                   َّ                       ومل تسمح املذكرات اخلطية اليت قدمها األطراف وال امللف املقدَّم بأن احملكمة حتدد بثقة،   .                      الدعـوى أمام احملكمة   

                  وخلصت احملكمة إىل أن   .                                               استند إليها القرار األصلي باإلدراج يف القائمة                                           بعـد إهناء املرافعة الشفوية، األسس اليت      
                   وأعلنت احملكمة أنه     .                     ً      ً                                                    ُ                    القرار ال يتضمن بياناً كافياً باألسباب وأن حق املنظمة صاحبة الشكوى يف حماكمة منصفة مل ُيحترم               

   .                   ملنظمة صاحبة الشكوى                                                                       ليس باستطاعتها إعادة النظر يف مشروعية القرار، وحكمت ببطالنه فيما يتعلق با

                                                                                                      وعـلى الـرغم مـن أن قرار حمكمة الدرجة األوىل انطوى على طعن يف عملية توقيع جزاء فردي على                    -  ٣١
                                    ِّ                                                            املستوى اإلقليمي، فإن استدالل احملكمة يوضِّح األمهية األساسية للحقوق املتصلة مبراعاة أصول احملاكمة العادلة يف 

                                                                          حماكمة منصفة ويف إعادة نظر مستقلة يف اجلزاءات الفردية املوقعة على                                                سياق مكافحة اإلرهاب، وخباصة احلق يف     
     ُ                                                        وقد أُدخلت حتسينات على نظام األمم املتحدة احلايل للجزاءات           .          ُ                                 األشخاص املُشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب      

        تند إىل                                                                                                        ومـع ذلك هناك حاجة إىل إدخال حتسينات أخرى لضمان عملية إدراج يف القوائم تتسم بالشفافية وتس                
                                             َّ          َّ                                                             معـايري واضحة وتلتزم مبعيار أدلة مالئم وواضح ومطبَّق بشكل موحَّد، باإلضافة إىل توافر آلية إعادة نظر فعالة                  

                                                     وجيب أن تشمل املعايري الالزمة لضمان إجراءات عادلة          .                                                        ومسـتقلة ويسـهل وصول األفراد والدول املعنية إليها        
    ُ                                                        ري املُتخذة ويف معرفة احلجج املقدمة ضده يف أقرب وقت ممكن                                                           وواضحة، كحد أدىن، حق الفرد يف إبالغه بالتداب       

                                                                                                            وبقـدر املستطاع، دون إعاقة الغرض من نظم اجلزاءات؛ وحق هذا الشخص يف تقدمي دفاعه إىل اهليئة املختصة                  
      تعانة                                                                                                                باختـاذ القرار؛ واحلق يف إعادة نظر فعالة جتريها آلية إعادة نظر تتميز بالكفاءة واالستقالل؛ واحلق يف االس                 

ٍ                                                      مبحاٍم فيما يتعلق جبميع اإلجراءات؛ واحلق يف وسيلة انتصاف فعالة    .  

                                                      

12  Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran v. Council of the European Union, 
12 December 2006. 



A/HRC/4/88 
Page 14 

 

  االستنتاجات-     ً رابعا  

ُ                                                 أُذكِّر يف التقرير الوارد أعاله أمهية إدراج حقوق اإلنسان يف ُصلب التعاون الدويل يف جمال مكافحة                 -  ٣٢                                                  ِّ  ُ 
                                     ة اإلرهاب بالتزاماهتا مبوجب القانون                                                                            اإلرهـاب والتزام مجيع الدول بضمان تقيد التدابري اليت تتخذها ملكافح          

                                                                                                   الـدويل حلقـوق اإلنسان، وخباصة حق الشخص يف االعتراف بشخصيته القانونية، ومراعاة أصول احملاكمة               
                                              ً       ً               ويشكل االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان أمراً أساسياً يف احلاالت اليت   .                             العادلة، وعدم اإلعادة القسرية

                                      وجيب على وجه اخلصوص أن تكفل الدول         .                    ً                    كافحة اإلرهاب حرماناً للفرد من حريته                            يشمل فيها أي تدبري مل    
  .                                        ً                                   إجراء أي نقل لألشخاص من إقليم إىل آخر وفقاً لنص القانون ويف إطار القانون الدويل

                        ً      ً                                                             ويشكل التعاون الدويل أمراً حيوياً لضمان احترام معايري حقوق اإلنسان فيما يتعلق باجلزاءات املوقعة  -  ٣٣
                                                          وبالنسبة لنظام األمم املتحدة للجزاءات، ينبغي إجراء املزيد من   .        ُ                             أفراد ُيشتبه يف تورطهم يف نشاط إرهايب   على

                                                                                                               التحسـينات لضمان عملية إدراج يف القوائم تتميز بالشفافية وتستند إىل معايري واضحة وتلتزم مبعيار أدلة                 
ُ   َّ          َّ                                      مناسـب وواضح وُمطبَّق بشكل موحَّد، باإلضافة إىل وجود آلية                                                    إعادة نظر فعالة ومستقلة ويسهل وصول                   

                                                    ُ                          وجيب أن تشمل اإلجراءات العادلة والواضحة حق الفرد يف أن ُيبلغ بالتدابري              .                                األفـراد والدول املعنية إليها    
  ُ                                                                                                         املُتخذة ضده وأن يعرف احلجج املقدمة ضده؛ وحقه يف تقدمي دفاعه إىل اهليئة املختصة باختاذ القرار يف حدود                

                                                                                           واحلق يف إعادة نظر فعالة تقوم هبا آلية إعادة نظر تتميز بالكفاءة واالستقالل؛ وحق                                       مهلـة زمنـية معقولة؛    
  .                                                              الشخص يف وجود من ميثله يف مجيع اإلجراءات؛ وحقه يف وسيلة انتصاف فعالة

                                                                                  وتشمل التحديات األخرى اليت تتعرض هلا حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب القضايا املتصلة  -  ٣٤
ً                                    ضائي، مثل املسائل املتعلقة بتويل دولة مجع املعلومات بناًء على طلب دولة أخرى؛ ونقل املعلومات             بالتعاون الق                                                   

                                                                                                          من والية قضائية إىل أخرى؛ واإلجراءات القضائية اليت تشمل أدلة مت مجعها يف اخلارج؛ واستخدام املعلومات                
                                          تعترض التعاون القضائي الفعال يف جمال                                  وتشمل املعوقات العملية اليت     .                                    االستخباراتية يف اإلجراءات القضائية   

                                                                                              مكافحة اإلرهاب القضايا املتصلة بتأثري مصادر املعلومات االستخباراتية على مدى قبوهلا كأدلة؛ واالختالفات 
                ؛ وإجراءات مجع    "              ازدواج التجرمي  "                                                                        يف تعـريف أركـان اجلرمية بني الواليات القضائية، باإلضافة إىل شواغل             

                                                                       ً                 االت اليت يقوم فيها استجواب الشهود أو املشتبه فيهم على اإلكراه ويشكل تعذيباً أو                                  األدلة، وخباصة يف احل   
                                                                                                             معاملـة قاسـية وال إنسـانية ومهينة؛ وعمليات التدخل غري املشروعة يف احلياة اخلاصة فيما يتعلق باحلجز                  

                   سياق مجع األدلة                                                                                         والتفتـيش والضبط واملراقبة؛ واحلق يف االنتصاف يف مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان يف            
                                      أو مدى قبوهلا؛ ومبدأ الشرعية فيما       /                                                                      وتقاسـم املعلومات؛ ونقل األدلة اليت مت مجعها بالطرق غري املشروعة و           

  .                                                                                                           يـتعلق بـتعريف اجلـرائم اإلرهابية؛ ومحاية الشهود؛ واملسائل املتصلة بعبء اإلثبات يف الدعاوى اجلنائية               
َ              غية مساعدة الدول يف تعزيز فعالية املساعدة القانونية املتباَدلة،                                                     وستواصل املفوضية التفكري يف هذه القضايا ب                                                              

  .                                                                             واحترام حقوق اإلنسان، ودعم سيادة القانون يف إطار اإلجراءات الفعالة ملكافحة اإلرهاب
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