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  موجز

 ٢٨ املؤرخ ٧/٧اإلنسان، يف قراره جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق طلب 
تنفيذ الواليـة   "افحة اإلرهاب،   بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مك         ٢٠٠٨مارس  /آذار

، "٦٠/١٥٨ واجلمعية العامة مبوجـب قرارهـا        ٢٠٠٥/٨٠اليت أناطتها هبا جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها         
  .وُيقدَّم هذا التقرير وفقاً لقرار اجمللس. وتقدمي تقرير إىل اجمللس هبذا الشأن

الذي قُدِّم إىل جملس ، (A/HRC/4/88)ا املوضوع  املتعلق هبذالتقرير الشامل السابقويستند هذا التقرير إىل 
، وإىل تقرير األمني العام الذي قُدِّم مؤخراً إىل اجلمعيـة           ٢/١٠٢الرابعة عمالً بالقرار    حقوق اإلنسان يف دورته     

  .ذين ال يزاالن مناسبنيلل، ا٦٠/١٥٨ عمالً بالقرار (A/61/353)العامة 

. ة ملكافحة اإلرهابوالتدابري الفعالتعزيز حقوق اإلنسان كافة ويسلِّط التقرير الضوء على ضرورة محاية و
 من واجب احلماية جزءاً بوصفهما هما يف آنإىل بلوغفهما هدفان متعاضدان يكمِّل بعضهما بعضاً، ينبغي السعي 

ـ  يف ال سـيما وحيدِّد التقرير األنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضة الـسامية، و        . الذي يقع على عاتق الدولة     ياق س
 قوق اإلنسان متعلقة حب  شواغل حمدَّدة     يف  التقرير نظر، ي  كذلك . العاملية ملكافحة اإلرهاب    األمني العام  استراتيجية

العمليـة  وُيختتم التقرير بتحديد عدٍد من التحـديات        . مكافحة اإلرهاب تثريها مسألة التعاون الدويل يف سياق       
  . نسان يف سياق مكافحة اإلرهاب حبقوق اإلالوفاء بااللتزامات املتعلقةباملتصلة 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٤  ٦- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةـمقدم

  ٥  ١٧- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات األخرية  - أوالً

  ٥  ١١- ٧  . . . . . . . تنفيذ استراتيجية األمني العام العاملية ملكافحة اإلرهاب  - ألف  
  ٧  ١٤- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمل جلنة جملس األمن ملكافحة اإلرهاب  - باء   
  ٨  ١٦- ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حلقوق اإلنسانعمل آليات األمم املتحدة  - جيم  
  ٨  ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تطورات أخرى  - دال  

  ٩  ٥٦- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ل معيَّنةـواغـش  - ثانياً

  ٩  ٢٣- ١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والتعريفةياملشروع: التشريعات الوطنية  - ١  
  ١٠  ٣١- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . املعلومات، وتبادل األدلة، واحلق يف اخلصوصية  - ٢  
  ١٢  ٣٩-٣٢  ..هينةاملحظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو   -٣  
  ١٥  ٤٤- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملاكمة العادلة  - ٤  
   اإلدراج يف القوائم والشطب منـها       :مسائل متصلة باجلزاءات    - ٥  

  ١٦  ٥١- ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األصول واملصادرة وجتميد
  ١٨  ٥٦- ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اايـالضح  - ٦  

  ١٩  ٦٣- ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتـاالستنتاج  - ثالثاً
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  مقدمة

 ٢٨  املـؤرخ  ٧/٧ة حلقوق اإلنسان، يف قـراره       طلب جملس حقوق اإلنسان إىل مفوضة األمم املتحدة السامي          -١
تنفيذ الوالية الـيت    "بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب،            ٢٠٠٨مارس  /آذار

، وتقدمي تقريـر  "٦٠/١٥٨ واجلمعية العامة مبوجب قرارها ٢٠٠٥/٨٠أناطتها هبا جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها  
اآلليات القائمة ملواصلة   تستعني ب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن      القراران إىل   هذان  ويطلب  . ذا الشأن إىل اجمللس هب  
  :القيام مبا يلي

تضع يف مسألة محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، على أن حبث   )أ(  
  در؛الواردة من مجيع املصاهبا املعلومات املوثوق حسباهنا 

أثناء   ومحايتهاحقوق اإلنسان واحلريات األساسية تقدمي توصيات عامة بشأن التزام الدول بتعزيز  )ب(  
  مكافحة اإلرهاب؛تستهدف اختاذ إجراءات 

 حقـوق اإلنسان محاية على طلبها، بشأن ، بناًءإليهاوإسداء املشورة  لدولإىل اتقدمي املساعدة   )ج(  
  .املعنية األمم املتحدةهيئات إىل  وكذلك ، اإلرهابةكافحسياق مواحلريات األساسية يف 

  .التقرير وفقاً لقرار اجمللسوُيقدَّم هذا   - ٢

اختـاذ  أن يرتكز   ويتحتَّم  . على وجه اخلصوص   ذات طبيعٍة خطرة  جرائم وإن كانت    األعمال اإلرهابية   و  - ٣
سيادة القانون ومبادئ حقـوق     كلٍّ من    على    هذه اجلرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها      التدابري الوقائية ملنع  

 اليت  ستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب    هذه التدابري هو حمور التنفيذ الفعال لال       اختاذو. اإلنسان املعترف هبا دولياً   
ـ  األساسـية ل عترب حقوق اإلنسان الركيزةَت واالستراتيجية .)١(اعتمدهتا اجلمعية العامة يف دورهتا الستني    ة لمكافح

 من تدابري ملواجهة اإلرهاب هتَّخذا تماإلرهاب، وهي مصيبة يف ذلك، وتؤكد أنه يتعيَّن على الدول أن تكفل تقيُّد 
 كذلك، تشدِّد االستراتيجية على أن فعاليـة        . قانون حقوق اإلنسان   ال سيما ماهتا مبوجب القانون الدويل، و    التزاب

االجتماعيـة  واألوضاع   الوقائية ببذل اجلهود ملعاجلة الشكاوى       اختاذ التدابري مزج  اإلرهاب تقتضي   ُنُهج مكافحة   
  الصراعات ،احلصر  على سبيل املثال ال   ،  وضاعوتشمل هذه األ  . وقوعهىل  إواالقتصادية والسياسية الكامنة املؤدية     

هاكات حقوق وانت،  سيادة القانونانعدام، و من إنسانيتهم، وجتريد ضحايا اإلرهابحل بعداليت مل ُتالطويلة األمد 
 السياسي، والتـهميش االجتمـاعي      واالستبعادي والديين،   قوم وال عرقيالنتماء ال اعلى أساس    والتمييز   ،اإلنسان

 الرتكـاب   وضـاع  من هذه األ   أيٍّب  التذرُّع ميكن الرشيد، مع التسليم بأنه ال     واالفتقار إىل احلكم     ،االقتصادي
   الطويلة األمـد الـيت قـد تفـضي           اهليكلية وضاعمعاجلة األ   ومن الضروري  . هبا اهإلرهابية أو تربير  عمال ا األ

  . إىل اإلرهاب

                                                      

 .٦٠/٢٨٨ملكافحة اإلرهاب، قرار اجلمعية العامة العاملية استراتيجية األمم املتحدة  )١(
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 على العكـس مـن   أن إعالء حقوق اإلنسان ال يتعارض مع جماهبة اإلرهاب، بل    واضحاً  اآلن  بات  قد  و  - ٤
تعمِّق احترام   ، بإعالئها االلتزامات القانونية  بطبيعة   قترنةً م ، اإلنسان حقوقتبشِّر هبا   اليت  األخالقية  ذلك، فالرؤية   

نع ملأن يشمل كلٌّ من االستراتيجيات الوطنية ملكافحة اإلرهاب والتعاون الدويل تدابري ب وجي. كرامة األفراد كافة
، الـديين  وأ قـومي ال وأ عرقـي االنتماء ال  على أساس     تدابري ملنع التمييز   شماليانتشار اإلرهاب، كما جيب أن      

علـى  ، فضالً عن تدابري ملعاجلة اإلفالت مـن العقـاب           عي االقتصادي ، والتهميش االجتما   السياسي واالستبعاد
  .حلقوق اإلنسانانتهاكاٍت 

 من عناصر أي استراتيجيٍة فعالة       أساسياً اً عنصر فحسبليس  اإلنسان  ويشيع التسليم بأن احترام حقوق        - ٥
ما كثرياً  و.  مكافحة اإلرهاب   الرامية إىل  اجلهودفعالً  يقوِّض  احترام حقوق اإلنسان     عدم   حلقوق اإلنسان، بل إن   

وتنعدم فيها القنوات هذه احلقوق، من وُينتقص فيها ، نتهك فيها حقوق اإلنساناإلرهاب يف البيئات اليت تُ ينتعش  
 اللجـوء إىل     يغلُب أن يفـضي    ،ويف االجتاه نفسه  . ، ويتفشى فيها التمييز واالستبعاد     عن االستياء   للتعبري سلميةال

حماربة سعياً إىل لقوة وشن هجمات عشوائية من جانب أفراد الشرطة وقوات األمن واجليش  اإلفراط يف استخدام ا   
  .الدول حتقيقها اليت تعتزم  ذاهتا، بالتايل، بلوغ األهدافقِّدع وُيديهؤيِّ مقاعدةإىل تعزيز اإلرهاب 

ى التمتع حبقوق اإلنسان،  رهاب وتدابري مكافحته عل   لإل  الكامل ثرمبا فيه الكفاية األ   مل ُيوضَّح حىت اآلن     و  - ٦
اخلاص املعين بتعزيـز    قرير املقرر   بتهتمام  أحيط علماً مع اال   و. مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

، لكنَّ احلاجة ال    )٢(دِّم إىل اجمللس   الذي قُ  ،يف سياق مكافحة اإلرهاب    ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    
كذلك، فإن ما ُيتَّخذ من تدابري أمنية ملكافحة .  والتحليل هلذه املسألة املعقدةبحثزيٍد من التزال تستدعي إجراء م

على املوارد اليت ُتخصَّص عادةً للربامج االجتماعية واالقتصادية واملساعدة على          هائالً  اإلرهاب ومنعه يؤثر تأثرياً     
كما أن ما للتدابري األمنية القمعية من       .  حىت اآلن  فصيلهذا األثر بالت  التنمية واحلد من الفقر، ولكن مل جيرِ قياس         

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اخلاصة بفئات حمدَّدة من السكان، من قبيل النساء             بالغ الشدة على  أثرٍ  
الـرتاع  حـاالت  واملدافعني عن حقوق اإلنسان والشعوب األصلية واألقليات واألشخاص الذين يعيشون يف ظل             

  . ويستدعي دراسته عن كثب من التركيززيٍدحظي مب، قد سلحامل

   األخرية التطورات-  أوالً
   العاملية ملكافحة اإلرهاب األمني العام تنفيذ استراتيجية-  ألف

 لكفالة  باختاذ تدابري،اإلرهاب العاملية ملكافحة  األمني العاماستراتيجية، من خالل تعهَّدت الدول األعضاء  - ٧
كذلك، عقدت .  اإلنسان للجميع وسيادة القانون بوصفهما الركيزتني األساسيتني حملاربة اإلرهاباحترام حقوق

 ومنها انعدام  املؤدية إىل انتشار اإلرهابوضاعمعاجلة األ تدابري هتدف إىل أن تتخذالدول األعضاء العزم على 
التزاماهتا  بتدابري ملكافحة اإلرهاب تقيُّد ما تتخذه منتكفل سيادة القانون وانتهاكات حقوق اإلنسان، وأن 

                                                      

  . A/HRC/6/17انظر الوثيقة  )٢(
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عتزم وت. سيما قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل الومبوجب القانون الدويل، 
  .٢٠٠٨سبتمرب /اجلمعية العامة استعراض االستراتيجية العاملية حبلول أيلول

  يف حماولةٍ  مكافحة اإلرهاب  ل املعنية بالتنفيذ يف جمال     العم فرقة، أنشأ األمني العام     ٢٠٠٥يوليه  /ويف متوز   - ٨
وقد شكَّلت فرقـة  . ملكافحة اإلرهاببأسرها منظومة األمم املتحدة على نطاق   ومتَّسقضمان اتِّباع هنجٍ منسَّقٍ     ل

ة السامية بقيادة مفوضية األمم املتحد" محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب"ب ُيعىن العمل فريقاً عامالً 
، ومكتب املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهابحلقوق اإلنسان ويتألف من 

مكتب األمـم املتحـدة     ، و ملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب    ااألمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، و     
اليمي لبحوث اجلرمية والعدالة، والبنك الدويل، واملنظمـة البحريـة          ، ومعهد األمم املتحدة األق    للشؤون القانونية 

 إىل دعم جهود الدول األعضاء الرامية إىل ضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها              العامل الفريقويهدف  . الدولية
  .  وتنفيذهاسياسات متتثل حلقوق اإلنسانرسم تشريعاٍت وسن يف سياق مكافحة اإلرهاب، بُسبلٍ منها 

االستراتيجية وخطة العمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان دوراً قيادياً يف حبـث              أعطت  و  - ٩
استحداث عدٍد من باآلن املفوضية تقوم ويف هذا اإلطار، . مسألة محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

وهتدف هـذه األدوات إىل مـساعدة       . ساناألدوات بشأن مكافحة اإلرهاب تراعي االحترام الكامل حلقوق اإلن        
سن فيما تبذله من جهوٍد ل    األعضاء، بناًء على طلبها،     وتقدمي املساعدة التقنية إىل الدول      املمارسني يف هذا اجملال؛     

يف و. دعم آليات األمم املتحدة ذات الصلة     و ة اإلرهاب متتثل حلقوق اإلنسان؛    حملكاف سياساٍترسم  و تشريعاٍت
 "حقوق اإلنسان واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب    " وقائع بشأن    ضعت الصيغة النهائية لصحيفة   د، وُ إطار هذه اجلهو  

احلكومية الوطنية والدولية،     سلطات الدولة، واملنظمات غري   إىل  صحيفة الوقائع   وتوجه  . ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان 
 املعنيني بضمان محايـة حقـوق       وغريهم من األفراد  املمارسني القانونيني،   واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، و    

جمموعة قرارات األمم "اآلن على حتديث املفوضية عكف تكذلك، . اإلنسان وتعزيزها يف سياق اإلرهاب ومكافحته
. ٢٠٠٣  اليت ُنشرت ألول مرة يف عام      "املتحدة واملنظمات اإلقليمية بشأن محاية حقوق اإلنسان أثناء مكافحة اإلرهاب         

مبكافحـة  متصلة  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف استحداث أدواٍتمع وتتعاون املفوضية أيضاً  
  .حقوق اإلنسانقوانني مع  تتماشى اإلرهاب يف جمال نظام العدالة اجلنائية

 ٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٧ُنظِّمت خالل الفترة من عام       عمل عديدة حلقات  واستضافت الدول األعضاء      - ١٠
مل إىل تقييم حلقات العوهدفت . من إجراءاٍت بشأن تنفيذ االستراتيجية العامليةلدول األعضاء اللنظر فيما تتَّخذه 

الصلة بني اختصاصات مؤسساهتا    لتوثيق  إمجايل إسهامات األمم املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب وحتديد طرائق           
وضمَّت هـذه   . االستراتيجية العاملية واالستراتيجيات الوطنية ملكافحة اإلرهاب وحتسني قدراهتا على دعم تنفيذ          

 خرباء من احلكومات، وهيئات األمم املتحدة املعنية، وهيئاٍت أخرى متعددة األطراف من ، بصفٍة خاصة،اللقاءات
وقد شاركت املفوضية يف هذه اجلهود لضمان بقاء املسائل         . وحبثيةخمتلف املناطق، فضالً عن مؤسساٍت أكادميية       

   . عملية تنفيذ االستراتيجيةان يف صلباإلنساملتصلة حبقوق 

 هذه أن أحد إجنازات هذه االستراتيجية يتمثَّل يف إعطائهـا األولويـة             العملحلقات  وقد اعُتبِر خالل      - ١١
 واجههيوالتحدي الذي   . عملية تنفيذها أركان   وإدماجهما يف كل     الحترام حقوق اإلنسان كافة وسيادة القانون     

حقوق لقائم على   لنهج ا هذا الصدد هو ضمان أن ينعكس هذا ا       يف   تحدة ودوهلا األعضاء   منظومة األمم امل   كلٌّ من 
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اعُترف بأنه  و. البالغيةقيمته  اإلنسان يف كل ما ُيبذل من جهوٍد لتنفيذ االستراتيجية، وأال تنحصر أمهيته يف جمرد               
واعُترف . ع على عاتق الدول األعضاء    بينما تؤدي األمم املتحدة دوراً يف هذا املضمار، فإن املسؤولية الرئيسية تق           

ما زال  حماربة اإلرهاب، وبأنه    فالة احترام حقوق اإلنسان يف جمال       ك يف   ٢٠٠٢أُحرز من تقدمٍ منذ عام      مبا  أيضاً  
العمل مشاركة األمم املتحدة مع هيئاٍت إقليمية ودون إقليميـة          حلقات  كما قيَّمت   . يلزم إجناز مزيٍد من العمل    

يف التوسـع يف    ع املدين يف تنفيذ االستراتيجية، والدور الذي ميكن أن تلعبه هذه األطراف املعنية              وفنية ومع اجملتم  
مكافحـة  العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال      فرقة   ال سيما  قد تتخذها األمم املتحدة، و     تنفيذها، وماهية اخلطوات اليت   

مم املتحدة يف تعزيز سيادة القانون واحلكم       دور األ حلقات العمل أيضاً    ناقشت  و. ، حلفز هذه املشاركة   اإلرهاب
تبادل املعارف واخلربات والتقنيات    فيما يتعلق ب  ُبذلت جهود   كما  . الرشيد ودعمهما يف سياق تنفيذ االستراتيجية     

إىل  اجلهود الراميـة  وأرحِّب بكل   . اإلرهاب عن طريق بناء القدرات الوطنية     الناشئة عن   جماهبة التحديات   بشأن  
  . يف بالقيم املدجمة يف االستراتيجية العاملية وااللتزام هباضمان التعر

  كافحة اإلرهابمل عمل جلنة جملس األمن -  باء

 مذكرةً للتوجيه السياسايت بشأن كيفية تعامـل        ،٢٠٠٦مايو  / يف أيار  ،اعتمدت جلنة مكافحة اإلرهاب     - ١٢
لمديرية التنفيذية  ذكرة التوجيهية على أنه ينبغي ل     وتنص امل . التابعة هلا مع مسألة حقوق اإلنسان     املديرية التنفيذية   

وإعداد مشاريع رسائل ) ٢٠٠١(١٣٧٣، لدى حتليل مدى تنفيذ الدول لقرار جملس األمن للجنة مكافحة اإلرهاب
ة مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك من       ىل جلن إتوجَّه إىل الدول وتقدمي توصيات وتنظيم زيارات، أن تسدَي املشورة           

القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين          اجلاري مع الدول، بشأن      أجل حوارها 
كما تنص على أنـه ينبغـي للمديريـة      . )٣(١٣٧٣ فيما يتصل بتحديد وتنفيذ تدابري فعالة لتنفيذ القرار          الدويل،

 تتخذه الدول من تدابري لتنفيذ أحكام قرار جملس للجنة بشأن كيفية كفالة تقيُّد مااإىل التنفيذية أن تسدَي املشورة 
من اللجنة  وتطلب املذكرة التوجيهية إىل كلٍّ      . بالتزاماهتا القانونية املتعلقة حبقوق اإلنسان    ) ٢٠٠٥(١٦٢٤األمن  

املديرية التنفيذية أن يتَّصال باملفوضية وبغريها من منظمات حقوق اإلنسان بشأن املـسائل املتـصلة مبكافحـة                 و
دمج حقوق اإلنـسان يف اسـتراتيجيتهما       بحتت إشراف اللجنة،     ،أن تقوم وينبغي للمديرية التنفيذية    . رهاباإل

ديرية التنفيذية للجنة هذه املذكرة السياساتية مسألة تعيني مستشار حلقوق اإلنسان يف املأُدرجت وقد . لالتصاالت
حدة السامية حلقوق اإلنسان مع جلنة مكافحـة        تعاون مفوضية األمم املت   تو. ، وهو تطوٌر مهم   مكافحة اإلرهاب 

اإلرهاب واملديرية التنفيذية عن طريق عمل هذا املستشار، وأنا أعلُِّق أمهيةً خاصة على ضرورة تعزيز العمل مـع                  
  .بشأن حقوق اإلنسانالتنفيذية املديرية 

   ٢٠ املـؤرخ    ١٨٠٥ه  وجدَّد جملس األمن والية املديرية التنفيذية للجنة مكافحـة اإلرهـاب بقـرار              - ١٣
وذكَّر القراُر الدول جمدَّداً بأنه يتحتم عليها أن تكفل فيما تتخذه من تدابري ملكافحة اإلرهاب . ٢٠٠٨مارس /آذار

لمديرية التنفيذية  ه ينبغي ل  نأ"كما أشار إىل    . ذلك حقوق اإلنسان  مبا يف   احترام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل،      

                                                      

، )٢٠٠٥ (١٦٢٤إلرهاب إىل جملس األمن بشأن تنفيذ القرار        التقرير الثاين املقدم من جلنة مكافحة ا       )٣(
 .تزامات مبوجب القانون الدويلاللاب وفاء، خبصوص ال٣٢- ٢٧الفصل السابع، الفقرات 
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صل ذا القانون فيما يتهب بشأن املسائل املتعلقة اإلرهاب إىل جلنة مكافحة املشورة إسداءها،  لواليتوفقاًواصل، ن تأ
  ".)٢٠٠٥(١٦٢٤و) ٢٠٠١(١٣٧٣رارين فعالة لتنفيذ القالتدابري البتحديد وتنفيذ 

وعقدت جلنة مكافحة اإلرهاب اجتماعها االستثنائي اخلامس مع منظماٍت دولية وإقليمية ودون إقليمية               - ١٤
 ٢٠٠٧ أكتوبر/ تشرين األول٣١ إىل ٢٩ يف نريويب يف الفترة من "منع انتقال اإلرهابيني وكفالة فعالية أمن احلدود  "شأن  ب

وركَّز االجتماع على التزامات الدول مبوجب قرارات جملس        .  املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب      من بدعم
 واألفراد املشتبه يف لإلرهابيني الدويل االنتقال أمن احلدود، وتقييد  ذات الصلة بأن تتخذ تدابري متصلة مبسألةاألمن

وحدَّدت املفوضية السامية حلقوق    . اللجوء واهلجرة منح  مبسأليت  متصلة  ارتكاهبم أعماالً إرهابية، وكذلك تدابري      
حلدود، ومعاملة  يف سياق كفالة أمن اال سيمااإلنسان خالل االجتماع هذه املسائل من منظور حقوق اإلنسان، و

  . عبورهم احلدود املعترف هبا دولياً للدول وتفتيشهماألفراد عند 

  مم املتحدة حلقوق اإلنسانأل عمل آليات ا-  جيم

رهاب أثناء  مسائل متصلة باإل  التطرق إىل     التابعة لألمم املتحدة   واصلت هيئات معاهدات حقوق اإلنسان      - ١٥
ف اطر األالدولَمالحظاهتا اخلتامية  اللجان يف خمتلُفت حثَّقد و. فردية الشكاوى تقارير الدول األطراف والحبثها

يف احلرب أو إبـان      وأ السلميف  واجبة التطبيق يف مجيع األوقات،       معاهدات حقوق اإلنسان      بأن تعترفعلى أن   
ربت اللجنـة   وأع.يف أي إقليم خيضع لوالياهتا القضائية، وأن تكفل تطبيقها على هذا النحو      الصراعات املسلحة و  
 تـساع  بشأن اال  ، عن قلقها  لدولاملقدمة إليها من ا   دورية  التقارير  ال أثناء نظرها يف بعض      ،املعنية حبقوق اإلنسان  

ف املتعلقة باحتجـاز    اطر األ بعض الدول  وممارسات   داخلية،القوانني ال مبوجب  إلرهاب  تعاريف ا نطاق  ل املُحتمل
تفيد  ادعاءاٍتما ورد من    كما أثارت   .  حبس األفراد  فضالً عن  يف أماكن سرية لشهور وسنني،     و  سراً شخاصاأل
يف مرافق االحتجـاز  يف أو ضروب من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         وقوع حاالت تعذيب    ب

ومن .  والتمييز مبسأليت التنميط تتعلق، إضافةً إىل ادعاءاتٍٍاالحتجازإساءة املعاملة أو سوء أحوال بأماكن خمتلفة، و
تمثلة يف إرسالٍ املشتبه يف أهنم إرهابيون إىل        املممارسات بعض الدول األطراف     بني بواعث القلق اخلطرية األخرى      

 ملنـع  الئمـة املضمانات توفر ال دون ،غرض احتجازهم واستجواهبماملساعدة على إرساهلم إليها، ب     بلدان ثالثة أو  
  .تهاكاً ملعاهدات حقوق اإلنسانممارسة ضروب املعاملة اليت تشكِّل ان

، أُثريت مسألة احترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب خالل عملية حبـث التقـارير                كذلك  - ١٦
                             التابع جمللس حقـوق اإلنـسان         الشامل       الدوري          باالستعراض املعين       العامل     فريق ل لاألوىل  ورةالقطرية يف إطار الد
   .    ٢٠٠٨      أبريل  /               املعقودة يف نيسان

   تطورات أخرى-  دال

 يف جنوب أفريقيا يف اجتماعاً، نظم االحتاد الربملاين الدويل ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ١٤يف الفترة من   - ١٧
 يف سـياق    األمـن : وركِّز االجتماع على ثالثة جوانب ملسألة حقوق اإلنسان هي        . ١١٨ ل انعقاد مجعيته سياق  

 باسم اإلقليمي للجنوب األفريقي املمثل وحضر االجتماع. خاصمكافحة اإلرهاب وكره األجانب واالتِّجار باألش
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  متعلقةعلوماٍت أساسية عن مسائل  م إىل االجتماع وثائق     توقُدِّم.  حلقوق اإلنسان   السامية املتحدةضية األمم   مفو
  .قوق اإلنسان واإلرهاب ومكافحته إلعالمه خبلفياهتا والتماس توجيههحب

   شواغل معيَّنة- اً نيثا
   والتعريفاملشروعية: ريعات الوطنيةالتش - ١

، عندما اختـذت  ١٩٣٤ منذ عام  الدويلليس اإلرهاُب بظاهرٍة جديدة، فهو موضوع ُمدرٌج يف جدول األعمال       -١٨
وعلى الرغم من   . خطوٍة رئيسية حنو جترمي هذا البالء مبناقشة مشروع اتفاقية ملنع اإلرهاب واملعاقبة عليه            عصبة األمم أول    

، وضع اجملتمع   ١٩٦٣ومنذ عام   . ، فإهنا مل تدخل حيز النفاذ قط      ١٩٣٧عام   يفاملطاف   يف هناية مدت  ية قد اعتُ  االتفاقأن  
ياً على معاهدة دوليـة     وتتفاوض الدول األعضاء حال   .  صكاً قانونياً عاملياً ملنع األعمال اإلرهابية      ١٣  ما ال يقل عن    الدويل

ل اإلطار   أن تكمِّ  من شأن هذه االتفاقية األساسية    و. بشأن اإلرهاب الدويل  مشروع اتفاقية شاملة    يف   ، تتمثّل رابعة عشرة 
كافحـة  ماتفاقيات  يف  فعالً    من املبادئ التوجيهية األساسية املوجودة     رهاب وتستفيد إلملكافحة ا لصكوك الدولية   لالقائم  

مبوجـب القـانون،    واملعاقبة عليها   هابية،  اإلر األعمالأمهية جترمي   على  ركِّز هذه املبادئ    وُت.  أُبرمت مؤخراً  اليتاإلرهاب  
  . أو تسليمهمهاوالدعوة إىل مقاضاة مرتكبي

 وما. اإلرهابكافحة  اتفاقيات م وقد صدَّقت معظم الدول على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وكذلك على              -١٩
وعلـى وجـه    .  معاً بـشكلً سـليم     يترتب على هذه االتفاقيات من التزامات يعضِّد بعضه بعضاً وُيكمِّله مىت ما قُرئت            

 اإلنسان غـري    من مبادئ حقوق   مبدأًيشكل  ويقينيَّته،  وضوح القانون   ، وُيقصد به كفاية     مبدأ املشروعية اخلصوص، فإن   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة        ١٥استناداً إىل املادة    القابلة لالنتقاص وقد فسَّرته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان         

  .أو تعديل التشريعات القائمة/اإلرهاب ومكافحة ويتحتَّم على الدول أن تراعي هذا املبدأ عند صياغة قوانني . ياسيةوالس

. فـضفاض  وأغري واضحٍ    وأأن كثرياً من الدول قد اعتمد تشريعاٍت وطنية تعرِّف اإلرهاب على حنوٍ مبهمٍ              بيد    -٢٠
 مالئمة على املمارسة املشروعة للحريات األساسية من قبيل حريات          إىل فرض قيوٍد غري   التعاريف  وقد أدَّى غموض هذه     

  . تكوين اجلمعيات والتعبري واملعارضة السياسية واالجتماعية السلمية

 الدويل اخلاص  من العهد١٥ حقوق اإلنسان غري القابلة لالنتقاص وتشمله املادة هو أحد مبادئ  ومبدأ املشروعية     -٢١
ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل مل يكـن وقـت                 "وينص على أنه    . يةباحلقوق املدنية والسياس  

قـوانني  صـياغة  عند املبدأ  أن تسترشد هبذا ويتعيَّن على الدول". جرمية مبقتضى القانون الوطين أو الدويل ارتكابه يشكل
  .أو تعديل التشريعات القائمة/ واإلرهابمكافحة 

وممارسـة  خطر  وزاد هذا من    . الوطنية لإلرهاب تعاريفها    يف  بالعنف سمأنشطةً ال تت  الدول  وقد ضمَّنت بعض      -٢٢
 الدويل، أو جترمي السلوكيات     الشرعية وغري املتسمة بالعنف للحقوق املكرَّسة يف القانون       مقاضاة األفراد بسبب ممارستهم     

  . على أهنا كذلك"إرهاباً"اإلجرامية اليت ال تشكِّل 

 إىل تأويلٍ قـضائي يوسِّـع نطـاق         فضيالكايف من الدقة يف تعريف اجلرائم أن ي       ن النعدام القدر    كذلك، ميك   -٢٣
أدخلـت  كافحة اإلرهـاب    انني مل لقواالعتماد املتسرِّع   ومثة أمثلة عديدة على     . السلوكيات احملظورة على حنوٍ غري مالئم     
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يف تعريف اجلرائم املتصلة عناية خاصة   ، جيب توخي    املثالوعلى سبيل   . تعوزها الدقة وبدت خماٍلفةً ملبدأ املشروعية     تعاريف  
 اجلرائم اليت يرمي تعريفها إىل منع متويل األنشطة اإلرهابية، بغيـة            بالدعم الذي ميكن أن ُيقدم إىل املنظمات اإلرهابية أو        

همـة لتعريـف اجلـرائم       بالعنف باستخدام صياغاٍت ُمب    سلوكيات خمتلفة ال تتسم   ضمان أال جترَّم على حنوٍ غري متعمَّد        
وقد حذَّرُت يف تقارير سابقة من تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تبلغ هي نفسها حدَّ انتهاكات حقوق اإلنسان،                 . املقصودة

اليت تؤثر تأثرياً سلبياً على فئات حمدَّدة من قبيل املدافعني عن حقوق اإلنـسان، واملهـاجرين،                التدابري  وبصفٍة خاصة من    
  .)٤(، والالجئني، واألقليات الدينية واإلثنية، والنشطاء السياسيني، ووسائط اإلعالموملتمسي اللجوء

  صوصية يف اخلاملعلومات، وتبادل األدلة، واحلق -٢

فاحلصول علـى  . لقد أصبحت أعمال الشرطة اليت تقودها االستخبارات مرادفةً ألعمال الشرطة احلديثة والفعالة   -٢٤
 من أجل منع وقوع      ضرورة مطلقة  هيواستخدامها  هذه املعلومات   تطوير  ابية وأنشطتها و  معلوماٍت عن اجلماعات اإلره   

سيما أنشطة املراقبـة الـسرية، وأن    ، والأنشطة مجع املعلومات االستخباراتيةوجيب أن ينظم القانون . األعمال اإلرهابية 
لقـانون  مبوجـب ا  و.  املناسبة ة القضائية للمراجعأن ختضع هذه األنشطة     تتوىل وكاالت مستقلة رصدها بقدر اإلمكان، و      

 األشخاص، كما جيب أن حيدِّده القـانون        الدويل حلقوق اإلنساين، جيب أن يكون مشروعاً أيُّ فعلٍ يؤثر على خصوصية           
ويعين هذا أنه يتحتَّم أن ُيجيَز القانون بوضوح إجراء أي عمليات حبث عن شخصٍ ما أو مباشرة أنشطة ملراقبته                   . وينظمه
وجيب أال ُيسمح حبدوث ذلك إىل درجٍة تعسفية أو متروكة لسلطٍة تقديرية، بل جيب يف القانون                . ع معلوماٍت عنه  أو مج 

الذي ُيجيز التدخل يف خصوصيات األفراد أن حيدِّد بالتفصيل الظروف احملدَّدة اليت ُيسمح فيها بالتدخل، كما جيـب أال                   
  .ُينفَّذ بصورة متييزية

ا تتخذه هيئات إنفاذ القوانني من تدابري ملكافحة اإلرهاب مشروعاً مبوجب القانون الوطين  أن يكون كل م  وجيب  -٢٥
بـذل   ، يف أغلب األحـوال ،وقد مشلت استراتيجيات مكافحة اإلرهاب املنتَهجة مؤخراً  . والقانون الدويل على حدٍّ سواء    

 ، يف السنوات األخرية   ،كما عمدت دول كثرية   . ااجلهود جلمع معلوماٍت عن أعداٍد كبرية من األفراد وحتليلها واستخدامه         
وُيحتمـل يف كـل هـذه       . بعيدإىل توسيع نطاق صالحيات املراقبة فيها وقدرات هيئاهتا املعنية بإنفاذ القوانني إىل حدٍّ              

املعلومات كما تثري هذه التدابري أسئلةً حول كيفية محاية         . املمارسات أن حتدَّ بشكلً خطري من خصوصيات األفراد املعنيني        
للحكومة نفسها أو مع والياٍت تابعة واختزاهنا، وكيفية تبادهلا، حسب االقتضاء، مع هيئاٍت أخرى اجملمعة على هذا النحو  

 غري املـشروع أو     إمكانية االطالع ويتعيَّن، عند مجع معلومات شخصية، محاية هذه املعلومات من          . قضائية أخرى بالفعل  
  . أو استخدامهاالتعسفي عليها أو الكشف عنها

                                                      

 جيب ١٣٧٣شددت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان على أن كل ما ُيسن من تشريعاٍت عمالً بقرار جملس األمن  )٤(
؛ ٨، الفقـرة    CCPR/CO/77/EST: انظر الوثائق التالية  .  باحلقوق املدنية والسياسية   مع العهد الدويل اخلاص   تماشى  أن ي 
ــرة CCPR/CO/75/NZLو ــرة ،CCPR/CO/76/EGY و،١١، الفق ــرة CCPR/CO/75/MDA و،١٦ الفق  ،٨، الفق
ــرة CCPR/CO/75/YEMو ــرة CCPR/CO/73/UK و،١٨، الفق ــرة CCPR/CO/83/UZB و،٦، الفق  ،١٨، الفق
  .٩، الفقرة CCPR/C/NOR/CO/5و
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: ويشمل ما قد ُيثار من شواغل متعلقة حبقوق اإلنسان يف غضون عملية مجع املعلومات أو تبادل األدلة ما يلـي                     -٢٦
 ائم اإلرهابية ؛ واالختالفات يف تعريف أركان اجلر     ى مقبوليتها باعتبارها أدلة    مصادر املعلومات االستخباراتية على مد     أثر

 يف ال سيما؛ وإجراءات مجع األدلة، و ومبدأ املشروعية  "ازدواج التجرمي ب" متعلقة   شواغلضالً عن   فبني الواليات القضائية،    
قاسـية  العاملـة   املتعـذيب أو    نطوي علـى ال   احلاالت اليت يقوم فيها استجواب الشهود أو املشتبه فيهم على اإلكراه وي           

يكون االعتراف قد انُتزع حتت الضغط؛      حيثما   ال سيما ، و والقواعد املتصلة باستخدام أدلة االعتراف    هينة؛  املإنسانية و الالو
وعمليات التـدخل   ؛   ودفاعه يف هذا الصدد    مناسب على معلوماٍت مصنَّفة وسرية     إضافةً إىل إمكانية اطالع املتهم بشكل     

 ومسائل متصلة  ومحاية الشهود بوصفها أدلة؛والتفتيش والضبط واملراقبة؛باإليقاف فيما يتعلق  اخلصوصية  يفةغري املشروع
قـوق  حل انتهاكاٍت الفعال إزاء ما ُيرتكب من        يف االنتصاف   الشامل واحلق؛  القضائية يف الدعاوى     املناسب بعبء اإلثبات 

  .سياق مجع األدلة وتبادل املعلوماتاإلنسان يف 

 قـد   ،م املراقَبة من قبيل املراقبة اإللكترونية والعمليات السرية وعمليات التسلي        ، وجود تقنيات  وأنا أقدِّر   - ٢٧
بيد أنه يتعيَّن إعادة النظر يف الترتيبات والتشريعات الداخليـة  . تكون فعالة يف منع األعمال اإلرهابية ومكافحتها 

املتصلة هبذه التقنيات لتعكس التطورات التكنولوجية وتراعي مراعاةً تامة أيَّ آثارٍ قد متس حقوق اإلنسان واحلاجة 
التطورات التكنولوجية اجلديدة وأساليب التحري احلديثة شواغل جديـدة          وقد أثارت    .إىل تيسري التعاون الدويل   

شرعية بعض األساليب من منظور حقوق اإلنسان ومحاية حقوق األفراد األطراف يف عملية حتقيـق               مبدى  تتعلق  
 األسـاليب   وعلى كلٍّ من الشرطة واملدعني العامني واحملاكم واجب ضمان استخدام هـذه           . ُيجرى معهم أيضاً  

  .بصورٍة مشروعة ووفقاً ملعايري حقوق اإلنسان املعمول هبا

وقد شغلت مسألة تقاسم املعلومات واالستخبارات بني الدول كالً من املدعني العامني الوطنيني واحملاكم                - ٢٨
بالضرورة ون وُتثار بوجٍه خاص أسئلة حول مقبولية األدلة اليت ُجمعت يف دولٍ أخرى بأساليب قد ال تك. الوطنية

باملخالفة استخدام ما حيصل عليه املسؤولون يف دولٍة أخرى من أدلة            حول   مقبولة يف الدولة املعنية نفسها، وكذا     
عملية التحقق من شرعية األدلة اليت ُيحصل عليها بالتعاون الـدويل           ومن املؤكد أن     .لقوانني هذه الدولة األخرية   

  . ملية ومن الالزم معاجلتها بعنايةمن صعوباٍت إجرائية وعال ختلو للشرطة 

 ١٢وترتبط املسائل املتعلقة جبمع املعلومات واملراقبة ارتباطاً وثيقاً باحلق يف اخلصوصية الذي حتميه املادة                 - ٢٩
الفرد اليت حتمي  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ١٧من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة 

وقد تناولت اللجنة   . شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته      يف   خصوصياته أو يف  دخل التعسفي أو غري املشروع      من الت 
 أو شؤون أسرته أو      الفرد خصوصياتيف  التعسفي أو غري املشروع     املعنية حبقوق اإلنسان بالتفصيل معىن التدخل       

يف احلاالت اليت عدا حدوث أي تدخل ة  يعين عدم إمكاني "غري مشروع "مصطلح  فأوضحت أن   ،  بيته أو مراسالته  
 أن حيدث إال على أساس القانون،       كنال مي  الدولصرِّح به   ُتالتدخل الذي   كذلك، بيَّنت أن    . ينص عليها القانون  

أيضاً حبماية  " التدخل التعسفي  "ويتَّصل تعبري .  وأهدافه غاياته مع أحكام العهد و    يف حدِّ ذاته    يتَّفق الذي جيب أن  
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شمل أيضاً  ي ل تدميميكن أن   " تعسفياللتدخل  ا" تعبرياملقصود ب   وترى اللجنة أن   .١٧ة  ص عليه يف املاد   احلق املنصو 
  .)٥(التدخل املنصوص عليه يف القانون

 .بعدٍد من الطـرق   حلق يف اخلصوصية يف سياق اإلرهاب       وتتدخل احلكومات، بقصٍد أو دون قصد، يف ا         - ٣٠
، واختبـارات احلمـض     البياناتاستخراج  لتهديداٍت جديدة من قبيل     وقد ُنفِّذت تقنيات حتري حديثة للتصدي       

مجع املعلومات اخلاصـة    استخدام أجهزة التعقب، و   ، و ت على املكاملات اهلاتفية   تنصُّالالنووي، ورفع البصمات، و   
ما ُيباشر ، والتحقق من اهلوية الشخصية، ورصد  املغلقةالدوائر التلفزيونية   نظم  ، وتطبيق   بصورٍة منهجية واختزاهنا  

   .خاصة هبا كل تقنيٍة منها حتدياٍت فرض وت.من أنشطة على شبكة اإلنترنت، واعتراض االتصاالت

وينبغي وضع ضمانات قانونية بشأن اإلشراف على السلطات املعنية اليت ُمنحت صـالحياٍت للمراقبـة                 - ٣١
السلطات القضائية وغريها من اهليئات ملراقبة كافية من السرية لضمان خضوعها يف الواقع ومبوجب القانون كذلك 

باملراقبة وينبغي للربملانات أن متارس الرقابة على اهليئات األمنية إلنفاذ ُمساءلتها عن أمورٍ منها ما يتعلق                . الرقابية
   .مبا يتَّسق وقيم اجملتمع الدميقراطيومجع املعلومات 

  انية أو املهينةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسحظر التعذيب و - ٣

، فإن كثرياً من    املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       ولتعذيب  ل  املطلق على الرغم من احلظر     - ٣٢
 الدول ال يزال منخرطاً يف هذه املمارسات غري املشروعية باسم حماربة اإلرهاب، على حنوٍ منهجي وواسع االنتشار

دبلوماسية لتكفـل    التماس ضمانات    يف ممارسة اخنراطها  إال أن بعض الدول قد واصلت أيضاً        . يف أغلب األحيان  
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية عدم إخضاع األفراد املشتبه فيهم املنقولني إىل دولٍ ُمستقبِلة للتعذيب 

أن الضمانات الدبلوماسية يف أنين أرى  عديدة، وهو كرِّر تأكيد ما كرَّرته يف مناسباٍتوأُ. أو الالإنسانية أو املهينة
ُتبطل كما أهنا املعاملة، ال توفر احلماية الكافية من التعذيب وسوء نظراً ألهنا حدِّ ذاهتا غري صاحلٍة يف هذا الصدد،        

انات  الـضم  وما زالت بعض الدول تستخدم    .  ُيطبق يف كل األوقات    االلتزام بعدم اإلعادة القسرية الذي ال يزال      
ومذكرات التفاهم وغريها من أشكال االتفاق الدبلوماسي لتربير إعادة األفراد املشتبه يف تورطهم يف              الدبلوماسية  

ود هذه الضمانات، خطـراً     نشاٍط إرهايب أو نقلهم بصورٍة غري نظامية إىل بلدان يواجهون فيها، بالرغم من وج             
وق اإلنسان، وهي ممارسة تثري عدداً من الـشواغل اخلطـرية           تعذيبٍ أو انتهاٍك خطري آخر حلق     حقيقياً يتمثل يف    

  . على حدٍّ سواءوبسياسة حقوق اإلنسان بقانون حقوق اإلنسان مسألة تتعلق بوصفها 

                                                      

 ليندر  انظر أيضاً . ٨ و ٤ و ٣، الفقرات   )١٩٨٨(١٦ق اإلنسان، التعليق العام رقم      اللجنة املعنية حبقو   )٥(
   مـالون ضـد اململكـة املتحـدة    . ٦٠ و٥٩، الفقرتان ١٩٨٧مارس / آذار٢٦، )Leander v. Sweden( ضد السويد

)Malone v. UK,( ،أملانياويبري وسارافيا ضد . ٦٨ و٦٧، الفقرتان ١٩٨٤ )Weber and Saravia v. Germany( ،٢٩ 
سـبتمرب  / أيلـول ٦، )Klass and others v. Germany( كالس وآخرون ضد أملانيا. ٩٥، الفقرة ٢٠٠٦يونيه /حزيران
 ويبريغ وآخـرون ضـد الـسويد     -  سيغريستيد؛ احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،      ٥٥ و ٥٠ و ٤٨، الفقرات   ١٩٧٨

)Segerstedt-Wiberg and Others v. Sweden( ،١٢١ و١٢٠ و٨٨، الفقرات ٢٠٠٦يونيه / حزيران٦.  
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وقد تأكَّد مؤخراً يف األحكام القضائية اإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان إقراُر هنجٍ تقييدي الستخدام هذه   - ٣٣
ضد سعدي  قضييت   يف كل من      الصادر يف احلكم جديد  كمة األوروبية حلقوق اإلنسان من      وأكَّدت احمل . الضمانات

 التعذيب أو إسـاءة     فيها خلطر يتعرضون   حظر ترحيل األفراد إىل بلدان قد         أن  روسيا  ضد وإمسويلوف )٦(إيطاليا
بعدم ترحيل األفـراد إىل  ما إذا كان واجب الدولة وقد عاجل احلُكم أيضاً . املعاملة هو حظٌر مطلٌق وغري مشروط   

 بكفالة  ُيرحَّل إليها األفراد  حيث قد يتعرضون خلطر التعذيب أو إساءة املعاملة ميكن ختفيفه بوعود من الدول اليت               
 تلقائياً أي خطرٍ قائم، وشـدَّدت علـى أن          أن هذه الضمانات ال تدرأ    فقد رأت احملكمة     . هلم املة اإلنسانية املع
ومل تَر ". من خطر إساءة املعاملةاملالئمة  لكفالة احلماية انينضمام إىل معاهداٍت ال يكفوجود قوانني داخلية واال"

كذلك، . خطر التعذيبٍة إزاحلدى تطبيق هذا املبدأ يف املمارسة العملية أن هذه الضمانات قادرة على  احملكمة قط
  .)٧(ناتيف حبثها النقدي هلذه الضماعت احملاكم الوطنية هنجاً أكثر حزماً اتَّب

ويف رأيي، يتحتم فيما ُيبذل من جهوٍد وطنية ودولية للقضاء على التعذيب أن ُتركِّز يف املقام األول على               - ٣٤
 يوجـد فيهـا    زياراٍت منتظمة تضطلع هبا هيئات دولية ووطنية مستقلة ألماكن           إنشاء ُنظم بُسبلٍ منها   ،  الوقاية

تياري التفاقية مناهضة التعذيب معايري واضحة يف هـذا         ضع الربوتوكول االخ  يو. يتهمأشخاص حمرومون من حر   
ذلك يف أقرب وقٍت ب قومعلى أن تعلى الربوتوكول االختياري،   اليت مل ُتصدِّق بْعد،وأشجِّع مجيع الدول. الصدد

  .يف هذا املضمارنية من جانبها الوقاية وبوصف ذلك بادرةً حسن ممكن إلتاحة تعزيز نظام 

تناول مـسألة   الذي   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ املؤرخ   ٣٦٣/٢٠٠٥ رأيها رقم ينيسيا  وقد أصدرت جلنة ف     - ٣٥
أنه، يف ضوء تيسُّر التنقل يف كل أحناء العامل واكتساب وقوع اجلـرائم  ب ا الرأيوقد أقرَّت اللجنة يف هذ  . التسليم

 اإلرهابية وأن ُيقدَّم إىل العدالة بعداً دولياً أكرب، فإن مصلحة األمم كافة حتتِّم بشكلٍ متزايد أن ُيمنع وقوع اجلرائم
اخلطورة واملشتبه يف أهنم ارتكبوا جرمية من اخلارج أو الذين هربوا إىل            األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جرمية بالغة       

مبوجب القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان، أربع حاالت أنه توجد  ويف هذا السياق، حدَّدت اللجنة، .اخلارج
ترحيـل األشـخاص   :  إىل دولٍة أخرى على حنوٍ مشروع، وهذه احلاالت هيولٍة ما أن تنقل سجيناً  جيوز فيها لد  

وقد حبثت اللجنة . بغرض قضاء مدة احلكم الصادر عليهم يف بلٍد آخراحملكوم عليهم وتسليمهم وعبورهم ونقلهم 
اللجنة أن ممارسة نقل األفراد     رأت  و. بادئ القانون الدويل املتَّصلة بكلٍّ منها     مستشهدة مب كل فئة من هذه الفئات      

قد تؤدي إىل وقوع عدٍد من انتـهاكات حقـوق          القانونية الواجبة   األصول  خارج سيادة القانون ودون مراعاة      
التعذيب وغريه مـن ضـروب     األمان على شخصه، وحظر     يف  اإلنسان، وخباصة انتهاكات حق الفرد يف احلرية و       

أينما ُوجد أمام القانون، واحلق يف  الإنسانية أو املهينة، وحق الفرد يف االعتراف بهال أو املعاملة أو العقوبة القاسية

                                                      

 .٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨، ١٣١، رقم ٣٧٢٠١/٠٦احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، الطلب رقم  )٦(

اللجنة اخلاصة للطعون املتعلقة باهلجرة، وقد املتعلقني بالطعن يف القرارين الصادرين عن انظر احلكمني  )٧(
من أعمال تعذيب وإساءة معاملة البلدين املستقبلني  مبا يقع )الشعبة املدنية(كمة االستئناف يف اململكة املتحدة احتجَّت حم

على الرغم من وجود اللجنة اخلاصة للطعون املتعلقة باهلجرة نقلهما     وأوقفت  . ملنع ترحيل اثنني من رعايا هذين البلدين      
 . ا حماكمةً عادلة عند عودهتما للتعذيب ومبحاكمتهماخضاع املشتبه فيهمبعدم إتعدان  من احلكومتني " تفاهممذكريت"
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وقد تصل هذه االنتهاكات، تبعـاً      .  فعال انتصاٍفسبيل   واحلق يف    ،، واحلق يف حياة خاصة وأسرية     حماكمة عادلة 
   .للظروف، إىل االختفاء القسري

تنفيذ عمليات تسليم أو نقل غري مشروعة عـرب         بشأن  قة  يف تقاريري الساب  أيضاً  وقد أعَربُت عن قلقي       - ٣٦
مراجعة دون ممارسة أي رقابة وأمنياً، وذلك احلدود ألشخاصٍ ُيشتبه يف أهنم إرهابيون وُيرى أهنم ُيشكلون خطراً   

عاهدات للدول، كحدٍّ أدىن من االلتزام، أن تفي بالتزاماهتا اإلجيابية مبوجب خمتلف امل           فينبغي  . قضائيتني قبل نقلهم  
ويقع على . يف ممارسة التسليم باعتماد عدٍد من اإلجراءات العملية املعايري وتضمن أالَّ تكون شريكة ووفقاً ملختلف

الذين ُيحتمل أن يكونـوا قـد       )  على حدٍّ سواء   العسكريني واالستخباراتيني (الدول التزاٌم بتحري دور ُعمالئها      
ويقتضي ذلك من . اتنفيذ عمليات التسليم هذه أو تيسريهيف املساعدة تورطوا، على حنوٍ مباشر أو غري مباشر، يف 
  .ما حلق بالضحايا من أضرارجرب الدول معاقبة املسؤولني عن هذه األعمال و

خرية من شواغل بشأن عمليـات النقـل غـري    ومل ُيعاجل حىت اآلن معاجلةً كاملة ما أُثري يف السنوات األ      - ٣٧
م إرهابيون، مبا يف ذلك ما ُيسمى بعمليات التسليم؛ واحلقيقة أن إجراء حترياٍت تتسم              أهنيف  السليمة ألفراد ُيشتبه    

مشوالً  قانوين للمراقبة أكثر وأرى أنه ينبغي وضع نظامٍ. بالشفافية على حنوٍ مناسب ما زال يشكِّل أحد األولويات
ثِّل ذلك أحد السبل املهمة إلهناء عمليـات   وغري القانوين حلركة املالحة اجلوية، وقد مي   السليم  غري ملنع االستخدام 

عمالئهـا  من جانب   والدول مسؤولة عن ضمان عدم استخدام جماهلا اجلوي على حنوٍ غري مشروع،             . النقل هذه 
وقد كشف الواقع عن أن ما تقدمه الدول        . جمموعة عمالء من كلتا الفئتني    اخلاصني هبا أو عمالء من اخلارج أو        

لذا، ينبغي تنفيذ ُنُهجٍ أكثـر      .  الصدد  كافياً يف هذا   متثال للقوانني الدولية والوطنية ليس    الناقلة من ضماناٍت باال   
  .)٨( املسألةفيما يتعلق هبذهصرامةً من أجل ضمان عدم وقوع حاالت إفالت من العقاب 

ن يتجـز الـسجناء واحمل  وجوب استفادة   ومن البديهي نظرياً، ولكنه عادةً ما ُيغفل يف املمارسة العملية،             - ٣٨
أن ُيعملوا فينبغي . من كل الضمانات املمنوحة لغريهم من السجناء أو احملتجزين املشتبه يف ارتكاهبم أعماالً إرهابية

  . دون متييز وفقاً للقوانني الدولية حلقوق اإلنسان والتشريعات الوطنية اليت تكفل املعاملة اإلنسانية

 تعريض أي شخصٍجيوز نه ال أ شخاص من االختفاء القسري علىوتنص االتفاقية الدولية حلماية مجيع األ  - ٣٩
القسري وأنه ينبغي لكل الدول األطراف أن تتخذ تدابري مناسبة لكفالة جترمي االختفاء القسري مبوجب               فاء  لالخت

الـسَّجن  واالنفرادي  احلبس  :  مما يلي ذريعةً لتربير أعمال االختفاء القسري       ال جيوز اختاذ أيٍّ   و. قوانينها اجلنائية 
 ،، واستخدام السجون السرية يف سياق أي نوع من أنواع محالت مكافحة اإلرهاب"التسليم االستثنائي"و ،املُفرط

 أي حالـة ب م عدم االستقرار السياسي الداخلي أمقيام حالة حرب أم بسواء تعلق األمر بالتهديد باندالع حرب أ    
 ظروف االختفاء القسري، ومصري املختفي، عنعرفة احلقيقة  يف ماياضحكل الوتؤكد االتفاقية حق . طوارئ عامة

دة وينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري حمد. بليغهاواحلق يف حرية البحث عن معلومات هلذا الغرض وتلقيها وت        
ة من جانب هيئة حمايـد    إجراء حتقيقاٍت وافية    إنشاء مرافق واختاذ إجراءات من أجل       وفعالة ملنع اختفاء األفراد و    

                                                      

الزيري ضد السويد  املقدم من ١٤١٦/٢٠٠٥احتذاًء بنهج اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف البالغ رقم  )٨(
)Alzery v. Sweden.(  
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جمدَّداً  هيبوأُ.  للحق يف احلياة قد تنطوي على انتهاٍكاملختفني يف ظروٍف يف كل حاالت األفراد املفقودين ومناسبة
 وااللتـزام بأصـل املبـادئ   النية باعتبار ذلك بادرةً  حلسن  زم هبذه املعاهدة اجلديدة واملهمة   لتتأن  الدول كافة   ب

  .سيادة القانونل األساسية

  ادلة احملاكمة الع- ٤

نة باحلق يف حماكمٍة عادلة فيما يتعلق مبقاضاة مرتكيب اجلـرائم   املقترِالقائمة  جيادل البعض بأن الضمانات       - ٤٠
اإلرهابية غُري مالئمٍة لكفالة إدانة املذنبني، وأن احملاكم اخلاصة العاملة مبقتضى إجراءاٍت خاصة بوصفها بديالً هلا                

وأنا ال أتَّفق البتَّة مع هذه احلجة اليت ال تعترف على الوجـه الكـايف               . ضكثر مالءمةً هلذا الغر   ميكن أن تكون أ   
 من العهد   ١٤ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة        ١٠فاملادة  . بالطابع اإلجرامي املطلق لألعمال اإلرهابية    
ـ     ضمان إقامة ا  إىل  واللتان هتدفان كلتامها    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       ، سليملعدل على الوجـه ال

 املتعلقة منها مبن ُيدَّعى أهنم إرهابيون أو خبـالف   كل احملاكمات،الصلب للمعايري املعمول هبا يف  األساس   ضعانت
عند إلقاء القبض على من القانونية الواجبة األصول املتعلقة بضمانات الوينبغي للدول أن تكفل احترام كل . ذلك

االعتيادية اجملموعة   من    ومقاضاهتم؛ إذ ينبغي أن يفيد هؤالء      واتِّهامهم متصلة باإلرهاب    ُيشتبه يف ارتكاهبم جرائم   
سواء ينبغي أن يكون كل األشخاص      أنه  : وتشمل ما يلي  القانونية الواجبة،   ملتصلة باألصول    احلقوق احملددة ا   من

 م جنائيـة كانـت أ   وعلين يف قضيته، أن ُينظر على حنوٍ عادلٍفرد ه حيق لكلأنواحملاكم واهليئات القضائية؛    أمام  
أن  جنائيـة    تهم بارتكاب جرمية  لكل فرد م  حيق  أنه ينبغي أن    وحمايدة؛  وحمكمة خمتصة مستقلة    من جانب    ،مدنية

أن تعيد النظر يف حكم إدانته بارتكاب جرمية فرد ُمدان حيق لكل ينبغي أن وأنه ؛ عترب بريئا حىت تثبت إدانته قانوناًُي
   .لقانونلحمكمة أعلى وفقا درة عليه والعقوبة الصا

 احلق يف حماكمـةٍ    بشأن   ٣٢  رقم وقد اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مؤخراً تعليقها العام املنقَّح           - ٤١
وُيـشدِّد  . يف هذا املضمار  وجديداً  ئية لتوفِّر بذلك توجيهاً مهماً      القضااحملاكم واهليئات   املساواة أمام   ويف  عادلة  

رئيسيان حلمايـة حقـوق     عنصران   احلق يف حماكمة عادلة ويف املساواة أمام القضاء          لعام جمدداً على أن   التعليق ا 
  . اإلنسان ويكفالن بالوسائل اإلجرائية محاية سيادة القانون

 ما  عادةً على فعالية ُنظم احملاكم العادية، كما أنه         اللجوء إىل احملاكم االستثنائية حملاكمة املدنيني     وقد أثَّر     - ٤٢
بعدم التمييز، وذلك تبعـاً لطبيعـة   ملتعلقة وإنفاذ احلقوق ا القانونية الواجبة يؤثر تأثرياً سلبياً على تطبيق األصول     

يف ضمان حق املشتبه ف. احملكمة أو اهليئة القضائية وألي قيوٍد قد ُتفرض على أي شخص ُتوجَّه إليه اهتامات أمامها
 تـدابري مكافحـة   ما ُيتَّخذ مـن لكفالة احترام سيادة القانون في بالغ األمهية   يف حماكمة عادلة أمرٌ   أهنم إرهابيون   

نادراً ما تستدعي الظروف أن تكـون       جتدر اإلشارة على وجه اخلصوص إىل أنه        و.  وعدالة هذه التدابري   اإلرهاب
  . احملاكم العسكرية هي السبيل املالئم حملاكمة املدنيني

يف أهنم إرهابيون من عمليات احتجازٍ غـري  املشتبه تمثل فيما ُيخضع له ي أحد الشواغل اخلطرية  ما زال و  - ٤٣
وتطبَّق بـشأهنم    إمكانية اللجوء إىل احملاكم   بصورٍة كافية   حمدَّدة األجل وسرية وحبس انفرادي دون أن ُتتاح هلم          

املراجعة  وإتاحة   واجبة،القانونية ال ويشكِّل االضطالع على حنوٍ مالئم بتطبيق األصول        . القانونية الواجبة األصول  
.  أمام القانون أمراً أساسياً إذا ما احُتجز أي فرد بصرف النظر عن سياق احتجـازه                بالفرد ، واالعتراف القضائية
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 من العهد   ٧للدول مبوجب املادة    القانونية   انتهاكاً لاللتزامات    كما يشكِّل احلبس االنفرادي أو االحتجاز السري      
   .)٩(نية والسياسيةالدويل اخلاص باحلقوق املد

حلقـوق  يف أهنم إرهابيون يف مرافق احتجاز سرية عن انتهاكاٍت عديدة           املشتبه  وُتسفر ممارسة احتجاز      - ٤٤
أماكن لالحتجـاز   بعض   االعتراف بوجود    كشفوي.  أن ُينتهك عندئٍذ احلق يف حماكمٍة عادلة       اإلنسان، وبديهيٌ 

واملثول أمـام   تقدمي دفاعهم   من ممارسة حقهم يف     رهنه  تجزين  أن هذا النوع من االحتجاز قد منع احمل       عن  السري  
أيضاً لكفالة عدم تكرر هذه املمارسات، وعدم تصرف احلكومـات           لذا، جيب تنفيذ الضمانات   . حماكم مستقلة 

لدول إذا مـا تـصرَّف      ا  عاتق كذلك، قد تقع املسؤولية على    .  اإلجراءات القضائية  ختطِّيهاالقانون وعدم   خارج  
إضافةً إىل ذلك، على الدول، مىت ما وقعت هـذه االنتـهاكات،            . صالحياهتم الرمسية يتجاوز   عل حنوٍ    عمالؤها

   واجب إجراء حتقيقات فورية وفعالة لتحديد املسؤولني عنها ومقاضاهتم، وكذا لـضمان تعـويض ضـحاياها               
  .كايفبالقدر ال

  ميد األصول واملصادرةاإلدراج يف القوائم والشطب منها وجت:  مسائل متصلة باجلزاءات- ٥

إن غياب ضمانات حقوق اإلنسان يف ظل النظام الدويل احلايل للجزاءات احملددة اهلدف ضـد األفـراد                   - ٤٥
املراجعة يشكِّل انتهاكاً حلقوقهم يف امللكية ويف تقدمي دفاعهم ويف          ميكن أن   املشتبه يف تورطهم يف أنشطة إرهابية       

ويطرح هذا الوضع   .  به بصورٍة متزايدة عدٌد من احملاكم اإلقليمية والوطنية        ، على حنو ما اعترف    ة الفعال ةالقضائي
عمليـة  وما برحت احلاجة تستدعي بذل مزيٍد من اجلهود لضمان تنفيـذ  . مسائل خطرية متعلقة حبقوق اإلنسان 

 موحَّد،  بَّق بشكلٍ  وُمط بيِّنمعيار أدلة مناسب و   وإىل  بالشفافية وتستند إىل معايري واضحة      متتاز  إدراج يف القوائم    
ويشكِّل ما أُدِخل مؤخراً من حتـسيناٍت علـى         . وصول إليها ال تيسَّريومستقلة  وفعالة  مراجعة   فضالً عن عملية  

إجراءات األمم املتحدة املتعلقة باجلزاءات خطوةً جزئيةً أوىل حنو كفالة وضع إجراءاٍت عادلة وواضـحة بـشأن             
  ب منها، ولكن يبقى إجراء عملية إصالح شاملة أمـراً الزمـاً علـى              مسألة اإلدراج يف قوائم اجلزاءات والشط     

  .وجٍه عاجل

 أن يعمل، بدعمٍ   مبجلس األمن أهابت الدول األعضاء    ،  ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    وثيقة نتائج مؤمتر    ويف     - ٤٦
لمـساءلة،  بطريقـة خاضـعة ل  ها ها، وكفالة تنفيـذ   وآثار، على حتسني رصده لتنفيذ اجلزاءات        العام األمنيمن  

 طبيـق  املشاكل االقتصادية اخلاصة النامجة عـن ت       عاجلة آلية مل  استحداثواستعراض نتائج هذا الرصد بانتظام، و     
، وجـود    العام األمني من   مبجلس األمن أن يكفل، بدعمٍ     كذلك، أهابت الدول األعضاء      .اجلزاءات وفقا للميثاق  

 عن منح   كيانات يف قوائم اجلزاءات وشطبهم منها، فضالً      إدراج األفراد وال  يتم مبوجبها   إجراءات عادلة وواضحة    
  .)١٠( إنسانية ألسبابٍاستثناءاٍت

                                                      

 .للجنة املعنية حبقوق اإلنسان) ١٩٩٢(٢٠التعليق العام رقم  )٩(

  ، ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١، قرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٥ لعامالقمة العاملي   مؤمتر   )١٠(
 . ١٠٣- ١٠٢الفقرتان 
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 احترام احلقوق املتعلقةسألة اجلزاءات حتت  الرئيسية املتصلة حبقوق اإلنسان فيما يتعلق مبوتندرج الشواغل  - ٤٧
، وإنكار احلق يف النظر     دراج يف القوائم  معايري اإلثبات واألدلة يف إجراءات اإل     خباصة  القانونية الواجبة، و  باألصول  

  تنفيذ يف عملية قهم اإلنسانية   االنتصاف لألفراد الذين انُتهكت حقو    توفر سبل   مراعاة  العادل يف الدعاوى، وعدم     
،  وأسبابه اليت استند إليها قرار إدراجهم يف القائمةاالطالع على أساسٍ مالئم من احلقائق  فراد   وحيق لأل  .اجلزاءات
ويترتب على الفترات املفتوحة األجل لتطبيق اجلزاءات، . قرار أي  اإلجراءات املتاحة للطعن يفق هلم معرفةكما حي

بتجاوز مقصد األمم املتحدة    سرعان ما هتدِّد     فيها، أثٌر عقايب مباشر و     ه بتجميد األصول املشتب   صلوخاصةً فيما يت  
ومن الضروري، عوضاً عـن    .  إىل أبعد من ذلك بكثري     ة يف حاالت فردي   من مكافحة التهديدات اإلرهابية املتمثلة    

  . يف حالة اخلاضعني هلذه اجلزاءاتبانتظامٍٍ ومشول ذلك، أن ُيعاد النظر 

إدراج األفـراد   يـتم مبوجبـها     وجود إجراءات عادلة وواضحة     ضرورية لكفالة   القانونية  اإلجراءات  و  - ٤٨
 نـه خالصة القـول إ   و.  إنسانية بٍألسبا  منح استثناءاتٍ   عن والكيانات يف قوائم اجلزاءات وشطبهم منها، فضالً      

 دولية حتت سلطة جملس األمـن        وينبغي فيما ُيتَّخذ من إجراءاتٍ     .القانونية الواجبة يتحتَّم ضمان احترام األصول     
وأرى .  حيث نطاقهما وما يكفالنه من محاية      بعضهما بعضاً بشكلٍ معقول من    وعلى الصعيد الداخلي أن يكمِّال      

 هو أمٌر يف القوانني الداخليةمالئمة بصورٍة االلتزامات املُلزمة دولياً يف هذا اجملال إدماج الربملانات كيفية ناقشة م أن
بلَّ      تشمل على كل املستويات    اإلجراءات العادلة والواضحة  لكنَّ  . رئيسي غ بالتـدابري املُتخـذة     حق الفرد يف أن ُي
زمنية ٍة   باختاذ القرار يف حدود مهل     عنيةدفاعه إىل اهليئة امل   أن يقدِّم      ضده؛ وحقه يف   قضية املرفوعة ويعرف ال بشأنه  
مجيـع  يف  ممثِّل له   يف وجود   ه  ؛ وحق خمتصة ومستقلة نظر  العادة  إلآلية  تتوالها   يف إعادة نظر فعالة      هقح و معقولة؛

القانونيـة  شؤون   وقد تعاونت املفوضية مع كلٍّ من مكتب ال        . فعال ٍفانتصاسبيل   حقه يف كذلك  ؛ و اإلجراءات
وجود إجراءات عادلة وواضحة يتم مبوجبها إدراج األفراد والكيانات "لضمان يف عملية  وإدارة الشؤون السياسية

  ".يف قوائم اجلزاءات وشطبهم منها، فضالً عن منح استثناءات ألسباب إنسانية

م املتحدة للجـزاءات احملـددة      بعض التحسينات على اإلجراءات املتعلقة بنظام األم       أُدخلت مؤخراً قد  و  - ٤٩
دقة املعلومات اليت تستند إليهـا جلنـة        عادة النظر يف    إلغري أنه يف الوقت احلاضر ال توجد آلية قانونية          . اهلدف

ال حيـق  كما  ، ضرورة اجلزاءات املُطبَّقة وتناسبها مدى يف إلعادة النظر   اإلدراج يف القوائم أو     عملية اجلزاءات يف 
 الكياناتيف حاالت   عادة النظر   إل  الوحيد سبيلالو.  الدويل صعيدعلى ال  إعادة نظر    لجوء إىل هيئة  ال للفرد املتضرِّر 

الفرد أو الكيـان  أن يعرض ، على سبيل املثال،  هويف القوائمأً الذين قد تكون أمساؤهم قد أُدرِجت خط واألفراد  
بأهنم قـد  رعاياها اء مسؤولة عن إبالغ    الدول األعض و. األمر على جملس األمن عن طريق دولة جنسيته أو إقامته         

فراد معرفة األسباب اليت استند إليها قرار       وحيق لأل . يف كثري من األحيان    قائمة، لكن ذلك ال حيدث    الا يف   أُدرجو
  .قرارأي إدراجهم يف القائمة، وكذلك اإلجراءات املتاحة للطعن يف 

 التجميد ، مما قد يؤدي إىل حتول اإلدراجهلذا" ٍةاي هنتاريَخ "ال يشمل إدراج األفراد يف القوائم عادةًو  - ٥٠
 واضح،  عقايبٍّابعٍطبتتسم   املوقعة على األفراداجلزاءات احملددة اهلدف  أن ومع.دائميٍد املؤقت لألصول إىل جتم

يف اً مدرجالفرد اليت يكون فيها فترة الكلما طالت ف. هوإجراءات  فيما يتعلق مبعايري اإلثبات منعدمتوحيدالفإن 
ُيفترض أن  ومن مثَّ  اجلزاءات احلايل لألمم املتحدة،للدول وحدها مركز يف نظامو .القائمة زاد األثر العقايب



A/HRC/8/13 
Page 18 

 

  ذلك ويظل األفراد مستبعدينتحقَّق ال ي غالباً ماالعمليةأنه يف املمارسة غري . بالنيابة عن الفردتتصرف الدولة 
  . مباشر عليهم عقايبٌٌّ قد يكون هلا أثٌرٍة من عمليياًفعل

شكلٍٍ ائية على عملية اإلدراج بالقوائم، هي احلاجة إىل         حتسيناٍت إجر ضرورة إدخال   تجاوز  مثة حاجة ت  و  - ٥١
إدراجهم املتعلقة برارات القيلجأ إليها األفراد أو الكيانات للطعن يف ميكن أن إعادة النظر أشكال آلية مناسبٍ من 
بالشطب من يف االقتراحات املتعلقة  إعادة نظر حتت سلطة جملس األمن للنظر كذلك، ينبغي إنشاء آلية. يف القوائم
وفريق مستقل للنظر يف االقتراحات املتعلقة بالشطب من القوائم مع إجراء مراجعة قـضائية لقـرارات                القوائم،  

 اليت تثريها وينبغي أخذ كل هذه االقتراحات يف احلسبان لدى معاجلة مسائل حقوق اإلنسان       . الشطب من القوائم  
  .مسألة جتميد األصول معاجلةً شاملة

   الضحايا- ٦

 أعمـالٍ   وقوع أي   فعالة مىت انُتهكت حقوقهم جراء     لضحايا اإلرهاب وأسرهم احلق يف سبل انتصافٍ        - ٥٢
، ٢٠٠٥ القمة العاملي لعامففي نتائج مؤمتر . إرهابية، وقد اعُترف هبذا احلق القانوين أيضاً على املستوى السياسي       

يواجهوا  أمهية مساعدة ضحايا اإلرهاب وتقدمي الدعم هلم وألسرهم كي"على سبيل املثال، أكَّدت الدول األعضاء 
هاب العهد ر تعكس استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإل وعلى غرار ذلك،."خسائرهم ويتحملوا مصاهبم  

 للضحايا وتشجيع اجملتمع املدين على      ن الدويل دعماً  النهوض بالتضام "ب الذي قطعته الدول األعضاء على نفسها       
  ".املشاركة يف محلة عاملية ملكافحة اإلرهاب وإدانته

وعلى كل دولة واجب جرب الضرر يف حالة خرق ما يقضي به القانون الدويل من التزامٍ باحترام حقوق                    - ٥٣
سـبل  وفري  ام، ضمن أمورٍ أخرى، واجب ت     ويشمل هذا االلتز  . اإلنسان واحلريات األساسية وكفالة االحترام هلا     

وينبغي أن يكون الغرض من جرب الضرر التخفيف من معاناة الضحايا وتوفري العدالة هلم              . االنتصاف إىل الضحايا  
من أفعالٍ غري مشروعة وتوفري سبل االنتصاف وذلك بالقيام بقدر اإلمكان مبعاجلة العواقب املترتبة على ما ُيرتكب 

   .اوقوع أعمال العنف وردعه ومنع لضحاياها

الوارد ، استعمال السلطة مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اجلرمية والتعسف يفووفقاً لإلعالن بشأن   - ٥٤
األشخاص الذين أصيبوا "، يشمل الضحايا ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ املؤرخ ٤٠/٣٤ العامة يف قرار اجلمعية

ا يف ذلك الضرر البدين أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية، أو احلرمان               ، مب  أو مجاعياً   فردياً بضررٍ
 للقوانني اجلنائيـة    بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إمهال تشكل انتهاكاً             

كذلك، حتظى باألمهية   ". ة الستعمال السلطة  النافذة يف الدول األعضاء، مبا فيها القوانني اليت حترم اإلساءة اجلنائي          
بض عليه أو رف أو قُصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد ُعب"إشارة اإلعالن إىل أنه قد ُيعترب الفرد ضحية 

  ."لعالقة األسرية بينه وبني الضحيةدين، وبصرف النظر عن اقوضي أو أُ

اخلية املتعلقة بضحايا األعمال اإلرهابية من أوجه قصورٍ وبالنظر إىل ما يعتري االختصاصات القضائية الد  - ٥٥
بإمكانية احلصول بشكلٍ مناسب على سبل انتصاف يف املتعلقة شائعة، ينبغي اعتماد مبادئ توجيهية ملعاجلة املسائل 

سـْير  ومن أفضل املمارسات حلماية مصاحل الضحايا أن يكونوا ممثلني مبحامني خالل            . الدعاوى اجلنائية واملدنية  
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 اجلنائية، وينبغي أن يكون ذلك متاحاً وأن يتيسَّر الوصول إليه بصرف النظر عن مستوى دخول الضحايا الدعاوى
ضحايا مبدى   ال قدمي التعويضات إىل  الالئق ومن الظلم أن ُيرهن ت     كذلك، قد يكون من غري      . مواردهم وأواألسر  

؛ إذ ُيفضَّل أن ُيتاح لضحايا اإلرهاب اخليار ى أمالكهماجلُناة أو علمن  استطاعتهم احلصول على أي أشكال جربٍ       
  أو نفسيةً   ماليةً ات املقدمة املساعدوميكن أن تكون    . برامج التعويضات واملساعدة اليت تديرها الدولة      لالستفادة من 

عدٍد  حبث   ن وميك . طويل األجل  أن ُتقدَّم على أساسٍ   ، وينبغي    أن تتَّخذ أي شكلٍ آخر يرغب فيه الضحايا        أو طبية أو  
املساعدة العاجلة لتلبية احتياجات الضحايا املاديـة        منها تقدمي    ،مناقشة مسألة حقوق الضحايا   لدى   من العناصر 

 وحتديد تعريف لوضع الضحايا؛ واحترام      ؛والنفسية، وتقدمي مساعدة طويلة األجل تشمل املتابعة الطبية والنفسية        
احلصانة مـن   تكون   واحلاجة إىل ضمان أال      فعالية إىل العدالة ب   مهلحياة الضحايا اخلاصة واألسرية؛ وإتاحة وصو     

؛ لقانونيـة  ا نتصافاحلصول على سبل اال    وإتاحة    الشفافية أثناء إجراء التحقيقات     توخي  عائقاً أمام  دلةإفشاء األ 
عدم التمييز بني   املساواة و كفالة  يف العدالة اجلنائية؛ واحلاجة إىل        املعنية حبمايتهم  معياتاجلدور الضحايا و  كذا  و

  .معرفة احلقيقةيف التعويضات؛ واحلق يف العدالة ونح مب تعلقالضحايا فيما ي

يـستند إىل  ومن املناسب واجلدير باعتبارٍ جاد إعداُد بياٍن باملبادئ واخلطوط التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنـسان      -٥٦
 على حنوٍ شامل، احتذاًء بنهج كلٍّ من املبادئ األساسية أفضل املمارسات الوطنية والدولية ويتناول مسألة ضحايا اإلرهاب      

واخلطوط التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الـدويل   
اءاٍت ملكافحـة   واملبادئ املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اختاذ إجـر          ) ٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة    (

  .E/CN.4/2005/102/Add.1) و(E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1اإلفالت من العقاب 

   االستنتاجات- ثالثاً 
أمهية إدراج حقوق اإلنسان يف ُصلب التعاون الدويل يف جمال مكافحة اإلرهاب والتزام             جمدَّداً ب أُذكِّر    - ٥٧

هاب بالتزاماهتا مبوجب القانون الـدويل حلقـوق        ة اإلر ملكافحما تتخذه من تدابري     د  مجيع الدول بضمان تقيُّ   
القانونية الواجبـة،   مراعاة األصول   ، و أمام القانون بشخصيته   حق الشخص يف االعتراف      ال سيما اإلنسان، و 

، وخباصة يف احلاالت ويشكل االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان أمراً أساسياً. عدم اإلعادة القسريةمبدأ و
  .فرد من حريتهلل  حرماٍن فيها علىكافحة اإلرهابمبري اتدتنطوي اليت 

يف جمـال   الفعال حقاً   لتعاون الدويل والقضائي    اوأُعرب عن قلقي إزاء املعوقات العملية اليت تعترض           - ٥٨
التفتـيش  متمثلةً يف   املشروع يف اخلصوصية    عمليات التدخل غري    : مكافحة اإلرهاب والنامجة عن كلٍّ مما يلي      

االنتصاف يف مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق مجـع األدلـة          وعدم كفاية سبل    لضبط واملراقبة؛   وا
مبدأ عدم احترام   ها؛ و ليتقبومأو مدى   /وتبادل املعلومات؛ ونقل األدلة اليت مت مجعها بالطرق غري املشروعة و          

 على  عبء اإلثباتإعادة توزيعة الشهود؛ و فيما يتعلق بتعريف اجلرائم اإلرهابية؛ ومحاي بالقدر الكايفالشرعية
يف هـذه   إنعام النظـر    وستواصل املفوضية   .  الدعاوى القضائية يف هذا املضمار      يف ال سيما حنوٍ غري مالئم، و   

سيادة ودعم  اإلنسان، املتباَدلة، واحترام حقوقدول يف تعزيز فعالية املساعدة القانونية القضايا بغية مساعدة ال
  .ر اإلجراءات الفعالة ملكافحة اإلرهابالقانون يف إطا
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 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب     وأشجِّع الدول كافة اليت مل تصدق على كلٍّ من            - ٥٩
، ال بـد مـن      من هنا و.  على أن تقوم بذلك    االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       و

 باملعايري  كامالً ما مل يقترن بتقيُّد التشريعات الوطنية      اته لن حيقق اهلدف منه      اإلشارة إىل أن التصديق يف حدِّ ذ      
الدولية حلقوق اإلنسان، وتقدمي تقارير دورية بانتظام إىل هيئات الرصد املعنية، وتنفيذ توصياهتا على الصعيد               

  اإلنـسان علـى    حقـوق   قانون  تقيُّد كل ما ُيتَّخذ من تدابري ب      وهبذه الطريقة فحسب يتسىن ضمان      . الوطين
  .حنوٍ متساوٍ

 أدواٍت مفيدة تستعني كونميكن للجزاءات احملددة اهلدف من قبيل جتميد األصول وحظر السفر أن تو  - ٦٠
إرهابية، ولكن  مباشرة أنشطٍة   قد تساعد يف منع     كافحة اإلرهاب، كما أهنا     هبا الدول فيما تبذله من جهوٍد مل      

  . الوجه األكمل لتفي مبعايري حقوق اإلنسانيتعيَّن حتسني هذه اإلجراءات على 

وينبغي للدول أن تزيد بث الوعي بني ضحايا اإلرهاب وتقدمي الدعم إليهم باإلشارة إىل أمهية العمل                  - ٦١
   .خلطاب الكراهية والعنف مقابالً مهماًالالزم ملنح الضحايا صوتاً ميكن أن يساعد يف حفظ إنسانيتهم ويشكِّل 

جمللس حقوق اإلنسان يف ودون حتفُّظ مع اإلجراءات اخلاصة التابعة  أن تتعاون صراحةً    وينبغي للدول   - ٦٢
أما يف إطار االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، فأشجِّع الدول كافة على أن ُتصدر دعوةً دائمة . هذا اجملال

رر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة        إىل املق  ال سيما إىل كل اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان، و        
  .  واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهابحقوق اإلنسان

وأخرياً، ينبغي للدول أن تدعم القدرات الوطنية ملؤسسات حقوق اإلنسان فيها، وتـوفر التـدريب       - ٦٣
املسائل املتعلقة بالقوانني شأن بلسلطاهتا املعنية بإنفاذ القوانني، مبا فيها دوائر االستخبارات واجلمارك واهلجرة، 
إن عجز الدول عن ضمان . واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مع توفري سبل انتصاٍف مالئمة لضمان مساءلتها

وإىل عدم االستقرار وتناقص شـرعية احلكومـات،        تزايد  حقوق اإلنسان يف هذا امليدان سيؤدي مباشرةً إىل         
  .فزيادة التطرُّا بينها، وإىل  اجملتمعات نفسها وفيماالستقطاب يف
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