
A/62/263  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
15 August 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
070907    070907    07-46113 (A) 

*0746113* 

 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ج (٧٢البند 

ــسان    ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي حــاالت : تعزي
حقـــوق اإلنـــسان والتقـــارير املقدمـــة مـــن  

   املقررين واملمثلني اخلاصني
  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب  
  عاممذكرة من األمني ال  

جلمعيـة العامـة التقريـر املقـدم مـن مـارتني            ايتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل أعـضاء              
يف ســياق واحلريــات األساســية شــينني، املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان    

ــسان    ،مكافحــة اإلرهــاب  ــوق اإلن ــة حق ــرار جلن ــة   ٨٠/٢٠٠٥ عمــال بق ــة العام ــرار اجلمعي  وق
 .٥/١حقوق اإلنسان  وقرار جملس ٦١/١٧١

 

 * A/62/150. 



A/62/263
 

2 07-46113 
 

ــات         ــسان واحلري ــة حقــوق اإلن ــز ومحاي ــرر اخلــاص املعــين بتعزي ــر املق تقري
 األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 

 موجز 
األنشطة العامة الـيت قـام هبـا املقـرر اخلـاص منـذ أول               يربز الفرع الثاين من هذا التقرير        

القطريـة الرمسيـة الـيت قـام هبـا إىل           ، كمـا يتـضمن مـوجزا للزيـارات          ٢٠٠٧ينـاير   /كانون الثـاين  
، ٢٠٠٧مـايو  /، والواليـات املتحـدة األمريكيـة يف أيـار    ٢٠٠٧أبريـل  /جنوب أفريقيا يف نيسان 

يـستعرض املقـرر اخلـاص بعـض التحـديات          الفرع الثالث   ويف  . ٢٠٠٧يوليه  /وإسرائيل يف متوز  
العامليــة ملكافحــة بري التــدا بــسبب ،وحقهــم يف اللجــوءاحلقــوق القانونيــة لالجــئني الــيت تواجــه 

بنقـاط  املرتبطـة   قبـل الـدخول     االعتراض والتحقـق    ويتناول بعض املسائل مثل تدابري      . اإلرهاب
ــد احلــدود واحتجــاز طــاليب اللجــوء     ــة عن ــصور يف ضــمان عــرض حــاالت    ،املراقب  وأوجــه الق

ى، على احملاكم، واحلرمان من وضع الالجـئني واألوضـاع احلمائيـة األخـر          املذكورة  االحتجاز  
أو إعـادة   ، وإعادة طاليب اللجوء املرفوضـني إىل بالدهـم          اإلعادة القسرية عدم  وعدم تقييد مببدأ    

ن ألســباب تتعلــق باإلرهــاب، واســتخدام مــا يعــرف توطينـهم، مبــن فــيهم األشــخاص احملتجــزو 
بالتأكيدات الدبلوماسـية، وتعزيـز املـسؤولية العامليـة عـن احلمايـة الدوليـة كجـزء ال يتجـزأ مـن              

 رابــع،وتــرد االســتنتاجات والتوصــيات يف اجلــزء ال . ســتراتيجية الــشاملة ملكافحــة اإلرهــاب اال
ــدابري مــا قبــل الــدخول و      ــدول بــشأن ت ، التحقــقوتــشمل عــددا مــن التوصــيات احملــددة إىل ال

مببــدأ عــدم تقييــد واالمتثــال للمعــايري الدوليــة بــشأن احتجــاز طــاليب اللجــوء، وااللتــزام بعــدم    
راح املعــتقلني ألســباب تتعلــق باإلرهــاب ســإطــالق علــى ومــسؤولية الــدول اإلعــادة القــسرية، 

 . أو إعادة توطينهموإعادهتم إىل أوطاهنم
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 مقدمة -أوال  
هذا التقرير هو التقرير الثالث الذي يقدمه املقرر اخلـاص املعـين بتعزيـز ومحايـة حقـوق        - ١

 ،اجلمعيـة العامـة    إىل   األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب والتقريـر مقـدم            اإلنسان واحلريات   
ــسان    ــة حقــوق اإلن ــرار جلن ــرار)١(٨٠/٢٠٠٥عمــال بق ــة  ، وق ــة العام ــرار ٦١/١٧١ اجلمعي  وق

ويسلط التقرير الضوء على األنشطة العامة الـيت قـام هبـا املقـرر              . )٢(٥/١جملس حقوق اإلنسان    
زياراتـه   عـن  امـوجز ويتـضمن  ، ٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ٣١يناير إىل   /يف املدة من أول كانون الثاين     

الرمسيــة إىل جنــوب أفريقيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة وإســرائيل، ومناقــشة مواضــيعية عــن  
 .)٣(احلرب ضد اإلرهابسياق التحديات اليت تواجه قانون الالجئني يف 

الـذي قدمـه إىل     ) Add.1-3 و   A/HRC/4/26(ويوجه املقرر اخلـاص االنتبـاه إىل تقريـره           - ٢
ــه الرابعــة خــالل  جملــس حقــوق اإلنــسان يف   ــر  . ٢٠٠٧أبريــل /نيــساندورت وقــد خلــص التقري

. نيمواضـيعيت  مع التركيـز علـى مـسألتني         ٢٠٠٦عام  اليت قام هبا    الرئيسي أنشطة املقرر اخلاص     
باملعـــايري الدوليـــة حلقـــوق “ اإلرهـــابالوصـــم ب”االمتثـــال ملمارســـات مـــدى أنـــه درس أوال، 

والثانيــة أنــه درس مــسألة اهلجمــات  . “اباإلرهــالوصــم ب”اإلنــسان، وبــدائل االعتمــاد علــى  
لالسـتجابات الــيت حتتــرم حقــوق  قــاطع االنتحاريـة كــشكل حمــدد مــن أشـكال اإلرهــاب وحتــد   

. ث والتحلـيالت اجلاريـة حـول هـذه الظـاهرة     عـن البحـو  اإلنسان، بأن قدم دراسـة استقـصائية     
بغـرض  النـار   الق  إطـ ”سياسـات   ويف سياق اهلجمات االنتحارية اإلرهابية، تناول أيضا مـسألة          

واحملاوالت املماثلة للتهرب من املعـايري الدوليـة القائمـة حـول اسـتخدام املـسؤولني عـن            “ لقتلا
 .لألسلحة النارية تنفيذ القانون

أصـدرها املقـرر    للبيانـات الـصحفية الـيت    ا موجز A/HRC/4/26/Add.1الوثيقة  تتضمن  و - ٣
لــردود الــيت تلقاهــا مــن احلكومــات عــام  حلكومــات وااىل إاملراســالت الــيت بعــث هبــا اخلــاص و
ــشأن مــسائل مكافحــة اإلرهــاب  ٢٠٠٦ ــة أو ، ب ــشريعات احلالي ــل الت ــشريعات    مث مــشاريع الت

أشــخاص احتجــزوا أو اعتقلــوا أو ســجنوا بــسبب جــرائم  املتعلقــة بوكــذلك احلــاالت الفرديــة 
لبعثـة تقـصي     التقريـر النـهائي      A/HRC/4/26/Add.2الوثيقـة   وتتـضمن    ؛تتعلق مبكافحة اإلرهاب  

ــرة مــن       ــا خــالل الفت ــام هبــا املقــرر اخلــاص إىل تركي ــر / شــباط٢٣ إىل ١٦احلقــائق الــيت ق فرباي

__________ 

 والتـصويبان،   (E/2005/23) ٣، امللحـق رقـم      ٢٠٠٥ االقتـصادي واالجتمـاعي،      الوثائق الرمسية للمجلس  انظر   )١( 
 .الفصل الثاين، الفرع ألف

 .، الفصل األول، الفرع ألفA/HRC/5/21انظر  )٢( 
يعرب املقرر اخلاص عن تقديره للمسامهة اليت قدمتها كريستينا ستنمان مساعدته يف البحث اإلكـادميي، مـن             )٣( 

 . فنلندا، وكذلك املساعدة املقدمة من مفوضية حقوق اإلنسان يف إعداد هذا التقريرجامعة آبو أكادميي،



A/62/263  
 

07-46113 5 
 

فهي دراسة مكتبيـة عـن حقـوق اإلنـسان ومكافحـة             A/HRC/4/26/Add.3الوثيقة   أما   ؛٢٠٠٦
 .اإلرهاب يف أستراليا

 
 األنشطة - ثانيا 
 معلومات عامة -ألف  

ينـاير  /كانون الثاين  ١من  الفترة   بعدد من األنشطة يف      ،اليته طبقا لو  ،قام املقرر اخلاص   - ٤
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٣١إىل 
كلمـــة رئيـــسية عنواهنـــا ، ألقـــى املقـــرر اخلـــاص ٢٠٠٧ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٨يف و - ٥
يف االحتفـال ببـدء   “ محاية حقوق اإلنسانذلك يف  تأثري  مدى  : ومكافحة اإلرهاب اإلرهاب  ”

 .ستر باململكة املتحدةمات حبقوق اإلنسان يف جامعة النكاالشبكة الدولية لاللتز
، شارك املقرر اخلـاص يف مـؤمتر        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٢١ إىل   ١٩من   الفترة   ويف - ٦

ولتون بارك خارج لندن، الذي ركز علـى إصـالح حقـوق اإلنـسان يف األمـم املتحـدة، مبـا يف                       
 . حقوق اإلنسانجملساليت يطبقها ذلك مستقبل التدابري اخلاصة 

 حــضر املقــرر اخلــاص الــدورة ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١ينــاير و / كــانون الثــاين٣١ويف  - ٧
ملنحــدرين مــن أصــل أفريقــي والفريــق املعــين  اخلــرباء العامــل املعــين بالــسكان ا الــسادسة لفريــق 

 .يف إطار مكافحة اإلرهاببالوصم العنصري التابع له، وأدىل ببيان عن الوصم 
ــر /اط شــب٨ويف  - ٨ ــرر اخلــاص  ٢٠٠٧فرباي ــا  ، ألقــى املق ــسية عنواهن حقــوق ”كلمــة رئي

يف املركــز املعــين حبقــوق اإلنــسان يف “ التحــديات والفــرص: اإلنــسان واحلــرب ضــد اإلرهــاب
ــابع جلامعــة الــصراعات  ــة   / شــباط٩ويف . يــست لنــدنإالت فربايــر أجــرى مــشاورات مــع األمان

 .ث فيهاو كما تشاور مع العديد من أفرقة البح،الدولية يف مقر منظمة العفو الدولية يف لندن
واجتمــع مــع ممثلــي  املقــرر اخلــاص جنيــف زار، ٢٠٠٧فربايــر / شــباط١٣ و ١٢ويف  - ٩

كمــا شــارك يف اجتمــاع . وجلنــة احلقــوقيني الدوليــةلالجــئني لــشؤون امفوضــية األمــم املتحــدة 
 . اإلنساناخلاصة التابع جمللس حقوقالتدابري فريق العمل املعين باستعراض 

، قــام املقــرر اخلــاص بزيــارة مدينــة تورينــو بإيطاليــا   ٢٠٠٧مــارس / آذار١٦ و ١٥ويف  - ١٠
وســاهم يف هــذا . مكافحــة اإلرهــابيف جمــال لتنفيــذ فرقــة العمــل املعنيــة باليــشارك يف اجتمــاع 

 اريععلقة حبقوق اإلنسان يف خطط العمـل ووثـائق املـش          تاالجتماع مبدخل يكفل إدراج األبعاد امل     
اليت تعدها أفرقة العمل املختلفة اليت مت تشكيلها لتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة                

ســبتمرب /أيلــول ٨ يف ٦٠/٢٨٨اإلرهــاب وخطــة العمــل الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة بقرارهــا   
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ملختلفـة  أفرقة العمـل ا   أعمال فرقة العمل املذكورة و    ويواصل املقرر اخلاص مشاركته يف      . ٢٠٠٦
، تطبيقــا لواليتــه الــيت تتطلــب منــه إجــراء حــوار مــستمر مــع مجيــع العناصــر الفاعلــة  ااملنبثقــة عنــه

ــصلة،         ذات ــم املتحــدة ذات ال ــزة األم ــع أجه ــا، وم ــاون احملتمــل معه ــشة جمــال التع ــصلة ومناق ال
رع والوكاالت والربامج املتخصصة، مبا يف ذلك جلنة مكافحة اإلرهاب التابعـة جمللـس األمـن وفـ                

 .مكافحة اإلرهاب يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
اجتماعـا عقـد يف   قـرر اخلـاص   حضر ممثـل عـن امل  ، ٢٠٠٧مارس / آذار١٧ و  ١٦ويف   - ١١

العــاملني يف املــسائل للمحــامني  بــشأن التــشريع االســتراتيجي Interightsنظمتــه مؤســسة لنــدن 
 .اإلفالت من العقوبةالتعسف ووالتعذيب وبتسليم األشخاص املتعلقة 

أمــام اللجنــة الفرعيــة حلقــوق بيانــا ، ألقــى املقــرر اخلــاص ٢٠٠٧مــارس / آذار١٩ويف  - ١٢
لربملـان األورويب يف بروكــسل، وشـارك يف مناقــشات جـرت حــول اســتخدام    التابعــة لاإلنـسان  

بـصورة  هم  احتجـاز وكالة املخابرات املركزية لـبعض البلـدان األوروبيـة يف نقـل مـسجونني أو                
 .غري قانونية

، كـان املقـرر اخلـاص يف جنيـف ليقـدم            ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٦ إىل ٢٠ن  ويف الفترة مـ    - ١٣
ممثلـي  كما عقد اجتماعات رفيعة املستوى مع       . تقاريره إىل الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان      

وب أفريقيـا  إسـبانيا وإسـرائيل وجنـ   مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف و        البعثات الدائمة لكـل مـن       
التقـى مـع العديـد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة،              و. والفلبني وكوبا والواليات املتحدة األمريكية    

والتقـى  . عـن مـسائل تتعلـق بواليتـه       نظمتهما منظمة غـري حكوميـة       حدثني  أدىل ببيانني أمام    كما  
شأن صـحيفة   يف اجتمـاع بـ    أيـضا   شـارك   و. باملستشارين القانونيني للجنة الدولية للصليب األمحر     

 .قوق اإلنسانتعدها مفوضية حوقائع حلقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب 
التابعـة  ، بعث املقرر اخلاص برسالة إىل املديرية التنفيذية         ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٠ويف   - ١٤

مـايو  /للجنة مكافحة اإلرهاب ردا على طلب كتايب من اللجنة بشأن زيارهتا إىل تركيا يف أيـار              
قرر اخلاص عدة مسائل تتعلق حبقوق اإلنسان وتستحق املزيد مـن الدراسـة،   وحدد امل . ٢٠٠٧

. مثل تـشريعات مكافحـة اإلرهـاب، وحـق ضـحايا اإلرهـاب يف حماكمـة عادلـة ويف التعـويض                    
أن بـش لجنـة   الوأعرب املقرر اخلاص عن أمله يف أن تساعد املدخالت املقدمة يف بدء حوار مع               

 . بالزيارات القطريةالتعاون يف املستقبل فيما يتعلق 
، شارك املقـرر اخلـاص يف حلقـة دراسـية للخـرباء      ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢ و   ١١ويف   - ١٥

ــن  ــدويل    ”عـ ــانون الـ ــسان والقـ ــوق اإلنـ ــاب، وحقـ ــة اإلرهـ ــتراتيجيات مكافحـ ــة : اسـ مواجهـ
تقيـــيم األشـــكال املختلفـــة لإلرهـــاب الـــدويل ” يف االجتمـــاع عـــن وأدىل ببيـــان“ التحـــديات
مركــز غروتيــوس للدراســات القانونيــة الدوليــة يف جامعــة  ستــضاف احللقــة قــد او. “ووضــعها

 .ليدين هبولندا
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 ألقـــى املقـــرر اخلـــاص حماضـــرتني ٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان١٩ إىل ١٧ مـــن الفتـــرةويف  - ١٦
ــا،      يف ، عــامتني ــوب أفريقي ــا إىل جن ــام هب ــيت ق ــة ال ــارة الرمسي ــاء الزي ــاأثن ــسان  تناولت  حقــوق اإلن

 . يف جامعة بريتوريا ويف معهد دراسات األمن يف مدينة بريتوريا، وذلكومكافحة اإلرهاب
، قـــام املقـــرر اخلـــاص بزيـــارة مدينـــة     ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار٤ إىل ٢مـــن الفتـــرة ويف  - ١٧
مؤســسة : التــدابري اخلاصــة حلقــوق اإلنــسان” عنواهنــابالــسويد، وشــارك يف حلقــة عمــل  لونــد
 . “اخلاص املقرر
ــار١٥ويف  - ١٨ ــايو / أي ــ٢٠٠٧م ــرر اخلــاص  بع ــة    ث املق ــة األوروبي ــب اللجن ــتجابة لطل ، اس

الوصـم فيمـا يتعلـق      العنصرية وعدم التسامح التابعة جمللس أوروبا، بتعليقاته علـى مـسألة            ملناهضة  
وقد أُقرت هذه السياسة    . دون متييز مبشروع توصية عامة عن السياسات تتعلق باخلفارة والوصم         

 .٢٠٠٧يونيه /يف أواخر شهر حزيرانلجنة لدهتا االيت عقفيما بعد أثناء اجللسة العامة 
ــار١٧ويف  - ١٩ ــايو / أي ــة الــدول      ٢٠٠٧م ــذي للجن ــاألمني التنفي ــرر اخلــاص ب ــى املق ، التق

معـه حـوارا حـول حقـوق      كـي جيـري     األمريكية املعنية حبقوق اإلنـسان يف واشـنطن العاصـمة،           
مكنـة بـشأن حقـوق اإلنـسان     جماالت التعاون املومناقشة مكافحة اإلرهاب،   يف سياق   اإلنسان  

 .ومكافحة اإلرهاب
ــار١٨ و ١٧ويف  - ٢٠ ــايو / أي ــل عــن  ، شــارك ٢٠٠٧م ــيت   ممث ــدوة ال ــرر اخلــاص يف الن املق

ملكافحـة اإلرهـاب،    العامليـة   اسـتراتيجية األمـم املتحـدة       دفع عجلـة تنفيـذ      ُعقدت يف فيينا بشأن     
لتـصدي للظـروف الــيت   تـدابري ا  النـدوة تنفيـذ االسـتراتيجية يف املـستقبل، مبـا يف ذلـك      وناقـشت  

يف تعزيــز أيــضا  ممــا ميكــن أن يفيــد ، وتــشجيع حقــوق اإلنــسان ومحايتــها،تفــضي إىل اإلرهــاب
 .تطبيق القانون اجلنائي الدويل والتعاون يف اجملال القضائي

احلـرب  ”، شارك املقرر اخلاص يف اجتمـاع للخـرباء بـشأن            ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣١ويف   - ٢١
 .جامعة األمريكية يف واشنطن العاصمةالتابعة للية واشنطن للقانون يف كل“ ضد اإلرهاب

، حضر املقرر اخلاص الدورة الرابعـة     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٨من  الفترة  ويف   - ٢٢
لتـدابري اخلاصـة الـيت يطبقهـا جملـس حقـوق اإلنـسان، الـيت                املتعلـق با  عشرة لالجتمـاع الـسنوي      

أساسـا املـسائل النامجـة عـن عمليـة بنـاء املؤسـسات               حيث ناقش املـشاركون   عقدت يف جنيف    
وأجــرى املقــرر اخلــاص مناقــشات مــع املمــثلني الرفيعــي  . جملــس حقــوق اإلنــسانالــيت ينفــذها 

إسـرائيل وجنـوب أفريقيـا      مكتب األمم املتحـدة يف جنيـف و       املستوى للبعثات الدائمة لكل من      
بعثـة املراقبـة الدائمـة     يـرأس كـل مـن       بالـسفري الـذي   كمـا التقـى     . والواليات املتحدة األمريكيـة   

 . لفلسطني والوفد الدائم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي



A/62/263
 

8 07-46113 
 

ــران٢٠ويف  - ٢٣ ــه / حزي ــين مبــ     ٢٠٠٧يوني ــرر اخلــاص املع ــرر اخلــاص واملق ــدم املق سألة ، ق
أو املهينة، إحاطة إعالميـة     الالإنسانية  املعاملة أو العقوبة القاسية أو      ضروب  التعذيب وغريه من    

نيــف، تتعلــق جبر إدارة احلمايــة الدوليــة يف مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني   إىل مــدي
 .باحلقوق اإلنسانية لالجئني يف سياق مكافحة اإلرهاب

يف حلقــة عمــل كلمــة رئيــسية ، ألقــى املقــرر اخلــاص  ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٠ويف  - ٢٤
حدة ملكافحة اإلرهاب الـيت نظمهـا   لألمم املت العاملية  ستراتيجية  االبشأن حقوق اإلنسان وتنفيذ     

ــة االعــاملي ملكافحــة اإلرهــاب ومعهــد  التعــاون مركــز  ــا لدراســات الدولي ويف . يف جنيــفالعلي
 .تمت هبا حلقة العملاملعهد اخُتذلك يونيه، شارك يف مناقشة عامة يف /حزيران ٢١
اإلنـسان  ، التقى املقـرر اخلـاص بأعـضاء جلنـة حقـوق         أيضا ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٠ويف   - ٢٥

. يف جنيف، حيث قدم إحاطة إعالمية عن زياراته القطرية واألعمال األخرى اخلاصـة بالبلـدان              
يف املمارســات اإلســرائيلية الــيت املعنيــة بــالتحقيق كمــا قــدم إحاطــة إعالميــة إىل اللجنــة اخلاصــة 

 .احملتلةالسكان العرب يف األراضي حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيين وغريه من متس 
 

 الزيارات القطرية -اء ب 
ــاء الفتــرة يف املقــرر اخلــاص ثــالث بعثــات  نفــذ  - ٢٦ ــأثن وســوف تقــدم . التقريراملــشمولة ب

وتتـضمن الفقـرات التاليـة      . التقارير اخلاصـة هبـذه املهـام إىل دورة تاليـة جمللـس حقـوق اإلنـسان                
يـان الـصحفي الـذي       الب أبـداها املقـرر اخلـاص يف       لبعض املالحظات املبدئية الرئيسية اليت       اموجز
 .أثناء املؤمتر الصحفي الذي يعقد يف ختام كل زيارة قطريةيف صدر 
يف  رمسيـة    همـة ، قـام املقـرر اخلـاص مب       ٢٠٠٧أبريـل   / نيسان ٢٦ إىل   ١٦يف الفترة من    و - ٢٧

ــا  ــوب أفريقي ــسان٢٦ويف . جن ــل أصــدر  / ني ــا صــحفيا أبري ــه إىل   )٤(بيان ــه يف ســياق  أشــار في أن
باالنتــهاك املــستمر والواســع “ اإلرهــاب”لعنــصري، ارتــبط لفــظ اخلــروج مــن حكــم الفــصل ا

وحـدد املقـرر اخلـاص بعـض جوانـب محايـة       . احلكـم الـسابق   علـى يـد     قـوق اإلنـسان     حلالنطاق  
كأمثلــة ) ٢٠٠٥(ذات الــصلة اإلرهــاب واألنــشطة يف مواجهــة قــانون الدميقراطيــة الدســتورية 

التـشريع، مبـا يف ذلـك       ناصـر حمـددة يف      إزاء ع على املمارسات اجليدة، ولكنـه أعـرب عـن قلقـه            
الشواغل املتعلقة بالقائمة الطويلة للغاية للجرائم اليت ميكن أن حتاكم كأنشطة إرهابيـة، ومحايـة     
حرية التعبري، وعـدم الوضـوح يف طبيعـة وحجـم اإلجـراء الـذي ميكـن أن يتخـذه الربملـان ضـد                        

ضائية احملتملـة   قونطاق املراجعة ال  وشكل   ،األشخاص الذين ترد أمساؤهم يف قائمة جملس األمن       
__________ 

 /www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01: انظــر الــنص الكامــل للبيــان الــصحفي علــى العنــوان التــايل  )٤( 

2972818321758A90C12572C900476EA5?opendocument.. 
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، والعنـــف الـــذي متارســـه بارتكـــاب الـــشرطة أعمـــاال وحـــشيةووجـــه االنتبـــاه إىل االهتامـــات 
اجملتمعــات احملليــة ضــد أجانــب بعينــهم، والــشواغل بــشأن أحكــام يف القــانون تتعلــق باحتجــاز   

ــق هــذه األحكــام يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب     ــب، وتطبي ــد ب والحــظ أن األجانــ . األجان ق
حيتجزوا ألسباب تتعلق باألمن دون حماكمة، وأنه ليـست هنـاك وكالـة مـستقلة للمتابعـة تقـوم                   

وأبــرز املقــرر اخلــاص أن جنــوب . هــؤالء األجانــبالــيت قــد ُيعتقــل هبــا بزيــارة أقــسام الــشرطة 
تـضطلع بالـدور الرائـد يف ضـمان          مشجعا احلكومة علـى أن       ،أفريقيا تلعب دورا إقليميا رئيسيا    

 .واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانتتسق وانني ملكافحة اإلرهاب وضع ق
، قــام املقــرر اخلــاص مبهمــة رمسيــة إىل  ٢٠٠٧مــايو / أيــار٢٥ إىل ١٦ويف الفتــرة مــن  - ٢٨

 أعرب فيها عـن وجهـة    )٥(مايو أصدر نشرة صحفية   / أيار ٢٥ويف  . الواليات املتحدة األمريكية  
مايـة  حب عليهـا مـسؤولية خاصـة    -تبارهـا زعيمـة العـامل      باع -أن الواليات املتحـدة     مفادها   نظر

وأوضح إطار القـانون الـدويل العـام، مبـا يف ذلـك      . اإلرهابسياق مكافحة  حقوق اإلنسان يف    
 املــسلحة وتطبيــق القــانون الــدويل الــصراعاتأثنــاء يف تطبيــق القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان 

حالـة  إزاء ملقـرر اخلـاص عـن قلقـه العميـق       وأعـرب ا  . احلـدود اإلقليميـة   حلقوق اإلنسان خـارج     
خرى، وعـدم وجـود ضـمانات قانونيـة أو إجـراءات      األماكن واألاملعتقلني يف خليج غوانتانامو     

نقـل اإلرهـابيني املـشتبه    إزاء حماكمة منصفة لألفراد املوقـوفني بـسبب نـشاط إرهـايب، وكـذلك       
خدام اجلهـات العـسكرية يف حماكمـة        ووجه االنتباه إىل املشكالت العديدة املرتبطـة باسـت        . فيهم

، وكـذلك املـسائل املتعلقـة       القضائيةوالوالية  األدلة  اإلرهابيني املشتبه فيهم، مبا يف ذلك مسائل        
كمـا أعـرب املقـرر      . باستقالل وحياد هـذه اجلهـات وإمكانيـة اسـتخدامها يف حماكمـة املـدنيني              

األفـراد  تـسليم   ”حتـدث عـن مـسألة       و. استجواب اإلرهابيني املشتبه فـيهم    إزاء  اخلاص عن قلقه    
 ،“سـرية أمـاكن   ” واحتجـازهم يف     ،إلرهـابيني املـشتبه فـيهم     ُتطبـق علـى ا    “ غـري عاديـة   بوسائل  

ومــساءلة املــسؤولني عــن إجــراء االســتجواب بأســاليب تــصل إىل التعــذيب أو املعاملــة القاســية  
ريف اخـرى مثـل التعــ  والحـظ املقـرر اخلـاص أيـضا بعـض املـسائل األ      . نـسانية أو املهينـة  الالإ أو

مـن   عمـالء    يقـوم هبـا   رهابيني املشتبه فيهم    واملزاعم بعمليات قتل تستهدف اإل     لإلرهاب،   ةاحمللي
جملتمعـات   ا توعيـة الوصـم، و  الواليات املتحدة، ودفع تعويضات إىل ضحايا اإلرهـاب، وعمليـة           

 عمليـات املراقبـة      اهلجـرة وأوضـاع الالجـئني، وتـأثري        يفاحمللية، وتأثري تدابري مكافحة اإلرهـاب       
 .اخلصوصيةيف حق كفالة 

__________ 

 /www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01: انظــر الــنص الكامــل للبيــان الــصحفي علــى العنــوان التــايل  )٥( 

15B4F3535CE9EB5FC12572E600569287?opendocument. 



A/62/263
 

10 07-46113 
 

 املقرر اخلاص ببعثة رمسية إىل إسـرائيل        نفذ ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠ إىل ٣من  الفترة  ويف   - ٢٩
 شـجع  )٦(يوليـه أصـدر نـشرة صـحفية       / متـوز  ١٠ويف  . الفلـسطينية احملتلـة   زار فيها أيـضا األرض      

ض جوانـب العهـد الـدويل للحقـوق     على إعادة النظر يف انسحاهبا من بعـ  إسرائيل  حكومة  فيها  
املدنيــة والــسياسية مبوجــب إعــالن حالــة الطــوارئ، ورحــب بدعوتــه إىل تقــدمي تعليقاتــه علــى    

كمـا نـاقش املقـرر اخلـاص مـسرية وتـأثري احلـاجز              . مشروع قانون سيـصدر ملكافحـة اإلرهـاب       
االت وأجـرى مـشاورات مـع احلكومـة والوكـ         . حكومـة إسـرائيل   أقامتـه   الذي  ) السور/اجلدار(
فعاليــة هــذا احلــاجز يف مــدى ض الفلــسطينية احملتلــة لتقــدير ري احلكوميــة يف إســرائيل ويف األرغــ

ــأثريه  جمــال  احلقــوق االقتــصادية ال ســيما مجيــع حقــوق اإلنــسان، و يف مكافحــة اإلرهــاب، وت
ممارسة احلكومـة للقتـل   إزاء شواغله عن كما أعرب . واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيين   

ومـن بـني    . األمـن اإلسـرائيلي   جهـاز   وأسـاليب االسـتجواب الـيت يـستخدمها         فراد بعينهم   ضد أ 
تعريف اإلرهـاب، واحتجـاز   : املسائل األخرى اليت سيضمها املقرر اخلاص يف تقريره عن البعثة 

بــاألمن، واالحتجــاز اإلداري واحملــاكم العــسكرية، واســتخدام الــدروع      إخالهلــم املــشتبه يف 
 .ايا اإلرهابالبشرية، وحقوق ضح

 
 تدابري مكافحة اإلرهابجراء التحديات اليت تواجه محاية الالجئني من  -ا لثثا 
 معلومات أساسية -ألف  

 يفيــود املقــرر اخلــاص أن يركــز يف هــذا التقريــر علــى تــأثري تــدابري مكافحــة اإلرهــاب   - ٣٠
ت الـصعبة املتعلقـة     وهـو يعـي التحـديا     . النظام الدويل حلماية الالجئني واحلـق يف طلـب اللجـوء          

ولكنـه يؤكـد علـى أن الـدول قـد كـررت             . باألمن اليت تفرضها التهديدات باألعمال اإلرهابية     
 مبــا يف ذلــك -يف املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان والــصكوك األخــرى  التزامهــا بوضــوح 

ــة ملكافحــة اإلرهــاب وخطــة العمــل     ــا اســتراتيجية األمــم املتحــدة العاملي ــة هب ــاح-  املتعلق ترام  ب
وضمان احلق يف طلب اللجوء والتمتع به يف بلدان أخـرى هربـا مـن االضـطهاد، كمـا جـاء يف          

 :قررت الدولاالستراتيجية ويف خطة عمل .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١٤املادة 
التسليم بأن التعاون الـدويل وأي تـدابري نـضطلع هبـا مـن أجـل منـع اإلرهـاب                       

 مع االلتزامات املنوطة بنا مبوجب القـانون الـدويل، مبـا يف             ومكافحته جيب أن تتماشى   
ذلك ميثاق األمم املتحدة واالتفاقيات والربوتوكـوالت الدوليـة ذات الـصلة، وخباصـة              

 .)٧(قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل
__________ 

 /www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01: انظــر الــنص الكامــل للبيــان الــصحفي علــى العنــوان التــايل  )٦( 

75D990D98804F51FC12573140049A174?opendocument. 
 .٣، اجلزء الثاين، الفقرة ٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )٧( 
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تجـزأ مـن النظـام الـدويل        مراقبـة اهلجـرة جـزء ال ي       الـيت تتبعهـا الـدول يف        إن السياسات    - ٣١
 إىل الــدول الــيت قــد يتعرضــون فيهــا لالضــطهاد أو التعــذيب احلمايــة األفــراد مــن إعــادهتم قــسر

أو النتـهاكات خطـرية أو ممتـدة حلقـوق اإلنـسان            غري ذلك من ضـروب املعاملـة الالإنـسانية           أو
ق يف ســياعلــى تلــك النقطــة  ويــود املقــرر اخلــاص أن يركــز بــشكل خــاص   . بــصورة منتظمــة
 .مكافحة اإلرهاب

ويتعلـــق الكـــثري مـــن املـــسائل الـــيت ركـــز عليهـــا املقـــرر اخلـــاص يف تقـــاريره الـــسابقة    - ٣٢
. ن، يف متـتعهم حبقـوق اإلنـسان   ون والالجئوبالتحديات اليت تواجه األجانب، مبن فيهم املهاجر   

الـيت   يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب، وهـي املـسألة             ذلك على سبيل املثال مبسألة الوصـم      ويرتبط  
 يف دورتـه    جملـس حقـوق اإلنـسان     املقـدم إىل    ) A/HRC/4/26(عاجلها املقـرر اخلـاص يف تقريـره         

 إمكانيـة   يف، يسلّط املقرر الضوء على قضايا معينـة هلـا تأثريهـا اخلـاص               التقريرهذا  ويف  . الرابعة
وهــذه املــسائل . حـصول األفــراد علـى احلمايــة وتقريـر الــدول ملــدى حاجتـهم إىل محايــة دوليـة     

قبـل الـدخول، واحتجـاز طـاليب اللجـوء، واالسـتبعاد مـن وضـع                التحقـق   تدابري التوقيف و  : هي
، اإلعـادة القـسرية   بتطبيـق مبـدأ عـدم       يتـصل   ، مبا يف ذلك مـا        وغريه من أشكال احلماية    الالجئ

وظــروف املبعــدين، وطــاليب اللجــوء املرفوضــني، وإعــادة األشــخاص املعــتقلني ألســباب تتعلــق   
وكلـها شـواغل   . دة توطينـهم، وتعزيـز املـسؤولية العامليـة عـن احلمايـة الدوليـة             باإلرهاب أو إعـا   

أثنـاء زيارتـه لتركيـا    يف كما حدث   تعامالته مع كل دولة على حدة،       واجهها املقرر اخلاص يف     
مثال، وجنـوب أفريقيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة وإسـرائيل،             ) A/HRC/4/26/Add.2انظر  (

ــة عــ   ــته املكتبي ــترالياويف دراس ــر  (ن أس ــة مــع   )A/HRC/4/26/Add.3انظ ــصاالته املتبادل ، ويف ات
 .املنظمات اإلقليمية مثل جملس أوروبا

ويود املقرر اخلاص يف هذا الـسياق أن يوجـه االنتبـاه إىل واليـة ومـسؤوليات مفوضـية                  - ٣٣
الـيت تـضطلع    يف هيكـل األمـم املتحـدة        اهليئة الرئيـسية    األمم املتحدة لشؤون الالجئني باعتبارها      

ركـز   املتعلقـة مب   ١٩٥١االلتـزام باتفاقيـة عـام       مـدى   احلماية الدولية لالجئني، واإلشـراف علـى        ب
 يف رأي املقـرر     -ومن املمكن   ). ١٩٥١املشار إليها فيما يلي باتفاقية الالجئني لعام        (الالجئني  
لـصكوك  اتتـضمن   و.  اعتبار قانون الالجئني فرعا مـن فـروع قـانون حقـوق اإلنـسان              - اخلاص

 ١٩٥١العامــة حلقــوق اإلنــسان بــدورها العديــد مــن املــواد الــيت تكّمــل اتفاقيــة الالجــئني لعــام   
ويف جمال حماربـة اإلرهـاب، هنـاك العديـد مـن التحـديات الـيت تواجـه                  . واحلقوق اليت تعرب عنها   

ي إىل احلـد الـذ     واملهـاجرين    ، والالجـئني  ،حقوق اإلنسان ترتبط ارتباطا مباشرا بطـاليب اللجـوء        
ويف حـق طلـب     النظـام الـدويل للحمايـة       يف  تـأثري تـدابري مكافحـة اإلرهـاب         يتعني فيه النظر إىل     
 .جوهر والية املقرر اخلاصه هربا من االضطهاد، على أناللجوء والتمتع به 
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ال مـربر هلـا بـني محايـة     عمليـات ربـط    ظهـرت  ،ويف التدابري الدولية ملكافحة اإلرهـاب      - ٣٤
ســبتمرب / أيلــول١١عيــد اهلجمــات اإلرهابيــة البــشعة يف دات اإلرهابيــة ُبالالجــئني وبــني التهديــ

الـدول علـى أن تتكفـل بعـدم تـوفري           حث جملـس األمـن      ) ٢٠٠١( ١٣٧٣ يف القرار و. ٢٠٠١
 وأن متنــع ، وأن تتخــذ تــدابري تــضمن عــدم مــنح اللجــوء لإلرهــابيني  ،لإلرهــابينياملــالذ اآلمــن 

يف خطـة  وباملثـل  . )٨(لالجـئني املكفولـة  مايـة  احلغالل ألعمال اإلرهابية مـن إسـاءة اسـت       مرتكيب ا 
اختـاذ  عمل االستراتيجية، عقدت الدول العزم على حرمان اإلرهـابيني مـن املـالذ اآلمـن وعلـى             

 .)٩(للجوء لإلرهابينياحق لتدابري املناسبة لضمان عدم منح ا
لالجـئني واإلرهـاب،    اليت ال مربر هبا بني محاية ا      عمليات الربط   واستبعد املقرر اخلاص     - ٣٥

 اللجوء والضمانات العديدة ملؤسـسة    مؤكدا على الطبيعة اإلنسانية واملدنية وغري السياسية حلق         
اعتبـار أهنـم    تـدعو إىل    اللجوء، من خالل حتديد هوية األشخاص الذين توجـد أسـباب خطـرية              

 .ء األشـخاص ارتكبوا أعماال مشينة جتعلهم ال يستحقون احلماية الدولية، واسـتبعاد مثـل هـؤال        
ويف نفس السياق، ينبغي التذكري بأن وضع الالجـئني ال حيمـي أي شـخص مـن توجيـه االهتـام                     

 مـن ) ٢ (٣٣  و ٣٢اجلنائي ضده وإبعاده أو طرده وفق اإلجراءات القانونية وتطبيقا للمـادتني            
 .١٩٥١اتفاقية الالجئني لعام 

 
  قبل الدخولققحتتدابري االعتراض وال -باء  

من الركائز األساسـية الـيت      قدرة على الوصول إىل دولة أخرى اللتماس احلماية أل        إن ال  - ٣٦
ادة تـأمني احلـدود مـن       ويف الوقت ذاته، فـإن زيـ      . )١٠(يقوم عليها النظام الدويل حلماية الالجئني     

ويف إطـار التعـاون الـدويل       . )١١(تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تتخذها الـدول      يف  مة  هاجلوانب امل 
 اعتـراض حبريـة اضـطلعت هبـا         ات عمليـ   ُنفذت، على سـبيل املثـال،      افحة اإلرهاب، يف جمال مك  

__________ 

 ).ز(و ) و (٣انظر الفقرتني  )٨( 
 .٣ و ٢، اجلزء الثاين، الفقرتان ٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )٩( 
 بـشأن حتـسني احلمايـة علـى     لتنفيذية التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيانظر استنتاجات اللجنة ا    )١٠( 

ــوطين  ــصعيد ال ــيت أ) ٥٥-د( ٩٩و ) ٤٩-د( ٨٥و ) ٢٨-د( ٦ ال ــال ــية    ك ــة األساس ــى األمهي ــددا عل دت جم
لألشـخاص الـذين قـد       -- سواء على احلدود أو داخل أراضي الدولـة          --ملراعاة مبدأ عدم اإلعادة القسرية      

رف هبــم رمسيــا  اعُتــ كــان قــد بغــض النظــر عمــا إذا،عيــدوا إىل بلــدهم األصــلي لالضــطهاد إذا مــا أُعرضــونيت
كالجئني، وشددت على أن مبدأ عدم اإلعـادة القـسرية وعـدم رفـض الـدخول علـى احلـدود يتطلـب إتاحـة                         

 .من احلمايةسبل الوصول إىل إجراءات تتسم بالعدالة والكفاءة لتحديد املركز املمنوح واالحتياجات 
االسـتثنائي  على سبيل املثال، من املقرر أن تعقد جلنة مكافحة اإلرهـاب بـاألمم املتحـدة اجتماعهـا اخلـامس                   )١١( 

 يف نـريويب يف     “منع تنقل اإلرهابيني وفعالية أمن احلدود     ” مع املنظمات املتخصصة واإلقليمية بشأن موضوع     
 ./www.un.org/sc/ctc انظر ؛٢٠٠٧أكتوبر / األولتشرين ٣١ إىل ٢٩الفترة من 
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الواليات املتحـدة وحلفاؤهـا خـارج القـرن األفريقـي يف إطـار عمليـة احلريـة الدائمـة، ومنظمـة              
وبينمـا كـان اهلـدف      . حلف مشال األطلسي يف البحر املتوسـط يف إطـار عمليـة املـسعى النـشط               

 يف  هالـسفن املـشتبه يف أهنـا تنقـل إرهـابيني أو أسـلحة السـتخدام               من هذه اإلجراءات اعتراض ا    
منـع مجيـع األنـشطة غـري القانونيـة،       أيـضا  أعمال إرهابية، فقد كان من جوانب هذه العمليـات      

مـن  ن هـم حقـا   مبـ  ضرث بـدوره تـأثريا يـ   كاالجتار بالبشر أو اهلجرة غري القانونية، ممـا قـد ُيحـدِ          
 .)١٢(لجوءال ملتمسي

ليس مرتبطا بتدابري مكافحة اإلرهاب وحـدها، بـل هـو جـزء مـن تطـور                 تطور  هذا ال و - ٣٧
 عــن، علــى مــر الــسنني، عــدة جهــات وقــد أعربــت. سياســات مراقبــة اهلجــرة منــذ الثمانينيــات

ويرحـب  . )١٣( منـها مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني            ، إزاء ممارسات االعتراض   قلقها
ــداعي إىل اســتخدام نظــم دخــول تراعــي   املقــرر اخلــاص مبوقــف مفوضــية شــؤون الالجــ    ئني ال

 وتبــادل البيانــات املتعلقــة االهتمــام بتــأمني وثــائق الــسفريــشكل تزايــد و. )١٤(اعتبـارات احلمايــة 
ــة اهلجــرة اآلخــذة يف  وانــب األخــرى يف أحــد اجلاب واهلجــرة بالركــ  منــذ  كــثرياالتطــورمراقب

ــدا بوصــفها مــن  كتــسبتعقــدين، و ــة األ زمخــا متزاي ــدابعلــى مثل  الــيت ري مكافحــة اإلرهــاب ت
 .إهنا مفيدة ُيقال

 املقرر اخلـاص باحلاجـة إىل تعزيـز أمـن احلـدود يف إطـار اسـتراتيجية فعالـة         وبينما يسلّم  - ٣٨
إزاء قلـــة التـــدابري امللموســـة املتخـــذة ملقابلـــة تزايـــد القلـــق  يـــساوره هملكافحـــة اإلرهـــاب، فإنـــ

ففـي حالـة   . لى احلمايةعصول حيازها لليتعني عليهم اجتالصعوبات اليت يواجهها األشخاص و 
__________ 

 .www.hoa.centcom.mil/facts.htm القـرن األفريقـي، وهـي متاحـة علـى      -صحيفة وقائع فريق العمل املـشترك     )١٢( 
للحــــــــصول علــــــــى معلومــــــــات عــــــــن واليــــــــة عمليــــــــة املــــــــسعى النــــــــشط وأنــــــــشطتها، انظــــــــر   و

www.afsouth.nato.int/JFCN_Operations/ActiveEndeavour/Endeavour.htm ــضا ــر أيـــــــــــــــــــ  ؛ وانظـــــــــــــــــــ
Maria Sanminiatelli, “NATO says Mediterranean patrols deter terrorism”. Associated Press – 18 December 

2006. 
 ٢٠٠٠ العــامل لعــام حالــة الالجــئني يفلــشؤون الالجــئني،  املتحـدة  األمــممفوضــية :  انظـر علــى ســبيل املثــال  )١٣( 

)State of the World's Refugees 2000( اللجــوء يف العــامل الــصناعي   - ٧، الفــصل )Asylum in the 

industrialized world( طالبو اللجوء القادمون من هاييت ٤-٧، املربع Box 7.4 Haitian asylum seekers  علـى 
 State of the (،٢٠٠٦وحالة الالجـئني يف العـامل لعـام    ، www.unhcr.org/publ/PUBL/3ebf9bb10.pdf: العنوان

World's Refugees 2006(  ضـمان اللجـوء   - ٢، الفـصل Safeguarding asylum  مـسألة تامبـا   ٣-٢، املربـع - 
: علـى العنـوان  ) Box 2.3 The Tampa Affair: interception and rescue at sea(االعتـراض واإلنقـاذ بـالبحر    

www.unhcr.org/publ/PUBL/4444d3c320.html. 
 Refugee Protection and Mixed Migration: A 10-Point Plan of Action, UNHCR, January 2007انظـر    )١٤( 

 األمـم ، مفوضـية  ٢٠٠٧ ينـاير /، كانون الثـاين )خطة عمل من عشر نقاط: محاية الالجئني واهلجرة املختلطة  (
 .لشؤون الالجئنياملتحدة 
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األشخاص الذين يلتمسون احلماية الدولية، كثريا مـا تكـون وسـيلتهم الوحيـدة ملغـادرة بلـدهم            
األصــلي والوصــول إىل دولــة أخــرى اللتمــاس احلمايـــة هــي اســتخدام وثــائق ســفر مـــزورة          

خول غــري القــانوين ومبــدأ عــدم معاقبــة طــاليب اللجــوء علــى الــد. واالســتعانة مبــساعدة املهــربني
ومـن شـأن زيـادة تـدابري        . )١٥(١٩٥١مـن اتفاقيـة الالجـئني لعـام          ٣١معترف به أيضا يف املادة      

 األويل دون التـــصدي مبـــا فيـــه الكفايـــة للـــصعوبات الـــيت يواجههـــا قـــقحتمراقبـــة احلـــدود وال
ض حقـوق   يتقـو ض النظـام العـاملي حلمايـة الالجـئني و         ياألشخاص الذين يلتمسون احلمايـة تقـو      

 . يف احلماية من اإلعادة القسرية ومنها، على سبيل املثال ال احلصر، احلق،اإلنسان

ويرى املقرر اخلاص أن هناك حاجـة إىل توثيـق التعـاون بـني الـدول ومفوضـية شـؤون                     - ٣٩
الالجئني لتدارك اآلثار الـسلبية املترتبـة علـى تـدابري مراقبـة اهلجـرة يف مرحلـة مـا قبـل الـدخول                        

 .هتديد اإلرهاب  إزاءراض مع االستمرار يف الوقت ذاته يف حتري اليقظةوعمليات االعت
 

 احتجاز ملتمسي اللجوء -جيم  
 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ٩ميثل حق الشخص يف احلرية واألمـن، املكفـول يف املـادة              - ٤٠

وقــد .  بواليتــههعضــطاليف املقــرر اخلــاص دى ابــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، شــاغال مــستمرا لــ
عت بعض الدول يف تدابريها ملكافحة اإلرهاب إىل االلتفاف حول التزاماهتا يف هذا الـصدد،               س

املــشتبه يف ارتكــاهبم أعمــاال إرهابيــة جتيــز     األشــخاص واســتحدثت أحكامــا خاصــة تتعلــق ب   
 . القانونية السليمةة، يف غياب الضماناتددلفترات طويلة، بل وآلجال غري حماالحتجاز 

ــب األ - ٤١ ــإن     وإىل جانـ ــاب، فـ ــلوعهم يف اإلرهـ ــشتبه يف ضـ ــة باملـ ــة املتعلقـ ــام اخلاصـ حكـ
 و األجانـب، مبـن فـيهم ملتمـس        جتيز احتجـاز  تشريعات اهلجرة يف معظم الدول تتضمن أحكاما        

 ويف كــثري مــن البلــدان الــيت تعامــل معهــا املقــرر اخلــاص، يبــدو أن أعمــال االحتجــاز    .اللجــوء
كافحـة اإلرهـاب، يف االزديـاد أو اختـاذ أشـكال            مـن تـدابري م    واحدة  ، بوصفها   كورة آخذة ذامل

ويـثري االحتجـاز    . ملعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان     جديدة قد تفتقر إىل الضمانات اليت تفرضها ا       
مـدى  ضرورة هذه التدابري و   دى   اللجوء، مسائل تتعلق مب    واإلداري لألجانب، مبن فيهم ملتمس    

أي شـكل مـن أشـكال االحتجـاز، وحقـوق             يف احملاكم بسرعة وفعاليـة      نظرتناسبها، واحلق يف    
ــزين ــ،األشـــخاص احملتجـ ــن الـــصحة،     ذلـــك يفا مبـ ــأوفر قـــسط ممكـــن مـ ــع بـ ــم يف التمتـ  حقهـ

ســيما   وقــد أثبتــت دراســات عديــدة أن االحتجــاز، وال.نتــهاكات احملتملــة حلظــر التمييــزوباال
 يفة و صــحة احملبوســني العقليــ  يفة، يــؤثر ســلبا  دد بــل وغــري حمــ  ،تــد آلجــال طويلــة  الــذي مي

__________ 

 خبــصوص التزامــات الــدول  ، املتعلقــة مبركــز الالجــئني ١٩٥١ اتفاقيــة عــاممــن ) ٢(و ) ١ (٣١انظــر املــادة  )١٥( 
 . الالجئني املوجودين يف بلد اللجوء بشكل غري قانوين إزاءاملتعاقدة
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ظروف العزلـة يف مراكـز االحتجـاز والـسجون، الـيت كـثريا مـا توجـد يف مواقـع               و. )١٦(رفاههم
ا يـشكل خمالفـة للمـادتني    نائية، قد تزيد أيضا من خطر تعرض احملتجزين لالعتداء أو العنف، مم      

 .خلاص باحلقوق املدنية والسياسيةلعهد الدويل امن ا ١٠ و ٧

 وغريهـا مـن صـكوك       ، اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية         من العهد الدويل   ٩واملادة   - ٤٢
ــانون الال  ــز بالفعــل االحتجــاز اإلداري للمهــاجرين يف ظــروف   ئني،جــحقــوق اإلنــسان وق  جتي

الـبالغ   (سـتراليا أضـد   . أ منـها قـضية      ،إال أن جلنة حقوق اإلنسان قد اعتربت يف قـضايا         . معينة
اوز مدتـه مـا تـربره       ، ينبغي أال تتج   عسفيتبأنه   االحتجاز   صف أنه لئال يو   ،)٥٦٠/١٩٩٣رقم  

 .)١٧(مسوغات وجيهة

طبــق ُتأن  فإمــا : بــني ســيناريوهني لالحتجــاز بنــاء علــى لــوائح اهلجــرة  مييــزوميكــن الت - ٤٣
ــضوابط         ــصلة ب ــا إىل أســانيد مت ــراد باالســتناد ظاهري ــة الحتجــاز األف ــشريعات اهلجــرة القائم ت

 .لى شواغل أمنية تتعلق باإلرهاب ع ُتستحدث نظم احتجاز خاصة بناء أناهلجرة، أو

، جييـز قـانون     ٢٠٠٦ستراليا، اليت أجرى عنها املقرر اخلاص دراسـة مكتبيـة عـام             أويف   - ٤٤
وأفـاد  . سـتراليا إىل أجـل غـري مـسمى        أ احتجاز الشخص املقرر ترحيله من       ١٩٥٨اهلجرة لعام   

 ، مـن بـني احملتجـزين      ، كـان  ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١سترايل أنه يف     األ الالجئنيجملس  
.  شـهرا  ٢٤ شخص حمتجـز منـذ أكثـر مـن           ٢٠٠ ما يربو على     ،بناء على أسانيد تتعلق باهلجرة    

دد املـدة يف   البالغ إزاء االحتجاز غري احملـ قلقهستراليا عن  أوأعرب املقرر اخلاص يف دراسته عن       
 .إطار قانون اهلجرة

، )١٨(٢٠٠٧أبريـل  /هتا رمسيا يف نيـسان  اليت قام املقرر اخلاص بزيار    ،ايويف جنوب أفريق   - ٤٥
 دون أي مراجعـة  ائز ترحيلـهم، وذلـك     اجلـ  ، احتجاز املهـاجرين   ٢٠٠٢جييز قانون اهلجرة لعام     

 ويف القــضايا املتعلقــة بــاألمن،.  يومــا علــى االحتجــاز٣٠ تنقــضي مــدة  إىل أنقــضائية إجباريــة
 يف أقــسام الــشرطة الــيت تجــزين يف كــثري مــن األحيــان الــتحفظ علــى احمل أنــه جيــري أيــضااتــضح

 .ملنتظمة من أي وكالة رصد مستقلةختضع للرقابة ا ال

ويتجلى أحد أمثلة نظـم االحتجـاز احملـددة املتعلقـة بـاألمن يف عمليـة درع احلريـة الـيت                - ٤٦
ذت الــسياسة خــالل شــهري    وقــد ُنفــ . الواليــات املتحــدة عنــد بدايــة غــزو العــراق     طبقتــها

__________ 

 ;Carmen Lawrence, “Mental illness in detained asylum seekers”. The Lancetانظـر علـى سـبيل املثـال      )١٦( 

Vol.364, Issue 9441, 2 October 2004, pp 1283-1284. 
، اجمللـد الثالـث، املرفـق    )A/52/40( ٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم      )١٧( 

 .٤-٩السادس، الفرع الم، الفقرة 
 .ن جنوب أفريقيا يف دورة مقبلة جمللس حقوق اإلنسان البعثة عأن ُينظر يف تقريرمن املنتظر  )١٨( 



A/62/263
 

16 07-46113 
 

 وقـد جـاء مولـد الـسياسة         . يف صـمت   أُوقفـت ، مث   ٢٠٠٣ام  أبريـل مـن عـ     /مارس ونيسان /آذار
نتيجــة لتحليــل أمــين داخلــي أفــاد بــأن خطــر توجيــه هجمــات إرهابيــة ضــد مــصاحل الواليــات    

 مـن   بـدءا وبينمـا تـضمنت العمليـة كـثريا مـن العناصـر املختلفـة           . تلك الفتـرة  املتحدة قد زاد يف     
ــة هــا بالنــسبة لألجانــب االحتجــاز   مرافقــة الــسفن، فقــد كــان أوضــح آثار   وحــىتأمــن األغذي

التلقائي مللتمسي اللجوء القادمني مـن بلـدان معينـة طـوال املـدة الـيت تـستغرقها إجـراءات مـنح                      
ف أن داعمــي وعــرامل  مــنا تنظــيم القاعــدة أو الــيت هبــ طشنــشمل البلــدان الــيت ي، مبــا يــاللجــوء

األردن وإريتريـا   ية  األصـل بلـدان   الوحسب مصادر غري حكومية، مشلـت       . القاعدة يعيشون فيها  
ــسيا     ــدة وإندونيـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــستان واإلمـ ــستان ووأفغانـ ــران  وأوزبكـ ــة (إيـ  -مجهوريـ

واجلزائـر  وباكـستان والبحـرين وبـنغالديش وتايلنـد وتركمانـستان وتركيـا وتـونس                )اإلسالمية
 ل وســـورينام والـــصوماوجيبـــويت العربيـــة الـــسورية اجلمهوريـــة واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــةو

 واملغـرب  ومـصر     ولبنان وماليزيـا    وقطر وكازاخستان والكويت    والفلبني مانوطاجيكستان وعُ 
ويالحــظ املقــرر . )١٩( باإلضــافة إىل غــزة والــضفة الغربيــة ،واململكــة العربيــة الــسعودية والــيمن 

ــة االحتجــاز    ــوع  اخلــاص أن أنظم ــذا الن ــن ه ــتمس    م ــوطن مل ــد م ــشمويل إىل بل ، باســتنادها ال
 .ظر التمييزحل انتهاك  املخاطرة بالوقوع يفشكل واضح بواجهاللجوء، ت

 مثــال آخــر مــن الواليــات املتحــدة، الــيت قــام املقــرر اخلــاص بزيارهتــا رمسيــا يف   هنــاكو - ٤٧
ــار ــه املخــاطرة بــ  ، )٢٠(٢٠٠٧مــايو /أي ــد    ويتجلــى في ــشكل عــام عــن االهتمــام املتزاي ــتج ب أن ين

ــاهل     ــصل مبلتمــسي اللجــوء وب ــا يت ــة فيم ــشواغل األمني ــه احتجــاز   إجيــادجرة بال ــاخ حيظــى في  من
ويعكـس هـذا النـهج    .  أوسـع بقبـول املهاجرين وملتمـسي اللجـوء وغـريه مـن التـدابري التقييديـة        

عـام    Matter of D-J مـسألة الواليـات املتحـدة، يف   يف عـدل  القـرار الـسيد أشـكروفت، وزيـر     
تمـسي اللجـوء مـن     مل حمتجـز مـن   عـن  تتعلق بإمكانية اإلفـراج بكفالـة     املسألةوكانت  . ٢٠٠٣

 :وزير العدل ما يليقد صدر عن و. ماا ع١٨رعايا هاييت يبلغ من العمر 

لقــد خلــصت إىل أن اإلفــراج بكفالــة عــن املــدعى عليــه، أو مــن هــم يف مثــل    
موقفــه مــن املهــاجرين حبــرا دون وثــائق، ســيترتب عليــه عواقــب تــضر بــاألمن الــوطين  

 الـوطين الـصادرة عـن وكـاالت األمـن         وكما تظهـر البيانـات      . وبسالمة سياسة اهلجرة  
عتــد بــه ألن تــصل أنبــاء متــها دائــرة اهلجــرة والتجنــيس، هنــاك احتمــال ُياملعنيــة الــيت قد

 فيـشجع ذلـك   ،اإلفراج عن أولئك األجانب يف الواليات املتحدة إىل آخرين يف هـاييت      
__________ 

 )١٩(  Lawyers Committee for Human Rights (now Human Rights First), Assessing the New Normal: Liberty 

and Security for the Post-September 11, United States, 2003, pp. 41-42, at www.humanrightsfirst.org/ 

pubs/descriptions/Assessing/AssessingtheNewNormal.pdf. 
 .ن الواليات املتحدة األمريكية يف دورة مقبلة جمللس حقوق اإلنسانتقرير البعثة عمن املنتظر أن ُينظر يف   )٢٠( 
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ق وال يتفــ. علــى حــدوث طفــرات يف املــستقبل يف اهلجــرة غــري القانونيــة القادمــة حبــرا  
 اهلجرة اجلماعية غري القانونية مع سياسـة اهلجـرة الـسليمة أو مـع املـصاحل           تلك  تشجيع  

وكمـا هـو ثابـت يف البيانـات الـصادرة عـن احلكومـة،               . مة املتعلقـة بـاألمن الـوطين      هامل
 ألهنـا تـؤدي     الـوطين بـاألمن    غري القانونيـة القادمـة حبـرا         اهلجرةمن  طفرات  تلك ال تضر  

 حلرس احلـدود ووزارة الـدفاع عـن مـسؤوليات            الالزمة  القّيمة املواردمسار  إىل حتويل   
اعتبــارات األمــن الــوطين هــذه  ومــن اجللــي أن  .مكافحــة اإلرهــاب واألمــن الــداخلي 

 صالحييت لرفض اإلفـراج بكفالـة مبوجـب         تشكل سندا معقوال أستند إليه يف استعمال      
Barbour, 491 F.2d at 578؛ و Carlson, 342 U.S. at 534 انظر ).أ (٢٣٦املادة 

)٢١(. 
 اآلتيـة مـن خمتلـف أرجـاء العـامل والدالـة علـى أن         زعـاج ن املثرية لإل  ضوء اإلشارات ويف   - ٤٨

 آخـذة يف    ،املهـاجرين أو ملتمـسي اللجـوء      حريـات    فيما خيـص سـلب       ،املعايري الدولية الراسخة  
 مـن التزامـات     التآكل باسم احلرب على اإلرهاب، يود املقرر اخلاص أن يذكّر الدول مبا عليها            

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ٩مبوجب القانون الدويل، وذلك يف املقام األول باإلحالة إىل املادة           
 .وق املدنية والسياسيةباحلق

 
 مبدأ عدم اإلعادة القسرية - دال 

مبدأ عدم اإلعادة القسرية، أي حظر إعـادة فـرد مـن األفـراد إىل حالـة قـد تتعـرض                     إن    - ٤٩ 
شكل آخـر مـن   أي للخطر، أو قد يتعرض فيها لالضطهاد أو التعذيب أو  حريته فيها حياته أو    

أو الالإنـسانية أو املهينـة، مبـدأ راسـخ يف معاهـدات حقـوق        أشكال املعاملة أو العقوبة القاسـية     
، ويـتعني اعتبـاره جـزءا مـن القـانون العـريف       ١٩٥١لعـام   اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية الالجـئني       

القــانون الــدويل املتعلــق بــالالجئني علــى أي   بــق حظــر اإلعــادة القــسرية مبوجــب  وينط  .الــدويل
ــل       ــك الترحي ــا يف ذل ــالقوة، مب ــل ب ــن أشــكال التنقي ــل     والطــردشــكل م ــسليم اجملــرمني والنق وت

وتتــضمن  .)٢٢( وعــدم الــسماح بالــدخول علــى احلــدود “تــسليم األشــخاص”الرمســي أو  غــري
 علـى أسـاس  اسـتثناء  تطبيـق  إمكانيـة حمـدودة ل    ١٩٥١عـام  من اتفاقية الالجـئني ل    ) ٢ (٣٣ املادة

 تهشرط بــصيغلــ دولــة اللجــوء، إال أن هــذا املبــدأ ال خيــضع لــدىشــواغل أمنيــة شــديدة  وجــود 

__________ 

 )٢١(  www.usdoj.gov/eoir/efoia/bia/Decisions/Revdec/pdfDEC/3488.pdf. 
ــدم          )٢٢(  ــات ع ــالتطبيق اخلــارجي اللتزام ــة ب ــوى املتعلق ــشؤون الالجــئني، الفت ــم املتحــدة ل ــادة  مفوضــية األم اإلع

، ١٩٧٦ املتعلقـــــة مبركـــــز الالجـــــئني وبروتوكوهلـــــا لعـــــام     ١٩٥١ اتفاقيـــــة عـــــام  مبوجـــــب  القـــــسرية
نظـر أيــضا مفوضــية األمـم املتحــدة لـشؤون الالجــئني، مــذكرة    ا. ٧الفقــرة  ، ٢٠٠٧ينـاير  /الثــاين كـانون   ٢٦

 ، علــــى املوقــــع ٢٠٠٦أغــــسطس / لالجــــئني، آب الدوليــــةمايــــةاحلالــــضمانات الدبلوماســــية و  بــــشأن 
www.unhcr.org/cgi- bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=44dc81164  . 
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 مـن اتفاقيـة    ٣اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واملـادة             من العهد الدويل     ٧الواردة يف املادة    
  .العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 

أكرب التحديات اليت واجهتها حقـوق اإلنـسان يف الـسنوات التاليـة لعـام               أحد  ومن بني     - ٥٠ 
وحـىت يف أوروبـا، الـيت ظـل         . مبدأ عدم اإلعادة القـسرية    يف  الدول   العديد من   تشكيك   ٢٠٠١

السوابق القـضائية للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق      يف قانون منذ أمد طويل هذا املبدأ راسخا فيها   
االتفاقيـة  (اتفاقية محايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              من ٣املادة  أساس  اإلنسان على   

 مفوضـية االحتـاد األورويب      ارتـأت و .هذا املبدأ جرى التشكيك يف    ،  )األوروبية حلقوق اإلنسان  
 ضـرورة قيـام     ٢٠٠١سـبتمرب   /ات أيلـول  مـن هجمـ    يف وثيقة عملها الـصادرة بعـد فتـرة وجيـزة            

  :احملكمة يف املستقبل مبراجعة موقفها
ــة        ــرار أن االتفاقيـ ــرارا وتكـ ــسان مـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــة األوروبيـ ــدت احملكمـ أكـ

كليا، حىت يف أشد الظروف تعقيدا، مثل مكافحـة          متنع منعا    األوروبية حلقوق اإلنسان  
 . أو العقوبـــة الالإنـــسانية أو املهينـــةالتعـــذيب واملعاملـــة اإلرهـــاب واجلرميـــة املنظمـــة، 

، خبـالف معظـم البنـود       ٣اإلنـسان علـى أن املـادة         وشددت احملكمة األوروبيـة حلقـوق        
اســـتثناءات  تطبيـــق تقـــضي باملوضـــوعية لتلـــك االتفاقيـــة بالـــذات، ال تـــضع أحكامـــا  

جيــوز التحلــل منــها حــىت يف حالــة وجــود طــارئ مــن الطــوارئ العامــة الــيت هتــدد     وال
سبتمرب، قـد يـتعني علـى احملكمـة األوروبيـة           / أيلول ١١حوادث   وعقب    . الدولة وجود

 سألةبـشأن املـ   ، وال سـيما     ٣بتفـسري املـادة      حلقوق اإلنسان أن تبـت يف مـسائل تتـصل           
 احلمايــة، مقابــل مــن بــني احتياجــات الفــرد  “تــوازن”دى إمكانيــة حتقيــق مبــ املتعلقــة

 .)٢٣(املصاحل األمنية لدولة من الدول
 احملكمــة األوروبيــة حلقــوق علــىيف اآلونــة األخــرية  تعرضــيت الــويف بعــض القــضايا  - ٥١

حكومــات  نحــت  مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، مُ ٣اإلنــسان فيمــا يتعلــق باملــادة   
 حـق  يرلندا الـشمالية أ لربيطانيا العظمى وإيطاليا والربتغال وسلوفاكيا وليتوانيا واململكة املتحدة  

املقرر اخلاص أنه مـن املـثري لبـالغ القلـق أن هـذه احلكومـات                 ويرى   .)٢٤(كأطراف ثالثة  التدخل  

__________ 

 )٢٣( Commission of the European Union, COMMISSION  WORKING  DOCUMENT “The  relationship 

between safeguarding internal security and  complying with international  protection obligations and 

instruments”, COM(2001) 743  final,  5 December 2001, para. 2.3.1, p. 14, at http://eur-

 lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0743en01.pdf. 
 )٢٤( European Court of Human Rights, press release issued by the Registrar, application  lodged with the  Court, 

 Ramzy v. the Netherlands, 20 October 2005. 
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 مببـدأ عـدم     املتعلـق  للـسوابق القـضائية      الراسـخ تسعى على ما يبدو إىل إضـعاف قـانون احملكمـة             
 .)٢٥(اإلعادة القسرية

يتعلــق  ومـن املـسائل املتــصلة بعـدم اإلعــادة القـسرية، الـيت أثــريت بـشكل متكــرر فيمـا         - ٥٢
تلـتمس ضـمانات     بترحيل األشخاص الذين هلم صـلة مزعومـة باإلرهـاب، مـسألة البلـدان الـيت                 

 املعاملة أو العقوبة الالإنـسانية مـن الـدول          أشكال دبلوماسية بعدم ممارسة التعذيب أو غريه من        
إليهـا  ويوجه املقرر اخلـاص االنتبـاه إىل النتـائج الـيت توصـلت               .اليت تستقبل األشخاص املرحلني   

 Agiza قـضية  :مبعاهدات حقوق اإلنسان يف قضيتني هلمـا صـلة باملوضـوع ومهـا     هيئات منشأة 

V. Sweden) قــضية مــن جانــب جلنــة مناهــضة التعــذيب، و  ) ضــد الــسويدةجيــزعAlzery V. 

Sweden)   القـضيتني   ففـي كلتـا       . من جانب اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان       )الزيري ضد السويد
 مــن اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة ٣للمــادة جــد انتــهاك ُو

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،         ٧أو الالإنسانية أو املهينة واملادة       القاسية  
الـضمانات الدبلوماسـية الـيت حـصلت عليهـا الـسويد مـن مـصر بـأن الـسيد                     على التوايل، رغـم     

 املعاملـة أو العقوبـة الالإنـسانية      ضـروب  للتعذيب أو غريه من    لزيري لن خيضعا    ا والسيد   ةجيزع
 .)٢٦( إىل مصرابعد عودهتم

 ســعت إىل تنفيــذ عمليــات ترحيــل متــصلة  دوالًمثــة ويالحــظ املقــرر اخلــاص أيــضا أن   - ٥٣
ميلكون سوى إمكانيات قليلـة للطعـن يف عمليـات الترحيـل هـذه أمـام                 أشخاص ال   ضد  باألمن  
ويــربز أنــه علــى الــرغم مــن بنــد  .بــاملرة   هــذه اإلمكانيــاتمــستقلة وحمايــدة أو ال ميلكــونهيئــة 

ــة   ــه يف املــادة   االســتثناء املتعلــق باألســباب األمني  مــن العهــد الــدويل اخلــاص  ١٣املنــصوص علي
هـذا   والسياسية، بينت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بوضوح أن إمكانية إجـراء    باحلقوق املدنية   

وأعيـد التأكيـد   .  مـن العهـد  ٧ ال يتجـزأ مـن املـادة         اجـزء يـشكل   ستعراض لقرارات الترحيل    اال
 ،)٢٧()أهـاين ضـد كنـدا   ( Ahani V. Canada قـضية عنـها يف   عرب على وجهة نظر اللجنة، اليت أُ

__________ 

 )٢٥( Amnesty International, UK intervenes in European  Court to support deportation     despite torture risk. 11 

July 2007, at     http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=17409. 
 ، الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة،    ٢٣٣/٢٠٠٣عجيـزة ضـد الـسويد، الـبالغ رقـم        جلنة مناهضة التعـذيب،      )٢٦( 

، املرفـق الثـامن، اجلـزء ألـف؛ واللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،                 )  A/60/44  (٤٤  امللحـق رقـم      الدورة الستون،   
 .)  CCPR/C/88/D/1416/2005  (١٤١٦/٢٠٠٥  رقم  السويد، البالغ  الزيري ضد 

واخلمـسون،    التاسـعة  ، الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة     ١٠٥١/٢٠٠٢أهاين ضد كندا، البالغ رقم       )٢٧( 
الفقـرات   وجـه اخلـصوص      انظر علـى    . باء باء الفرع  ، اجمللد الثاين، املرفق التاسع،      )  A/59/40  (٤٠امللحق رقم    

٨-٦/١٠  -١٠. 
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املقرر اخلاص على الدول أن متتنـع عـن اسـتخدام           دد  ذلك، يش  وبناء على    .)٢٨(يف قضية الزيري  
وإجراءات الترحيل إذا كانت هذه اإلجـراءات ال تتـضمن    عجلة يف قضايا اللجوء    اإلجراءات امل 

أن ويف تقـدير املقـرر اخلـاص،         .التنقيـل  وسيلة انتصاف فعالة ومستقلة ونزيهـة قبـل تنفيـذ قـرار             
ة  بالـشروط امللحّـ    ،قـضائية النتـصاف   الوسـيلة ا  دون   ،أي وسيلة أخرى  تفي  احملتمل أن   غري  من  

التابعـة   نتـه اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان       يان، علـى حنـو مـا ب   لقانون حقوق اإلنس 
  . لألمم املتحدة يف قضايا عجيزة وأهاين والزيري

 
ــاهنم        - هاء  ــادهتم إىل أوطـ ــاب وإعـ ــصل باإلرهـ ــباب تتـ ــزين ألسـ ــن احملتجـ ــراج عـ اإلفـ

  توطينهم وإعادة
الواليــات  لــدول، مبــا يف ذلــك  نتيجــة لتــدابري مكافحــة اإلرهــاب الــيت اختــذهتا بعــض ا     - ٥٤ 

احتجـازهم يف أمـاكن غـري        املتحدة األمريكية، ألقي القبض على أفراد واحتجزوا، مبـا يف ذلـك             
على ممارسـات لالحتجـاز بالوكالـة يف         معترف هبا، وأخضعوا لعمليات تسليم استثنائية تنطوي        

ســفر عــن أقــد  يكــون ذلــكمــن احملتمــل أن و .للرصــد ظــروف ال ميكــن قبوهلــا وغــري خاضــعة  
القـبض يف    حاالت احتجـاز طويلـة األجـل، وال سـيما بالنـسبة لألشـخاص الـذين ألقـي علـيهم                     

وقد شجعت املقرر اخلـاص اإلشـارات اإلجيابيـة الـيت تلقاهـا خـالل زيارتـه                 .أفغانستان والعراق 
غـالق أحـد أقـدم أمـاكن احتجـاز          إل احلكومـة    ختطـيط الرمسية للواليات املتحدة األمريكيـة عـن         
  . املتهمني باإلرهاب، وهو مرفق االحتجاز العسكري يف خليج غوانتانامو 
ويؤيد املقرر اخلاص، من حيث املبدأ، املبادرات الراميـة إىل إعـادة احملتجـزين ألسـباب                  - ٥٥ 

إال أنــه يــود   .بلــداهنم األصــلية عنــدما ال تــسفر هتمــة اإلرهــاب عــن احملاكمــة واإلدانــة أمنيــة إىل 
احلالـة الفرديـة لكـل حمتجـز بدقـة، وعلـى أنـه قـد يكـون            تقيـيم  أنـه مـن الواجـب      علـى    التشديد

وأكـد كـذلك     . هلـم   احلمايـة الدوليـة    يف تـوفري  لبعض األفراد مطالب قائمـة علـى أسـس سـليمة            
للمعـايري احملـددة يف القـانون الـدويل،          على التزامات الدول يف هذه احلاالت باالمتثـال بالكامـل           

ويـشمل هـذا احتـرام العتبـة احملـددة،           .القـسرية   الكامل ملبـدأ عـدم اإلعـادة         مبا يف ذلك االحترام   
__________ 

فيمـا يتعلـق باملطالبـة املتـصلة بعـدم إجـراء اسـتعراض        ”   : الزيـري   قـضية   مـن آراء اللجـة يف      ٨-١١انظر الفقرة    )٢٨( 
تالحـظ   طـرد الـذي اختذتـه احلكومـة، وبـالنظر إىل وجـود خطـر للتعـذيب ميكـن اجملادلـة فيـه،                لقرار ال  مستقل   

فيمـا يتعلـق   فعالـة   ، تتطلب توفري سبل انتـصاف    ٧ت باالقتران مع املادة     ئرمن العهد، إذا قُ     ٢اللجنة أن املادة    
استعراض فعـال لقـرار      جراء  طبيعة اإلعادة القسرية، جيب منح فرصة إل       وبناء على    .انتهاكات احلكم األخري  ب

إحلـاق ضـرر    مـن أجـل تفـادي    وذلـك  قبـل الطـرد،    لتعذيب ميكن اجملادلة فيـه بوقوع ا طرد ينطوي على خطر     
 أي عـدم مـنح  كـان    وبناء على ذلك    . املعىن لفرد والتسبب يف عقم االستعراض وخلوه من        با تداركهميكن   ال

ت ئـ ر، إذا قُ  ٧خـرق للمـادة      مبثابـة     حالة مقـدم الـبالغ       فرصة إلجراء استعراض فعال ومستقل لقرار الطرد يف       
 .الزيري  ة من قضي٨-١٣انظر أيضا الفقرة . “ من العهد٢باالقتران مع املادة 
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اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بعـدم إجـراء أي إعـادة             من العهد الدويل     ٧أساسا يف املادة    
تعـذيب أو أي شـكل مـن أشـكال املعاملـة أو             تعرض لل لبـا  “حقيقـي  خطـر   ”ه  فيـ إىل بلد يوجد    

تقتـصر علـى   ويربز، على سبيل املثال، أن اعتماد عتبـة     .أو املهينة  إنسانية  العقوبة القاسية أو الال   
حـسب تعريـف     (“للتعـذيب ”تعـرض الـشخص     أن ي “ من املرجح ” اإلعادة عندما يكون     عدم

  .لقانون الدويلل ال يشكل امتثاال) القانون الوطين
أوجـه احلمايـة     تتـسم بـه      الـذي ) غري القابـل للتقييـد    (ويربز املقرر اخلاص الطابع املطلق        - ٥٦ 

 مـن اتفاقيـة    ٣الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واملـادة              من العهد    ٧الواردة يف املادة    
ــة     ــة   مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن  .أو العقوب

ا يف ذلك قيام حكومة وطنيـة       إرهابية، مب  االشتباه يف ضلوع شخص ما يف أنشطة        فإن  وبالتايل،  
 مبوجـب   احملتجِـزة التزامـات الدولـة     ال يغـري    لإلرهـابيني،    أو حىت جملس األمن بإدراجه يف قائمـة         

  .مبدأ عدم اإلعادة القسرية
قبلة تاملــس ويـربز املقـرر اخلــاص أيـضا أن الــضمانات الدبلوماسـية الـيت تلتمــسها الدولـة         - ٥٧ 

املعاملـة أو العقوبـة    ىل التعـذيب أو أي شـكل مـن أشـكال        فيما يتعلق بعدم تعرض شخص مـا إ       
واجـب القيـام علـى أسـاس فـردي            الدولـة املرسـلة مـن        ُتِحـل القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال       

أيــضا نفــس االلتــزام سري يــو  .لتعرض هلــذه املعاملــةبــا “خطــر حقيقــي”وجــود مــدى بتقيــيم 
مبـا يتنـاىف مـع    عقوبـة اإلعـدام   تطبيـق  د أو خطـر     يتعلق خبطـر االضـطها    فيما  بإجراء تقييم فردي    

مــن العهــد الــدويل اخلــاص  ) احلــق يف حماكمــة عادلــة (١٤أو املــادة ) احلــق يف احليــاة (٦ملــادة ا
  .نفسها باملدنية والسياسية، أو بالنسبة للبلدان اليت ألغت عقوبة اإلعدام باحلقوق 

األحـوال،   ن أن تراعـى، يف أفـضل   كـ ميويرى املقرر اخلاص أن الضمانات الدبلوماسـية          - ٥٨ 
وعالوة علـى ذلـك، جيـب        . كأحد العوامل املتعددة اليت يتعني تناوهلا يف التقييم الفردي للخطر         

 .ومـن األفـضل أن تكـون قـضائية     أن خيضع هذا التقييم لضمانات تتسم بالفعاليـة واالسـتقاللية       
 لتعـذيب أو املعاملـة الالإنـسانية متيـل        ا درك املقرر اخلاص أن الـضمانات الدبلوماسـية ضـد           ذ ي وإ 

من الناحية العمليـة، حـىت عنـدما تكـون مـصحوبة برصـد جيـري بعـد التنقيـل،           إىل عدم الفعالية   
ذه الـضمانات  يكـون فيهـا هلـ     إجياد آليات للتنقيل أو إعـادة التـوطني         تثبيط الرغبة يف    حياول  فهو  
  .حموري دور 

مبـدأ عـدم    سري  حـاالت اإلفـراج عـن احملتجـزين، يـ         ويؤكد املقرر اخلاص أنه حـىت يف          - ٥٩ 
ــدما  اإلعــادة القــسرية  ــة اإلعــدام عل يكــون الــشخص عرضــة ألن  عن ــه تفــرض عقوب ــة ي يف والي

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ١٤لمـادة   لصارم  الـ متثـال   عن اال فيها معايري احملاكمة    تقصر  قضائية  
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وعـالوة علـى ذلـك، ال جيـوز          .)٢٩(لـة  بـاحلق يف حماكمـة عاد      املتعلقـة باحلقوق املدنية والسياسية    
  آخـر إىل بلـد   حال من األحوال للبلدان اليت ألغت بنفسها عقوبة اإلعدام أن تعيد شخـصا       بأي

 .)٣٠(يتعرض فيه خلطر حقيقي للحكم عليه باملوت أو اإلعدام
املبــدأ  ويـدرك املقـرر اخلـاص أن بعـض البلـدان قــد أعربـت عـن اسـتعدادها مـن حيـث            - ٦٠

ويؤكـد املقـرر اخلـاص       .مـن خلـيج غوانتانـامو     نقال   توطينهم   سيعادشخاص الذين   الستقبال األ 
مـن األفـراد     املسؤولية األولية عن إجياد حلـول ألي فـرد     تتحملأن الواليات املتحدة األمريكية     

جيــب علــى  هــذه العمليــة إلنفــاذ و  .احملتجــزين يف خلــيج غوانتانــامو احملتــاجني للحمايــة الدوليــة 
ات املتحـدة األمريكيـة أن تتعـاون بالكامـل مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون                    حكومة الوالي 

إجراء بـ ، حـسب االقتـضاء،    والقيـام حـىت تكـون املفوضـية قـادرة علـى تنفيـذ واليتـها        الالجـئني  
تجــزين يف حاجــة إىل احلمايــة مــن احمل لتحديــد مــا إذا كــان أّي مقــابالت ســرية مــع احملتجــزين  

  .احملتجزين ة توطني هؤالء الدولية، والتوصية بإعاد
ويربز املقرر اخلاص أنـه يف احلـاالت الـيت يـتعني فيهـا اإلفـراج عـن حمتجـزين يف قـضايا                         - ٦١ 

القانون الدويل، تقـع املـسؤولية      يف ضوء   إىل أوطاهنم األصلية،      إعادهتم وتتعذرباإلرهاب   تتصل  
ويف حالـة مركـز االحتجـاز الواقـع يف           .احملتجٍِـزة توفري احلمايـة الدوليـة علـى الدولـة           األولية عن   

  .بالتايل هذه املسؤولية على عاتق حكومة الواليات املتحدة األمريكية خليج غوانتانامو، تقع 
 أخـرى قـد تكـون علـى     دوالًهنـاك  إال أن املقرر اخلاص يرحب بإشـارات تـوحي بـأن           - ٦٢ 

 تتــصل باإلرهــاب لكــن أشــخاص احتجــزوا أصــال ألســباب وإعــادة تــوطني اســتعداد الســتقبال 
  .توجه إليهم أي هتم جنائية مل
وعــالوة علــى ذلــك، ســعيا إىل إجيــاد إطــار إلعــادة التــوطني يكــون متوافقــا مــع حقــوق    - ٦٣ 

للدول احملتجزة أال تشترط على البلدان املستقبلة أن حتتجز أو ترصـد األشـخاص               اإلنسان، ينبغي   
. ها هلـذه اإلجـراءات سـند يف القـانون الـدويل أو احمللـي      احلاالت اليت ال يكون في  يف   أعيدواالذين  

  .املستقبلة أال تقبل هذه الشروط أو تلجأ إىل هذه التدابري وباملثل، جيب على الدول 
أيـضا بإعـادة   للقيـام  ر اخلاص بأنه قد تكون هناك مـربرات إنـسانية سـليمة       ر املق مويسلّ  - ٦٤ 

غـري مـؤهلني      أهنـم    ،ألسـباب متـصلة باإلرهـاب      بعد احتجازهم    ،توطني األشخاص الذين تقرر   
وملعاجلـة   .قـوق احلحـق مـن     كللحصول على مركز الجئ أو غريه من أشكال احلمايـة الدوليـة             

__________ 

،  HRI\GEN\1\Rev.8  ، أعيــد طبعــه يف )١٩٨٢(، ٦انظــر اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، التعليــق العــام رقــم   )٢٩( 
 .٧الفقرة  

الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة    ،  ٨٢٩/١٩٩٨جدج ضد كنـدا، الـبالغ رقـم       قضية    حبقوق اإلنسان،  اللجنة املعنية  )٣٠( 
 .زاي  الفرع، اجمللد الثاين، املرفق اخلامس، )  A/58/40  (٤٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  العامة،  
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احملتجزة والدول األخرى أن تـدرج هـؤالء    حالة هؤالء األشخاص، من الضروري أيضا للدول  
قــرر اخلــاص أن مفوضــية األمــم  ويــرى امل .إعــادة التــوطنيباملتعلقــة اخلاصــة األفــراد يف براجمهــا 

التــوطني اإلنــسانية   كفيــل بتيــسري إعــادة   جيــداملتحــدة لــشؤون الالجــئني قــد تكــون يف موقــع  
 . احلميدةهامن خالل بذل مساعياملذكورة، وذلك 

 
 احلماية من االستثناء - واو 

 ارهباعتبـ  الالجئني مركز بوضوح السابق يف ١٩٥١ عامالالجئني ل  اتفاقية حددت لقد - ٦٥
 خطـرية  جرائم أو شنيعة أعماال الرتكاهبم املدانني األشخاص من معينة لفئات بالنسبة مستبعدا

 ملؤسـسة  األشـخاص  هـؤالء  مثـل  اسـتعمال  إساءة عدم لضمان وذلك العام، القانونمن جرائم   
ــة املــساءلة حتاشــييف  اللجــوء ــرة ويف. )٣١(أعمــاهلم عــن القانوني  ســبتمرب/أيلــول تلــت الــيت الفت
 واعتمـدت  .الالجـئني  بقـانون  املتعلقـة املناقـشات    الالجـئ  مركـز  مـن  االستثناءتصدر   ،٢٠٠١

 تطبيــق بـشأن  جديــدة توجيهيـة  مبـادئ  ٢٠٠٣عــام  الالجـئني  لـشؤون  املتحــدة األمـم  مفوضـية 
 الــذين األشــخاص أن إىل واضــحة إشــارة التوصــيات هــذه يف وردت وقــد. )٣٢(االســتثناء بنــود

 جـرائم  ارتكبـوا  الذين أو اإلنسانية، ضد جرائم أو حرب رائمج أو السالم ضد جرائم ارتكبوا
 املعـايري  عليهم تنطبق قد ومبادئها، املتحدة األمم ألهداف مضادة أفعاال أو خطرية سياسية غري

 تنفيـذ  إطـار  ضـمن  أيـضا  اإلرهابيـة  األعمـال  تنـدرج  قد مث، ومن .االستثناء بنود يف هبا املعمول
  .االستثناء بنود

 الالجـئني،  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية الـصادرة عـن      التوجيهية املبادئ مع اومتشي - ٦٦
 ،االسـتثناء  دولبنـ  الـالزم  مـن  أكثـر  فضفاضة تفسريات استخدام من حيذر أن اخلاص املقرر يود
 الـدول  ُيـذكِّر  كمـا  .أمينـة و حـصرية  بـصورة  تطبـق  أن ينبغي االستثناء بنود أن على يشدد وأن
ــأن ــةالدو االلتزامــات ب ــانون مبوجــب لي ــسان حقــوق ق ــضا يــشمل والالجــئني اإلن اســتيعاب  أي

 مـــن وغريهـــا ١٩٥١ عـــامالالجـــئني ل اتفاقيـــة مبوجـــب احلمايـــة تـــوفري واجـــبأي  الالجـــئني،
 اإلرهابيـة،  لألعمـال  دوليـا  عليه متفق تعريف غياب ويف .إليها حباجة هم ملن الدولية الصكوك
 مــن واســعة طائفــة اإلرهــاب مكافحــةراميــة إىل ال الوطنيــة تــشريعاهتا يف الــدول بعــض أدرجــت
 درجــة إىل منــها، املتوخــاة الغايــة أو أغراضــها أو خطورهتــا حيــث مــن تــصل، ال الــيت األعمــال
 .الالجـئ  مركـز  مـن  ءالستثنال املطلوبة الدرجة إىل أو إرهابية، أعمال مبثابة مبوضوعية اعتبارها

__________ 

 املتعلقـة مبركـز     ١٩٥١ن اتفاقيـة عـام       واو م  ١لالطالع على معايري االستثناء من مركز الالجئني، انظر املادة           )٣١( 
 الالجئني

 املتعلقـة   ١٩٥١ واو مـن اتفاقيـة عـام         ١املـادة   : تطبيق بنود االستثناء  : املبادئ التوجيهية بشأن احلماية الدولية     )٣٢( 
 .٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٤، )HCR/GIP/03/05(مبركز الالجئني، 
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 تقـع  مـشروعة،  أنـشطة  لقمـع  حلـاالت ا مـن  العديـد  يف الفضفاضة التفسريات هذه استخدمتو
 بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهـد  جيـسدها  يتال االجتماع، أو التعبري أو الرأي حرية نطاق ضمن
  .والسياسية املدنية

ــى .مجــة مــشاكل تطــرح لإلرهــاب الفــضفاضة أو الغامــضة التعريفــات إن - ٦٧  ســبيل فعل
 تتــصل” جــرائم بــسبب الحقــنيم دوليــة محايــة يلتمــسون الــذين األشــخاص يكــون قــد املثــال،

ــاب ــداهن يف “باإلرهــ ــليةبلــ ــد حــــني يف ،م األصــ ــدرج قــ ــع يف ينــ ــؤالء الواقــ ــخاص هــ  األشــ
 يف الـوارد  بـاملعىن  “االضـطهاد ” ومفهـوم  “الالجـئ ” تعريـف  إطـار  ضـمن  املالحقات تلك أو

ــادة ــف ١ امل ــن )٢( أل ــة م ــامالالجــئني ل اتفاقي ــايل، .١٩٥١ ع ــإن وبالت ــق فحــص إجــراء ف  دقي
 تطبيــقمــدى إمكانيـة   لتقيـيم  ضــروري وممارسـاهتا األصــلية  اللجـوء  ملتمــسي بلـدان  لتـشريعات 

 آخـر  مركـز  أو الالجـئ  مركـز  مـنح  خيـص  فيمـا  التطبيقـات  يف النظـر  لـدى  بدقـة  االستثناء بنود
 .الدولية للحماية

 الالجـئ  مركـز  بتحديـد  أو بـاللجوء  املتعلقـة  تـشريعاهتا  يف البلـدان  بعـض  أدرجت كما - ٦٨
 مـن  غـريه  أو الالجـئ  مركزاحلصول على    من اللجوء ملتمسي من عريضة فئات تثينتس حماذير
 احلمايـة  مـن  فيهـا  يستثىن حاالت إىل الواقع يف األحكام هذه مثل تؤدي قد بل .احلماية مراكز
 اإلرهابيـة  للمنظمـات  املقـدم  “املـادي  الدعم” تعريف وتسبب .اإلرهاب ضحايا من صاأشخ
 صـعوبات  يف ٢٠٠١ عـام  املتحـدة  الواليات أصدرته الذي للوطن ءالوال قانون يف أدرج الذي
 املتحـدة،  الواليـات  يف احلمايـة  علـى  احلـصول  إىل يـسعون  الذي اللجوء ملتمسي من لكل مجة

 األمـن  وزيـر  يقـوم  أن إذن بـه  املرحـب  فمـن  .فيهـا  التـوطني  إعـادة  إىل يسعون الذين والالجئني
 يــزال ال اخلـاص  املقــرر كـان  وإن اإلجــراء، هـذا  عــن األقـل  علــى جزئـي  تنــازل بتقـدمي  القـومي 
 املتحـدة،  الواليـات  تـشريعات  مبوجـب  املـادي،  بالدعم املتعلق احلظر رفع أن من القلق يساوره

  .القضائي االنتصاف سبلال تتاح بشأنه 

الالجـئني   اتفاقيـة  يف االسـتثناء  بنـود  تطبيق بأن الدول أخرى مرة اخلاص املقرر ويذكِّر - ٦٩
 األخـرى  االلتزامـات  مـن  الـدول  يعفـي  ال الوطنيـة  القوانني يف املماثلة األحكام أو ١٩٥١ عامل

 عــدم مبــدأ شكلويــ .األجانـب  للرعايــا الطوعيــة غــري العـودة  حالــة يف اإلنــسان حبقــوق املتـصلة 
 العــريف، الــدويل القــانون قواعــد مــن قاعــدة أعــاله، بالتفــصيل نــوقش الــذي القــسرية، اإلعــادة

  .الظروف من ظرف أي حتت عنها اخلروج ميكن ال

 أيـضا  تـأثري  لـه  يكون قد القائمة يف اإلرهابيني أمساء إدراج أن إىل اخلاص املقرر ويشري - ٧٠
 إىل اسـتنادا  أو الوطنيـة  املمارسات إىل استنادا القائمة يف األمساء تدرج وقد .الدولية احلمايةيف  

 املفروضـة  اجلـزاءات  جلنـة  أعـدهتا  الـيت  ئمةالقا ذلك ومثال دولية، هيئات تتخذها اليت القرارات
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 وتنـاول  ).١٩٩٩( ١٢٦٧ األمـن  جملـس  قـرار  إىل اسـتنادا  طالبـان حركة  و القاعدةتنظيم   على
 بــإدراج املتــصلة اإلجــراءات هــذه مثــل يف الالزمــة والــضمانات واملعــايري القيــود اخلــاص املقــرر
ــره يف القائمــة يف األمســاء ــسابق تقري ــدم ال ــة إىل املق ــة اجلمعي ــرات ،A/61/1267( العام  ٣٠ الفق

مـشمولني   يظلـون  اإلرهـابيني  قـوائم  يف أمساؤهم املدرجة األشخاص أن على ويؤكد .)٤١ إىل
 إىل حباجــةو ســاريا القــسرية اإلعــادة عــدم مبــدأ يكــون حيــث اإلنــسان، حقــوق قــانون نطــاقب

 .خاصة عناية

 الــذين لألشــخاص الدوليــة ةاحلمايــ مبــنح بالتزامهــا احلكومــات اخلــاص املقــرر ويــذكِّر - ٧١
ــاجون ــة، تلــك إىل حيت ــة التزاماهتــا مــع متــشيا احلماي ــة املتحــدة األمــم اســتراتيجية يف املبّين  العاملي
 يفالـواردة   االسـتثناء  بنـود  تطبيـق  واجـب  االلتـزام يندرج يف جـوهر ذلـك       و .اإلرهاب ملكافحة
 .فةحصيو حصرية بصورة ١٩٥١ عامالالجئني ل اتفاقية من واو ١ املادة

 
 اســتراتيجية مــن جــزءا باعتبارهــا الدوليــة احلمايــة عــن العامليــة املــسؤولية تعزيــز - زاي 

 اإلرهاب ملكافحة شاملة
ــضمنت  - ٧٢ ــة اإلجــراءاتت ــاتشــن  اإلرهــاب، ملكافحــة العاملي  يف عــدة عــسكرية، عملي

 طـال  الـذي  العنـف  أحلـق  وقـد  .ظروف منها غزو العراق، ومـا زالـت تتـضمن تلـك العمليـات             
 مـن  موجـات  نزوح إىل وأدى املدنيني بالسكان بالغة أضرار أخرى أماكن ويف العراق يف دهأم

 .اللجوء ملتمسي

 عادلـة  إجـراءات  من جزءا باللجوء املطالبات بعض رفض فيه يشكل الذي الوقت ويف - ٧٣
إزاء  قلـق ال اخلـاص  املقـرر يـساور    دوليـة،  محايـة  إىل احلاجـة  مـدى  لتحديد جيد حنو على تعمل
 بلـدان  مـن  القـادمني  اللجـوء  ملتمـسي  وإعـادة  لـرفض  دول عـدة  تتخذها اليت املمارسات ضبع

 يف عـسكرية  بعمليـات  األحيـان  مـن  كـثري  يف  تتـصل  للغايـة،  متقلبـة  وإنـسانية  أمنيـة  حبالة تتميز
 هــذين ففــي .وأفغانــستان العــراق البلــدان هــذه علــى األمثلــة ومــن .اإلرهــاب مكافحــة ســياق

 يتعــذر أمنيــة حالــة إىل اإلرهابيــة واألعمــال املــسلح والعــصيان العــسكري العمــل أدى البلــدين،
 قبيـل  مـن  ،احلقـوق  محايـة فيهـا    وتتعرض اإلنسانية، املساعدات أبسط تقدمي كليا أو جزئيافيها  

  .شديد خلطر ،األساسي التعليم من أو الصحية العناية من االستفادة

 يف عـددهم  قـدر  الـذين  اللجـوء،  لتمـسي منـزوح    إىل الوضـع  أفـضى  العراق، حالة ويف - ٧٤
 بـالتوقف  أوربـا  يف بلـدان  عـدة  قامـت  بينمـا  اجملـاورة،  البلـدان  إىل مبليـونني،  ٢٠٠٧ يوليـه /متوز
 أسـاس  علـى  حنمتـ  اليت اإلقامة مراكز من غريه أو اللجوء مركز العراقيني الرعايا منح عن تقريبا
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 هــذه فمثــل .)٣٤(اللجــوء علــى صولاحلــ إجــراءات تعطــل أن ميكــن بــل )٣٣(احلمايــة إىل احلاجــة
 حـىت  الوفـاء  وعـدم  املـشقة  وإىل القـسرية،  اإلعـادة  عـدم  ملبـدأ  انتـهاكات  إىل تؤدي قد احلاالت
 إىل دوايـــعأ الـــذين واألشـــخاص الالجـــئني مـــن كـــلدى لـــ اإلنـــسان احتياجـــات بأبـــسط
 .قسرا العراق

 هــذه مثــل يف العــودة ختلفهــا قــد الــيت اآلثــارإزاء  حتديــدا قلــق اخلــاص املقــرر ويــساور - ٧٥
 الـيت  األسـر  فـيهم  مبـن  خـاص،  بـشكل  للخطـر  نياملعرضـ  للعائدين املعيشية األسر على احلاالت
 يف أسـرية  شـبكات  هلـم  ليس الذين والشباب بذويهم، املصحوبني غري واألطفال نساء، ترعاها
ــداهن ــا .م األصــليةبل ــاه يوجــه كم ــدول انتب ــال أن إىل ال ــشباب األطف ــذين وال ــسىن ال ال ــم يت  هل

 تلـك  مثـل  يف يكونـون  قـد  واالقتـصادية  االجتماعيـة  حقـوقهم  حتـرم ُت وال التعليم من االستفادة
ــد عرضــة احلــاالت ــد   للتجني ــى ي ــسلحة واجلماعــات اجملــرمنيعل ــيت واملنظمــات امل ترتكــب  ال
 .إرهابية أعماالً

 يف مـا عمو املـسؤولية  مـن  أكـرب  قدر تقاسم إىل قوية حاجة مثة أن اخلاص املقرر ووجد - ٧٦
 العـصيان  حـاالت  مـع  اليـوم  متـشابكة  تكـون  مـا  كـثريا  والـيت  أمـدها،  طال اليت اللجوء حاالت

ــ العــسكري  ضــد ترتكــب الــيت اإلرهابيــة األعمــال مــع األحيــان بعــض ويف املــسلح، اعصروال
ــو .مــدنيني ــتم مل ام ــصدي ي ــشواغل الت ــة لل ــسانية األمني ــشكل واإلن ــل املناســب بال ــاد أن قب  يع
 دوليـة،  محاية إىل حباجة ليسوا أهنم يتبني الذين األشخاص يعود أن وقبل طاهنمأو إىل الالجئون

 وتقـويض  ،األصـلية  بلـدان ال يف السـتقرار ل زعزعةم حاالتبنشوء مزيد من     وشيك خطر هناك
 حتليـل  إىل حاجـة  ومثـة  .)٣٥(والعائـدين البـاقني    الـسكان  مـن  بكـل املتعلقة   اإلنسان حقوق محاية
 الالجـئني  أو اللجـوء  ملتمـسي  بعـودة  تـسمح  الـيت  للظروف واملسؤولية والعمق بالشفافية يتسم

 الـدويل  الـصعيد  علـى  والتعـاون  التنـسيق  مـن  أكرب قدر وتيسري طلباهتم، رفضت الذين العائدين
 اإلجـراءات  هذه مثل اختاذ إىل حاجة ومثة .اجملتمعات يف االستقرار وإحالل اعاتلصر ا لتسوية
 .اإلرهاب وانتشار إرهابيني جتنيد إىل تفضي قد اليت الظروف هتيأ ال حىت أيضا

 
__________ 

، مفوضـية األمـم املتحـدة       ة خـدمات احلمايـة الدوليـة      أوبو، مدير شـعب    - بيان مقدم من السيد جورج أوكث      )٣٣( 
ميكن و، يف اجللسة التاسعة والثالثني للجنة الدائمة للجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي،             لشؤون الالجئني 

 .www.unhcr.org/admin/ADMIN/4680c9bb2.pdfاالطالع عليه يف املوقع 
 عراقيا علـى العـودة      ١٣٥ بإرغامتركيا  تعرب عن استيائها إزاء قيام      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني       )٣٤( 

 .www.unhcr.org/news/NEWS/46a8aec30.html، يف املوقع ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٦يف 
انظر االستنتاج الصادر عن اللجنة التنفيذيـة ملفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـني بـشأن احلمايـة الدوليـة                      )٣٥( 

 ).٥٤-د (٩٦رقم 
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 االستنتاجات والتوصيات - رابعا 
 االستنتاجات -ألف  

يالحظ املقرر اخلاص أوال مع االرتياح ما قطعته الـدول يف اسـتراتيجية األمـم املتحـدة                  - ٧٧
 ذلـك قـانون     العاملية ملكافحة اإلرهاب وخطة عملـها مـن التـزام مبعـايري القـانون الـدويل، مبـا يف                  

وهـو ينظـر إىل ذلـك    . مـا تقـوم بـه مـن إجـراءات       حقوق اإلنسان وقانون الالجـئني، يف توجيـه         
ــذ           ــيت اختــذهتا من ــدابري ال ــر يف بعــض الت ــادة النظ ــات إلع ــام احلكوم ــه فرصــة ســاحنة أم ــى أن عل

ــول ــرار جملــس األمــن   ٢٠٠١ســبتمرب /أيل ــيم )٢٠٠١ (١٣٧٣ واعتمــاد ق ــادة تقي ــدى، وإع   م
 . إزاء مجلة أمور منها الالجئون وملتمسو اللجوءا اللتزامات الدولامتثال تدابريه

والحظ املقرر اخلاص أثناء تنفيذ واليته أنه يف العديد من مناطق العامل، كثريا مـا تـضر         - ٧٨
ويف  . مبلتمـسي اللجـوء والالجـئني واملهـاجرين    ، بشكل غري متناسـب ،تدابري مكافحة اإلرهاب 

لجـوء احلقيقيـون الـذين لـديهم خـوف مـربر مـن االضـطهاد أكـرب                  الواقع، قد يكون ملتمـسو ال     
 موجــة تــدابري مكافحــة  مــنال ويتــضررون ممــاثا وضــعيواجهــونجمموعــة مــن النــاس يف العــامل  

ــام     ــاب أحــداث ع ــدة يف أعق ــاج ألن    .٢٠٠١اإلرهــاب اجلدي ــرر اخلــاص باالنزع ــشعر املق وي
جـة لوضـع نظـم أكثـر تقييـدا          اإلرهاب واألمـن القـومي يـستخدمان يف كـثري مـن األحيـان كح              

ويؤكـد علـى أن قـانون حقـوق اإلنـسان وقـانون الالجـئني،         .اإلبقـاء عليهـا   وأللجوء واهلجـرة    
 فعـال علـى النحـو املطلـوب الـشواغل األمنيـة للـدول، وأن                انراعييا على مدى عقود،     بتطورمه

 .دولية ومبادئهاالزخم اجلديد يف التصدي لإلرهاب ال يربر، من مث، تنقيح معايري احلماية ال

ويــسعى املقــرر اخلــاص يف هــذا التقريــر إىل إبــراز بعــض اجملــاالت الــيت قــد يكــون فيهــا   - ٧٩
 ي نظام احلماية الدولية واحلق يف التماس اللجوء، أال وهـ          يفلتدابري مكافحة اإلرهاب أثر سليب      

ــدابري  هــاجرين،  قبــل الــدخول إىل البلــد، واحتجــاز ملتمــسي اللجــوء وامل  االعتقــال والتحقــق ت
تطبيــق مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية، وإعــادة احملتجــزين يف قــضايا تتــصل باإلرهــاب إىل مــدى و

 .الوطن أو إعادة توطينهم، واالستثناء من احلماية، واملسؤولية العاملية عن نظام احلمايـة الدوليـة    
 رفـض عـدم   تـستلزم صـيانة مؤسـسة اللجـوء واحلفـاظ عليهـا، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                      سوف  و
قــدرا أكــرب مــن التــضامن  وضــمان االســتفادة مــن إجــراءات اللجــوء، ، عنــد احلــدودســتقبالاال

بــني الـدول، ومــستوى أفـضل مــن التعـاون بــني الـدول ومفوضــية األمـم املتحــدة لــشؤون       فيمـا 
ــة   ــة اإلمنائي ويف نفــس الوقــت، مــن شــأن هــذا    .الالجــئني ومقــدمي املــساعدة اإلنــسانية واملعون

لقدر أكرب من االستقرار ومستوى أفـضل مـن احتـرام حقـوق اإلنـسان               التطور أن ميهد الطريق     
إلرهــابيني وتقــدمي اجتنيــد   احتمــاليف حــاالت مــا بعــد الــصراع، ومــن مث سيــسد الطريــق علــى 

 .الدعم لإلرهاب
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 التوصيات -باء  
بـأن   قبل الدخول إىل البلد، يوصي املقرر اخلاص         والتحققفيما خيص تدابري االعتراض      - ٨٠

 :دول، بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مبا يليتقوم ال

 مؤسـسة اللجـوء     يف تدابري مراقبة اهلجرة قبل الـدخول        حتدثهحتليل األثر الذي     )أ( 
 ومحاية الالجئني وغريهم من األشخاص الذين يسعون إىل محاية دولية؛

ة العمليـات العـسكرية     كفالة أن تكون املبادئ التوجيهية واملمارسات يف كافـ         )ب( 
ــة احلــدود   الــيت تنطــوي علــى االعتــراض أو غــري ذلــك مــن اآلليــات الــسابقة    ،وعمليــات مراقب

 واضحة وأن تراعي بصورة كاملة املبادئ وااللتزامـات ذات الـصلة مبوجـب القـانون                ،للدخول
 الدويل، وخباصة قانون الالجـئني وقـانون حقـوق اإلنـسان، إزاء األشـخاص الـذين يـسعون إىل                  

 محاية دولية؛
 لتحديــد مركــز الالجــئني وغــريه مــن   علــى الــصعيد الــوطين وضــع إجــراءات  )ج( 

مراكز احلماية متشيا مع املعايري الدولية، باعتبار ذلك وسـيلة إلجيـاد نظـم وطنيـة ملراقبـة اهلجـرة                    
 .تكون موثوقة وتتسم بالكفاءة

احتجـاز ملتمـسي اللجـوء      لمعايري الدوليـة الراسـخة يف جمـال         لمتثال  االوبغرض ضمان    - ٨١
 :أو الالجئني أو املهاجرين، حيث املقرر اخلاص الدول على القيام مبا يلي

كفالة أن تضم تشريعاهتا املتعلقة باحتجاز املهـاجرين قواعـد واضـحة وشـفافة        )أ( 
تأخــذ يف احلــسبان متطلبــات الــضرورة والتناســب وعــدم التعــسف وعــدم التمييــز، علــى النحــو 

 ون الالجئني وقانون حقوق اإلنسان؛الذي يتطلبه قان
ــة القــضائية     )ب(  ــازل عــن احلــق يف املراجع ــة عــدم التن  أي شــكل مــن  ملــدى قانوني

 للتقييد، حسب اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، حـىت             غري القابل أشكال االحتجاز، وهو احلق     
احملتجــزين، ، وحيثهــا أيــضا، بــالنظر إىل ضــعف حالــة املهــاجرين )٣٦(يف أوقــات الطــوارئ العامــة

علــى كفالــة أن تكــون املراجعــة القــضائية ألي شــكل مــن أشــكال احتجــاز املهــاجرين تلقائيــة   
  ساعة مثال؛٤٨يف حدود مهلة معقولة، أي ) إلزامية(

كفالــة احلــق يف االســتفادة بــشكل فعــال مــن االستــشارة القانونيــة ابتــداء مــن    )ج( 
  تتعلق بقانون اهلجرة؛وقت االحتجاز، مبا يف ذلك لصاحل احملتجزين ألسباب

__________ 

 .HRI/GEN/1/Rev.8، الذي أعيد طبعه يف الوثيقة )٢٠٠١ (٢٩التعليق العام رقم  )٣٦( 
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ــستقلة لرصــد    )د(  ــات إشــراف م ــةوضــع آلي ــة   عملي ــاجرين، وكفال   احتجــاز امله
 مــن تعينــهم مــن شــركائها إىل  إمكانيــة وصــول مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني أو  

 االحتجاز؛ مرافق
نـة  فتح مجيع أماكن االحتجاز، يف كافة أحناء العامل، للزيارات اليت تقوم هبا جل             )هـ( 

الصليب األمحر الدولية، مبا يف ذلك احلاالت اليت حيتجز فيها بالوكالـة مـن يـشتبه يف ضـلوعهم                 
 .يف اإلرهاب بناء على طلب دولة أخرى

لـدول بـاحترام مبـدأ      ا  الواقـع علـى     على االلتزام غري القابـل للتقييـد       ويف معرض التأكيد   - ٨٢
 فيمـا يتعلـق باالضـطهاد       ١٩٥١عـام   لجـئني   عدم اإلعادة القسرية، الذي يتجسد يف اتفاقيـة الال        

ويف معاهدات حقوق اإلنـسان اإلقليميـة أو العامليـة فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات األخـرى حلقـوق                    
 :اإلنسان، يهيب املقرر اخلاص بالدول أن تقوم مبا يلي

ه عـــدم إعـــادة أي شـــخص، حـــىت يف احلـــاالت املتـــصلة باإلرهـــاب، إىل بلـــد  )أ( 
تعرض لالضـطهاد أو التعـذيب أو أي        بـال وجـد خطـر حقيقـي       يما  نث حي  أو إىل بلد ثال    األصلي

شكل آخـر مـن أشـكال املعاملـة أو العقوبـة الالإنـسانية أو القاسـية أو املهينـة، أو تنفيـذ عقوبـة                       
 ؛املستقبلة مبا خيالف االلتزامات الدولية للدولة املرسلة أو ،اإلعدام

ــري من      )ب(  ــستقلة وغ ــة م ــن مراجع ــتفادة م ــة االس ــضل أن تكــون   كفال حــازة، ويف
 ؛ املراجعةريثما تتم تلكقضائية، يف قضايا التنقيل، وكفالة تعليق أوامر التنقيل 

 فيما يسمى بالضمانات الدبلوماسـية الـيت تقـدمها الدولـة      ممارسة ضبط النفس   )ج( 
إن حيـث   بعدم تعريض شخص ما للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة الالإنـسانية،               املستقبلة

 التزام الدولة اليت تقوم بالتنقيل بإجراء تقيـيم فـردي ملـا إذا كـان      حيل حمل  ميكن أبدا أن     الذلك  
 املعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية التعرض للتعـــذيب أوبـــالـــشخص املعـــين يواجـــه خطـــرا حقيقيـــا 

 الالإنسانية أو املهينة؛ أو
ــدأ عــدم اإلعــادة      )د(  ــصلة مبب ــسان ذات ال ــى معاهــدات حقــوق اإلن ــصديق عل  الت

، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           ١٩٥١لعـام   القسرية، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة الالجـئني           
ــة  والـــسياسية، و ــة مناهـــضة التعـــذيب وغـــريه مـــن ضـــروب املعاملـ ــية  اتفاقيـ ــة القاسـ أو العقوبـ

 .، والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة باملعاهدتني األخريتنيالالإنسانية أو املهينة أو
علق مبـسألة إطـالق سـراح احملتجـزين ألسـباب تتـصل باإلرهـاب وإعـادهتم إىل           وفيما يت  - ٨٣

أوطاهنم أو إعادة توطينهم، مبا يف ذلـك مـن مرفـق االحتجـاز العـسكري للواليـات املتحـدة يف                     
 :خليج غوانتانامو، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي
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انتانــامو أن تغلــق الواليــات املتحــدة األمريكيــة مرفــق احتجازهــا يف خلــيج غو  )أ( 
رائم الــيت يــزعم أهنــم ارتكبوهــا  إمــا أن ُتجــرى حماكمــة احملتجــزين مــن أجــل اجلــ  ف ،دون إبطــاء

 ُيطلق سراحهم؛ أو
أن تكون الدول مستعدة الستقبال األشخاص الذين احتجزوا أصال ألسـباب            )ب( 

  هتـم جنائيـة، بغـض      إلـيهم تتصل باإلرهاب بغرض إعادة توطينهم على أن يكونوا ممن مل توجه            
النظر عن املسؤولية الرئيسية للواليـات املتحـدة األمريكيـة عـن عمليـة إطـالق سـراح حمتجـزي                    

 ؛، وإعادهتم إىل أوطاهنم وإعادة توطينهمخليج غوانتانامو الذين ال خيضعون لدعاوى جنائية
ــا تامــا مــع مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون          )ج(  ــاون مجيــع الــدول تعاون أن تتع

ــا   ــات م ــتمكني املفوضــية مــن      الالجــئني يف إثب ــة ول ــة دولي إذا كــان احملتجــزون حباجــة إىل محاي
املساعدة على إعادة توطني احملتجـزين الـذين يزعمـون أهنـم حباجـة إىل مثـل هـذه احلمايـة، عـن                      
طريق مجلة أمور منها السماح للمفوضية بتقدير حالة كل حمتجز على حـدة، مبـا يف ذلـك عـن                    

 زين؛طريق إجراء مقابالت سرية مع احملتج
لــب البلـدان املــستقبلة باحتجــاز  ال ينبغـي للواليــات املتحـدة األمريكيــة أن تطا   )د( 

 التـدابري أسـاس يف القـانون الـدويل          تلـك مراقبة العائدين يف احلاالت اليت ال يكون فيهـا ملثـل             أو
  الشروط؛تلكوالقانون احمللي، وأال تقبل الدول املستقبلة مثل 

 إعــادة ، الراميــة إىلة وغريهــا مــن الــدول يف براجمهــاأن تــدرج الــدول احملتجــز )ـه( 
 األشــخاص الــذين قــد ال حيــق هلــم االســتفادة مــن مركــز الالجــئني أو غــري ذلــك مــن  ،التــوطني

جــد يف حالتــهم أســباب لكــن توو ،أشــكال احلمايــة الدوليــة باعتبــار ذلــك حقــا مــن حقــوقهم  
ة حلقــوق اإلنــسان مــساعيها  التــوطني، وأن تــستخدم املفوضــة الــساميإنــسانية ســليمة تــستدعي

 . احلاالتتلكاحلميدة يف تيسري إعادة التوطني يف مثل 
وفيما يتعلق باستثناء أشخاص مـن مركـز الالجـئني أو غـري ذلـك مـن أشـكال احلمايـة                      - ٨٤

 : املقرر اخلاصفإنألسباب تتصل باإلرهاب،  الدولية
ا يف ذلك عـن طريـق       ، مب وأمينةيدعو إىل تطبيق بنود االستثناء بصورة حصرية         )أ( 

لتعاريف الوطنيـة لألعمـال اإلرهابيـة يف    ، مع إيالء عناية خاصة با   تطبيقها بشكل فردي وصارم   
 ألشخاص الذين يلتمسون احلماية الدولية؛ل األصليةبلدان ال

حيــث الــدول علــى أال تــدرج يف تــشريعاهتا الوطنيــة املتــصلة بــاهلجرة واللجــوء  )ب( 
 احلماية الدولية تتجاوز توصيات مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون             تعاريف تتعلق باالستثناء من   
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إلعــادة القــسرية الــوارد يف    يطبــق بــشكل خــاطئ االســتثناء مــن عــدم ا     ، كــأن)٣٧(الالجــئني
الســتثناء، مــن بنــود ا باعتبــاره بنــدا إضــافيا  ١٩٥١عــام لمــن اتفاقيــة الالجــئني  ) ٢ (٣٣ املــادة
ن حباجـة إىل محايـة علـى اللجـوء أو غـري ذلـك                دون حصول األشـخاص الـذي      فعلياقد حيول    مما

 .من مراكز احلماية
ولتعزيز املسؤولية العامليـة عـن احلمايـة الدوليـة باعتبارهـا جـزءا مـن اسـتراتيجية شـاملة               - ٨٥

 :ملكافحة اإلرهاب، يوصي املقرر اخلاص مبا يلي
لية يف  تقاسم قـدر أكـرب مـن املـسؤو        أن تلتزم الدول واملنظمات غري احلكومية ب       )أ( 

حـــاالت اللجـــوء الـــيت طـــال أمـــدها، والـــيت كـــثريا مـــا تكـــون متـــشابكة اليـــوم مـــع حـــاالت   
رتكـب   املسلح، ويف بعض األحيـان مـع األعمـال اإلرهابيـة الـيت تُ              والصراعالعسكري   العصيان

 ؛مدنيني ضد
حتليل يتسم بالشفافية والعمق واملـسؤولية       إىل اجلهود املتضافرة    أن تستند تلك   )ب( 

فـضال عـن حتليـل الظـروف القائمـة أو احملتملـة الـيت قـد                  ،اليت تسمح بعـودة الالجـئني     للظروف  
 قـدر أكـرب مـن التنـسيق والتعـاون علـى             وإىل،  تفضي إىل جتنيد إرهابيني أو إىل انتشار اإلرهاب       

 . وإحالل االستقرار يف اجملتمعاتالصراعاتالصعيد الدويل لتسوية 
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