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

مـــسائل حقـــوق  : تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــها   
اإلنــسان، مبــا يف ذلــك النــهج البديلــة لتحــسني التمتــع 

  الفعلي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية
  محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب  
 **تقرير األمني العام  

 

 موجز 
 الــذي أكّــدت فيــه اجلمعيــة ٦١/١٧١ُيقــّدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  

ل أيــة تدابيـــر تتخــذها ملكافحــة اإلرهــاب العامــة جمــددا أنــه يــتعني علــى الــدول أن تكفــل امتثــا
اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، ال سيما القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان وقـانون الالجـئني              

وُيقــّدم التقريــر حملــة عامــة عــن التطــورات األخــرية داخــل   . الــدويل والقــانون اإلنــساين الــدويل 
ــة حقــوق اإل     ــق حبماي ــات األساســية يف ســياق   منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلّ ــسان واحلرّي ن

مكافحة اإلرهاب، وُيربز اعتماد استراتيجية األمم املتحدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب، وخطـة                
العمل املتصلة هبا، باعتبارمها وثيقة مهمة تعترب احترام حقوق اإلنسان وسيادة القـانون مرتكـزا       

 مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية       أنشطة  بيان  ويتضمن التقرير أيضا    . أساسيا ملكافحة اإلرهاب  
 هـالياتـ وو  حقوق اإلنسان  وجملس ،حقوق اإلنسان مبعاهدات   املنشأة واهليئات   ،اإلنسانحلقوق  

ــن         ــة م ــصلة بطائف ــشواغل املت ــات عــن ال ــر معلوم ــّدم التقري ــاإلجراءات اخلاصــة، وُيق ــة ب املتعلق
هـاب، ونقـل األشـخاص املـشتبه      املسائل، مبا يف ذلك التحقق القضائي من تدابري مكافحـة اإلر          

 .يف ضلوعهم يف أنشطة إرهابية، واالحتجاز السّري
 

 * A/62/150. 
 .دم هذا التقرير بعد املوعد النهائي املقرر لتقدميه لكي يتضمن أحدث املعلومات قدر اإلمكانقُ **
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 مقدمة -أوال  
 بـأن   ٦٠/١٧١ُيقّدم هذا التقريـر اسـتجابة إىل الطلـب الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة                    - ١

ويـرد  . ُيقّدم األمني العام تقريرا عن تنفيذ القـرار إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الثانيـة والـستني                   
ويـستجيب هـذا التقريـر      . A/60/374 و A/61/353ران السابقان لألمـني العـام يف الـوثيقتني          التقري

 إىل األمـني العـام ومفوضـة    )١(٢/١٠٢أيضا إىل طلب جملس حقوق اإلنـسان الـوارد يف مقـرره     
األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان مبواصـلة االضـطالع بأنـشطتهما وفقـا جلميـع املقـررات           

 .عتمدهتا جلنة حقوق اإلنسانالسابقة اليت ا
 

ــسان       -ثانيا   ــوق اإلنــ ــال حقــ ــدة يف جمــ ــم املتحــ ــرية يف األمــ ــورات األخــ التطــ
 اإلرهاب ومكافحة

 اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب،              عـن  ُيقّدم هذا الفرع حملة عامـة      - ٢
األنــشطة ذات ب ا ومرفقــه، وخطــة العمــل، وملخــص٦٠/٢٨٨الــواردة يف قــرار اجلمعيــة العامــة 

ــه        ــسان وإجراءات ــة جمللــس األمــن، وجملــس حقــوق اإلن ــة مكافحــة اإلرهــاب التابع ــصلة للجن ال
اخلاصة، وأنشطة اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان، يف جمال حقوق اإلنسان يف سـياق              

 .مكافحة اإلرهاب
 

 استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب  
جلمعية العامة استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب إثر اعتمـاد           اعتمدت ا  - ٣

، وتقــدمي تقريــر األمــني العــام املعنــون  )٦٠/١القــرار  (٢٠٠٥نتــائج مــؤمتر القمــة العامليــة لعــام 
 A/60/825 (“السـتراتيجية عامليـة ملكافحـة اإلرهـاب      توصـيات   : االحتاد يف مواجهة اإلرهـاب    ”
على تبين اسـتجابة منـسَّقة وشـاملة لإلرهـاب علـى الـُصُعد              قت الدول األعضاء    واتف) Corr.1 و

 جمـددا  ؤكـدة الوطين واإلقليمي والعاملي، تقوم على احترام حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون، مُ        
على أن تعزيز حقوق اإلنـسان للجميـع ومحايتـها وسـيادة القـانون أمـر أساسـي جلميـع عناصـر                      

ها بأن اختاذ تدابري فّعالة ملكافحـة اإلرهـاب ومحايـة حقـوق اإلنـسان               االستراتيجية، وعن تسليم  
 ). انظر الفرع رابعا أدناه(يتعارضان، بل مها متكامالن وُيعّزز كلٌّ منهما اآلخر  هدفان ال

ويف االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، أعربت الدول األعضاء عن عقـدها العـزم              - ٤
أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعـة وقويـة، أّيـا كـان مرتكبـوه،              على إدانة اإلرهاب جبميع     

وحيثما ارتكب، وأّيا كانت أغراضه، على أساس أنه ُيعّد واحدا من أشـد األخطـار الـيت هتـدد                   
__________ 

 .، الفصل األول، الفرع باءA/HRC/2/9انظر  )١( 
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ويف الوقت نفسه، أعربت الدول األعـضاء عـن تـصميمها علـى اختـاذ               . السالم واألمن الدوليني  
اب، ال ســـيما مـــن خـــالل النظـــر يف االنـــضمام إىل  إجـــراءات عاجلـــة ملنـــع ومكافحـــة اإلرهـــ 

االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية القائمة حاليـا بـشأن مكافحـة اإلرهـاب، وتنفيـذها، وبـذل                
كلّ اجلهود املمكنة من أجل التوصل إىل اتفـاق بـشأن اتفاقيـة شـاملة تتعلّـق باإلرهـاب الـدويل                     

أن التدابري الراميـة إىل القـضاء علـى اإلرهـاب           وإبرامها؛ وتنفيذ مجيع قرارات اجلمعية العامة بش      
قــرارات ذات الــصلة بــشأن محايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق  الالــدويل، و

مكافحة اإلرهاب؛ وتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن املتعلقة باإلرهـاب الـدويل والتعـاون التـام        
كافحة اإلرهـاب يف اضـطالعها باملهـام املـسندة          مع اهليئات الفرعية التابعة جمللس األمن املعنية مب       

ــتم  ،وأعربــت الــدول األعــضاء أيــضا عــن تــسليمها بــأن التعــاون الــدويل    . إليهــا ــدابري ي ــة ت  وأي
اللتزامــات الــدول مبوجــب القــانون   جيــب أن متتثــل ،االضــطالع هبــا ملنــع ومكافحــة اإلرهــاب 

وتوكـوالت الدوليـة ذات الـصلة،       ، مبا يف ذلك ميثـاق األمـم املتحـدة، واالتفاقيـات والرب            الدويل
 .والقانون اإلنساين الدويلالدويل قوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل حلقانون الوخباصة 

وتتضمن خطة العمل عددا من التدابري امللموسة اليت جيب أن تتخذها الدول األعـضاء               - ٥
 :فرديا ومجاعيا، من أجل

  اإلرهاب؛معاجلة الظروف اليت تؤدي إىل انتشار )١( 
منــع ومكافحــة اإلرهــاب، باإلضــافة إىل بنــاء قــدرات الــدول األعــضاء علــى     )٢( 

  دور األمم املتحدة يف هذا الصدد؛زيزالقيام بذلك وتع
 مرتكــزا هماكفالــة احتــرام حقــوق اإلنــسان للجميــع وســيادة القــانون بوصــف   )٣( 
 .ملكافحة اإلرهابأساسيا 

ام األمني العام إضفاء الطـابع املؤسـسي علـى فرقـة            ورّحبت الدول األعضاء أيضا باعتز     - ٦
العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب، داخـل األمانـة العامـة، هبـدف كفالـة التنـسيق                   

وتتكــون . واالتــساق عمومــا يف جهــود مكافحــة اإلرهــاب الــيت تبــذهلا منظومــة األمــم املتحــدة 
األمـم املتحـدة     عـضوا، مـن بينـهم مفوضـية          ٢٤ حاليا فرقة العمل اليت أنشأها األمني العـام مـن         

 واحتـرام حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف       املعين بتعزيـز  قوق اإلنسان واملُقرر اخلاص     حل
وأُنـشئت جمموعـة مـن أفرقـة العمـل الـيت تتـوىل معاجلـة مـسائل، مـن                    . سياق مكافحة اإلرهاب  

 .ية اجلوانب املتعلّقة حبقوق اإلنسان يف االستراتيج،بينها
وُتــساهم مفوضــية حقــوق اإلنــسان يف أنــشطة فرقــة العمــل مــن خــالل قيــادة الفريــق      - ٧

هــذا ويتمثّــل اهلــدف مــن . العامــل املعــين حبمايــة حقــوق اإلنــسان يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب
الفريــق يف دعــم جهــود الــدول األعــضاء الراميــة إىل ضــمان تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان يف  
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مبــا يف ذلــك مــن خــالل وضــع وتنفيــذ تــشريعات وسياســات متتثــل  ســياق مكافحــة اإلرهــاب، 
يم الـدعم واملـساعدة   يـ مل بتقافريق العالوقد وافقت فرقة العمل على أن يقوم . حلقوق اإلنسان 

اللذين يقدمان حاليا للدول األعضاء لضمان تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف سـياق مكافحـة           
 ووضع مقترحات لتعزيـز الـدعم املقـّدم          ضعف،  ما يوجد من ثغرات وأوجه     اإلرهاب؛ وحتديد 

األعـــضاء؛ وتـــسهيل تبـــادل املعلومـــات بـــشأن أولويـــة شـــواغل حقـــوق اإلنـــسان، إىل الـــدول 
يف جمال محاية حقوق اإلنسان يف سـياق مكافحـة   “ املمارسات احلسنة”باإلضافة إىل أمثلة من  

 وتقـدمي التوجيـه، مبـا يف       اإلرهاب، واإلفادة مـن التجـارب علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي؛             
تعزيـز محايـة حقـوق اإلنـسان يف     على ذلك من خالل إجياد األدوات، ملساعدة الدول األعضاء     

مـل املقـرر اخلـاص املعـين        افريـق الع  الومـن بـني األعـضاء اآلخـرين يف          . سياق مكافحة اإلرهاب  
يف مكتـب   بتعزيز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب،                   

ــة ملكافحــة اإلرهــاب، ومكتــب      ــة التنفيذي األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، واملديري
ــم املتحــدة ا      ــد األم ــة، ومعه ــة العام ــابع لألمان ــة الت ــشؤون القانوني ــألال ــة  اق ليمي لبحــوث اجلرمي

يف ا  أيـض وتشارك مفوضية حقـوق اإلنـسان       . والبنك الدويل واملنظمة البحرية الدولية    والعدالة،  
 األخرى، مبا فيها تلك اليت تـسهل التنفيـذ املتكامـل السـتراتيجية األمـم              ةملافرقة الع األعدد من   

 . وإبراز معاناهتمضحايا اإلرهابوتلك املعنية بدعم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، 
 جلنة مكافحة اإلرهاب  

، املقــدم S/2005/800 (٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١٦يف التقريــر الــشامل املــؤرخ  - ٨
انظــر (، الــذي أيــده جملــس األمــن )مــن جلنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لألمــم املتحــدة، املرفــق

S/PRST/2005/64 (              أعادت اللجنة تأكيد أن على الدول كفالة امتثال أي تـدابري تتخـذ لغـرض
غــي اختاذهــا مكافحـة اإلرهــاب لكافـة التزاماهتــا مبوجــب القـانون الــدويل، وأن هــذه التـدابري ينب    

. وفقـا للقـانون الــدويل، ال سـيما قـانون حقــوق اإلنـسان وقـانون الالجــئني والقـانون اإلنــساين       
وشددت اللجنة أيضا علـى أنـه ينبغـي للمديريـة التنفيذيـة ملكافحـة اإلرهـاب أن تأخـذ هـذا يف                       

ذيـة  وقد دأبت جلنة مكافحة اإلرهـاب واملديريـة التنفي        . احلسبان يف سياق اضطالعها بأنشطتها    
علــى الرجــوع بانتظــام إىل االعتبــارات ذات الـــصلة يف هــذا الــصدد منــذ ذلــك الوقـــت، يف         

ــن      ــس األم ــراري جمل ــدول لق ــذ ال ــا لتنفي ، ويف )٢٠٠٥ (١٦٢٤و ) ٢٠٠١ (١٣٧٣حتليالهتم
وقــّدم املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز  . مراســالهتما مــع الــدول، وأثنــاء القيــام بالزيــارات القطريــة 

ان واحلرّيات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، إحـاطتني إىل اللجنـة،            ومحاية حقوق اإلنس  
ويتواصــل التنــسيق بــشكل . ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٢٦يف مناســبتني، كــان أقرهبمــا يف 

منتظم بني اللجنة واملديرية التنفيذية ومفوضية حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل منظمـات حقـوق              
 .نظمات اإلقليمية، يف املسائل املتعلّقة مبكافحة اإلرهاب مبا يف ذلك امل،اإلنسان األخرى
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 جملس حقوق اإلنسان  
 بــشأن احملـرومني مــن  )٢(٢/١١٢اختـذ جملــس حقـوق اإلنــسان يف دورتـه الثانيــة املقـرر      - ٩

الـدول كافّـة علـى      ”حريتهم يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب، وحثّ اجمللس يف ذلك القـرار             
، بـصرف النظـر عـن       تـهم طـوات لـضمان اسـتفادة احملـرومني مـن حريّ          اختاذ كل مـا يلـزم مـن خ        

مكان توقيفهم أو اعتقاهلم، مما حيق هلم من ضمانات مبوجـب القـانون الـدويل، ومـن بينـها، يف         
ــة  ــة أو العقوبــة القاســية أو الإلنــسانية أو املهينــة،        مجل أمــور، احلمايــة مــن التعــذيب أو املعامل

إعادة النظر يف اعتقاهلم، وإتاحة الضمانات القضائية األساسـية         واحلماية من اإلعادة القسرية، و    
 .“هلم إذا كانوا خاضعني للمحاكمة

 
 اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان  

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــل املقــرر اخلــاص املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق    - ١٠
هــاب معاجلــة الــشواغل املتعلّقــة مبكافحــة اإلنــسان واحلرّيــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلر

متعلّقـة بـاإلجراءات    بواليـات   وباإلضافة إىل ذلك، قام عـدٌد مـن املكلّفـني اآلخـرين             . اإلرهاب
وقـاموا بـذلك   . اخلاصة مبعاجلة طائفة من املسائل املتعلّقة بآثار اإلرهـاب علـى حقـوق اإلنـسان           

رات صـحفية، وإعـداد دراسـات       نـداءات عاجلـة، وإصـدار نـش       حتمـل    رسائل   توجيهمن خالل   
إيـالء االعتبـار الواجـب      مـع   عية والقيام بزيارات قطرية، يف سياق الواليات املنوطة هبـم،           يضامو
واليـات تتعلـق   بوالية املقرر اخلاص اليت تشمل العمـل بالتنـسيق الوثيـق مـع املكلّفـني اآلخـرين        ل

ــاإلجراءات اخلاصــة  ــشطة هــؤالء ا   . ب ــة مــن أن ــدرج فيمــا يلــي أمثل ــق  وُن ملكلّفــني بواليــات تتعل
 فيمـا يتعلّـق حبقـوق    ، الرئيـسية القلـق  وجمـاالت  ،باإلجراءات اخلاصة اليت متت يف اآلونـة القريبـة      

ــسان يف         ــة وجملــس حقــوق اإلن ــة العام ــا اجلمعي ــادوا هب ــا أف ــسان ومكافحــة اإلرهــاب، كم اإلن
 .تقاريرهم، ويف عدد من النشرات الصحفية

 بتعزيـــز ومحايـــة حقـــوق اإلنـــسان واحلرّيـــات األساســـية وقـــّدم املقـــرر اخلـــاص املعـــين - ١١
ــياق يف ــة     ســـ ــة العامـــ ــسنويني إىل اجلمعيـــ ــه الـــ ــاب تقريريـــ ــة اإلرهـــ  يف (A/61/267)مكافحـــ

 ٢٠٠٧مــــــارس / وجملــــــس حقــــــوق اإلنــــــسان يف آذار،٢٠٠٦ نــــــوفمرب/الثــــــاين تــــــشرين
)A/HRC/4/26 وAdd.1-3(.              املـسائل   ويف هذين التقريرين، أكّـد املقـّرر اخلـاص علـى عـدد مـن

 وحريــة االجتمــاعوقــد عـاجل أوال مــسألة حــق حرّيــة  . عية ذات األمهيــة اخلاصــة لواليتــهيضـ ااملو
وفحص املقّرر اخلاص مـا قـد تتعـرض لـه           . تدابري مكافحة اإلرهاب  تكوين اجلمعيات يف سياق     

هذه احلقوق من قيود وانتقاصات، مبـا يف ذلـك الـشروط الـضرورية حلظـر جمموعـة ُيـّدعى أهنـا             
__________ 

 .املرجع نفسه )٢( 
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مـن  “ اإلرهـابيني قـوائم  ” باإلضـافة إىل إدراج اجملموعـات علـى مـا ُيعـرف بــ            ،عة إرهابيـة  جممو
وركّـز املقـرر اخلـاص ثانيـا علـى ضـرورة            . طرف جملس األمـن، واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة         

لمعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ووضع أشـكال مقبولـة   ل“ تنميط اإلرهابيني”امتثال ممارسات   
وفحـص أيـضا    . تنمـيط اإلرهـابيني   ، باإلضافة إىل بـدائل لالعتمـاد علـى          “رهابينيتنميط اإل ”لـ  

ن عـ نتحارية كشكل حمّدد من أشكال اإلرهـاب بتقـدمي دراسـة استقـصائية              االجمات  اهلمسألة  
ــيالت   ــالبحــوث والتحل ــسألة    . ة حــول هــذه الظــاهرة  القائم ــّرر اخلــاص كــذلك م ــاول املق وتن

ذ إنفـا ايري الدوليـة القائمـة بـشأن اسـتخدام املـسؤولني عـن              واملعـ  ،“إطالق النار بغـرض القتـل     ”
  .القانون لألسلحة النارية

وخـالل  . وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قـام املقـرر اخلـاص أيـضا بزيـارتني قطـريتني                - ١٢
ــرة مــن   ــسان٢٦ إىل ١٦الفت ــا  ٢٠٠٧أبريــل / ني وأوضــح . ، زار املقــرر اخلــاص جنــوب أفريقي

لنـشرة الـصحفية الـيت صـدرت إثـر زيارتـه، أن الغـرض مـن الزيـارة متثّـل يف             املقّرر اخلـاص، يف ا    
 وتقيـيم الكيفيـة الـيت تـؤثر      ،فحص قوانني جنوب أفريقيا وممارساهتا املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب          

هبا هـذه التـدابري علـى محايـة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان، وفحـص الـدور الـذي تقـوم بـه جنـوب                         
ــا يف مــسألة مكافحــة اإلر  ــدويل   أفريقي ــسياق دون اإلقليمــي واإلقليمــي وال ــز . هــاب يف ال وركّ

 وطبيعة ونطاق اإلجـراءات الربملانيـة   ، ومحاية حرية التعبري،املمثل اخلاص على تعريف اإلرهاب   
 وحقـوق األجانـب يف سـياق    ،هم علـى القائمـة  ءضد األشخاص الذين يدرج جملس األمن أمسـا       

ــزعم    أو خمالفتــهم ، وجــوده مــن شــواغل أمنيــة إلقــاء القــبض علــيهم واحتجــازهم بــسبب مــا ُي
 .لقواعد اهلجرة

، زار املقرر اخلاص الواليات املتحـدة       ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥ إىل   ١٦وخالل الفترة من     - ١٣
مـايو أن اهلـدف مـن الزيـارة متثّـل      / أيـار ٢٥وشرح يف النشرة الصحفية الـصادرة يف   . األمريكية

يم قـانوين لقـوانني وممارسـات الواليـات املتحـدة يف            يف القيام بعملية تقصٍّ للحقائق وإجراء تقيـ       
 دوهـدفت زيارتـه أيـضا إىل حتديـ        . معايري القـانون الـدويل    بالقياس إىل    ،جمال مكافحة اإلرهاب  

وركّـز املقـرر اخلـاص علـى إطـار القـانون       . ونشر أفضل املمارسات يف جمال مكافحة اإلرهـاب    
 ،قـوق اإلنـسان أثنـاء الـصراعات املـسلّحة          حل الـدويل قـانون   الالدويل العـام، مبـا يف ذلـك تطبيـق           

 وأوضــح أيــضا عــددا مــن .وتطبيــق القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان خــارج احلــدود اإلقليميــة 
املــسائل الــيت حتــيط بالــضمانات القــضائية الــيت جيــب تقــدميها لألفــراد املــشتبه يف ضــلوعهم يف     

وتنــاول أخــريا مــسألة تعريــف . ون إرهــابيم باإلضــافة إىل نقــل مــن يــشتبه بــأهن،أنــشطة إرهابيــة
وفحــص املقــرر .  وتوعيــة اجملتمعــات احملليــة وأوضــاع الالجــئني واملهــاجرينتنمــيطاإلرهـاب وال 

ن هــذه الزيــارات عــوســتقّدم تقــارير . اخلــاص أيــضا تــأثري املراقبــة علــى حــق كفالــة اخلــصوصية
 .القطرية إىل جملس حقوق اإلنسان يف إحدى دوراته القادمة
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قرر اخلـاص أيـضا عـددا مـن االجتماعـات، مبـا يف ذلـك مـع االحتـاد األورويب                    وعقد املُ  - ١٤
 ، واللجنـة الربملانيـة األوروبيـة املؤقتـة        ،والدول األعـضاء يف الربملانـات الوطنيـة لالحتـاد األورويب          

 ءاندعــاء أن وكالــة االســتخبارات املركزيــة تــستخدم البلــدان األوروبيــة لنقــل الــسج   البــشأن ا
واجتمــع أيــضا مــع جلنــة مكافحــة اإلرهــاب، كمــا ســبقت   . غــري قــانوينواحتجــازهم بــشكل 

 ومنـّسق فريـق الـدعم التحليلـي         ،اإلشارة، واملديرية التنفيذية، باإلضـافة إىل رئـيس فرقـة العمـل           
تــبين هنــج منــسق وتعــاوين،    وأخــريا، عقــد املقــرر اخلــاص، بغيــة ضــمان      . جلــزاءات اصــدور

 املعهـود إلـيهم بواليـات مواضـيعية أخـرى،           عات مع مـسؤويل مفوضـية حقـوق اإلنـسان         اجتما
 . تكاملها مع والية املفوضة السامية حلقوق اإلنسانلضمانسيما  ال

وفحص جملس حقـوق اإلنـسان خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير تقريـر املقـرر اخلـاص                     - ١٥
أو املهينـة،   املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                  

ــألردن    ــه ل ــر زيارت وفحــص املقــرر اخلــاص مــسألة التعــذيب   . )A/HRC/4/33/Add.3(املقــدم إث
بغرض انتزاع االعترافات واحلصول على معلومات استخبارية يف املساعي الراميـة إىل مكافحـة       
اإلرهاب وخدمة أهداف األمن الوطين، باإلضافة إىل مسألة نقل األفـراد املـشتبه بـضلوعهم يف                

وأكـد املقـرر اخلـاص يف تقريـره الـسنوي إىل جملـس       ). “التسليم غـري العـادي   ”(أنشطة إرهابية   
وذكَّـر بأمهيـة قيـام الـدول       .  جمددا على احلظر املطلـق للتعـذيب       (A/HRC/4/33)حقوق اإلنسان   

األطــراف يف اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو         
باعتمــاد مبــدأ الواليــة القــضائية العامليــة، وفقــا ملبــدأ االلتــزام بالتــسليم أو احملاكمــة،   الالإنــسانية 

وذلك بإبراز أن الوالية القضائية العاملية هي من أهم سبل مكافحة اإلفـالت مـن العقـاب ألهنـا                   
 . تضمن عدم وجود مالذات آمنة ملرتكيب التعذيب

ملعتقد، يف تقريرهـا الـسنوي إىل جملـس حقـوق           وأشارت املقررة املعنية حبرية الدين أو ا       - ١٦
أهنا تلقت عدة إدعاءات تفيد بأن التـدابري الوطنيـة ملكافحـة    ) Add 1 و A/HRC/4/21(اإلنسان 

 أفـرزت، وال تـزال تفـرز،        ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١اإلرهاب اليت اختذت يف أعقاب أحداث       
ــدين أو املعتقــد يف مجيــع     ــة ال ــارا ســلبية علــى التمتــع حبري وأكــدت أن أعــضاء  . أحنــاء العــاملآث

ــل      ــد تعرضــوا للتحــرش أو االعتقــال أو الترحي ــة ق ــة متطرف . جمموعــات يعتقــد أن هلــا آراء ديني
وأعربت املقررة اخلاصة عن القلق بأن بعض تدابري مكافحة اإلرهاب قد تقوض احتـرام الـدين                

ــد ــه املكلفــ       . أو املعتق ــر عن ــذي عبَّ ــق ال ــن القل ــت جمــددا ع ون اآلخــرون وبوجــه خــاص، أعرب
ــة مــساملة       ــار كيانــات ديني بواليــات، ومــؤداه أن بعــض تعــاريف اإلرهــاب قــد تــستخدم العتب
خارجــة عــن القــانون، أو إلدراج جمموعــات وديانــات بكاملــها يف القائمــة الــسوداء، وبالتــايل   
جعلها موضع ريبة بصفة منهجية، وأوصت بأنـه ينبغـي للـدول أن تركِّـز جهودهـا جمـددا علـى          
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ــز أو      جــذور اإلر ــسان وتعزيزهــا دون حتي ــة حقــوق اإلن ــى ضــرورة أن تكفــل محاي هــاب، وعل
 . انتقائية
ويــرد فحــص املــسائل املتعلقــة بالنقــل الــدويل لألفــراد يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب يف   - ١٧

التقرير السنوي للفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان لعـام              
٢٠٠٦) A/HRC/4/40 و Add.1-5 .(   ــق العامــل أن ممارســة ــات ا”وذكــر الفري ــسليمعملي “ لت

ددة أوضـح الفريـق العامـل أنـه          وبـصفة حمـ    .تتعارض تعارضا قطعيا مع متطلبات القانون الدويل      
عنــدما تــتملص حكومــة مــن الــضمانات اإلجرائيــة، وخباصــة حــق الــشخص املتــضرر يف مســاع  

ن نيـة أهنـا اختـذت تـدابري معقولـة حلمايـة حقـوق             ، ال ميكن لتلك احلكومة أن تدعي حبـس        هأقوال
اإلنــسان لــذلك الــشخص بعــد النقــل، مبــا يف ذلــك احلــق يف عــدم االحتجــاز تعــسفا، ونتيجــة    

وأكـد  . لذلك، فإهنا تتقاسم املسؤولية عّما يلي ذلك من احتجـاز تعـسفي مـع الدولـة املـستلمة                 
 االحتجـاز اإلداري املطـوَّل بـديال    الفريق العامل أيضا أن اتفاقيـات مكافحـة اإلرهـاب ال تعتـرب            

وذكّـر  . بـديال لـضمانات إجـراءات التـسليم       “ التسليم”للعدالة اجلنائية، كما ال تعترب عمليات       
الفريق العامل بتفضيل العدالة اجلنائيـة وإجـراءات التـسليم باعتبارمهـا وسـائل يـتم مـن خالهلمـا               

ت الـيت ال يتـسىن فيهـا ذلـك، جيـوز            ويف احلـاال  . إخضاع مـرتكيب األعمـال اإلرهابيـة للمـساءلة        
للدول مبوجب القانون الدويل ترحيل أو طرد األفراد من غري املواطنني مـن أراضـيها إذا كـانوا                   

وميثـل وجـود    . ميثلون هتديدا لألمن الـوطين، شـريطة احتـرام جمموعـة مـن الـضمانات اإلجرائيـة                
وأعـرب  . بـدأ عـدم الطـرد     إمكانية للشخص أن يطعن يف عملية نقله شرطا أساسـيا للتمـسك مب            

الفريق العامل كذلك عن اتفاقه يف أن مبدأ عدم الطرد ينبغي أن ال ُيطبـق فقـط علـى احلـاالت                      
اليت يوجد فيها خطر التعرض للقتل أو التعذيب خـارج نطـاق القـضاء فحـسب، بـل ينبغـي أن         

. فييشمل أيضا احلاالت الـيت تنطـوي علـى وجـود خطـر فعلـي فيمـا يتعلـق باالحتجـاز التعـس                      
والحظ الفريق أن ممارسة احلصول على ضمانات دبلوماسية من الدولة املستلمة بغيـة الـتملص               

الطرد ميكن القبول هبا ألغراض االحتجاز واحملاكمة العادلة شريطة استيفاء عـدد             من مبدأ عدم  
وأخــريا، أشــار الفريــق العامــل إىل  . مــن الــشروط الــصارمة، املفــصلة يف تقريــر الفريــق العامــل  

الـيت تـسعى للحـصول عليهـا احلكومـة املرسـلة            “ سيةكـ الـضمانات الدبلوماسـية الع    ”يسمى   ما
، حــىت يف حالــة عــدم وجــود هتــم  هلــضمان الــتمكن مــن حرمــان الــشخص املنقــول مــن حريتــ   

وخلـص الفريـق العامـل إىل االسـتنتاج بـأن هـذه             . إجرامية أو أسـس قانونيـة أخـرى لالحتجـاز         
قـانون الـدويل، وحـث احلكومـات علـى عـدم إعطـاء هـذه                الضمانات تشكل انتهاكا خطـريا لل     

نظـر  ا(الضمانات ما مل يتسن منحها وفقا للتشريعات احمللية والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان                 
A/HRC/4/40.( 
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والحظ املقرر اخلـاص املعـين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكـره                   - ١٨
 القلـق، تزايـد مـشاعر العنـصرية والتعـصب جتـاه             األجانب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب، مـع            

. ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١١مجاعات معينة، ال سيما اجلاليات العربية واإلسـالمية، يف أعقـاب            
ونظر املقرر اخلاص يف تقاريره يف مسائل خمتلفة، مبا يف ذلك التنميط العنـصري، وذكَّـر الـدول                

ألجانــب ينبغــي أن يــتم التعامــل معهــا علــى  بــأن املــسائل املتعلقــة بــاهلجرة واللجــوء وأوضــاع ا 
أساس الصكوك الدولية ذات الصلة، وليس فقط انطالقا من البعـد األمـين ومكافحـة اإلرهـاب                 

 ).A/HRC/4/19/Add.4 و A/HRC/4/19/Add.3نظر ا(
ويف عدد من املراسالت املوجهـة إىل الـدول األعـضاء الـيت أثـريت فيهـا مـسائل حمـددة                - ١٩

وعلـى  . جل املكلفون بواليات مسائل تتصل حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب        مثرية للقلق، عا  
ســبيل املثــال تنــاول املقــرر اخلــاص املعــين حبــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو بــإجراءات 
موجزة أو تعـسفا جوانـب تتعلـق بعمليـات القتـل يف سـياق عمليـات ُيـدعى أنـه يـتم القيـام هبـا                   

ــا يف ذلــ   ــل امل ”ك ملكافحــة اإلرهــاب، مب ــات القت ــل عرضــا نتيجــة   “ هــةوجعملي وحــاالت القت
، مكررا إعرابه عن القلق بأن هـذه احلـاالت ال ترتـب التزامـات علـى الـدول                   “تراشق النريان ”

ميكن التحقق منها إلظهار أن أولئك الذين يقعون عرضة للفتك هم حقـا إرهـابيون، أو لتبيـان                 
وركَّــز الفريــق العامــل ). A/HRC/4/20/Add.1نظــر ا(أن مجيــع البــدائل األخــرى قــد اســتنفدت 

التـسليم  ”أو “ التـسليم ”املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي اهتمامه على ممارسـة        
 يف   وذكر أنه نظرا ألن األشخاص الذين خيضعون هلـذه املمارسـة يوضـعون غالبـا               ،“االستثنائي

احلبس االنفرادي يف مرافق سرية، ُيعتقد أن هذه املمارسـة قـد تـصل إىل درجـة اعتبارهـا حالـة                     
اختفاء قسري، وقد تشكل انتـهاكا للحـق يف عـدم التعـرض لالعتقـال واالحتجـاز التعـسفيني،                   

 ).A/HRC/4/41نظر ا(واحلق يف املراجعة القضائية ألسباب االحتجاز 
 

 قوق اإلنساناملنشأة مبعاهدات ح اهليئات
 تنـاول قـضايا ذات صـلة باإلرهـاب     املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان اهليئاتواصلت  - ٢٠

نظـر كـل مـن اللجنـة     بوجه خاص، و. أثناء نظرها يف تقارير الدول األطراف وشكاوى األفراد       
 املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب يف حدود احلظر التام لإلعادة القـسرية يف سـياق               
ــة الطــرف عــن       ــق مبــسؤولية الدول ــضمانات الدبلوماســية وكــذلك يف مــسائل تتعل اســتخدام ال

 .داخل إقليمهاأعمال حتدث خارج إقليمها أو عن أفعال يرتكبها عمالء أجانب 
، قـدمت اللجنـة املعنيـة       )CCPR/C/88/D/1416/2005 (ألزيـري ضـد الـسويد     ويف قضية    - ٢١

ــة بـــشأن عـــد   ــتخدام الـــضمانات منـــهاد مـــن املـــسائل، حبقـــوق اإلنـــسان توجيهـــات هامـ  اسـ
الدبلوماسية لترحيل أي فرد يف حاالت يوجـد فيهـا احتمـال حقيقـي بـسوء املعاملـة، وكـذلك                    
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بشأن املسألة املتعلقة مبسؤولية الدولة يف حاالت يسيء فيها موظفون رمسيـون أجانـب املعاملـة                
ت بـسوء املعاملـة، وحتديـداً يف        وبشأن التزام دولة طـرف بـإجراء حتقيقـات فعالـة يف أي ادعـاءا              

حالة طرد السويد املواطن املصري، حممد ألزيري، إىل مصر ألسباب أمنية، رغم أن الـسلطات               
السويدية قد وجدت أنه سيتعرض يف حال عودتـه إىل سـوء املعاملـة وهلـذا فـإن طـرده سـيتناىف                      

 الــسلطات وتنفيــذاً لعمليــة طــرده، ســلمت   . حقــوق اإلنــسان بــشأن مــع التزامــات الــسويد   
ووصــف أمـني مظــامل  . الـسويدية الـسيد ألزيــري إىل عمـالء أجانـب يف أحــد مطـارات الـسويد      

الربملان السويدي املعاملة اليت تعرض إليها عقب ذلك السيد ألزيري على أيدي عمالء أجانـب               
واتبعـت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، أثنـاء النظـر يف مـسألة الـضمانات                   . “الإنـسانية ”بأهنا  

 “ضـــد الـــسويدعجيـــزة ”لدبلوماســـية، حتليـــل جلنـــة مناهـــضة التعـــذيب يف القـــضية املرافقـــة  ا
)Cat/C/34/D/233/2003 .(       حرصا منـها   ،وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن السويد

علـى أيـدي الـسلطات املـصرية، وبالتـايل          على التقليل من احتمال إساءة معاملة ذلك الشخص         
اعتمـدت حـصراً علـى الـضمانات         فإهنـا    هتا باالمتنـاع عـن اإلعـادة القـسرية        جتنب انتهاك تعهـدا   

ــأن الــ      ــصرية ب ــسلطات امل ــها ال ــيت قدمت ــذكور الدبلوماســية ال ــذيب   شخص امل ــن يتعــرض للتع ل
ويف ضوء مجلـة أمـور منـها أن الـضمانات مل تـشمل أي آليـة تكفـل                   . وسيخضع حملاكمة عادلة  

ن الزيــارات إىل مكــان االحتجــاز ذها الفعلــي، وأإنفاذهــا، وأنــه مل يكــن هنــاك أي شــرط لتنفيــ
ــارات خاصــة           مل ــام بزي ــة القي ــا إمكاني ــا فيه ــدة، مب ــة للممارســة اجلي ــايري الدولي ــق املع ــنظم وف ت

للمحتجزين والوصول إىل اخلربات الطبية وتلك املتعلقة باألدلة اجلنائية، فقد اسـتنتجت اللجنـة      
 يــة مــن خطــر التعـرض لــسوء املعاملــة ونتيجــة أن الـضمانات الدبلوماســية مل تكــن كافيـة للحما  

 .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٧لذلك، اعترب الطرد انتهاكاً للمادة 
النظر يف املسألة املتعلقة مبسؤولية الدولة، أشـارت اللجنـة املعنيـة            أي  ويف القضية ذاهتا،     - ٢٢

لــى األقــل عــن املــوظفني الــرمسيني األجانــب حبقــوق اإلنــسان إىل أن الدولــة الطــرف مــسؤولة ع
اإلذعـان  وافقـة أو    باملالذين ميارسون أعماالً سيادية على أرضـها، إذا مـا ُنفـذت هـذه األعمـال                 

وباإلضـافة إىل ذلـك، أبـرزت اللجنـة التـزام الـدول األطـراف بـأن          . الدولـة الطـرف   من جانـب    
صى، قـدر اإلمكـان، املـسؤولية اجلنائيـة     تكفل متتع أجهزهتا املعنية بالتحقيق بالقدرة على أن تتق    

 مـن العهـد     ٧املترتبة على مجيع املوظفني املختصني احملليني واألجانب إزاء سلوك ينتـهك املـادة              
بالتزامــات مــن شــأن التقــاعس عــن ذلــك أن يكــون مبثابــة إخــالل و. التــهم املالئمــةوّجــه وأن ت

 . من العهد٢ باملادة  مقترنة٧الدولة مبوجب املادة 
وواصلت جلنة مناهضة التعـذيب النظـر يف مـسألة الـضمانات الدبلوماسـية ويف املـسألة           ٢٣

 “يليـت ضـد أذربيجـان     ”املتعلقة مبسؤولية الدول عن أفعال ترتكب خارج أراضـيها يف قـضية             
)CAT/C/38/D/281/2005 .(             وأكدت جلنة مناهضة التعذيب مربراهتـا بـشأن مـسألة اللجـوء إىل
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فقــد . يف حــاالت اإلعــادة القــسرية الــيت ميكــن أن تــساء فيهــا املعاملــة  الــضمانات الدبلوماســية 
أدينت غيابياً صاحبة الشكوى، وهي مواطنـة تركيـة منحـت صـفة اللجـوء يف أملانيـا، لتورطهـا                    

وقد احتجزت يف أذربيجـان،     . يف أنشطة ختريبية ذات صلة حبزب العمال الكردستاين يف تركيا         
كيــا بنــاًء علــى ضــمانات قدمتــها الــسلطات التركيــة بــشأن حيــث اختــذ القــرار بتــسليمها إىل تر

ات األذربيجانيــة التــدابري املؤقتــة الــيت طلبتــها  قــد جتاهلــت الــسلط و. معاملتــها عقــب تــسليمها 
نـت اللجنـة أن الـسلطات األذربيجانيـة مل تـربر سـبب              وبّي. قامـت بتـسليمها إىل تركيـا      واللجنة  

بيليـت، رغــم أن الوضـع العــام ألشـخاص مثــل    عـدم اعترافهــا بـصفة اللجــوء املمنوحـة للــسيدة    
ــة مبوجــب املــادة     مناهــضة   مــن اتفاقيــة٣صــاحبة الــشكوى وماضــيها قــد أثــارا قــضايا حقيقي

كمـا وجـدت   . املهينـة  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو  
ــة  ــادة أن االلجن ــة ٣مل ــن االتفاقي ــهكت  م ــد انت ــسلطات   ق ــع أن ال ــة زعمــت أن  ، م األذربيجاني

عودهتـا وأن الـسيدة بيليـت كانـت     سفارهتا يف تركيا كانت ترصـد معاملـة الـسيدة بيليـت بعـد           
ورأت . أكدت يف حمادثة خاصة مع ممثل السفارة أهنا مل تتعرض للتعذيب أو لـسوء املعاملـة                قد

 الوضـع بعـد     اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم ما يكفي من املعلومـات لتبيـان أن آليـات رصـد                 
العودة أو اخلطوات اليت اختذهتا كانـت يف الواقـع ويف تـصور صـاحبة الـشكوى معـاً موضـوعية          

 . وحيادية وتستحق الثقة الكافية
وتناولت أيضاً جلنة مناهضة التعذيب املسألة املتعلقة مبسؤولية الدولة الطرف عـن قيـام               - ٢٤

وأشـارت اللجنـة    . تجـزين دولـة لنقـل حم    بعملية خارج أراضـي ال    قوات اجليش يف الدولة العضو      
 من االتفاقية والتزامها بعدم اإلعادة القـسرية يـسري علـى قـوات جـيش الدولـة                  ٣إىل أن املادة    

العضو، أينما متركزت، حيث متارس سيطرة فعلية على أي فرد، وذلك حىت يف حـال خـضوع               
يف نتجت اللجنة أنه جيـب      ومن مث فقد است   . دولة أخرى التنفيذية ل لقيادة  لقوات الدولة الطرف    

ي نقل حملتجزين موجودين فعالً يف حوزة الدولة الطرف إىل حـوزة أي دول أخـرى أن ميتثـل         أ
 ).CAT/C/DNK/CO/5انظر ( من االتفاقية ٣متاماً للمادة 

 
 أنشطة مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -ا ثالث 

نظرها يف مسألة محايـة حقـوق       قوق اإلنسان   حلواصلت مفوضة األمم املتحدة السامية       - ٢٥
تقــدميها لتوصــيات ، كمــا واصــلت اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب

اإلعـراب  يف حوارهـا مـع دول حمـددة    عادت وقد أ . عامة بشأن التزامات الدول يف هذا الصدد      
املمارسـات الـيت اتبعتـها دول       قلقها البالغ إزاء عـدد مـن التـدابري التـشريعية الـيت اعتمـدهتا و               عن  

بذريعة مكافحة اإلرهاب، واليت حتـدث ضـرراً شـديداً ميـس سـيادة القـانون واسـتمرارية جنـاح                    
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سـيما العهـد الـدويل اخلـاص         مكافحة اإلرهاب، مبا يتمشى مع معاهدات حقوق اإلنسان، وال        
 . باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب

 
 يف تدابري مكافحة اإلرهابالتدقيق القضائي 

أعربــت املفوضــة الــسامية عــن قلقهــا إزاء مــا قــد يــسود مــن افتقــار إىل الــشفافية أثنــاء   - ٢٦
واعتمـدت بعـض الـدول أو أحيـت         . عملييت التحقيق واحملاكمة يف قضايا ذات صلة باإلرهـاب        

درها، ومعلومـات مل يكـشف مـص   اسـتعملت أدلـة     مبادئ أسرار الدولة أو مبادئ احلـصانة، أو         
ــة مــصادر    ــدابري حلماي معلومــات اســتخباراتية أو عــسكرية أو دبلوماســية باســم    وأو اختــذت ت

بيد أن جلميع هذه التدابري أثر ضار يتمثل يف احلد مـن إمكانيـة احلـصول                . مصاحل األمن الوطين  
إقامــة الــدعوى يف قــضايا وشــاملة وفعالــة وعاجلــة علــى املعلومــات الالزمــة إلجــراء حتقيقــات  

العـام  لتـصور   كما أهنا تقوض مصداقية نتائج التحقيقـات واحملاكمـات وا         . ة باإلرهاب صل ذات
زاهتها وحتمــي املــسائل اهلامــة مــن املناقــشة العامــة الكاملــة ومــن املــساءلة يف املؤســسات         ـلنــ

 .الدميقراطية
ممارســة رقابــة قــضائية فعالــة علــى  وقــد شــددت املفوضــة الــسامية علــى أمهيــة ضــمان    - ٢٧
ــ مــا  للمــصاحل الوطنيــة، ة محايــسلطة التنفيذيــة بأنــه معلومــات ال جيــوز الكــشف عنــها تــصفه ال
يوحي بتنازل قضائي غـري مـربر   ذلك ويف حال االفتقار إىل هذه الرقابة، فإن  . سيما األمنية  وال

 ،للــسلطة التنفيذيــة بــشأن املبــادئ الرئيــسية للحــصول علــى العدالــة، واحلــق يف انتــصاف فعــال  
ة علــى ذلــك، فإنــه مــن وعــالو.  واحلــق يف حماكمــة عادلــة،إىل احملــاكموصــول تمكن مــن الوالــ
املالئــم ســوق مبــادئ الــسرية واحلــصانة يف حــاالت رمبــا حــدثت فيهــا انتــهاكات خطــرية    غــري

ــا وضــمان          ــسؤولني عــن ارتكاهب ــد امل ــا لتحدي ــق فيه ــضروري التحقي ــن ال ــسان وم ــوق اإلن حلق
عـدٍد  وضـع   تنظـر يف    جيوز هلـا أن      أن الدول    وقد أشارت املفوضة السامية إىل    . مساءلتهم التامة 
بغية اللجوء إليهـا يف ظـروف مالئمـة، مثـل اسـتعمال      تراعى فيها العناية والدقة من التدابري اليت   

ــسات حماكمــة ســرية حفاظــاً علــى املــصاحل       ــة للمحــامني، ويف جل ــصاريح اخلاصــة أو األمني الت
لظروف املربرة تربيراً دقيقاً والـيت تتطلـب        وقد يساعد استخدام الوسائل املناسبة يف ا      . املشروعة
لبعض املعلومات يف احلفاظ على خمتلف مصاحل الفـرد يف احلـصول علـى حماكمـة                مقيدة  معاجلة  

وفق األصول أو خيدم، حسب االقتضاء، مصلحة اجملتمع من خالل إلقـاء الـضوء علـى التـدابري                  
القـضائية  افظـة علـى نــزاهة العمليـة         كمـا خيـدم احمل    اليت اعتمدهتا الدولـة يف مكافحـة اإلرهـاب،          

 .ومصلحة الدولة يف مكافحة اإلرهاب بصورة فعالة
 مجيــع التــدابري املعتمــدة ملكافحــة    تأكيــد أمهيــة إخــضاع  املفوضــة الــسامية  أعــادت و - ٢٨

ــل     ــال يكف ــضائي فع ــاب الســتعراض ق ــع  اإلره ــشِّيها م ــسان، وال  مت ــوق اإلن ــانون حق ــيما  ق س
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ورحبــت املفوضــة الــسامية بالــشفافية وباملــسامهة يف مناقــشة   . هاقانونيتــها وضــرورهتا وتناســبيت 
عامة ومؤسسية كاملة ومستنرية عقدت بناًء على عـدد مـن القـرارات واالستفـسارات الوطنيـة               

وتبني هـذه القـرارات واالستفـسارات بوضـوح عـدم وجـود تنـازع متأصـل بـني                    .)٣(واإلقليمية
دف هتـ لتلـك التـدابري   ية مـستقلة وحياديـة وفعالـة      مراجعة قـضائ  تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب و    

إىل ضمان كل من مشروعية التدابري مبوجب قانون حقوق اإلنـسان وحـق األفـراد واجملتمعـات             
ــل أن . يف التحقيقــات وســبل االنتــصاف املالئمــة   االســتعراض القــضائي املناســب يعــزز مــن   ب
 .استمرارية وبقاء تدابري مكافحة اإلرهاب

 
 شتبه يف قيامهم بنشاط إرهايب واحتجازهم سراًنقل األفراد امل

واصلت املفوضة السامية، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، إبراز التحدي اخلطـري املاثـل              - ٢٩
أمام حقوق اإلنسان الذي يـشكله كـل مـن إعـادة أو طـرد أو ترحيـل أو تـسليم أو نقـل أفـراد                          

وتـثري  . القـانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان       يشتبه يف قيامهم بنـشاط إرهـايب باتبـاع طـرق تتنـاىف و             
ظـر  عمليات النقل هذه احتماالت بوقوع انتـهاكات حلـق الـشخص يف احلريـة ويف األمـن، وحل           

التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة، وللحــق يف 
، وللحــق يف حيــاة ة عادلــةاالعتــراف بــه أينمــا وجــد شخــصاً أمــام القــانون، وللحــق يف حماكمــ

. وميكن أيضاً تصنيفهم يف عـداد املخـتفني قـسراً      . خاصة وأسرية واحلق يف سبيل انتصاف فعال      
وأشارت املفوضة السامية إىل أن أي عملية نقل لفرد ما جيب أن حتتـرم سـيادة القـانون، مبـا يف            

 .ذلك احلق يف احترام كرامة الشخص املتأصلة فيه واحملاكمة وفق األصول
، (A/HRC/4/88) وتناولــت املفوضــة الــسامية، يف تقريرهــا إىل جملــس حقــوق اإلنــسان  - ٣٠

اإلجراءات اخلاصة، بـشأن املبـدأ الراسـخ        املكلّفني بواليات تتعلق ب   مسألة تناوهلا أيضاً عدد من      
نـاك  وينص هذا املبدأ على أنـه إذا كـان ه     . متاماً يف القانون الدويل املتعلق بعدم اإلعادة القسرية       

ــة أو ال  احتمــال حقيقــي بالتعــذيب أو   ــسانية  غــريه مــن ضــروب املعامل ــة القاســية أو الالإن عقوب
__________ 

الـسري وحـاالت نقـل    انظر، يف مجلة أمور، جملس أوروبا، جلنة الشؤون القانونية وحقوق اإلنـسان، االحتجـاز       )٣( 
ــا       ــس أوروبـ ــضاء يف جملـ ــص دوالً أعـ ــزين ختـ ــشروع للمحتجـ ــري مـ ــرا مـــاريت ”(غـ  AS/Jur(2006)16، )“تقريـ

مــن االتفاقيــة الدوليــة حلقــوق  ٥٢العــام املقدمــة مبوجــب املــادة  متابعــة تقــارير األمــني”؛ و AS/Jur(2007)36 و
سـيما بتحـريض     يف قيامهم بأعمال إرهابيـة، وال    اإلنسان بشأن مسألة االحتجاز السري ونقل احملتجزين املشتبه       

 / حزيـران  ٣٠مقترحـات مقدمـة مـن األمـني العـام،           ): SG/Inf(2006)13  و SG/Inf(2006)5(من وكاالت أجنبية    
 وحممـد حركـة ضـد       عادل شرقاوي وحـسن املـري     ؛ احملكمة العليا لكندا،     SG(2006)01، الوثيقة   “٢٠٠٦يونيه  

؛ وجلنـة التحقيـق يف   ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٢٣، السالمة العامة والتأهب للطـوارئ وزير املواطنة واهلجرة ووزير   
؛ وجلنـة  ٢٠٠٦إجراءات املسؤولني الكنديني فيما يتصل مباهر عرار، وتقرير عن األحداث املتصلة مباهر عـرار،               

ــك،       ــال ذلـ ــاهلجرة، ومثـ ــة بـ ــون املتعلقـ ــة للطعـ ــدة اخلاصـ ــة املتحـ ــة  . د و أ. داململكـ ــر الداخليـ ــد وزيـ ، س ضـ
 .٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٧
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املهينة يف أي دولة مستقبلة، فإن حظر اإلعـادة القـسرية تـام و ال جيـوز إخـضاعه ألي قيـود                     أو
وأعربــت مــراراً عــن قلقهــا إزاء اســتخدام الــضمانات الدبلوماســية ومــذكرات   . أو اســتثناءات

 وغريها من االتفاقات الدبلوماسية بـشأن نقـل أفـراد يـشتبه يف قيـامهم بأنـشطة إرهابيـة               التفاهم
وهلـذا  . باعتبارها ممارسات غري مالئمة وغـري فعالـة وتقـوض مـن احلظـر التـام لإلعـادة القـسرية                   

رحبت املفوضة الـسامية بالعـدد املتزايـد للقـضايا الوطنيـة الـيت عارضـت فيهـا احملـاكم وهيئـات                      
لوماسـية قـد اعتـربت غـري موثوقـة          ة أفراد بناًء على تقيـيم يفيـد بـأن الـضمانات الدب            خرى إعاد أ
 خلطـرية غري كافية للحد من احتمـال التعـذيب أو سـوء املعاملـة أو غريهـا مـن االنتـهاكات ا                     أو

 .)٤(حلقوق اإلنسان
 التـزام يقع على عاتقها    وأشارت املفوضة السامية كذلك إىل أن مجيع الدول األطراف           - ٣١

بــضمان عــدم اســتخدام أراضــيها لنقــل أشــخاص إىل أمــاكن حيتمــل فيهــا تعرضــهم          قطعــي 
ويشمل ذلك التزاماً بالتحري بصورة فعالة عما إذا كانت حتركات الـدول األجنبيـة            . للتعذيب

أو عمالء أي دولة على أو عرب أراضيها قد تنطوي على مثل هذه املمارسات، حيثما وجـدت                  
كــاب هــذه األفعــال   قــد تــستتبع مــساعدة دول أخــرى يف ارت   و. مــسوغات لالعتقــاد بــذلك  

تاليـة  مـسؤولية الدولـة عـن أي انتـهاكات          أو التقاعس عن اختـاذ تـدابري للحمايـة          املشروعة   غري
وأثنت املفوضـة الـسامية، يف خطـاب أدلـت بـه أمـام اجلمعيـة الربملانيـة جمللـس                    . حلقوق اإلنسان 

احملمودة اليت اختذهتا الـنظم اإلقليميـة األوروبيـة         ، على اخلطوات    ٢٠٠٧أبريل  /أوروبا يف نيسان  
للتحقيق بشأن تقـارير عـن وقـوع انتـهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان، والسـيما عـن حـاالت                      

ورحبـت باالستقـصاءات    . االحتجاز الـسري وعمليـات النقـل غـري املـشروعة فيمـا بـني الـدول                
يـدت بـشدة التوصـيات الـيت        املخصصة اليت أجريت داخـل جملـس أوروبـا واالحتـاد األورويب وأ            

 .كما شجعت الدول على تنفيذ استقصاءات وطنية مناسبة. قدمتها هذه اهليئات
ــسألة ا      - ٣٢ ــرات م ــدة م ــسامية ع ــضاً املفوضــة ال ــة وطرحــت أي ــضائيملراجع ــشروعية ةالق  مل

بـصورة مـشروعة شخـصاً يـشتبه يف     أن حتتجـز  دولة ما جيوز ل  يماوأشارت إىل أنه ف   . االحتجاز
لقــانون حقــوق اإلنــسان املتعلــق حبريــة      مــشددا  االمتثــال  يلــزم   هشاط إرهــايب، فإنــ  قيامــه بنــ 

 .األشخاص وأمنهم، وحق الفرد يف االعتراف به أمام القانون واحلق يف حماكمة وفـق األصـول               
حمكمـة دون إبطـاء، حـىت يتـسىن للمحكمـة أن            أمـام   االحتجـاز   مراجعـة   ويشمل ذلك احلق يف     

__________ 
 / نيـسان ٢٧، س ضـد وزيـر الداخليـة   . د و أ . دنظر جلنة اململكة املتحدة اخلاصة للطعون املتعلقـة بـاهلجرة،           ا )٤( 

). ح (٣الفقرة  ) CAT/C/NET/CO/4(، جلنة مناهضة التعذيب، استنتاجات وتوصيات، هولندا        ٢٠٠٧أبريل  
ير، أن احلكومة مل تعتمد أبـداً علـى الـضمانات الدبلوماسـية لتكفـل               وقد بني وفد هولندا، أثناء النظر يف التقر       

انظـر نـشرة األمـم املتحـدة الـصحفية          .  علـى اإلطـالق    عدم تعرض أي شخص يرسل إىل بلـد حمـدد للتعـذيب           
 .“جلنة مناهضة التعذيب تستمع إىل رد هولندا”. ٢٠٠٧مايو / أيار٨املؤرخة 
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احلريــة وتــأمر بــاإلفراج الفــوري عنــدما يكــون االحتجــاز غــري مــشروعية احلرمــان مــن يف تبــت 
ــق ويعــين هــذا  . مــشروع ــل ا  تطبي ــضمانات األخــرى، مث ــام مــن  احلــد األدىن مــن ال ــتمكن الت ل

حــصل عليهــا بطريقــة مــشروعة، لكفالــة  تاملاديــة املتعلقــة باالحتجــاز واملاالطــالع علــى األدلــة 
 . فعالية االستعراض

 
  ومكافحة اإلرهابأدوات تتعلق حبقوق اإلنسان

تتوىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وضع عـدد مـن األدوات بـشأن مكافحـة        - ٣٣
سـيما وضـع صـحيفة وقـائع حلقـوق اإلنـسان        اإلرهاب مع االحترام التام حلقوق اإلنـسان، وال     

ــائع  وجه وســت. واإلرهــاب ومكافحــة اإلرهــاب  ــة واملنظمــات  إىل صــحيفة الوق ســلطات الدول
ومية الوطنية والدولية، ومؤسسات حقـوق اإلنـسان، واملمارسـني القـانونيني وغريهـم              احلك غري

ــسان يف ســياق اإلرهــاب ومكافحــة         ــوق اإلن ــز حق ــة وتعزي ــضمان محاي ــيني ب ــراد املعن ــن األف م
وسيتمثل اهلدف منها يف توفري أداة عملية للممارسني الـذين يتعـاملون مـع مكافحـة                . اإلرهاب

، نظمــت مــشاورة بــني اخلــرباء ملناقــشة  ٢٠٠٧مــارس /ويف آذار. اإلرهــاب وحقــوق اإلنــسان 
وضم املـشاركون فيهـا     . صحيفة الوقائع املتعلقة حبقوق اإلنسان واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب       

تتعلـق  أعضاًء من اللجنة الفرعيـة الـسابقة لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان، ومكلفـني بواليـات                    
دة، ومنظمـــات إقليميـــة ومنظمـــات تحـــجراءات خاصـــة ذات صـــلة، ووكـــاالت لألمـــم امل بـــإ
جمموعـة  وتعكف أيضاً مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان علـى اسـتكمال           . حكومية غري

ــاء مكافحــة           ــسان أثن ــوق اإلن ــة حق ــشأن محاي ــة ب ــات اإلقليمي ــم املتحــدة واملنظم ــرارات األم ق
لـدويل وقـانون    اين ا  وتتـوىل وضـع صـحيفة وقـائع تتعلـق بالعالقـة بـني القـانون اإلنـس                  ،اإلرهاب

 .حقوق اإلنسان
 

 تطورات أخرى
 ٢٠٠٦نـــوفمرب /قامــت مفوضــية األمـــم املتحــدة حلقــوق اإلنـــسان يف تــشرين الثــاين       - ٣٤

ــا للمؤســسات الدميقراطيــة وحقــوق      باالشــتراك مــع مكتــب منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
إلرهــاب، اإلنــسان بتنظــيم حلقــة عمــل عــن حقــوق اإلنــسان والتعــاون الــدويل يف مكافحــة ا    

ــة ليختنــــشتاين  ــرباء يف األمــــن   . استــــضافتها حكومــ ــة للخــ ــة العمــــل الفرصــ وأتاحــــت حلقــ
وللمستشارين القانونيني من وزارات الداخلية والعدل والدفاع والـشؤون اخلارجيـة يف خمتلـف              
الـدول املـشاركة يف منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، وكـذلك للخـرباء يف حقـوق اإلنـسان           

ــانون الــدويل  ، لتحديــد ومناقــشة التزامــات حقــوق اإلنــسان الدوليــة والتزامــات الــدول        والق
ــق       ــدويل يف مــسائل تتعل ــدان التعــاون ال ــا يف مي املــشاركة يف منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب
مبكافحـــة اإلرهـــاب وملـــساعدة الـــدول يف ضـــمان وفـــاء التـــدابري املتخـــذة ملكافحـــة اإلرهـــاب 
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وركزت فرقة العمل، حتديداً، علـى مـسائل        . قوق اإلنسان لتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حل    با
تتعلــق بنقــل األفــراد املــشتبه يف قيــامهم بنــشاط إرهــايب، مبــا فيهــا مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية،   

كمـا نـاقش املـشاركون      . والضمانات اإلجرائية واحملاكمة وفق األصـول يف سـياق نقـل األفـراد            
ومـات، وكـذلك جبـزاءات فرديـة مثـل جتميـد األصـول        املعلتقاسـم  مسائل تتعلق بتبادل األدلة و   

 .وآثار اآلليات الوطنية والدولية لوضع القوائم على حقوق اإلنسان
وشاركت أيضاً مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف عدد من االجتماعـات الـيت               - ٣٥

ق خـرباء   تتناول مسائل ذات صلة حبقوق اإلنسان ومكافحـة اإلرهـاب، مبـا فيهـا اجتمـاع لفريـ                 
ــات األساســية يف ســياق         نظّ ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــين بتعزي ــرر اخلــاص املع ــه املق م

 وحلقــة عمــل للخــرباء معنونــة ٢٠٠٦نــوفمرب /مكافحــة اإلرهــاب يف بــرلني، يف تــشرين الثــاين 
نظمهـا مكتـب     ،“محاية احلـق يف اخلـصوصية     : حتديات حقوق اإلنسان يف مكافحة اإلرهاب     ”

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١وض حقوق اإلنسان، توماس هامربرغ، يف جملس أوروبا ملف
 

 استنتاجات  - رابعا 
تعــد اســتراتيجية األمــم املتحــدة العامليــة ملكافحــة اإلرهــاب تطــوراً هامــاً يف ضــمان   - ٣٦

وينبغــي  .لإلرهــاب علــى الــصعد الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة  التــصدي املتــسق والــشامل 
االسـتراتيجية الـيت تعتـرب احتـرام        تها لإلرهاب أن تواصل تنفيـذ       يف مكافح للدول األعضاء   

مـن  بـدعم  ، وذلـك   حقوق اإلنسان وسيادة القـانون الركيـزة األساسـية ملكافحـة اإلرهـاب            
فرقة العمل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب، مبـن فـيهم مفوضـية األمـم                     أعضاء  

بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان واحلريـات          املتحدة حلقـوق اإلنـسان واملقـرر اخلـاص املعـين            
وينبغــي أن يــشتمل ذلــك علــى التــزام بــضمان أن . األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب

ــة هليكــل مكافحــة       تــصبح معاهــدات حقــوق اإلنــسان عنــصراً كــامالً مــن العناصــر املكون
 .اإلرهاب

وق اإلنـسان   مـسألة محايـة حقـ     معاجلة  نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان      يواصل  و - ٣٧
واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب، مـن خـالل تـدابري منـها مـساعدة الـدول                   

مجيـع التـدابري املتخـذة ملكافحـة اإلرهـاب مـع التزاماهتـا مبوجـب                متـشي   األعضاء يف ضمان    
 .الالجئنيو ةاإلنسانيالشؤون  حلقوق اإلنسان وة الدولينيانوالق
امية حلقـوق اإلنـسان واهليئـات املنـشأة مبعاهـدات      وقد واصل كل من املفوضة الس  - ٣٨

اإلجراءات اخلاصـة اإلعـراب   املكلّفني بواليات تتعلق بـ  حقوق اإلنسان، وكذلك عدد من      
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عن القلق البالغ إزاء عدد مـن التـدابري الـيت اختـذهتا الـدول والـيت ال تـزال تقـوض حقـوق                        
ــانون  ــيادة القـ ــد . اإلنـــسان ومتـــس سـ ــذه التـ ــ: ابريوتـــشمل هـ از الـــسري والنقـــل االحتجـ

استخدام الضمانات الدبلوماسـية   النظامي لألفراد املشتبه يف قيامهم بأنشطة إرهابية؛ و        غري
ــر إعــادهتم إىل أمكــان       أو مــذكرات التفــاهم أو غريهــا مــن اتفاقــات النقــل مــن أجــل تربي

يواجهــون فيهــا احتمــاالً حقيقيــاً بالتعــذيب أو ســوء املعاملــة أو انتــهاكات خطــرية أخــرى    
وق اإلنـسان يف خـرق للحظـر التـام لإلعـادة القـسرية؛ واسـتمرار احتجـاز األشـخاص                    حلق

املــشتبه يف ضــلوعهم بأعمــال إرهابيــة يف غيــاب أســاس قــانوين لالحتجــاز وحــد أدىن مــن     
 لالحتجـاز؛   ةقـضائي ملراجعـة ال  ضمانات إجراء حماكمة وفق األصول، مبا يف ذلك احلـق يف ا           

ضائي الفعال لتـدابري مكافحـة اإلرهـاب؛ ومـسائل مثـل            والقيود املفروضة على التدقيق الق    
 .ألفراد واحترام مبدأ الشرعية عند تعريف اإلرهابتنميط اإنشاء 

 


