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 موجز

حيتوي هذا التقرير الذي أعده املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف                 
 ١ويشري القسم أوالً إىل األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف الفترة من . ق مكافحة اإلرهاب على جزأينسيا

وتعكس األقسام من ثانياً إىل خامساً القضية املواضيعية        . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يناير إىل   /كانون الثاين 
ويشري القسم ثالثاً إىل اإلطار     .  سياق مكافحة اإلرهاب   الرئيسـية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف      

املعـياري ويتضمن معلومات عن العمل الذي أجنزته حىت اآلن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان،        
واإلجـراءات اخلاصة، وكيانات األمم املتحدة األخرى مثل حمكمة العدل الدولية وجلنة مكافحة اإلرهاب التابعة               

كما تناولت منظمات إقليمية مثل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وجملس أوروبا واألحكام             .  األمن جمللس
الصـادرة مـن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، العالقة بني احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتدابري               

 .مكافحة اإلرهاب

ص املتعلق ببلده كما تبني مصادر أخرى، التأثري السليب الذي ميكن ويف القسم رابعاً، يبني عمل املقرر اخلا 
ويتناول املقرر اخلاص   . أن تتركه تدابري مكافحة اإلرهاب على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

ض األمن على فرص    عدداً من األمثلة املواضيعية والقطرية مثل كيف ميكن أن تؤثر العوائق املادية اليت تقام ألغرا              
احلصول على الصحة والتعليم والعمل وغري ذلك؛ وكيف تعرقلت جهود املنظمات اخلريية واإلنسانية واملالية من               
أجـل الترويج للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حبجة مكافحـة متويل اإلرهاب؛ وكيف ميكن أن يتأثر          

ن مصلحة األمن القومي؛ وكيف ميكن أن تؤدي تدابري مكافحـة          احلـق يف التعلـيم أو يتم التغاضي عنه ألنه م          
 اإلرهاب إىل وصم واستهداف جمتمعات أصلية وأقلية، مما يتسبب يف القضاء على سبل معيشتهم وطردهم القسري

 .وتشردهم الداخلي

 معاجلة  ويف القسـم خامسـاً ينتقل التركيز إىل دور تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف               
ويلزم إدراج مثل هذه االعتبارات عند صياغة استراتيجيات        . ومواجهة الظروف اليت تفضي إىل انتشار اإلرهاب      

 .مستدامة وطويلة األجل ملكافحة اإلرهاب

وتـرد االستنتاجات وتوصيات املقرر اخلاص يف القسم سادساً الذي يتضمن توصيات نتجت عن العمل                
ر اخلاص، وتوصيات من الدول واجملتمع الدويل، وتوصيات خاصة موجهة إىل خمتلف            القطـري الذي قام به املقر     

 .آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٤ ٢-١ ....................................................................مقدمة -أوالً 

 ٤ ٩-٣ ...................................................................األنشطة  -ثانياً 

 ٥ ٣٢-١٠ .....رهاباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق مكافحة اإل -ثالثاً 

 ٥ ١١-١٠ ...................................................اإلطار املعياري -ألف  

 ٥ ٣٥-١٢ ..................................................األعمال السابقة -باء  

 اهليـئات املنشـأة مبوجـب معاهدات األمم املتحدة حلقوق           -١  
 ٥ ٢١-١٢ ................................اإلنسان واإلجراءات اخلاصة   

 ٧ ٢٤-٢٢ .................الكيانات األخرى يف منظومة األمم املتحدة -٢  

 ٩ ٣٢-٢٥ ..........................................املنظمات اإلقليمية -٣  

 تـأثري تدابري مكافحة اإلرهاب يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           -رابعاً 
 ١١ ٦٣-٣٣ ..................................................................والثقافية 

 ١٢ ٤١-٣٥ ...........قيام إسرائيل بتشييد حاجز يف األرض الفلسطينية احملتلة -ألف  

 ١٤ ٥٠-٤٢ .....اآلثار املترتبة على التدابري الرامية إىل مكافحة متويل اإلرهاب -باء  

 ١٧ ٥٦-٥١ ......................................احلق يف التعليم وسياقه العام - جيم 

 ١٩ ٦٣-٥٧ .......احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية -دال  

 ٢١ ٦٨-٦٤ .دور تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مكافحة اإلرهاب -خامساً 

 ٢٢ ٧٤-٦٩ ..................................................االستنتاجات والتوصيات -سادساً 

 ٢٢ ٧١-٦٩ .....................................................اجاتاالستنت -ألف  

 ٢٣ ٧٤-٧٢ ........................................................التوصيات -باء  

 
 



A/HRC/6/17 
Page 4 

 

  مقدمة-أوالً 

يقـدم املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب         -١
، وقـراري اجلمعيـة   ٢٠٠٥/٨٠هـذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً ب ـقرار جلنـة حقوق اإلنسان              

ويتضمن إشارة إىل األنشطة اليت     . ٢٠٠٦/١٠٢، ومقـرر جملس حقوق اإلنسان       ٦٠/٢٥١ و ٦٠/١٥٨العامـة   
 وآراءه حول القضية املواضيعية ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١اضطلع هبا يف الفترة من 

قرر اخلاص التأثري السليب الذي     ويناقش امل . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق مكافحة اإلرهاب       
ميكـن أن تتركه تدابري مكافحة اإلرهاب على هذه احلقوق اخلاصة ودور تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية                

 .والثقافية يف سياق الوقاية من اإلرهاب

 ٢٠٠٧وقـد صدرت إضافة هلذا التقرير عن الرسائل اليت بعث هبا املقرر اخلاص إىل احلكومات يف عام                   -٢
؛ والتقرير بشأن بعثة (A/HRC/6/17/Add.1)والردود اليت تلقاها منها والبيانات الصحفية الصادرة يف إطار واليته 

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٦ إىل  ١٦تقصـي احلقـائق الـيت قـام هبـا املقرر اخلاص جلنوب أفريقيا يف الفترة من                  
(A/HRC/6/17/Add.2)         قام هبا املقرر اخلاص إىل الواليات املتحدة        ؛ وتقريـر بشـأن بعـثة تقصي احلقائق اليت 
؛ وتقرير بشأن بعثة تقصي احلقائق (A/HRC/6/17/Add.3) ٢٠٠٧مايو / أيار٢٥ إىل ١٦األمريكية يف الفترة من    

 ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١٠ إىل   ٣إىل إسـرائيل، مبـا يف ذلك زيارات إىل األراضي الفلسطينية احملتلة، يف الفترة من                
(A/HRC/6/17/Add.4). 

  األنشطة-ثانياً 

يأمل املقرر اخلاص، فيما يتعلق مبسألة زياراته القطرية القادمة، يف القيام ببعثة إىل الفلبني وإىل إسبانيا يف                  -٣
وهناك أيضاً طلبات مل يتم البت فيها بعد بشأن إجراء زيارات إىل باكستان             . ٢٠٠٨النصـف األول مـن عام       

 .وتونس واجلزائر وماليزيا ومصر

 يناير / كانون الثاين  ١وميكـن احلصول على ملخص لألنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص يف الفترة ما بني                 -٤
 .(A/62/263) من تقريره إىل اجلمعية العامة ٢٥ إىل ٤ يف الفقرات من ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١و

ة ُعقدت يف ، كان املقرر اخلاص ممثالً يف حلقة عمل مشترك ٢٠٠٧أغسـطس   / آب ١٠ و ٩ويف يومـي     -٥
جنـيف ونظمـتها جلنة احلقوقيني الدولية ومركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة عن االستخبارات               

 .واملساءلة ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان

، شارك املقرر اخلاص يف حلقة نقاش عن دور الربملانات يف إجياد            ٢٠٠٧أكتوبر  / تشـرين األول   ٩ويف   -٦
ن القومي واألمن اإلنساين واحلريات الفردية ويف تفادي التهديد للدميقراطية وذلك يف دورة لالحتاد         توازن بني األم  

 .الربملاين الدويل يف جنيف
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، عقد املقرر اخلاص اجتماعاً لفريق خرباء مبعهد       ٢٠٠٧أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٢ و ١١ويف يومـي     -٧
واجتمع أيضاً مع ممثلي وزارة     . ايا مواضيعية تتصل بواليته   العالقـات الدولية يف كلينجيداين هبولندا ملناقشة قض       

 . الشؤون اخلارجية وعقد اجتماعات مع هيئة االستخبارات اهلولندية

 االستشاري الدويل يف لندن     Interights، حضر اجتماعاً جمللس     ٢٠٠٧أكتوبر  / تشـرين األول   ١٩ويف   -٨
 .ة اإلرهاب وحقوق اإلنسانوشارك يف حلقة نقاش عن األمن وسيادة القانون ومكافح

 إىل اللجنة الثالثة للجمعية العامة      (A/62/263)أكتوبر، قدم املقرر اخلاص تقريره      / تشرين األول  ٢٩ويف   -٩
وعقـد أيضـاً اجتماعات مع مندوب جلنة مكافحة اإلرهاب، واإلدارة التنفيذية للجنة مكافحة              . يف نـيويورك  

 تشرين  ٣١ويف  . نفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ومنظمات غري حكومية       اإلرهاب، ورئيس فرقة العمل املعنية بالت     
 أكـتوبر، قـام بـزيارة واشـنطن العاصـمة واجتمع مع مسؤويل وزارة اخلارجية األمريكية واملنظمات               /األول

 .غري احلكومية

احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية يف        -ثالثاً 
 مكافحة اإلرهابسياق 

 عياري اإلطار امل-ألف 

 أصـبحت مكافحـة اإلرهاب إحدى أولويات اجملتمع الدويل بأسره، خاصة منذ األعمال اإلرهابية املروعة                -١٠
وقد اختذت طائفة كبرية من التدابري على املستويني الوطين والدويل، مبا يف ذلك يف إطار               . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١يف  

التابعة لألمم املتحدة، مثل اجلمعية العامة وجملس األمن، على حنو          وتتضمن قرارات األجهزة الرئيسية     . األمـم املتحدة  
مـتزايد، تأكـيداً صرحياً بأنه عند تنفيذها التدابري املعنية، جيب على الدول األعضاء احترام القانون الدويل مبا يف ذلك                    

قتصادية واالجتماعية  قانون حقوق اإلنسـان، وتشمل مثـل هذه اإلشارات العامـة إىل حقوق اإلنسان احلقوق اال            
 .والثقافية أيضاً، كما نص عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وعدد من املعاهدات الدولية واإلقليمية

 الذي ٢٠٠٥/٨٠من قرار جلنة حقوق اإلنسان  ) ه(١٤ومتشياً مع مبدأ التكامل، الذي عّبرت عنه الفقرة  -١١
ضيح كيف أُمهلت احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو        حـدد الواليـة، يسعى املقرر اخلاص لتناول وتو        

ختلفت يف إطار اجلهود املشكورة األخرى اليت بذلتها خمتلف هيئات وآليات حقوق اإلنسان من أجل سبيل تعزيز                 
 .ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

  األعمال السابقة-باء 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات      -١
 واإلجراءات اخلاصة

اعتمدت جلنة حقوق اإلنسان عدة قرارات عن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أثناء مكافحة               -١٢
وال تـزال اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان، اليت يتوالها جملس حقوق اإلنسان، واهليئات املنشأة              . اإلرهـاب 
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ول مسألة محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب كل يف نطاق             مبوجـب معاهدات تتنا   
وظلت عدة هيئات منشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان تتناول مسألة محاية           . واليـتها ويف حدود مواردها    

ت املنشأة مبوجب   واألمر امللفت لالنتباه أن املقررين اخلاصني واهليئا      . حقـوق اإلنسـان أثناء مكافحة اإلرهاب      
ويف . معاهدات، واليت تركز على احلقوق املدنية والسياسية، تناولت تدابري مكافحة اإلرهاب بصورة منتظمة تقريباً

الوقت نفسه، فإن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واملقررين اخلاصني الذين تتعلق والياهتم باحلقوق االقتصادية              
لوا مسألة حقوق اإلنسان أثناء مكافحة اإلرهاب إال عندما يواجهون حاالت           واالجتماعـية والثقافية لـم يتناو    
 .خاصة، مثالً من خالل زيارة قطرية

وقـد أعرب اخلرباء املستقلون، مثل أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة، عن آرائهم يف عدة مناسبات                -١٣
، ٢٠٠١مبناسبة يوم حقوق اإلنسان لعام ففي إعالن مشترك . بشأن العالقة بني حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

سبتمرب /ذكَّر اخلرباء الدول بالتزاماهتم حبماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وذلك أيضاً بعد أحداث أيلول             
 وأعربوا عن قلقهم بأن مكافحة اإلرهاب جيب أال يؤدي إىل انتهاكات للتمتع بأي من حقوق اإلنسان                . املؤسفة

 . اليت يكفلها القانون الدويل-افية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية  املدنية أو الثق-

ويف إطـار النظام القائم على املعاهدات، تركز اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات واليت تقوم برصد تنفيذ          -١٤
قرير، فإن املمارسة   وألغراض هذا الت  . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، على عناصر خمتلفة من حقوق اإلنسان         

املـتطورة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع              
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل، تبدو على                

أما اهليئات األخرى املنشأة    . ركز على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     أهنـا املصادر األكثر فائدة ألهنا ت      
مبوجب معاهدات، مثل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، فإهنا تركز بشكل عام على احلقوق 

يدرك املسامهة املشكورة اليت    غري أن املقرر اخلاص     . املدنـية والسياسية، ولذلك ال يتطرق هذا التقرير ملمارساهتا        
قدمـتها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب بصورة منتظمة لتعزيز التزام الدول حبقوق اإلنسان           

ويف بعض املناسبات، كانت شواغلها تتعلق أيضاً باحلقوق االقتصادية واالجتماعية          . أثـناء مكافحـة اإلرهاب    
 .)١(والثقافية

نة القضاء على التمييز العنصري بياناً عن التمييز العنصري وتدابري مكافحة اإلرهاب، اعتمد   وأصدرت جل  -١٥
، ويف هذا البيان طالبت اللجنة الدول واملنظمات الدولية بأن تكفل أال       )٢(٢٠٠٢مارس  /يف دورهتا الستني يف آذار    

ا ألسباب العنصر أو اللون أو النسب أو        تكـون التدابري املتخذة يف مكافحة اإلرهاب متييزية يف غرضها أو تأثريه           
 .األصل القومي أو اإلثين

                                                      

1  See, for example, the concluding observations of the Human Rights Council on Israel in the 
Official Records of the General Assembly, Fifty-eighth session, Supplement No. 40 (A/58/40), para. 
85 (16). 
2  Ibid., Fifty-eighth session, Supplement No. 18 (A/57/18), chap. XI, sect. C. 
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ومل تشر جلنة حقوق الطفل، أثناء نظرها يف التقارير تنفيذاً للربوتوكول االختياري بشأن إشراك األطفال                -١٦
لجنة وشجعت ال . يف الـنـزاعات املسلحة، إىل حماربة اإلرهاب أو جتنيد األطفال من جانب اجلماعات اإلرهابية             

الـدول األطـراف على إدراج الربوتوكول االختياري يف املناهج املدرسية وترحب باحلصول على معلومات عن              
وفضالً عن هذا، شجعت اللجنة    . تدابري اإلنعاش وإعادة اإلدماج االجتماعي ألطفال الالجئني أو األطفال اجملندين         

 واملهاجرين من األطفال ممن قد يكونوا قد جندوا أو          الدول األطراف على تعزيز محاية ملتمسي اللجوء والالجئني       
 .استخدموا يف أعمال القتال يف أوطاهنم

 من  ٦٩-٦٤الفقرات   (٢٠٠٢واسترعت املقررة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم االنتباه يف تقريرها لعام             -١٧
كان ميكن استخدامها يف التعليم     ، إىل أن كثرياً من املوارد اليت        )٩٦-٤٦، الصفحات   E/CN.4/2002/60الوثيقة  

 .أنفقت على األمن، وهذا، يف رأيها، يعد هنجاً سلبياً ولن يفيد اجملتمعات املساملة على املدى الطويل

، أعـرب املقـرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره     ٢٠٠٦ويف عـام     -١٨
ألن اإلسالم وأداء الشعائر الدينية ال يزال ُيربط خطأ باإلرهاب يف األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عن قلقه 

 ).E/CN.4/2006/17 من الوثيقة ٢٣ و٢الفقرتان (خمتلف أحناء العامل 

وأعرب املقرر اخلاص املعين حباالت حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، يف تقريره لعام  -١٩
، عن قلقه ألنه يف بعض البلدان، تقوم الدولة أحياناً مبواجهة           )E/CN.4/2006/78 من الوثيقة    ٤٤الفقرة   (٢٠٠٦

وحث على  . الصراعات واملطالب واالحتجاجات االجتماعية ملنظمات السكان األصليني بتطبيق قانون اإلرهاب         
 .ضرورة عدم استخدام تلك القوانني لتجرمي االحتجاجات والصراعات االجتماعية للسكان األصليني

وذكـر املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب حاالت                 -٢٠
عملـيات الطـرد وهدم البيوت كشكل من أشكال العقاب على ما يزعم أنه دعم يقدمه السكان للمجموعات                  

 ).E/CN.4/2004/48 من الوثيقة ٣٧الفقرة (اإلرهابية 

عنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه يف تقريرها زيارهتا إىل االحتاد الروسي            وتناولت املقررة اخلاصة امل    -٢١
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة     ) E/CN.4/2006/61/Add.2 مـن الوثيقة     ٨٠-٧٠الفقـرات   (

 .الشيشانية يف سياق العمليات العسكرية اليت وصفتها احلكومة بأهنا تدابري ملكافحة اإلرهاب

  الكيانات األخرى يف منظومة األمم املتحدة-٢

، إىل أن إسرائيل انتهكت التزاماهتا      ٢٠٠٤يوليه  /انتهت حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة يف متوز         -٢٢
مبوجـب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بسبب تشييد جدار على طول األراضي               

ـ    . )٣(تلة، وجانب من داخل هذه األراضي، وهو ما وصفته إسرائيل بأنه تدبري ملكافحة اإلرهاب             الفلسـطينية احمل
ووجـدت احملكمـة أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينطبق فيما يتعلق مبسلك           
                                                      

3  Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories, 
Advisory Opinion, I.C.J. 2004 Reports, 136, para. 116. 
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دية واالجتماعية والثقافية الواردة يف     إسـرائيل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وحدَّدت عدداً من احلقوق االقتصا          
؛ وتوفري احلماية واملساعدة لألسرة واألطفال  )٧ و ٦املادتان  (العهد واليت تأثرت بتشييد اجلدار، وهي احلق يف العمل          

التحرر " يف ؛ واحلق يف مستوى معيشي كاٍف يفي باحلاجة من الغذاء والكساء واملأوى واحلق         )١٠املادة  (واملراهقني  
 .)٤()١٤ و١٣املادتان (؛ واحلق يف التعليم )١٢املادة (؛ واحلق يف التمتع بالصحة )١١املادة " (وعمن اجل

وانتهـت احملكمـة إىل أن القيود املفروضة على متتع الفلسطينيني الذين يعيشون يف األراضي اليت حتتلها                  -٢٣
ييد إسرائيل للجدار، ال تفي بالشرط الوارد يف إسرائيل حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والناجتة عن تش

وطبقاً ". هدفه الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي" من العهد وهو أن تطبيقها جيب أن يكون         ٤املـادة   
لـرأي احملكمـة، فإن اجلدار، على امتداد الطريق املختار، والنظام املرتبط به، يشكالن انتهاكاً خطرياً لعدد من                  

 الفلسطينيني املقيمني يف األراضي اليت حتتلها إسرائيل، واالنتهاكات الناشئة عن ذلك املسار ال ميكن تربيرها حقوق
وتبعاً لذلك، فإن تشييد جدار من هذا القبيل        . بالضـرورات العسكرية أو بدواعي األمن القومي أو النظام العام         

عليها مبقتضى القانون اإلنساين الدويل الساري وصكوك       يشكِّل إخالالً من جانب إسرائيل بالتزامات شىت واجبة         
 .)٥(حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد واتفاقية حقوق الطفل

وتتلقى جلنة مناهضة اإلرهاب تقارير منتظمة من الدول األعضاء عن إجراءاهتا مبوجب قراري جملس األمن  -٢٤
عملها على النظر يف انتهاكات حقوق ، ولكـنها ال تركِّـز بشكل خاص يف    )٢٠٠٥(١٦٢٤و) ٢٠٠١(١٣٧٣

وقد سعت مفوضة . اإلنسان الناجتة عن تدابري مكافحة اإلرهاب، أو على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومفوضية حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان ومكافحة              

 إجراء حوار ومواصلة هذا احلوار مع جلنة مناهضة اإلرهاب ومع اإلدارة التنفيذية هلذه              اإلرهـاب مجـيعهم إىل    
ومت هـذا احلوار، يف مجلة أمور، يف نطاق فرقة العمل املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتنفيذ يف جمال                  . اللجـنة 

ب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف      مكافحـة اإلرهـاب والـيت تعمل لتنفيذ االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرها           
ويواصلون توصية اللجنة بأن تنظر بصورة منهجية يف تأثري         . )٦(٦٠/٢٨٨ مبوجب قرارها    ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلـول 

ويعكس هذا التطلع رأي املفوضة السامية بأنه، على املدى الطويل، . تدابري مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان
 .)٧(ق اإلنسان وسيادة القانون عامالً أساسياً لتحقيق النجاح يف مكافحة اإلرهابسيكون االلتزام باحترام حقو

                                                      

4  Ibid., paras. 112, 130 and 134. 
5  Ibid., paras. 136 and 137. 
6  See also A/62/298. 
7  Speech entitled “Security under the rule of law”, delivered by the United Nations High  
Commissioner for Human Rights to the Biennial Conference of the International Commission of 
Jurists, Berlin, on 27 August 2004. 
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  املنظمات اإلقليمية-٣

 تقريراً خاصاً شامالً عن اإلرهاب وحقوق ٢٠٠٢اعتمدت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف عام  -٢٥
وحقوق اإلنسان للعمال املهاجرين،  )٨( يف امللكيةاإلنسـان ناقشت فيه مجلة أمور من بينها القضايا املتعلقة باحلق         

 .)٩(وملتمسي اللجوء، والالجئني وغري الرعايا اآلخرين يف سياق مكافحة اإلرهاب

وقد اعُتمدت . )١٠(ونشط جملس أوروبا يف تأكيد ضرورة االمتثال حلقوق اإلنسان أثناء مكافحة اإلرهاب -٢٦
: ادرات اجمللس بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب إىل ثالث دعامات        وتستند مب . )١١(اتفاقيات كثرية وصكوك أخرى   

وتستند هذه األولويات . تعزيز العمل القانوين ضد اإلرهاب؛ ومحاية القيم األساسية؛ والتصدي ألسباب اإلرهاب          
إىل املـبدأ األساسـي القائل بأنه من املمكن ومن الضروري على حد سواء مكافحة اإلرهاب مع احترام حقوق              

 .نسان واحلريات األساسية وسيادة القانوناإل

واعـتمدت جلنة وزراء جملس أوروبا مبادئ توجيهية عن حقوق اإلنسان واحلرب ضد اإلرهاب يف عام                 -٢٧
وتركز هذه املبادئ   .  مببادئ توجيهية عن محاية ضحايا األعمال اإلرهابية       ٢٠٠٥، واسـتكملتها يف عام      ٢٠٠٢

لسياسية وتضع بشكل واضح حدوداً صارمة على سلطة الدول يف التحلُّل من            التوجيهـية على احلقوق املدنية وا     
ويف هذه املبادئ التوجيهية، وردت إشارة إىل احلقوق االقتصادية يف القسم           . الصـكوك الدولية حلقوق اإلنسان    

لذين جيوز للسلطات املختصة تعليق استخدام ممتلكات األشخاص أو املنظمات ا: "الـرابع عشـر عن حق امللكية     
وميكن . ُيشتبه يف قيامهم بأنشطة إرهابية، أو احلد منه، من خالل تدابري خاصة مثل إصدار أوامر التجميد أو احلجز

 .)١٢("ألصحاب هذه املمتلكات الطعن يف قانونية مثل هذا القرار أمام احملكمة

ة اإلرهاب وتأثريها   وأصـدرت احملكمـة األوروبية حلقوق اإلنسان عدة أحكام تشري إىل تدابري مكافح             -٢٨
وتتعلق احلاالت  . السليب على حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

املـنظورة أساساً بإحراق القرى واألشخاص املشردين داخلياً يف جنوب شرق تركيا يف سياق التدابري اليت اختذهتا                
أكاديفار ويف قضية   . ردستاين، الذي وصفته السلطات بأنه تنظيم إرهايب      قـوات األمـن ضد حزب العمال الك       

  ١٠، نظرت احملكمة يف إحراق تسعة منازل يف قرية كليكسي وطرد سكاهنا يوم              )١٣( وآخـرون ضـد تركـيا     
ال ميكن أن   "ورأت احملكمة أنه    .  أثناء البحث عن إرهابيي حزب العمال الكردستاين       ١٩٩٢نوفمرب  /تشرين الثاين 

                                                      

8  Inter-American Commission on Human Rights, Report on terrorism and human rights 
(OEA/Ser.L/V/II.116 Doc.5 rev.1 corr), paras. 365-371. 
9  Ibid., paras. 375-413. 
10  Martin Eaton, “Human rights standards and framework conditions for anti-terrorist measures: 
European standards and procedures”, Anti-Terrorist Measures and Human Rights, Leiden/Boston 
2004. 
11  See the Council of Europe legal affairs web page at www.coe.int/legal/. 
12  See www.coe.int/T/E/Com/Files/Themes/terrorism/CM_Guidelines_20020628.asp. 
13  Application No. 21893/93, judgement of 16 September 1996, 1996-IV.
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ون هناك أي شك يف أن احلرق املتعمد ملنازل أصحاب الدعوى وحمتوياته يشكل يف نفس الوقت تدخالً خطرياً              يك
وانتهت احملكمة إىل أنه كان     . )١٤(" يف احلـق يف احترام أرواح عائالهتم ومنازهلم ويف التمتع السلمي مبمتلكاهتم           

 من  ١واملادة  ) احلياة اخلاصة واألسرية واملسكن   (ن   من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسا     ٨هـناك انتهاك للمادة     
 ).التمتع السلمي باملمتلكات (١الربوتوكول رقم 

وقد كان أصحاب الدعوى  )١٥(دوفان وآخرون ضد تركياوهـناك قضية أخرى توضح ذلك وهو قضية          -٢٩
، ١٩٩٤أكتوبر / األولويف تشرين. وأغلبية سكان القرية من أصل كردي. يعيشون يف قرية بويناس، مبنطقة هوزات

ونتيجة للطرد القسري، اضطر أصحاب     . طُرد أصحاب الدعوى قسراً من قريتهم ودمرت قوات األمن مساكنهم         
. ١ من الربوتوكول رقم     ١ورأت احملكمة أنه كان هناك انتهاك للمادة        . الدعوى للعيش يف ظروف شديدة الفقر     

نظراً ألن التدابري املطعون فيها     : "١ من الفقرة األوىل من املادة       وتناولت احملكمة هذه احلالة يف إطار اجلملة األوىل       
واعترفت احملكمة  . )١٦("قـيدت دون شـك من حقوق أصحاب الدعوى يف استخدام ممتلكاهتم والتصرف فيها             

ظت بالتدابري االستثنائية اليت اختذهتا احلكومة من أجل احلفاظ على األمن يف حالة الطوارئ باملنطقة، ولكنها الح               
أنه يف ظروف القضية، كان لرفض العودة إىل قرية بوداس آثار خطرية وضارة منعت أصحاب الدعوى من حقهم "

يف التمـتع مبمـتلكاهتم طوال عشر سنوات تقريباً، كان يتعني عليهم خالهلا العيش يف مناطق أخرى من البلد يف        
ورأت احملكمة أن اإلجراء الذي اختذته      ". ظـروف بالغـة الفقـر، بال تدفئة ومرافق صحية وبىن أساسية مالئمة            

 اليت تنص على    ٨احلكومة ال يتناسب مع اهلدف املراد حتقيقه، ورأت لألسباب ذاهتا أنه كان هناك انتهاك للمادة                
 .)١٧(احلق يف احترام حياة األسرة ومسكنها

. )١٨(قدمي تعويض داخليومنذ وقوع هذه األحداث، وضعت تركيا نظاماً للتعويض ملعاجلة هذه املظامل وت -٣٠
ومع هذا، فقد أُشري إىل أحكام احملكمة األوروبية هنا لتوضيح كيف ميكن التصدي للحق يف املسكن ونتائج التشرد 

 .الداخلي عن طريق معاهدة تتعلق باحلقوق املدنية والسياسية

الصك الرئيسي، حيث ) ملنقحةبصيغته ا(ويف إطار املفوضية األوروبية، يشكِّل امليثاق االجتماعي األورويب  -٣١
وقد تناولت هيئة رصد تنفيذ املعاهدة، وهي    . إن امليثاق يركِّز تركيزاً خاصاً على احلقوق االقتصادية واالجتماعية        

اللجـنة األوروبية املعنية باحلقوق االجتماعية، التدابري والتشريعات الرامية إىل مكافحة اإلرهاب لدى نظرها يف               
، عِقب نظرها يف التقرير     ٢٠٠٢وعلى سبيل املثال، خلصت اللجنة يف عام        . ن الدول األطراف  التقارير املقدمة م  

                                                      

14  Ibid., para. 88. 
15 Applications Nos. 8803-8811/02, 8813/02 and 8815-8819/02, judgement of 29 June 2004, 2004-
VI. 
16  Ibid., para. 146. 
17  Ibid., paras. 153, 155, 159 and 160. 
18  Act on the Compensation of Losses Resulting from Terrorist Acts and Measures Taken to Fights 
Against Terror, Law No. 5233; see also report of the Special Rapporteur on the promotion and 
protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, mission to 
Turkey (A/HRC/4/26/Add.2), paras. 40-45. 
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املقـدم مـن تركيا، إىل أن حرمان العاملني يف جمال الصحافة من وظائفهم أو منعهم من ممارسة مهنتهم باحلكم                    
امهاً على األمن أو    علـيهم بالسـجن بسبب ما يبدونه من آراء سياسية، يف ظروف ال تشكل خطراً واضحاً ود                

املصلحة العامة، هي ممارسة قد تشكِّل أيضاً انتهاكاً حلقهم يف كسب رزقهم من املهنة اليت اختاروها حبرية، وتتناىف 
 يف جولة تالية من جوالت      ٢٠٠٦إال أن اللجنة أشارت يف عام       . )١٩( من امليثاق  ١ من املادة    ٢مع أحكام الفقرة    

ون قد ُعدِّل وإىل أنه مل يعد ممكناً توقيع عقوبة السجن على العاملني يف الصحافة،     تقـدمي الـتقارير، إىل أن القان      
 .)٢٠(وبالتايل خلصت اللجنة إىل أن تشريعات الدولة الطرف مل تعد خماِلفة للميثاق

ونظـرت اللجـنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية بشأن محاية األقليات القومية يف تدابري مكافحة اإلرهاب                -٣٢
 اليت تنص على وجوب تشجيع روح التسامح واحلوار بني الثقافات،           ٦تأثريها يف حقوق اإلنسان من منظور املادة        و

ومن هيئات الرصد األخرى اليت تدخل يف إطار جملس         . )٢١(ال سـيما يف جمـاالت التعليم والثقافة ووسائط اإلعالم         
 تدابري مكافحة اإلرهاب على حقوق اإلنسان، هي        أوروبـا واليت سامهت يف اجلهود الرامية إىل معاجلة انعكاسات         

اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب اليت حبثت يف اآلثار املترتبة على تدابري مكافحة اإلرهاب يف سياق نظرها                 
 / آذار ١٧( بشأن مناهضة العنصرية يف سياق مكافحة اإلرهاب         ٨يف التقارير القطرية، وأصدرت التوصية العامة رقم        

 ٢٩( بشأن مناهضة العنصرية والتمييز العنصري يف سياق حفظ األمن    ١١والتوصية العامة رقم    ) ٢٠٠٤مـارس   
ولكلتا التوصيتني جانب يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا أهنما          ). ٢٠٠٧يونـيه   /حزيـران 

 . والتنميط العرقي أو اإلثين واحلقوق اللغويةيتناوالن قضايا كالتمييز يف جماالت التعليم والعمالة واإلسكان،

تأثري تدابري مكافحة اإلرهاب يف التمتع باحلقوق        -رابعاً 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

واألمـثلة املقدمة أعاله على الرعاية اليت توليها األمم املتحدة واجلهات املؤثِّرة اإلقليمية العاملة يف جمال                 -٣٣
قضايا املتصلة بتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تدل على أن تدابري            حقـوق اإلنسـان لل    

مكافحـة اإلرهاب قد تؤثر، بطرائق خمتلفة ويف حاالت عديدة، تأثرياً سلبياً يف التمتع ببعض من حقوق اإلنسان                  
دد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية     فقد تبيَّن بالفعل أن تدابري مكافحة اإلرهاب تشكل خطراً على ع          . املعنية

والثقافية املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغريه من املعاهدات              
األساسية حلقوق اإلنسان اليت تركِّز تركيزاً خاصاً على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن بني هذه               

؛ وأشكال احلماية واملساعدة اليت حتظى هبا األسرة        )٧ و ٦املادتان  (ملعرضـة لـلخطر احلق يف العمل        احلقـوق ا  
؛ واحلق يف مستوى معيشي كاٍف يوفِّر ما يفي حباجة الفرد من الغذاء واملأوى              )١٠املادة  (واألطفـال والشباب    

وتبيِّن أمثلة عديدة أن بعض     ). ١٤ و ١٣ن  املادتا(؛ واحلق يف التعليم     )١٢املادة  (؛ واحلق يف الصحة     )١١املـادة   (

                                                      

19  Conclusions XVI-1, p. 643. 
20  Conclusions XVIII-1. 
21 Opinion on the Russian Federation, adopted on 13 September 2002 (ACFC/INF/OP/I(2003)005), paras. 
57and 65; opinion on Spain, adopted on 27 November 2003 (ACFC/INF/OP/I(2004)004), para. 53; and 
second opinion on the Russian Federation, adopted on 11 May 2006 (ACFC/OP/II(2006)004), para. 136. 
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الـتدابري تؤثـر يف آن واحد على طائفة من احلقوق اإلنسانية املختلفة، وهو ما يؤكد الترابط الوثيق بني احلقوق         
 .املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

لسليب، وهي معلومات تستند بصورة رئيسية ويقدِّم هذا الفرع من التقرير معلومات إضافية عن هذا األثر ا -٣٤
إىل العمـل الذي أجنزه املقرر اخلاص على الصعيد القطري وإىل معلومات متاحة للجمهور مت احلصول عليها من                  

وفيما يتعلق بوجه خاص بالفئة الثانية من احلاالت، يؤكد املقرر اخلاص أن الغرض من هذه               . مصـادر أخـرى   
لة توضيحية على األثر السليب احلقيقي أو املتوقَّع، وال يتمثل يف إثبات ما إذا كانت               احلـاالت يتمثل يف تقدمي أمث     

 .احلاالت املذكورة تشكل انتهاكاً لاللتزامات الناشئة عن معاهدات حقوق اإلنسان

  قيام إسرائيل بتشييد حاجز يف األرض الفلسطينية احملتلة-ألف 

 /رر اخلاص حىت اآلن أثناء البعثة اليت قام هبا إىل إسرائيل يف متوز ُسـجِّلت أبـرز احلـاالت اليت عاينها املق         -٣٥
فخالل هذه البعثة، قام  . ، واليت تضّمنت زيارات إىل األرض الفلسطينية احملتلة       (A/HRC/6/17/Add.4) ٢٠٠٧يوليه  

 احلكومية يف كل من املقرر اخلاص مبعاينات عدة يف مواقع خمتلفة وتشاور مع عدد من العناصر املؤثرة احلكومية وغري   
إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة بشأن تشييد احلاجز الذي ينقسم إىل جدار ومنطقة مسّيجة تشتمل على حواجز                

وقد شرعت إسرائيل يف إقامة احلاجز على امتداد األرض الفلسطينية احملتلة وداخلها، متذرِّعة يف ذلك               . مادية متعددة 
وقام املقرر اخلاص بتقييم مدى فعالية احلاجز كتدبري من التدابري األمنية وتأثريه . رهاببشواغل أمنية منها مكافحة اإل

 .على مجيع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيين

ة ضد مدنيني   ورغم أن تشييد احلاجز قد أثبت جدواه من ناحية ختفيض عدد اهلجمات اإلرهابية الناجح              -٣٦
وقد أدى احلاجز . إسرائيليني، فإن هذا احلاجز لـه تأثري سليب ضخم على متتُّع الشعب الفلسطيين حبقوقه اإلنسانية

ويشكل الطريق املتعرِّج   . إىل عـزل جـزء كبري من األرض الفلسطينية احملتلة، بقراها ومدهنا، عن باقي األراضي              
د حىت بني اجملتمعات احمللية اليت تقع على مقربة من بعضها البعض داخل             لـلحاجز عقبات عديدة أمام تنقُّل األفرا      

) األرض الواقعة بني اخلط األخضر وطريق احلاجز      " (منطقة اتصال "األرض الفلسـطينية احملتلة، كما يقيم الطريق      
رض الفلسطينية وقد أبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األ.  يف املائة من مساحة الضفة الغربية١٠تغطي حنو 

احملتلة عن تدهور مأساوي ومستمر لألوضاع االجتماعية واالقتصادية يف أجزاء عديدة من الضفة الغربية منذ تشييد 
 .)٣١، الفقرة (A/HRC/6/17/Add.4احلاجز 

ونتـيجة إلغـالق نقاط العبور ونظام التراخيص الذي ينظِّم تنقل األفراد من منطقة إىل أخرى، يواِجه                  -٣٧
ب الفلسطيين صعوبات ّمجة للوصول إىل التعليم، واخلدمات الصحية، مبا فيها مراكز الرعاية الطبية الطارئة                الشع

كما أن العراقيل العديدة اليت حتول دون وصول الفلسطينيني . وغريها من اخلدمات االجتماعية، وإىل أماكن العمل
األراضي الزراعية أو عزهلا عن القرى بسبب تشييد احلاجز  العـاديني إىل أراضيهم وإىل املوارد املائية نتيجة تدمري          

 .أحلقت باجملتمعات احمللية الفلسطينية أضراراً اجتماعية واقتصادية مدمِّرة

ونتيجة . وتواِجه الفلسطينيات احلوامل تعقيدات كربى نتيجة احتجازهن لساعات طويلة عند نقاط التفتيش     -٣٨
يات إىل الوضع على نقاط التفتيش وعلى حافة الطريق دون مساعدة طبية، مما هلذه اإلجراءات، يضطر بعض الفلسطين
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. يعرِّض صحة املولود وأمه للخطر، وقد أدى ذلك إىل حاالت إجهاض عديدة وإىل وفاة ما ال يقل عن مخس أمهات
 .)٢٢( يف املائة٨,٢وتفيد تقارير بأن هذه املشاق قد أدت إىل زيادة حاالت الوضع يف البيت بنسبة 

ونتيجة لتشييد احلاجز، يواِجه األطفال الفلسطينيون صعوبات كربى متنعهم من احلضور إىل املدرسة أو من                -٣٩
كما يؤثر هذا احلاجز يف تنقُّل املدرسني، سواء نتيجة تشييد احلاجز الذي يعزل اجملتمعات . البقاء يف مؤسسات التعليم

ة الصعوبات اليت يواجهها األطفال الفلسطينيون يف احلصول على تراخيص          احمللية عزالً تاماً عن مرافق التعليم أو نتيج       
وبسبب القيود العديدة املفروضة على . خاصة من قوات اجليش اإلسرائيلي لدخول املناطق اليت توجد فيها هذه املرافق

احملدودة على هذه   تـنقُّل األطفـال الفلسطينيني نتيجة إقامة احلاجز ونقاط التفتيش، وعدد ساعات العمل اليومي               
 .)٢٣(النقاط، يضطر هؤالء األطفال إىل االنقطاع عن املدرسة أو هم ال يتمتعون حبقهم يف التعليم متتعاً كامالً

وقـد ترتبـت عـلى تشييد احلاجز وتسيريه العملي آثار سلبية عديدة على احلالة االقتصادية للسكان                  -٤٠
درين على الوصول بصورة مباشرة إىل أراضيهم الزراعية،        فـاآلالف من األشخاص مل يعودوا قا      . الفلسـطينيني 

ويف . كحقول الزيتون، ومل يعد ُيسمح هلم بأخذ ما يلزمهم من معدات، كاجلرارات، أو باالستعانة بعمال مؤقتني         
 ظـل هـذه الظـروف، تقلّص دخلهم ليبلغ مستويات متدنية للغاية وأصبحت أسباب عيشهم معّرضة للخطر                 

)A/HRC/6/17/Add.4 ٣٩، الفقرة.( 

وإمجـاالً إن تشـييد احلاجز لـه آثار معقّدة وواسعة النطاق على متتُّع الفلسطينيني املقيمني يف األرض                  -٤١
وقد أقّر املقرر اخلاص يف تقرير بعثته بأن العديد من          . الفلسطينية احملتلة حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

تشييد اجلدار وما يقترن به من تدابري أمنية ميكن أن ختضع لبعض القيود اليت جييزها               احلقوق اإلنسانية اليت تأثرت ب    
إال أن تنفيذ التدابري األمنية يقترن يف كثري من احلاالت بتصرفات تعسفية وغري الئقة، ومبا               . قانون حقوق اإلنسان  

، ) أعاله٢٥انظر الفقرة (عدل الدولية أن طريق احلاجز ال يزال يشكل خرقاً للقانون الدويل، مثلما أكدته حمكمة ال
فـإن املقـرر اخلاص قد خلص إىل أن احلاجز وما يقترن به من نظام تسيري ال يزال يسبِّب آثاراً تشكل انتهاكاً                      

ويرى املقرر اخلاص، بالنظر إىل الوالية املسندة إليه، أن . اللتزامات إسرائيل الدولية مبوجب قانون حقوق اإلنسان
. يعيشون واقع اجلدار وما يقترن به من تدابري كتجربة مهينة وغري قانونية ومدمِّرة للحياة العادية للبشرالفلسطينيني 

وبـناء علـيه، إن تشييد احلاجز ينطوي على آثار عكسية، حيث إنه ُيسهم يف هتيئة الظروف املفضية إىل تعزيز                    
 ).٤٣، الفقرة A/HCR/6/17/Add.4(اإلرهاب ونشره 

                                                      

22  Henrietta Aswad, �Checkpoints compound the risks of childbirth for Palestinian women�, 15 May 
2007. Available from www.unfpa.org; see also report of the Secretary-General on the situation of and 
assistance to Palestinian women (E/CN.6/2002/3), paras. 18-20. 
23  Defence for Children International, Palestinian Section, “Sustained occupation: an analysis of human 
rights violations against Palestinian children in 2005� (Ramallah, 2005), pp. 55-62; Amnesty International 
report entitled “Enduring occupation: Palestinians under siege in the West Bank�, 2007, available from 
www.amnesty.org/resources/Israel_Report0706/. 
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 املترتبة على التدابري الرامية إىل مكافحة متويل اإلرهاب اآلثار -باء 

). A/HRC/6/17/Add.3(، قام املقرر اخلاص بزيارة إىل الواليات املتحدة األمريكية          ٢٠٠٧مايو  /يف أيـار   -٤٢
 مدى تأثري وبالنظر إىل املعلومات اليت تلقاها خالل البعثة، يود املقرر اخلاص أن يتناول يف إطار هذا التقرير املواضيعي

، اضطرت مؤسسات خريية أمريكية عدة إىل       ٢٠٠١سبتمرب  /فمنذ أيلول . تدابري مكافحة اإلرهاب يف العمل اخلريي     
وقد أثرت هذه القوانني بوجه خاص يف املؤسسات . وقـف نشاطها بسبب القوانني املتعلقة مبكافحة متويل اإلرهاب   

 تنشط من أجل مساعدة اجلماعات املسلمة يف الواليات املتحدة ويف أو اليت/اخلريية اإلسالمية اليت يسّيرها مسلمون و
 مؤسسة خريية للتحقيق وُجمِّدت أصوهلا، وقد اُتخذت هذه         ٤٠، خضع ما يزيد على      ٢٠٠١ومنذ عام   . اخلـارج 

 وأصبح الكثري من املسلمني يرغبون عن التربع      . اإلجـراءات يف حاالت كثرية دون أن تتوفر أية أدلة ودون حماكمة           
وقد طلبت بعض املنظمات املسلمة إىل السلطات       . باملال للمؤسسات اخلريية خشية من التعرض لتهمة دعم اإلرهاب        

إال أن السلطات األمريكية مل . اليت ميكن أن تتربع هلا باملال" املأمونة"األمريكية أن تزودها بقائمة باملؤسسات اخلريية 
وال تزال هذه اإلجراءات تقّيد . عمال هذه القائمة لتمويل اإلرهابتقـم بذلك خشية، على ما يبدو، من إساءة است       

العمل اخلريي، حيث خيشى املتربعون واجلهات اليت تشرف على إدارة املؤسسات اخلريية أن ُتصنَّف أعماهلم يف فئة                 
 .)٢٤(أعمال الدعم املادي لإلرهاب وأن تطبق عليهم اإلجراءات اجلديدة بأثر رجعي

سـات اخلريية يف كثري من احلاالت بأنشطة ومشاريع هتدف إىل تعزيز التمتع باحلقوق              وتضـطلع املؤس   -٤٣
وبالتايل، فإن أية حواجز تقف يف وجه العمل اخلريي من شأهنا أن تؤثر تأثرياً . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية  

 . سلبياً مباشراً يف التمتع هبذه احلقوق وبغريها من حقوق اإلنسان

 ٢٠ملكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، فتحت اللجنة املستقلة املعنية بالعمل اخلريي               ويف امل  -٤٤
وتفيد . حتقيقاً بشأن منظمات خريية، معظمها من املنظمات اليت هلا عالقة باإلسالم، حبجة ارتباطاهتا املزعومة باإلرهاب       

ومن املهام املُسندة إىل اللجنة،     .  أموال مؤسسات خريية نادرة جداً     اللجنة بأن احلاالت اليت استوىل فيها إرهابيون على       
 .)٢٥(تشجيع االمتثال للقوانني املتعلقة بالعمل اخلريي بغية محاية املؤسسات اخلريية من مطامع املنظمات اإلرهابية

صراع حيث ُيشتبه   وحيظر القانون الكندي املتعلق مبكافحة اإلرهاب تقدمي املساعدة اإلنسانية يف مناطق ال            -٤٥
ومن بني هذه املناطق، مشال سري النكا، حيث يعيش أفراد          . بـأن منظمات إرهابية ستستفيد من تلك املساعدة       

ويف هذه احلالة اخلاصة، يواجه موظفو اإلغاثة . فقـراء ومهمشـون ومشردون يف أمس احلاجة إىل هذه املساعدة       
حملية هلم عالقات مع منور التاميل خطر التعرض لتهمة خمالفة الكنديون الذين يقيمون اتصاالت مع أفراد ومنظمات 

حيث إن تنظيم منور التاميل، الذين يسيطرون على معظم املنطقة املتأثرة،           . القـانون واالرتـباط مبنظمة إرهابية     

                                                      

24  Report of OMB Watch on �Muslim Charities and the War on Terror�, 2006, available from 
www.ombwatch.org. 
25  See National Council for Voluntary Organizations, press briefing “Terrorism - charities part of the 
solution, not part of the problem�, (January 2007), and �Security and Civil Society: the impact of counter-
terrorism measures on civil society organizations”, available from 
www.ncvo-vol.org.uk. 
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، على  ويواجه املاحنون الكنديون الذين يتربعون ملنظمة إعادة تأهيل التاميل        . مسـجل بقائمة املنظمات اإلرهابية    
سبيل املثال، نفس اخلطر ألن هذه املنظمة قدمت املساعدة إىل ضحايا يف مناطق معظم سكاهنا من التاميل وخيضع                  

ويواجه العديد من موظفي املؤسسات اخلريية الوطنية والدولية صعوبات . )٢٦(جزء كبري من إقليمها لسيطرة النمور
 .)٢٧(٢٠٠٦ديسمرب / الذي اعتمدته سري النكا يف كانون األولمجة يف االضطالع بأنشطتهم بسبب قانون األمن العام 

حيث إن هذا القانون حيظر مجيع األنشطة اليت قد تدعم اإلرهاب، وبذلك أصبحت أنشطة اإلغاثة يف املناطق اليت                  
 .يسيطر عليها التاميل حمفوفة باملخاطر

ومية الرامية إىل احلد من العمل اخلريي       وال تـتوفر يف كل احلاالت أدلة قاطعة تسوغ تنفيذ التدابري احلك            -٤٦
فمثل هذه التدابري الرامية إىل مكافحة اإلرهاب ال ميكن أن تكون         . جتنباً خلطر وقوع األموال بني أيدي اإلرهابيني      
وميكن أيضاً أن تقّوض هذه التدابري الثقة العامة باملؤسسات اخلريية . فعالـة ألهنا ال تستند إىل واقع العمل اخلريي        

فقد ُتحرم أجزاء من العامل،     . شـجع وسائل أقل شفافية لتحويل األموال، وأن تؤدي بذلك إىل نتائج عكسية            وت
كبعض املناطق يف العراق وأفغانستان واألرض الفلسطينية احملتلة، من املعونة اإلنسانية بسبب التشريعات الرامية إىل 

 .)٢٨(نسانية ضرورية لتنمية هذه األماكنمكافحة اإلرهاب، وذلك على الرغم من أن هذه األنشطة اإل

وقد أفضت األعمال العسكرية وحركات التمرد املسلحة واألعمال اإلرهابية يف بعض البلدان، كالعراق              -٤٧
وقد . وأفغانسـتان، إىل تدهور احلالة األمنية إىل درجة بات معها مستحيالً تقدمي املساعدات اإلنسانية األساسية              

وق، كاحلق يف احلصول على الرعاية الصحية أو التعليم األساسي، مهددة بدرجة كبرية             أصبحت محاية بعض احلق   
 نتـيجة ضـعف مؤسسـات الدولة وتدهور احلالة االجتماعية واالقتصادية اليت ال ميكن أن تتحسن دون معونة                  

 .إنسانية فعالة

 أثرت تأثرياً سلبياً على احلقوق      ومـن األمثلة األخرى على التدابري املتخذة ملكافحة متويل اإلرهاب اليت           -٤٨
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اإلجراءات اليت اُتخذت ضد شركة الربكات، وهي املؤسسة املصرفية الرئيسية             

ويدير هذه  . )٢٩(لـتحويل األموال إىل الصومال وأكرب شركة خاصة هلا أنشطة مالية يف عديد القطاعات األخرى              
قناة أساسية لتحويل أموال الصوماليني املقيمني يف اخلارج، عدد من السماسرة           الشـركة، الـيت أصبحت تشكل       

                                                      

26  See International Civil Liberties Monitoring Group brief to the House of Commons Subcommittee on 
Public Safety and National Security of the Standing Committee on Justice, Human Rights, Public Safety 
and Emergency Preparedness, April 2005, available from 
www.interpares.ca/en/publications/pdf/ICLMG_Brief_on_C-36.pdf. 
27  Public Security Ordinance (chap. 40), Gazette Extraordinary of the Democratic Socialist Republic of 
Sri Lanka, 6 December 2006, http://documents.gov.lk/Extgzt/2006/Pdf/Dec/1474-5/ 
1474-5e.pdf. 
28  See National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Staff monograph, sect. 5 (Al-
Barakaat case study) available from www.9-11commission.gov/staff_statements/index.htm#monographs. 
29  See Rühl Bettina, “Die Kalaschnikow gehört zum Hausrat”, Amnesty journal, 1 July 2002, available 
from www2.amnesty.de/. 
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وقد . )٣٠(املقيمني يف خمتلف أحناء الواليات املتحدة األمريكية وبلدان أخرى حيث يقيم أفراد من اجلالية الصومالية     
م أي دليل ُيثبت أن     توقفـت الـربكات عن النشاط بقرار من حكومة الواليات املتحدة رغم أن احلكومة مل تقد               

وبعد . األموال اليت كانت ُتبعث إىل الصومال عن طريق نظام التحويالت املالية اسُتخدمت لدعم تنظيم القاعدة              
سنة واحدة، ُسحبت من قائمة اإلرهابيني اليت وضعتها وزارة اخلزانة يف الواليات املتحدة أمساء الصوماليني الذين                

، أعلن صندوق األمم املتحدة اإلمنائي أن       ٢٠٠٢ويف عام   . ت بدعم اإلرهاب  اُتهمـوا إىل جانب جمموعة الربكا     
إغالق شركة الربكات كان لـه أثر مزعزع على اقتصاد الصومال وتأثري كبري على حياة سكان الصومال الذين                 

 .)٣١(ُحرموا من األموال اليت كانوا يتلقوهنا من أقارهبم يف اخلارج

سماسرة املنتمني إىل شركة الربكات العاملني يف بلدان خمتلفة بقائمة          وقـد أُدرجـت أمسـاء عدد من ال         -٤٩
. أو بقوائم وطنية خمتلفة   ) ١٢٦٧اللجنة   (١٢٦٧اإلرهاب اليت وضعتها اللجنة املُنشأة مبوجب قرار جملس األمن          

مة وطنية ، على سبيل املثال، شركة الربكات على قائمة التنظيمات اإلرهابية، إال أن حمك    غفقد وضعت لكسمبور  
أِذنت برفع قرار جتميد أمواهلا لعدم تلقي أية معلومات إضافية من املخابرات األمريكية، وعدم توفر أية أدلة ُتثبت       

 .)٣٢(أن األموال قد اسُتخدمت بالفعل لدعم اإلرهاب

  الدعوى ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢١وقد رفضت حمكمة االحتاد األورويب يف حكمها االبتدائي الصادر يف            -٥٠
 طعناً وجلنة اجلماعات األوروبية أمحد علي يوسف ومؤسسة الربكات الدولية ضد جملس االحتاد األورويباليت رفعها 

 اليت تفرض تدابري تقييدية معينة على األشخاص والكيانات الذين تربطهم           ٨٨١/٢٠٠٢يف الئحـة اجمللـس رقم       
خلصت احملكمة االبتدائية إىل أن هذه الالئحة       وقد  . عالقـات بأسامة بن الدن وبتنظيم القاعدة وحركة طالبان        

التنظيمية ال تشكل انتهاكاً ألية حقوق أساسية ذات طابع ُملزم، حيث إن هذه الالئحة قد أثرت بصورة رئيسية                  
وملا كانت الالئحة التنظيمية تشكل تدبرياً تقضي به        . يف حـق أصحاب الشكوى يف امللكية ويف حماكمة منِصفة         

 من ميثاق األمم املتحدة، فإن هلا األسبقية على حقوق اإلنسان           ١٠٣من، عمالً بأحكام املادة     قـرارات جملس األ   
وكان هذا احلكم موضع انتقادات كثرية ألن احملكمة شددت         . األخـرى غري احلقوق اإلنسانية ذات الطابع املُلزم       

ناشئة عن امليثاق، وجتاهلت ما ورد يف على اجلوانب الشكلية يف تقييمها للعالقة بني حقوق اإلنسان وااللتزامات ال
وجملس االحتاد األورويب الذي يتكون من (امليثاق نفسه من إشارات إىل حقوق اإلنسان وإىل التزام الدول األعضاء 

. بضمان احترام حقوق اإلنسان عند تنفيذ قرارات جملس األمن املتعلقة مبكافحة اإلرهاب           ) ممثلني عن دول أعضاء   
 ).C-415/05 Pالقضية ( إىل حمكمة العدل األوروبية ملراجعته وقد أُحيل احلكم

                                                      

30  David Rowan, �US drops accusation that Somalis supported Al Qaeda�, 20 September 2002, World 
Socialist Web Site, www.wsws.org. 
31  Thachuk Kimberley L., “Counter terrorism across the Atlantic?” in Defense Horizons, No. 53, July 
2006. 
32  See “Hacettepe University’s population survey assesses twenty-year displacements� (2006), available 
from www.internal-displacement.org. 
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  احلق يف التعليم وسياقه العام-جيم 

يف صميم  " املسألة الكردية "، قـام املقرر اخلاص ببعثة إىل تركيا، حيث تقع           ٢٠٠٦فـرباير   /يف شـباط   -٥١
 الشرقية لتركيا أعلى -رقية واجلنوبية وتشهد املنطقتان الش. االستراتيجيات احلكومية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب

ويبدو أن انتشار العنف يف هاتني املنطقتني مرتبط باحلالة االجتماعية واالقتصادية املتدهورة، . نسبة عنف يف البالد
وقد خلص . وهي حالة نشأت بدورها عن عدم متتع السكان حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية متتعاً كامالً

 اخلاص، استناداً إىل ما عاينه خالل بعثته إىل تركيا، إىل أن االحترام الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية املقرر
والثقافية يساعد يف املدى البعيد على القضاء على خطر جلوء األفراد إىل أعمال إرهابية ال ميكن تسويغها إطالقاً                  

إجراءات كي يتمتع األفراد املنتمون إىل خمتلف اجلماعات الثقافية         من الناحية املعنوية، وأوصى باختاذ ما يلزم من         
واللغوية، مبن فيهم السكان األكراد، حبقوقهم الثقافية واللغوية والدينية، مبا يف ذلك احلق يف استخدام لغتهم حبرية    

 . يف اجملالني العام واخلاص

اج كافة فئات السكان الذين يعيشون يف بلد ويرى املقرر اخلاص أن احلق يف التعليم هو حق أساسي إلدم -٥٢
ومن بني الظواهر اليت أثارت انشغاله يف حالة تركيا، التفاوت الكبري يف معدل املواظبة       . مـا ومحايتهم من التمييز    

ورغم احلمالت اليت .  الشرقية للبالد -على الدراسة بني الذكور واإلناث، ال سيما يف املنطقتني الشرقية واجلنوبية            
تها احلكومة بقصد زيادة معدل املواظبة على الدراسة يف مرحلة التعليم االبتدائي، ال سيما يف حقوق الفتيات، نظم

وقد أعلنت وزارة التعليم أن معدل      . فإن التفاوت يف نسب االلتحاق باملدرسة بني الذكور واإلناث ال يزال قائماً           
 احلضرية أيضاً، كاسطنبول، وأن هذه الظاهرة ال تقتصر    املواظبة على الدراسة منخفض يف العديد من املستوطنات       

ومع ذلك، يبدو أن هذه املشكلة ناشئة، إىل حد ما، عن انتشار ظاهرة إبعاد          . على املناطق اجلنوبية الشرقية للبالد    
وقد . )٣٣( الشرقية، وخباصة األشخاص املنحدرون من أصل كردي       -األشـخاص من املنطقتني الشرقية واجلنوبية       

 - يف تنفـيذ برامج خاصة هتدف إىل تشجيع االلتحاق باملدرسة، ال سيما يف املنطقتني الشرقية واجلنوبية                  ُشـرع 
 ، A/HRC/4/26/Add.2(الشـرقية للـبالد، كمـا ُوضعت خطة خاصة لتشجيع مواظبة الفتيات على الدراسة               

 ).٦٣ و٦٢الفقرتان 

غالق بعض املدارس الدينية أو احلد من نشاطها أو         ومـن املسائل األخرى اليت تتعلق باحلق يف التعليم، إ          -٥٣
وقد استرعت هذه املسألة اهتمام العديد من البلدان، . تقييد االلتحاق هبا، أو منع إنشائها حبجة مكافحة اإلرهاب

وبينما يسلِّم املقرر اخلاص بضرورة أن تتخذ الدول إجراءات حامسة ملكافحة ظاهرة تدريب . )٣٤(مبا فيها باكستان
عناصـر اإلرهابـية، فإنـه يود أن يذكِّر احلكومات بأن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     ال

                                                      

33  International Crisis Group, “Pakistan: Karachi’s madrasas and violent extremism”, Asia report No. 
130, 29 March 2007, available from www.crisisgroup.org. 
34  Kevin Boyle, “Terrorism, states of emergency and human rights”, Anti-Terrorist Measures and Human 
Rights, Leiden/Boston 2004, p.111. See also �In the name of counter-terrorism: human rights abuses 
worldwide”, A Human Rights Watch Briefing Paper for the fifty-nineth session of the United Nations 
Commission on Human Rights, March 2003, available from http://hrw.org/un/chr59/counter-terrorism-
bck4.htm. 
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والثقافـية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية كليهما ينص على حق األسر يف أن تضمن ألطفاهلا                 
 .تعليماً يتماشى مع قناعتها الدينية أو غري الدينية

 الصـني، ُتوجَّـه يف حاالت كثرية ُتهم جنائية ضد أعضاء أقلية أويغور الذين يوصفون بقوى الشر                  ويف -٥٤
 ١١فهذا ما حدث، حسب ما تفيد به بعض التقارير، يف أعقاب أحداث . واالنفصالية واإلرهاب والتعصب الديين

وُيذكر أن . )٣٥( كسب استقالله أويغور الذي يسعى إىل- يف إقليم احلكم الذايت لغزينينغ       ٢٠٠١سبتمرب  /أيلـول 
 أهنا كشفت النقاب عن عدة أنشطة غري قانونية تقوم هبا ٢٠٠٢جلـنة احلزب الشيوعي يف خوتان أعلنت يف عام       

ونتيجة هلذا . مجاعات دينية متطرفة وتؤثر تأثرياً بالغاً على اجملتمع وتعكِّر صفوه، ال سيما عن طريق أنشطة التعليم
 ب الشيوعي بإعادة تنظيم املدارس وهيئات التدريس مما أثَّر تأثرياً سلبياً يف التمتع باحلق         الوضـع، قامت جلنة احلز    

 .يف التعليم

ويف اهلند، ينحصر صراع الناكساليت القائم بني احلزب الشيوعي املاوي وقوات األمن احلكومية وحركة               -٥٥
 ويف . يف املناطق الفقرية والريفية   بصورة رئيسية   ) وهـي حركة مناهضة جلماعة الناكساليت     (سـلوى جـودوم     

وبسبب هذا الصراع، ُشرِّد    .  شخص، معظمهم من املدنيني    ٧٠٠، أودى هذا الصراع حبياة أكثر من        ٢٠٠٦عام  
عـدد كبري من سكان الريف الذين كانوا يعتمدون يف السابق على املشاريع الزراعية الصغرى واحلراجة لكسب                 

وأدت احلمالت اليت تنظمها حركة سلوى      . ء السكان نتيجة التشريد   وقـد ُدمِّرت أسباب عيش هؤال     . رزقهـم 
إىل حرمان األطفال " قوات الشرطة اخلاصة"جودوم مبخيمات املشردين داخلياً لتجنيد الفتيان والفتيات يف صفوف 

ا  مدرسة الستخدامها ألغراضه   ٢٥٠وُيذكر أيضاً أن قوات األمن استولت على        . مـن التمـتع باحلق يف التعليم      
 .)٣٦(اخلاصة، مما أثَّر تأثرياً سلبياً على التمتع باحلق يف التعليم

ومن بني القضايا اليت تثري االنشغال فيما يتعلق حبماية الالجئني، ميل العديد من البلدان إىل التعجيل برد                  -٥٦
تماماً كافياً ملستوى   ملتمسي اللجوء أو إعادة الالجئني إىل وطنهم ألسباب تتعلق باألمن القومي، دون أن تويل اه              

ونادراً ما تسلِّم الدول بأن مثل هذه       . )٣٧(التمـتع بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف بلداهنم املنشأ         
، يترتب عليها واجب قانوين     "املعاملة الالإنسانية أو املهينة   "أو  " االضطهاد"اإلجراءات تشكل ضرباً من ضروب      

ويساور املقرر اخلاص القلق حتديداً إزاء اآلثار اليت قد ختلفها          . عدم اإلعادة القسرية  أ  بعدم رد الالجئني عمالً مببد    
العـودة إىل مناطق الصراع أو املناطق اليت كانت تشهد صراعاً على األسر املعيشية الضعيفة، مبن فيها األسر اليت                   

ويوجِّه . ن بيئة أسرية يف بلداهنم املنشأ     ترعاها امرأة، وعلى األطفال غري املصحوبني بذويهم والشباب احملرومني م         
انتـباه الـدول إىل أن األطفـال والشـباب الذين ال يتسىن هلم احلصول على التعليم والذين ال ُتحترم حقوقهم       

                                                      

35 Asian Centre for Human Rights report �Naxal conflict in 2006�, available at www.achrweb.org/ 
reports/india/naxal0107.pdf 
36  See A/62/263. 
37  Amnesty International Report 2006 on India, available at http://web.amnesty.org/report2006/ind-
summary-eng. 
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االجتماعية واالقتصادية قد يتعرضون، يف مثل تلك احلاالت، خلطر التجنيد على يد اجملرمني واجلماعات املسلحة               
 .نفذ أعماالً إرهابيةواملنظمات اليت ت

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية-ال د

مـن القضـايا الـيت مل يصادفها املقرر اخلاص حىت اآلن خالل زياراته القطرية ولكنها برزت يف سياق                  -٥٧
تأثري تدابري مكافحة اإلرهاب مراسالته مع احلكومات، واليت يرجو أن يتناوهلا خالل زياراته القطرية القادمة، قضية 

عـلى احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب األصلية، أو تأثريها على أغلبية اجملتمعات ذات األمناط               
وهو يشري مع القلق إىل أن احلكومات يف أحناء خمتلفة من العامل تتذرع بقوانني مكافحة . املعيشية والثقافية املختلفة

وقد . د على املطالبات والتحركات االجتماعية اليت تصدر عن الشعوب األصلية يف تلك املناطق            اإلرهـاب يف الر   
تصـم تلـك التدابري عن طريق اخلطأ تصرفات اجملتمعات األصلية باإلرهاب، حني يتعلق األمر بالصراعات على                 

 احلكومية املكثفة يف إطار ومن السهل يف هذه احلاالت أن تنتهك الردود. احلقـوق يف األرض واملـوارد الطبيعية   
ويف بعض  . مكافحـة اإلرهـاب حقوق الشعوب األصلية مبا يف ذلك حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

احلاالت ميكن أن يكون الدافع إىل إجراءات احلكومات غري املقبولة هو إصرار احلكومة على ممارسات تستغل فيها 
 .معات األصلية أو التشاور معهاأراضيها ومواردها دون موافقة اجملت

ويرحـب املقرر اخلاص باعتمـاد اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤخراً إعالن حقوق الشعوب األصلية               -٥٨
، ويعرب عن أمله أن يكون يف املعايري الدولية الواردة يف ذلك الصك إرشاد للحكومات يف                ٦١/٢٩٥بالقـرار   

وإذ يشري إىل تقاريره    . رهاب فيما يتعلق مبطالبات الشعوب األصلية     القضـاء على أي إساءة استخدام لفكرة اإل       
السابقة فإنه يشدد على ضرورة تعريف اإلرهاب بأنه استخدام أساليب عنف ال ميكن السماح هبا ضد املوجودين                 

لباً مع  عرضـاً، والنية يف إشاعة الرعب بني عامة السكان بدالً من اتباع أهداف سياسية أو غريها مما يتداخل غا                  
 .أهداف احلركات االجتماعية اليت ال عالقة هلا بأعمال اإلرهاب

ويف شـيلي جرت حماكمة عدد من جمتمعات املابوشي بناء على تعريف واسع حمدد لإلرهاب موجود يف                  -٥٩
يف إطار  " إرهاب"التشريعات احلالية، وأدين بعضهم وُحكم عليهم بالسجن ملدد طويلة عن زعم ارتكاب أعمال              

 ).A/HRC/6/17/Add.1انظر (اع اجتماعي على حقوق يف األراضي صر

 كثرياً ما ُجّرمت منظمات للسكان األصليني يف الفلبني كانت تدافع عن حقوقها التقليدية            ٢٠٠ويف عام    -٦٠
وحقوقها يف األراضي أو كانت تقاوم زحف املؤسسات التجارية األجنبية على أراضيها، باعتبارها أعماالً هدامة               

ويتوقع املقرر اخلاص أن    ) E/CN.4/2003/90/Add.3 من   ٤٩الفقرة  " (إرهابيني"حوكـم أعضاؤها باعتبارهم     و
 .يتناول هذه القضية يف بعثة قادمة إىل ذلك البلد

ووفقـاً لـلمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني فإن اعتماد قانون                 -٦١
 أدى إىل احتجاز كثري من األفراد األصليني كأعضاء اجملتمعات القبلية من            ٢٠٠٢يف اهلند لعام    مكافحـة اإلرهـاب     

 أقرت حمكمة مدراس العليا سيادة قانون قضاء األحداث على قوانني           ٢٠٠٣مارس  /وحبلول آذار . األديفاس واجلركاند 
 من  ٤٥الفقرة  (م إرهابيون   مكافحـة اإلرهـاب، واعـتقل عدد من أبنـاء الشعـوب األصليـة على أسـاس أهن             
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E/CN.4/2004/80 .(              وألغـي قانون مكافحة اإلرهاب منذئذ، ولكن ظل الكثري من أحكامه األساسية يف التشريعات
وشهد أفراد األديفاس إخالءات قسرية وتعرضت حياهتم لتهديدات من مشاريع السدود وتطوير التعدين،             . )٣٨(العادية

فال ُيعترف حبقوقهم يف األراضي وال هي حتمى يف خمتلف          . ة واملستوطنات اجلديدة  والتوسع يف أشكال الزراعة العصري    
وتذكر التقارير أنه حبلول    . ويبدو أن اإلخالء القسري هلم وهدم بيوهتم يرتبط غالباً بتدابري مكافحة اإلرهاب           . األقاليم

 حيث تقوم العصابات املسلحة بتدمري "إرهابيون" كان املسلمون يف اهلند يوصمون يف أغلب األحوال بأهنم         ٢٠٠٣عام  
ويقال إن هذه االعتداءات ترتكب مبشاركة      . بيوت املسلمني بشكل منهجي كما تدمر أعماهلم التجارية ودور العبادة         

وواضح أن عمليات اإلخالء النامجة عن ذلك تترك آثاراً سلبية خطرية على حقهم يف              . ودعـم السـلطات احلكومية    
 .)٣٩(فله العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالسكن الالئق، الذي يك

واألغلبية العظمى للمشردين داخلياً يف كولومبيا هم من األطفال والنساء وكثرياً ما يكون بينهم مجاعات  -٦٢
م على  من السكان األصليني املشردين من أراضي أجدادهم ويفقدون بذلك سبل عيشهم التقليدية وفرص حصوهل             

ويأيت التشرد نتيجة مباشرة للعنف بني القوات العسكرية الكولومبية . األراضي واملوارد الطبيعية، والتمتع بثقافاهتم
ويف األكواخ الفقرية يف احلضر ال      . واجلماعات شبه العسكرية والعصابات اليت كثرياً ما تتشكل يف إطار اإلرهاب          

 ويواجهون العنف املستمر ويفتقرون إىل الضروريات كالطعام واملياه         جيد املشردون أمامهم سبيالً لكسب عيشهم     
 .)٤٠(واملرافق الصحية، وحيرمون من اخلدمات الصحية ومن التعليم

ويف شىت أرجاء العامل تؤثر عمليات اإلخالء على الذين جيدون أنفسهم يف حالة ضعف كالنساء واجلماعات  -٦٣
ويف أوقات مكافحة اإلرهاب ُيلجأ أحياناً إىل اإلخالء وهدم         . لشعوب األصلية اإلثنية والدينية واألقليات األخرى وا    

. البيوت كشكل من أشكال االستهداف بل والعقوبات اجلماعية للمقيمني الذين يتهمون بدعم اجلماعات اإلرهابية             
وإذا كانت بعض . لكاتوقـد تنفِّذ عمليات اإلخالء قوات مسلحة بالعتاد الثقيل فتدمر وأحياناً تزيل البيوت واملمت      

عمليات تدمري املمتلكات، وخاصة أثناء الصراعات املسلحة، ميكن أن تكون مشروعة، فالعقوبات اجلماعية أو فرط               
كما أن هذه األعمال    . استخدام القوة تصل إىل درجة انتهاكات حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف املسكن الالئق              

وميكن أن يتصاعد   . على إفالت املسؤولني عن تلك االنتهاكات من العقاب       تعمـق الفقـر وتضفي طابعاً مؤسسياً        
واخلطوة التالية . التميـيز يف هذه األفعال ليصبح انتهاكاً ملعظم حقوق اإلنسان األساسية يف أوقات اإلخالء القسري      

 .)٤١(بالنسبة للنـاس هي اهلـرب إىل مناطـق أخرى يف البلد مما يؤدي إىل التشرد

                                                      

38  Amnesty International Report 2006 on India, available at http://web.amnesty.org/report2006/ind-
summary-eng. 
39  “In the name of counter-terrorism: human rights abuses worldwide”, A Human Rights Watch 
Briefing Paper for the fifty-ninth session of the United Nations Commission on Human Rights, 
March 2003, http://hrw.org/un/chr59/counter-terrorism-bck4.htm. 
40  MADRE, Colombia overview, “The impact of Colombia’s war on women and children”, 
available at http://www.madre.org/countries/Colombia.html. 
41  Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living (E/CN.4/2004/48), paras. 37-39. 
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ور تعزيـز احلقـوق االقتصادية واالجتماعية       د -خامساً 
 والثقافية يف مكافحة اإلرهاب 

مـن أعمـدة اسـتراتيجية األمـم املـتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف                   -٦٤
نتشار ، ما يتعلق بالتدابري الرامية إىل معاجلة الظروف املؤدية إىل ا          ٦٠/٢٨٨ بقـرارها    ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول 
 فقد أشارت - ال ميكن أن يشكل أي منها ذريعة أو تربيراً ألعمال اإلرهاب -وملا كانت هذه الظروف . اإلرهاب

 إىل الصراعات الطويلة األمد اليت مل حتل بعد، وإىل انتهاكات حقوق اإلنسان، -الدول األعضاء، فيما أشارت إليه 
ديين، واالستبعاد السياسي، والتهميش االجتماعي واالقتصادي      والتميـيز على أساس االنتماء العرقي والوطين وال       

والكثري من هذه العوامل يرتبط بشكل مباشر مبدى التمتع باحلقوق االقتصادية           . واالفـتقار إىل احلكـم الرشيد     
 ملتابعة ولذا ميكن أن ينظر إىل تعزيز تلك احلقوق وإعماهلا بالفعل على أنه خيار استراتيجي. واالجتماعية  والثقافية

وبينما ال توجد أدلة علمية على وجود صلة سببية بني املظامل االجتماعية . السياسات الرامية إىل مكافحة اإلرهاب
وأعمـال اإلرهاب، ميكن إثبات أن أمناط االرتباط توحي بأن اجملتمعات املتمسة هبذه املظامل وباإلقصاء التعليمي                

 .)٤٢(تولد غالباً أو تفرخ اإلرهابيني

ويف سياق االستراتيجية اتفقت الدول األعضاء على االضطالع، فيما تضطلع به، بالتدابري التالية للتصدي  -٦٥
 :للظروف اليت تؤدي إىل انتشار اإلرهاب

حتقيق األهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها              �
 األهداف اإلمنائية لأللفية، بشكل كامل ويف الوقت املناسب؛األمم املتحدة، ومن بينها 

القضـاء عـلى الفقر وتعزيز النمو االقتصادي املتواصل وحتقيق التنمية املستدامة والرفاه العاملي            �
 للجميع؛

حتقـيق وتعزيز خطط التنمية واإلدماج االجتماعي على مجيع الصعد بوصفها أهدافاً قائمة حبد               �
 من إدراك أن إحراز جناح يف هذا اجملال، وال سيما فيما يتعلق ببطالة الشباب، أمر               ذاهتا، انطالقاً 

 ميكن أن حيد من التهميش وما يستتبعه من شعور بالغنب يغذي التطرف وجتنيد اإلرهابيني؛

تشجيع منظومة األمم املتحدة ككل على رفع مستوى التعاون واملساعدة اللذين تقدمهما بالفعل  �
 سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسان واحلكـم الرشيد، دعماً للتنمية االقتصادية             يف جمـاالت  

 .واالجتماعية املتواصلة

                                                      

42  For a rich but complex discussion on various approaches to the issue of causes or conditions 
related to terrorism, see the presentation by Alex P. Schmid, “Why terrorism? Root causes, some 
empirical findings, and the Case of 9/11�, Council of Europe document, available from 
www.coe.int/gmt. 
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ويرحب املقرر اخلاص هبذه التدابري وغريها من التدابري امللموسة، ويؤكد من جديد عالقتها الوطيدة حبماية  -٦٦
 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيزها

 واملنظمات الدولية دور هام يف تعزيز إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، عن طريق وللدول -٦٧
وأدرجت أملانيا، يف تعاوهنا    . وضـعها للـربامج، ومن مث اإلسهام يف معاجلة الظروف املؤدية إىل انتشار اإلرهاب             

 نفذت  ٢٠٠٢ويف عام   . )٤٣(إىل انتشار اإلرهاب  اإلمنائي على سبيل املثال، عنصراً حمدداً ملعاجلة الظروف املؤدية          
 تدبرياً خاصاً إقليمياً ومخسة تدابري شاملة لإلقليم كله ٣٤حكومة أملانيا يف إطار جمموعة أعماهلا ملكافحة اإلرهاب 

نية وكانت الوكالة األملا. ملنع األزمات وبناء السالم إسهاماً منها يف مكافحة اإلرهاب هيكلياً على الصعيد العاملي     
وباعتبار اجملموعة  . املتعاقدة مع وزارة التعاون االقتصادي والتنمية االحتادية       )٤٤(للتعاون التقين هي الوكالة املنفذة    

املعنية مبكافحة اإلرهاب إطاراً استراتيجياً فإهنا جيب أن تتصدى ألعراض اإلرهاب وأسبابه، وتشترك يف ذلك مع                
ى التشغيلي، يكلف التعاون اإلمنائي بأن ينفذ أوالً تدابري هيكلية ملكافحة وعلى املستو. جماالت السياسات املختلفة

اإلرهاب تشمل تدابري حتّول الصراع املدين، فضالً عن تدابري حمددة للتعاون اإلمنائي تكون مصممة للمساعدة على 
مج التعاون اإلمنائي   وكثرياً ما تكون لدى برا    . القضـاء عـلى األسباب اهليكلية واألطر اليت تؤدي إىل اإلرهاب          

 .التقليدية قدرة عالية على إدماج منع األزمات، وبناء السالم يف أعماهلا احلالية بأن تدرج هنوجاً جديدة

ومن . وينصـب التركيز أساساً يف جمموعة مكافحة اإلرهاب على تنفيذ تدابري هيكلية ملكافحة اإلرهاب            -٦٨
عزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية للفئات اخلاصة، ومنها على        االسـتراتيجيات املختارة، على سبيل املثال، ت      

سـبيل املـثال الشـباب الذيـن ال جيدون عمالً ممن يستبعدون من املشاركة يف العمليات اإلمنائية االجتماعية                   
اصة فينبغي دمج هذه الفئات اخل. واالقتصادية، ومن املعرضني ألن جتندهم اجلماعات اإلجرامية أو مجاعات العنف 

 .مبزيد من الكثافة يف برامج التعاون اإلمنائي

  االستنتاجات والتوصيات-سادساً 

  االستنتاجات-ألف 

خيلص املقرر اخلاص إىل أن تدابري مكافحة اإلرهاب هلا تأثري مباشر وتأثري غري مباشر على التمتع باحلقوق  -٦٩
ري اليت تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب حتديات خطرية        وكثرياً ما تثري التداب   . االقتصـادية واالجتماعية والثقافية   

ولذا يتعني أال تتخلى الدول عن واجبها يف كفالة الظروف اليت تتيح            . للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
مر وهذا األ . جلميع من يعيشون يف واليتها التمتع حبقوق اإلنسان ومنها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            

بـالغ األمهـية ألن تعزيـز تلك احلقوق ينبغي النظر إليه على أنه وسيلة ملواجهة الظروف اليت تؤدي إىل انتشار                   
 .اإلرهاب ومن مث منع أعمال اإلرهاب

                                                      

43  See also Ministry of Foreign Affairs of Denmark report, “Countering radicalisation through 
development assistance: a country assessment tool�, March 2007, available from www.um.dk. 
44  Thania Paffenholz and Dunja Brede, “Lessons learnt from the German Anti-Terrorism Package”, 
available at www.gtz.de/de/dokumente/en-atp.pdf. 
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والتهميش االجتماعي واالقتصادي، والتمييز ضد الفئات الضعيفة ومنها مثالً األقليات والشعوب األصلية  -٧٠
يشية احملرومات واألطفال، كثرياً ما يرقى إىل درجة انتهاكات حقوق اإلنسان، وبوجه خاص             أو ربات األسر املع   

كذلك ميكن أن توفر هذه الظروف تربة خصبة للتجنيد يف حركات           . احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 .تقدم الوعود بآفاق للتغيري ولكنها تلجأ إىل وسائل ألعمال اإلرهاب غري مقبولة

وكـثرياً ما تفضي التدابري املكثفة ملكافحة اإلرهاب، من خالل أثرها السليب على فعالية التمتع باحلقوق                 -٧١
االقتصـادية واالجتماعية والثقافية، حىت وإن كان هلا مربر بوصفها قيوداً على حقوق اإلنسان مسموحاً هبا، إىل                 

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف االستراتيجيات      آثار عكسية تقوض الدور النافع الطويل األمد لتعزيز احلقو        
 .املستدامة ملكافحة اإلرهاب

  التوصيات-باء 

 :يقدم املقرر اخلاص التوصيات التالية، باإلشارة إىل أعماله يف أقطار بعينها -٧٢

يـود املقرر اخلاص، دون أن يّدعي الشمول، أن يوضح االستراتيجيات املمكنة واخلطوات              )أ( 
لموسة يف ميدان تعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لدى مكافحة اإلرهاب، عن طريق              امل

 تقدمي توصيات على أساس خربة البلدان اليت تعاون معها بشكل وثيق؛

 فإنه  (A/HRC/4/26/Add.3)عن أستراليا   " دراسته احلاسوبية "وإذ يشـري املقرر اخلاص إىل        )ب( 
يل أستراليا والبلدان املاحنة األخرى اليت تساعد دوالً أخرى على اعتماد وتطوير قوانينها وآلياهتا يوصي بأن تو

ملكافحـة اإلرهـاب، االهـتمام الواجب لتأمني االمتثال يف تلك التدابري حلقوق اإلنسان، وضمان أال تقدم                 
 اإلمنائية، مبا فيها الربامج الرامية      املساعدة التقنية أو غريها يف ميدان مكافحة اإلرهاب على حساب املساعدة          

ويوصي املقرر اخلاص مبواصلة تعزيز التعاون اإلمنائي مع        . إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
مراعاة األمهية االقتصادية لتعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مكافحة اإلرهاب، واحلاجة إىل             

 تلك اإلمكانات عن طريق نقل املوارد من تلك الربجمة إىل بناء القدرات واملساعدة التقنية على                تاليف تقويض 
 املدى القصري يف ميدان مكافحة اإلرهاب؛

وتصـدى املقـرر اخلاص يف تقريره عن بعثته إىل إسرائيل، اليت مشلت زيارات إىل األراضي                 )ج( 
اجلدار / السلبية على حقوق اإلنسان من جراء احلاجز       للعواقب(A/HRC/6/17/Add.4)الفلسـطينية احملـتلة     

األمين الذي أقامته إسرائيل حبذاء وبداخل األراضي الفلسطينية احملتلة، وأثره السليب على أمور من بينها احلق   
ويوصي املقرر اخلاص بأن تتخذ حكومة إسرائيل قراراً فورياً بسحب          . يف العمـل والصحة والسكن والتعليم     

وطنات اإلسرائيلية من األراضي الفلسطينية احملتلة واالستعاضة عن اجلدار الذي مل يكتمل بعد،        مجـيع املسـت   
والـذي ميتد يف عمق األراضي الفلسطينية هبيكل أساسي أمين حيترم بوضعه اجلغرايف اخلط األخضر أو يكون                 

جراء عاجل لضمان أال تكون     وريثما ينفذ هذا القرار يوصي املقرر اخلاص باختاذ إ        . مقـبوالً من الفلسطينيني   
لنظام التصاريح وإدارة نقاط التفتيش ومجيع التدابري األخرى يف األراضي الفلسطينية احملتلة آثار غري متناسبة               

 على التمتع حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 والواليات  (A/HRC/6/17/Add.2)قيا  وإذ يشـري املقـرر اخلاص إىل بعثتيه إىل جنوب أفري           )د( 
 وإىل تقريره املواضيعي السابق املتعلق حبرية االجتماع وتكوين         (A/HRC/6/17/Add.3)املـتحدة األمريكية    
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، فإنه )A/61/267 من   ٣٨-٣٠الفقرات  (اجلمعـيات مبـا يف ذلك يف سياق وضع قوائم الكيانات اإلرهابية             
يف حوار مع اجملتمعات ذات الصلة العاملة يف جمال العمل اخلريي           يوصـي بأن يشترك هذان البلدان وغريمها        

لكفالة توافر قنوات للعمل اخلريي فعالة ويسهل الوصول إليها وميكن اللجوء إليها دون اخلشية من أن تصم                 
ويدرك املقرر . األمـم املتحدة أو سلطات أي بلد فيما بعد هذه التربعات بأهنا متويل أو دعم مادي لإلرهاب           

خلاص أن العمل اخلريي ينظر إليه املسلمون واملسيحيون وغريهم على أنه واجب ديين؛ ولذا جيب أن يكون                 ا
مث إن العمل اخلريي كثرياً ما يؤدي       . املـاحنون قادرين على اختيار العمل اخلريي الذي يتناسب مع معتقداهتم          

 عية والثقافية يف البلدان الفقرية؛دوراً هاماً يف تعزيز التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتما

وعـلى أساس زيارة املقرر اخلاص إىل تركيا فإنه يوصي بأن يستمر إيالء االهتمام إىل تزويد                  )ه( 
ضـحايا اإلرهاب وضحايا عمليات مكافحة اإلرهاب، ال بالتعويض فحسب، بل وبالتدابري اليت تعاجل مسائل       

ا، مبا يف ذلك عن طريق كفالة بيئة آمنة تتيح ملن يرغبون العودة             إعادة التأهيل وغريها من احتياجات الضحاي     
وإذ يشدد املقرر اخلاص على أن االحترام الكامل للحقوق االقتصادية          . إىل قـراهم األصـلية إمكانية ذلك      

 واالجتماعـية والثقافية يساعد يف إزالة خماطر أن يتخذ أفراد قرارات غري مقبولة أخالقياً باللجوء إىل أعمال                
اإلرهاب، فإنه يوصي باختاذ خطوات لتأمني حصول كل فرد، مبن يف ذلك السكان األكراد، على فرص التعليم 

 الذي ينبغي تعزيزه، على األقل، عن طريق االنغماس أوالً يف اللغة األم؛

 وتركيا  (A/HRC/6/17/Add.4)وإذ يشـري املقرر اخلاص إىل تقريريه عن بعثتيه إىل إسرائيل             )و( 
حيـث احلكومتني على ضمان أال ُيلجأ إىل أي هدم ملنازل أو تدمري ملمتلكات خاصة كتدبري يرمي إىل                  فإنـه   

وملا . مكافحة اإلرهاب إال باالمتثال للمعايري الدولية احملددة يف القانون الدويل ويتم مصحوباً بالتعويض الالزم
ىل عواقب سلبية يف جمال مكافحة اإلرهاب فإن كان التأثري النفسي كبري هلذه التدابري ميكن أن يؤدي بسهولة إ

 .املقرر اخلاص يوصي بأن متارس احلكومتان أقصى درجات احلذر عندما تقدمان تقاريرمها عن تلك التدابري

 :وباإلشارة إىل الدول واجملتمع الدويل بصفة عامة فإن املقرر اخلاص يقدم التوصيات التالية -٧٣

لدول واملنظمات الدولية على أن تراعي يف مكافحتها لإلرهاب         يشـجع املقرر اخلاص مجيع ا      )أ( 
الصكوك ذات الصلة اليت حتمي وتعزز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتفادي االنتهاكات والتقليل    
إىل أدىن حد من اآلثار السلبية على تلك احلقوق يف مكافحة اإلرهاب ولالستفادة الكاملة من إمكانات تعزيز               

حلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية بوصفها مسة مصاحبة لالستراتيجيات املستدامة الطويلة األجل             ا
ويوصي املقرر اخلاص خصوصاً بأن تتصدى جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن هلذه . ملكافحة اإلرهاب

 القضايا كي تقدم اإلرشادات إىل الدول األعضاء؛

اخلاص بإيالء مزيد من االهتمام للحق يف التعليم باعتباره حقاً أساسياً يف            ويوصـي املقـرر      )ب( 
التمـتع بعدة حقوق أخرى من حقوق اإلنسان وباعتباره حجر الزاوية يف االستراتيجيات املستدامة الطويلة               

 األجل ملنع اإلرهاب؛

 املرأة وشؤون ويوصـي املقـرر اخلاص بإيالء مزيد من االهتمام بشكل منهجي لقضايا حقوق          )ج( 
اجلنسـني يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب، مبا يف ذلك عن طريق تأمني متتع املرأة الفعلي باحلقوق االقتصادية                    
 واالجتماعية والثقافية باعتبار ذلك ركناً آخر أساسياً يف االستراتيجيات املستدامة الطويلة األجل ملنع اإلرهاب؛
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ق قوانينها وتدابريها ملكافحة اإلرهاب على احلركات    وحيث املقرر اخلاص الدول على أال تطب       )د( 
االجتماعـية أو االحـتجاجات من الشعوب األصلية أو جمتمعات األقليات اليت تطالب باالعتراف واحلماية               
الكاملـة حلقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التمتع بثقافاهتا املميزة اليت غالباً ما                 

وهو يوصي بالتقيد الصارم مببدأ ضرورة تعريف اإلرهاب        . باألراضي واألشكال احملددة ألمناط املعيشة    ترتبط  
بأساليبه غري املقبولة للعنف ضد املوجودين عرضاً ونيته إفشاء الرعب بني عامة السكان بدالً من اتباعه أهدافاً 

 عية اليت ال عالقة هلا بأعمال اإلرهاب؛سياسية أو غريها مما يتراكب غالباً على أهداف احلركات االجتما

وإذ يؤكـد املقـرر اخلاص جمدداً على التوصية اخلتامية اليت قدمها يف تقريره األخري إىل اجلمعية                   )ه( 
 فإنـه يوصـي بأن تلتزم الدول واملنظمات احلكومية الدولية بزيادة نصيبها من املسؤولية يف     (A/62/263)العامـة   

ة األمد اليت كثرياً ما تتداخل هذه األيام مع التمرد العسكري والصراعات املسلحة وأحياناً       حاالت الالجئني الطويل  
مـع أعمـال اإلرهـاب ضد املدنيني، وبأن تستند هذه اجلهود املشتركة إىل الشفافية والتحليل العميق املسؤول                  

 إىل جتنيد إرهابيني وانتشار للظـروف اليت تسمح بعودة الالجئني وكذلك إىل وجود خماطر الظروف اليت قد تؤدي  
وأصبح االهتمام  . اإلرهـاب، وإىل زيادة التنسيق الدويل والتعاون الدويل لتسوية الصراعات واستقرار اجملتمعات           

 الواجب باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أمراً حامساً يف هذا السياق؛

ات الكافية اليت تكفل االمتثال حلقوق      ويوصـي املقرر اخلاص مجيع الدول بأن تدرج الضمان         )و( 
اإلنسـان، مبا يف ذلك شرط املشروعية وتوافر االستعراض القضائي يف إجراءاهتا الوطنية لوضع القوائم اليت                
تشـمل األفراد والكيانات اليت تعتربهم إرهابيني، مبا يؤثر على احلـق يف امللكيـة، لدى تنفيذ قرار جملس                 

 .أو غريه) ١٩٩٩(١٢٦٧األمن 

 :ومع اإلشارة احملددة إىل األمم املتحدة وآليتيها حلقوق اإلنسان يقدم املقرر اخلاص التوصيتني التاليتني -٧٤

يوصي املقرر اخلاص بأن تنظر مجيع اإلجراءات اخلاصة املعنية وآليات جملس حقوق اإلنسان              )أ( 
ق اإلنسان كل يف حدود واليتها، مع       واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف محاية وتعزيز حقو         

تركـيز خاص على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب، وأن تنسق               
وهو يوصي مفوضية األمم املتحدة . جهودها حسب االقتضاء بغية تعزيز اتباع هنج متساوق إزاء هذا املوضوع

حديث خالصتها للقضاء بشأن محاية حقوق اإلنسان بينما تكافح اإلرهاب السامية حلقوق اإلنسان بأن تقوم بت
وأن تدرج يف هذا التجميع باباً جديداً عن اهليئات التعاهدية وممارسة اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق باحلقوق                

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 واالجتماعية والثقافية واهليئات    يوصـي املقرر اخلاص بأن تستنبط جلنة احلقوق االقتصادية         )ب( 
األخـرى املنشـأة مبوجب معاهدات واليت تشمل والياهتا احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ممارسة              

ويوصي . منهجـية للتصدي لتدابري مكافحة اإلرهاب اليت تتخذها الدول، مع رصد تنفيذ املعاهدات املعنية             
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعليقاً عاماً بشأن احلقوق املقرر اخلاص بصفة خاصة بأن تعتمد     

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومكافحة اإلرهاب

_ _ _ _ _ 


