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 والستون الثالثة الدورة
 *تاملؤق األعمال جدول من )ب( ٦٧ البند

ــز ــوق تعزي ــسان حق ــها اإلن ــسائــــل :ومحايت ــوق م  حق
 التمتع لتحسني البديلــة النهج ذلك فــي مبا اإلنسان،
   األساسيــة واحلريـــات اإلنسان حبقــــوق الفعلي

 اإلرهاب افحةمك سياق يف األساسية واحلريات اإلنسان حقوق محاية  
 

 **مالعا األمني تقرير  
 

 موجز 
 األمـني  إىل فيـه  طلبـت  الـذي  ،٦٢/١٥٩ العامـة  اجلمعية بقرار عمال التقرير هذا يقدم 

 التقريـر  ويؤكـد  .القـرار  ذلـك  تنفيـذ  عـن  والـستني  ثالثـة ال دورهتـا  يف تقريـرا  إليها يقدم أن العام
 هبـا  املعتـرف  األساسـية  احلقـوق  محاية عن الدول عاتق على الواقعني واملسؤولية الواجب جمددا
 يف الـدول  ممارسـات  التقريـر  ويفحـص  .اإلرهاب مكافحة سياق يف ُتنتهك أن ميكن اليت دوليا
 للتعـذيب  املطلـق  واحلظـر  احليـاة،  يف احلـق  سـيما  وال للتقييـد،  القابلـة  غـري  احلقـوق  محايـة  جمال

ــة، وإســاءة ــاتاالو وكــذلك املعامل ــصلة ذات جب ــل ال ــشتبه األشــخاص بنق ــورطهم يف امل  يف ت
 ممارسـات  أيـضا  التقريـر  فحـص وي .الـوطين  األمـن  يهـددون  مأهنـ  ُيعتـرب  الذين أو إرهابية أنشطة
ــة املتعلقــة الــدول  األساســية احلريــات ممارســة علــى املفروضــة والقيــود اإلنــسان حقــوق حبماي

ــسان وحقــوق ــة ســيما وال اإلرهــاب، مكافحــة ســياق يف اإلن ــبري، حري ــار يف وينظــر التع  اآلث
 والتوصـيات  االسـتنتاجات  مـن  عـدد  إىل التقريـر  وخيلـص  .عادلـة  حماكمة يف باحلق يتعلق ما يف

  .األعضاء الدول إىل املوجهة احملددة

* A/63/150 و Corr.1.
 .ستجداتامل آخر تضمني لكي ،النهائي املوعد انقضاء بعد التقرير هذا قدم ** 
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 مقدمة - أوال 
 كــــانون ١٨ املــــؤرخ ٦٢/١٥٩ قرارهــــا يف جديــــد مــــن العامــــة اجلمعيــــة أكــــدت - ١

 مكافحـة  سـياق  يف األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  حقـوق  مايةحب تعلقامل ٢٠٠٧ ديسمرب/األول
ــه اإلرهــاب،  ــتعني أن ــى ي ــدول عل ــل أن ال ــال تكف ــة امتث ــدابري أي ــ ملكافحــة تتخــذها ت  اباإلره

 الالجـئني  وقـانون  اإلنـسان  حلقوق الدويل القانون سيما وال الدويل، القانون مبوجب لتزاماهتاال
 حقـوق  بـاحترام  الـدول  التـزام  كـذلك  جديـد  مـن  وأكـدت  .الـدويل  اإلنـساين  والقانون الدويل
ــة ــة غــري بوصــفها معين ــد قابل ــن ظــرف أي يف للتقيي ــدابري أي أن إىل وأشــارت الظــروف، م  ت

 العامــة اجلمعيــة قــرار انظــر( والــسياسية املدنيــة بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد مأحكــا ديــتقيل
 عليهــا، املنــصوص التقييديــة للــشروط وفقــا تتخــذ أن جيــب )املرفــق )٢١-د( ألــف ٢٢٠٠
 .النوع هذا من تقييدات ألي واملؤقت االستثنائي الطابع على وشددت

 اإلرهـاب  مكافحـة  يف الضالعة لوطنيةا السلطاتتوعية   بالدول العامة اجلمعية وأهابت - ٢
 .االلتزامات هذه بأمهية

 مكافحـــة ســـياق يف اعتبارهـــا، يف تأخـــذ أن علـــى الـــدولاجلمعيـــة العامـــة  وشــجعت  - ٣
 إيـالء  علـى  وشـجعتها  اإلنـسان،  حبقوق الصلة ذات ومقرراهتا املتحدة األمم قرارات اإلرهاب،
 حقـوق  جمللـس  اخلاصـة  واآلليـات  اإلجراءاتب املعنيني عن الصادرة للتوصيات الواجب االعتبار
 مبوجــب املنــشأة املتحــدة األمــم هيئــات عــن الــصادرة الــصلة ذات واآلراء والتعليقــات اإلنــسان
 .اإلنسان حقوق معاهدات

 اجلمعيـة  فيهـا  تطلبـ  الـيت  ٦٢/١٥٩ القـرار  مـن  ٢١ الفقرةبـ  عمال التقرير هذا ويقدم - ٤
  .القرار ذلك تنفيذ عن تقريرا والستني الثالثة دورهتا يف يهاإل يقدم أن العام األمني إىل العامة

 سـنوات  مـدى  علـى  اإلنـسان  حقـوق  حلمايـة  واإلقليمية الدولية اآلليات اعترفت ولقد - ٥
 .اإلرهابيـة  اهلجمـات  مـن  مواطنيها محاية يف وبواجبها للدول املشروعة األمنية بالشواغل كثرية
 التزاماهتـا  احتـرام  مع الشواغل تلك معاجلة للدول هبا نبغيي اليت الكيفية يف التقرير هذا ظروسين
 العامــة اجلمعيــة اعتمــاد خــالل مــنوقــد التزمــت الــدول األعــضاء،  .اإلنــسان حقــوق جمــال يف

 باختـاذ  ،)٦٠/٢٨٨ العامـة  اجلمعيـة  قـرار ( اإلرهـاب  ملكافحة العاملية املتحدة األمم الستراتيجية
 ملكافحــة األساســية  الركيــزة بوصــفهما القــانون ادةوســي اإلنــسان حقــوق احتــرام تكفــل تــدابري

 وصـف و ).٢٠٠٥( ١٦٢٤ هقـرار  يف املوقـف  هـذا  على التأكيد األمن جملس أعادو .اإلرهاب
 توصـيات  :اإلرهـاب  مواجهـة  يف االحتـاد ” املعنـون  ٢٠٠٦ عام الصادر هتقرير يف العام، األمني

 السـتيفاء  أساسـية  بأهنـا  اإلنـسان  ققـو ح ،)A/60/825(“ اإلرهـاب  ملكافحـة  عاملية الستراتيجية
 اإلرهــاب ملكافحــة فعالــة تــدابري اختــاذ أن وأكــد اإلرهــاب، مكافحــة اســتراتيجية جوانــب كــل
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 فـإن  كـذلك  .ومتـآزران  متكـامالن  إهنمـا  بـل  متعارضـني،  هـدفني  ليـسا  اإلنسانحقوق   ومحاية
كـثريا   ،واملعاهـدات  مليثاقبا عمال املنشأةو ،اإلنسان حلقوق املتحدة األمم جلهاز التابعة اهليئات

 الـدويل  القـانون  مـع  بتوافقهـا  مرهونـة  اإلرهاب مكافحة لتدابري القانونية الصفة أن إىلما تشري   
 .اإلنسان حلقوق

ــة وقــررت - ٦  اإلنــسان حقــوق جملــس يــضطلع أن ،٦٠/٢٥١ قرارهــا يف ،العامــة اجلمعي
ــام و .شــامل دوري باســتعراض ــقق ــدوري باالســتعراض املعــين العامــل الفري ــشامل ال ــابع ال  الت

 بـشأن  وتوصـيات  مراجـع  اعتمادهـا  مت الـيت  التقـارير تـضمنت   و .بلـدا  ٣٢ استعراضب لمجلسل
ــسائل ــق م ــة تتعل ــسان حقــوق حبماي ــات اإلن ــياق يف األساســية واحلري  .اإلرهــاب مكافحــة س

 .القبيل هذا من مراجع أيضا االستعراض هلذا أساسا شكلت اليت الوثائقتضمنت و

 مـستعينا  اجملـال،  هـذا  يف األخـرية  التطـورات  على الضوء إلقاء إىل التقرير اهذ ويهدف - ٧
ــهادات ــة باجت ــة اللجن  حــاالت بــشأن ٢٩ رقــم العــام التعليــق وخباصــة اإلنــسان، حبقــوق املعني
 طبيعـــة بـــشأن ٣١ العـــام والتعليـــق ؛٢٠٠١ يوليـــه/متـــوز ٢٤ يف اعُتمـــد الـــذي الطـــوارئ،

 /آذار ٢٩ يف اعُتمــد الــذي العهــد، يف األطــراف الــدول ىعلــ املفــروض العــام القــانوين االلتــزام
 ويف القـضائية  واهليئـات  احملـاكم  أمـام  املساواة يف احلق بشأن ٣٢ العام والتعليق ؛٢٠٠٤ مارس

 مبوجــب الــدول بالتزامــات املتعلقــة الرئيــسية للـشواغل  معمقــا حتلــيال ويقــدم .)١(عادلــة حماكمـة 
ــدويل القــانون ــاحلق يتعلــق فيمــا ال ــاة،ا يف ب ــة التعــذيب وحظــر حلي ــة أو واملعامل  القاســية العقوب

 الــدول مــساعدة بغيــة عادلــة، حماكمــة يف واحلــق التعــبري، وحريــة املهينــة، أو الالإنــسانية أو
 الغــرض هلــذا وحتقيقــا .اإلرهــاب مكافحــة ســياق يف القانونيــة بواجباهتــا القيــام علــى األعــضاء
 رقـم  الوقـائع  صـحيفة  ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز   يف اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األممت مفوضية   أصدر
 الـسلطات  إىل موجه واملنشور .“اإلرهاب ومكافحة واإلرهاب اإلنسان حقوق” املعنونة ٣٢

 الوطنيـة،  اإلنـسان  حقـوق  ومؤسـسات  والدوليـة،  الوطنيـة  احلكومية غري واملنظمات احلكومية،
 وتعزيزهـا  اإلنـسان  حقـوق  ةمحايـ  بكفالـة  ةاملعنيـ  اجلهات من ذلك وغري القانونني واألخصائيني

 يعــاجلون الــذين لألخــصائيني عمليــة أداة تــوفري هــو واهلــدف .ومكافحتــه اإلرهــاب ســياق يف
 .اإلنسان وحقوق اإلرهاب مكافحة مسائل

 القـانون  مبوجـب  التزاماهتـا  عـن  األعـضاء  للـدول  املعلومـات  تـوفري  إىل التقريـر  ويهدف - ٨
 األمــن جملــس قــراري مبوجــب اإلرهــاب كافحــةمل تــدابري هــااختاذ عنــد اإلنــسان حلقــوق الــدويل
ــريهــدف و ).٢٠٠٥( ١٦٢٤ و )٢٠٠١( ١٣٧٣ ــضا التقري ــات تلــك بتكــرار أي  إىل االلتزام

__________ 
ــسان        )١(  ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني ــة للجن ــات العام ــى التعليق ــنص اال(ميكــن االطــالع عل ــزال ــوان  ) ينكلي ــى العن عل

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm. 
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 اإلرهــاب، مكافحــة جلنــة مثــل املتحــدة، بــاألمم الــصلة ذات اإلرهــاب مكافحــة آليــات إفــادة
 .ذكرال السابقي القرارين تنفيذ يف اإلرهاب، ملكافحة التنفيذية واملديرية

 أي يف للتقييـد  قابلـة  غـري  باعتبارهـا معينـة    قـوق ح احتـرام  ضـرورة  علـى  ريقرتال ويركز - ٩
 يف اإلنـسان  حقـوق  بعـض  نطاق بتضييق الدول قيام إمكانية على ويؤكد الظروف، من ظرف
 بالـشروط  صـارما  التزامـا  االلتزام مع منها احلد أو تقييدها طريق عن اإلرهاب، مكافحة سياق

 .املعاهدات وقانون العريف الدويل القانون يف حملددةا القانونية
 

 يف اإلنـسان  حلقـوق  الدويل القانون مبوجب ومسؤوليتها الدول التزامات - ثانيا 
 اإلرهاب مكافحة سياق
 .وإعماهلــا ومحايتـها  دوليـا  هبـا  املعتـرف  واحلريــات احلقـوق  احتـرام  الـدول  واجـب  مـن  - ١٠

 اختـاذ  علـى  احلمايـة  وتركـز  .هبـا  التمتـع عرقلـة    عـدم  يف أساسـا  اإلنـسان  حقـوق  احترام ويتمثل
 حقــوق إعمــال ويتطلــب .احلقــوق هبــذه لتمتــعل اآلخــرينعرقلــة  عــدم لكفالــة إجيابيــة خطــوات
 والقـضائية  التـشريعية  التـدابري  ذلـك  يف مبـا  مناسـبة،  تـدابري  وتنفـذ  تتخـذ  أن الـدول  مـن  اإلنسان
 مـسؤولة  الطـرف  الدولـة  ُتعتـرب  وقـد  .القانونيـة  اهتـا بالتزام الوفـاء  أجـل  من التثقيفية أو واإلدارية

ــات خاصــة     عــن ــع أشــخاص عــاديني أو كيان ــة متت ــسان، حبقــوقعرقل ــذل مل إذا اإلن ــة تب  العناي
 .األعمال تلك من للحماية الواجبة

 االلتزامـات  نطـاق  والـسياسية  املدنيـة  باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٢ املادة وحتدد - ١١
 ملزمــة الطــرف الدولــة أن علــى وتــنص .العهــد يف األطــراف الــدول هبــا عهــدتت الــيت القانونيــة
 واخلاضـعني أراضـيها    يف املوجودين األفراد جلميع العهد يف هبا املعترف احلقوق وكفالة باحترام
 حـىت  الفعليـة  سيطرهتالـ  أو الدولة ةلسلط خيضع شخص أي إىل األخرية العبارة شريتو .لواليتها

 يف اإلنــسان حبقــوق املعنيــة اللجنــة أكدتــه مــا حنــو علــى ،أراضــيها داخــل موجــوداً يكــن ملإذا 
 علــىاملكرســة يف العهــد  احلقوقبــ التمتــع يقتــصر وال .٣١ رقــم العــام تعليقهــا مــن ١٠ الفقــرة
 عــن النظــر بــصرف األفــراد، جلميــع أيــضاً متاحــاً يكــون أن جيــب بــل ،الطــرف ةالدولــ مــواطين
 املهـاجرين  والعمـال  والالجـئني  اللجـوء  ملتمـسي  مثـل  اجلنسية، عدميي كوهنم عن أو جنسيتهم
 خاضــعني أو الطــرف الدولــة أراضــي يف أنفــسهم جيــدون قــد الــذين األشــخاص مــن وغريهــم
 بــشأن ٢٠٠٤، يف فتواهــا الــصادرة عــام الدوليــة العــدل حمكمــة اســتنتجت ،كــذلك .لواليتــها

ــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية ا    ــار القانوني ــة، اآلث ــدويل العهــد” أنحملتل  ال
 عنــد الدولــة هبــا تقــوم الــيت باألعمــال يتعلــق فيمــا ينطبــق والــسياسية املدنيــة بــاحلقوق اخلــاص
 .)١١١ الفقرة ،Corr.1 و A/ES-10/273( “إقليمها خارج لواليتها ممارستها
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ــقيو - ١٢ ــسان حقــوق معظــم نبث ــانون االتفاقيــات مــن اإلن ــشمل .العــريف والق  نــصوص وت
 الـيت وكـذلك احلقـوق      الدوليـة،  اإلنـسان  حقـوق  معاهدات يف املكرسة احلقوق الدويل القانون
 هـذه  بـاحترام قانونيـا    ملزمة الدول مجيع فإنمن مث   و .العريف الدويل القانون من اجزء أصبحت
 العـاملي  اإلعـالن  أحكـام  ومعظـم  .معينـة  معاهـدة  يف طرفـا  تكـن  مل ولـو  حـىت  ومحايتـها  احلقوق
ــوق ــسان حلق ــدوال اإلن ــرف عه ــه معت ــانون اآلن ب ــريف، دويل كق ــايل  وجيــب ع ــىبالت ــع عل  مجي
 .احترامها الدول

 يف اإلرهـاب،  كافحـة مل تـدابري  اختـاذ  عنـد  ،للـدول  الدوليـة  االلتزامات من جزء ويتمثل - ١٣
 األشـخاص  يرتكبـه  فعـل  أي مـن  األفـراد  محايـة  لكفالـة  إجيابيـة  تدابري اختاذب الواجبة العناية بذل

 كـذلك  .األساسـية  واحلريـات  اإلنـسان  قـوق حل انتـهاكا  ويـشكل اصة  اخل الكيانات أوالعاديون  
 يف واالنتـصاف  للـتظلم  فعالـة  سـبل  توفري مسؤولية الدول اإلنسان حلقوق الدويل القانون حيمل
 .انتهاك حدوث حالة

 
 والتربير النطاق :التقييد تدابري - ثالثا 

ــة ملزمــة األعــضاء الــدول - ١٤ ــرام بكفال  باعتبارمهــا القــانون وســيادة اإلنــسان حقــوق احت
 وضـع  يـشمل  أن ينبغـي  فعـاال  االلتـزام  هـذا  يكـون  ولكي .اإلرهاب ملكافحة األساسية الركيزة

 الظـروف  ومعاجلـة  اإلرهابيـة،  األعمـال  منـع  إىل هتـدف  اإلرهـاب  ملكافحة وطنية استراتيجيات
 .األعمال هذه لتفشي املؤاتية

 الظــروف يفقــد جيــوز و .الــوطين التــشريع يف دةعــا اإلرهــاب مكافحــة تــدابري وتــدمج - ١٥
 األحكـام  مبوجـب  اإلنـسان  حقـوق  بـبعض  التمتـع  علـى  القيـود  بعـض  فـرض  االستثنائية الوطنية
 ٣١ رقـم  العـام  التعليـق  من ٦ الفقرة وتنص .الدولية اإلنسان حقوق معاهدات من الصلة ذات
 تفرضـها  قيـود  أيـة  لـزوم  علـى  لـدليل ا الدول تقيم أن ضرورة على اإلنسان حبقوق املعنية للجنة
 أهــداف تحقيــقل الــسعي مــع متناســباً يكــون مــا إال التــدابري مــن تتخــذ وأال ،القبيــل هــذا مــن

 وتنـاقش  .وفعالـة  مـستمرة  محاية العهد يف عليها املنصوص احلقوق محاية ضمان بغية ،مشروعة
 .قيودال هذهاحلد من  نطاق التالية الفقرات

 واختـاذ  ومحايتـها  اإلنـسان  حقـوق  تعزيـز  كفالة يف خطرية عملية تحتديا الدول تواجه - ١٦
 وميكـن  .التحـديات  هـذه  علـى  التغلـب  وميكـن  .الوقـت  نفس يف اإلرهاب ملكافحة فعالة تدابري
 الـيت  املرونـة  مسـات  باسـتخدام  الـدويل  القـانون  مبوجـب  فعالـة  بـصورة  بالتزاماهتا تفي أن للدول
 اإلنـــسان حقـــوق قـــانون ويـــسمح .اإلنـــسان قـــوقحل الـــدويل القـــانون إطـــار عليهـــا ينطـــوي

 االسـتثنائية،  الظـروف  مـن  جـدا  حمـدودة  جمموعـة  يف يـسمح،  كمـا  احلقـوق،  لبعض بتحديدات



A/63/337  
 

08-49301 7 
 

 صيـصا ِخ القانونيـة  للقيـود  الـدويل  طـار اإل ُصـمم  وقد .اإلنسان حقوق أحكام لبعض بتقييدات
 ظـروف  هتيئـة نفـس الوقـت     ويف   االسـتثنائية،  للظـروف  للتـصدي  الالزمـة  املرونة الدول إلعطاء
 .دللتقيي القابلة غري األساسية احلقوق ومحاية احترام ضماناتو الدولية لاللتزامات االمتثال

 مـن  احلـد  وجيـوز  .بالتـساوي  احلقـوق  نفـس  علـى  دوما والتحديدات القيود تنطبق وال - ١٧
 .لتقييـد ل قابلـة  غـري  احلقـوق  هـذه  كانـت إذا   حـىت  - احلد شروط توافرت إذا - احلقوق بعض
 التعـبري  حريـة  مـن  احلـد  وزجيـ  فمـثال  .للظـروف  وفقا تقييدها أو أخرى حقوق من احلد وميكن

 .طوارئ حالة إعالن عند تقييدها أو اإلرهاب علىحلظر التحريض 
 

 للتقييد القابلة غري احلقوق - ألف 
مـن   زءجبـ  مؤقتـة  بـصورة عـدم التقيـد     ل تـدابري  اختـاذ  االستثنائية الظروف يف للدول جيوز - ١٨

 للدولــةمــن العهـد   ٤ املـادة  وجتيــز .اإلنـسان  حلقــوق الـدويل  القــانون أحكـام  مبوجــب التزاماهتـا 
 يف العهـد  مبوجـب  التزاماهتـا  مـن  جبـزء  ومؤقتـة  انفراديـة  بـصورة  التقيد لعدم تدابري اختاذ الطرف
 الــضمانات مــن حمــدد نظــام بوضــع رهنــا األمــة، حيــاة هتــدد عامــة طــوارئ مبثابــة تكــون حالــة

 سـن  الظـروف  مجيـع  يف الـدول  مـن  ُيتوقـع  أنـه  بيـد  ).٢ و ١ الفقرتـان  ،٢٩رقم   العام التعليق(
 جمــال يف الدوليــة بالتزاماهتــا للوفــاء التــدابري مــن يلــزم مــا واختــاذ فعالــة وطنيــة تــشريعات وتنفيــذ
 .اإلنسان حقوق

 الكامـل  يـذ التنف لتفـادي  الطـوارئ  حالـة  إعـالن  إىل تلجـأ  الـدول  مـن  كثريا أن والواقع - ١٩
 إعمـال  أمـام  كـبرية  حتـديات  تلـك،  بصفتها نفسها، الطوارئ حاالت وتصبح .اإلنسان حلقوق
 ذات بأهنـا  هـذه  الطـوارئ  حـاالت  اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة وصفت وقد .اإلنسان حقوق
ــة ــشكل وال .اســتثنائية طبيع ــة أو اضــطراب كــل ي ــة كارث ــة طبيعي ــاء وحــىت .اســتثنائية حال  أثن

 هتديـدا  احلالـة  تـشكل  مـا  بقدر إال بالعهد التقيد عدم تدابري باختاذ ُيسمح ال املسلحة، الرتاعات
 .)٢٩ رقم العام التعليق( األمة حلياة

 خيـتص  فيمـا  واجلوهرية اإلجرائية الضمانات من اددع العهد من ٤ املادة تتطلب فمثال - ٢٠
 وأن األمـة؛  حيـاة  هتدد عامة ئطوار حالة مبثابة الوضع يكون أن فيجب .العامة الطوارئ حبالة
 تتطلبـها  الـيت  احلـدود  أضـيق  يف التـدابري  هـذه  تتخـذ  وأن الطـوارئ؛  حالـة  قيـام  عـن  رمسيـاً  ُيعلن

 الواقعــة األخــرى االلتزامــات مــع التقيــد عــدم تــدابري مــن يأ يتعــارض أالو الوضــع؛ مقتــضيات
 الـدول  الدولـة تلك   مُتعِل أنو الدويل؛ القانون مبقتضى يت تتخذ تدابري عدم التقيد    ال الدولة على

 الـيت  وباألسـباب  هبـا  تتقيـد  ال الـيت  باألحكـام  العـام،  األمـني  طريق عن فوراً، األخرى األطراف
 .التقيد عدم تدابري انتهاء بتاريخ وكذلك التدابري، هذه اختاذ إىل دفعتها
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 عـات ارتال هي الطوارئ حاالت إلعالن كثرية أحيان يف الدول توردها اليت واألسباب - ٢١
أو البيئيـة    الطبيعيـة  الكـوارث  أو العنيفة الداخلية القالقل أو األهلية احلروب أو املسلحة الدولية
 تقييمهـا  جيـب  مـسألة  هـو  ال أم طوارئ حالةينشئ   اإلرهايب التهديد أو العمل وكون .اخلطرية
 العاديـة  ابريالتـد  تطبيـق  اإلرهابية األعمال تعوق ال العادة ويف .حدة على حالة كل أساس على
 ينبغـي  طـوارئ  حالـة  اإلرهـايب  العمـل  يسبب ولكي .للمجتمع املنظمة احلياة استمرار هتدد وال
 .الدولة سالمة تكفي لتهديد اخلطورة من بدرجة يكون أن

 التـدابري  هـذه  تتخـذ  أن التقيـد  عـدم  تدابري تتخذ اليت للدولة جيوز ال ذكره تقدم وكما - ٢٢
 بأحكـام  التقيد عدم تدبري يكون أن وجيب .الوضع مقتضيات تطلبهات اليت احلدود أضيق يف إال

 اإلقليمــي بالنطــاق وكــذلك التــدخل، بدرجــة الــشرط هــذا ويتعلــق .ومتناســبا ضــروريا العهــد
 يكـون  أن وجيـب  ).٢٧ و ٢٦ الـصفحتان  ،٣٢ رقـم  الوقـائع  صـحيفة ( املتخـذ  للتدبري والزمين
 الـذي  الطبيعـي  الوضـع  اسـتعادة  هو بالعهدالتقيد  تتخذ تدابري عدم     اليت للدولة الرئيسي اهلدف
 ).١ الفقـرة  ،٢٩ رقـم  العـام  التعليـق ( للعهـد  الكامـل  االحتـرام  ضمان أخرى مرة ظله يف ميكن

ــة االســتثنائية التــدابري إهنــاء جيــب اهلــدف هــذا يتحقــق وحاملــا  ضــرورة أن ذلــك ويعــين .املؤقت
 طـرف  مـن  منتظمـة  بـصورة  استعراضـها  ينبغـي  التقيـد  عـدم  وتـدابري  نفـسها  الطوارئ حالة قيام

ــستقلة، هيئـــات ــيما وال مـ ــ سـ ــشريعي نيسلطتالـ ــضائي ةالتـ ــحيفة( ةوالقـ ــائع صـ ــم الوقـ  ،٣٢ رقـ
  ).٢٧ الصفحة

 مـــع تتنـــاىف أال جيـــب االســـتثنائية التـــدابري أن علـــى العهـــد مـــن )١( ٤ املـــادة وتـــنص - ٢٣
ــات ــضى األخــرى االلتزام ــانون مبقت ــدويل الق ــيما وال ،ال ــادئ س ــ مب ــساين انونالق ــدويل اإلن  ال
 يف للحقـوق  تقييـد  أي ينطـوي  أن جيـوز  ال ذلك عن وفضال .الدويل للقانون القطعية والقواعد
ــز علــى الطــوارئ حــاالت  اللغــة أو اجلــنس أو اللــون أو العــرق هــو الوحيــد مــربره يكــون متيي

 .االجتماعي األصل أو الدين أو

 تقييـدها  ميكـن  اإلنـسان  قـوق الدويل حل  نقانوال يف املبينة اإلنسان حقوق مجيع وليست - ٢٤
 تقييـدها  ميكـن  ال الـيت  لألحكام قائمة العهد من )٢( ٤ املادة وتورد .الطوارئ أوقات يف حىت
 القاســية العقوبــة أو التعــذيب حظــر ؛احليــاة يف احلــق :وهــي ،العامــة الطــوارئ أوقــات يف حــىت
ــة التجــارب إجــراء أو املهينــة، أو الالإنــسانية أو ــة أو الطبي ــه دون شــخص علــى العلمي  ؛موافقت
 الوفــاء عــن لعجــزه إنــسان أي ســجن وحظــر والــسخرة، بــالرقيق واالجتــار االســترقاق حظــرو
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 إنـــسان لكـــل واالعتـــراف ؛)٢(اجلنـــائي القـــانون جمـــال يفاملـــشروعية  ومبـــدأ ؛تعاقـــدي بـــالتزام
 .والدين والضمري الفكر وحرية ؛القانونية بالشخصية

ــق أن جيــبكــذلك  - ٢٥ ــدابري تتواف ــد عــدم ت ــع التقي ــة التزامــات م ــانون مبوجــب الدول  الق
 مـن  ٣ املادة يف عليها املنصوص األدىن الشروط احترام السياق هذا يف وجيب .الدويل اإلنساين
 واألشـخاص،  احليـاة  ضـد  العنـف  ممارسة حظر سيما وال ،١٩٤٩ لعام األربع جنيف اتفاقيات

 والتعــذيب، القاســية واملعاملــة والتــشويه ،العمــد القتــل خباصــةو مكــان، أي ويف وقــت أي يف
 أعمـال  يف نـشط  دور أي يـؤدون  ال الـذين  األشـخاص  كرامـة  علـى  واالعتـداء  الرهـائن،  وأخذ
ــال ــد جيــوز وال .القت ــاة يف احلــق تقيي ــاء احلي ــا إال املــسلحة الرتاعــات أثن  اإلنــساين للقــانون وفق
مـشروعية   بـشأن  ١٩٩٦ عـام  رةالـصاد  فتواهـا  يف الدوليـة  العـدل  حمكمـة  أعلنـت  وقـد  .الدويل

 تعــسفاً حياتــه مــن حرمانــه يــتم أال يف املــرء حــق” نأ التهديــد باألســلحة النوويــة أو اســتعماهلا
 حرمانـاً  يـشكل  مـا  حتديـد  معيـار  أن غـري  .احلربيـة  األعمـال  أثنـاء  املبدأ، حيث من أيضاً، ينطبق
 حــاالت يف التطبيــق واجــبال القــانون أي املنطبــق، اخلــاص القــانون حيــدده احليــاة مــن تعــسفياً
 املرفـق،  A/51/218( “القتـال  مباشـرة  تنظـيم  إىل يهـدف  الـذي  القانون وهو املسلحة، الرتاعات
 ).٢٥ الفقرة

 الـدويل  القـانون  يستمر الدويل، اإلنساين القانون إىل باإلضافة أنه، مالحظة املهم ومن - ٢٦
 التحديـــدات لـــبعض إال خيــضع  وال املـــسلحة، الرتاعـــات أثنــاء  االنطبـــاق يف اإلنـــسان حلقــوق 
 وقـد  .الدوليـة  اإلنـسان  حقـوق  معاهـدات  يف الـواردة  الـصارمة  للمتطلبـات  وفقـا  هبا، املسموح

 يكمـل  جمـاالن  مهـا  كليهمـا  القانون جمايل” أن الصدد هبذا اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة نتلأع
 ).١١ الفقرة ٣١ رقم العام تعليقال( “يستبعده وال اآلخر منهما الواحد

 حـىت  دهايـ تقي جيـوز  ال العـريف  القـانون  إطار يف وحريات حقوقا أيضا اللجنة وحددت - ٢٧
 مـن  احملـرومني  مجيـع  حـق  :يلـي  مـا  احلقوق هذه تشملو .العهد من )٢( ٤ املادة يف ترد ملإذا  

 الرهـائن  أخـذ  حظـر و اإلنـساين؛  الـشخص  يف األصيلة الكرامة حتترم إنسانية معاملة يف حريتهم
 األشــخاص حلقــوق الدوليــة احلمايــةو عنــها؛ ُيعلــن ال أمــاكن يف االحتجــاز أو فواالختطــا
ــتمني ــات؛ إىل املن ــاد حظــرو أقلي ــلال أو اإلبع ــسكان القــسري نق ــه مــسموح مــربر دون لل  يف ب
 العنــصرية أو القوميــة الكراهيــة إىل دعــوة أيــة أو للحــرب الدعايــة حظــرو الــدويل؛ القــانون

__________ 
مطلـب اقتـصار التبعـة والعقوبـة اجلنـائيتني علـى مـا تـنص عليـه األحكـام الواضـحة                      يشري مبـدأ املـشروعية إىل        )٢( 

 عند ارتكاب الفعل أو االمتنـاع عنـه، باسـتثناء احلـاالت            ة املفعول ومنطبق  ة ساري ت كان يتوالدقيقة للقانون ال  
 .اليت يفرض فيها قانون الحق عقوبة أخف
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 ،٢٩ رقــم العــام التعليــق( .العنــف أو العــداوة أو التمييــز لــىع حتريــضا تــشكل الــيت الدينيــة أو
 ).١٣ الفقرة

اآلثـار القانونيـة     بـشأن  ٢٠٠٣ عـام  الـصادرة  فتواها يف الدولية العدل حمكمة واعتربت - ٢٨
 يف ينطبــق اإلنــسان حقــوق قــانون أن الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة،

 يف تتوقـف  ال اإلنـسان  حقـوق  اتفاقيـات  توفرهـا  الـيت  احلماية” أن ةمعلن املسلح، الرتاع أوقات
 مـن  ٤ املـادة  يف املوجـود  النـوع  مـن  تقييديـة  أحكـام  إعمـال  خالل من إال املسلح، الرتاع حالة

 ).١٠٦ الفقرة ،Corr.1 و A/ES-10/273( “]العهد[
 

 أمثلة للحقوق غري القابلة للتقييد  
 احلق يف احلياة  

 القابلـة  غـري  الرئيـسية  احلقـوق  أهـم  هو العهد، من ٦ املادة حتميه الذي حلياة،ا يف احلق - ٢٩
 ، بـذاهتا،  اإلرهابية األعمال من األفراد حلماية الدول اختذهتا اليت التدابري بعض شكلتو .للتقييد

 القتــل وأعمــال املفرطــة، القــوة اســتخدام التــدابري هــذه وتــشمل .احلــق هلــذا خطــرية حتــديات
 للعدالـة  وتقـدميهم  علـيهم  القـبض  إللقـاء  كبـديل  معيـنني،  أفراد لتصفية املستهدفة، أو ،املتعمدة

ــاذ وسياســات ــانون إنف ــيت الق ــضي ال ـــ تق ــار إطــالق” ب ــرض الن ــل بغ ــى ردا ،“القت ــر عل  اخلط
 .املتصور اإلرهايب

ــد - ٣٠ ــن كــال أن بي ــانون م ــدويل الق ــوق واإلقليمــي ال ــسان حلق ــان اإلن ــدول حبــق يعترف  ال
 حـد  علـى  املـسلح  الـرتاع  وأثنـاء  السلم أوقات يف لواليتها، اخلاضعني األفراد ايةمح يف وواجبها
 بــصفة “القتــل بغــرض النــار إطــالق” وتــدابري “املــستهدفة” عمليــات القتــل وتــشكل .ســواء
 الـيت  العهـد،  مـن  ٦ املـادة  مبوجـب  للتقييـد  القابـل  غري القانوين لاللتزام سافرة انتهاكات خاصة
 اإلنــسان حلقــوق الــدويل القــانون ويــسمح .احليــاة مــن التعــسفي مــاناحلر أشــكال مجيــع حتظــر

 حيـاة  عـن  أو الـنفس  عـن  للـدفاع  القـصوى  الـضرورة  حـاالت  يف فقط الفتاكة القوة باستخدام
 بعـدم  املـوظفني  معرفـة  تكفـل  أن الـدول  علـى  وجيب .التناسب ملبدأ االمتثال مع آخر، شخص
 أن تقريبـا  املؤكـد  مـن  يكـن  مل مـا  سـبب  ألي القتـل  بغـرض  النـار  إلطالق قانوين أساس وجود

 .أرواح إزهاق إىل سيؤدي ذلك عن اإلحجام

 ذلـك  كـان  كلمـا املنـع    أو للقـبض  الفتاكـة  غري األساليب استخدام حماولة دائما وجيب - ٣١
 فرصـة  فـيهم  املـشتبه  مينحـوا  أن ،الظروف أغلب يف ،القانون بإنفاذ املكلفني على وجيب .ممكناً

 تـضعه  الـذي  القـانوين  العمـل  إلطار وينبغي .تدرجيية بصورة القوة إىل اوأيلج وأن لالستسالم،
أن يلجـأوا    القـانون  بإنفـاذ جيوز للمكلفني    اليت “الظروف من بصرامة وحيد يراقب” أن الدولة
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 واألسـلحة  القـوة  باسـتخدام  املتعلقـة  األساسـية  املبـادئ  وتقـدم  .الفتاكة القوة استعمال إىلفيها  
 اجلرميـة  ملنـع  الثـامن  املتحـدة  األمـم  مؤمتر اعتمدها اليت ،)٣(القوانني إنفاذ موظفي لقب من النارية
 .الصدد هبذا قيمة توجيهات ،١٩٩٠ عام يف املعقود اجملرمني ومعاملة

وعلــى الــدول أن تــضمن املبــادئ التوجيهيــة املوجهــة إىل القــادة العــسكريني سياســات  - ٣٢
وقبـل النظـر يف   . ستند إىل عمليـات القتـل املـستهدفة      حمددة بوضوح لتفادي استخدام أساليب ت     

استخدام القوة الفتاكة، ينبغي هلؤالء القادة أن يستنفدوا مجيع التدابري الراميـة إىل القـبض علـى                 
وامتثـاال للقـانون الـدويل حلقـوق        . أي شخص ُيشتبه يف كونـه بـصدد ارتكـاب أعمـال إرهابيـة             

جرائية مناسبة عنـدما يلجـأون إىل اسـتخدام القـوة           اإلنسان يتعني عليهم أن يعتمدوا ضمانات إ      
وإضـافة إىل ذلـك ينبغـي أن تقـوم هيئـة مـستقلة بـالتحقيق فـورا يف الـشكاوى املتعلقـة                . الفتاكة

 .باستخدام القوة بشكل غري متناسب

 “املـستهدفة عمليـات القتـل     ”مثـل    ،“القتـل  بغـرض  النـار  إطـالق ” سياسات وتشكل - ٣٣
 حبـاالت  املعـين  اخلـاص  املقـرر  ذلـك  إىل أشـار  وكما .اإلنسان حقوق على ودائما فادحا خطرا
 بغـرض  النـار  إطـالق  حجـج  تفيـد  ال” تعـسفاً  أو مـوجزة  بـإجراءات  أو القـضاء  خارج اإلعدام
 بنـشر  يهـدد  ممـا  بالقتـل  مبـهم  إذن إعطـاء  طريـق  عـن  واضـحة  قانونيـة  معايري تنحية يف إال القتل
 “األخطــاء ويــربر للخطــر األبريــاء حيــاة ويعــرض انونالقــ بإنفــاذ املكلفــني صــفوف يف البلبلــة

)E/CN.4/2006/53، ٤٥ الفقرة.( 

 واجبـاهتم  كافـة  القـانون  إنفـاذ  أجهـزة  يف العاملني أداء كفالة مسؤولية الدول وتتحمل - ٣٤
 جتـاه  ممكنـة  درجة ألقصى احلذر جانب السلطة بزمام املاسكون يلتزم أن وينبغي .للقانون وفقا
 .التعسفي القتل أعمال سيما وال السلطة، استخدام إساءة الأشك من شكل أي

 “املــستهدفةعمليــات القتــل ” ضــد مماثلــة أحكامــا الــدويلاإلنــساين  القــانون ويتــضمن - ٣٥
 التمييـز  مبـدأ  الـدويل  اإلنـساين  للقـانون  األساسـية  املبادئ ومن .مسلح نزاع سياق يف للمدنيني

 مـن  أساسـية  قاعـدة  املدنيـة  واألهداف املدنيني تهدافاس حظر ويشكل .واحملاربني املدنيني بني
 .العريف الدويل القانون قواعد

 املتــصلة بــاجلرائم املتــهمني علــيهم املــدعى حــاالت يف اإلعــدام عقوبــة فــرض يــزال وال - ٣٦
 انتـهاك  إزاء الـسياق  هـذا  يف اليقظـة  ممارسـة  إىل احلاجـة  وتـدعو  .قلـق  مصدر يشكل باإلرهاب
 احلـق  سـيما  وال العهـد،  من ١٤ املادة يف عليه املنصوص النحو على عادلة،ال احملاكمة ضمانات

__________ 
سـبتمرب  / أيلـول ٧ ‐أغـسطس  / آب٢٧ألمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، هافانا،         مؤمتر ا انظر   )٣( 

ــه األ : ١٩٩٠ ــر أعّدت ــة تقري ــة العام ــع     (مان ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ، الفــصل األول، )A.91.IV.2من
 .باء فرعال
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 احملاكمـات  حالـة  ويف .بالـذنب  االعتـراف  علـى  اإلكـراه  وعـدم  حمام مساعدة على احلصول يف
 احملاكمـة  لـضمانات  الصارم االحترام الدول تكفل أن جيب اإلعدام عقوبة فرض إىل تؤدي اليت

 العهــد مــن ١٤ املــادة أحكــام فيهــا ُتحتــرم مل حماكمــة هنايــة يف اإلعــدام حكــم وفــرض .العادلــة
 كـون  احتمـال  بـني  واجلمع ).٥٩ الفقرة ،٣٢ العامة املالحظة( احلياة يف للحق انتهاكا يشكل
 العـام  التعليـق  ويتـضمن  .الإنـسانية  معاملـة  يـشكل  قـد  باإلعدام احلكم وبني عادلة غري احملاكمة

 احترامـا  ُتحتـرم  أن جيـب  اإلعـدام،  بعقوبـة  احلكـم  يف ُينظـر  احيثم بأنه اهلامة املالحظة ٢٩ رقم
 .عادلةال اكمةحملبا يتعلق فيما العهد من ١٤ املادة يف عليها املنصوص احلقوق مجيع تاما

 املـشتبه  وفـاة  إىل احلـاالت  بعـض  يف االعترافـات  النتـزاع  التعـذيب  اسـتخدام  أدى وقد - ٣٧
 وفيـات  مجيـع  يف مناسـبة  بـصورة  التحقيـق  ضمنتـ  أن الـدول  علـى  وجيـب  .االحتجاز قيد فيهم

 .للعدالة املرتكبني وتقدمي احملتجزين األشخاص

ــا كــثرياو - ٣٨ ــشمل م ــاء ي ــهاكات القــسري االختف ــاة، يف للحــق انت ــهإ حيــث احلي ــ ن  ضعي
 املـشتبه  ةوفـا  عـن  املـسجلة  احلـاالت  أغلـب  يف ويـسفر  القـانون،  محاية نطاق خارج األشخاص

 اجلمعيــة قــرار( القــسري االختفــاء مــن األشــخاص مجيــع حلمايــة لدوليــةا االتفاقيــة وتــنص .فيــه
يـتعني   هأنـ  وعلـى  القـسري لالختفـاء    شـخص  أي تعـريض  عـدم  على )املرفق ،٦١/١٧٧ العامة
 مبوجـب  القـسري  االختفـاء  جتـرمي  لكفالـة  املالئمـة  التـدابري  تتخـذ  أن األطـراف  الدول كلعلى  

 طـوارئ  حالـة  بأيـة  أوالداخليـة    الـسياسية  الضـطرابات با االحتجـاج  جيوز وال .اجلنائية قوانينها
 خبـصوص  احلقيقـة  معرفـة  يف ضـحية  أي حـق  االتفاقيـة  وتؤكـد  .القـسري  االختفـاء  لتربيـر  عامة

ــة يف واحلــق املختفــي، ومــصري القــسري، االختفــاء ظــروف  هلــذا معلومــات عــن البحــث حري
 اختفـاء  ملنـع  وفعالـة  حمـددة  ريتـداب  األطـراف  لـدول أن تتخـذ ا    وينبغـي  .وتبليغها وتلقيها الغرض
 مجيـع  يف بـالتحقيق  مناسـبة  حمايـدة  هيئـة  قيـام  أجـل  مـن  إجـراءات  واختـاذ  مرافـق  وإنشاء األفراد
 ضــمن احليــاة يف للحــق انتــهاك علــى تنطــوي قــد ظــروف يف أفــرادأو اختفــاء  فقــدان تحــاال
 .أخرى حقوق

 
  أو املهينةحظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية  

 علـى  الواقـع  يف تتحايـل  اإلرهـاب  ملكافحـة  وأسـاليب  سياسـات  الدول بعض اعتمدت - ٣٩
 .وُتـضعفه  املهينـة  أو الالإنـسانية  العقوبـة  أو املعاملـة  ضـروب  مـن  وغريه للتعذيب القاطع احلظر
 إرهـابيني،  كـوهنم  يف املـشتبه  مـن  املعلومـات  النتـزاع  التعـذيب  اسـتخدام  عنـد  احلال هي وتلك

 املطـــول االنفـــرادي احلـــبس واســـتخدام ســـرية، أمـــاكن يف إعـــالن دون ُيحتجـــزون عنـــدما وأ
 .اإلجهاد يف التسبب إىل هتدف تدابري من ذلك شابه ما أو
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 املهينـة  أو الالإنـسانية  أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب وحظر - ٤٠
 عـدم  يف احلـق  علـى  حـدود  أيـة  فـرض  جيـوز  وال .للتقييـد  القابلـة  وغـري  القطعية القواعد من هو

 خطـر  أمـام  احلظـر  هـذا  يـسقط  وال .كانت ظروف أي وحتت مكان أي يف للتعذيب اخلضوع
 .الدولة أمن على األفراد من فرد يشكله الذي املزعوم اخلطر أمام أو اإلرهاب

ــر - ٤١ ــرا وُيحظـ ــا حظـ ــتخدام قاطعـ ــذيب اسـ ــريه التعـ ــن وغـ ــروب مـ ــة ضـ ــية املعاملـ  القاسـ
 اسـتخدام  وكـذلك  إرهـابيني،  كـوهنم  يف املـشتبه  من املعلومات النتزاع املهينة أو الالإنسانية أو

 الـوطين  الـصعيد  علـى  سواء إجراءات، أية يف التعذيب طريق عن عليها احلصول يتم اليت األدلة
 االدعـــاء ســـلطات تقـــدمها الـــيت “الـــسرية األدلـــة” اســـتخدام فـــإن وكـــذلك .اخلـــارج يف أو

 بالتعـذيب،  املنتزعة األدلة مقبولية ملبدأ انتهاكا يشكل القضائية اإلجراءات يف أخرى وسلطات
 مــن وغــريه التعــذيب مناهــضة اتفاقيــة مــن ١٥ املــادة يف بوضــوح عليــه املنــصوص النحــو علــى

ــة أو املعاملــة ضــروب ــة أو الالإنــسانية أو القاســية العقوب  الــسلطات تقــوم أن وينبغــي .)٤(املهين
ــة ــالتح فــورا املعني ــذين األشــخاص قــضايا يف حمايــدة بــصورة والنظــر قيقب ــدَّ ال  اخلــضوع عوني

 املهينــة واملعاملــة التخويــف أو املعاملــة ســوء مــن محايتــهم لكفالــة تــدابري ُتتخــذ وأن للتعــذيب،
 .تقدميها يتم أدلة ألية أو لشكواهم نتيجة

 شـابه  ومـا  طولامل االنفرادي واحلبس سرية، أماكن يف املعلن غري االحتجاز واستخدام - ٤٢
 الإنـسانية  أو قاسية معاملة وأ تعذيبا يشكل قد اإلجهاد، يف التسبب إىل هتدف تدابري من ذلك
 القواعـد  يف املبينـة  االحتجـاز  بظـروف  املتعلقـة  احملميـة  احلقـوق  التـدابري  هـذه  وتنتهك .مهينة أو

ــدنيا ــة ال ــة النموذجي ــسجناء ملعامل ــام ال ــادئ ،١٩٩٧ لع ــ األساســية واملب ــسجناء ةملعامل ــام ال  لع
ــرار( ١٩٩٠ ــة ق ــة اجلمعي ــق ،٤٥/١١١ العام ــة ،)املرف ــادئ وجمموع ــة املب ــة املتعلق ــع حبماي  مجي

 قـرار ( ١٩٨٨ لعـام  الـسجن  أو االحتجـاز  أشـكال  مـن  شـكل  ألي يتعرضون الذين األشخاص
 شـخص  أي حـق  مـن  أن علـى  احلقـوق  تلـك  تـنص  حيـث  .)املرفـق  ،٤٣/١٧٣ العامـة  اجلمعية
 فتـرة  خـالل  ُيحـاكم  وأن قـاض  علـى  فـورا  ُيعرض أن جنائية بتهم ُيحتجز أو القبض عليه ُيلقى
 أمـام  احتجـازه  قانونيـة  يف فـورا  الطعـن  يف احلـق كما أنـه لـه       سراحه، ُيطلق أن أو معقولة زمنية

 اإلجرائيــة الــضمانات وهــذه .وحمــامني أطبــاء إىل منتظمــة بــصفة الوصــول يف واحلــق احملكمــة،
 .للتعذيب القاطع للحظر متثالاال لكفالة حامسة أمهية ذات

 االختيـاري،  وبروتوكوهلـا  التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  منـها  دوليـة،  صكوك عدة وتنص - ٤٣
 وعمليـة  قانونيـة  وضـمانات  تـدابري  علـى  ،٢٠٠٦ يونيـه /حزيران ٢٢ يف النفاذ حيز دخل الذي
ــة أو املعاملــة ضــروب مــن وغــريه التعــذيب ملنــع ــة وتــؤدي .املهينــة أو الالإنــسانية العقوب  اللجن

__________ 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 96, No.1342انظر  )٤( 
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 يف أساسـيا دورا   لالتفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكولعمـال بـ    املنـشأة  التعذيب، مبنع املعنية الفرعية
 إىل بزيـارات  القيام منها وقائية، تدابري خالل من حريتهممن   احملرومني األشخاص محاية كفالة
 ملنـع  وقائيـة  اتآليـ  وضـع  علـى  ومساعدهتا األطراف للدول املشورة وإسداء االحتجاز، أماكن

 دولـة  ١٤٥ صـدقت  وقـد  .املهينة أو الالإنسانية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه التعذيب
 .االختياري الربوتوكول على دولة ٣٥ و االتفاقية على اآلن حىت

 إرهـابيني،  كـوهنم  يف مـشتبه  أجانـب  مـواطنني  سلمت الدول بعض بأن التقارير وتفيد - ٤٤
 بلــداهنم إىل أخــرى بطريقــة نقلتــهم أو أبعــدهتم أو طــردهتم أو وء،اللجــ ملتمــسي مــن بعــضهم
ــزعم حيــث أخــرى بلــدان إىل أو األصــلية  .املعاملــة ســوء أو التعــذيب خلطــر يتعرضــون أهنــم ُي
 التـزام  أنـه  علـى  يفـسر  أن جيـب  الـذي  القسرية، اإلعادة عدم ملبدأ انتهاكا التدابري هذه وتشكل
ــدول ــد ال ــسليم مبع ــاده أو شــخص ت ــرده وأ إبع ــه أو ط ــةيبطر إخراج ــن أخــرى ق ــا، م  إقليمه

 إصـالحه،  ميكـن  ال ضـرر  لوقـوع  حقيقـي  خطـر  بوجـود  لالعتقـاد  جوهرية أسباب ُوجدت إذا
 هـذا  ويـرد  .الحقـا  إليه ُيخرج أن ميكن بلد أي يف أو إليه الشخص ُيخرج الذي البلد يف سواء
 الالجـئني،  مبركـز  املتعلقـة  ١٩٥١ عـام  اتفاقيـة  مثـل  قانونيـة،  صـكوك  عـدة  يف ينعكس أو املبدأ

 القـسري،  االختفـاء  مـن  األشـخاص  مجيـع  حلمايـة  الدولية واالتفاقية التعذيب، مناهضة واتفاقية
 .والعهد

 تعـذيب  خطـر  ُوجـد  إذا باتـا  حظـرا  القـسرية  اإلعـادة  ُتحظـر  الـدويل  القـانون  ومبوجب - ٤٥
ــة ضــروب مــن غــريه وأ ــة أو املعامل ــسانية أو ةالقاســي العقوب ــة وأ الالإن ــد يف املهين  .املتلقــي البل

 الــشخص حريــة يهــدد خطــر علــى تنطــوي أخــرى حــاالت علــى أيــضا االلتــزام هــذا وينطبــق
 أو فـرض عقوبـة إعـدام غـري مـربرة،            ،احليـاة  مـن  التعـسفي  احلرمـان  خطـر  ذلـك  يف مبـا  أمنه، أو
يـاة  اختفاء قسري، أو تعرض حملاكمة غري عادلة بشكل سافر، أو خطر انتـهاك للحـق يف احل                 أو

 .اخلاصة أو األسرية، أو احلق يف االنتصاف الفعلي

 احملتجـزين،  نقـل  عمليـة  يف شفافة إجراءات القسرية اإلعادة عدم مبدأ احترام ويتطلب - ٤٦
 الكرامـة  احتـرام  واجب ذلك يف مبا القانون، وسيادة اإلنسان حلقوق الدويل القانون مع تتوافق

 مراعـــاة يف واحلـــق ،القـــانون أمـــام بـــه تـــرافاالع يف إنـــسان كـــل وحـــق للـــشخص، املتأصـــلة
 .القانونية األصول

 الـــضمانات اســـتخدام إىل الـــدول مـــن عـــدد جلـــأ اإلرهـــاب مكافحـــة ســـياق ويف - ٤٧
 إعـــادة لتربيــر  الدبلوماســي  االتفــاق  أشــكال  مــن  وغريهــا  التفــاهم  ومــذكرات  الدبلوماســية، 

 إىلالفـة للقواعـد واألصـول       خم بـصورة  نقلـهم  أو إرهابيـة،  أنشطة ممارستهم يف مشتبه أشخاص
 حلقـوق  أخـرى  خطرية نتهاكاتال أو  لتعذيببالتعرض ل  حمتمال خطرا فيها يواجهون قد بلدان
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 اإلعــادة عــدم مببــدأ الــدول تتقيــد أن قانونيــة ضــمانات غيــاب يف للغايــة املهــم ومــن .اإلنــسان
  .حريتهم من احملرومني األشخاص حقوق حبماية املتعلقة االلتزامات من وبغريه القسرية

 أشـخاص  لنقـل  أراضـيها  اسـتخدام  عـدم  بـضمان  قطعـي  التـزام  الدول عاتق على ويقع - ٤٨
 العمليـة  اخلطـوات  مجيـع  تتخـذ  أن ينبغـي  وبالتـايل  .للتعذيبأن يتعرضوا فيها    حيتمل أماكن إىل

 هـذا  مـن  ممارسـات  علـى  تنطـوي  أراضـيها  عـرب  األجانـب  نقـل  حركـات  كانـت  إذا ما لتحديد
 .إصـالحه  ميكـن  ال ضـرر  لوقـوع  حقيقـي  خطـر  بوجـود  لالعتقـاد  أسباب توجد حيث القبيل،
 وفقـا  يـتم  آخـر  إىل إقلـيم  مـن  األشـخاص  لنقـل  عمليـة  أي أن أدىن كحـد  تضمن أن هلا وينبغي
 واالسـتعراض  الرقابـة  تـضمن  أن ينبغي ذلك إىل وإضافة .الدويل القانون إطار ويف قانوين لنص

 النقـل  عمليـات  بـشأن  املـصداقية  ذات االدعـاءات  يف لتحقيـق وا ،حمتجز أي نقل قبل القضائيني
 .حقيقي تعذيب خطر على تنطوي اليت
 

 التحديدات - باء 
 مسـات  باسـتخدام  الـدويل  القانون مبوجب فعالة بصورة بالتزاماهتا تفي أن للدول ميكن - ٤٩

ــة ــيت املرون ــا ينطــوي ال ــار عليه ــانون إط ــدويل الق ــوق ال ــسان، حلق ــى اإلن ــق أن عل ــدد يتحق  ع
 .الشروط من

 ميكـن  احلقـوق  بعـض  أن على )٥(والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد ينص - ٥٠
 العامـة  الـسالمة  حلمايـة  ضروريا ذلك كان إذاتلك التحديدات     إىل الدول تلجأ وقد .حتديدها

 .لآلخـرين  األساسـية  واحلريـات  احلقوق أو العامة األخالق أوالعامة   الصحة أو العام النظام أو
 أن جيــب القانونيــة بالــصفة تتــصف ولكــي صــارمة، لــشروط ختــضعالتحديــدات  هــذه أن بيــد

 العـام؛  النظـام  أو العامـة  السالمةضرورية لكفالة    )ب( دميقراطي؛ جمتمع يف ضرورية )أ( تكون
 محايـة  أو العامـة  األخـالق  أوالعامـة    الـصحة  محاية وهو مشروع، غرض حتقيق إىل هتدف )ج(

 علــى تكــرارامــرارا و اإلنــسان حبقــوق املعنيــة اللجنــة أكــدت وقــد .وحريــاهتم خــريناآل حقـوق 
 ).٦ الفقرة ،٣١ رقم العام التعليق( ومتناسبة ضروريةأن تكون التحديدات  وجوب

 وجيـب  وغرضـه،  العهـد  موضـوع  مـع  متوافقـة حتديـدات    أيـة  تكـون  أنكذلك   وينبغي - ٥١
 مــن حلــقحتديــد  أي تربيــر مــسؤولية الدولــة عــاتق علــى وتقــع .تعــسفيا تطبيقــا تطبيقهــا عــدم

 .العهد يف املضمونة احلقوق

__________ 
ــا يتــصل هبــا مــن تفاصــيل يف التعليــق العــام     ) ٣( ١٩ و) ٣( ١٨، و )٣( ١٢انظــر مــثال املــواد   )٥(  مــن العهــد وم

 .٢٩ رقم
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ــرم ولكــي - ٥٢ ــدول حتت ــا ال ــسان، حقــوق جمــال يف التزاماهتــا متام ــدما اإلن  هــذه تفــرض عن
  .التمييز وعدم املساواة مبادئ حتترم أن عليها جيب ،التحديدات

ــة انونيــةالق والــضمانات للمعــايري الواجــب االعتبــار إيــالء ويــتعني - ٥٣  صــياغة عنــد الدولي
 اإلهبـــام شـــديد تعريـــف أي اعتمـــاد أن مالحظــة  وينبغـــي .اإلرهـــاب مكافحـــة ونظـــم قــوانني 

ــارة النطــاقواســع  أو ــة التــشريعات يف اإلرهــاب لعب  ســلوك جتــرميإىل  يــؤدي أن ميكــن الوطني
 ُيـستخدم  بـأن  خطـر  ومثـة  ).٤٠ الـصفحة  ٣٢ رقـم  الوقائع صحيفة( ذاته حبد إرهابا يشكل ال

 واحلريــات للحقــوق والــسلمية العنيفــة وغــري املــشروعة املمارســة إلعاقــة التعريــفذلــك  مثــل
 للحـد  كوسـيلة  أو األقليات، وحقوق العمال حقوق مثل اجلماعية، احلقوق فيها مبا األساسية،

 تتـصدى  الـيت  للـدول  وينبغـي  .قـدراهتا  مـن االنتقـاص    أو رأيهـا  عن السياسية املعارضة تعبري من
 يتطلـب  اإلنـسان  حقـوق  مبـادئ  مـن  أساسـي  مبـدأ  هـو  الذي الشرعية مبدأ حتترم نأ لإلرهاب

 يف والتعمـيم  .وقوعـه  بعـد  سـلوك  جتـرمي  أو رجعـي  بـأثر  القـانون  إنفـاذ  وحيظـر  القانون يف الدقة
 هـذا  انتـهاك  هـو  بـالغ  خطـر  علـى  ينطـوي  “إرهابيـة  أعمـال ” بأهنـا  اإلجراميـة  األعمـال  وصف
 ).بنص إال عقوبة وال جرمية ال( الدويل ياجلنائ القانون مبوجب املبدأ

 هـذا  يكـون  أن جيـب  حريـة،  أو حـق حتديـد    إىل اإلرهاب ملكافحة تدبري سعى وحيثما - ٥٤
 أثـر  يكـون  أن وجيـب  اإلرهـاب،  مكافحـة  أهـداف  من مشروع هدف لبلوغ ضرورياالتحديد  
 يف إليـه  يـشار  اومـ  .اهلـدف  ذلك طبيعة مع دقيق بشكل متناسبا واحلريات احلقوق على التدبري
 إثبـات  الـدول  مـن  يتطلب إضايف ضمان هو “دميقراطي جمتمع يف ضروري” بأنه كثرية أحيان
 .للمجتمع الدميقراطي السري تعرقل ال التقييدات أن

 منطقيــة صــلة تربطهــا أن جيــب الــضرورة مببــدأ اإلرهــاب مكافحــة تــدابري تفــي ولكــي - ٥٥
 بالتـصدي  التـدبري  ارتبـاط  كيفيـة  حتديـد  اخلـصوص  هبـذا  املهم ومن .املنشودة األهداف بتحقيق
 ويف للدولـة،  األخـرى  الوطنيـة  املـصاحل  يف ومسامهته الدولة، يهدد حمتمل أو فعلي إرهايب خلطر
 .اإلرهاب ملكافحة واإلقليمية الدولية األطر

 يتعلــق فيمــا اإلرهــاب، مكافحــة تــدابري مــن تــدبري كــلجيــب علــى الــدول أن حتــدد لو - ٥٦
 متناسـبا  احلـق  بـذلك  التمتـع  علـى  التدبري أثر كان إذا ما ،حتديده أو معينةحرية   أو حبق بالتمتع

 .اهلدف ذلك حتقيق يف احملتملة وفعاليته التدبري وراء من املنشود اهلدف مع

 حريــة هــيو التعــبري، حريــة يف احلــق ســياق يفالتحديــد  مــسألة التــايل الفــرعيتنــاول و - ٥٧
 وسياسـات  الوطنيـة أوقـات الطـوارئ      يف تتخـذ  الـيت  األمنية دابريالت من تتضرر ما كثريا أساسية

 .اإلرهاب مكافحة واستراتيجيات
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 نقـل ” حريـة  منـها  جوانب عدة العهد يف عليه املنصوص التعبري حرية يف احلق ويشمل - ٥٨
“ تلقيهـــا” و املعلومــات  هـــذه “التمــاس ” وحريـــة ،“واألفكــار  املعلومـــات ضــروب  خمتلــف 

ــا” ــار دومن ــة ،“دللحــدو اعتب ــستتبع .وســيلة وبأي ــة يف احلــق ممارســة وت ــبري حري ــات التع  واجب
 اآلخــرين األشــخاص مبــصاحل تتعلــق تقييــدات علــى أيــضا العهــد ويــنص .خاصــة ومــسؤوليات

 احلـالتني  كلتـا  يف جيـوز  ال أنـه  غـري  )).ب( ٣ الفقـرة ( اجملتمـع  أو ،))أ( )٣( الفقرة ،١٩ املادة(
 ،١٠ رقــم العــام التعليــق( للخطــرنفــسه  احلــق ذلــك يعــرض مبــا التقييــدات تلــك اســتخدام
 أعــاله املــذكورة الــضمانات احتــرام اإلرهــاب، مكافحــة إطــار يف ينبغــي، وبالتــايل ).٤ الفقــرة
 علـى  املفروضـة  التقييـدات  نطـاق  حتديـد  يف تاما احتراما والتناسب والضرورة الشرعية ومبادئ
 .اإلنسان حلقوق الدويل القانون يفاملعرَّف  نحوال على التعبري، حرية يف احلق ممارسة

 مـن  يتجـزأ  ال جـزءا  أيـضا  اإلرهـاب  على التحريض حترمي اعتبار اخلصوص هبذا وميكن - ٥٩
 للـدعوة  الـصارم  احلظـر  خـالل  مـن  العـام  والنظـام  الوطين األمن كفالة إىل الرامية احلماية تدابري
ــة إىل ــة الكراهي ــصرية أو القومي ــة أو العن ــيت الديني ــشكل ال ــضا ت ــى حتري ــز عل ــداوة أو التميي  الع
 .)٦(العنف أو

 لتعزيـز  اإلرهابيـة  املنظمـات  تـستخدمها  ما كثريا استراتيجية اإلرهاب على والتحريض - ٦٠
ــضيتها ــسبب قــ ــاب يف والتــ ــال ارتكــ ــة أعمــ ــد .عنيفــ ــدد وقــ ــس حــ ــن جملــ ــراره يف األمــ  قــ
ــاره التحــريض )٢٠٠٥( ١٦٢٤ ــلوكا باعتب ــاىف س ــع يتن ــم مقاصــد م ــ املتحــدة األم  ا،ومبادئه
 .ومنعه حلظره تدابري اختاذ إىل الدول ودعا

 فالثــاين قانونــا منعــه وز جيــاألول كــان وإذا .والتمجيــد التحــريض بــني التمييــز وينبغــي - ٦١
 اإلرهـاب،  متجيـد  حظـر  حنـو  مقلـق  اجتـاه  هنالـك  اإلرهـاب  مكافحـة  سـياق  ويف .منعـه  جيوز ال

 التـرويج  أو اإلرهابيـة  عمـال األ ارتكـاب  علـى  التحـريض  حـد  تبلـغ  ال قد بيانات ذلك ويشمل
ــه، ــها ل ــشيد ولكن ــد وبينمــا .املاضــية باألعمــال ت ــؤذي ق ــات هــذه ت ــراد حــساسيات البيان  األف

 وغـري  مبهمـة  عبـارات  ُتـستخدم  أال املهـم  فمـن  اإلرهابيـة،  األعمال ضحايا سيما وال واجملتمع،
ــل النطــاق واضــحة ــد مث ــرويج أو اإلرهــاب متجي ــه الت ــد ل ــد عن ــبري تقيي  ُيفهــم أن كــنومي .التع
 سـياق  ويف إلرهـاب، تـشجيع ا   هبـدف  اإلرهـاب،  يف للـضلوع  مباشرة دعوةعلى أنه    التحريض

 للـدول  وينبغـي  .إرهـايب  عمـل  حلـدوث  الفعلـي  االحتمال لزيادة مباشرا سببا الدعوة فيه تكون
 التمييـز  يف احلـذر  جانـب  تـالزم  أن التعبري، حرية الحترام وسعيا لإلرهاب، مكافحتهاإطار   يف
 .املفهومني نيب

__________ 
 . من العهد٢٠انظر املادة  )٦( 
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 تــسمحأال  ينبغــي التعــبري، حلريــة الدوليــة احلمايــة لتــدابري الــدول متتثــلولكــي  وأخــريا - ٦٢
ــةإال  القــوانني ــة باملالحق ــيت اخلطــب أي اإلرهــاب، علــى املباشــر لتحــريضألعمــال ا اجلنائي  ال
يكـون  و إجرامـي  عمـل  إىل تـؤدي  أن منـها  الغرض ويكون جرمية ارتكاب على مباشرة تشجع
 .إجرامي عمل عن تسفر أن املرجح من

 
 احلق يف حماكمة عادلة - رابعاً 

يركز هذا الفرع على اجلوانب الرئيسية للحق يف حماكمة عادلة، الذي غالباً ما يكـون                - ٦٣
ويوجــه االنتبــاه إىل فقــه اللجنــة املعنيــة حبقــوق . أشــد احلقــوق تــأثراً بتــدابري مكافحــة اإلرهــاب

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ١٤ بشأن املادة    ٣٢ا العام رقم    اإلنسان، وال سيما تعليقه   
وتـبني اللجنـة يف     . املدنية والسياسية، املتعلقة باحلق يف املساواة أمام القـضاء ويف حماكمـة عادلـة             

تعليقها العام أن احلق يف حماكمة عادلـة أمـام القـضاء عنـصر رئيـسي مـن عناصـر محايـة حقـوق           
وكـان لعـدد مـن تـدابري مكافحـة      . ادة القانون بالوسائل اإلجرائيةاإلنسان يهدف إىل صون سي    

اإلرهاب اليت اختذهتا بعـض الـدول األعـضاء أثـر خطـري علـى احلقـوق املتـصلة مبراعـاة األصـول            
 وضمان للحقوق املتعلقـة مبراعـاة األصـول       . القانونية لألفراد املشتبه يف ارتكاهبم أعماال إرهابية      

 األفراد املشتبه يف ممارستهم أنـشطة إرهابيـة، أمـر بـالغ األمهيـة لكفالـة             ، مبا فيها حقوق   القانونية
 .فعالية تدابري مكافحة اإلرهاب واحترام سيادة القانون

ــاء        - ٦٤ ــة أثن ــة العادل ــايري األساســية للمحاكم ــهك املع ــشطة تنت ــدول بأن ــضطلع بعــض ال وت
ــاب  ــها لإلرهـ ــصة    . مكافحتـ ــاكم متخصـ ــسكرية أو حمـ ــاكم عـ ــأ إىل حمـ ــي تلجـ ــوم، .وهـ  وتقـ

خاصــة تتــألف مــن قــضاة جمهــويل  “ قــضاة ملــثمني”باخلــصوص، مبحاكمــة مــدنيني يف حمــاكم 
وحىت يف حال قيام هيئـة مـستقلة بـالتحقق مـن هويـة ومركـز القـضاة يف هـذه احملـاكم،                       . اهلوية

فإن هذه احملاكم تعاين يف أغلب األحيان من مـشكلة ال تقتـصر علـى عـدم الكـشف للمتـهمني                    
القضاة، إمنـا تـشمل أيـضاً جتـاوزات مثـل اسـتبعاد اجلمهـور أو حـىت املتـهمني                 عن هوية ومركز    

ممثليهم من اإلجراءات؛ أو فـرض قيـود علـى احلـق يف توكيـل حمـام مـن اختيـارهم؛ أو قيـود                         أو
صارمة على احلق يف االتصال مبحـام أو إنكـار هـذا احلـق، وال سـيما يف حـال وضـع املتـهم يف                         

دات الــيت يتعــرض هلــا احملــامون، أو عــدم ختــصيص وقــت كــاف   احلــبس االنفــرادي، أو التهديــ
لتحضري القـضية؛ أو فـرض قيـود صـارمة علـى احلـق يف اسـتدعاء الـشهود واسـتجواهبم، مبـا يف                        

 .ذلك حاالت منع استجواب فئات معينة من الشهود، أو إنكار هذا احلق
 مـن   ١٤ه يف املـادة      حماكمـة عادلـة، املنـصوص عليـ        القـضاة ويف  واحلق يف املساواة أمام      - ٦٥

إجرائيـة حلمايـة التمتـع    وسـيلة  العهد، عنصر أساسي من عناصر محايـة حقـوق اإلنـسان ويعتـرب        
ويهدف إىل ضمان إقامة العدل على النحـو الـسليم، وحتقيقـاً هلـذا الغـرض،              . خرىاألقوق  باحل
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 ١٤ة وينبغــي للــدول احتــرام احلقــوق الــيت تكفلــها املــاد . يكفــل جمموعــة مــن احلقــوق احملــددة 
األمهيـة  بـالغ   فـضمان هـذه احلقـوق أمـر         . بصرف النظـر عـن تقاليـدها القانونيـة وقانوهنـا احمللـي            

 .لكفالة احترام تدابري مكافحة اإلرهاب ملبدأ سيادة القانون
وجيـب احتـرام    . القـضاء الناس مجيعاً سواء أمام     فإن  من العهد،   ) ١ (١٤ووفقاً للمادة    - ٦٦

أوجـه  فهـو حيظـر أي      . مبهمـة قـضائية هليئـة قـضائية       لقانون احمللي   اهذا الضمان العام كلما عهد      
ال تستند إىل القانون وال ميكـن تربيرهـا علـى أسـس موضـوعية               القضاء  متييز بشأن الوصول إىل     

وهذا احلق يكفل مبدأ املساواة يف احلصول على وسائل الدفاع والتكافؤ بني الـدفاع              . ومعقولة
، ٣٢التعليـق العـام     ( يف اإلجـراءات ذات الـصلة دون متييـز           واالدعاء، ويضمن معاملة األطراف   

 علـى مجيـع اهليئـات القـضائية سـواء كانـت حمـاكم عاديـة                 ١٤وتطبق املـادة    ). ٨  و ٧الفقرتان  
ــة أو عــسكرية  أو ــة نظــراً   . متخصــصة أو مدني وال ميكــن أن تكــون ضــماناهتا حمــدودة أو معدل

 .للطابع العسكري أو اخلاص للمحكمة املعنية
تتعلق بتحديد التهم اجلنائية املوجهة ضد األفراد أو حقـوقهم، إضـافةً            اليت  قضايا  الويف   - ٦٧

مــن العهــد علــى احلــق يف جلــسة   ) ١ (١٤إىل التزامــاهتم يف أي دعــوى قــضائية، تــنص املــادة   
وهـذه  . حماكمة منصفة وعلنية تعقـدها حمكمـة خمتـصة مـستقلة وحياديـة تنـشأ مبوجـب القـانون          

 .قة ال تقبل أي استثناءقوق مطلحالشروط 
. وتشمل فكرة احملاكمـة العادلـة ضـمان جلـسة منـصفة علنيـة إال يف ظـروف اسـتثنائية                    - ٦٨

 ة مباشـر  ، بـصفة  وتستتبع عدالة اإلجراءات عدم وجود أي تأثري أو ضغط أو ترهيب أو تـدخل             
فافية ويكفل الطـابع العلـين جللـسات احملاكمـة شـ          .  من أي جانب أو ألي دافع      ة،أو غري مباشر  

 .اإلجراءات ومن مث يقدم ضماناً هاماً ملصلحة الفرد أو اجملتمع برمته
ــى وجــه اخلــصوص إىل إجــراءات تعــيني القــضاة       - ٦٩ ويــشري شــرط اســتقاللية القــضاء عل

ومــؤهالهتم، وإىل االســتقالل الفعلــي للجهــاز القــضائي مــن التــدخل الــسياسي مــن جانــب          
ادت الدول أن تكفل استقالل السلطة القـضائية ومحايـة          وإذا أر . السلطتني التنفيذية والتشريعية  

القــضاة مــن خــضوع قــراراهتم ألي تــأثري سياســي، فينبغــي هلــا أن تتخــذ إجــراءات حمــددة مــن   
اعتماد قوانني حتدد بوضوح اإلجراءات واملعايري املوضـوعية لتعـيني أعـضاء            بخالل الدستور أو    

اهتم ووقفهــم عــن العمــل وفــصلهم، وحتــدد ترقيــوثبــات وظــائفهم واهليئــة القــضائية ومكافــآهتم 
ــة الـــيت تتخـــذ ضـــدهم  ــه بوضـــوح بـــني وظـــائف   . العقوبـــات التأديبيـ ــز فيـ وأي وضـــع ال ُيمّيـ

واختصاصات السلطتني القضائية والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنفيذيـة مـن الـسيطرة علـى                
 .القضاءالسلطة القضائية أو توجيهها هو وضع يتعارض مع مبدأ استقالل 
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بتحيــزهم أال يــسمح القــضاة بــأن يتــأثر حكمهــم  أوال، جيــب .ولــشرط احليــاد جانبــان - ٧٠
عــن قــضية حمــددة معروضــة  أفكــار مكونــة ســلفا ، أو أن تكــون لــديهم  الشخــصيحتاملــهم أو

أمامهم، أو أن يتصرفوا بطرق تؤدي على حنو غري الئـق إىل تعزيـز مـصاحل أحـد الطـرفني علـى                      
. زيهـ، جيـب أن تبـدو اهليئـة القـضائية حمايـدة يف عـني املراقـب النـ                وثانيـاً . حساب الطرف اآلخر  

 .وينبغي للدول أن تكفل احترام هذه الشروط يف مجيع القضايا
والحظت اللجنة أن حماكمـة املـدنيني يف حمـاكم عـسكرية أو خاصـة قـد تـثري مـشاكل                  - ٧١

ذا، مـن املهـم اختـاذ كـل         وهلـ . خطرية فيما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة وحمايدة ومـستقلة         
التعليـق  (ما يلزم من تدابري لكفالة إجراء هذه احملاكمات يف ظروف توفر فعلياً كل الـضمانات                

ــام  ــرة ٣٢الع ــع      ). ٢٢، الفق ــدنيني يف حمــاكم عــسكرية أو خاصــة يف مجي ــة امل ــع حماكم وال متن
ت علـى قـضايا تـبني    احلاالت إمنا ينبغي أن تكون استثنائية، ويعين ذلك أن تقتصر هذه احملاكما  

فيها الدولة أن اللجـوء إىل هـذه احملاكمـات ضـروري ومـربر بأسـباب موضـوعية وجديـة، ويف                     
احلاالت اليت ال تتمكن فيها احملاكم املدنيـة العاديـة مـن إجـراء احملاكمـات بـسبب الفئـة احملـددة                      

 .اليت ينتمي إليها األفراد وتصنيف اجلرائم
كل متهم بارتكـاب جرميـة أن يعتـرب بريئـاً إىل       من حق   ،  ١٤ من املادة    ٢ووفقاً للفقرة    - ٧٢

وهذا احلق الذي يعد أساسياً حلمايـة حقـوق اإلنـسان يفـرض علـى      . أن يثبت عليه اجلرم قانوناً  
االدعاء عبء إثبات التهمة، ويكفل عدم افتراض اإلدانـة حـىت يثبـت االهتـام مبـا ال يـدع جمـاالً                      

. يقتضي معاملة املتهمني جبرائم جنائيـة وفقـاً هلـذا املبـدأ           للشك ويكفل للمتهم افتراض الرباءة و     
. احملاكمـة نتيجـة  على  مسبقا  السلطات العامة عن احلكم     مجيع  وينبغي للدول أن تضمن امتناع      

وعـالوةً علـى    . وينبغي لوسائط اإلعالم أن تتفادى تغطية األخبـار الـيت تقـوض افتـراض الـرباءة               
تجــاز الــسابق للمحاكمــة علــى أنــه مؤشــر لإلدانــة   طــول مــدة االحاعتبــار ذلــك، ينبغــي عــدم 

 .درجتها أو
الـيت متـنح أثنـاء      الدنيا  ولألشخاص املتهمني بارتكاب جرمية جنائية احلق يف الضمانات          - ٧٣

ومــن املهــم جــداً أن تقــوم  . مــن العهــد) ٣ (١٤اإلجــراءات اجلنائيــة والــيت تــنص عليهــا املــادة  
افحـة اإلرهـاب، بكفالـة احتـرام هـذه الـضمانات الـيت            سيما عندما تتخذ تدابري ملك     الدول، وال 

 :تشمل ما يلي
إعالمهم سريعا وبالتفصيل، بلغة يفهموهنا بطبيعة التـهم    حق مجيع املتهمني يف      )أ( 

 ؛املوجهة إليهم وأسباهبا
إلعــداد دفــاعهم  مــا يكفــيهم  التــسهيالت مــن مــنح املتــهمني مــن الوقــت و    )ب( 

باملوافقـة علـى طلبـات التأجيـل املعقولـة،          ملزمـة   والـدول   . التصال مبحـام خيتارونـه بأنفـسهم      لو
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ســيما إذا كــان املتــهم يواجــه هتمــة جنائيــة خطــرية ومــن الــضروري تــوفري مزيــد مــن الوقــت  ال
ــدفاع  ــتمكن احملــامون  . لتحــضري ال ــصال    وينبغــي أن ي ــراد واالت ــى انف ــة مــوكليهم عل مــن مقابل

ينبغـي أن يـتمكن     وعالوةً على ذلـك،     . التباملتهمني يف ظروف تراعي متاماً سرية هذه االتصا       
متثيلهم، وذلك وفقاً ألخالقيـات املهنـة       من  من إسداء النصح للمتهمني جبرائم جنائية و      احملامون  

 ؛أي جهةال لزوم له من غوط أو تدخل ضاملعترف هبا عموماً من دون قيود أو تأثري أو 
ــه    )ج(  ــربر ل ــهم يف أن حيــاكم دون إبطــاء ال م ــضمان   وال . حــق املت ــق هــذا ال يتعل

يـشمل أيـضاً الفتـرة الزمنيـة        بـل   بالفترة الزمنية بني توجيه االهتام ووقت بدء احملاكمة فحـسب،           
 حىت صدور حكم االستئناف النهائي؛

ــدافعوا عــن أنفــسهم شخــصياً      )د(  ــهمني يف أن حيــاكموا حــضوريا وأن ي حــق املت
 وأن تــــزودهم احملكمــــة، بواســـطة حمــــام مــــن اختيـــارهم، وأن خيطــــروا حبقهــــم يف حمـــام،    أو

اقتضت مـصلحة العدالـة ذلـك، مبحـام يـدافع عنـهم، دون حتميلـهم أجـرا علـى ذلـك إذا                        كلما
 كانوا ال ميلكون الوسائل الكافية لدفع هذا األجر؛

حق املتهمني يف مناقشة شهود االهتـام واحلـصول علـى املوافقـة علـى اسـتدعاء         )هـ( 
بيد أن هـذا الـضمان ال يـنص علـى          . لة شهود االهتام  شهود النفي بذات الشروط املطبقة يف حا      

احلـق يف اسـتدعاء شـهود    علـى   حق مطلـق يف اسـتدعاء أي شـاهد يطلبـه املتـهم أو حماميـه، بـل                   
ــن مراحــل         ــة م ــة يف مرحل ــى فرصــة مالئم ــدفاع، ويف احلــصول عل ــسبة لل ــهم بالن ــسلّم بأمهيت ُي

 احملاكمة الستجواب شهود االهتام ودحض أقواهلم؛
ــان   حــــق ا )و(  ــة مــــن ترمجــ ــساعدة جمانيــ ــون ملتــــهمني يف مــ ــانوا ال يفهمــ إذا كــ

 احملكمة؛يتكلمون اللغة املستعملة يف  ال أو
الشهادة ضد أنفـسهم أو علـى االعتـراف    حق املتهمني يف عدم إكراههم على     )ز( 

لــضغوط جــسدية مباشــرة أو غــري مباشــرة أو بالــذنب ســواء بعــد تعرضــهم أو بــدون تعرضــهم 
 .انتزاع اعتراف بالذنببغية  من جانب سلطات التحقيق نفسية غري مربرة

ومبـا أن احلــق يف حماكمــة عادلــة أثنـاء الــرتاع املــسلح هــو حـق يكفلــه صــراحةً القــانون     - ٧٤
احتـرام  بأنـه ينبغـي أيـضا       اإلنساين الدويل، فقد أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن الرأي           

ويـتعني علـى الـدول أال تنـتقص مـن احلـق يف           . وارئحاالت الط يف  شروط احملاكمة العادلة أي     
 .تقييدالقابلة لل  غريكمة حلماية احلقوقعلى حمعرض الدعوى 



A/63/337
 

22 08-49301 
 

 االستنتاجات -خامساً  
ما فتـئ نظـام األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يعـاجل مـسألة محايـة حقـوق اإلنـسان                        - ٧٥

ألعـضاء يف التقيـد     واحلريات األساسـية أثنـاء مكافحـة اإلرهـاب بغـرض مـساعدة الـدول ا               
رهــــاب والقيــــام، يف نفــــس الوقــــت مبكافحــــة اإلبالتزاماهتــــا الدوليــــة حبقــــوق اإلنــــسان 

 .فعالة بطريقة
وأعرب كل من مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان واهليئـات املنـشأة                 - ٧٦

يف إطـار   مبعاهدات حقوق اإلنسان وخمتلف املكلفني مـن جملـس حقـوق اإلنـسان بواليـات                
جــراءات اخلاصــة عــن القلــق البــالغ إزاء عمليــات القتــل واإلعــدامات التعــسفية خــارج اإل

ــز احتجــاز ســرية و      ــاء باســتخدام مراك ــضاء، واالدع ــة املنطــاق الق ــل  مارس ــة يف نق املتمثل
ضـلوعهم يف أنـشطة إرهابيـة، إىل أمـاكن أخـرى بـشكل غـري قـانوين         ألشخاص املـشتبه يف   ا

عـن القلـق الـشديد إزاء اسـتخدام     أيـضا   أُعـرب   و. بسعياً لتنفيـذ أنـشطة مكافحـة اإلرهـا        
قــد يتعرضــون فيهــا الــضمانات الدبلوماســية لتربيــر إعــادة املــشتبه هبــم ونقلــهم إىل بلــدان  

ســيما احلقــوق غــري  احتــرام مجيــع احلقــوق، والويــتعني علــى الــدول أن تكفــل . للتعــذيب
يطلب منها، مـىت فرضـت      ومع ذلك،   . التعذيبحظر  القابلة للتقييد، مثل احلق يف احلياة و      

. تقييــدات لــبعض حقــوق اإلنــسان األخــرى، أن حتتــرم القيــود املنــصوص عليهــا يف العهــد 
 .يسمح بفرض تقييدات إال يف ظروف استثنائية، ينبغي أن تكون متناسبة وضرورية وال
التزامها حبظر التعذيب حظرا تاما عن      وينبغي أن تؤكد الدول األعضاء من جديد         - ٧٧

التعـــذيب واملعاملــة القاســية أو الإلإنـــسانية أو املهينــة يف القــانون الـــوطين؛     طريــق حظــر   
ــوال املنتزعــة       ــة، وحبظــر اســتخدام األق ومبقاضــاة املــسؤولني عــن التعــذيب وإســاءة املعامل

وينبغـي اختـاذ تـدابري لـضمان        . بالتعذيب، سواء حدث االستجواب داخل البلد أو خارجه       
اء يف كل أماكن االحتجاز، وإزالة أماكن االحتجاز        وصول هيئات الرصد إىل مجيع السجن     

وينبغي أيضا أن تتقيد الدول األعضاء مببـدأ عـدم اإلعـادة القـسرية والكـف عـن                  . السري
 .إعادة األشخاص إىل بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب

بــــدء نفــــاذ الربوتوكــــول االختيــــاري التفاقيــــة مناهــــضة التعــــذيب يف       بعــــد و - ٧٨
.  خطوة هامة حنو ضمان محاية احملتجـزين يف مجيـع أرجـاء العـامل              ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٢

جلنــة فرعيــة إذ أنــشئت مبوجبــه ويعــزز الربوتوكــول االختيــاري اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب  
بزيـارة أمـاكن االحتجـاز يف الـدول األطـراف وإلـزام             كلفـت   دولية معنيـة مبنـع التعـذيب و       

ذيب تـوفر هلـا أيـضاً إمكانيـة الوصـول إىل      الدول األطراف بوضـع آليـات وطنيـة ملنـع التعـ           
اعتماد اجلمعية العامة لالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع          يشكل  و. أماكن االحتجاز والسجناء  
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يف واصــلة تعزيــز ســيادة القــانون هامــة صــوب ماألشــخاص مــن االختفــاء القــسري خطــوة 
 اتفاقيــة الـدول األعـضاء علــى تـصديق وتنفيـذ    ينبغــي تـشجيع  و. مكافحـة اإلرهـاب  سـياق  

مناهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختياري واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                
حسن النية وااللتـزام الفعلـي مبنـع      تظهر   تدابري عملية هامة      ذلك االختفاء القسري باعتبار  

 .ياملعاملة وحاالت االختفاء القسرإساءة التعذيب و
يف هـذا   املـذكورة   هتمام جبميع احلقوق واحلريـات      ويدعو األمني العام إىل زيادة اال      - ٧٩

. التقريــر يف ســياق ضــمان مواءمــة تــدابري مكافحــة اإلرهــاب مــع معــايري حقــوق اإلنــسان   
ويعتقــد أن الــدول ال حتتــاج إىل اللجــوء لتــدابري تقييديــة يف جمــال حريــة التعــبري والتجمــع    

حرى ملكافحة اإلرهاب   ينص عليها العهد تكفي باأل    فالتحديدات اليت   . وتكوين اجلمعيات 
ــة  ــات أن  . بطريقــة فعال ــدات ضــرورية ومتناســبة وخاضــعة   وينبغــي دائمــاً إثب تلــك التحدي

 .ضمانات قضائيةل
 يف ســـياقتخصـــصة املعـــسكرية أو الاكم احملـــويطلـــب إىل الـــدول الـــيت تلجـــأ إىل  - ٨٠

حملاكمــة ااملتمثلــة يف مكافحــة اإلرهــاب إىل أن تــويل االهتمــام الواجــب للمعــايري األساســية 
املساواة أمام احملاكم ضماناً إلقامة العدل على حنو سليم  واحترام سـيادة         حلق يف االعادلة و 
 .القانون

 


