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 الدورة احلادية والسبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

ــ ا    ــون ان ســان و:ايت ــز وق ــون   تعزي مســا ح وق
ــ      ــة لتحسـ ــنل ح البدي ـ ــا الـ ــا ا نلـ ــانا يفـ ان سـ
  التمتع الفع ي حبقون ان سان واحلريات األساسية

 تعزيز و:اية وقون ان سان واحلريات األساسية ا سيان مكافحة انرهاب  
 

 تقرير األم  العام**  
 

يتشرف األم  العـام أـ ن ليـح اجل اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اينـات املعـ  أتعزيـز            
و:اية وقون ان سان واحلريات األساسية ا سيان مكافحة انرهـابا السـيد أ ـن اورسـونا     

 .25/7و  22/8رّي جم س وقون ان سان وقرا 68/178املقدم عماًل أقرار اجلمعية العامة 
 

ــات         ــون ان ســان واحلري ــة وق ــز و:اي ــ  أتعزي ــرر اينــات املع ــر املق تقري
 األساسية ا سيان مكافحة انرهاب

 

 موجز 
هذا التقرير السـنوي السـادا املقـدم اجل اجلمعيـة العامـة مـن املقـرر اينـات املعـ           لدد  

واحلريات األساسية ا سيان مكافحة انرهاب األ شطة الر يسية أتعزيز و:اية وقون ان سان 
ا 2016وآب/أغسـطس   2016اليت اضط ع هبـا املقـرر اينـات ا الفتـرة مـا أـ  ربـبا /ف اير        

ويتنــاول أ ــر تــداأح مكافحــة انرهــاب ع ــن وقــون ان ســان ل م ــاجرين والالجــ  ا ويل تــتم   
 يفجموعة من التوصيات.

 
 

 * A/71/150. 
 ت خر تقدمي هذا التقرير اجل ما أعد املوعد املقرر له لتضمينه أودث التطورات املستجدة. ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/178
http://undocs.org/ar/A/RES/22/8
http://undocs.org/ar/A/RES/25/7
http://undocs.org/ar/A/71/150
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 مقدمة -أوال  
جم ـس   ّيوقـرار  68/178 هـا اجل اجلمعية العامة عمـاًل أقرار  املقدم هذا التقرير يعرض - 1

األ شطة اليت اضط ع هبـا املقـرر اينـات املعـ  أتعزيـز و:ايـة        25/7 و 22/8وقون ان سان 
 ربـبا / مـا أـ    وقون ان سان واحلريات األساسية ا سيان مكافحة انرهاب خـالل الفتـرة   

يبحــأ أ ــر تــداأح مكافحــة انرهــاب ع ــن وقــون  و ا2016آب/أغســطس و 2016ف ايــر 
 جمموعة من التوصيات.ويقدم  ان سان ل م اجرين والالج  

  
 أ شطة املقرر اينات - ا يا  

يرد أيان األ شطة اليت اضط ع هبا املقرر اينات منـذ صـدور تقريـرل السـاأا املقـدم اجل       - 2
 .(A/HRC/31/65( ا آخر تقرير قدمه اجل جم س وقون ان سان )A/70/371) اجلمعية العامة

ــوارد أيا ــا  - 3 ــرا ربــارق املقــرر اينــات ا   وأانضــافة اجل األ شــطة ال  ربــبا / 8ا التقري
وـول تقيـيم العواقـب الناعـة عـن قـوا   واجـراءات         قـدت ا أـاريس  ا  ـدوة عل  2016ف اير 

منظمــة العفــو   ا ظمتــ  ـدوة هــي مكافحـة انرهــاب ع ــن ااتمــع الفر سـي واحلريــات املد يــةا و  
ــة ــون          الدولي ــدو  حلق ــاد ال ــون ان ســانا واال  ــة رصــد وق ــون ان ســان ومنظم ــة وق وراأط
 ان سان.

ــديو      2016ربــبا /ف اير  11وا  - ٤ ــداول أالفي ــا الت ــن  ري ــرر اينــات ع ــارق املق ا رب
ــة وقــون ان ســان لضــحايا انرهــاب    ”ا  ــز و:اي ــم  “مــؤ ر أشــ ن تعزي ا  ظمــه مر ــز األم

ــة    أاملتحــدة ملكافحــة انرهــاب   ــة الفريــا العامــح املعــ  يفــؤاارة ضــحايا انرهــاب والتوعي رعاي
 ال مكافحة انرهاب.أقضاياهم التاأع لفرقة العمح املعنية أالتنفيذ ا جم

وواصح املقرر اينات اقامة ووارات مع احلكومـاتا يفـا ا نلـا مـن خـالل ارسـال        - 5
عن أسفه لعدم ت قي دعـوات ل زيـارة    يعرب املقرر اينات لكنو .  بات ل قيام أزيارات رمسية

 .ع ن الرغم من مرور وقت  ويح ع ن الط بات اليت قدم ااملشمولة أالتقرير خالل الفترة 
  

 (1)والالج   تداأح مكافحة انرهاب ع ن وقون ان سان ل م اجرين أ ر - الثا  
 مستعصـية تتوقع مصادر مط عة اآلن أ  ه ا وال عدم التوصـح اجل تسـوية دأ وماسـية     - 6

اجلم وريـة العرأيـة   املسـ حة ا   النـزاعاتأن تستمر  ا ترج أو التدخح العسكري احلاسما فإ 
__________ 

يود املقرر اينات أن يعرب عن ربكرل آلن تشارأوردا املستشارة القا و ية األقدما وجليسيكا جو زا املستشـارة   (1) 
 .مساعدة ا اعداد هذا التقريرالقا و ية املعنية أوالية املقرر اينات املع  يفكافحة انرهاب ع ن ما قدمتال من 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/178
http://undocs.org/ar/A/RES/22/8
http://undocs.org/ar/A/RES/25/7
http://undocs.org/ar/A/70/371
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
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 ـزو    يسـبا لـه مثيـح      عـن أالفعح  النـزاع أسفروقد  .عدة سنوات مقب ة ع ن مدىالسورية 
اجل  زاعـات غـح متنـاظرة ا أقـاع أخـرى      تنتقـح  ل سكان املد ي ا وأدأت هـذل الظـاهرة اآلن   

مـن   وا هـذا السـيانا فـإن العالقـة أـ  اهلجـرة غـح املنظمـة وانرهـاب تـثح عـدداً            .من العا 
ع ـن   فاجلماعـات انرهاأيـة تسـيطر واليـاً     .القـا ون والسياسـات   يّتمـن ااويـ   املعضالت احلـادة 

ويسـاور احلكومـات واملنظمـات     .املنـا ا املسـ حة ا عـدد مـن     النـزاعاتاألرض وتشارق ا 
ــن    ــد مـ ــا متزايـ ــدا ق ـ ــع املـ ــة وااتمـ ــف  الدوليـ ــرف العنيـ ــه  التطـ ــدي لـ ــة التصـ ــر  و يفيـ )ا ظـ

A/HRC/31/65).         ًوهنـاق ادراق متزايـد مـرتبه هبـذل الظــواهر أـ ن  ـزو  النـاا يشـكح  ديــدا 
مــن منـا ا تنشــه في ـا اجلماعــات انرهاأيـةا وي ــاجر     أ ــاا  ـثحون لألمـن القــوميا ان يفـر   

ا أوــد مــا أربــار األمــ  العــام  و  .أربــ ات آخــرون اجل هــذل املنــا ا ل مشــار ة ا القتــال 
لألمـانا أـح وأاهـال هـذل      ا   بًاالنـزاععن منا ا  اادت تدفقات اهلجرة أعيدًا”فقد  اتقاريرل

 مقات   ارهاأي  أجا ـبا اـا يزيـد ا اعزعـة      النـزاعا  ت اغراء املشار ة ا املنا ا أيضًا
 (.2ا الفقرة A/70/674 ا ظر) “استقرار املنا ا املعنية

 ناجل أ مو وقـة  مصـادر شـح  ت ا(2)حبـذر  أاهلجرة املتع قة البيا ات است دام ضرورةمع و - 7
 12.٤أ ثـر مـن    جـ  ا وُأ2015م يون  سمة خـالل عـام    65.3 أ غ العا  دين اعدد املشّر

ندارة التعـاون  الو الـة األوروأيـة    وتقـدر . (3)م يون رب ص ع ن ترق ديارهم أ ناء ت ا السنة
واملنظمـة الدوليـة   ا جمال العم يات ع ن احلدود اينارجية ل دول األعضاء ا اال ـاد األورو   

   ـبحة  وهـذا وثـح ايـادة   . (٤)2015م اجر دخ ـوا أوروأـا ا عـام     ل  جرة أن أ ثر من م يون
 

__________ 

 (2) Frank Laczko et al., “Migrant arrivals and deaths in the Mediterranean: what do the data really tell us”, 

Forced Migration Review, Issue No. 51 (January 2016). 

يتـا  اال ـالع ع يـه     .”Global trends: forced displacement in 2015“مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجـ  ا    (3) 
واسـتنادا اجل املفوضـيةا ااد اعـا  عـدد األربـ ات الـذين         .www.unhcr.org/576408cd7 من خالل هذا الراأه

 .201٤م يون ا عام  59.5اجل  2013م يون ا عام  51.2أج وا ع ن الزنو  ا العا  من 

 (٤) FRONTEX, “Risk analysis for 2016”.  يتــــا  اال ـــــالع ع يـــــه مـــــن خـــــالل هـــــذا الـــــراأه http://frontex. 

europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf.  الو الــــــة  وقـــــد  شــــــفت
غـح  ” عبـور  م يـون عم يـة   1.8ما يزيد ع ن  ندارة التعاون ا جمال العم يات ع ن احلدود اينارجية األوروأية
ا واعتـ ت الو الـة أ ـا تعـزى اجل م يـون ربـ ص        2015ل حدود اينارجية لال اد األورو  ا عام  “قا و ية

 Mixed migration flows in the Mediterranean and beyond: compilation of“ واملنظمــــــة الدوليــــــة ل ـــــــ جرة  

available data and information (2015)”. ــن خــــــــالل هــــــــذا الــــــــراأه     ي ــا  اال ــــــــالع ع يــــــــه مــــــ  تــــــ

http://doe.iom.int/docs/Flows%20Compilation%202015%20Overview.pdf.      واســـتنادا اجل املنظمـــة الدوليـــة
 712ا منـ م  2015رب صـا ا عـام    1 0٤6 199ل  جرةا أ ـغ عـدد األربـ ات الـذين وصـ وا اجل أوروأـا       

 .البحررب صا وص وا عن  ريا  7 011

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/65
http://undocs.org/ar/A/70/674
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ع ــن جـواا ســفر ســوري ا   “أـالعثور ” وأسـ مت التقــارير الـيت أفــادت  . (5)201٤عــام  عـن 
ا ايادة وـدة  2015ا تشرين الثاا/ وفم   (6)وواة أود األفراد الذين  فذوا هجوم أاريس
قد يستغ ون تـدفا موجـات امل ـاجرين. وُأقيمـت     امل اوف من أن أعضاء اجلماعات انرهاأية 

ن أن تصـب   ا وأ حت خمـاوف مـن أن خميمـات الالجـ   وكـ     عالقة أ  التشرد والتطرف أيضًا
 .(7)جلماعات انرهاأيةاتجنيد ل ًامرتع
ــدفا موجــات       - 8 ــاأي  يســتغ ون ت ــن أن انره ــة ع  ــة ق ي  ــد أن األدل ــام  الالجــ  أي ل قي

أوجه خات هم أ ثـر عرضـة ل تطـرف مـن غحهـم  وتـب         الالج  أو أن  ا(8)أ عمال ارهاأية
و مـا أربـار اثـح     .(9)من الالج   قـاموا أالفعـح أ عمـال ارهاأيـة     جدًا ق ياًل البحوث أن عددًا

مفـادل  ا أعض األوسا   واضحًا هناق تصورًا” مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج  ا فإن
ــم       ــن هل ــالن آم ــوفح م ــاأي  أو ت ــاء اره ــذل التصــورات   .أن ال جــوء يلســاء اســت دامه نخف وه

 والوــ . (10)“ ي يــة وانوصــا يةا ونــب أن تــتغحأســاا هلــا مــن الصــحة مــن الناويــة التح ال
ا اال ـاد   واهاهاتـه  ا تقريرل عن والة انرهـاب  األورو  )اليوروأول( أيضًا الشر ة مكتب

__________ 

 (5) FRONTEX, “Risk Analysis for 2015”.      ــا ــراأه التــــــ ــالل الــــــ ــن خــــــ ــه مــــــ ــالع ع يــــــ ــا  اال ــــــ  يتــــــ
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2015.pdf.  

م ية  عبور "غـح  ع 280 000  ندارة التعاون ا جمال العم يات ع ن احلدود اينارجية الو الة األوروأيةوقد  شفت 
 .2015م يون رب ص ا عام  1.8ا مقار ة أعدد 201٤قا و ية" ل حدود اينارجية لال اد األورو  ا عام 

 (6) Marcus Walker andNoemie Bisserbe, “Paris stadium attacker got to Europe using fake Syrian passport”, 

Wall Street Journal, 16 November 2015.. 
 (7) Khalid Koser and Amy E. Cunningham, “Migration, violent extremism and terrorism: myths and 

realities”,Global Terrorism Index 2015: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism (Institute 

for Economics and Peace, 2015); and World Bank, “Migration and violent extremism in contemporary 

Europe”, 16 March 2016. Available from http://blogs.worldbank.org/peoplemove/ 

migration-and-violent-extremism-contemporary-europe. 
يقـول ان  ميـح   ر ـيس مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـ         ” مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجـ  ا    (8) 

  2015تشـــرين الثـــاا/ وفم    17ا  شـــرة صـــحفيةا  “الالجـــ   املســـؤولية عـــن انرهـــاب هـــراء  ـــض     
 ,”Ishaan Tharoor, “Were Syrian refugees involved in the Paris attacks? What we know and don’t know و

The Washington Post, 17 November 2015.. 
 (9) Kathleen Newland, “The United States record shows refugees are not a threat”, October 2015. Available 

from www.migrationpolicy.org/news/us-record-shows-refugees-are-not-threat. 
 (10) Vincent Cochetel, “Terrorism as a global phenomenon”, UNHCR presentation to the joint seminar of the 

Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum and Committee on article 36, Ljubljana, 17 

and18 January 2008. 

http://www.migrationpolicy.org/news/us-record-shows-refugees-are-not-threat
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 أ ه ال يوجد دليح ع ن استغالل انرهاأي  لتـدفقات الالجـ   اسـتغالالً    2016األورو  عام 
 ا.لدخول أوروأ منظمًا

ومن األمهية يفكـان أن يؤخـذ ا االعتبـار أ ـه ا معظـم احلـاالت الواضـحة ال يشـكح          - 9
ا خطرا و ا وا قـد فـروا مـن منـا ا     يعيشون ا أح هم ا الواقع خطرًاوامل اجرون  الالج ون

م ـم   . فالنشـا  انرهـا  ا الب ـد األصـ ي دافـع       ـبحاً  تنشه في ا اجلماعات انرهاأية  شـا اً 
م يـون مـن    16ا قدم أ ثر من 201٤رد الداخ ي وهروب الالج    ففي عام من دوافع التش

ــاً   ــدم        الالجــ   واملشــردين داخ ي ــن درجــات انرهــابا وق ــن أع  ــاا م ــدان تع ــن ةســة أ  م
املفوضية من الب دان العشـرين   تعىن هبمالذين  األرب اتا املا ة من جمموع  70يقرب من  ما

 .(11)القتح من جراء أعمال انرهاباليت وقع في ا أ   عدد من ووادث 
ا فـإن الالجـ   وامل ـاجرين أ فسـ م هـم ا  ـثح مـن احلـاالت ضـحايا العنـف           هكذاو - 10

(. وهم اما من الفارين مـن العواقـب املباربـرة    16-11ا الفقرات A/HRC/20/14انرها  )ا ظر 
النــاجم عــن ارتفــاع مســتويات العنــفا وق ــة عــدد    انرهاأيــة أو األ ــر األوســع  طاقــاً لأل شــطة 

وم مــا  ا ــت أســباب فــرارهما فــإن . (12)ســرهمالفــرت املتاوــة وا عــدام الفــرت أل فســ م وأُل
الناا الذي يعا ون من هذل الظروف هلـم احلـا ا احلمايـة مـن اآل ـار املـدمرة ل نشـا  انرهـا          

ونب ع ن الدول أن تكون وريصـة ع ـن عـدم     ا(13)مة ارهاأي   تم  من وصم م أوص أداًل
 .(1٤)حلرمان هؤالء امل اجرين من املساعدة ان سا ية نريعةالشواغح األمنية  اختان
مــن رد الدولــة ع ـــن    ويــدرق املقــرر اينــات أن الضـــواأه احلدوديــة تشــكح جـــزءاً      - 11

ينبغـي أال يكـون هنـاق أي سـبيح ل ج ـات       أ ـه ع ن الت ديدات انرهاأيةا ويتفا مع املفوضية 
الداعمة لألعمال انرهاأية أو اليت ترتكب ا ل وصول اجل أراضـي اا سـواء ننـاد مـالن آمـنا أو      

 قيام يفزيـد مـن االعتـداءات. ومـع نلـاا فـإن التصـدي الفعـال         لتفادي املالوقة القضا يةا أو ل
__________ 

 (11) Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2015: Measuring and Understanding the 

Impact of Terrorism (Institute for Economics and Peace, 2015). Available from 

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. 
 (12) Khalid Koser and Amy E. Cunningham, “Migration, violent extremism and terrorism: myths and realities”, 

in Global Terrorism Index 2015 (Institute for Economics and Peace, 2015). 
 .(2015) 2258و  (201٤) 2170جم س األمن  قرارّي ا ظر مثاًل (13) 
سـاعد املعـ  أشـؤون احلمايـة ا مفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون         ا ظر   مـة فـولكر تـورق املفـوض السـامي امل      (1٤) 

. متاوة ع ـن  2016أيار/مايو  18الالج   أمام املؤ ر األورو  انق يمي الراأع واألرأع  لإل ترأول ا أراغا 
ــع التــــا    -www.unhcr.org/admin/dipstatements/573c8e987/security-international-refugee-protection املوقــ

unhcrs-perspective-volker-turk.html. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf
http://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
http://www.unhcr.org/admin/dipstatements/573c8e987/security-international-refugee-protection-unhcrs-perspective-volker-turk.html
http://www.unhcr.org/admin/dipstatements/573c8e987/security-international-refugee-protection-unhcrs-perspective-volker-turk.html
http://www.unhcr.org/admin/dipstatements/573c8e987/security-international-refugee-protection-unhcrs-perspective-volker-turk.html


A/71/384 
 

 

16-15794 7/30 

 

ــداأح ا    ــة ال وكــن أن يســتند اجل الت ــدات األمني ــاجرين    ل ت دي ــة الالجــ   وامل  ــد ور  ــيت تقي ل
ادمــاا اهليا ــح املؤسســية والسياســاتية  ” وا تــ اق وقــوق م. وجتــة اهــال مــثح ل ق ــا يتمثــح ا 

 ـر األمنيـة الـيت تر ـز ع ـن األ شـطة الشـر ية        واهلجرة ومراقبة احلدود ع ن حنـو متزايـد ا األُ  
ا A/HRC/23/46)ا ظــر  “قــونمــن التر يــز ع ــن  ــح قــا م ع ــن احل   والــدفاع وانجــرام أــدالً 

ملنـع امل ـاجرين    وفرضت الدول ضواأه ودودية أربد صرامةا وأنـت أسـواراً   .(15)(٤2الفقرة 
واخنر ت ا عم يات  رد ل م اجرين وهرمي اهلجرة غـح النظاميـةا وونثـت    ا (16)من الدخول

هــذل األســاليب الــيت  ــد مــن   ن يفثــحاألمــ يتعــزامــن أن  وأــداًل .(17)الجــ  أوعودهــا أقبــول 
ــاا أصــورة       ــزو  الن ــات   ــة فإ ــا تســ م ا تكــريس عم ي ــة الوصــول اجل أراض م مو  امكا ي

ا اـا قـد يـؤدي ا  ايـة املطـاف اجل      (19)التـ ريب ا يفا ا نلا عن  ريـا  (18)فوضوية ومستترة
 .ب أعمال ارهاأيةتون النية الرتكامساعدة األرب ات الذين يبيِّ

ا اهــال منــا ا تنشــه في ــا اجلماعــات  ومــن امل ــم انربــارة اجل أن اهلجــرة تســح أيضــًا - 12
ينتسـبون  ربـ ص   30 000و  25 000انرهاأية. وتشح آخر املع ومات اجل أن هناق ما أـ   

ــر مــن  اجل  ــة ا ضــموا اجل اجلماعــات املرتبطــة أتنظــيم القاعــدة وداعــ      100أ ث وغحمهــا.  دول
وتشح التقارير الصادرة عـن األمـم املتحـدة اجل أن عـدد املقـات   املن ـر   ا هـذل اجلماعـات         

)ا ظــر  2015وآنار/مــارا  201٤ا املا ــة ا الفتــرة مــا أــ  منتصــف عــام   71ااداد أنســبة 
E/CN.15/2016 اجل اعتــزام الــدول منــع تزايــد أعــداد اجلماعــات    و ظــرًا (.٤2و  ٤1ا الفقرتــان

ــع املــــوا ن   ــات ع ــــن   انرهاأيــــةا ومنــ ــي االعا ــــدين مــــن تنفيــــذ هجمــ ــا يــــدعن  أراضــ )مــ

__________ 

ا أوروأاا يتض  التر يز ع ـن الشـر ة واألمـن مـن ايـادة االسـتثمار ا و ـاالت مـن مثـح الو الـة األوروأيـة             (15) 
م يـون يـورو ا    19.2. وأالرغم من األامة املاليةا اادت ميزا يـة الو الـة أـا راد مـن     (xetnorF)ندارة احلدود 

ا املا ــة ا غضــون  6٤6أي أن  ســبة الزيــادة أ غــت ا 2015م يــون يــورو ا عــام  1٤3.3اجل  2006عــام 
 سنوات. 8

 (16) George Jahn, “Austria joins other European Union nations to build fence along borders to slow migrant 

flow”, TheStar, 28 October 2015. 
 .2016آنار/مارا  23ا “أرو سيحأولندا ترفض قبول الج   أعد اعتداء ”قناة اجلزيرةا  (17) 
 Human Rights Watch, “Blaming refugees or Muslims while missing the boat on terrorism”, Worldا ظـــــــر   (18) 

Report 2016: Events of 2015 (New York, Seven Stories Press, 2016); François Crepeau and Anna Purkey, 

“Facilitating mobility and fostering diversity: getting European Union migration governance to respect the 

human rights of migrants”, Liberty and Security in Europe, No. 92, paras. 24 and 25; A/HRC/29/3692 

(Brussels, CEPS, May 2016). 
ــ      (19)  ــؤون الالجـ ــدة لشـ ــم املتحـ ــية األمـ  Addressing security concerns without undermining refugee“ا مفوضـ

protection: UNHCR’s perspective”, Rev. 2, 17 December 2015. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/46
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2016
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2016
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/3692
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وربـحن آخـرين أـالفكر املتطـرفا ا اختـان اجـراءات وامسـة ل تصـدي         ‘( االرتداديـة ’أاهلجمات 
مـن خـالل    (201٤) 2178األمـن   يفوجب قرار جم ـس  “املقات   انرهاأي  األجا ب”ملس لة 

 تداأح التنفيذ الو نية.
وير ـــز هـــذا التقريـــر ع ـــن أ ـــر تـــداأح مكافحـــة انرهـــاب ع ـــن وقـــون ان ســـان     - 13

أ ـر تـداأح التعامـح مـع اهلجـرة مـن املنـا ا الـيت تنشـه           يفا ا نلـا ا (20)ل م اجرين والالج  
التحـديات احملـددة املتمث ـة ا تعزيـز      ويتنـاول في ا اجلماعات انرهاأيـة ع ـن وقـون ان سـانا     

املط ـا لإلعـادة    والتحرميالجئا  استغالل صفة سوءالضواأه احلدوديةا ووضع ضما ات ملنع 
يبحأ تداأح ملعاجلـة اهلجـرة اجل املنـا ا    ألف(  و -  الثاالفرع ) القسريةا واوتجاا امل اجرين

ــة    ــات انرهاأيــ ــا اجلماعــ ــه في ــ ــيت تنشــ ــا  الــ ــا ا نلــ ــاهرةا يفــ ــاأي   ” ظــ ــات   انرهــ املقــ
الفـرع  ) نات صـ ة أاملوضـوع   مث يقدم استنتاجات وتوصـيات  أاء(  -)الفرع  الثا  “األجا ب

الـذي  جـ   ا سـيان مكافحـة انرهـاب     التقرير اجل التقرير املتع ـا حبمايـة الال  ويستند . راأعا(
 وتقـارير (ا A/62/263)اجل اجلمعيـة العامـةا دور ـا الثا يـة والسـت        ملقرر اينات الساأاقدمه ا

ــرر اينـــات  ــان   املقـ ــ  حبقـــون امل ـــاجرين )وال ســـيما    ا ـــس وقـــون ان سـ ن التقريـــرا املعـ
A/HRC/23/46 و A/HRC/29/36).   ويؤ ـــد املقـــرر اينـــات أن التقريـــر مكتـــوب مـــن منظـــور

ــال اجل   ــون ان ســانا ويوجــه اال تب ــم املتحــدة لشــؤون     أن وق ــة ومســؤولية مفوضــية األم والي
 .(33ا الفقرة A/62/263)ا ظر  ب واليته ويشكالن أساا  شا ه الالج   مها ا صل

  
أ ر التداأح املت ذة ملعاجلة مس لة اهلجرة من املنا ا الـيت تنشـه في ـا اجلماعـات      -ألف  

 ل م اجرين والالج   انرهاأية ع ن وقون ان سان
 ان ار القا وا - 1 

 تنطبا احلقـون واحلريـات املنصـوت ع ي ـا ا انعـالن العـاملي حلقـون ان سـان ع ـن          - 1٤
تنطبـا احلقـون    و ـذلا ا جمموعة أخرى من األفراد أي  ما تنطبا ع نامل اجرين الالج   و

ــة يفوجــب القــا ون العــرا الــدو  املنصــوت ع ي ــا ا الع ــد الــدو  اينــات      األساســية احملمي
داخــح اق ــيم دولــة  ــرف   “األفــرادعيــع ”ع ــن  ســريالسياســيةا الــذي يأــاحلقون املد يــة و

  مـي يفوجـب  ال جـوء والتمتـع أـه       ـب (. واحلـا ا  1ا الفقرة 2اضع  لواليت ا )املادة اينو
__________ 

هبا املتع قة أإعمال وقون ان سـان   املبادئ والتوجي ات املوصن”ا ظر مفوضية األمم املتحدة حلقون ان سانا  (20) 
أي ربـ ص خـارا دولـة    ”(ا ويرد في ا تعريف  ل م ـاجر الـدو  أ  ـه    201٤ا )جنيفا “ع ن احلدود الدولية

لد في ـا أو يقـيم في ـا اقامـة اعتياديـة. ويشـمح       هو موا ن في اا أو ا والة رب ص عدمي اجلنسيةا الدولة اليت ول
اال تقـال أصـفة دا مـة أو أصـفة مؤقتـةا وامل ـاجرين الـذين ينتق ـون أطريقـة           املصط   امل اجرين الذين يعتزمـون 

 .“عن امل اجرين ا الظروف غح العادية منتظمة أو قا و ية فضاًل

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/A/62/263
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/46
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/46
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/36
http://undocs.org/ar/A/62/263
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من ميثان احلقـون األساسـية لال ـاد     18من انعالن العاملي حلقون ان سان واملادة  1٤املادة 
لعـام   الالجـ    أوضع ايناصة االتفاقيةأفإن الالج   مشمولون  األورو . وأانضافة اجل نلا

 .1967وال وتو ول امل حا هبا لعام  1951
 

 مل اجرينلالج   واالتحديات الر يسية اليت تواجه احلماية الفعالة حلقون ان سان  - 2 
 احلدود ع ن الضواأه تشديد )أ( 

ــة أخــرى    - 15 ــة هــو وجــر األســاا ا  ظــام    لط ــبان احلــا ا الوصــول اجل دول احلماي
 (2001) 1373قــرار جم ــس األمــن يشــتر  ا وعــالوة ع ــن نلــااحلمايــة الدوليــة لالجــ  . 

منع  ر ات انرهاأي  أو اجلماعات انرهاأية عـن  ريـا فـرض ضـواأه فعالـة      ”الدول  ع ن
. و مـا أربـار الفريـا العامـح     “دار أوران ا بـات اهلويـة وو ـا ا السـفر    ع ن احلدود وع ـن اصـ  

املع  أتـداأح ادارة احلـدود وا فـان القـا ون فيمـا يتع ـا يفكافحـة انرهـاب التـاأع لفرقـة العمـح            
  املعنية أالتنفيذ ا جمال مكافحة انرهاب

أحنــاء فــذت ا عيــع اوــدى النتــا ح الكــبحة ل ــ جمات انرهاأيــة الــيت  لان ”  
العا  خالل السنوات األخـحة هـي ايـادة الـرأه أـ  ور ـة األربـ ات عـ  احلـدود          

التداأح الرامية اجل منـع انرهـاب   و ... والتداأح املت ذة من أجح ضمان األمن القومي
 .(21)“أإدارة وتنظيم التحر ات ع  احلدود واضحًا أصبحت مرتبطة ارتبا ًا

لالجـــ   ون هلــا تــ  ح مباربـــر ع ــن وقــون ان ســان      وهــذل التــداأح  ــثحا مـــا يكــ     - 16
 اجرين. ويشح املقرر اينات اجل أ ه ع ن الرغم مـن أن الـدول هلـا وـا سـيادي ا  ديـد       وامل

أـاوترام و:ايـة وقـون ان سـان      ربرو  الدخول اجل أراضي ا والبقاء في ـاا فإ ـا م زمـة أيضـاً    
 صـــفت من جنســـيت م أو أصـــ  م أو جلميـــع األفـــراد ايناضـــع  لواليتـــ اا أصـــرف النظـــر عـــ 

ــة ليســت منــا ا تســتبعد في ــا الــدول التزاما ــا املتع قــة حبقــون       م ــاجرين. فاحلــدود الدولي
ا وهلذا نب ع ن الدولة أن  ـارا واليتـ ا القضـا ية ع ـن احلـدود ع ـن        اأو تلعفن من ان سان

 .(22)تحنو يتفا مع التزاما ا املتع قة حبقون ان سان اااء عيع األرب ا
بغي جلميع تـداأح ادارة احلـدودا يفـا ا نلـا عم يـات الفـرا املشـدد ع ـن احلـدود          نوي - 17

ملبــادئ الشــرعية والتناســب والضــرورة وعــدم التمييــز. وان اارســات  الدوليــةا أن  تثــح دا مــًا
__________ 

ــر  (21)  -www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/border-management-and-law-enforcement-relating-counterا ظــــــــ

terrorism. 
املبادئ والتوجي ات املوصن هبا املتع قة أإعمال وقون ان سـان  ”ا ظر مفوضية األمم املتحدة حلقون ان سانا  (22) 

 (.201٤ا )جنيفا “ع ن احلدود الدولية

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/border-management-and-law-enforcement-relating-counter-terrorism
http://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/border-management-and-law-enforcement-relating-counter-terrorism
http://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ar/border-management-and-law-enforcement-relating-counter-terrorism
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نـة  من أصول عرقية أو قومية أو ا نية أو دينية معي التنميه القا مة ع ن افتراضات أ ن أرب اصًا
فيمـا يتع ـا أالضـواأه احلدوديـة وتـداأح       قد تفضي اجل اارسات يشك ون ع ن األرج  خطرًا

وفــرض وــواجز  .(A/HRC/4/26) زتتنــام مــع مبــدأ عــدم التمييــأوجــه عــام  مكافحــة انرهــاب
اضافية ربام ة ع ن الدخول أو فرا جمموعات مـن األربـ ات ع ـن أسـاا العـرن أو الـدين أو       

)ا ظـر   غـح متناسـب حلقـون ان سـان     وا تـ ا اً   ييزًا األصح ان   أو اجلنسية قد يشكح أيضًا
A/HRC/4/26 ونـب ألي معام ـة  ييزيـة ل م ـاجرين ع ـن احلـدود       . (23)(36و  35ا الفقرتان

 .أن تكون متناسبة وضروريةنب الدولية أن يكون الغرض من ا  قيا هدف مشروعا و
ع ن البيا ات واملع ومات ل كشـف عـن األفـراد     ًامتزايد اعتمادًاوأخذت الدول تعتمد  - 18

وهـذا مـا أدى اجل    .(2٤)جـرا م ارهاأيـة  أالشبكات انرهاأيةا أو الذين ارتكبوا  هلم عالقة الذين
. (25)مثح  ظام الدخول واينروا الرقمـي املقتـر  لال ـاد األورو    ا ا تشار  ظم مراقبة احلدود

ــدخح ا احلــا ا    مــدعومًا ويتط ــب القــا ون الــدو  حلقــون ان ســان مــ راً      أاألدلــة ألي ت
و  مــا ااد التــدخح ا  .اينصوصــيةا ســواء  ــان نلــا ع ــن صــعيد فــردي أو واســع النطــان  

يفتط بـات   وفـاء  و وقون ان سان احملميةا اادادت ضرورة أن يكون م ر التدخح أ ثـر احلاوـاً  
وأي أيا ـات نـري عع ـا نـب أن تكـون       .الع د الـدو  اينـات أـاحلقون املد يـة والسياسـية     

عشـوا ي  البيا ـات أشـكح    معت من أج  اا وع ن األغ ب فإن عـع  ضرورية لألغراض اليت جل
ويشـدد املقـرر اينـات     .(12و  11ا الفقرتـان  A/69/397)ا ظـر   ينت ا وقون :اية البيا ـات 

يشـكح   ال مفيدةا فإن هـذا  تقنيات املراقبة اجلماعية وكن أن تعطي مع ومات ه رغم أنع ن أ 
قون ان سانا وال نعـح املراقبـة اجلماعيـة مشـروعة     الست دام ا يفوجب قا ون و  افيًا ت يرًا

ــة ــر  أو معقولـــــ ــان A/69/397)ا ظـــــ ــرة A/HRC/27/37 و 12و  11ا الفقرتـــــ  .(2٤ا الفقـــــ
ا ا فـإن البيا ـات الـيت همـع ع ـن احلـدود      قون ان سـان األمم املتحدة حل أ دت مفوضية و ما

نـب أن تكـون دقيقــة ووديثـةا ومتناسـبة مـع هـدف مشــروعا        اسـيما البيا ـات البيومتريـة    ال
__________ 

 (23) House Democratic Caucus “Screening procedures for Syrian refugees”.Available from 

https://price.house.gov/uploads/Screening%20Procedures%20for%20Syrian%20Refugees.pdf. 
 National security: threats at our borders”, testimony of Eleanor Acer before the United States House“ا ظر  (2٤) 

of Representatives at the joint subcommittee hearing of the Oversight and Government Reform 

Committee, the Subcommittee on National Security and the Subcommittee on Government Operations (23 

March 2016). 
ــةا   (25)  ــية األوروأيـ  :Communication from the Commission to the European Parliament and the Council“املفوضـ

stronger and smarter information systems for borders and security” (Brussels, 6 April 2016). Available 

from http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-

documents/docs/20160406/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/4/26
http://undocs.org/ar/A/HRC/4/26
http://undocs.org/ar/A/HRC/4/26
http://undocs.org/ar/A/69/397
http://undocs.org/ar/A/69/397
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/37
https://price.house.gov/uploads/Screening%20Procedures%20for%20Syrian%20Refugees.pdf
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وتلستقن أصورة قا و ية وتل ـزن لفتـرة  ـدودة ونـري الـت  ص منـ ا أصـورة آمنـة وم مو ـة           
خمـا ر ووـدود التكنولوجيـا ومـا يترتـب       ع ـن  مناسـباً  ونب تـدريب سـ طات احلـدود تـدريباً    

 .(22) ار ع ن وقون ان سانآع ي ا من 
وان  ظم تبادل املع وماتا مثح النظام األورو  ملراقبة احلدودا الذي تقوم من خاللـه   - 19

الدول األعضاء ا اال اد األورو  والب دان املنضمة التفان ربـينغن أتبـادل املع ومـات املتع قـة     
ونــب عــع أي . (26)ود مــع الو الــة األوروأيــة ندارة احلــدود تــثح خمــا ر اضــافيةأــإدارة احلــد

ــونا          ــة احلق ــن الضــما ات حلماي ــي م ــا يكف ــ م  م ــوخي ت ــع ت ــا م ــ ا وتبادهل ــات وختزين مع وم
امل ـاجرين اجل ا تـ ا ات وقـون    الالجـ   و ض تعـرّ  حبيـأ ينبغي تقامس ـا مـع أ ـدان  الثـة      وال

 ما أن عـع البيا ـات أصـورة     .(27)القسرية أو املعام ة الالا سا ية ان سانا يفا ا نلا انعادة
 جـزء مـن معام ـة     أخـذ أصـمات امل ـاجرين قسـراً    عـن   تقـارير ال مـا أفـادت  مث  اغح مشـروعة 

يشــكح اها ــة لكرامــة الفــردا وقــد يشــجع ع ــن ا شــاء  ا(28)ع ــن احلــدود األوروأيــة متســجي  
 . رن سرية غح آمنة أ  الب دان

ــادو مــا  - 20 ــام    أف ا أخــذ 2015املقرر اينــات املعــ  حبقــون ان ســان ل م ــاجرين ا ع
العديد من امل اجرين أالفعـح أـال جوء اجل  ـرن خطـرة أـ  الـدول أسـبب االفتقـار اجل فـرت          

م أـ ن اهلجـرة غـح القا و يـة     ونب ع ن الدول أن تس (. A/HRC/29/36)ا ظر  اهلجرة النظامية
ن. وعالوة ع ـن نلـاا يشـح املقـرر     ون وقيقيوالج  ع ن أن اهلارأ  هم دلياًلما تكون   ثحًا

ــاء ع ــن نلــاا فــإن مصــط     . (29)اينــات اجل أن اهلجــرة ليســت جروــة  م ــاجرون غــح ”وأن
ا ظــر ) امل ــاجرين الــذين هــم ا وضــع غــح  ظــامي  لتســميةال ينبغــي أن يســت دم  “ربــرعيون
م الـدخول غـح القـا وا أو انقامـة غـح      وال ينبغـي ل ـدول أن هـرّ    .((30 - )د 3٤٤9القـرار  

__________ 

 (26) Ben Hayes and Mathias Vermeulen, “Borderline: the European Union’s new border surveillance initiatives 

— assessing the costs and fundamental rights implications of EUROSUR and the ‘Smart Borders’ 

proposals” (Heinrich Böll Foundation and The Greens/European Free Alliance, June 2012). 
 (27) European Union Agency for Fundamental Rights, Fundamental Rights at Europe’s Southern SeaBorders 

(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013). 
 (28) François Crépeau and Anna Purkey, “Facilitating Mobility and Fostering Diversity: getting EU Migration 

Governance to Respect the Human Rights of Migrants”,Liberty and Security in Europe, No. 92 

(Brussels, CEPS, May 2016). Available from https://www.ceps.eu/system/files/ 

LSE%20No%2092%20Facilitating%20Mobility.pdf. 
ــال    (29)  ــبيح املثـ ــن سـ ــر ع ـ  François Crépeau, “Mainstreaming a human rights-based approach to migrationا ظـ

within the high-level dialogue”, statement by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, 

2 October 2013. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/36
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 الالجـ   معاقبـة   ينص القا ون الدو  لالج   أصري  العبارة ع ـن عـدم جـواا   ا و(22)القا و ية
 ال تـؤ ر  أـ أن تكفـح   ل ـدول  وينبغـي  .(30)ا ظـروف معينـة   دخوهلم أصورة غح مشروعة جزاء
ع ـن   سـ بياً  التـداأح الراميـة اجل معاجلـة اهلجـرةا يفـا ا نلـا اهلجـرة غـح النظاميـةا تـ  حاً           عيع

 .(22) رامت موأال  س وقون ان سان ل م اجرين 
 

 الجئ صفةضما ات ضد اساءة است دام  )ب( 
 الـذ ر ا دور ـا الثا يـة والسـت ا     السـالف أناء ع ن ما ورد ا تقرير اجلمعيـة العامـة    - 21

الرواأه غح امل رة أ  :اية الالج   والت ديدات انرهاأية اتضحت ألعيـد االعتـداءات   ”إن ف
ــة الووشــية ا   ــرة A/62/263) “2001أي ول/ســبتم   11انرهاأي ــا جم ــس  . و(3٤ا الفق دع

ــرارل  األمــن ــح أن  ــن     (2001) 1373ا ق ــدول اجل اختــان انجــراءات املناســبةا قب  صــفةال
يفا ا نلا القا ون الدو  حلقون ان سـانا ل ت  ـد مـن    ا ل قا ون الو   والدو  الجئا وفقًا

. ودعــا اا ــس ا القــرار يــةارهاأأعمــال أن  الــب ال جــوء   أطــه أو يســ ح أو يشــارق ا 
الجـئ   صـفة اجل أن تضمنا يفا يتماربن مع القا ون الدو ا عـدم اسـاءة اسـتغالل      فسه الدوَل

وهـذل األوكـام تعـزا التصـور     . (31)من قبح مـرتك  أو منظمـي أو ميسـري األعمـال انرهاأيـة     
 اينا ئ أ ن القا ون الدو  لالج   يشكح عقبة عندما يتع ا األمر يفعاجلة الشواغح األمنية.

وضــع ا  1951الالجــ   لعــام  ايناصــة أوضــع تفاقيــةاالح املقــرر اينــات اجل أن ويشــ - 22
ــراد  ــام اندراق       أف ــدر ون   ــات ا القــرن العشــرين. و ــا وا ي عاربــوا ا أعــض أو ــا األوق

أن  رغـم ا وأناء ع ـن نلـا  قا ون الالج  . لمن األوكام الوقا ية معين   استثناء أفرادضرورة 
أصـري  العبـارةا فإ ـا ت خـذ ا االعتبـار املصـاي األمنيـة         (32)“نرهـاأي  ا”االتفاقية ال تستبعد 

ينص ع ن اسـتبعاد األربـ ات الـذين     لالج   قا ون الدو الا و(17)ل مجتمعات احمل ية املضيفة
 .(12)(35ا الفقرة A/62/263)ا ظر  الجئصفةربنيعة أو جرا م خطحة من  ارتكبوا أعمااًل

 
 انرهاب أعمالي والج  صفة من االستثناء ‘1’ 

ــادة  - 23 ــن  1امل ــةاال)واو( م ــام   ايناصــة أوضــع  تفاقي ــدول   1951الالجــ   لع تســم  ل 
أسـباب  ” في ـا  تتـوافر  ا احلـاالت الـيت  أرفض من  صفة الجئ لبعض األرب اتا يفا ا نلـا  

الســالم أو جروــة وــرب أو جروــة ضــد ان ســا ية أو جروــة ضــد ارتكبــوا “ همجديــة العتبــار
 واارتكبـ  أو ا هذا الب د أصفة الجئ مجسيمة غح سياسية خارا أ د ال جوء قبح قبوهل جروة

__________ 

 .31( املادة 1951الالج   ) أوضع ايناصة االتفاقية (30) 
 .51/210القرار  ر أيضًاا ظ (31) 
 (32) Ben Saul, “Exclusion of Suspected Terrorists from Asylum”, Institute for International Integration Studies, 

Discussion paper, No.26 (July 2004). 

http://undocs.org/ar/A/62/263
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/A/62/263
http://undocs.org/ar/A/RES/51/210
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األمــم املتحــدة  و مــا الوظـت مفوضــية . (33)مضــادة ألهــداف األمـم املتحــدة ومباد  ــا  أفعـاالً 
يـرج  أن تنـدرا    “نات  بيعـة ارهاأيـة   األفعال الـيت تعتـ  عـادة   ”ا رغم أن لشؤون الالج  

ــادة     ــإن امل ــي اعتبارهــا جمــرد  )و 1ضــمن أوكــام االســتثناءا ف ــن أوكــام   وكــم”او( ال ينبغ م
 ووكن أن تنطبا االستثناءات أشكح أعم.. (3٤)“مكافحة انرهاب

 1أن تنطبـا املـادة    1951الالج   لعـام   ايناصة أوضع تفاقيةاال ان قصد واضعي و - 2٤
ا الظـــروف االســـتثنا ية لتشـــمح ا تـــ ا ات وقـــون ان ســـان. ولكـــن املالوظـــة   )ا( (واو)

ــرار   ــواردة ا القـ ــ ن  (2001) 1373الـ ــد أـ ــيت تفيـ ــات  ” الـ ــاليب واملمارسـ ــال واألسـ األعمـ
 األعمـال انرهاأيـة عمـداً    ويـح  ”وأن  “انرهاأية تتعارض مع مقاصد األمم املتحدة ومباد  ـا 

يعـ  أن   “مع مقاصد األمم املتحدة ومباد  ا والت طيه هلا والتحريض ع ي ا أمور تتنام أيضًا
 .(35)أفـراد السـتبعاد  )ا(  (واو) 1الس طات القضا ية الو نية تعتمد أشكح متزايد ع ـن املـادة   

 ـاأع ارهـا ا والـيت هـي      ل مفوضيةا فإن األعمال اليت تعت  ع ـن النحـو الواجـب نات    ووفقًا
مــن اجلســامة حبيــأ تــؤ ر ع ــن الســ م واألمــن الــدولي  أو العالقــات الوديــة أــ  الــدولا قــد    

 .(22)ا  طان هذا السبب من أسباب االستثناء تندرا أيضًا
تفســح  أي اســتثناء مــن ضــما ات وقــون ان ســانا نــب دا مــاً  او مــا هــو احلــال  - 25

ا الفقـرة  A/62/263)ا ظـر   ييديـة وتطبيق ـا أ قصـن درجـات احليطـة     أوكام االستثناء أطريقـة تق 
وع ن وجه اينصوتا يالو  املقرر اينات أ ه ال ينبغـي ل سـ طات الو نيـة أن     .(37) (36)(66

وقـد   .االستثناءعندما تنظر ا جواا تطبيا أوكام ب تعتمد ع ن تعريف الب د األص ي لـإلرها
  اعتمدت دول  ـثحة تعريفـات فضفاضـة ل غايـة لإلرهـاب تشـمح املعارضـة السـ مية أو أفعـاالً         

 

__________ 

 .Al-Sirri vأعمال انرهاب قد يكون هلا أ ثر من سـبب واوـد مـن أسـباب االسـتثناء مـن صـفة الجـئ )ا ظـر           (33) 

Secretary of State for the Home Department and DD (Afghanistan) v. Secretary of State for the Home 

Department, judgment of 21 November 2012, No. UKSC 54, para. 3). 
 أوضـع  ايناصـة  )واو( مـن االتفاقيـة   1ا ظر   مة مفوض األمم املتحدة السـامي لشـؤون الالجـ   وـول املـادة       (3٤) 

 .2009الالج  ا  وا/يوليه 
 (35) Sandesh Sivakumaran, “Exclusion from refugee status: the purposes and principles of the United Nations 

and article 1(F)(c) of the Refugee Convention”, International Journal of Refugee Law, vol. 26, No. 3 

(October 2014). 
 .2ع ن املادة  2اتفاقية مناهضة التعذيبا التع يا العام رقم  (36) 
الالجـئ  دليح انجـراءات واملعـايح الواجـب تطبيق ـا لتحديـد وضـع       ”مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج  ا  (37) 

 .180( الفقرة 2011)جنيفا  “ايناص  أوضع الالجئ 1967وأروتو ول  1951يفقتضن اتفاقية 

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ar/A/62/263
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لـذا فـإن النـ ح الال ـا أالـدول لتطبيـا أوكـام        . (38)مشروعة يفوجب القـا ون ان سـاا الـدو    
 ا(39)ورةتقييم مـا انا  ا ـت األفعـال املعنيـة تسـتوا املسـتوى املط ـوب مـن اينطـ         هو االستثناء 

ــة التنبـــؤ   )ا ظـــر  ومـــا انا  ا ـــت األوكـــام الو نيـــة  تثـــح ملبـــادئ الشـــرعية والـــيق  وامكا يـ
A/HRC/16/51 28-26ا الفقرات.) 

ويالو  املقرر اينـات أن وجـود ربـ ص ع ـن قا مـة املشـتبه ا  ـو م ارهـاأي  أو          - 26
ــا أوكــام       ا أصــفته عضــواً  ــها اجل تطبي ــؤديا ا وــد نات ــي أال ي ــة ينبغ ــة معين منظمــة ارهاأي
وا الواقـعا   .(3٤)ا وال اجل الغـاء عـبء ان بـات ع ـن وسـاب الشـ ص املعـ        االستثناء ت قا يًا

وقـد سـبا ل مقـرر اينـات      .فإن وجود فرد أو عاعة ع ن قا مة انرهـاأي  نـب تناولـه حبـذر    
 أن قدم حملة ربام ة عن أوجه القصور امل ت فة لقا مـة اجلـزاءات املفروضـة ع ـن تنظـيم القاعـدة      

 يــة آخــذة ا التحســنا فــإن  ورغــم أن العم(. 38ا الفقــرة A/HRC/29/51 و A/67/396)ا ظــر 
ــا     ــا ا نل ــزال قا مــةا يف ــة اندراا   أعــض الشــواغح الر يســية ال ت )ا ظــر  عــدم ربــفافية عم ي

S/2016/96وعــدم قــدرة مقــدمي االلتماســات ع ــن اال ــالع ع ــن         ( 52و  36الفقرتــان   ا
وعـدم وجـود ضـما ات مال مـة     (  38الفقـرة  ا S/2016/96)ا ظر  التقرير الشامح عن قضاياهم

و دودية امكا ية أمـ  املظـا    (  ٤٤الفقرة ا S/2016/96)ا ظر  الستقاللية مكتب أم  املظا 
والصـفة غـح امل زمـة ل تقـارير      ( 16ا الفقـرة  S/2016/96ر )ا ظـ  ل حصول ع ن مع ومات سـرية 

ــا    ــ  املظ ــن مث. الشــام ة ألم ــد يا        وم ــة ال ــايح الدولي ــح موا ــب ل مع ــزال غ ــام ال ي ــإن النظ ف
قــاب صــدور لإلجــراءات القا و يــة الواجبــة. والقــوا م انق يميــة والو نيــةا الــيت وضــعت ا أع 

اجل اجــراءات عادلــة لــإلدراا ا القــوا م والشــطب   ا قــد تفتقــر أيضــًا(2001)1373القــرار 
 من اا وتعاا من أوجه قصور اجرا ية وقا و ية واجبة.

ال ينبغي لوجود رب ص ع ن قا مة  إرها  مشـتبه فيـها وال اال تمـاء اجل ف ـة     ومن مث  - 27
وال أن  (٤0) (3٤)اجل تطبيـا ت قـا ي ألوكـام االسـتثناء    ا أن يـؤدي  ارهاأيـاً  مدرجة أوصف ا  يا ًا

__________ 

ا تشـرين  “ا طبان القا ون ان ساا الدو  ع ن انرهاب ومكافحة انرهـاب ”ال جنة الدولية ل ص يب األ:را  (38) 
 .2015األول/أ توأر 

جـرا م ارهاأيـة. وارتكـاب     سـتثناء وـإ وان  ا ـت مصـنفة   يـاً     امل الفات البسيطة ال ينبغـي أن تـؤدي اجل اال   (39) 
أعمال تشكح عناصر عمح من أعمال انرهـابا يفـا ا نلـا القتـح واالختطـاف والتعـذيبا عـادة مـا تشـكح          

 .“خطحة”جرا م 
نعـح  ” قررت  كمـة العـدل األوروأيـة أن ادراا منظمـة    ا Bundesrepublik Deutschland v. B und Dا قضية  (٤0) 

من املمكن  ديد الطبيعة انرهاأية ل جماعـة الـيت ينتمـي لعضـويت ا الشـ ص املعـ ا وهـذا األمـر يشـكح أوـد           
العوامح اليت نب أن ت خذها الس طة امل تصة ا االعتبار عندما  ددا ا البدايـةا مـا انا  ا ـت هـذل اجلماعـة      

)أي  “200٤/83أو )ا( مـن األمـر التـوجي ي     )ب( (2) 12تنطبـا ع ي ـا أوكـام املـادة      قد ارتكبت أفعـاالً 
 أسباب االستثناء(.

http://undocs.org/ar/A/HRC/16/51
http://undocs.org/ar/A/HRC/16/51
http://undocs.org/ar/A/67/396
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/51
http://undocs.org/ar/S/2016/96
http://undocs.org/ar/S/2016/96
http://undocs.org/ar/S/2016/96
http://undocs.org/ar/S/2016/96
http://undocs.org/ar/S/2016/96
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فتقيـيم املسـؤولية الفرديـة     .(٤1) (35( )3٤)رب ص من صـفة الجـئ   حلرمانيكون األساا الوويد 
نــب أن نــرى ع ــن أســاا  ــح والــة ع ــن وــدةا مــع ايــالء النظــر أعنايــة اجل الــدور اينــات 

 .(31)واملشار ة الش صية ل ش ص املع 
 وانرهاب الجئا صفة والغاء طردال عم يات ‘2’ 

ــة  - 28 ا أو أن تطــرد هــذل الصــفة صــفة الجــئ أن ت غــي  رب صــًا أعــد أن  ــن نــوا لدول
ر املقرر اينـات يفوقـف   أارتكاهبا. ويذّ  ادا ت ما أعمال ارهاأية أو  ا أسبب ض وع ماألفراد

العرقــي أو مفوضــية ربــؤون الالجــ   مــن أن تعمــيم الشــب ات ع ــن أســاا األصــح الــدي  أو   
القومي أو اال تماء السياسي ال ي ر اجراء عم ية استعراض عامةا  اهيـا عـن اعـادة النظـر ا     
قرار  ا ي اختذ أش ن من  صـفة الجـئ. ومـع نلـاا نـوا اجـراء اسـتعراض انا تـب  ا أ نـاء          

مـن   جدية لالعتقاد أ ن الالجئ ارتكب أفعـاالً  اجراءات تقدمي ضما ات  افية أن هناق أسباأًا
تشـبه األوكـام املعمـول هبـا ا املم كـة       واألوكام اليت .(22)رب  ا أن تل ضعه ألوكام االستثناء

سـ وق  ” لــ  تنص ع ن الغاء صـفة الجـئ جـزاء     املتحدة ل يطا يا العظمن وأيرلندا الشمالية اليت
أو اعادة النظر ا صفة الجـئ عنـدما يقـومل دليـح ع ـن أن الالجـئ       ”تشتر   اليت أو “متطرف

( وال تعتـ   خارج ـا أو  املم كة املتحـدة أقدموا ع ن تصرفات غح مقبولة )سواء ا  من يعي  م
ــه   ــام أو أ  ــة تقــوض القــيم    قــد ا خدمــة الصــاي الع ــةتصــرف أطريق ا هــي أوكــام  “ال يطا ي

)ا ظــر  1951الالجــ   لعــام  ايناصــة أوضــع تفاقيــةاالمــا هــو مســمو  أــه يفوجــب   تتجــاوا
A/HRC/31/65)(٤2). 

الج   ل دول أطرد الالج   ألسباب تتع ا أـاألمن القـومي   ل قا ون الدو الويسم   - 29
أو النظام العام. ومن األمهية يفكان أن تكون قرارات الطرد غح  ييزية ومتناسـبةا ع ـن أسـاا    

 تــرم معـايح انجـراءات القا و يـة الواجبــةا وأن     ـح والـة ع ـن وــدةا وأنـاء ع ـن اجـراءات       
ن أأاألدلـة وأن يكــون ا وسـع الفــرد    يكـون اينطــر الـذي يشــك ه الفـرد ع ــن األمـن مــدعوماً    

 .(22)يقدم أي دليح يدوض االدعاءات
 

__________ 

 ,Ezokola v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2013, SCC 40ا ظر احملكمة الع يا ا  نـداا   (٤1) 

No. 34470; United Kingdom Supreme Court, R (on the application of JS) (Sri Lanka) v. Secretary of State 

for the Home Department, No. [2010] UKSC 15; and United Kingdom, T v. Secretary of State for the 

Home Department (1996); United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 22 May 1996; and 

New Zealand: Refugee Status Appeals Authority, refugee appeal No. 74540, 1 August 2003. 
 ـا ون الثاا/ينـاير    19ا “تع يمـات سياسـة ال جـوءا الغـاء صـفة الجـئ      ”واارة الداخ يـة ا املم كـة املتحـدةا     (٤2) 

 .(”Asylum policy instruction: revocation of refugee status“) .1٤ا الصفحة 2016

http://undocs.org/ar/A/HRC/31/65)
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 املط ا لإلعادة القسريةظر احل )ا( 
 ـردا    ـرم دو  الـيت  ان مبدأ عدم انعادة القسرية مبدأ أساسي من مبادئ القا ون ال - 30

أسـباب وقيقيـة تـدعو اجل االعتقـاد      انا مـا تـوفرت  أو اعادة أو تس يم رب ص اجل دولة أخرى 
أو  (238الفقــــرة  اA/HRC/13/39/Add.5)ا ظــــر  أ  ــــه ســــيواجه خطــــر التعــــرض ل تعــــذيب

ض لإلعـادة القسـرية مـن جا ـب     ا أو سيتعّر(٤3)سيتعرض ال ت اق خطح حلقون أساسية أخرى
تقيـيم   املرسـ ة ومن مسـؤولية الدولـة    (.“متس س ة”الدولة املستقب ة )اعادة قسرية مباربرةا أو 

 ريهــوالطريقــة الــيت  .(٤٤)معينــًا احلالــة العامــة ا الدولــة املســتقب ة وامل ــا ر الــيت تواجــه فــرداً  
ع ـن األربـ ات    ا يفعـىن أ ـا تنطبـا أيضـاً    التحـرمي ال  ت أصـ ة اجل   انعادة القسريةأواسطت ا 

ج ون ع ن الرجـوع مـن ويـأ أتـوا ا أعـا  البحـار.       الذين يلرفض دخوهلم عند احلدود أو يل
يفوجــب القــا ون الــدو  حلقــون ان ســان اــا هــو   ومبــدأ عــدم انعــادة القســرية أوســع  طاقــاً 

الج  . ووإ األفراد الذين ال يستوفون ربرو  احلصـول ع ـن صـفة    ل الدو  ا ونيفوجب الق
ا أو الـذين ينطبـا ع ـي م اسـتثناء مـن انعـادة القسـرية يفوجـب         االجئا أو هـم مسـتثنون منـ    

املط ـا   التحـرمي ا قد يشـم  م  1951الالج   لعام  ايناصة أوضع تفاقيةاال( من 2) 33املادة 
 قا ون وقون ان سان. لإلعادة القسرية يفوجب

ا السـنوات األخـحة اجل  ـديات عديـدة وواسـعة       عدم انعادة القسريةض مبدأ وتعرَّ - 31
ــز       .(٤5)اال تشــار ــن أن ضــرورة مكافحــة انرهــاب هي ــد ع  ــدة الت  ي ــت دول عدي ــد واول وق

مواا ة عيع وقون ان سانا وإ ت ا احلقون املط قةا يفيزان انرهاب. ولـذلا فـإن الـدول    
قد اوتجـت أ  ـه مـن أجـح :ايـة السـكان مـن الت ديـدات انرهاأيـة ال أـد مـن اأعـاد األفـراد              

)ا ظـر   جد في ـا خطـر وقيقـي أـ ن يتعرضـوا لسـوء املعام ـة       اينطرينا وإ اجل األما ن اليت يو
A/HRC/13/39/Add.5 ــرة ــاً     (.2٤0ا الفقـ ــون متوافقـ ــد يكـ ــ ح قـ ــذا النـ ــ  أن هـ ــع  وا وـ مـ

ا (٤6)1951الالجـ   لعـام    ايناصـة أوضـع   تفاقيةاال( من 2) 33االستثناءات الواردة ا املادة 
__________ 

(ا احلكـم  8139/09)الط ـب رقـم    عثمان )أبو قتادة( ضد اململكة املتحدةاحملكمة األوروأية حلقون ان سانا  (٤3) 
 .2012أيار/مايو  9املؤرخ 

ا عابدد عززدزض ضدد سوز د ا     االست داف املن جي لف ات األق يـاتا ا ظـر جلنـة مناهضـة التعـذيبا     أ فيما يتع ا (٤٤) 
ا وح د  اداد و وراد ون ضدد سوز د ا     ا 201٤تشـرين الثـاا/ وفم     27ا قـرار  ٤92/2012البالغ رقم 
 .201٤تشرين الثاا/ وفم   1٤ا قرار ٤73/2011البالغ رقم 

ملـا ن رتـه املنظمــة    .وفقــًا“عـدم انعـادة القســرية  انتـااات والتحـديات    ”املنظمـة العامليـة ملناهضـة التعــذيبا     (٤5) 
عـن ق ق ـا اااء انعـادة القسـرية ا      201٤أعرأـت جلنـة وقـون ان سـان منـذ عـام        ة ملناهضـة التعـذيبا  العاملي
 .دولة  رفًا 96مالوظة ختامية فيما يتع ا أـ  1٤7

)وايـر اجلنسـية واهلجـرة(ا ويـأ      مانيكافاسدااا  سدوشزض ضدد ا ددا    احملكمة الع يا لكنداا ا قضية  ا ظر أيضًا (٤6) 
قب ت احملكمة أن انعادة القسرية وكن أن  دث ا ظروف اسـتثنا ية انا  بـت وجـود خطـر  ـبح ع ـن األمـن        

 القومي ل دولة. و  تبت أي  كمة  ندية وإ اآلن أوجود مثح هذل الظروف االستثنا ية.

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.5
http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.5
http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.5
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ويؤ د املقـرر اينـات ا    .(٤8)واحملا م انق يمية (٤7)هي ات وقون ان سان الدولية تهفقد رفض
 .الالج  اينات أ قا ونالهذا الصدد أن القا ون الدو  حلقون ان سان يسد  غرة هامة ا 

ــن  وردًا - 32 ــر احلع  ــادة القســريةا   ظ ــا لإلع ــداملط  ــن    اعتم ــدول ع  ــض ال ــداتأع  الت  ي
 ع ي ا من س طات أجنبية أ ن  تنع عن تعذيب الش ص عنـد عودتـه   وص تالدأ وماسية اليت 

ووصـــــف  (.29ا الفقـــــرة E/CN.4/2006/6  و 2٤٤ا الفقـــــرة A/HRC/13/39/Add.5)ا ظـــــر 
األمم املتحدة حلقون ان سان هذل الترتيبات أ  ا غـح مقبولـة أل ـا    من مفوضي  ساأا مفوض

ا وال وكن أن  ح  ح االلتـزام القـا وا   (٤9)ال توفر احلماية الكافية من التعذيب وسوء املعام ة
ووصـف مقـرر خـات سـاأا معـ  يفسـ لة        (.A/HRC/4/88)ا ظر  ل دول أعدم انعادة القسرية

املط ـا   التحـرمي ليسـت سـوى  ـاوالت ل تحايـح ع ـن      ”الدأ وماسية أ  ـا   الت  يداتالتعذيب 
وأوضـــحت اهلي ـــات الدوليـــة حلقـــون ان ســـان أن   .(50)“ل تعـــذيب وعـــدم انعـــادة القســـرية

الظـروفا فإ ـا ال تعفـي الدولـة مـن      الدأ وماسية رغم أ ا ليست  ظورة ا عيـع   الت  يدات
وقــد أوصــت جلنــة  .(٤3)التزام ــا أتقيــيم خطــر التعــرض ل تعــذيب ا الظــروف الفرديــة ل قضــية 

الدأ وماســية اال فيمــا يتع ــا  الت  يــداتاألمـم املتحــدة ملناهضــة التعــذيب أعــدم االعتمـاد ع ــن   
 العقوأـة  أو املعام ـة  روبضـ  مـن  وغـحل  التعـذيب  مناهضة اتفاقيةأالدول اليت ال تنت ا أوكام 

ــية ــا ية أو القاسـ ــة أو الالا سـ ــر  امل ينـ ــرة CAT/C/USA/CO/2)ا ظـ ــرر  .(21ا الفقـ ــا املقـ ويوافـ
 . جنةالاينات ع ن موقف 

 وترتكــب ج ــات فاع ــة مــن غــح الــدول اليــوما يفــا ا نلــا الشــبكات انرهاأيــةا أو - 33
تلرتكب أامس اا أعض أخطر اال ت ا ات حلقون ان سـان. ويتزايـد عـدد  ـال  ال جـوء الـذين       
ي رأون من هذل الفظا ع. ولكي يوا ب القا ون الدو  حلقون ان سان هذل التغيحاتا نـب  

__________ 

  17ا الفقـرة  CAT/C/NPL/CO/2  59ا الفقـرة  CAT/C/SR.652  5-1٤ا الفقـرة  CAT/C/18/D/39/1996ا ظر  (٤7) 
CAT/C/FRA/CO/3 و  6ا الفقرة CCPR/C/CAN/CO/5 15ا الفقرة. 

احملكمة األوروأية حلقون ان سان ا ردها ع ن مداخ ة املم كة املتحـدة   سعدض ضد إزطاليا، الحظتا قضية  (٤8) 
نـب  ”اليت تواج  ا الدول حلماية جمتمعا ا احمل يـة مـن خطـر انرهـاب      “الصعوأات اهلا  ة” طرف  الأ أن 

ا احلكـم املـؤرخ   37201/06ا الط ب رقـم  “3مع نلا أظالل من الشا ع ن الطاأع املط ا ل مادة  يأال ت ق
. ويالو  أ ه ا قضية الوقة   ضت عن  تا ح اا  ةا قـدمت ليتوا يـا   137ا الفقرة 2008رببا /ف اير  28
 A. v. theاا  ة. ا ظر احملكمة األوروأية حلقون ان سـانا قضـية )   تغال وس وفا يا واملم كة املتحدة وججًاوال 

Netherlands)  2010تشرين األول/أ توأر  20ا رقم احلكم ٤900/06ضد هولنداا رقم الط ب. 
ــم     (٤9)  ــبالغ رقـ ــ ن الـ ــذيبا آراء أشـ ــة التعـ ــة مناهضـ ــؤرخ  ا عجيدددزة ضدددد ال دددوزد ا 233/2003جلنـ ــم املـ احلكـ

ا املرفا الثـامنا الفـرع ألـف(ا وال جنـة املعنيـة حبقـون ان سـانا اآلراء املتع قـة         A/60/44) 2005أيار/مايو  20
ــالبالغ رقــم   )اا ــد  A/62/40)) 2006تشــرين األول/أ تــوأر   25ا الززدد ض ضددد ال ددوزد  ا 1٤16/2005أ

 املرفا الساأع(.الثاا(ا 
ا A/HRC/10/44/Add.2   و32الفقـــــــرة ا E/CN.4/2006/6   و2٤3الفقــــــرة  ا A/HRC/13/39/Add.5ا ظــــــر   (50) 

 .68 الفقرة

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.5
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/6
http://undocs.org/ar/A/HRC/4/88
http://undocs.org/ar/CAT/C/USA/CO/2
http://undocs.org/ar/CAT/C/18/D/39/1996
http://undocs.org/ar/CAT/C/SR.652
http://undocs.org/CAT/C/NPL/CO/2
http://undocs.org/CAT/C/FRA/CO/3
http://undocs.org/CAT/C/FRA/CO/3
http://undocs.org/CCPR/C/CAN/CO/5
http://undocs.org/ar/A/60/44
http://undocs.org/ar/A/62/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.5
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2006/6
http://undocs.org/ar/A/HRC/10/44/Add.2
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االعتــراف اآلن أضــحايا هــذل األفعــال أوصــف م ضــحايا ا تــ ا ات جســيمة ل قــا ون الــدو      
ــون ان ســان  ــرة A/HRC/20/14 ظــر )ا حلق ــدأ عــدم    (12ا الفق ــرر اينــات أن مب . ويؤ ــد املق

ض الفـرد في ـا ينطـر وقيقـي يتمثـح ا      انعادة القسرية نب أن ينطبا ا األما ن اليت سيتعّر
تاأعــة ل دولــة. وويثمــا قــح اجل أراض تســيطر ع ي ــا عاعــات مســ حة غــح  ســوء املعام ــة انا  ل
ض ينطر وقيقـي ع ـن احليـاة أو سـوء املعام ـة ينبـع مـن عاعـات مسـ حة          يكون اوتمال التعّر

ولكــن انا    .(51)مـن الب ـد   مـن غـح الـدولا نــوا النظـر ا  قـح الفــرد اجل اجلـزء األ ثـر أمنــاً       
ــة تعمـــح ــن الدولـ ــاف    ” ع ـ ــبح ا تصـ ــوفح سـ ــا وتـ ــة مرتكبي ـ ــال التعـــذيب ومعاقبـ وقـــف أعمـ

 ديـد منـا ا معينـة ا الب ـد وكـن اعتبارهـا م مو ـة        ”سـيكون مـن الصـعب     ا(33)“لضحاياها
ا ونـب ع ـن الدولـة الـيت تقـوم أانعـادة       (52)“ألصحاب الشكوى ا والت م احلاليـة واملـتغحة  

 أن تراعي هذا يفقتضن التزام ا أعدم انعادة القسرية.
عم يـات  ”و  “عم يـات صـد الالجـ     ” ا و“عم يات االعتراض البحري”وتشكح  - 3٤

ــان  ــا  البحــارا   “البحــأ وان ق ــحا أع ــدي     مث ــيه اهلن ــيض املتوســه واحمل )ا ظــر  البحــر األأ
A/62/263يفا ا نلا العم يات اليت  دف اجل اعـادة عيـع امل ـاجرين الـذين ا ا قـانهم اجل       (ا
و مـا أربـارت    .مصدر ق ا أالغ اااء االلتزامات املتع قة أعـدم انعـادة القسـرية   ا (53)أ د واود

  اجلمعية ال ملا ية ا س أوروأا
ألولوية املط قة ا عم يات االعتـراض ا البحـر هـي سـرعة ا ـزال      ا رغم أن”  

ال يبـدو أ ـه   ‘ مكـان آمـن  ’ا فإن مف ـوم  ‘مكان آمن’األرب ات الذين يتم ا قانهم ا 
مكـان  ’ولكن من الواض  أن مف ـوم   .لطريقة  فس ا ا عيع الدول األعضاءيلفسر أا

__________ 

لال الع ع ن الضما ات اليت ينبغي توفرها  شـر  مسـبا لالعتمـاد ع ـن خيـار املـالن الـداخ يا ا ظـر احلكـم           (51) 
ا الط ـب رقـم   ة املتحددة صدو  وإملدض ضدد اململكد    الصادر أش ن الصومال  احملكمة األوروأيـة حلقـون ان سـانا    

ضددد  ML . وفيمــا يتع ــا أاحلالــة ا ســوريةا ا ظــر2011وزيران/يو يــه  28 احلكــم املــؤرخ 28ا 8319/07
. وفيما يتع ا أالعرانا ا ظـر  2015تشرين األول/أ توأر  15ا احلكم املؤرخ ٤081/1٤ا الط ب رقم شوسيا

 NMY و NMB و NANSو ا وآخـرون  MYH و MKN و DNM و AGAMاحملكمة األوروأية حلقون ان سانا 
ا 50859/10 72٤13 28379/11/10ا 71680/10ضـــد الســـويدا الط بـــات رقـــم     SAوآخـــرون و 

 .2013األوكام املؤرخة وزيران/يو يه  27ا 66523/10و  72686/10ا 68335/10ا 68٤11/10
ــذيب هــذا ا قضــية     (52)  ــة مناهضــة التع ــم  ا جنامبددا وباليكوسددا ضددد ال ددوزد   بقــت جلن ــبالغ رق ا 322/2007ال

 .2010وزيران/يو يه  3
 :Niels Franze, “NATO expands Aegean Sea migrant patrols into Turkish and Greek territorial watersا ظــر   (53) 

rescued migrants to be automatically returned to Turkey”, 7 March 2016. Available from 

https://migrantsatsea.org/2016/03/07/nato-expands-aegean-sea-migrant-patrols-into-turkish-and-greek-

territorial-waters-rescued-migrants-to-be-automatically-returned-to-turkey/. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
http://undocs.org/ar/A/62/263
http://undocs.org/ar/A/62/263
https://migrantsatsea.org/2016/03/07/nato-expands-aegean-sea-migrant-patrols-into-turkish-and-greek-territorial-waters-rescued-migrants-to-be-automatically-returned-to-turkey/
https://migrantsatsea.org/2016/03/07/nato-expands-aegean-sea-migrant-patrols-into-turkish-and-greek-territorial-waters-rescued-migrants-to-be-automatically-returned-to-turkey/
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 ال ينبغي أن يقتصر ع ـن احلمايـة املاديـة ل نـااا أـح أن يسـتتبع أالضـرورة أيضـاً        ‘ آمن
 .(5٤)“اوترام وقوق م األساسية

ويشـــح املقـــرر اينـــات اجل أن مبـــدأ عـــدم انعـــادة القســـرية ينطبـــا خـــارا احلـــدود   - 35
يفــا ا نلــا عنــدما يكــون األفــراد  ــت الســيطرة الفع يــة ل دولــة الــيت تتصــرف   ا (55)انق يميــة

ل قيـام أعم يـات اعتـراض أو حبـأ      فنًاوأي دولـة ترسـح سلـ    .خارا اق يم ا أو مياه ا انق يمية
انعادة القسـريةا وعـدم اعـادة األفـراد اجل أ ـدان سـيواج ون        مبدأ  رميوا قان م زمة أاوترام 

ــا اوتمــاالً  ــرا أو ســوء املعام ــةا أو ال تــ ا ات وقــوق م      أتعــّر وقيقيــًا في  ض ويــا م ل  ط
 .األساسية األخرى

الطـرد اجلمـاعي انا    مبـدأ  ـرمي  أن تؤدي عم يات الصد اجل ا تـ اق   ومن املمكن أيضًا - 36
الطــرد اجلمــاعي  و ــرمي. (56)ع ــن وــدة  ــان  قــح األفــراد نــري دون دراســة والــة  ــح فــرد

يفوجب القا ون الدو  يفرض ع ن الدولة واجب اوتـرام انجـراءات القا و يـة الواجبـةا ومـن      
ا وــإ وان   يكــن هنــاق أي مث فــإن عم يــات الصــد أــدون تقيــيم فــردي غــح جــا زة عمومــاً  

ل قـا ون   ونب أن تكون هناق دراسة معقولة وموضوعيةا وفقـاً  .(57)اوتمال أانعادة القسرية
 .(58)وجمـردة مــن أي تعســفا امــح الظـروف الــيت قــد  ــول دون  ـرد  ــح فــرد مــن األفــراد   

ضـما ات  افيـة    أتـوفح أ ـد املقصـد    يقوم وعالوة ع ن نلاا نب أن تكفح الدولة املعيدة أن

__________ 

 .2-5الصادر عن اجلمعية ال ملا ية ا س أوروأاا  (2011) 1821القرار  (5٤) 
ا احلكـم املـؤرخ   27765/09ا الط ـب رقـم   ح سض مجعة ضد إزطالياا ظر احملكمة األوروأية حلقون ان سانا  (55) 

  مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــ  ا الفتــوى املتع قــة أــالتطبيا اينــارجي          2012ربــبا /ف اير   23
وأروتو ـول   1951جـ   لعـام   لاللتزامات املتع قة أعدم انعادة القسـرية يفوجـب االتفاقيـة ايناصـة أوضـع الال     

املوقـف القـا وا ملفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون       ” و 2007 ـا ون الثاا/ينـاير    26امل حـا هبـاا    1967عام 
الالج    رغم وكم احملكمـة أشـ ن السـريال كي  احملتجـزين ا البحـرا فـإن أسـتراليا م زمـة أـاوترام التزاما ـا           

 . وأـالعكسا ا ظـر جلنـة الب ـدان األمريكيـة حلقـون ان سـانا       2015ير ربـبا /ف ا  ٤ا  شرة صحفيةا “الدولية
آنار/مـارا   13ا احلكـم املـؤرخ   10.675ا القضـية رقـم   م از حقوق اإلن ان اهلازيت ضدد الوالزداا املتحددة   

 .157ا الفقرة 1997
الط ــب رقـــم  ا ح سددض مجعددة وراددد ون ضددد إزطاليددا    احملكمــة األوروأيــة حلقــون ان ســان )الـــدا رة الع يــا(ا       (56) 

 .2012رببا /ف اير  23ا احلكم املؤرخ 27765/09
 ’Jan Arno Hessbruegge, “European Court of Human Rights protects migrants against ‘push backا ظـــــــــــر  (57) 

operations on the high seas”, Insights, vol. 16, No. 14 (2012). 
 ,Intervener brief of the case of the European Court of Human Rightsسانا مفوضية األمم املتحدة حلقون ان  (58) 

N. D. and N. T. v. Spain, application Nos. 8675/15 and 8697/15, 9 October 2015. 

http://undocs.org/ar/S/RES/1821(2011)
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تطبيا سياسة ال جوء ملنع اأعاد الش ص املع  اجل أ ـدل األصـ ي دون اجـراء تقيـيم ل م ـا ر      أ
 .(59)اليت يواج  ا

وهناق ربواغح خطحة اااء اتفاقات اعادة القبول الثنا ية أو املتعددة األ ـراف واينطـر    - 37
ــية   ــون األساسـ ــك ه ع ـــن احلقـ ــر  الـــذي تشـ ــرة A/HRC/29/36)ا ظـ ــذا  .(58)(39ا الفقـ وا هـ

الصددا يساور املقرر اينات ق ا اااء البيان املشترق أ  اال اد األورو  وتر ياا املتفـا ع يـه   
ا الذي ينص ع ن انعادة الشام ة جلميـع امل ـاجرين الـذين يعـ ون     2016آنار/مارا  18ا 

ان يالوـ   ع ن الـرغم مـن أن البيـ   قد االتفان ع ن  طان واسعا وقد ا تلمن تر يا اجل اليو ان. 
ــاً ”أن  ــا      هــذا ســيجري  بق ــدو  حبــذافحهاا ا ــا ون ال ــوا   اال ــاد األورو  والق ألوكــام ق

ل معـايح   عيع امل اجرين سيحظون أاحلماية وفقـاً ”وأن  “يستبعد أي  وع من الطرد اجلماعي
 واـا يــثح الق ــا أصــفة خاصــة “. الدوليـة نات الصــ ة فيمــا يتع ــا يفبـدأ عــدم انعــادة القســرية  

ا غيـاب تقييمــات فرديـة حلــاالت امل ــاجرين الـيت قــد ترقـن اجل مرتبــة  ــرد      عم يـات انعــادة 
عـن التقـارير الـيت تفيـد أـ ن       البيان املذ ور أعـاللا فضـالً   ت  يدات ع ن الرغم منا (60)عاعي

ــراد    ــون األف ــ ا وق ــد تنت ــا ق ــاً  (61)تر ي ــون ان ســان     أاوتجــااهم خالف ــا ون وق ــام ق ألوك
مــن أن االقتــرا   ويســاور املقــرر اينــات ق ــا أيضــًا .(62)عــدم انعــادة القســرية ملبــدأ وا تــ ا ًا

ل قيـام   احلا  أاستحداث و الة أوروأيـة جديـدة ل حـدود وخفـر السـواوح ونح ـا اختصاصـاً       
األوروأيـة   ل محكمـة أعم يات اعادة من أ د  الأ اجل أ د  الأا ربريطة أن وتثح الب د املرسح 

 ر املقرر اينات أن التزامات دولة من الدول يفوجـب قـا ون وقـون    ويذ. (63)حلقون ان سان
أو  ةان سانا يفا في ا االلتزامات املتع قة أعـدم انعـادة القسـرية وانعـادة القسـرية غـح املباربـر       

__________ 

 .201٤تشرين األول/أ توأر  21ا ش زفض ورا ون ضد إزطاليا واليوناناحملكمة األوروأية حلقون ان سانا  (59) 
 ـدد احلقـونا   ياالتفـان أـ  اال ـاد األورو  وتر يـا ع ـن انعـادة اجلماعيـة        ”منظمة هيومن رايـتس ووتـ      (60) 

 .2016آنار/مارا  15ا “أالالج  ا ويقوض مبادئ اال اد األورو  ويضّر
ســـؤال وجـــواب  االتفـــان أـــ  اال ـــاد األورو  وتر يـــا أشـــ ن اهلجـــرة  ”منظمـــة هيـــومن رايـــتس ووتـــ ا  (61) 

 .2016آنار/مارا  3ا “والالج  
أعـد   عنـد اعـادة عشـرات مـن األفغـان قسـراً      ‘ الب ـد اآلمـن  ’ شـف  ذأـة تر يـا أشـ ن     ”منظمة العفو الدوليةا  (62) 

 :Europe's Gatekeeper“ 2016آنار/مـارا   23ا “ساعات من اعالن اتفان اال اد األورو  أش ن الالجـ   

Unlawful Detention and Deportation of Refugees from Turkey” ــم    16ا ــا ون األول/ديســــــ   2015 ــــــ
ا وأشـ ن  2016أيار/مايو  20ا “أساسية االتفان أ  تر يا واال اد األورو   قرار اليو ان يكشف عيوأًا” و

اجل  االست ناف الذي  سبه موا ن سوري وصح اجل اليو ان ضد قرار  ان من رب  ه أن يؤدي اجل اعادته قسـراً 
اغـالن   - تر يـا  وـرا احلـدود يقت ـون ويصـيبون  ـال  جلـوء       ”ا ظر منظمـة هيـومن رايـتس ووتـ ا      تر ياا

 .2016أيار/مايو  10ا “ض وياة سوري  ل  طراحلدود يعّر
ــةا  (63)   Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the“املفوضـــــــية األوروأيـــــ

European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No. 2007/2004, Regulation (EC) No. 

863/2007 and Council Decision 2005/267/EC” (Strasbourg, 15 December 2015). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/36
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ع ن الرغم من أي أيان أو اتفـان أو أي ربـكح آخـر مـن أربـكال       (6٤)املتس س ةا ال تزال قا مة
 .(65)ل قا ون الدو  حلقون ان سان من الدولدولة  خبصوت امتثالاالفتراض 

ر املقرر اينات أـ ن الضـما ات انجرا يـة املتع قـة أعـدم انعـادة القسـرية قا مـة         ويذّ  - 38
وهلــذا يوصــي املقــرر اينــات أإتاوــة   .(56)جــد األفــراد أ فســ ما ا الــ  أو ا البحــر ويثمــا ول

امل ـاجرين ا  قـا    الالجـ   و  األفراد جلميع اجراءات الطعن ا أي قرار أش ن اعادة فرد من
ــادرة ــات       (66)املغ ــاء عم ي ــ ا ات أخــرى حلقــون ان ســان أ ن ــت ا ت ــت ا أو انا ارتكب ــإنا   ت ف

ال أد من  اسبة س طات احلدودا وإ لو وقعـت اال تـ ا ات خـارا     ان قان واالعتراضا انًا
يت يشــارق في ــا العديــد مــن الــدول  وقــد تشــكح العم يــات املشــتر ة الــ  .(26)احلــدود انق يميــة

ل ق ــاا ألن ا عــدام الرقاأــة وخطــو  املســؤولية الواضــحة   واهلي ــات الدوليــة أو انق يميــة ســبباً 
 .(67)وكن أن يؤدي اجل افالت املشار   ا هذل العم يات من العقاب

__________ 

ا 30696/09ا الط ـب رقـم   ضد بلجيكا واليوندان  L.M.M. احملكمة األوروأية حلقون ان سانا )الدا رة الع يا(ا (6٤) 
ا الط ــب رقــم وشدد زفض ورادد ون ضددد إزطاليددا واليونددان   2011 ــا ون الثاا/ينــاير  21احلكــم املــؤرخ  21

. وأش ن االلتزامـات احملـددة املتع قـة أاأل فـالا     201٤تشرين األول/أ توأر  21(ا احلكم املؤرخ 166٤3/9
 .201٤الثاا/ وفم  تشرين  ٤ا احلكم املؤرخ 29217/12ا الط ب رقم تاشاايل ضد سوز  اا ظر 

تـداولت  ”ا ويـأ  9183/16(ا 2016أيار/مـايو   20) “ تـا ح اجتمـاع اا ـس   ”ا ظر جم ـس اال ـاد األورو ا    (65) 
آنار/مـاراا يفـا ا نلـا تقييم ـا أـ ن       20الدول األعضـاء   يـح املفوضـية أشـ ن التـداأح الـيت اختـذ ا تر يـا منـذ          

آنار/مـارا. وأعرأـت الـدول األعضـاء عـن       16احملددة ا البالغ املـؤرخ  تر يا قد اختذت عيع اينطوات الالامة 
ل بيـان املشـترق أـ  اال ـاد األورو  وتر يـا الصـادر        اقتناع ا أ ن امل اجرين وكن وينبغي اعـاد م اجل تر يـا وفقـاً   

األورو  واا ــس  أـالغ موجـه مــن املفوضـية اجل ال ملـان    ”املفوضــية األوروأيـةا   . ا ظـر أيضـاً  “آنار/مـارا  18ا 
األورو  واا ـــس  التقريـــر الثـــاا عـــن التقـــدم احملـــرا ا تنفيـــذ البيـــان املشـــترق أـــ  اال ـــاد األورو  وتر يـــاا    

ا واالتفــان الثنــا ي أالســما  أالــدخول  2016وزيران/يو يــه  15ا COM (2016) 349 ا2016وزيران/يو يــه  15
لســما  أالــدخول جمــددًا أــ  اال ــاد األورو  وتر يــا املنشــور ا  (  واتفــان ا1999جمــددًا أــ  اليو ــان وتر يــا )
ــة ا    ــة التر ي ــدة الرمسي ــايو  20اجلري ــر أيضــاً  .“2016أيار/م  Eric Maurice, “Turkish leader parts ways withا ظ

the European Union”, EU Observer, 6 May 2016 and Merve Aydoǧan, “Ankara halts readmission 

agreement with EU, disagrees on anti-terrorism laws”, Daily Sabah, 6 June 2016, and “Libéralisation des 

visas en Turquie: Erdogan refuse de réviser la loi antiterroriste”, Le Monde, 7 May 2016. 
  سان ل م اجرين وأ اال ـاد األورو  ع ـن السـما  ل م ـاجرين أـالزنول فـوراً      املقرر اينات املع  حبقون ان (66) 

 (.6٤ا الفقرة A/HRC/29/36)ا أقرب ميناء 
لـيس جتـة ضــما ات  افيـة أـاوترام وقـون ان سـان وااللتزامـات الناربـ ة يفوجــب         ” مـا الوـ  جم ـس أوروأـا      (67) 

. )قــرار اا ــس ال ملــاا  “القــا ون الــدو  وقــا ون اال ــاد األورو ا ا ســيان اوــدا يات العم يــات املشــتر ة  
(. وأش ن املسؤولية عن العم يات املشتر ةا مثح عم يات منظمـة و ـف لـال    ٤-5ا الفقرة (2011) 1821

ــي والو ــدود  األ  سـ ــة ندارة احلـ ــة األوروأيـ ــر ا (FRONTEX)  الـ  ,Manfred Nowak and Anne Charbordا ظـ

“Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment”, in Steve Peers and others, 

eds., The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary (Oxford, United Kingdom, Hart Publishing, 

2014). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/36
http://undocs.org/ar/S/RES/1821(2011)
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 اوتجاا امل اجرين )د( 

اوتجـاا امل ـاجرين غـح     اجل أن  م ـاجرين ان سـان ل  أربار املقرر اينات املع  حبقـون  - 39
ــ  أداة مشــروعة   ــة صــار يعت ــاً  . (68)النظــامي  أطريقــة من جي ــات معروف ــه أ ــالرغم مــن أ  أن  وأ

األج ــزة املعنيــة أــاهلجرة والشــؤون ان ســا ية تتعــرض لضــغو  غــح مســبوقة ا أ ــدان اينــه     
 ا فإن اوتـرام احلقـون األساسـية ل م ـاجرين    (A/HRC/27/48/Add.2)ا ظر  األمامي مثح اليو ان

نــب أن يكــون اوــدى األولويــات الــيت  ظــن أاهتمــام الــدولا ونــب وقــف           والالجــ  
وا تطـور مق ـا وقـع     .(69)ا ظروف ال تستوا املعايح األساسية حلقـون ان سـان  هم اوتجاا

أ ـه ا أعقــاب اعـالن البيـان املشـترق أـ  اال ــاد األورو       تقـارير   أفـادت ا اآلو ـة األخـحةا   
ا يفســاعدة مــن ت قا يــًا والالجــ   وتر يــاا أــدأ أعــض الســ طات الو نيــة أاوتجــاا امل ــاجرين 

ــدمي        ــذا االوتجــااا ودون تق ــدا ح عــن ه ــتفكح ا أ ــة ندارة احلــدودا دون ال ــة األورأي الو ال
 .(70)ض  لألنىلألرب ات املعّرأسباب لالوتجاا أو مراعاة احلالة ايناصة 

ــ م       - ٤0 ــح تروي ـ ــب قبـ ــاا األجا ـ ــا ا اوتجـ ــدول احلـ ــدال ا أن ل ـ ــه ال جـ ــ  أ ـ وا وـ
 .املـالن األخـح ونـب أن وتثـح ملبـدأ الشـرعية       وتس يم ما فإن االوتجاا ينبغـي أن يكـون دا مـاً   

 ربـرعياً  يكـون سـبباً   أن ونب اعطاء األسباب الوافيةا فردع اهلجـرة غـح النظاميـة ال وكـن أأـداً     
 ولكـن . ومتناسـباً  ومعقـوالً  وا عيع احلـاالتا نـب أن يكـون االوتجـاا ضـرورياً      .لالوتجاا
 أـدا ح  تقـدمي  نـب    لـذا (71)ع ن ان الن الفض ن األ فال ال وكن أن أدم مص حت م اوتجاا

مع ــا.  أ فــااًل تصــحب ســراليتواأُل غحاملصــحوأ  األ فــال مــن امل ــاجرين اجل االوتجــاا عــن
وقــد  .وأنــاء ع ــن مــا تقــدما ينبغــي وظــر االوتجــاا ألجــح غــح مســمن أو االوتجــاا انلزامــي  

عندما ال يكـون لـدى الدولـة أي  يـة أترويـح أو تسـ يم الفـرد احملتجـز           يصب  االوتجاا تعسفيًا
عنـد االضـطالع أـإجراءات ال جـوء أو الترويـح أو التسـ يما         افيـاً  وانا    رت الدولة ورصًا

__________ 

 (68) A/HRC/23/46 و  52-٤7ا الفقرات CCPR/C/CAN/CO/6 12ا الفقرة. 
 5ا احلكــم املــؤرخ 58399/11ا الط ــب رقــم ضددد اليونددان Y.A.احملكمــة األوروأيــة حلقــون ان ســانا قضــية  (69) 

ــاا/ وفم    ــرين الثـ ــانا   2015تشـ ــون ان سـ ــة حلقـ ــة األوروأيـ ــم  اليفدددة ضدددد إزطاليدددا   احملكمـ ــب رقـ ا الط ـ
ا احلكـم  7٤308/10ا الط ب رقـم  ضد اليونان .E.A. 2015أي ول/سبتم   1ا احلكم املؤرخ 16٤83/12
ــؤرخ  ــه  30امل ــم  اليونددانحممددد ورادد ون ضددد     2015 وا/يولي ــب رق ــؤرخ  ٤8352/12ا الط  ا احلكــم امل

 .2015 ا ون الثاا/يناير  15
 يسـان/أأريح   1٤ا “اليو ان  وـبس  ـال  ال جـوءا وأوضـاع احملتـاج  أا سـة      ”منظمة هيومن رايتس ووت ا  (70) 

االتفـان   اليو ان  اوتجاا الالج   ا ظروف قاسية ا خضم اال دفاع لتنفيـذ ”  منظمة العفو الدوليةا 2016
 .2016 يسان/أأريح  7ا “أ  اال اد األورو  وتر يا

 .“  وقون عيع األ فال ا سيان اهلجرة الدولية2012تقرير يوم املناقشة العامة لعام ”جلنة وقون الطفحا  (71) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/27/48/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/46
http://undocs.org/ar/CCPR/C/CAN/CO/6
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  وعندما يتعذر الترويح أو التسـ يم ألسـباب قا و يـة    أو عندما تت ذ انجراءات فترة  وي ة جدًا
توفح الضـما ة انجرا يـة املتمث ـة ا وـا املثـول أمـام        وأانضافة اجل نلاا نب دا مًا .أو عم ية

 .عن توفح احلد األدىن من ربرو  االوتجاا اليت تصون  رامة الفرد القضاءا فضاًل
اسـت دام االوتجـاا انداري  وسـي ة مـن وسـا ح التعامـح        وقد واولت الدول مـراراً  - ٤1

ا الفقـرات  A/62/263)ا ظـر   ع ـن أمنـ ا   مع املوا ن  األجا ب الذين تعتـ هم يشـك ون  ديـداً   
و مــا أربــارت مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية الســاأقة حلقــون ان ســان ا عــام    (.٤8-٤0

ال جـوءا واهلجـرةا والتسـ يما     -الب دان تست دم ما تيسر هلا من قوا   خمت فة ”فإن ا 2006
ــ ا      -ومــا اجل نلــا  لترويــح أربــ ات مــن أراضــي ا تــزعم أ ــم يشــك ون  ديــدات ع ــن أمن

ملــرء  اولــة لتجنــب صــرامة ربــرو  مراعــاة األصــول  يــرى ا االــو  . وع ــن وجــه اينصــوت
و ـان هـذا    .(72)“مـن نلـا اجل ا ـار القـا ون انداري     القا و ية ل نظـام اجلنـا ي أـال جوء أـدالً    

أشـ ن   2001ا رب ادات  ندا يفوجب قا ون اهلجـرة و:ايـة الالجـ   لعـام      االهال م حوظًا
مراجعـة مث تروي ـ م  وقيـام املم كـة      دون يومـاً  120اوتجاا موا ن  أجا ب ملـدة تصـح اجل   

املتحدة أاوتجاا أجا ب مشتبه ا أ م ارهـاأيون ألجـح غـح مسـمن يفوجـب قـا ون مكافحـة        
. واعتـ ت احملـا م الو نيـة والدوليـة هـذل التـداأح غـح        2001انرهاب واجلروة واألمن لعـام  

اربتداد امل اوف مـن أعمـال   وا ظح  .(73)دستورية و/أو  ييزية و/أو تنت ا احلقون األساسية
اجل أراض أجنبيــةا مــن امل ــم ل غايــة  القــادم  والالجــ   انرهــابا وااديــاد أعــداد امل ــاجرين

 تنت ا وقون ان سان. اليتتداأح مثح هذا النوع من ال ال ت ج  الدول اجل أن
  

 ‘املقات   انرهاأي  األجا ب’التداأح الرامية اجل معاجلة ظاهرة  -أاء  

مس لة املقات   األجا ب ليست ظاهرة جديدةا لكن أمهيت ا اادادت ايادة  ـبحة مـع    - ٤2
ـــزاعات شــوب  ــة الســورية )ا ظــر   الن ــة العرأي  .(A/HRC/29/51 املســ حة ا العــران واجلم وري
 1526أقـرار جم ـس األمـن     اجل فريا الـدعم التح ي ـي ورصـد اجلـزاءات املنشـ  عمـالً       واستنادًا

غـح مسـبون خـالل     ا فإن ظاهرة املقـات   انرهـاأي  األجا ـب قـد تطـورت تطـوراً      (200٤)
__________ 

ربـاتام هـاوا   ا   مـة ا مع ـد   “أامسنا و ياأـة عنـا  ”لويز آرأرا مفوضة األمم املتحدة السامية حلقون ان سانا  (72) 
 .2006رببا /ف اير  15ل شؤون الدولية واملع د ال يطاا ل قا ون الدو  والقا ون املقارنا 

  ال جنـة املعنيـة حبقـون    2007ربـبا /ف اير   23ا احلكـم املـؤرخ   شد قاوض ضدد ا ددا   احملكمة الع يـا ا  نـداا    (73) 
جم س ال ورداتا املم كة    (CCPR/C/80/D/1051/2002) أهاين ضد ا داا 1051/2002ان سانا البالغ رقم 

  احملكمـة األوروأيـة   200٤ ا ون األول/ديسـم    16ا احلكم املؤرخ ورا ون ضد وزز  الداالية Y املتحدةا
ا احلكـم املـؤرخ   3٤55/05ا الط ـب رقـم   ةوراد ون ضدد اململكدة املتحدد     Yحلقون ان سـان )الغرفـة الع يـا(ا    

 .2009رببا /ف اير  19

http://undocs.org/ar/A/62/263
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/51
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ar/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ar/CCPR/C/80/D/1051/2002
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 ع ـن األمـن الـدو  )ا ظـر     ومتناميـاً  حًاخط السنوات األرأع املاضيةا وأاتت تشكح اآلن  ديدًا
S/2015/358) .        ورغم أن تور  مقـات   أجا ـب ا اهلجمـات انرهاأيـة األخـحة   يثبـت أعـد

مـن الـدول اختـذت     ا فإن األمم املتحدة وعـدداً (68ا الفقرةS/2015/683ا  ثح من احلاالت )
 اجراءات ل تصدي هلذا اينطر الذي ي دد األمن القومي.

 
 قرارات األمم املتحدة - 1 

الدول األعضاء اجل التصدي ينطر املقـات     68/276 ا قرارها دعت اجلمعية العامة - ٤3
انرهاأي  األجا ب عن  ريا تعزيز التعاون وتطـوير التـداأح نات الصـ ةا يفـا ا نلـا تبـادل       

ــة املناســبة. ودعــا جم ــس األمــن      ــة اجلنا ي ــات العدال ــرارل  املع ومــاتا وادارة احلــدودا وآلي ا ق
الدول األعضاء اجل اختان تداأح لوقف تدفا املقات   القادم  لال ضـمام اجل   (201٤) 2170

تنظــيم داعــ  وغــحل مــن األفــراد واجلماعــات والكيا ــات املرتبطــة أتنظــيم القاعــدة ا العــران  
أاختـان تـداأح    (201٤) 2178ا قـرارل   واجلم ورية العرأيـة السـورية. و الـب جم ـس األمـن     

األفراد الذين يسافرون اجل دولـة  ”أخرى خبصوت املقات   انرهاأي  األجا ب وعرَّف م أ  م 
غح الدولة اليت يقيمون في ا أو لم ون جنسيت اا أغـرض ارتكـاب أعمـال ارهاأيـة أو تـدأحها      

ــا    ــا أو املشــار ة في  ــداد هل ــا       أو انع ــي نل ــاب أو ت ق ــال انره ــن أعم ــدريبا ع  ــوفح ت أو ت
و الــب اا ــس الــدول األعضــاء يفنــع “. التــدريبا يفــا ا نلــا ا ســيان النـــزاعات املســ حة

سفر املقات   انرهـاأي  األجا ـبا وتقـدو م اجل العدالـةا ومنـع  ويـح سـفرهم أو تنظيمـه أو         
قـرار تشـريعي يتمتـع    ”هو  (201٤) 2178ار تس ي ها يفا ا نلا منع أعمال التجنيد. والقر

مـن اسـتراتيجية العدالـة اجلنا يـة الوقا يـة ضـد انرهـاب          وهو يشكح جـزءاً  .(7٤)“أقوة ان فان
ــة الر يســيةا أو  او       ــح ارتكــاب اجلــرا م انرهاأي ــا ا وــد نا ــاا قب ــب ع ي  ــال يعاق ــة فاألفع ل

 ارتكاهبا أو الت طيه هلا ع ن وجه التحديد.
ــًا  صــًا (201٤) 2178يتضــمن القــرار  و - ٤٤ يتع ــا حبقــون ان ســانا ان ال يكتفــي    قوي

أالت  يد من جديد ع ن أن أي تدأح يت ذ ملكافحة انرهابا يفا في ـا التـداأح املت ـذة لتنفيـذ     
أمهيـة اوتـرام    القرارا نب أن لتـرم االلتزامـات الدوليـة حلقـون ان سـانا ولكنـه يؤ ـد أيضـاً        

ن عدم القيام أذلا يسـ م ا التطـرف   سيادة القا ون ا سيان مكافحة انرهابا ويشح اجل أ
انفالت من العقاب. ويشـح جم ـس األمـن ا قـرارل اجل أن انرهـاب لـن       أإمكا ية وانوساا 

 زم أالقوة العسـكرية وتـداأح ا فـان القـا ون والعم يـات االسـت باراتية ووـدهاا وربـدد ع ـن          يل

__________ 

 (7٤) Martin Scheinin, “Back to post-9/11 panic? Security Council resolution foreign terrorist fighters”, 

September 2014. 

http://undocs.org/ar/S/2015/358
http://undocs.org/ar/S/2015/358
http://undocs.org/ar/S/2015/683
http://undocs.org/ar/A/RES/68/276
http://undocs.org/ar/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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املـب  ا الر يـزة األوجل مـن    ضرورة معاجلة الظروف املؤدية اجل ا تشار انرهابا ع ن النحـو  
 (.60/288استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة انرهاب )ا ظر القرار 

 2178و مــا أ ــد املقــرر اينــات فيمــا تقــدما هنــاق ربــواغح وجي ــة أشــ ن القــرار     - ٤5
(ا يفــا ا نلــا  الطــاأع الفضــفاض لــبعض األوكــام وعــدم       A/HRC/29/51 )ا ظــر (201٤)

  والغمــوض القــا وا احملــيه أــاجل ود “التطــرف” و “انرهــاب” وجــود تعــاريف ملصــط حّي
وغمـوض    (75)املقصـود أن ينطبـا ع ـي م القـرار    الرامية اجل  ديد هوية األربـ ات الـذين مـن    

عـن  يـة فـرد مـن األفـراد القيـام        “مع ومـات مو وقـة  ”وتدا معيار اجراءات التنفيذ عند ت قي 
أ فعال نات صـ ة أانرهـاب  والتـداعيات الناعـة عـن الوصـم وعـدم دقـة تصـنيف األفـراد ا           

الطــحان مع ومــات مســبقة عــن   واربــترا  أن تقــدم ربــر ات “مقــات  ”و  “ارهــاأي ”ف ــة 
 وكـن أن يكو ـوا مـن     املسافرين ل كشف عن األفـراد املسـافرين ع ـن مـئ  ـا رات مد يـة اـن       

و مـا ن ر ـا فيمـا تقـدما فـإن ايـادة عم يـات املراقبـة ع ـن          . (76)املقات   انرهاأي  األجا ـب 
لقواعـد :ايـة البيا ـات.    احلدود وتبادل البيا ات نب أن لترمـا مبـدأ عـدم التمييـز وأن وتـثال      

 ونــب أن تســتند املمارســات الــيت تســم  أعم يــات الفحــص املنــ جي لألفــراد الــذين يعتــ ون 

 

 

 

 

__________ 

 (75) Daphne Richemond-Barak and Victoria Barber, “Foreign volunteers or foreign fighters? The emerging 

legal framework governing foreign fighters”, Opinio Juris, 6 May 2016. Available from 

http://opiniojuris.org/2016/05/06/foreign-volunteers-or-foreign-fighters-the-emerging-legal-framework-

governing-foreign-fighters/. 
وكـم الرعـب  العـي  ا    ”ة السوريةا املعنـون  ا ظر تقرير جلنة التحقيا الدولية املستق ة أش ن اجلم ورية العرأي (76) 

تشـــــرين  1٤ ا(”Rule of terror: living under ISIS in Syria“)“ظــــح تنظـــــيم الدولــــة انســـــالمية ا ســــورية   
ــاا/ وفم   ــان 201٤الثـ ــاً 29و  17ا الفقرتـ ــر أيضـ  Jessica Stern and J-M Berger, ISIS: The State of . ا ظـ

(New York, Harper Collins Publishers, 2015) اterror .     وجاء فيه أن تنظيم الدولـة انسـالميةا ا مقـال  شـرل
 ك يزية داأا ع ن ان تر تا دعـا األ بـاء وامل ندسـ  والع مـاء واألربـ ات نوي اينـ ة العسـكرية        الا جم ته ا

ــة اجل التطــوع. ا ظــر أيضــاً   ــة وايندمي  Jayne Huckerby, “Gender, violent extremism and countering  وانداري

violent extremism”, Just Security 2015آنار/مارا  3ا. 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/288
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/51
http://opiniojuris.org/2016/05/06/foreign-volunteers-or-foreign-fighters-the-emerging-legal-framework-governing-foreign-fighters/
http://opiniojuris.org/2016/05/06/foreign-volunteers-or-foreign-fighters-the-emerging-legal-framework-governing-foreign-fighters/
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اجل مع ومــات اســت بارية موضــوعية ومؤربــرات ســ و ية   (77)أنــاء ع ــن تقيــيم امل ــا ر  خطــرًا
  ددةا وليس اجل مالم  عريضة ع ن أساا ان نية أو الدين أو العرن.

 
 أح التنفيذ الو نيةتدا - 2 

لأ املقرر اينات الدول ع ن ضمان امتثال التداأح الو نية لتنفيذ قـرار جم ـس األمـن     - ٤6
ــدأ الشــرعية     تامــًا امتثــااًل (201٤) 2178 ل قــا ون الــدو  حلقــون ان ســانا يفــا ا نلــا مب

مــن الع ــد الــدو  اينــات أــاحلقون املد يــة والسياســية. ويشــعر   15املنصــوت ع يــه ا املــادة 
املقرر اينـات أق ـا أـالغ مـن أن يعتمـد هـرمي اجلـرا ما مـن قبيـح ت قـي التـدريب ع ـن أعمـال              

با ع ن تعاريف انرهاب الو نية الـيت تكـون ا   انرهاب أو السفر اجل اينارا لغرض انرها
وقد يكون هرمي اجلرا م الفرعيةا الـيت تنشـ  عـن     .(78)أعض األويان فضفاضة أو غامضة ل غاية

قـد  مع مبـدأ الشـرعية. و   عن اجلروة انرهاأية الر يسيةا متعارضًا الس وق الذي قد يكون أعيدًا
شـــفوعة ا أعـــض األويـــان أتـــداأح اداريـــة  مـــن التـــداأح التشـــريعيةا م اعتمـــدت دول عـــددًا

و ـذلا ملنـع عـودة املقــات       النــزاع ملنـع مغـادرة املقـات   األجا ـب اجل منــا ا     ا (79)وتنفيذيـة 
األجا ب من ت ا املنا ا. وتشمح ت ا التـداأح مصـادرة واسـتبقاء وسـحب جـوااات السـفر       

قيود ع ن السـفر أو الـدخول    أو أطاقات اهلوية وعدم هديدهاا والتجريد من اجلنسيةا وفرض
__________ 

ض اجل   يح امل ا ر الـيت يتعـرّ   استنادًا”ما ي ي   2015وزيران/يو يه  15جاء ا مرفا توصية ال جنة املؤرخ  (77) 
وكـن أن تـتم عم يـات التحقـا     هلا األمن الداخ ي أو   يح الت ديدات اليت قد تؤ ر ع ن أمن احلدود اينارجيةا 

أغيــة  شــف األربــ ات ”وأ ــه  “أشــكح منــ جي مــن األربــ ات الــذين ينطبــا ع ــي م هــذا التقيــيم ل م ــا ر
اليت  ـا وا يقـات ون في ـا أو يسـا دون منظمـات ارهاأيـةا نـوا         النـزاعالعا دين اجل اال اد األورو  من منا ا 

يا ــات لكشــف أســا  ســفر معينــة )مثــح الــروالت اجلويــة حلــرا احلــدود أن يراجــع أصــورة من جيــة قواعــد الب
( لف ة معينة من األربـ ات الـذين يشـم  م ا ـار تقيـيم      النـزاعالقادمة من املنا ا اجلغرافية الواقعة جبوار منا ا 

ــة ملؤربــرات امل ــا ر العامــة أشــ ن املقــات   انرهــاأي  األجا ــب ا     “امل ــا ر . وا تــ ن وضــع الصــيغة الن ا ي
وو ـاالت   اا أالتعاون الو يا مع خ اء و ني ا ومع الدا رة األوروأية ل شؤون اينارجيـة 2015و يه وزيران/ي

 واملنظمة الدولية ل شر ة اجلنا ية )  تنشر املؤربرات(. ااال اد األورو 
نيـة أانرهـاب التاأعـة    تقرير منظمة العفو الدولية وجلنـة احلقـوقي  الدوليـة املقـدم اجل جلنـة اينـ اء املع       ا ظر أيضًا (78) 

 .2015 يسان/أأريح  7ا س أوروأاا ومشروع ال وتو ول انضاا التفاقية منع انرهاب ا س أوروأاا 
ا وـددت مفوضـية اال ـاد األورو  التـداأح التاليـة أوصـف ا تـداأح نات        2016ع ن سبيح املثالا ا  يسـان/أأريح   (79) 

ــذها  ان   ــدول أن تنف ــي ل  ــة ينبغ ــات     أولوي ــة أانرهــاب ا  ظــام مع وم ــتظم ل مع ومــات املتع ق ــد املن دراا والتحدي
والتبــادل املنـــتظم ل مع ومــات عـــن املقــات   انرهـــاأي       ربــينغن )أ ـــ  قاعــدة أيا ـــات أمنيــة لال ـــاد األورو (   

(  واسـت دام  األجا ب العا دين مع مر ز مكافحة انرهاب األورو  التـاأع ملكتـب الشـر ة األورو  )اليوروأـول    
مؤربــرات امل ــا ر املشــتر ة ل كشــف عــن ســفر انرهــاأي  عنــد القيــام أعم يــات تــدقيا ع ــن احلــدود اينارجيــة      

)أول مرا ـز   “البـؤر السـاخنة  ”ملنطقة ربـنغن  والتحقـا األمـ  املنـ جي مـن عيـع القـادم  اجلـدد وتسـجي  م ا          
ــة جلميــع املقــات          ــاأالت وفحــص من جي ــتقبال(  واجــراء مق ــدين لتقيــيم مســتوى     اس ــاأي  األجا ــب العا  انره

 امل ا ر اليت يشك و ا  واالعتماد والتنفيذ السريع  ل توجيه املتع ا أسجالت أمساء الر اب.

http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
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اجل انق ــيم وأ ــواع خمت فــة مــن انقامــة اجل يــة أو االوتجــاا الوقــا ي. ووكــن أن يكــون هلــذل    
 .(A/HRC/29/51 التداأح ت  ح خطح ع ن عدد من احلقون األساسية )ا ظر

 (201٤) 2178لفعالة ملـرتك  األفعـال الـيت يغطي ـا القـرار      وتعد املالوقة القضا ية ا - ٤7
ا الن ح العام ل دول اااء مسـ لة املقـات   انرهـاأي  األجا ـب. ويـدرق املقـرر        ر يسيًا عنصرًا

ــة       ــال التحضــحية أو التبعي ــدول ا مقاضــاة مــرتك  األفع ــيت تواج  ــا ال اينــات الصــعوأات ال
املتصــ ة أاملقــات   انرهــاأي  األجا ــب. و مــا أربــارت املديريــة التنفيذيــة ل جنــة مكافحــة          

  (201٤) 2178الثالأ عن تنفيذ قرار جم س األمن  انرهاب ا تقريرها
عــع  وا معظـم الــدولا تلقـّوض املالوقــات القضـا ية أســبب صـعوأات ا    ”  

ا أو ا  ويـــح املع ومـــات النــــزاعأدلـــة مقبولـــة ا اينـــاراا وال ســـيما مـــن منـــا ا  
وواج ـت عـدة دول    .مقبولة ضد املقـات   انرهـاأي  األجا ـب    االست بارية اجل أدلة

 ــديات تتصــح جبمــع أدلــة مقبولــة أو  ويــح املع ومــات االســت بارية اجل أدلــة مقبولــة 
أاالســـتناد اجل مع ومـــات مســـتقاة مـــن خـــالل تكنولوجيـــا املع ومـــات واالتصـــاالتا 

مع املقـات   انرهـاأي    سيما وسا ه التواصح االجتماعي. ويعد التحقيا الوقا ي  وال
مـن التحـديات انضـافية ا عيـع املنـا اا       األجا ب املشتبه في م ومالوقت م قضـا ياً 

 )ا ظـر  .“وال سيما ا ضـوء انجـراءات القا و يـة الواجبـة وربـواغح وقـون ان سـان       
S/2015/975). 

أنـاء قضـايا جنا يـة متينـة يتط ـب      ”وا تقريرها األخحا الوظت جلنة منع اجلروـة أن   - ٤8
التغ ُّب ع ن التحدِّيات العم ياتية أو القا و ية اينطحة الش ن. ومن ا صعوأات عـع األدلـة الـيت    
توجد ا اينـاراا فيمـا يتع ـا أإ بـات عنصـر العمـد ا اجلروـة أو امل الفـة املرتكبـةا واختيـار           

 .(55ا الفقرة E/CN.15/2016/6)“ لت مة اجلنا ية الصحيحةا
ونــب ع ــن الــدول أن تكفــح ان صــاف ا عيــع مراوــح املالوقــة القضــا ية. وع ــن   - ٤9

 كمــة مســتق ة  أمــاموجــه اينصــوتا نــب ع ــن الــدول أن تضــمن احلــا ا  ا مــة عادلــة   
عتمـد ع ـن األدلـة أو املع ومـات املنتزعـة  ـت التعـذيب. ويسـاور املقـرر          يدةا ونـب أال يل و ا

اينــات الق ــا مــن أ ــه جــرى ســن تشــريعات قــد ال تفــي يفعــايح وقــون ان ســان أغيــة تيســح   
ال وتو ول انضاا التفاقية جم ـس أوروأـا    ال يشتر املالوقات القضا ية. فع ن سبيح املثالا 

عالقـة سـببية أـ  أعـض اجلـرا ما مثـح السـفر اجل اينـارا لغـرض           وجـود أش ن منـع انرهـاب   
انرهابا وفعـح انرهـاب األساسـي. ووكـن القـول ان هـذا يشـجع ع ـن سـن قـوا   و نيـة            

ية الــيت قدمتــ ا أعــض ل غايــة. ويتفــا املقــرر اينــات مــع التوصــ  فضفاضــًا  ــدد اجلــرا م  ديــدًا
املنظمــات غــح احلكوميــة الــيت تــرى أ ــه عنــد هــرمي التــدريب ألغــراض ارهاأيــة أو الســفر اجل     

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/51
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ar/S/2015/975
http://undocs.org/ar/S/2015/975
http://undocs.org/ar/E/CN.15/2016/6
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اينارا لغرض انرهابا ينبغي أن يكون القصد احملدد أارتكـاب عمـح ارهـا  أو انسـ ام أو     
 .(80) (78)من عناصر اجلروة املشار ة فيه عنصرًا

تقـــوم  “منطقـــة مع نـــة”ول الـــدخول أو البقـــاء ا وقـــد جّرمـــت قـــوا   أعـــض الـــد - 50
لتـدريب   أ ـد يعتـ  أ ـداً   ”أو السفر اجل  (81)“منظمة مدرجة أاملشار ة ا  شا  عدا ي”في ا 

وتعت  اجلروة مرتكبًة أغض النظر عما انا  ـان هنـاق أي غـرض ارهـا  مـن       .(82)“انرهاأي 
ــي أن   ــه يكف ــدخح الســفرا أي أ  ــرد ي ــة أو  اجلالف ــات أن   املنطق ــن ا ب ــتمكن م ــد دون أن ي الب 

وهــذل األوكــام تعكــس عــبء ان بــاتا  .(83)الغــرض مــن الســفر مشــمول أ وــد االســتثناءات
ــتثناء. وهــذل التقنيــات           ــدرا ضــمن االس ــات أن ســفرهم ين ــن األفــراد ن ب فتضــع العــبء ع 
التشريعية قد تتعارض مع احلا ا  ا مة عادلةا وال سيما اوترام قرينة الـ اءة يفوجـب املـادة    

 .(8٤)ال نوا ا تقاصه من الع د الدو  اينات أاحلقون املد ية والسياسيةا الذي هو وا 1٤
ــدين      وأخــحًا - 51 ــب العا  ــات   األجا  ــد االربــتبال ا أن املق ــه عن ا يؤ ــد املقــرر اينــات أ 

ارتكبــوا جــرا م وــرب أو جــرا م دوليــة أخــرىا مثــح اجلــرا م ضــد ان ســا يةا فــإن هــذا هــو     
ــاً      ــد يكــون أســرع اجرا ي ــه. وق ــ م يفوجب ــذي ينبغــي  ا مت ــم سياســياً  األســاا ال ــن املال   وم

ا ولكـن األفـراد الـذين ريفـا ارتكبـوا      “العادية”مقاضا م يفوجب تشريعات مكافحة انرهاب 
 جرا م دولية ينبغي أال يف توا من العقاب ع ن ت ا اجلرا م.

__________ 

اقتــرا  املفوضــية األوروأيــة وضــع أمــر ”مــن  10اجل  7الوــ  أن القصــد واليــا ربــر ي ا مشــاريع املــواد مــن   (80) 
  س األورو  أش ن مكافحة انرهاب واالستعاضة عن القرار ان اري ل مج ستوجي ي ل  ملان األورو  واا

2002/475/JHA ما ا ع ــة أمــورا الســفر ألغــراض ارهاأيــة مــن أجــح  ا الــذي نــّر“شــ ن مكافحــة انرهــابأ
م التصدي لظاهرة املقات   انرهاأي  األجا ب  و ويح وتنظيم وتيسح هذا السفرا يفا ا نلا من خالل الـدع 
 ال وجسيت واملاديا وتوفح األس حة النارية واملتفجرات وامل وى ووسا ح النقح وايندمات واألصول والس ع.

ا 2015آنار/مــارا  2. ا 201٤( ألســترالياا أصــيغته املعدلــة ا عــام  1995ا ظــر قــا ون املدو ــة اجلنا يــة )  (81) 
أـالعران منطقـًة تقـوم في ـا منظمـة ارهاأيـة مدرجـة ا         أع ن واير اينارجية أن مدينة املوصـح ا  افظـة  ينـوى   

 .2015آنار/مارا  3القا مة أنشا  عدا ي. ودخح اعال ه ويز النفان ا 
يلعت   ـحُّ مـن يسـافر اجل أ ـد عينـه أمـ        ”(  1)ا( ) 30ا املادة 2012ا ظر قا ون منع انرهاب الكي  لعام  (82) 

لتدريب انرهاأي  دون املرور ع   قطـيت هجـرة ل ـدخول أو اينـروا  مـن سـافر اجل ناق        جم س الواراء أ دًا
 .“الب د لت قي التدريب ع ن أعمال انرهاب

 من قا ون منع انرهاب الكي . 2)ا(  30( من القا ون األسترا  أاملادة 3) 2-119قارن املادة  (83) 
املـذ رة   ا ظـر أيضـاً   .(CCPR/C/GC/32) 6ا الفقـرة  32التع يـا العـام رقـم    ا ظر ال جنة املعنية حبقون ان سانا  (8٤) 

ا الذي ينص ع ـن أن هـذل   201٤التفسحية لتعديح مشروع قا ون مكافحة انرهاب )املقات   األجا ب( لعام 
مـن الع ـد    1٤ع ن املـادة   أن هناق قيدًا  ظرا اجل. و“ال اءة ال تعكس عبء ان بات أو قرينة”اجلروة اجلديدة 

الدو  اينات أاحلقون املد ية والسياسيةا فإن ت ا القيـود معقولـة وضـرورية ومتناسـبة ملكافحـة األخطـار الـيت        
  دد أستراليا ومصاحل ا األمنية الو نية.

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/32
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 االستنتاجات والتوصيات - راأعا 

تشكح املنا ا اليت تنشه في ـا اجلماعـات انرهاأيـة أو الـيت هـي  ـرف ا  زاعـات         - 52
نــذب املقــات    لألمــان وعــاماًل يــدفع ضــحايا انرهــاب ل  ــروا منــ ا   بــًا ماًلمســ حة عــا

أيد أن اينطاب احلا  ير ز ع ن اهلجرة  وقـود لإلرهـابا األمـر    . انرهاأي  األجا ب الي ا
 الذي أدى اجل النظر اجل سياسات اهلجرة  ظرة يغ ب ع ي ا منظور األمن.

سـكا ا مـن أعمـال انرهـاب. وهـذل احلمايـة        الـدول أن تقـوم حبمايـة    من واجبو - 53
ف ع ــن وكــن أن تشــمح اعتمــاد عــدد مــن التــداأح املتع قــة أــإدارة احلــدود واهلجــرة ل تعــرُّ

ــة أو أططــون الرتكاهبــا. غــح أن      ــوا جــرا م ارهاأي ــذين ارتكب ــراد ال ــة األف سياســات الهوي
آ ـار عكسـية ع ـن     ن هلـا قـد يكـو    ال  ال جوء وامل اجرينالتقييدية أو اليت تنت ا وقون 

اهلجـرة غـح النظاميـة وايـادة      ايـادة انرهاب مـن خـالل   اجل ود اليت تبذهلا الدول ملكافحة 
ــ ا ات وقــون ان ســان ل م ــاجرين  ــة واحلــد مــن   والالجــ   ا ت ا و مــي  جمتمعــات معين

ــا أوضــاعاً        ــاجرينا و ــح هــذل السياســات وكــن أن خت  ــة ل م  ــرت املتاو تــؤدي اجل  الف
ويشح املقرر ايناتا ع ن وجه اينصوتا اجل أن اجلمعية العامـة أقـرت أإعـاع     انرهاب.

أعضا  ا ا استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة انرهاب أ ن هريد ضحايا انرهـاب  
أن يكـون   من ا سا يت م هو أود العوامح املؤدية اجل ا تشـار انرهـاب. ومـن املمكـن أيضـاً     

حمل ية هو أالضـبه مـا تسـعن اليـه اجلماعـات انرهاأيـةا وقـد يـؤدي         وصم أعض ااتمعات ا
 امل اجرين. أوسا اجل ايادة الدعم الذي  ظن أه ا 

سياسة فعالـة ملكافحـة انرهـابا مـن الضـروري أن تكـون لـدينا سياسـة         ا ار  او - 5٤
ــا ية          ــة ان س ــة واملســاءلة والكرام ــون ان ســان والعدال ــرم وق ــال اهلجــرة  ت ــام ة ا جم رب
واملساواة وعدم التمييزا و ـن  ضـحايا انرهـاب احلمايـة الـيت يسـتحقو ا. فـاألمن و:ايـة         

 أح ا ما متكامالن ومتعاضدان.وقون امل اجرين ليسا هدف  متعارض   
 ويقدم املقرر اينات التوصيات التالية  - 55

يجــب ف اوقــون ان ســان تســقه في ــااّن احلــدود الدوليــة ليســت منــا ا  )أ( 
ع ن الدول اوتـرام التزاما ـا املتع قـة حبقـون ان سـان عنـد اارسـة واليتـ ا القضـا ية ع ـن           

 احلدود الدولية 
هلجرة غح النظامية  ونب اوترام سـالمة وريـة التنقـحا    ينبغي عدم هرمي ا )ب( 

 واحلا ا التماا ال جوء وقا ون الالج   
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نــب أن  تثــح مســا ح االســتثناء مــن صــفة الجــئ و ــرد الالجــ   والغــاء   )ا( 
ــاالً  ــز ومراعــاة األصــول      دا مــًا صــفة الجــئ امتث ــادئ الشــرعية والتناســب وعــدم التميي ملب

ع ــن قا مــة انرهــاأي  أو عضــويته ا منظمــة مدرجــة ا هــذل   القا و يــة  فوجــود ربــ ص 
  لالستثناءالقا مة ال ينبغي أن يكون األساا الوويد 

املط ا لإلعادة القسـرية يفوجـب القـا ون الـدو      ظر احلاوترام  نب دا مًا )د( 
حلقــون ان ســانا ويثمــا  ا ــت الدولــة  ــارا واليتــ ا القضــا يةا وــإ ا أعــا  البحــار    

خطـر   ب ع ن الدول أن تفي أالتزاما ا أعدم انعادة القسرية وإ عندما يكون مصدرلون
سـوء املعام ــة هــو اجلماعـات املســ حة مــن غـح الــدولا يفــا ا نلـا اجلماعــات انرهاأيــة      

 ـرمي الطـرد    مبـدأ  ونب اختان عيع القرارات ع ن أساا  ـح والـة ع ـن وـدةا واوتـرام     
 اجلماعي واالمتثال لضما ات انجراءات القا و ية الواجبة 

املـالن األخـح    والالج   و ال  ال جوء ينبغي أن يكون اوتجاا امل اجرين )هـ( 
ملبدأ الشرعيةا ونب وضـع قا مـة وصـرية يفـ رات      دا ما  فاالوتجاا نب أن وتثح دا مًا

شــرو  الــد يا لالوتجــاا وأن تكــون ا ســا ية و روــة  م التــرأن   االوتجــاا  ونــب أيضــًا
 ومعقـوالً  ضـرورياً  ونـب أن يكـون دا مـاً    أأـداً  ونـب أال يصـب  االوتجـاا تعسـفياً      دا ما

 ع ـن ان ـالن   الفضـ ن  اوتجـاا األ فـال ال وكـن أن أـدم مصـ حت م      . وملا  انومتناسبًا
سـر الـيت   ل غـح املصـحوأ  واألُ   م اجرين من األ فـا لالوتجاا لأدا ح  وفحت دا مًا يجبف

  مع ا تصحب أ فااًل
ــد الــذي      )و(  ــداأح املت ــذة مــن أجــح التصــدي ل ت دي ــع الت نــب أن  تثــح عي

 قــا ون الــدو  حلقــون ان ســان  ونــب أن  تثــح ل ه املقــات ون انرهــاأيون األجا ــب يشــكِّ
الصـ ة ملبـدأ الشـرعية  ونـب أن      تالتدريب أو السفر ناأ شطة م اجلرا م احملددة اليت هّر

لضما ات احملا مة العادلةا وال سـيما   تامًا  تثح عيع  ا مات مرتك  هذل اجلرا م امتثااًل
 الضما ات املتع قة أقرينة ال اءة.

 


