
A/66/310  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
18 August 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

130911    080911    11-45741 (A) 

*1145741* 

  الدورة السادسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٩البند 

ــها    ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ـــوق   :تعزي ــسائــــل حقـ م
اإلنسان، مبا فــي ذلك النهــج البديلــة لتحسني التمتع 

        الفعلي حبقــــوق اإلنسان واحلريـــات األساسيــة
واحلريـــــات األساســـــية يف ســـــياق تعزيـــــز ومحايـــــة حقـــــوق اإلنـــــسان      

  اإلرهاب مكافحة
    

  مذكرة من األمني العام    
  

املقـرر اخلـاص    يتشرف األمني العـام بـأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة التقريـر الـذي قدمـه                      
، املعــين بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب         

  .١٥/١٥ وقرار جملس حقوق اإلنسان ٦٥/٢٢١إمريسون، وفقا لقرار اجلمعية  بن
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  موجز  
املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة      هذا التقرير هو أول تقرير يقدمه إىل اجلمعية العامة            

وهــو . حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب، الـذي عـني حـديثا          
ويتـضمن  . ١٥/١٥وق اإلنـسان     وقرار جملـس حقـ     ٦٥/٢٢١مقدم عمال بقرار اجلمعية العامة      

الفرعـان  (يليها وصف ألنشطة املقررين اخلاصني السابق واحلايل        ) الفرع األول (مقدمة وجيزة   
  ).الثاين والثالث

ويعرض املقرر اخلاص احلـايل عـددا مـن األفكـار األوليـة الـيت تعكـس تفـسريه لواليتـه                        
ى بعــض االســـتنتاجات  ويــسلط الـــضوء علــ  ) الفــرع الرابــع  (وكيــف يعتــزم االضــطالع هبـــا    

 -ضـمن تلـك الواليـة     اهتمام جوهريني ينـدرجان   وحيدد جمايل). الفرع اخلامس(والتوصيات 
 ومهـا جمـاالن يـود أن يواصـل فيهمـا، خـالل              -مها حقوق ضـحايا اإلرهـاب، ومنـع اإلرهـاب           

 اجلهــود؛ ويتنــاول باقتــضاب الكيفيــة الــيت يــود أن يــستخدم هبــا بعــض   مــضاعفةفتــرة واليتــه، 
دوات املتاحة له يف إطار تنفيذه لواليتـه، مـن قبيـل الزيـارات القطريـة يف املـستقبل والتعـاون                     األ

  .مع احلكومات ومجيع اجلهات الفاعلة املختصة، مبا فيها هيئات األمم املتحدة املعنية
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  احملتويات
الصفحة    الفصل
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٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عرض أويل جملاالت اهتمام املقرر اخلاص احلايل  - رابعا   

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   حقوق ضحايا اإلرهاب -ألف     
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  مقدمة  -أوال   
املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة       هذا التقرير هو أول تقرير يقدمه إىل اجلمعية العامة            - ١

وهــو . حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب، الــذي عــني حــديثا
ويعـرض التقريـر   . ١٥/١٥ وقرار جملـس حقـوق اإلنـسان    ٦٥/٢٢١مقدم عمال بقرار اجلمعية   

فكــار األوليــة للمقــرر اخلــاص احلــايل الــيت تعكــس تفــسريه لواليتــه وكيــف يعتــزم  عــددا مــن األ
  .االضطالع هبا

وقد عني جملس حقوق اإلنسان، يف دورته السابعة عشرة، السيد بـن إمريسـون مقـررا                  - ٢
خاصا معنيا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب،                  

وكـــان اجمللـــس قـــد قـــضى يف . ٢٠١١أغـــسطس / آب١ســـون منـــصبه يف وتـــوىل الـــسيد إمري
املقــرر اخلــاص املعــين تمديــد واليــة ، ب٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٧ املــؤرخ ١٥/١٥ قــراره

بتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ملــدة ثــالث 
  .سنوات

 املقــرر اخلــاص الــسابق مــارتن شــينني منــذ ويــرد تقريــر عــن األعمــال الــيت اضــطلع هبــا   - ٣
يليـــه وصـــف ألنـــشطة ) الفـــرع الثـــاين(قـــدم آخـــر تقريـــر لـــه إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان  أن

ويف الفرع الرابع، يقدم املقرر اخلاص احلايل عرضـا أوليـا           ). الفرع الثالث (اخلاص احلايل    املقرر
ــه، ويعـــرض يف ال    ــطالعه بواليتـ ــار اضـ ــه يف إطـ ــاالت اهتمامـ ــشأن جمـ ــامس بعـــض  بـ ــرع اخلـ فـ

  .االستنتاجات والتوصيات
  

  أنشطة املقرر اخلاص السابق  -ثانيا   
شـــارك املقـــرر اخلـــاص الـــسابق يف نـــدوة إقليميـــة للخـــرباء بـــشأن تـــأمني مبـــادئ            - ٤

 ١٧العادلـــة لألشـــخاص املتـــهمني بـــاجلرائم اإلرهابيـــة، عقـــدت يف بـــانكوك يـــومي   احملاكمـــة
ق العامـل املعـين حبمايـة حقـوق اإلنـسان يف سـياق              ، ونظمهـا الفريـ    ٢٠١١فربايـر   /شباط ١٨ و

وتـرأُس فرقـةَ   . فرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب    مكافحة اإلرهاب التابع ل  
  .العمل مفوضيةُ األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

إىل جملــس حقــوق  ) A/HRC/16/51(وقــدم املقــرر اخلــاص الــسابق تقريــره الــسنوي        - ٥
وتــضمن التقريــر . ٢٠١١مــارس / آذار٧ل دورتــه الــسادسة عــشرة، وذلــك يف  اإلنــسان خــال

ــا ل ــع  . عــشرة جمــاالت للممارســات الفــضلى يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب    جتميع وكــان التجمي
حصيلة حتليل أجراه املقرر اخلاص استناداً إىل األنشطة الـيت اضـطلع هبـا علـى مـدى فتـرة تنـاهز            

وتـرد نـسخ    . تفاعل مع أصـحاب املـصلحة املتعـددين       ست سنوات، واليت مشلت شىت أشكال ال      
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  املــرتبطبـالنص الكامــل للرســائل املكتوبـة الــيت قدمتــها احلكومــات ردا علـى اســتبيان املفوضــية   
). A/HRC/16/51/Add.4(بـــالتقرير الـــسنوي للمقـــرر اخلـــاص يف إضـــافة إىل ذلـــك التقريـــر       

ــا ــضم       كم ــذي يت ــره ال ــشأن تقري ــس ب ــع اجملل ــا م ــها   أجــرى حــوارا تفاعلي ــيت تلقت ن الرســائل ال
ديــسمرب / كــانون األول٣١ينــاير إىل / كــانون الثــاين ١قدمتــها حكومــات يف الفتــرة مــن     أو

٢٠١١) A/HRC/16/51/Add.1 (    وتقريــــره عــــن بعثتــــه إىل تــــونس)A/HRC/16/51/Add.2 (
  ).Corr.1 و A/HCR/16/51/Add.3(وتقريره عن بعثته إىل بريو 

ــارس / آذار١١ويف   - ٦ ــشأن    ، شــار٢٠١١م ــة نقــاش ب ــسابق يف حلق ــرر اخلــاص ال ك املق
اإلجــراءات الــيت تتخــذ للتــصدي ألخــذ الرهــائن مــن قبــل     مــسألة حقــوق اإلنــسان يف ســياق   

 / تــشرين األول١ املــؤرخ ١٥/١١٦عقــدت عمــال مبقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان   إرهــابيني، 
  .٢٠١٠أكتوبر 

 جــانبيني بــشأن التقــدم كمــا شــارك املقــرر اخلــاص الــسابق بإلقــاء كلمــة يف اجتمــاعني  - ٧
احملرز حنو إجياد حمكمة عاملية حلقوق اإلنسان وبشأن األبعاد العمليـة لالمتثـال حلقـوق اإلنـسان                 

  .، على التوايل٢٠١١مارس / آذار١١ و ٨يف جمال منع اإلرهاب، عقدا يومي 
ــرة مـــن    - ٨ ، عقـــد املقـــرر اخلـــاص الـــسابق  ٢٠١١مـــارس / آذار١١ إىل ٣وخـــالل الفتـ

ــونس وجيبــويت والفلــبني      اجتماعــات يف ــد وت ــريو وتايلن ــا فاســو وب  جنيــف مــع ســفراء بوركين
ــا لــدى األمــم املتحــدة      ــدائمتني لالحتــاد الروســي ونيجريي ــتني ال . واملكــسيك، ومــع ممثلــي البعث

  .اجتمع بعدد من ممثلي املنظمات غري احلكومية وعقد مؤمترا صحفيا كما
ــة تــوم النتــوس  خلــاص الــسابق أمــام  ، َمثُــل املقــرر ا٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥ويف   - ٩ جلن

حلقــوق اإلنــسان التابعــة جمللــس النــواب يف الواليــات املتحــدة يف إطــار جلــسة اســتماع بــشأن    
  .حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب يف مشال القوقاز

، ألقـى املقــرر اخلــاص الـسابق كلمــة أمـام جلنــة الربملــان    ٢٠١١أبريــل / نيـسان ١٩ويف   - ١٠
ملدنيــة والعــدل والــشؤون الداخليــة بربوكــسل، يف أثنــاء انعقــاد جلــسة        األورويب للحريــات ا

ملكافحة اإلرهاب والتحـديات الـيت    استماع بشأن اإلجنازات الرئيسية لسياسة االحتاد األورويب        
  .تواجهها يف املستقبل

وشارك املقرر اخلـاص الـسابق يف اجتمـاع خـاص عقدتـه جلنـة مكافحـة اإلرهـاب مـع              - ١١
ية واإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن موضوع منع اإلرهاب، مبقر جملـس أوروبـا،             املنظمات الدول 

ونظــم االجتمــاع . ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢١ إىل ١٩يف ستراســبورغ، فرنــسا، يف الفتــرة مــن  
  .كل من جلنة مكافحة اإلرهاب وجملس أوروبا
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 مـشتركا بـني      اجتماعـا  فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب         وعقدت    - ١٢
ــومي   ــاالت يـ ــارس / آذار١٣ و ١٢الوكـ ــورك،   ٢٠١١مـ ــة نيويـ ــري، بواليـ ــيعة غرينتـ ، يف ضـ

  .الواليات املتحدة األمريكية، حبضور املقرر اخلاص السابق
وبنــاء علــى دعــوة مــن احلكومــة االنتقاليــة يف تــونس، قــاد املقــرر اخلــاص الــسابق بعثــة    - ١٣

وأجرى مناقـشات مـع وزيـر       . ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦ىل   إ ٢٢متابعة إىل هذا البلد يف الفترة من        
العدل وحقوق اإلنسان، ووزير الداخلية والتنمية احملليـة، وكاتـب الدولـة لـدى وزيـر الـشؤون                  
اخلارجية، واملدعي العام إلدارة شؤون العدل، ورئيس جلنة تقصي احلقائق املنـشأة للتحقيـق يف               

، والنــاطق باســم ٢٠١٠ديــسمرب / األول كــانون١٧انتــهاكات حقــوق اإلنــسان املرتكبــة منــذ 
اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح الـسياسي واالنتقـال الـدميقراطي، ومـع مـسؤولني                

كمــا زار املقــرر اخلــاص الــسابق . عــن إنفــاذ القــانون، وممــثلني للمجتمــع املــدين، منــهم حمــامون
مع املـشتبه هبـم     على انفراد    مقابالتأجرى  سجن املرناقية حيث    يف بوشوشة و  مركز االعتقال   

وسـوف يقـدم املقــرر   . )١(، وأصـدر يف ختـام زيارتــه بيانـا صـحفيا    اإلرهـاب متـصلة ب يف جـرائم  
  .٢٠١٢اخلاص احلايل التقرير املتعلق ببعثة املتابعة هذه إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 

اخلــاص وعلــى هــامش الــدورة الــسابعة عــشرة جمللــس حقــوق اإلنــسان، شــارك املقــرر    - ١٤
 يف حلقــة نقــاش بــشأن مــسألة حقــوق اإلنــسان لــضحايا   ٢٠١١يونيــه / حزيــران١الــسابق يف 

  .٢٠١١مارس / آذار٢٤ املؤرخ ١٦/١١٦اإلرهاب، عمال مبقرر اجمللس 
وحــضر املقــرر اخلــاص الــسابق االجتمــاع الــسنوي الثــامن عــشر لإلجــراءات اخلاصــة     - ١٥

ــرة    ــسان املعقــود جبنيــف يف الفت ــران٢٧ مــن جمللــس حقــوق اإلن ــه إىل / حزي ــه / متــوز١يوني يولي
  .٢٠١١يونيه / حزيران٣٠واجتمع بسفري بوركينا فاسو يف . ٢٠١١
، عقـــد املقـــرر اخلـــاص الـــسابق، يف جنيـــف، مـــؤمترا ٢٠١١يونيـــه / حزيـــران٢٩ويف   - ١٦

 ١٩٨٩و ) ٢٠١١ (١٩٨٨صـحفيا بـشأن جوانـب حقـوق اإلنـسان يف قـراري جملـس األمــن        
 يف إطــار الفــصل الــسابع مــن  ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٧ اجمللــس يف اللــذين اختــذمها) ٢٠١١(

ميثاق األمم املتحدة، وجرى عمال هبما الفصل بـني نظـامي اجلـزاءات املـتعلقني حبركـة طالبـان                   
  .)٢(وتنظيم القاعدة

  

_________________ 
  )١(  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11066&LangID=E.  
  )٢(  http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11191&LangID=E. 
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  أنشطة املقرر اخلاص احلايل  -ثالثا   
 يف لنـدن مـع      ، اجتماعـا عقـد    ٢٠١١أغـسطس   / آب ٨حضر املقرر اخلاص احلايل، يف        - ١٧

حمامني ومنظمات غـري حكوميـة وبرملـانيني مـشاركني يف جلنـة غيبـسون للتحقيـق الـيت شـكلتها            
ــة       ــشمالية للنظــر يف االدعــاءات املتعلق ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــة اململكــة املتحــدة لربيطاني حكوم

ة بتواطــؤ مــوظفني يف اســتخبارات ودوائــر األمــن الربيطانيــة يف إطــار أعمــال تعــذيب أو معاملــ  
الإنــسانية أو مهينــة ارتكبــها مــسؤولو دول أخــرى، خــالل عمليــات اســتجواب تتعلــق أساســا  

وقد عقـد االجتمـاع ملعاجلـة مـا هـو متـصور مـن        . مبزاعم الضلوع يف ارتكاب أعمال اإلرهاب   
وتلقـى املقـرر اخلـاص    . أوجه القصور اليت تعتري اختصاصات جلنة التحقيق وإجـراءات عملـها         

بالتـسليم  كتوبة بشأن املوضـوع مـن اللجنـة الربملانيـة الربيطانيـة املعنيـة               يف وقت الحق رسائل م    
وهــذه الرســائل . ثلــون الــضحاياواملنظمــات غــري احلكوميــة املعنيــة ومــن حمــامني مي االســتثنائي، 

املقـرر اخلـاص   أثارته من مسائل توجـد قيـد نظـر املقـرر اخلـاص الـذي يعمـل بالتعـاون مـع                وما
، الالإنـسانية أو املهينـة   ريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو     املعين مبسألة التعذيب وغ

  .مينديز خوان
  

  عرض أويل جملاالت اهتمام املقرر اخلاص احلايل  -رابعا   
وهــو يتــبىن اجملــاالت العــشرة . يــشيد املقــرر اخلــاص احلــايل بعمــل ســلفه مــارتن شــينني   - ١٨

تقريـره الـسنوي إىل جملـس حقـوق اإلنـسان           للممارسات الفضلى اليت حددها السيد شـينني يف         
  .، وسيسعى إىل البناء عليها وتفصيلها)A/HRC/16/51 (٢٠١١يف عام 

ويود املقرر اخلاص أن يسلط الـضوء علـى بعـض جمـاالت اهتمامـه يف إطـار اضـطالعه                      - ١٩
ــوق ضــحايا اإلرهــاب      ــا حق ــا فيه ــه، مب ــف  (بواليت ــد الفرعــي أل ــع اإلرهــاب   )البن ــسألة من ، وم

والتعـاون مـع احلكومـات ومجيـع        ) البنـد الفرعـي جـيم     (، والزيارات القطرية    )الفرعي باء  البند(
اجلهات الفاعلة املعنية، مبـا يف ذلـك هيئـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، ووكاالهتـا املتخصـصة                 
ــة أو دون       ــة اإلقليمي ــة وســائر املؤســسات الدولي وبراجمهــا، إضــافة إىل املنظمــات غــري احلكومي

  ).لبند الفرعي دالا(اإلقليمية 
  

  حقوق ضحايا اإلرهاب  -ألف   
يود املقرر اخلـاص أن يؤكـد علـى أنـه ملتـزم خـالل فتـرة واليتـه بكفالـة إيـالء اهتمـام                           - ٢٠

متناسب حلقوق الضحايا املباشرين وغـري املباشـرين ألعمـال اإلرهـاب، وواجبـات الـدول إزاء                  
ــيني واحملــتملني  ــضحايا الفعل ــستلزم أي اســتراتيجي . ال ــستدامة وشــاملة ملكافحــة   وت ة ســليمة وم

. وللــدول واجبــات هامــة يف هــذا الــصدد . اإلرهــاب اإلقــرار مبعانــاة ضــحايا أعمــال اإلرهــاب 
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 هــو - وهـو حقـا مقــوم رئيـسي يف علــة وجودهـا     -وأول الواجبـات الـيت تقــع علـى أي دولــة    
 لواليتـها،  محاية أرواح مواطنيهـا، وأرواح مجيـع األفـراد الـذين هـم داخـل أراضـيها وخيـضعون                 

واجــب اختــاذ تــدابري معقولــة، يف إطــار ممارســة مــشروعة ومتناســبة   : وينــدرج يف هــذا الــصدد 
لصالحيات الدولة، وبطريقة تتسق مع مقتضيات محاية حقوق اإلنسان، للحيلولـة دون وقـوع           
خطر حقيقي أو حال يتهدد احلياة؛ وواجب إجراء حتقيقات شاملة ومستقلة وحمايـدة يف حـال                

اء معقول بوقوع انتهاك هلذا االلتزام األويل؛ وواجب إجراء التحقيقات مـع مـرتكيب              ورود ادع 
أعمال اإلرهاب وإحالتهم إىل العدالة بطريقة تتسق مـع املعـايري الدوليـة املتعلقـة حبمايـة حقـوق            
اإلنسان؛ وواجب توفري تعويض كاف لضحايا اإلرهاب املباشرين وغري املباشرين يف احلـاالت             

فيها، لدى إجراء التحقيـق، أن الدولـة مل تـف بالتزامهـا األويل باختـاذ تـدابري معقولـة               اليت يثبت   
  .ملنع انتهاكات فاعلني من غري الدول للحق يف احلياة أو للحق يف األمن اجلسدي

وللدول أيضا واجبات أعم فيما يتعلق بدعم ضحايا اإلرهاب، حـىت يف احلـاالت الـيت                  - ٢١
ة جبميـع مـا ميكـن أن يكـون مطلوبـا منـها مـن تـدابري معقولـة، يف                     تقوم فيها الـسلطات املختـص     

وتـــشدد . إطـــار املمارســـة املـــشروعة واملتناســـبة لـــصالحياهتا، ملنـــع وقـــوع أعمـــال اإلرهـــاب  
ضـرورة تعزيـز ومحايـة حقـوق        ” علـى    )٣(استراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب          

رهـــاب، جبميـــع أشـــكاله ومظـــاهره، مـــن جتريـــد ضـــحايا اإل” وتعتـــرب )٤(“ضـــحايا اإلرهـــاب
وتــشدد الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر . )٥(“ أحــد الظــروف املؤديــة إىل انتــشار اإلرهــاب“إنــسانيتهم

أمهية مساعدة ضحايا اإلرهاب وتقدمي الـدعم هلـم وألسـرهم           ” على   ٢٠٠٥القمة العاملي لعام    
 ١٩٦٣، يف قـراره   جملـس األمـن   أعـرب   وإذ  . )٦(“كي يواجهـوا خـسائرهم ويتحملـوا مـصاهبم        

أمهيـة مـساعدة   ”، فإنـه أكـد   “عن تضامنه العميق مع ضـحايا اإلرهـاب وأسـرهم    ”،  )٢٠١٠(
ضــحايا اإلرهــاب وتــوفري الــدعم هلــم وألســرهم كــي يتغلبــوا علــى مــشاعر الفجيعــة ويتحملــوا  

بالدور اهلام الذي تؤديه شبكات الضحايا والنـاجني يف مكافحـة اإلرهـاب             ”، وسلّم   “مصاهبم
، ورحـب يف هـذا      “ها التحدث علنا وبشجاعة ضد األيديولوجيات العنيفـة واملتطرفـة         بطرق من 
ــصدد،  ــة         ”ال ــضاء ومنظوم ــدول األع ــدان ال ــذا املي ــا يف ه ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال ــاجلهود واألن ب
ــم ــاب        األم ــذ يف جمــال مكافحــة اإلره ــة بالتنفي ــة العمــل املعني ــك فرق ــا يف ذل . )٧(“املتحــدة، مب
 الـيت يـسببها     ، عـن اسـتيائه الـشديد للمعانـاة        ١٣/٢٦يف قـراره    جملس حقوق اإلنسان،     وأعرب

_________________ 
 .٦٤/٢٩٧ و ٦٢/٢٧٢ الذي أعاد تأكيده قرارا اجلمعية ٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٣(  

 .، املرفق، اجلزء الرابع، الفقرة التمهيدية٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة   )٤(  

 .ة التمهيديةاملرجع نفسه، املرفق، اجلزء األول، الفقر  )٥(  

 .٨٩، الفقرة ٦٠/١انظر قرار اجلمعية العامة   )٦(  

 . من الديباجة١٩، الفقرة )٢٠١٠ (١٩٦٣انظر قرار جملس األمن   )٧(  
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اإلرهاب لضحاياه وألسرهم وأبدى تضامنه الشديد معهـم وشـدد علـى أمهيـة تـوفري املـساعدة                  
  .)٨(املالئمة هلم

وميكن أن يتخذ جتريد ضحايا اإلرهـاب مـن إنـسانيتهم أشـكاال خمتلفـة منـها اختـزاهلم                     - ٢٢
د تـدابري مكافحـة اإلرهـاب مـن جانـب الـدول الـيت تنتـهك حقـوق                   يف جمرد ذرائع لتربير تشدي    

ويتفق املقرر اخلاص مع ما صرح بـه سـلفه مبناسـبة حلقـة النقـاش الـيت عقـدها جملـس            . اإلنسان
  :حقوق اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب من أن احلكومات

ــة بــشأن اإلرهــابيني الــذي   ”     ن ينتــهكون حقــوق ميكنــها أن تــديل ببيانــات علني
حقـوق  ’اإلنسان على أن تكون حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب أولوية باملقارنة مـع       

تكون هذه العبارات جمرد كـالم مرسـل،   يف كثري من األحيان،     و. ‘اإلنسان لإلرهابيني 
  .)٩(“إذ إن احلكومات اليت تلجأ إليها ال تعاجل حقوق وشواغل ضحايا اإلرهاب

اص أن مـن الـضروري اعتبـار محايـة حقـوق ضـحايا اإلرهـاب واجبـا          ويرى املقرر اخلـ     - ٢٣
قانونيا حقيقيا يقع يف املقام األول على عـاتق الـدول، وعـدم اسـتغالهلا ذريعـة النتـهاك حقـوق                     
اإلنـسان للمــشتبه يف ارتكــاهبم أعمــاال إرهابيــة، أو الختـاذ تــدابري طارئــة تتــيح ممارســة ســلطات   

اسب، أو الختاذ إجراءات أخرى ذات طبيعة سياسـية أساسـا،    تنفيذية تتسم باإلفراط وعدم التن    
وسوف يبدي إصرارا يف حماسبة الدول كلما ارتأى أن واجب محاية حقوق ضـحايا اإلرهـاب               
يستغل غطاء من جانب الدول الختاذ إجـراءات قمعيـة ال تتماشـى مـع املعـايري الدوليـة املتعلقـة                     

ــداد الرت     كــاب أعمــال إرهابيــة أو التحــريض علــى     بــالتحقيق مــع املزعــوم ضــلوعهم يف اإلع
  .ارتكاهبا أو ارتكاهبا فعال، وحماكمتهم، ومعاقبتهم

اسـتراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب علـى تعهـد أمـام                  ويف حني تنص      - ٢٤
النظـر يف القيـام، علـى أسـاس طـوعي، بوضـع أنظمـة وطنيـة             ”باالقتـصار علـى     الدول األعضاء   
 تليب احتياجـات ضـحايا اإلرهـاب وأسـرهم، وتيـسر إعـادة حيـاهتم إىل جمراهـا                   لتقدمي املساعدة 

، يعترب املقرر اخلاص أن الدول ملزمـة دوليـا يف جمـال حقـوق اإلنـسان بـأن تقـدم                     )١٠(“الطبيعي
غـري أنـه يـرى أن هـذا االلتـزام ميتـد         . تلك املساعدة إىل ضحايا اإلرهـاب، مبـا يف ذلـك أسـرهم            

بيل الــذكر ال احلــصر واجــب منــع وقــوع أعمــال اإلرهــاب؛   أبعــد مــن ذلــك ليــشمل علــى ســ 
ــالتحقيق علــى الوجــه الواجــب، والكــشف العلــين عــن        ــام، يف حــال وقوعهــا، ب وواجــب القي
احلقيقة، وإحالة اجلناة إىل العدالة؛ وواجب التحقيق يف أي ادعاءات بتقـصري سـلطات الدولـة،                

_________________ 
 .٣، الفقرة ١٣/٢٦انظر قرار جملس حقوق اإلنسان   )٨(  

  .http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Statements.aspxانظر   )٩(  
 .٨، املرفق، اجلزء األول، الفقرة ٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة انظر   )١٠(  
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، يف اختـاذ التـدابري املعقولـة ملنـع وقـوع            يف إطار ممارسة صالحياهتا بالشكل القـانوين واملتناسـب        
أعمال اإلرهاب؛ واالعتراف القانوين بضحايا اإلرهاب؛ وتقـدمي التعـويض املـايل، مبـا يف ذلـك                 
التعويض عن األضـرار املعنويـة املتكبـدة؛ وكفالـة التأهيـل؛ وتـوفري الرعايـة الـصحية واملـساعدة                    

ــة؛ وضــمان    ــة والقانوني ــوطني،    النفــسانية االجتماعي ــة لعــودة، أو إن أمكــن إعــادة ت ــة اآلمن البيئ
املشردين بفعل أعمال اإلرهاب أو تدابري مكافحـة اإلرهـاب؛ وتقـدمي الـدعم املعنـوي؛ وتقويـة                  

  .العالقات اجملتمعية اجليدة؛ وتوفري التثقيف بشأن حقوق اإلنسان كوسيلة لتعزيز التسامح
الـصعيد الـوطين مببـادئ معينـة، يـورد          ويتعني أن تفي نظـم التعـويض الـيت توضـع علـى                - ٢٥

ويـتعني أن تـسعى نظـم التعـويض إىل جـرب كامـل األضـرار وأن                 . بعضها أدناه على سبيل املثال    
تتوخى منح تعويضات فردية ومجاعية لكل من ضـحايا تـدابري مكافحـة اإلرهـاب املتخـذة مـن                   

ن تكـون آليـات   ويـتعني أ . جانب الـدول وضـحايا أعمـال اإلرهـاب، وأن تتبـع هنجـا تـشاركيا               
التعويض الوطنية مستقلة وأن توفر تعويضات كافية وفعالة وسـريعة مبـا يـشمل ضـمان سـهولة                  

وجيـب أال يـصبح التعـويض قـط بـديال عـن إحالـة            . احلصول عليها ومراعاهتا للمنظور اجلنساين    
وق اجلناة إىل العدالـة أو عـن كـشف احلقيقـة امتثـاال لاللتزامـات الدوليـة الـسارية يف جمـال حقـ                       

وللدول أيضا أن ختتار تقدمي املساعدة املالية إىل املنظمات الداعمة لضحايا اإلرهـاب             . اإلنسان
ومن جهة أخـرى، سـيعمل املقـرر اخلـاص أيـضا            . امتثاال اللتزاماهتا الدولية إزاء هؤالء الضحايا     

، على رصـد العوائـق أمـام عمـل املنظمـات الداعمـة للـضحايا يف احلـاالت الـيت قـد تـسفر فيهـا                         
ــضفاضة حتــت مظلــة     ــة ف ــثال، أحكــام جنائي ــادي ”م ــدعم امل ــة جهــود   “ال  لإلرهــاب عــن إعاق

  .املنظمات تلك
ــسألة مــع         - ٢٦ ــة ضــحايا اإلرهــاب ويواصــل دراســة امل ــى حال وســريكز املقــرر اخلــاص عل

ــوح، عــن        ــاء واملفت ــروح مــن احلــوار البن ــه يف مــساءلة احلكومــات، ب االســتمرار يف الوقــت ذات
  .نسان األخرى يف سياق مكافحة اإلرهابانتهاكات حقوق اإل

ويرى املقرر اخلاص أن األحكام النموذجية املتعلقة مبنح التعويـضات وتقـدمي املـساعدة       - ٢٧
للضحايا الواردة يف تقرير سلفه إىل جملس حقـوق اإلنـسان عـن اجملـاالت العـشرة للممارسـات                   

ــضلى يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب   ــادئ األ )١١(الف ــة   ، إضــافة إىل املب ــادئ التوجيهي ساســية واملب
ــدويل حلقــوق       ــانون ال ــهاكات اجلــسيمة للق ــضحايا االنت ــاحلق يف االنتــصاف واجلــرب ل ــة ب املتعلق

، تـوفر معـايري وتوجيهـات مفيـدة،     )١٢(اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقـانون اإلنـساين الـدويل    
  .مبا يف ذلك عن املمارسات الفضلى

_________________ 
  .٢٥، الفقرة A/HRC/16/51انظر   )١١(  
 .، املرفق٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة   )١٢(  
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ــة   وجيــد املقــرر اخلــاص مــصدر إهلــام     - ٢٨ ــيت اختــذهتا دول ومنظمــات دولي ــادرات ال يف املب
ــائم علــى حقــوق        ــاع هنــج ق ــة ضــحايا اإلرهــاب يف جــدول األعمــال وتــشجيع اتب إلدراج حمن
ــام يف         ــني العـ ــضافها األمـ ــيت استـ ــدوة الـ ــك النـ ــا يف ذلـ ــسألة، مبـ ــذه املـ ــة هـ ــسان يف معاجلـ اإلنـ

ملتعلقــة بدراســة ، وحلقــة العمــل ا)١٣( بــشأن دعــم ضــحايا اإلرهــاب ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ٩
أفضل املمارسات املتصلة بدعم ضحايا اجلرائم اإلرهابية واجلرائم املتصلة هبا على النحو احملـدد              

ــام      ــيت عقــدت ع ــدويل، ال ــوطين وال ــانون ال ــا، واشــترك يف    يف ٢٠١٠يف الق ســرياكوزا، إيطالي
نيـة بالتنفيـذ يف جمـال        املع تنظيمها املعهد الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية وفرقة العمـل          

ــامال خمصــصا ملــ    مكافحــة اإلرهــاب  ــا ع ــيت شــكلت فريق ــة    ال ؤازرة ضــحايا اإلرهــاب والتوعي
ــيت عقــدت يف   بقــضاياهم ــة النقــاش ال ــران١؛ وحلق ــه / حزي ــشأن مــسألة حقــوق  ٢٠١١يوني  ب

 ١٧/٨؛ وقرار اجمللـس     ١٦/١١٦اإلنسان لضحايا اإلرهاب عمال مبقرر جملس حقوق اإلنسان         
أغـسطس يومـا دوليـا إلحيـاء ذكـرى ضـحايا       / آب١٩جلمعية العامة بإعالن يوم     الذي أوصى ا  

  .اإلرهاب وإجالهلا
  

  منع اإلرهاب  -باء   
هناك مسألة أخـرى تنـدرج ضـمن واليـة املقـرر اخلـاص ويـود أن يركـز عليهـا خـالل                         - ٢٩

 فقـد بـات مـن املـسلم بـه علـى نطـاق واسـع اآلن بـأن                  . فترة واليته وهي مسألة منـع اإلرهـاب       
الدول األعضاء، بتعزيزها ومحايتها جلميع حقوق اإلنسان يف إطار التزاماهتا اليت يـتعني أن تفـي            
هبــا عمــال بالقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان، تعمــل أيــضا بفعاليــة علــى منــع اإلرهــاب مبعاجلــة  
الظروف املؤدية إليه، على أن املقرر اخلاص يرى أن من الواضـح جـدا أنـه ال ميكـن أن يـشكل                   

اســتراتيجية األمــم املتحــدة تــضع و.  مــن هــذه الظــروف ذريعــة أو تربيــرا ألعمــال اإلرهــابأي
 يف صـميم مكافحـة اإلرهـاب وتـشدد      بشكل واضـح العاملية ملكافحة اإلرهاب حقوق اإلنسان   

 حلقـوق   جيب أن تتماشـى مـع القـانون الـدويل         اليت تتخذ ملكافحة اإلرهاب     تدابري  أن ال ) أ(على  
أساسـية   ركيـزة    هـو    احترام حقوق اإلنسان للجميـع وسـيادة القـانون        أن  ) ب(؛ و   )١٤(اإلنسان

إنكــار أن ) ج(؛ و )١٥(جلميــع عناصــر االســتراتيجيةبالنــسبة أمــر أساســي  وملكافحــة اإلرهــاب
ــا تــؤدي إىل اإلرهــاب      ــه، ظروف . )١٦(حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون قــد خيلــق، يف حــد ذات

_________________ 
ــر   )١٣(    %http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20Victims%20ofانظــــــــــــــــــ

20Terrorism.pdf. 

 .٣، املرفق، الفقرة ٦٠/٢٨٨جلمعية العامة انظر قرار ا  )١٤(  

 .املرجع نفسه، املرفق، اجلزء الرابع، الفقرة التمهيدية  )١٥(  

 .املرجع نفسه، املرفق، اجلزء األول، الفقرة التمهيدية  )١٦(  
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 فقط مـضمون الركيـزة األوىل لالسـتراتيجية،         ال يردد ) ٢٠١٠ (١٩٦٣قرار جملس األمن     وإن
الـيت تعيـد التأكيـد علـى أن انتـهاكات حقــوق اإلنـسان هـي أحـد الظـروف املؤديـة إىل انتــشار           

فـألول مـرة يعتـرف جملـس األمـن          . اإلرهاب، بل يذهب أبعد مـن ذلـك بـإدراج صـيغة إجيابيـة             
لقـــانون وعمليـــات  قـــرار بـــأن اإلرهـــاب لـــن هتزمـــه القـــوة العـــسكرية وتـــدابري إنفـــاذ ا         يف

لوحــدها، وأكــد علــى مجلــة أمــور منــها ضــرورة تعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان    االســتخبارات
  .)١٧(األساسية واحلريات

ويف هذا الـسياق، يعـرب املقـرر اخلـاص عـن اقتناعـه بأنـه بـالتعمق يف فهـم الـصلة بـني                           - ٣٠
فـراد خيطئـون االختيـار،       الـيت جتعـل األ     - الفعليـة أو املتـصورة       -إمهال حقوق اإلنسان واملظامل     

ويـستحق التـرابط   . ميكن أن تعاجل بقدر أكرب من الفعالية الظروف املؤدية إىل انتـشار اإلرهـاب       
 - املدنيـة والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة            - بني احترام مجيـع حقـوق اإلنـسان       

لة مـساعدة الـدول     وميكـن أن ينـتج عـن دراسـة هـذه الـص            . ومنع اإلرهاب مزيدا مـن االهتمـام      
ــرام االلتزامــات يف جمــال حقــوق        ــع اإلرهــاب مــع احت ــة ملن األعــضاء يف صــياغة سياســات فعال

ويعد من املؤشرات املشجعة ختصيص مكانـة بـارزة حلقـوق اإلنـسان يف             . اإلنسان واالمتثال هلا  
 راسـبورغ يف  تجدول أعمال االجتماع اخلاص املذكور أعاله، املعقود مبقر جملـس أوروبـا يف س             

 بني جلنة مكافحة اإلرهاب واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميـة           ٢٠١١أبريل  /نيسان
  .بشأن موضوع منع اإلرهاب

وإن املسألتني احملددتني أعاله باعتبارمها مسألتني موضـع اهتمـام، لـن تعتـرب بـأي حـال                    - ٣١
 املـسائل األخـرى الـيت    وإن املقرر اخلاص سيتعامل مع مجيـع . من األحوال موضع اهتمام شامل 

  .تندرج ضمن نطاق واليته حينما تثار
  

  الزيارات القطرية  -جيم   
فيما يتعلق بالزيارات القطرية املقررة، تلقى املقرر اخلاص دعوة لزيـارة بوركينـا فاسـو                 - ٣٢

ــام   ــالل عـ ــة يف       . ٢٠١١خـ ــارة قطريـ ــراء زيـ ــن إجـ ــن املمكـ ــيلي أن مـ ــة شـ ــادت حكومـ وأفـ
  .٢٠١٢ عام
ــاك طل  - ٣٣ ــارة  وهن ــات زي ــن     ب ــن كــل م ــد م ــا بع ــت فيه ــد،   مل يب ــاد الروســي، وتايلن االحت

وأفـادت حكومـة مـصر، يف حـوار تفـاعلي      . وباكستان، واجلزائر، والفلبني، وماليزيا، ونيجرييا 
، أهنــا قــد ٢٠١١مــارس / آذار٧مــع جملــس حقــوق اإلنــسان ومــع املقــرر اخلــاص الــسابق، يف   

ت خالل الزيارة القطرية اليت قـام هبـا املقـرر اخلـاص             استفادت من املناقشات التفصيلية اليت جر     
_________________ 

 .، الفقرة الرابعة من الديباجة)٢٠١٠ (١٩٦٣انظر قرار جملس األمن   )١٧(  
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 وأكــدت أهنــا ســتنظر جبديــة وبعــني الرضــا يف طلــب  ٢٠٠٩أبريــل /الــسابق للقــاهرة يف نيــسان
ــات اإلجــراءات         ــدم يف إطــار والي ــيت تق ــات األخــرى ال ــب الطلب ــة، إىل جان ــارة ثاني إجــراء زي

  .ن السياسة واحلكم يف مصراخلاصة، مبجرد انتهاء املرحلة االنتقالية يف تنظيم شؤو
ــى أنــه             - ٣٤ ــرر اخلــاص عل ــا، يؤكــد املق ــام هب ــة املزمــع القي ــات القطري ــق بالبعث ــا يتعل وفيم

سيواصــل، علــى غــرار ســلفه، عنــدما يطلــب مــن حكومــات إرســال دعــوات للقيــام بزيــارات   
 مكافحـة  مبادرة املساعدة املتكاملـة يف جمـال  قطرية، إيالء االعتبار الواجب للبلدان الشريكة يف     

ــذ يف جمــال مكافحــة اإلرهــاب      ــة بالتنفي ــة العمــل املعني ــة   . اإلرهــاب لفرق ــزة الثالث ــا للركي ووفق
التدابري الرامية إىل بناء قـدرات      ”الستراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب املتعلقة بـ         

 وبنـاء   “ا الصدد األمم املتحدة يف هذ    الدول على منع اإلرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة         
بنـاء القـدرات يف مجيـع الـدول عنـصر أساسـي يف اجلهـود العامليـة ملكافحـة                    ”على التسليم بـأن     

ــى       )١٨(“اإلرهــاب ــم املتحــدة عل ــة األم ــدرة داخــل منظوم ــز الق ــة العمــل إىل تعزي ــسعى فرق ، ت
ة علـى   ستراتيجية العاملية بطريقة متكاملـ    مساعدة الدول املهتمة، بناء على طلبها، على تنفيذ اال        

  .نطاق ركائزها األربع
وتوفر البعثات القطرية للمقـرر اخلـاص فرصـة ممتـازة لإلسـهام بوجـه خـاص يف حتديـد                   - ٣٥

ــاب        ــة ملكافحــة اإلره ــة لالســتراتيجية العاملي ــزة الرابع ــذ الركي الفجــوات، إن وجــدت، يف تنفي
بوصـفه   دة القـانون  دابري الرامية إىل ضمان احترام حقوق اإلنـسان للجميـع وسـيا           الت”املتعلقة بـ   
 ومتكني هيئات حقوق اإلنسان التابعـة لفرقـة العمـل مـن             “األساسية ملكافحة اإلرهاب   الركيزة  

وكما ذكر، فقد وافقت بوركينا فاسـو،       . مساعدة كل حكومة يف تنفيذ االستراتيجية بكاملها      
ــدة، يف       ــي أحــد البلــدان الــشريكة الرائ ــيت ه ــة يف جمــال    ال مكافحــة مبــادرة املــساعدة املتكامل

ويـود املقـرر اخلـاص أن       . اإلرهاب، على طلب املقرر اخلاص إرسال دعوة للقيام بزيارة قطريـة          
يشكر حكومة بوركينا فاسو على دعوهتا ويعرب عن أمله يف أن ترسل نيجرييا، اليت هـي بلـد                  

  .شريك رائد آخر، دعوة أيضا يف هذا االجتاه
  

  التعاون  -دال   
بـــاحلوار اجلـــاري يف ســـياق مكافحـــة اجلمعيـــة العامـــة ، رحبـــت ٦٥/٢٢١يف القـــرار   - ٣٦

ومحايـة  اإلرهاب بني جملس األمن وجلنـة مكافحـة اإلرهـاب التابعـة لـه واهليئـات املعنيـة بتعزيـز                     
ــه علــى توطيــد    تحقــوق اإلنــسان، وشــجع  ــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة ل  جملــس األمــن وجلن

األمـم   مـع مفوضـية   وخـصوصا ، ةاملعنيـ الصالت والتعاون واحلوار مع هيئـات حقـوق اإلنـسان          
_________________ 

 .، املرفق، اجلزء الثالث، املقدمة٦٠/٢٨٨انظر قرار اجلمعية العامة   )١٨(  
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ــسان    ــوق اإلن ــرر اخلــاص املتحــدة حلق ــات      واملق ــسان واحلري ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي املعــين بتعزي
 اإلجراءات واآلليــات اجلهــات األخــرى املعنيــة بــ األساســية يف ســياق مكافحــة اإلرهــاب ومــع 

 مــع إيــالء ،املنــشأة مبوجــب معاهــداتاملعنيــة لــس حقــوق اإلنــسان واهليئــات التابعــة جمل اخلاصــة
بــشأن اجلــاري عملــها يف وســيادة القــانون اإلنــسان   حقــوق ومحايــةاالعتبــار الواجــب لتعزيــز 

  ).١٢الفقرة  (اإلرهابمكافحة 
ــسان إىل املقــرر اخلــاص    ١٥/١٥ويف القــرار   - ٣٧ ــة حــوار  ، طلــب جملــس حقــوق اإلن إقام

علـة ذات الـصلة،   منتظم ومناقشة جماالت التعـاون املمكنـة مـع احلكومـات ومجيـع اجلهـات الفا               
فيهــا اهليئــات والوكــاالت املتخصــصة والــربامج ذات الــصلة التابعــة لألمــم املتحــدة، ومنــها   مبــا
مكافحة اإلرهاب التابعة جمللـس األمـن ومديريتـها التنفيذيـة، وفرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ                    جلنة
نـع اإلرهـاب   جمال مكافحـة اإلرهـاب، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان، وفـرع م                يف

ــضالً عــن          ــدات، ف ــات املعاه ــة، وهيئ ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــابع ملكت الت
املنظمات غري احلكومية وغريها من املؤسسات الدوليـة اإلقليميـة أو دون اإلقليميـة، مـع التقيـد             

غيـة جتنـب    بنطاق واليته واحتـرام واليـة كـل هيئـة مـن اهليئـات املـذكورة أعـاله احترامـاً تامـاً ب                      
  )).و (٢ الفقرة(االزدواج يف اجلهود املبذولة 

بـصدد التعـاون مـع هيئـات        وويتطلع املقرر اخلـاص إىل تنفيـذ أحكـام هـذه القـرارات،                - ٣٨
ما تلقاه من رسائل التأييـد مـن رئـيس جلنـة جملـس األمـن املنـشأة                  يشجعه  األمم املتحدة املعنية،    

قاعدة وحركة طالبان وما يرتبط هبما مـن أفـراد          بشأن تنظيم ال  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧عمال بالقرار   
لتـصبح جلنـة جملـس األمـن        ) ٢٠١١ (١٩٨٩وكيانات اليت حتولـت عمـال بقـرار جملـس األمـن             

بـــشأن تنظـــيم القاعـــدة ومـــا ) ٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩ (١٢٦٧املنـــشأة عمـــال بـــالقرارين 
للجنــة مكافحــة  يــرتبط بــه مــن أفــراد وكيانــات، ومــن املــدير التنفيــذي للمديريــة التنفيذيــة         

كما يأمل املقرر اخلاص أن يواصل مع جلنة مكافحـة اإلرهـاب املنـشأة عمـال بقـرار                  . اإلرهاب
بــشأن مكافحــة اإلرهــاب وجلنــة جملــس األمــن املنــشـأة عمــال   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣جملــس األمــن 

 مـع جلنـة جملـس األمـن          مـن تعـاون    حققـه املقـرر اخلـاص الـسابق       ما  ،  )٢٠١١ (١٩٨٨بالقرار  
  ).١٩٩٩ (١٢٦٧نشأة عمال بالقرار السابقة امل

  
  استنتاجات وتوصيات  -خامسا  

، فإنـه يغتـنم   ٢٠١١أغـسطس  / آب١ يف المبا أن املقـرر اخلـاص مل يتـول منـصبه إ         - ٣٩
 عن جماالت اهتمامه ضمن اضطالعه بواليته اليت        اً أولي اً هذا التقرير عرض   لتضمنيالفرصة  

  .يصدر بشأهنا توصيات
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جمموعـة العـشر جمـاالت للممارسـات الفـضلى الـيت أعـدها سـلفه         لدى البناء علـى      - ٤٠
والتوسـع فيهـا، يعتـزم املقـرر اخلـاص كفالـة إيـالء اهتمـام متناسـب                  ) A/HRC/16/51 انظر(

حلقوق الضحايا املباشرين وغري املباشرين ألعمال اإلرهاب، والواجبات اليت يتعني أن تفي 
  .هبا الدول إزاء الضحايا الفعليني واحملتملني

وعالوة على ذلك، يود املقرر اخلاص التركيز خالل فترة واليته على مـسألة منـع                 - ٤١
اإلرهاب من خالل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وباالمتثال لاللتزامات املقطوعـة مبوجـب             

  .قانون حقوق اإلنسان
إضــافة إىل ذلــك، يــسعى املقــرر اخلــاص إىل إجــراء زيــارات إىل بلــدان شــريكة يف     - ٤٢
رة املساعدة املتكاملة يف جمال مكافحة اإلرهاب لفرقـة العمـل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال                  مباد

ويعتزم املقرر اخلاص مواصلة التعاون مع احلكومـات ومجيـع األطـراف            . مكافحة اإلرهاب 
الفاعلة املعنية، مبا فيها هيئات األمم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة وبراجمهـا ذات الـصلة،            

  . احلكومية وسائر املؤسسات الدولية اإلقليمية أو دون اإلقليميةواملنظمات غري
ويود املقرر اخلاص التشديد على أن هـذا التقريـر املواضـيعي يركـز يف مجلـة أمـور                     - ٤٣

بــأي حــال مــن علــى حقــوق ضــحايا اإلرهــاب، لكــن هــذا اجلانــب يف الواليــة لــن ينــتقص  
ــة امتثــال الــدول اللتزاماهتــ    ــة كفال ا املقطوعــة يف جمــال حقــوق اإلنــسان  األحــوال مــن أمهي

مع املزعوم ضلوعهم يف اإلعداد الرتكاب أعمال إرهابية أو التحـريض           واملتعلقة بالتحقيق   
وهاتــان الــضرورتان متكاملتــان . علــى ارتكاهبــا أو ارتكاهبــا فعــال، وحماكمتــهم، ومعاقبتــهم

تتـسم بالفعاليـة    وتشكالن ركيزتني أساسيتني لصيانة مبادرات يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب             
ويشدد املقـرر اخلـاص علـى أن كلتـا اجملمـوعتني مـن              . واالمتثال ملقتضيات حقوق اإلنسان   

ويكمـن جـوهر    . االلتزامات تنطوي على واجبات تقـع يف املقـام األول علـى عـاتق الـدول               
العمل املشروع للدولة يف سياق استراتيجيات مكافحـة اإلرهـاب يف إجيـاد تـوازن منـصف          

يف املقــام ويف حــني أن إجيــاد ذلــك التــوازن هــو . اجملمــوعتني مــن الواجبــاتومتناســب بــني 
  .األول شأن راجع للسلطات الوطنية، فإنه أمر خاضع لإلشراف الدويل

 هبـا   حتقـق وسيسهم املقرر اخلاص يف هذا اإلشراف بتـدقيق النظـر يف الطريقـة الـيت                  - ٤٤
فيها الدول املزيد من الضرر    ُتلحق  الدول ذلك التوازن، وبالسعي إىل حتديد احلاالت اليت         

ــة،  بــضحايا اإلرهــاب باســتغالل حمنتــهم ذريعــة الختــاذ إجــر    ــة مفرطــة أو قمعي اءات تنفيذي
  .تربيرا النتهاك حقوق اإلنسان أو
  


