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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية والعشرون

   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
 املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     ملفوضة األمم التقرير السنوي   

  ة واألمني العاموتقارير املفوضية السامي
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن محاية حقوق              
  اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

  موجز    
وُيـسلط التقريـر    . ١٩/١٩م هذا التقرير عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان         ُيقد  

الضوء على التطورات ذات الصلة اليت حدثت منذ آخر تقرير للمفوضة السامية بشأن محاية              
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، وال سـيما مـن خـالل           

لعامة السابعة والستني، والتطورات ذات الصلة الـيت        املبادرات اليت اختذت يف دورة اجلمعية ا      
حدثت يف إطار فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وغري ذلك من األنشطة               
اليت اضطلعت هبا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مؤخراً فضالً عن األنشطة ذات الـصلة              

  .تها التنفيذية على تنفيذها يف اآلونة األخريةاليت عملت اللجنة التابعة جمللس األمن ومديري
ويتناول التقرير بعد ذلك عدداً من التحديات اليت تعترض اإلجراءات القانونيـة              

وقد اسُتخلصت املالحظات   . الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة اإلرهاب        
ئيـسية توضـيحية    إضافة إىل التحديات وتوصيات املمارسات اجليدة بوصفها نقاطـاً ر         

للمناقشات اليت دارت أثناء ندوات اخلرباء اإلقليمية الثالث األوىل اليت نظمتها املفوضـية             
السامية حلقوق اإلنسان بوصفها رئيسة للفريق العامل املعين حبماية حقـوق اإلنـسان يف              
 سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب             

  .بالتعاون مع مكتب فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب
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  مقدمة  -أوالً  
 مع التقدير بتقرير مفوضة األمم      ١٩/١٩أحاط جملس حقوق اإلنسان علماً يف قراره          -١

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق             
إضافة إىل العمل املضطلع به لتنفيذ الوالية اليت كلفتها هبا          ) A/HRC/16/50(رهاب  مكافحة اإل 

، وطلب إىل   ٦٠/١٥٨ واجلمعية العامة يف قرارها      ٢٠٠٥/٨٠جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها      
وشجع اجمللس أيـضاً هيئـات األمـم      . املفوضة السامية مواصلة جهودها يف هذا اخلصوص      

قها وبراجمها املعنية بدعم اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب علـى          املتحدة ووكاالهتا وصنادي  
مواصلة تيسري تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها فضالً عـن اإلجـراءات             

  .القانونية الواجبة وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب
 الضوء على التطورات    وهو ُيسلِّط . ١٩/١٩وُيقدم هذا التقرير وفقاً لقرار اجمللس         - ٢

للمفوضة السامية، وال سيما من خالل املبـادرات         ذات الصلة اليت حدثت منذ آخر تقرير      
، ويشمل ذلك استعراض االستراتيجية     اجلمعية العامة السابعة والستني   اليت اختذت يف دورة     

ادة القانون  العاملية لألمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب، واالجتماع الرفيع املستوى املتعلق بسي         
على املستويني الوطين والدويل، والتطورات ذات الصلة اليت حدثت يف إطار فرقة العمـل              
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وغري ذلك من األنشطة اليت اضطلعت هبا مفوضية              
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مؤخراً إضافة إىل األنشطة ذات الصلة اليت اضطلعت            

) ٢٠٠١(١٣٣٧هبا يف اآلونة األخرية اللجنة التابعة جمللس األمن املنشأة عمـالً بـالقرار              
ويف إطار متابعـة    . ومديريتها التنفيذية ) جلنة مكافحة اإلرهاب  (املتعلق مبكافحة اإلرهاب    

آخر تقرير للمفوضة السامية املقدم إىل اجمللس بشأن محاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات     
ياق مكافحة اإلرهاب، أُثريت جمموعة من الشواغل احملددة اليت أعرب عنها           األساسية يف س  

آنذاك فيما يتعلق باإلجراءات القانونية الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحـة              
وقد عوجل الكثري من هذه الشواغل املُثارة خـالل املناقـشات الـيت دارت يف               . اإلرهاب

لثالثة اليت نظمها مؤخراً الفريق العامل املعين حبماية حقـوق          اجتماعات اخلرباء اإلقليمية ا   
اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال مكافحـة               

ويـرد يف   . ولذلك، فإن النقاط األساسية هلذه املناقشات ترد يف الفرع الثالـث          . اإلرهاب
يات اليت تتعلق حبماية حقوق اإلنسان واحلريـات   الفرع الرابع موجز لالستنتاجات والتوص    

  .األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
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  التطورات األخرية   -ثانياً  

  أنشطة اجلمعية العامة  -ألف  

  استعراض استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب    
 العاملية ملكافحـة    أهنت اجلمعية العامة استعراضها الثالث الستراتيجية األمم املتحدة         -٣

. ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨ املؤرخ ٦٦/٢٨٢اإلرهاب الذي جيري كل سنتني باعتماد القرار      
وترحب املفوضة السامية بإعادة تأكيد االستراتيجية العاملية بوصفها التزاماً واضحاً من الدول            

ملكافحـة  األعضاء بضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وسيادة القانون كقاعدة أساسية           
 أمهية تنفيذ مجيع الركائز األربع لالسـتراتيجية العامليـة          ٦٦/٢٨٢ويؤكد القرار   . اإلرهاب

فتنفيذها سيعيد تأكيد الدور األساسي الـذي       . ملكافحة اإلرهاب بصورة متكاملة ومتوازنة    
 يف بـه تؤديه عملية تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على النحو الذي تظهر           

ووجـدت املفوضـة الـسامية أيـضاً        . كيزة الرابعة يف تنفيذ مجيع ركائز االستراتيجية      الر
يشجعها يف االعتراف الصريح من الدول األعضاء بالدور الذي ميكن أن يؤديـه اجملتمـع          ما

  . املدين يف تنفيذ االستراتيجية فضالً عن التزامها بدعم ضحايا اإلرهاب

   بسيادة القانون على املستويني الوطين والدويلاالجتماع الرفيع املستوى املتعلق    
 ،٦٥/٣٢ كمتابعـة لقرارهـا      ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٤ يف   ،عقدت اجلمعية العامة    -٤

وأكدت املفوضـة   . اجتماعاً رفيع املستوى بشأن سيادة القانون على املستويني الوطين والدويل         
تماع الرفيع املستوى أمهية عنـصر      السامية يف الكلمة اليت وجهتها إىل الدول األعضاء يف االج         

سيادة القانون بوصفه عماد احلماية القانونية حلقوق اإلنسان، وأشارت إىل املكونات الرئيـسية             
وسلّطت املفوضة السامية   . األربعة لسيادة القانون، وهي الشرعية واملساواة واملساءلة واملشاركة       

وعلى الدول أن تعتمـد  . ملبادئ سيادة القانونالضوء أيضاً على األمهية احلامسة للملكية الوطنية    
وطنياً ما التزمت به دولياً من خالل ضمان جعل القواعد واملعايري الدولية قاعدة لسيادة القانون               

  .، أثناء اجلهود اليت تبذهلا ملنع اإلرهاب ومكافحتهمبا يف ذلكعلى املستوى الوطين، 
 الرفيع املستوى إعالناً بشأن سيادة      واعتمد رؤساء الدول واحلكومات يف االجتماع       -٥

، وُيحدد اإلعالن الفهم املشترك للعناصر التعريفيـة        )١(القانون على املستويني الوطين والدويل    
واألهم من ذلك أن اإلعالن ُيقر بأن سيادة القانون تنطبق على مجيع            . ونطاق سيادة القانون  

. األمم املتحـدة وهيئاهتـا الرئيـسية   الدول سواء بسواء وعلى املنظمات الدولية اليت تشمل        
مجيـع  يوّجهـا  ينبغي أن مبدآن ويؤكد اإلعالن أن احترام سيادة القانون والعدالة وتعزيزمها     

  . عليها صفة الشرعيةا إمكانية التنبؤ بأعماهلا ويضفياأنشطتها ويتيح
__________ 

)١( A/RES/67/1. 
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لة ملنع  وسيكون لاللتزامات اليت تظهر يف اإلعالن مجيعها وقع هام على اجلهود املبذو             -٦
اإلرهاب ومكافحته، مبا يف ذلك التأكيد من جديد بشكل حمدد على أن مجيع التدابري املتخذة               
ملكافحة اإلرهاب جيب أن تفي بالتزامات الدول مبوجب القانون الدويل، وال سيما قـانون              

ويف هذا اخلصوص، فإن اإلعالن ُيعزز التزامات الدول األعضاء يف إطـار            . حقوق اإلنسان 
  .راتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاباالست
واغتنم الكثري من الدول األعضاء واملراقبني فرصة عقد االجتماع الرفيع املـستوى              -٧

 مشترك، وتبني تلك    و سواء على حنو فردي أ     )٢(لتقدمي تعهدات خاصة وحمددة زمنياً وطوعية     
وتشمل القائمـة   . لقانونالتعهدات التدابري العملية اليت سيتخذوهنا للمضي يف إرساء سيادة ا         

تعهدات بالقيام جبملة أمور منها التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ومعاهدات            
أخرى، وتعزيز أنظمة العدالة اجلنائية القائمة على سيادة القانون، ودعم احملكمـة اجلنائيـة              

إلطار الـدويل املتعلـق   الدولية، وإدراج أحكام اجلرائم الدولية يف التشريع الوطين، وحتسني ا      
باملساعدة القانونية املتبادلة، وحتسني إمكانية وصول الفئات الضعيفة إىل العدالة، بطرق منها            
توسيع نطاق إمكانية احلصول على املساعدة القانونية، وضمان املساءلة يف حالة االنتهاكات            

ومحايتها، حايا اإلنسانية الضواجلرائم املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومكافحة الفساد، ودعم حقوق 
وسيسهم الكثري من هذه التدابري بطرق هامة يف تعزيز فعاليـة هنـج           . والنهوض بإقامة العدل  

  .العدالة اجلنائية القائم على سيادة القانون إزاء مكافحة اإلرهاب مبا يتفق مع حقوق اإلنسان
ـ              -٨ مان أن  وحثت الدول األعضاء جملس األمن من خالل اإلعالن على مواصـلة ض

تكون العقوبات حمددة اهلدف بعناية دعماً لغايات واضحة، وأن تفرض حبذر للتخفيـف إىل              
، واحلفاظ على اإلجراءات العادلة والواضحة ومواصـلة        الوخيمةأدىن حد ممكن من آثارها      

وقد تعهدت جمموعة من الدول أيضاً بصورة طوعية بأن تقدم على وجه التحديـد          . تطويرها
سة إىل جملس األمن تتعلق بسبل تعزيز نظام العقوبات يف األمم املتحدة عـن              اقتراحات ملمو 

طريق زيادة حتسني اإلجراءات العادلة والواضحة، وال سيما فيما يتعلق بتعزيز نطاق وواليـة         
وقد دعت املفوضة السامية باستمرار إىل إقامة نظـام عقوبـات يتـسم           . إجراء أمني املظامل  

ايري واضحة ويرتكز إىل معيار أدلة مالئم وواضح ومطبـق بـشكل      بالشفافية ويستند إىل مع   
ويشمل ذلك إنشاء   . موحد، مبا ذلك اإلجراءات املتخذة إلدراج األمساء يف القوائم وشطبها         

آلية مراجعة فعالة ومستقلة ومتاحة للجميع وقادرة على توفري جرب فعال يف احلـاالت الـيت                
فوضة السامية الدول عندما تضع االقتراحات الـيت        وحتث امل . )٣(ُتنتهك فيها حقوق اإلنسان   

  .ستقدم لكي ينظر فيها اجمللس على أن تويل االعتبار هلذه املعايري

__________ 

لتوصيات اليت قدمها األمني العام يف برنامج العمل الذي يرد بالتفصيل يف تقريـر              تستند بعض هذه التعهدات إىل ا      ) ٢(
 .(A/66/749)برنامج عمل لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل : األمني العام املعنون إقامة العدل

ساسية يف سياق مكافحـة     انظر أيضاً تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األ            )٣(
 .(A/67/396)اإلرهاب املقدم إىل اجلمعية العامة 
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  أنشطة فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب  -باء  
تتابع املفوضية توجيه الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق اإلرهاب              -٩
ابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب هبدف دعم اجلهود اليت تبـذهلا               الت

الدول األعضاء يف تعزيز معارفها وفهم اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان وسـيادة القـانون يف             
مكافحة اإلرهاب وتنفيذه وملساندهتا يف جهودها الرامية إىل تنفيذ التدابري الواردة يف الركيزة             

  . الرابعة من استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب
، نظم الفريق العامل املعين حبماية حقـوق        ٢٠١٢ و ٢٠١١ويف الفترة ما بني عامي        -١٠

اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة             
اء يف إطار سلسلة مؤلفة من أربع حلقات عمـل          اإلرهاب ثالث حلقات عمل إقليمية للخرب     

تتعلق بضمان احلق يف حماكمة عادلة واإلجراءات القانونية الواجبـة يف سـياق مكافحـة               
وتـرد يف الفـرع     . ٢٠١٣اإلرهاب، ومن املقرر أن تعقد حلقة العمل الرابعة يف بداية عام            

ة للمناقشات اليت دارت يف حلقات الثالث أدناه املعلومات التفصيلية اليت تشمل النقاط الرئيسي     
  .العمل الثالث اليت عقدت إىل اليوم

، بدأ الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف        ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول ويف    -١١
سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب أيـضاً              

دريب وبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان من أجل املـوظفني           مشروعاً جديداً يتعلق بالت   
ويرمي املشروع بدعم   . املكلفني بإنفاذ القانون املعنيني باألنشطة اليت تتعلق مبكافحة اإلرهاب        

من احلكومات املاحنة إىل مساعدة الدول األعضاء يف اجلهود اليت تبذهلا لـضمان أن تكـون              
. سقة مع التزاماهتا يف ظل القانون الدويل حلقوق اإلنـسان         سياسات وأنشطة إنفاذ القانون مت    

وستشمل اخلطوات األوىل وضع وحدات تدريبية وغريها من املواد، وحتديد قائمة بـاخلرباء             
  .الذين بإمكاهنم توفري التدريب واملشورة التقنية للدول حبسب الضرورة

ق مكافحة اإلرهاب التابع    ووضع الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سيا          -١٢
لفرقة العمل أيضاً سلسلة من األدلة املرجعية حلقوق اإلنسان اليت ترمي إىل توفري إرشـادات               

جمـاالت  واضحة وعملية بشأن تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تتسق مع حقوق اإلنـسان يف              
أقـر مركـز    وقد  . ، ووضع األساس الالزم للتدريب على املستويني الوطين واإلقليمي        خمتارة

مكافحة اإلرهاب التابع لألمم املتحدة ختصيص اعتمادات مالية لترمجـة وإصـدار دلـيلني              
توقيف األشخاص مرجعيني أساسيني حلقوق اإلنسان جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية، ومها   

يد وقد أُقرت االعتمادات املالية أيضاً من أجل وضع املز        . وتفتيشهم، والبنية األساسية األمنية   
من األدلة املتعلقة باالحتجاز يف سياق مكافحة اإلرهاب، وتطابق التشريع الوطين ملكافحـة             
اإلرهاب مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وحظر املنظمات، واحلق يف حماكمة عادلة ويف             

  .اإلجراءات القانونية الواجبة يف سياق مكافحة اإلرهاب
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ريق العامل خطة عمله السنوية اليت سـيلتمس        ، اعتمد الف  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولويف    -١٣
من خالهلا التمويل لتنظيم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية اليت تتعلق بتعزيز املـساءلة يف               
سياق مكافحة اإلرهاب وتطبيق النهج الذي ُيركز على الضحايا وتقييم تشريعات مكافحـة             

 وتـأثري   ٢٠٠١سبتمرب  /أيلولن  اإلرهاب املعتمدة على املستوى الوطين منذ احلادي عشر م        
هذه التشريعات على التمتع حبقوق اإلنسان والتنفيذ العملي للدليل املرجعي األساسي حلقوق            
اإلنسان املتعلق باحلق يف حماكمة عادلة واإلجراءات القانونية الواجبة يف سـياق مكافحـة              

 تبادل املعلومات حول وسيستمر الفريق العامل أيضاً يف تيسري. اإلرهاب على املستوى العملي
الشواغل ذات األولوية املتعلقة حبقوق اإلنسان فضالً عن األمثلة على املمارسة اجليدة يف جمال              
محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب باالستناد إىل التجارب املكتـسبة علـى              

لـراهن إىل الـدول     املستويني الوطين والدويل، وتقييم الدعم واملساعدة املقدمني يف الوقت ا         
األعضاء لضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق مكافحة اإلرهاب، وحتديد الثغرات            
ومواطن الضعف ووضع املقترحات لتعزيز الدعم املقدم إىل الدول األعضاء من أجل محايـة              

وسيتعاون الفريق العامـل    . حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب على املستوى الوطين        
  .ثناء قيامه بذلك مع منظمات اجملتمع املدينأ

ويف سياق دور املفوضية السامية حلقوق اإلنسان داخل الفريق العامل املعين بـدعم               -١٤
ضحايا اإلرهاب وإبراز معاناهتم التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب،             

يف ندوة نقاش تتعلق حبقـوق ضـحايا        شارك األمني العام املساعد لشؤون حقوق اإلنسان        
البعثة الدائمة إلسبانيا ومكتب فرقة العمل       وقد نظمت . اإلرهاب بوصفه أحد املتحدثني فيها    

 ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٢املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب هذه الندوة اليت ُعقدت يف            
إبراز شواغل حقوق اإلنـسان     بنيويورك، وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت املفوضية        

وسعت جاهدة إىل إدراج قواعد حقوق اإلنسان ومعايريها يف صلب أعمال هـذا الفريـق               
  .٦٥/٢٢١العامل يف اإلطار الوارد يف استراتيجية مكافحة اإلرهاب وقرار اجلمعية العامة 

 يتعلـق   بوصفها عضواً يف الفريق العامل املعين بإدارة احلدود فيمـا       ،وقدمت املفوضية   -١٥
 مسامهة واسعة   ،مبكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب          

اجملموعة اإللكترونية للصكوك القانونية واملعايري واملمارسات املوصـى        يف  تتعلق حبقوق اإلنسان    
فوضية أيضاً إىل   وسعت امل . ٢٠١٢يوليه  /متوز ١٨هبا فيما يتعلق بإدارة احلدود اليت استهلت يف         

ضمان إيالء االهتمام الواجب ملسائل حقوق اإلنسان يف إطار املبادرة املشتركة بني فرقة العمل              
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب ومركز األمم املتحدة اإلقليمي للدبلوماسية الوقائيـة             

تيجية العامليـة ملكافحـة     اخلاص بآسيا الوسطى اليت ترمي إىل إعداد خطة عمل لتنفيذ االسترا          
وشـاركت  . ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٣٠اإلرهاب يف آسيا الوسطى اليت اعتمدت يف        

املفوضية يف إحاطات منتظمة لفرقة العمل اليت قدمتها إىل الدول األعضاء بشأن األنشطة احلالية              
واجتماعات التنسيق  للهيئات األعضاء يف فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب            

  . املشتركة بني الوكاالت اليت عقدهتا فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب
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  األنشطة األخرى للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
بناًء على دعوة الوزارة االحتادية السويسرية للشؤون اخلارجية، شاركت املفوضـية             -١٦

نتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب واألمم املتحدة فضالً عن املنظمـات          يف مؤمتر ضم أعضاء امل    
 ٢٢األخرى الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، وقد عقد املؤمتر يف إنترالكن يف الفترة مـن               

ووجهت املفوضية االهتمام يف ذلـك االجتمـاع إىل عـدة           . ٢٠١٢فرباير  /شباط ٢٤ إىل
 املتحدة حلقوق اإلنسان الوثيقة الصلة باملنتدى العاملي        مبادرات جارية يف إطار منظومة األمم     

، شاركت املفوضية يف االجتماع     ٢٠١٢مايو  /أيارويف  . ملكافحة اإلرهاب ومبادراته املختلفة   
الثالث للفريق العامل املعين بالعدالة اجلنائية وسيادة القانون التابع للمنتدى العاملي ملكافحـة             

وأثناء املناقشات اليت دارت يف كال االجتمـاعني، سـلطت     . اإلرهاب الذي عقد يف الهاي    
، مبا يف ذلك أنشطة بناء قدرات القضاة         باملوضوع املفوضية الضوء على مبادراهتا ذات الصلة     

واملدعني العامني وحمامي الدفاع ووكاالت إنفاذ القانون فضالً عن عمل هيئات املعاهـدات             
 يف إطار اإلجراءات اخلاصـة حلقـوق اإلنـسان     الدولية حلقوق اإلنسان واملكلفني بواليات    

وتؤدي تلك الواليات دوراً حامساً يف مساعدة الدول علـى          . واالستعراض الدوري الشامل  
مع حقوق اإلنـسان علـى      واتساقها   اجلهود اليت تبذهلا يف مكافحة اإلرهاب        فعاليةضمان  

ة الربـاط للتفـاهم   السواء، وهي تقدم إرشادات موضوعية وعملية ذات صلة مباشرة مبذكر      
حول املمارسات اجليدة لعملية مكافحة اإلرهاب الفعالة يف قطاع العدالة اجلنائية اليت اعتمدها 

ويف هذا اخلصوص، جتدر اإلشارة إىل أن الصلة الواضحة . )٤(املنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب 
 احملددة حلقوق اإلنـسان     بني هذه املمارسات اجليدة وأحكام القانون الدويل واملعايري الدولية        

ستفيد يف تعزيز شرعيتها وتضمن أن تشكل تدابري مكافحة اإلرهاب املعتمدة على املـستوى      
الوطين باالستناد إىل املمارسات اجليدة أرضية اللتزامات حقوق اإلنسان وسيادة القانون مبـا     

جـوهري يف   وقد أسهمت املفوضية أيضاً بشكل      . يتمشى مع مقدمة مذكرة الرباط للتفاهم     
املبادرات األخرى للمنتدى العاملي ملكافحة اإلرهاب حيثما كان ذلك مناسباً هبدف دعـم             

لدوليـة  تلك املبادرات إىل أحكام القانون الدويل واملعـايري ا        استناد  اجلهود املبذولة لضمان    
ـ         . )٥( معها واتساقهاحلقوق اإلنسان    ة وشاركت املفوضية أيضاً يف عملية تقييم لـُنهج العدال

__________ 

 تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بـشأن محايـة حقـوق اإلنـسان              ، على سبيل املثال   ،يشمل ذلك  )٤(
 وتقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية       ،(A/HRC/16/50)واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب       

 اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب املعنون عشرة جماالت للممارسات الفضلى             حقوق
 .(A/HRC/16/51) يف مكافحة اإلرهاب

يشمل ذلك املسامهات املوضوعية يف مشروع مذكرة اجلزائر للتفاهم بشأن املمارسات اجليدة يف جمـال                )٥(
ول على فدية ومذكرة مدريد للتفـاهم بـشأن         ورفض فوائد االختطاف من قبل اإلرهابيني للحص        منع

املمارسات اجليدة لتقدمي املساعدة إىل ضحايا اإلرهاب بعد اهلجوم على الفور ويف اإلجراءات اجلنائيـة               
فضالً عن مشروع خطة العمل املتعلقة بضحايا اإلرهاب يف إطار املنتدى العـاملي ملكافحـة اإلرهـاب              

بل الفريق العامل املعين مبكافحة التطرف العنيف التـابع للمنتـدى           أُعدت هذه الوثائق مجيعها من قِ       وقد
 .العاملي ملكافحة اإلرهاب
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اجلنائية وسيادة القانون املتبعة إزاء برامج مكافحة اإلرهاب يف جنوب شرق آسـيا، وهـي               
عملية استهلها الفريق العامل املعين ببناء القدرات يف جنوب شرق آسيا التابع للمنتدى العاملي              

  .ملكافحة اإلرهاب
لـس األمـن    مع جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمل     تعاوهنا الوثيق   وواصلت املفوضية     -١٧

يف اجتماع خـاص  ، أسهمت املفوضية بنشاط    ٢٠١١أبريل  /نيسانويف  . ومديريتها التنفيذية 
حول منع اإلرهاب عقدته جلنة مكافحة اإلرهاب إىل جانب منظمات دولية وإقليمية ودون             

 /أيلـول ويف .  وقد شارك يف تنظيم هذا االجتماع جملـس أوروبـا         إقليمية يف ستراسبورغ،  
شاركت املفوضية يف اجتماع عقدته جلنة مكافحة اإلرهاب يف نيويـورك           ،  ٢٠١١ سبتمرب

وشارك ممثلو املفوضية السامية .  وإنشاء اللجنة١٣٧٣لتخليد ذكرى اعتماد قرار جملس األمن 
نظمتـها  ) ٢٠٠٥(١٦٢٤حلقوق اإلنسان أيضاً يف حلقة عمل إقليمية بشأن تطبيق القـرار            

 /تـشرين الثـاين   رهاب، وقد ُعقدت حلقة العمـل يف        املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإل    
شاركوا يف حلقة عمل لألخصائيني بشأن الدور الذي يؤديـه          كما   بنريويب،   ٢٠١١ نوفمرب

املدعون العامون يف قضايا اإلرهاب وهي حلقة نظمتها املديرية التنفيذية للجنـة مكافحـة              
  .٢٠١٢يونيه /حزيراناإلرهاب يف اجلزائر يف 

نشطة األخرى مشاركة املفوضية يف اجتماع يتعلق مبراكز احتجاز األمن ومشلت األ  - ١٨
 ٢٩ إىل   ٢٦من  يف الفترة   نظمه اجملتمع املدين يف اسطنبول       القومي يف أفغانستان وباكستان   

، أسهمت املفوضية السامية حلقـوق      ٢٠١٢مارس  /آذارويف  . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
ضمان احترام حقوق اإلنسان وسيادة القـانون يف        اإلنسان يف مؤمتر يف كوبنهاغن بشأن       

املقاضاة اجلنائية جلرائم اإلرهاب، وهو مؤمتر عقد برعاية الرئاسة         : سياق مكافحة اإلرهاب  
، سامهت املفوضية يف حلقة نقـاش       ٢٠١٢مايو  /أيار ٨ويف  . الدامنركية لالحتاد األورويب  

 ٩ويف يومي   . رهاب يف نيويورك  بشأن إصالح األمم املتحدة وسيادة القانون ومكافحة اإل       
اشـترك يف    املفوضية حلقة عمل يف لنـدن        حضرت،  ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول  ١٠و

، وهي حلقـة    جلرمية وأمانة الكومنولث  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات وا     تنظيمها  
يف عمل موجهة إىل قضاة احملكمة العليا االحتادية النيجريية بشأن مسائل تتعلـق بالفـصل               

، شـاركت   ٢٠١٢نـوفمرب   /تشرين الثاين  ١٣ و ١٢ويف يومي   . قضايا خاصة باإلرهاب  
املفوضية يف اجتماع عقدته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف فيينا بشأن تعزيز التعـاون               
اإلقليمي ومؤسسات العدالة اجلنائية وقدرات سيادة القانون ملنـع ومكافحـة اإلرهـاب             

  .رهابوالتطرف الذي يؤدي إىل اإل
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أنشطة جلنة مكافحة اإلرهاب التابعة جمللس األمن واملديرية        : التطورات األخرى   -دال  
  التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب

تواصل جلنة مكافحة اإلرهاب واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب مراعـاة             -١٩
يذ قـراري جملـس     شواغل حقوق اإلنسان ذات الصلة يف برامج عملها اليت تركز على تنف           

كـانون   اهلند منـذ     اليت ترأسها  ، اللجنة وتنظم). ٢٠٠٥(١٦٢٤و) ٢٠٠١(١٣٧٣ األمن
 وهي مسائل تشري     مناقشات موضوعية حول مسائل ذات صلة بالقرارين       ،٢٠١١يناير  /الثاين
ويشمل ذلك اإلشارة إىل ضرورة     .  باملوضوع  الصلة  إىل جوانب حقوق اإلنسان ذات     مجيعها

ان يف االعتبار أثناء معاجلة الطلبات املتعلقة بالترحيل وتقـدمي املـساعدة            وضع حقوق اإلنس  
القانونية املتبادلة فضالً عن أمهية ضمان املعاملة العادلة يف جتميد أصول األشـخاص الـذين               

وقد عوجلت مسائل حقوق اإلنسان ذات      . ُيعتقد أهنم قد تورطوا يف ارتكاب أعمال إرهابية       
ستقصائية العاملية اليت أعدهتا اللجنـة وقدمتـها إىل جملـس األمـن             الصلة يف الدراسات اال   

وإضـافة إىل ذلـك     ). ٢٠٠٥(١٦٢٤و) ٢٠٠١(١٣٧٣يتعلق بتنفيذ الدول للقرارين      فيما
 تضمن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب     ،  )٢٠١٠(١٩٦٣ ووفقاً لقرار جملس األمن   

لصلة يف سياق الزيارات القطرية اليت نظمتها       إيالء االهتمام إىل مسائل حقوق اإلنسان ذات ا       
  . باالتفاق مع الدولة العضو اليت قامت بزيارهتا

مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      ااتصاالهتيف   اللجنة ومديريتها التنفيذية     استمرتو  -٢٠
واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق مكافحـة              

 وقرار  ٦٦/١٧١إلرهاب وهيئات حقوق اإلنسان األخرى مبا يتمشى مع قرار اجلمعية العامة            ا
وعقدت املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهـاب جلـسة         . ١٩/١٩جملس حقوق اإلنسان    

) ٢٠٠٥(١٦٢٤داخلية الستثارة األفكار بشأن جوانب حقوق اإلنسان اخلاصة بتنفيذ القـرار           
، وقد دعت إليها املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة حقـوق         ٢٠١١ر  أكتوب/تشرين األول يف  

اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحايـة             
وواصـلت املديريـة    . احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد          

ها النشطة يف الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة            التنفيذية أيضاً مسامهت  
اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب الذي ترأسه املفوضـية،              

يف ذلك عن طريق مشاركتها يف حلقات العمل اإلقليمية الثالث املتعلقة باحملاكمة العادلـة               مبا
لقانونية الواجبة يف سياق مكافحة اإلرهاب اليت نظمتها املفوضية السامية حلقوق           واإلجراءات ا 

  . اإلنسان بوصفها رئيسة للفريق العامل
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  اإلرهاب اإلجراءات القانونية الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة  -ثالثاً  
اجمللس عن بالغ قلقها     املقدم إىل    (A/HRC/16/50)أعربت املفوضة السامية يف تقريرها        -٢١

إزاء التدابري اليت اعتمدهتا بعض الدول يف إطار ما تقوم به ملكافحة اإلرهاب، فهـي تـدابري                 
 مـن إمكانيـة     ، على حنو آخـر    ،تزال تنتهك املعايري األساسية للمحاكمة العادلة أو حتد        ال

 يف كـثري مـن      وتشمل هذه التدابري اعتماد وتطبيق تشريعات     . الوصول إىل العملية القضائية   
وهذه التشريعات ختالف مبـدأ     . البلدان تتضمن تعاريف فضفاضة وغامضة جلرائم اإلرهاب      

 ألهنا ال تنص على إرسال إخطار يف وقت معقول بـاإلجراءات الـيت تغطيهـا                ،)٦(الشرعية
ألهنا واسعة النطاق إىل درجة جتعلها تغطي أعماالً ال تعترب من الناحية املنطقيـة إرهابيـة                 أو
وإن حجم هذه التشريعات ونطاقها أيضاً قد ساعد . بيعتها أو ال تعترب جرائم على اإلطالق    بط

السلطات على إنفاذها بصورة تعسفية ومتييزية وأفضى يف كثري من احلاالت إىل انتهاك احلق              
يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات وحرية الدين أو املعتقد فضالً عن انتهاك احلقوق              

  .)٧(لة باإلجراءات القانونية الواجبة، مبا يف ذلك احلق يف حماكمة عادلةاملتص
وإضافة إىل ذلك سعت بعض البلدان أثناء مواجهة التحديات اليت تشكلها خمـاطر               -٢٢

وقد فعلت  . اإلرهاب إىل إغفال دور نظام العدالة اجلنائية يف معاجلة قضايا مكافحة اإلرهاب           
رية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك االحتجـاز اإلداري وأوامـر          ذلك باستخدام التدابري اإلدا   

املراقبة وإدراج أمساء األشخاص على قائمة اإلرهابيني واستخدام قوانني اهلجـرة والترحيـل             
وجلأت السلطات يف بعض الـدول إىل احتجـاز   . عوضاً عن استخدام أنظمة العدالة اجلنائية 

ضمانات الواجبة املتاحة يف ظل القانون الدويل       أشخاص متهمني باإلرهاب من دون احترام ال      
ويف بعض الواليات القضائية، جرى متديد فتـرة        . )٨(ميع األشخاص احملرومني من حريتهم    جل

 االحتجاز االحتياطي قبل توجيه التهمة لألشخاص املشتبه يف اضطالعهم بأعمال إرهابية يف           
دون إذن قضائي أو بدون النظـر يف      زادت املدة الزمنية احملددة للشخص الذي ُيحتجز ب        حني

وكانت نتيجة ذلك يف أماكن كثرية هي احتجاز األفراد املتهمني مبمارسة           . أسباب احتجازه 
نشاط إرهايب لفترات طويلة من دون توجيه هتم إليهم أو حماكمتهم بل من دون اللجـوء إىل       

تهك احلق يف احلريـة  وميكن هلذه املمارسات أن تن. مراجعة قضائية مستقلة يف بعض احلاالت 
وتزيـد هـذه    . )٩(ويف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي املنصوص عليه يف القانون الـدويل          

املمارسات أيضاً من خطر التعرض للتعذيب وغريه من إساءة املعاملة وتعوق املساءلة يف حالة              
 وميكن لطول فترة االحتجاز قبل توجيه التهم أيـضاً أن يـشكل           . حدوث تلك االنتهاكات  

  .انتهاكاً ملبدأ افتراض الرباءة، وينال بالتايل من احلق يف حماكمة عادلة
__________ 

 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٥املادة  )٦(
 .١٤و) ٣(٩ املادتان ،املرجع نفسه )٧(
يف سياق الرتاعات   ينص القانون اإلنساين الدويل على أحكام محاية مشاهبة إىل حد كبري حملاكمة األشخاص               )٨(

 .A/HRC/16/50 من الوثيقة ٣٠انظر الفقرة . املسلحة
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٩املادة  )٩(
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وهناك سياسات وممارسات أخرى تقف أيضاً يف وجه احلق يف حماكمة عادلة الذي               -٢٣
وإن ممارسات استخدام شـهود     . يتمتع به األشخاص املتهمون باالضطالع بأنشطة إرهابية      

اط األدلة اليت ميكن حجبها عن الدفاع يف قضايا         دون الكشف عن هويتهم وتوسيع نطاق أمن      
األشخاص املشتبه مبمارساهتم لنشاط إرهايب هي ممارسات تتعارض مع احلق يف حماكمة عادلة             

ويف بعض الواليات القضائية، ُيسمح باستخدام أدلة تتضمن اعترافـات          . يف عدد من الدول   
 القانون الدويل حلقوق    ّد انتهاكاً ألحكام  مما ُيع انتزعت حتت وطأة التعذيب أو إساءة املعاملة        

وقد أنشأ عدد من البلدان دوائر استثنائية أو متخصصة يف إطار احملـاكم العاديـة               . اإلنسان
احملاكم اخلاصة إلجراء حماكمات تتعلق باإلرهاب على حنو خيالف يف بعض األحيان معايري              أو

اكمة عادلة أمام حمكمة مستقلة ونزيهة   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يتعلق منها باحلق يف حم          
  .)١٠(وكذلك بدون تقدمي ضمانات كافية للمتهم باستخدام اإلجراءات القانونية الواجبة

احملاكمة العادلة واإلجراءات القانونية الواجبة يف سياق       ب املتعلقةقليمية  اإلرباء  اخل اتندو    
  مكافحة اإلرهاب

ريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنـسان يف        شاركت املفوضية، بوصفها رئيسة للف      -٢٤
سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب يف تنظيم         
سلسلة من ندوات اخلرباء اإلقليمية بالتعاون مع مكتب فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال               

ولتقدمي إرشادات يف جمال املمارسة اجليدة      مكافحة اإلرهاب وذلك للتصدي هلذه التحديات       
وقد . بشأن اإلجراءات القانونية الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة اإلرهاب           

سعينا جاهدين من خالل هذه االجتماعات إىل تيسري مشاركة جمدية للخرباء واملمارسني على 
تعلق باإلجراءات القانونية الواجبة يف     املستويني اإلقليمي والوطين الذين يعملون على قضايا ت       

سياق مكافحة اإلرهاب الذين يقدمون املعارف املباشرة والعمليـة اخلاصـة بالتحـديات             
  .والتعقيدات الناشئة فضالً عن التجارب املوصى هبا يف جمال املمارسة اجليدة

 /طوقد ُعقدت ندوة اخلرباء اإلقليمية األوىل ملنطقة جنوب شـرق آسـيا يف شـبا                -٢٥
 /وُعقد اجتماع ثاٍن ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف شباط      .  يف بانكوك  ٢٠١١ فرباير

 / يف اسطنبول، أما االجتماع الثالث املخصص للمنطقة األوروبية فُعقد يف متوز           ٢٠١٢فرباير  
  .٢٠١٣ومن املقرر عقد اجتماع اخلرباء األخري يف أوائل عام .  يف بروكسل٢٠١٢يوليه 
مثل أهداف ندوات اخلرباء اإلقليمية تلك يف تقييم وحتليل العقبات والتحديات اليت            وتت  -٢٦

تعترض تنفيذ الشروط الالزمة إلجراء حماكمة عادلة على النحو احملـدد يف القـانون الـدويل                
واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ويف حتديد احلقوق األساسية األخرى لضمان توفري الـشروط             

مال احلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة اإلرهـاب، وتبـادل التجـارب              األساسية إلع 
وأتاحت هذه . يتعلق باملمارسات اجليدة مع احترام محاية حقوق اإلنسان يف هذا اخلصوص          فيما

الندوات أيضاً فرصة للنظر يف الدور الذي تؤديه الصكوك اإلقليمية ملكافحة اإلرهـاب عنـد               
__________ 

 .(A/HRC/16/50)انظر تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان  )١٠(
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وقد يّسرت النـدوات    . ع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املنطبقة     االقتضاء ويف مدى اتساقها م    
أيضاً النظر يف قضايا املساءلة بشأن االنتهاكات اليت حدثت يف املاضي على املستويني الفـردي               
واملؤسسي فضالً عن إجراء مناقشات استشرافية حول الطريقة اليت ميكـن هبـا للمؤسـسات              

 أهدافها املتعلقة مبكافحة اإلرهاب وضمان متتـع مجيـع          والسلطات أن تكون فعالة يف حتقيق     
  .األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية حبقوق اإلنسان على أساس اإلجراءات القانونية الواجبة

وستسهم حصيلة ندوات اخلرباء يف إصدار دليل مرجعي أساسي حلقوق اإلنـسان              -٢٧
ُيعده الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية              

 هذا الدليل الذي يـستند      سريشدو. بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب الذي ترأسه املفوضية       
الـدول  عند صدوره،    ،قتعلقة بأفضل املمارسات املكتسبة من خمتلف املناط      إىل التجارب امل  

 بشأن الطريقة األفضل لضمان اإلجراءات القانونية الواجبـة         وجهات أخرى غريها  األعضاء  
  .واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة اإلرهاب

مة املشتركة وألغراض هذا التقرير، جرى استخالص بعض املواضيع واملالحظات العا        -٢٨
إضافة إىل التحديات واملمارسات اجليدة كنقاط رئيسية توضيحية للمناقشات اليت دارت يف            

  . ندوات اخلرباء اإلقليمية الثالث األوىل

  املالحظات العامة    
املالحظات الشاملة لعدة قطاعات اليت أبداها املشاركون يف الندوات اإلقليميـة           من    -٢٩

ية حقوق اإلنسان وضمان احترام سيادة القانون تسهم يف حـد           الثالث كلها أن مسألة محا    
ذاهتا يف مكافحة اإلرهاب، بطرق منها هتيئة مناخ من الثقة بني الدول واألشخاص التـابعني               
لواليتها إضافة إىل ضمان استبعاد األدلة كتلك اليت ُتنتزع بأسلوب يتعارض مـع حقـوق               

نسان، مبا يف ذلك انتهاك اإلجراءات القانونيـة        وباملقابل، ميكن النتهاك حقوق اإل    . اإلنسان
الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة اإلرهاب أن يأيت بعكس النتيجة املرجـوة               

  .ألنه ُيسهم يف هتيئة الظروف املفضية إىل انتشار اإلرهاب
وهناك اعتراف واسع بأن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان مسألة أساسية الختـاذ              -٣٠

ويف هذا اخلصوص، . تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل    
مكافحة اإلرهاب بأن جتدر اإلشارة إىل أن االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب تقّر صراحة 

جيب أن تكون متسقة مع التزامات الدول مبوجب القانون الدويل ويشمل ذلـك القـانون               
 أوضح تعبري على هذه االلتزامات يـرد يف         كما أن .  حىت تؤيت مثارها   قوق اإلنسان الدويل حل 

ولذلك ُتشَّجع الدول بقوة    . املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تكون الدول أطرافاً فيها        
على أن تصبح طرفاً يف مجيع هذه الصكوك كجزء من استراتيجية شاملة وفعالـة ملكافحـة                

نضمام إىل تلك الصكوك مينح الدولة أيضاً املصداقية والشرعية يف أعني           االكما أن   . اإلرهاب
  .اجملتمع الدويل ويقدم خطوط األساس الواضحة واملقبولة على املستوى الدويل لسلوك الدولة
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وقد أكدت املناقشات اليت دارت يف ندوات اخلرباء اإلقليمية أيضاً أسـبقية ُنهـج                -٣١
وهنـاك اعتـراف    . ى أساس سيادة القانون إزاء مكافحة اإلرهاب      العدالة اجلنائية القائمة عل   

متزايد بفضل املمارسات والتجارب اجليدة بأنه ينبغي استخدام األنظمة العادية للعدالة اجلنائية          
ومقاضاة مرتكيب األفعال اإلرهابية وفقاً     . يف حماكمة األشخاص املشتبه يف تورطهم باإلرهاب      

نسان مسألة حامسة ملنع اإلرهاب ومكافحته، فمن شأن ذلـك أن           للمعايري الدولية حلقوق اإل   
يضمن املساءلة بتقدمي اجلناة إىل العدالة فضالً عن توفري اجلرب لضحايا اإلرهاب وتقـدمي أداة               

وُيفيد الرد على اإلرهاب بالعدالة اجلنائية القائمة على أساس         . رادعة ألفعال اإلرهاب احملتملة   
ضمان أن حتلّي املؤسسات باملسؤولية والفعاليـة والـشرعية علـى           سيادة القانون أيضاً يف     

وهذا مبدأ معترف به يف االستراتيجية العاملية ملكافحة        . املستويات الوطين واإلقليمي والدويل   
اإلرهاب وهو ما يؤكد أمهية دور األمم املتحدة يف تعزيز البنية القانونيـة الدوليـة بفـضل                 

م حقوق اإلنسان وأنظمة العدالة اجلنائية الفعالة وهو ما يشكل النهوض بسيادة القانون واحترا
  .)١١(قاعدة أساسية لكفاحنا املشترك ضد اإلرهاب

  التحديات واملمارسات اجليدة    
أبرزت املناقشات اليت دارت يف كل ندوة من ندوات اخلرباء اإلقليمية الثالث أيضاً               -٣٢

اءات القانونية الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة       بعض التحديات احملددة اليت تعترض اختاذ اإلجر      
يف سياق مكافحة اإلرهاب فضالً عن املبادئ واملمارسات اجليـدة الـيت تـستند إىل رؤى                

  .املشاركني وجتارهبم وخرباهتم

  حظر التعذيب وإساءة املعاملة    
لـة يف   رأى املشاركون، على سبيل املثال، أن اخلطر املتزايد للتعذيب وإساءة املعام            -٣٣

فقد سلطت  .  جسامة حلقوق اإلنسان   سياق مكافحة اإلرهاب هو من بني التحديات األكثر       
املناقشات الضوء على الطابع اآلمر وغري القابل للتقييد حىت يف أوقات الطوارئ ملبدأ احلظـر               

تزام املطلق للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالل             
بعدم اإلعادة القسرية والعناصر الرئيسية للحق يف حماكمة عادلة بوصفها أدوات تزيد بدرجة             

وأُشري إىل  . كبرية من أمهية التقيد الشديد هبذه احلقوق اإلنسانية يف سياق مكافحة اإلرهاب           
آليات الرقابة والرصد الفعالة اليت تشمل، ضمن ما تشمله، التـصديق علـى الربوتوكـول               

. تياري التفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذه على أن ذلك مسألة أساسية يف عملية احلظـر             االخ
وذُكرت تدابري حمددة، مثل إجراء فحوص طبية روتينية لدى دخـول مراكـز االحتجـاز               

وأبرز املشاركون املسامهة اهلامة اليت تقـدمها       . واخلروج منها بوصفها متثل ضمانات حامسة     
رعية ملنع التعذيب يف زيادة املعارف املتعلقة بأفضل املمارسات الوقائية          جلنة األمم املتحدة الف   
  .وتبادل اخلربات الدولية

__________ 

 .٥ة، الفقرة الركيزة الرابعة لالستراتيجي: االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، خطة العمل )١١(
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  التشريعات الوطنية    
يتمثل أحد الشواغل املشتركة املعرب عنها يف سن تـشريعات وطنيـة ملكافحـة                -٣٤

اإلرهاب وضعت بصياغة فضفاضة وتنفيذها، والتعسف يف استخدام تـشريعات مكافحـة            
وأشار املـشاركون  . إلرهاب من قبل السلطات ملنع النشاط الذي يكون مشروعاً لوال ذلك    ا

إىل أنه جيب أن ُتحدد قوانني مكافحة اإلرهاب وتدابري التنفيذ خصيصاً لتقومي السلوك الذي              
وأبـرز  . يكون بطبيعته إرهابياً حقاً حبيث تفي تلك القوانني والتدابري مبتطلبات مبدأ الشرعية           

ركون يف هذا اخلصوص الضرورة امللحة لوضع تعريف دقيق وضيق ومعترف به عامليـاً              املشا
  .ملاهية فعل اإلرهاب كخطوة حنو احلماية من التعسف على املستوى الوطين

  افتراض الرباءة    
أبرزت املناقشات اليت دارت يف كل ندوة من الندوات األمهية احلامسة إلعمال احلق               -٣٥

سياق مكافحة اإلرهاب واحلق يف افتراض الرباءة إىل أن تثبت اإلدانـة            يف حماكمة عادلة يف     
وينّص هذا املبدأ األساسي على    . )١٢(مبوجب القانون ومعاملة الفرد كربيء إىل أن تثبت إدانته        

وعلى النحو الـذي    . حتميل االدعاء عبء إثبات ذنب املتهم مبا ال يدع جماالً للشك املعقول           
قوق اإلنسان، فإن افتراض الرباءة يلزم أيضاً اجلهاز التنفيذي الـذي           حددته اللجنة املعنية حب   

ويف سـياق   . )١٣(عليه أالّ حيكم مسبقاً على قضية بالتعبري عن آراء عامة بشأن ذنب املتـهم             
مكافحة اإلرهاب، فإن االحتجاز الطويل السابق للمحاكمة ميكن أيضاً أن ينتهك افتـراض             

  .بة احملتجز قبل حماكمتهالرباءة عندما يكون أثره هو معاق

  مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع    
ُسلط الضوء أيضاً على مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع بوصفه أداة حامسة لضمان احترام               -٣٦

ويقتضي هذا املبدأ متتع مجيع األطـراف       . احلق يف حماكمة عادلة يف سياق مكافحة اإلرهاب       
 إىل القانون وهلـا مـربرات موضـوعية         باحلقوق اإلجرائية نفسها ما مل توجد تفرقة تستند       

ويتعلق املبدأ بصفة خاصة    . )١٤(ومعقولة وال تنطوي على ظلم فعلي أو إجحاف باملدعى عليه         
بعدد من جوانب احملاكمة العادلة، مثل احلصول على األدلة واملشاركة يف جلسة االسـتماع              

يت تعترض هـذا املبـدأ      وقد أبرزت املناقشات بعض التحديات ال     . والتمثيل القانوين الفعال  
األساسي للحق يف حماكمة عادلة، مبا يف ذلك التطبيق الواسع النطاق ملبدأ األمـن القـومي                

__________ 

 .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) ٢(١٤املادة  )١٢(
 / متـوز ٢٠اآلراء املعتمـدة يف   (غريدين ضد روسـيا ، ٧٧٠/١٩٩٧ البالغ رقم   ،ثالامل ، على سبيل  انظر )١٣(

 .)٢٠٠٠ يوليه
واة أمام احملاكم واهليئات    املتعلق باحلق يف املسا   ) ٢٠٠٧(٣٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )١٤(

وقد أقرت اللجنة صراحة بأن هذا املبدأ ينطبق على اإلجـراءات           . ١٣القضائية ويف حماكمة عادلة، الفقرة      
 .اجلنائية وغري اجلنائية على السواء
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أسرار الدولة ملنع البوح باملعلومات واستخدام املعلومات االستخبارية واملعلومات الـسرية     أو
خدام حمـامي  وأبرز املشاركون مسألة است   . كدليل، واستخدام شهود ال ُيكَشف عن هويتهم      

يف  الدفاع اخلاصني يف بعض الواليات القضائية حيث ال ُيسَمح حملامي الـدفاع اخلـاص إال              
ظروف حمدودة وبإذن من احملكمة، االتصال بأي شخص بعد استالم األدلة السرية كإشكالية             
وليس كوسيلة إلجياد حل من أجل حتقيق التوازن بني املصاحل الشرعية لألمن القومي وحقوق              

وأُشري أيضاً إىل عـدم تـوفر       . ّدعى عليه يف اإلجراءات القانونية الواجبة واحملاكمة العادلة       امل
املوارد الكافية هلؤالء املدافعني، مبا يف ذلك للدعم البحثي من قبل موظفني لديهم املهـارات               

  .اللغوية املناسبة والتصريح األمين

  تخباراتإنفاذ القانون بقيادة االستخبارات واستخدام االس    
 أشارت املناقشات إىل الشواغل املثارة إزاء زيادة االعتماد على االسـتخبارات ونـشأة              -٣٧

ومما يسهم يف توسيع نطاق صالحيات وكـاالت        " إنفاذ القانون بقيادة االستخبارات   "ظاهرة  
ية االستخبارات اليت ال تويل يف كثري من األحيان االعتبار املناسب لضمانات اإلجراءات القانون            

وحيثما ال يكون الفرق واضحاً بني وكاالت إنفـاذ         . الواجبة الضرورية للحماية من اإلساءات    
القانون ووكاالت االستخبارات بالنظر إىل أن وكاالت االستخبارات خمولة بصالحيات تكون           
عادة مقصورة على وكاالت إنفاذ القانون، كصالحيات التحقيـق واالعتقـال واالحتجـاز             

ن هذه الصالحيات يتعني ممارستها وفقاً للمعايري نفسها الـيت تنطبـق علـى         واالستجواب، فإ 
  .صالحيات وكاالت إنفاذ القانون، والسيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان

وأشار املشاركون إىل التوترات اليت تنشأ حتماً فيما يتعلق باسـتخدام املعلومـات               -٣٨
 االستخبارات على أساس أنه ينبغـي عـدم         وتعمل دوائر . االستخباراتية ألغراض احملاكمة  

الكشف عن املعلومات ما مل توجد أسباب قاهرة لذلك، فيما تعمل احملاكم علـى أسـاس                
ويف الواقع، فإن استخدام األدلة السرية أو اجملهولـة         . ضرورة الكشف الكامل عن املعلومات    

 يربره حسب االقتـضاء     ميكن أن ينتهك احلق يف حماكمة عادلة ما مل يكن هلذا االستخدام ما            
لتحقيق هدف مشروع، مثل محاية السالمة العامة أو احلفاظ على األمن القـومي، ويكـون         

وحىت يف ظل هذه الظروف، فإنه أُشري إىل وجـوب          . مستوفياً ملعايري تتضمن مبدأ التناسب    
. يةتوفري املعلومات الكافية دوماً للمتهم أو للمدعى عليه كما يتسىن له الـدفاع يف القـض               

وباملثل، عندما ُيطلب يف احملاكمة تقدمي معلومات استخبارية مت انتزاعها بطريقة ال تتسق مع              
وعلى أنظمة العدالـة    . ضمانات حقوق اإلنسان، فإن ذلك يضر باإلجراءات اجلنائية ككل        

موازنة هذه التوترات، ويتعني على احملاكم وليس على اجلهاز التنفيذي أن حتدد ما إذا كانت               
وعلى أية حال، ينبغـي عـدم       . اءات أسرار الدولة صاحلة يف سياق احملاكمات اجلنائية       ادع

االحتجاج بأسرار الدولة على حنو مينع املساءلة أو ُينِكر على الضحايا حقهم يف احلصول على        
  .سبيل انتصاف فعال
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  محاية الشهود    
حلمايـة الـشهود    أشار املشاركون يف هذا اخلصوص إىل أمهية وجود أحكام مبتكرة             -٣٩

تكون متسقة مع احملاكمة العادلة يف ضوء التحديات األمنية اخلاصة اليت كثرياً مـا ُتطـَرح يف                 
وقُدِّمت أمثلة على املمارسات اجليدة لإلشارة إىل إمكانية محايـة          . سياقات مكافحة اإلرهاب  

ة بالنسبة إىل احملاكمة،    الشاهد، وفقاً ملتطلبات احملاكمة العادلة، ويف الوقت نفسه تقدمي أدلة مهم          
بوسائل منها، على سبيل املثال، اإلفادة بشهادته من أماكن بعيدة عن طريق الفيديو أو تـشويه                

ولضمان احملاكمة العادلة، من الضروري أن تلجأ احملكمة يف بعض األحيان           . اإلفادات الشفوية 
ب تعذر اسـتجواب شـهود      إىل أن تعري وزناً أقل إلفادة شاهد معني، وعلى سبيل املثال، بسب           

  .املتاحة الختبار مصداقية الشاهداخلصم، وال سيما إذا كان ذلك يؤثر على القدرة 

  استقالل اجلهاز القضائي    
أكدت املناقشات أيضاً الدور األساسي للجهاز القضائي املستقل يف ضمان الـسلوك              -٤٠

فاسـتقالل  . طبقة على الـسواء   القانوين للدولة من حيث القانون احمللي والصكوك الدولية املن        
اجلهاز القضائي أمر حاسم ملصداقيته وشرعيته وفعاليته يف ضمان إجراء حماكمـات عادلـة يف              

فاجلهاز القضائي املستقل والذي يعتربه الناس كذلك هو على األرجح    . سياق مكافحة اإلرهاب  
وأّي استراتيجية  . اراتهقادر على إقامة العدل بصورة منصفة وموثوقة وحيظى بثقتهم يف نوعية قر           

  .)١٥(ملكافحة اإلرهاب تفتقر إىل هذا الضابط الرئيسي والتوازن ستفقد فعاليتها على حد كبري

  اإلجراءات القانون الواجبة لألفراد احملرومني من حريتهم    
أُشري إىل االعتراف حبق الفرد يف معرفة أسباب احتجازه وحق أسرة احملتجز يف معرفة              -٤١

زه وحق احملتجز يف االستعانة مبحام والطعن يف شرعية احتجازه كعوامل حامسة            مكان احتجا 
وعلى الرغم من أن مجيع احلقـوق األساسـية املتعلقـة           . )١٦(إلعمال احلق يف حماكمة عادلة    

باإلجراءات القانونية الواجبة متاحة مبدئياً لألشخاص املشتبه يف ممارستهم ألعمال إرهابيـة            
حة للمتهمني اآلخرين بأنشطة إجرامية، فإن املشاركني أشاروا إىل أن هذا      بالطريقة نفسها املتا  

املبدأ األساسي هو إما غري معروف بالكامل أو غري مطبق من الناحية العملية يف كـثري مـن               
وتتجلى نتيجة ذلك يف ظهور أمثلة على إساءة تطبيق أحكـام العدالـة             . الواليات القضائية 

ل اخلطأ يف حتديد اهلوية الشخصية مما يضعف التقيـد منـذ            بشكل واضح، مبا يف ذلك مسائ     
وقد أبرزت املناقـشات أيـضاً أمهيـة        . البداية هبذه العناصر احملددة للحق يف حماكمة عادلة       

ونظـراً إىل أن  . االستعانة مبحامٍ على الفور كتدبري ملنع التعذيب وغري ذلك من إساءة املعاملة      
__________ 

أعادت مجيع الدول األعضاء مؤخراً تأكيد أمهية استقاللية اجلهاز القضائي وحياده ونزاهته كشرط أساسي               )١٥(
 إعالن اجلمعية العامـة     ء سيادة القانون إضافة إىل ضمان عدم التمييز يف إقامة العدل وذلك عن طريق             إلرسا

 ).A/RES/67/1(املتعلق بسيادة القانون على املستويني الوطين والدويل 
 .١٤و) ٣(٩العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادتان  )١٦(
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إىل االعتراف القسري، فإن التقيد هبذه الضمانات يكتسي        هذه املعاملة ميكن أيضاً أن تؤدي       
وسلط املشاركون الضوء أيضاً على أمهية إخطار       . أمهية بالغة إلعمال احلق يف حماكمة عادلة      

األسرة، وال سيما يف األحوال اليت يكون فيها املشتبه فيه املعتقل هو املعيل الرئيسي ألسـرته                
  .العوز ما مل تتخذ ترتيبات أخرى لرعايتهااليت ستواجه يف مرحلة قريبة حالة 

وأكد املشاركون أيضاً أمهية االعتراف من الناحية العملية بشرعية الدور املـستقل              -٤٢
للمحامي يف الدفاع عن األشخاص املتهمني باإلرهاب ومبسألة توفري أجور مناسبة خلـدمات       

جلهاز القضائي املستقل، فإن احترام وإىل جانب ا. املساعدة القانونية اليت يقدمها حمامو الدفاع     
الدور الشرعي واملستقل حملامي الدفاع ظهر يف نظر املشاركني كحجر أساس آخر يف عملية              
املقاضاة بفعالية، ويقتضي ذلك السماح للمحامني يف حدود القانون بإثارة مجيع احلجج اليت             

ية املعروضة على احملكمة    تصّب يف مصلحة املتهم حىت وإن أدى ذلك إىل إطالة وتعقيد القض           
ومن غري املناسب أن ُيتهم احملامي باإلرهاب أو بتعزيز اإلرهاب جملـرد أنـه   . لكي تنظر فيها  

يتخذ موقفاً دفاعياً أكثر فعالية بالنيابة عن املتهم أو ألنه وجه انتقادات للسلوك غري املناسب               
إجراء حماكمة   ور احملامي فسيصعب  وما مل حيترم د   . للدولة أو للسلطات املكلفة بإنفاذ القانون     

وأشري أيضاً إىل أن االعتراف الفعلي هبذا املبدأ يقتضي مقابلته مبستويات أجور . ذات مصداقية
  . مناسبة باالستعانة خبدمات املساعدة القانونية احلكومية عند االقتضاء

ـ            -٤٣ ضائية وحاولت بعض الدول االلتفاف على الضمانات اإلضافية، مثل املراجعة الق
لالحتجاز قبل احملاكمة املتاحة لألشخاص املتهمني جبرمية، عن طريق إعادة تعريـف طـابع              

العتبارات اخلطر املتصور الذي يشكله الفرد يف املستقبل على         " كاحتجاز إداري "االحتجاز  
وأقر . األمن القومي، مبا يف ذلك يف احلاالت اليت حكم فيها برباءة الشخص يف حماكمة جنائية      

شاركون باالحتمال اجلاهز لإلساءة يف أنظمة االحتجاز االحتياطي أو اإلداري وبالسهولة           امل
ويف حني  . اليت ميكن هبا توسيع نطاق هذه االعتبارات اخلاصة باالحتجاز لتشمل فئات أوسع           

قد توجد حاالت قصوى ميكن أن تعترب فيها هذه األشكال من االحتجاز مناسبة يف ظروف               
نه ال بّد من تعريفها بوضوح مبوجب القانون وإخضاعها ملراجعـة قـضائية        خاصة للغاية، فإ  

إضافة إىل مراجعة مستقلة منتظمة من أجل ضمان عدم استخدامها حبق أي فرد ما دامـت                
وقد أظهرت التجربة أن االستخدام الواسع النطاق هلذا        . تدعو الضرورة الشديدة إىل ذلك     ال

ىل اإلخالل بالثقة يف القوات املكلفة بإنفـاذ القـانون   الشكل من االحتجاز ميكن أن يؤدي إ 
ولذلك يلزم بذل املزيد من اجلهـود لعـدم اللجـوء إىل            . وقوات األمن وفقدان هذه الثقة    

. االحتجاز االحتياطي أو اإلداري إال يف ظروف استثنائية للغاية وخاضعة لقيـود صـارمة             
حماكمة عادلة يفترض مسبقاً إعمـال      وسلط املشاركون الضوء أيضاً على أن إعمال احلق يف          

احلق يف حماكمة سريعة عندما يكون الشخص املعين متهماً بارتكاب جرمية إرهابية معتـرف              
وميكن أن تؤدي حـاالت التـأخري يف عمليـة          . هبا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان     

ويل اخلـاص   من العهـد الـد    ) ٣(٩احملاكمة إىل تقويض الضمانات اإلضافية مبوجب املادة        
باحلقوق املدنية والسياسية املقدمة إىل احملتجزين وإىل زيادة خماطر االحتجاز الذي حيتمـل أن            

  . ميتد ألجل غري مسمى مما ينتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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  خطر التدابري االستثنائية    
ة كأحد الشواغل   أثري اخلطر احملتمل من مغبة أن تصبح التدابري االستثنائية تدابري عادي            -٤٤

ويشمل ذلك اعتماد تشريع استثنائي ملكافحة اإلرهاب وحتويله بعد ذلك إىل تشريع         . الشاغلة
دائم، وال سيما عندما ال يكون جزءاً قائماً بذاته من التشريع، والقيام عوضاً عن ذلك بتعديل       

 أو استخدام احملاكم   القوانني واإلجراءات اجلنائية القائمة املخصصة للعمل يف األحوال العادية،        
قد ال تـستدعي     اخلاصة للمحاكمة يف قضايا اإلرهاب والقضايا اجلنائية األخرى يف ظروف         

وميكن لتدابري مكافحة اإلرهاب اليت اختذت يف أوقات األزمة أو الـضغوط            . هذا االستخدام 
السياسية الشديدة، واليت كانت قد وضعت لكي تستخدم على املدى القـصري، أن تـصبح               

هولة مع مرور الزمن تدابري راسخة تلجأ إليها السلطات املكلفة بإنفاذ القـانون بـصورة               بس
وهناك أيضاً أمثلة على أدوات بعيدة املدى ملكافحة اإلرهاب صممت ملعاجلة قصور            . روتينية

معني يف سياق مكافحة اإلرهاب وصارت تطبـق علـى جمـاالت أخـرى أو تـستخدم                 
  .نكصالحيات معممة إلنفاذ القانو

وأشري أيضاً إىل أن املراجعة املنتظمة ملواءمة قوانني وممارسات مكافحة اإلرهاب مع              -٤٥
وينبغي أن تكون قوانني وممارسات     . حقوق اإلنسان تكتسي أمهية حامسة باالستناد إىل ذلك       

وعنـدما تتخـذ   . مكافحة اإلرهاب متسقة، قدر اإلمكان، مع مبدأ استعادة الوضع الطبيعي     
خاصة، ينبغي أيضاً أن ختضع تلك التدابري ملراجعة منتظمة من أجل ضمان مواءمتها             تدابري   أية

وأكد املتحدثون أمهية آليات املراجعـة يف ضـمان         . مع حقوق اإلنسان وتفادي ترسيخها    
تكون أحكام قوانني مكافحة اإلرهاب وعناصر تنفيـذها الفعلـي حمـددة وضـرورية               أن

  .)١٧(وتناسبية وفعالة
ضاً إىل إلغاء احملاكم االستثنائية اليت تعىن مبحاكمة األشـخاص املـشتبه يف             وأُشري أي   -٤٦

اضطالعهم بأعمال إرهابية يف بعض الواليات القضائية بغية حماكمة جرائم اإلرهـاب عـن              
وقد أتيحت يف عدة . طريق أنظمة العدالة اجلنائية العادية كتجربة تندرج يف املمارسات اجليدة   

احملاكم االستثنائية، وأدت إىل زيادة ثقة الناس عامة يف قدرة احلكومة على بلدان إمكانية إلغاء 
التصدي ملشكلة اإلرهاب ويف اإلنصاف يف القضايا اجلنائية ضد اإلرهابيني يف احملاكم العادية             

وقد أفضى إلغاء هذه احملاكم أيضاً إىل مقاومة الرتعـة إىل اللجـوء إىل هـذه                . على السواء 
. ة يف ظل ظروف ذات نطاق أوسع من تلك اليت مت تـصورها يف األصـل               الواليات القضائي 

ولألغراض نفسها، كان ُينصح يف املقام األول بتوخي احلذر لدى إنشاء الواليات القـضائية              
وعوضاً عن ذلك، ينبغي إيالء األولوية لتعزيز النظام القضائي العادي، وإن أفضل            . االستثنائية

__________ 

االسـتعراض املنـتظم    : "٢٠، الفقرة   ) أعاله ٤انظر احلاشية   ) (A/HRC/16/15(انظر تقرير املقرر اخلاص      )١٧(
واستخدام الشروط احملددة اآلجال من املمارسات الفضلى اليت تساعد يف ضمان فعالية الصالحيات اخلاصة              
املتعلقة مبكافحة اإلرهاب واستمرار احلاجة إليها ويف تفادي التطبيع أو دوام العمل بالتـدابري االسـتثنائية                

 . […]الواقع كمحب
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ويف .  االستناد إليها يف هذا اخلصوص تتاح على حنـو متزايـد           املمارسات الدولية اليت يتعني   
احلاالت اليت ال ُيعترب فيها نظام العدالة اجلنائية العادي مناسباً ملواجهة حتديات قضايا اإلرهاب         

وينبغـي أن   . املنهكة، ينبغي بذل اجلهود لتعزيز هذا النظام عوضاً عن إنشاء حماكم خاصـة            
دنيني يف حماكم عسكرية أو خاصة مسألة استثنائية وأن يكـون           يكون اللجوء إىل حماكمة امل    

مقصوراً على القضايا اليت ميكن أن تثبت فيها الدولة أن حماكمتهم فيها مسألة ضرورية وهلـا   
ما يربرها من األسباب املوضوعية واجلدية، ويف احلاالت اليت يتعذر فيها على احملاكم املدنيـة            

  .خيص الفئة احملددة من األفراد واجلرائم موضع النظرالعادية إجراء حماكمات فيما 

  املساءلة وحقوق الضحايا    
سلطت املناقشات، اليت دارت يف ندوات اخلرباء اإلقليمية، الضوء على ما للمساءلة              -٤٧

واملعلوم أن  . يف حال انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب من أمهية حامسة           
 بالضحايا ومببدأ سيادة القانون وبقدرة الدول على التأثري يف تعزيـز            عدم املساءلة ُيضر فعالً   

تفادي هتيئة الظـروف  حقوق اإلنسان ومحايتها يف الواليات القضائية األخرى، وبالتايل على         
 ويشمل ذلك ضرورة إجراء الدول حتقيقـات فوريـة          .املفضية إىل نشر اإلرهاب والتطرف    
د أدلة موثوقة تظهر حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان يف ومستقلة ونزيهة وشاملة عندما توج

  .سياق مكافحة اإلرهاب
وعندما تثبت التحقيقات حدوث انتهاك حلقوق اإلنسان، فإنه يلزم توفري جرب فعال              -٤٨

وينبغي أن يشمل ذلك دفع تعويضات لألفراد الـذين ُحرمـوا مـن حقهـم يف                . للضحايا
ما يف قضايا حاالت االحتجاز املفرط قبـل احملاكمـة          اإلجراءات القانونية الواجبة، وال سي    

يف حني يقر املشاركون بأن املمارسات الوطنية يف جمال التعويض تتباين           . واإلساءات األخرى 
بدرجة واسعة، فإهنم اتفقوا على أن دفع التعويضات من قبل الدولة يف الظروف اليت ُيحـرم                

 هو الشكل الفعال للغاية من أشـكال اجلـرب،          فيها الضحايا من اإلجراءات القانونية الواجبة     
والشكل الذي قطع شوطاً بعيداً يف منع تعزيز مشاعر االستياء بني األفراد املتضررين وأسرهم              

وميكن، إىل حد ما، النظر إىل مسألة دفـع         . نتيجة للممارسات غري العادلة بل غري القانونية      
قبل باعتراف الدولة باخلطأ وتقدمي شـكل       التعويضات كاستثمار يف حتقيق االستقرار يف املست      

وإىل جانب دفع التعويضات، يلزم أيضاً احلرص على ضمان         . ملموس من أشكال االنتصاف   
إجراء اإلصالحات القانونية الضرورية، الرامية إىل تفادي تكرار حاالت انتهاك اإلجـراءات            

 عنصراً أساسياً مـن عناصـر       القانونية الواجبة أيضاً، يف الوقت املناسب، وهذه مسألة ُتعترب        
  .ضمان عدم التكرار

وسلطت ندوات اخلرباء اإلقليمية الضوء على أمهية عمليـات الرقابـة والـضوابط               -٤٩
وأشـار  . واملوازين املناسبة وآليات الشكاوى الفعالة بوصفها عناصر أساسـية للمـساءلة          

لعمل على حتقيق املساءلة    املشاركون إىل أنه على الرغم من وجود عدد من الوسائل املختلفة ل           
يف سياق مكافحة اإلرهاب، فإن العناصر املشتركة يف االسـتراتيجيات الناجحـة تـشمل              
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وإتاحة عمليات تقدمي الـشكاوى     ) مبا يف ذلك يف اهليئات التشريعية     (عمليات الرقابة املوثوقة    
ت علـى   لألفراد الذين يستخدموهنا بدون خوف من االنتقام وتوزيع السلطات واالختصاصا         

خمتلف اهليئات واهلياكل يف نظام الضوابط واملوازين من أجل تفادي تركيز السلطة يف أيدي              
وال غىن عن هذه الُنُهج لضمان استخدام الصالحيات املتعلقة مبكافحة          . هيئة واحدة بال داعٍ   

اإلرهاب يف احلدود الضيقة ويف إطار مصمم على النحو املناسب لتحقيق أغـراض حمـددة               
ولئن أقر املـشاركون بالقيمـة   . سط هذا االستخدام بصورة واسعة النطاق أو قمعية وعدم ب 

احملتملة لآلليات غري القضائية، فإهنم أقروا أيضاً بأنه ينبغي إتاحة اإلمكانية دومـاً للـضحايا               
  .للجوء إىل ُسُبل االنتصاف القضائية حىت كمالذ أخري

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعاً  
اإلجراءات القانونيـة  ب  املتعلقةاركون يف ندوات اخلرباء اإلقليمية الثالثأقر املش   -٥٠

 اليت نظمها الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف          ،الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة    
 ،سياق مكافحة اإلرهاب التابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحـة اإلرهـاب             

 مبا يف ذلك الـضغوط املفروضـة علـى    ، سياق مكافحة اإلرهاب بالتحديات الناشئة يف  
بيـد أن   . ختاذ تدابري أمنية عاجلة ملنع األفعال اإلرهابية ومكافحتها       الة  يالسلطات احلكوم 

 أكدوا أن محاية حقوق اإلنسان وضمان احترام سيادة القانون مسألة ُتسهم يف             نياملشارك
 الثقـة بـني الـدول       خلق جو من   خالل    وال سيما من   ،حد ذاهتا يف مكافحة اإلرهاب    

 فـإن انتـهاك حقـوق       ،املقابليف  و. واألشخاص التابعني لواليتها حسبما أثبتته التجربة     
 مبا يف ذلك انتهاك اإلجراءات القانونية الواجبة واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق              ،اإلنسان

قد ُيسهم يف هتيئـة     مكافحة اإلرهاب ميكن أن يأيت بعكس النتيجة املرجوة منه ألن ذلك            
  .الظروف املفضية إىل انتشار اإلرهاب

وترحب املفوضة السامية بإعادة تأكيد االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهـاب             -٥١
بوصفها التزاماً جتدده الدول األعضاء بضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها وإرسـاء             

تزال املفوضية الـسامية حلقـوق      وال  . سيادة القانون كقاعدة أساسية ملكافحة اإلرهاب     
 بوصفها رئيسة للفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان التابع لفرقة العمـل             ،اإلنسان

 تلتزم بدعم جهود الدول األعضاء لتعزيز تنفيذ        ،املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب     
مبـا يتمـشى مـع      التزاماهتا يف ظل القانون الدويل حلقوق اإلنسان ملكافحة اإلرهـاب           

وتشجع املفوضة السامية فرقـة     .  من االستراتيجية  ة الرابع ركيزةالتزمت به يف إطار ال     ما
العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب واهليئات التابعة هلا على مواصلة إدمـاج              

دة النهج القائم على حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف صلب مجيع أنشطتها إضافة إىل زيا      
  .مشاركتها مع اجملتمع املدين دعماً لتنفيذ االستراتيجية
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وتعد الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أساسية الختاذ تـدابري فعالـة ملكافحـة               -٥٢
وتشجع الدول األعضاء علـى أن      . اإلرهاب على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل     

 وعلى  ، إن مل تكن قد فعلت ذلك      ،تصبح طرفاً يف مجيع املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان       
سحب التحفظات املتبقية وقبول اختصاص حمكمة العدل الدولية إضـافة إىل إجـراءات             

  .الشكاوى الفردية املقدمة يف إطار هيئات املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان
القابل للتقييد للحظر املطلق للتعذيب وغريه من ضروب        الطابع اآلمر وغري     ُيعّدو  -٥٣
للعناصـر   و،اللتزام بعدم اإلعـادة القـسرية  ل و،املة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املع

 بدرجة أكرب من أمهية التقيد الصارم هبـذه         عامالً يعزز  ، يف حماكمة عادلة   األساسية للحق 
وجيب أن تركز اجلهود الوطنية والدوليـة املبذولـة         . احلقوق يف سياق مكافحة اإلرهاب    

، بطرق منها إنشاء أنظمة للقيام بزيارات منتظمة        يب على منع التعذيب   للقضاء على التعذ  
. من ِقبل هيئات دولية ووطنية مستقلة إىل األماكن اليت ُيحرم فيها األشخاص من حريتهم             

 اليت مل تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية        ،وتشجع املفوضة السامية مجيع الدول    
كما تشجع الدول األعضاء على     .  أقرب وقت ممكن    أن تفعل ذلك يف    ،مناهضة التعذيب 
 االحتجاز التعسفي على أساس النموذج احملـدد يف االتفاقيـة           اليت متنع تعزيز الضمانات   

  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
 دولة عضواً تشريعات حمـددة تتعلـق مبكافحـة          ١٤٠وقد اعتمدت أكثر من       -٥٤

وقد حان الوقت لتقييم وتقدير هذه      . يلها على مدى العقود املاضية    اإلرهاب أو قامت بتعد   
وُتعّد املراجعة املنتظمة ملدى مواءمة     . التشريعات بالنسبة إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان      

قوانني وممارسات مكافحة اإلرهاب مع حقوق اإلنسان مسألة حامسة لـضمان أن تكـون              
ية وفعالة وتناسبية على الصعيد العملي وعلى أرض        تدابري مكافحة اإلرهاب حمددة وضرور    

وينبغي أن تكون قوانني وممارسات مكافحة اإلرهاب متسقة قدر اإلمكان مع مبـدأ    . الواقع
وينبغي، يف حال اختاذ أية تدابري خاصة، أن ختضع أيضاً ملراجعة           . استعادة األوضاع الطبيعية  

  .وتفادي تكريسهامنتظمة من أجل ضمان مواءمتها مع حقوق اإلنسان 
وحتث املفوضة السامية الدول األعضاء على مواصلة االسـتثمار يف التـصدي              -٥٥

ومتثل ثقة الناس عامة يف     .  القانون لإلرهاب يف إطار عدالة جنائية قائمة على أساس سيادة        
املؤسسات القانونية مسألة حامسة لكي تكون اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب موثوقـة            

 مـن األحكـام     حبد أدىن  ويقتضي األمر وضع قوانني واضحة       ،لى املدى الطويل  وفعالة ع 
واحترام استقالل اجلهاز القضائي واحملـامني واسـتعداد        أحكام الطوارئ    ة أو االستثنائي

  . آلليات الرقابة والشكوى وللضوابط واملوازينللخضوعاجلهاز التنفيذي 

       


