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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

 تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحلريـات              
  األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، السيد مارتني شاينني

   يف مكافحة اإلرهابعشرة جماالت للممارسات الفضلى    

  موجز    
 جملس حقـوق    هذا التقرير هو التقرير السنوي السادس واألخري الذي يقدمه إىل           

اإلنسان واهليئة اليت سبقته، جلنة حقوق اإلنسان، املقرر اخلاص احلايل املعين بتعزيز ومحاية             
  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

 ١ويف الفصل الثاين من التقرير، ُيعّدد املقرر اخلاص أهم األنشطة اليت قام هبا من                 
ويقدم يف منت التقرير، الـوارد يف       . ٢٠١٠ديسمرب  /ن األول كانو ١٠إىل  أغسطس  /آب

وهذا التجميع هـو    . الفصل الثالث، جتميعاً ملمارسات فضلى يف جمال مكافحة اإلرهاب        
حصيلة حتليل أجراه املقرر اخلاص استناداً إىل األنشطة اليت اضطلع هبا على مدى فترة تناهز            

وعلى وجـه   . تلف أصحاب املصلحة  ست سنوات، واليت مشلت تفاعالت متنوعة مع خم       
اخلصوص، وضع املقرر اخلاص يف االعتبار الرسائل املكتوبة اليت تلقاها من احلكومات حىت            

وترد نسخة من الرسائل بنصها الكامل يف إضافة هلـذا          . ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠
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وُتستخلص .  للممارسات الفضلى  وقد متخضت العملية عن حتديد عشرة جماالت        
املمارسة الفضلى من املمارسات القائمة والناشئة يف جمموعة كبرية من الدول من مجيـع              

ويستند التجميع كذلك إىل املعاهدات الدولية وقرارات املنظمات الدولية وإىل          . أحناء العامل 
  .األحكام الصادرة عن حماكم دولية وإقليمية

  .موجز لكل جمال من اجملاالت العشرة املختارة على حدةويرد يف التعليق شرح   
األطر القانونية واملؤسسية اليت تفيد يف تـشجيع        " املمارسة الفضلى "ويشمل مفهوم     

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون يف سياق مكافحـة اإلرهـاب             
 يقتضيه القانون الدويل، مبـا يف       وال يقتصر مفهوم املمارسة الفضلى على ما      . جبميع جوانبه 

ذلك قانون حقوق اإلنسان، وإمنا يشمل مبادئ تتعدى هذه االلتزامات الناشئة عن صكوك             
     : وُيستند يف حتديد أي ممارسة من املمارسات الفضلى إىل ثالثة معـايري هـي             . ملزِمة قانوناً 

أو ممارسة تقتضيها أو أوصت     /ودفع معقول بأن املمارسة املعنية ممارسة قائمة أو ناشئة،          ) أ(
منظمات دولية أو معاهدات دولية أو أحكام صادرة عن حماكم دولية أو إقليمية أو حملية               /هبا

       مدى صلة املمارسـة مبكافحـة اإلرهـاب مكافحـة فعالـة      ) ب(أو قُّدمت يف إطارها؛    
حقوق اإلنـسان   تقّيد املمارسة باحترام    ) ج(ومدى مسامهتها يف تعزيز مكافحة اإلرهاب؛       

  .أو مسامهتها يف تعزيز التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية/و
واهلدف من التجميع هو حتديد مسائل قانونية ملموسة، ومن مثّ اقتراح عـشرة               

مناذج حمّددة كي تعتمدها الدول األعضاء وُتنفذها على نطاق أوسع، وذلـك باالسـتناد              
ناَدى باتباعها، مع مراعاة اجلوانب اإلجيابية واجلوانـب الـسلبية                 إىل الُنهج القائمة واليت يُ    

  .هلذه الُنهج
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٢-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٧-٣  ........................................................أنشطة املقرر اخلاص  - ثانياً  
    ٣٨-٨  .......................عشرة جماالت للممارسات الفضلى يف مكافحة اإلرهاب  - ثالثاً  

  مكافحة اإلرهاب مع قانون حقوق اإلنـسان والقـانون         اتساق قانون     - ألف     
  ٧  ١٤-١٢  ...........................................اإلنساين وقانون الالجئني         
  اتساق ممارسة مكافحة اإلرهاب مع قانون حقوق اإلنـسان والقـانون             -  باء     
  ١٠  ١٦-١٥  ...........................................اإلنساين وقانون الالجئني         
  ١٢  ٢١-١٧  .....فحة اإلرهاباإلنفاذ العادي واالستعراض املنتظم لقانون وممارسة مكا  - جيم     
  ١٥  ٢٣-٢٢  ..................سبل االنتصاف الفعال من انتهاكات حقوق اإلنسان  - دال     
 ١٦  ٢٥-٢٤  ...................................................ضحايا اإلرهاب  -  هاء     

 ١٧  ٢٨-٢٦  ...................................................تعريف اإلرهاب  -  واو     

 ١٩  ٣٢-٢٩  ......................................جرمية التحريض على اإلرهاب  - زاي     

 ٢١  ٣٥-٣٣  ........................................... الكيانات اإلرهابيةقوائم  - حاء     

 ٢٣  ٣٨-٣٦  ..........................ون واستجواهبمإرهابييف أهنم املشتبه توقيف   - طاء     

 ٢٥  ٣٩  ......................................................................خامتة  - رابعاً  

  ٢٦  ................................................................................................ املرفق  
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  مقدمة  -أوالً   
ويف . ١٥/١٥ُيقدَّم هذا التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان عمـالً بقـرار اجمللـس                -١

 سياق  املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف         ُيعّدد  التقرير،  
كـانون   ١٠إىل  أغـسطس   /آب ١مكافحة اإلرهاب ما قام به من أنشطة يف الفترة مـن            

 جمـاالت للممارسـات     ١٠ وهو يركِّز، من الناحية املواضيعية، على        ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  .الفضلى يف جمال مكافحة اإلرهاب

ر حتديد تـواريخ  وفيما يتعلق بالبعثات القُطرية املقبلة، ال يزال املقرر اخلاص يف انتظا   -٢
االحتاد الروسي وباكستان وتايلند واجلزائر وشيلي والفلبني وماليزيـا         أو تلقي دعوات لزيارة     

وقد أرسل املقرر اخلاص طلبات زيارة أيـضاً إىل بوركينـا           . وإلجراء زيارة متابعة إىل مصر    
رهاب، الـيت   فاسو ونيجرييا، وكال البلدان شريك يف مبادرة املساعدة املتكاملة ملكافحة اإل          

ومن شأن بعثـات تقـصي      . وضعتها فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب        
أيضاً أن تتيح للمقرر اخلاص املسامهة يف حتديد الثغرات اليت تشوب تنفيذ الركن             هذه  احلقائق  

  .)١(الرابع من استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

  املقرر اخلاصأنشطة   -ثانياً   
 ٢٠١٠املقـرر اخلـاص يف اسـتعراض عـام        حضر  ،  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ٩يف    -٣

 الذي جرى يف أكادميية السالم الدولية يف نيويـورك،          اتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب   لالستر
حيث شارك يف مناقشٍة نظّمها الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة              

  .لتابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاباإلرهاب، ا
، أجرى املقرر اخلاص مشاورات ميدانيـة       سبتمرب/أيلول ١٣ إىل   ١٠ويف الفترة من      -٤

والتقـى مبمـثلني عـن وزارة       . مكافحة اإلرهاب جمال  يف  وممارستها  بشأن قانون آيسلندا    
. نب قضاة من حمكمة مقاطعة ريكيافيـك      اخلارجية ووزارة العدل والشرطة الوطنية، إىل جا      

 وهو أكرب سجون البلد، وأجرى مقابالت       ، هاراون -وزار املقرر اخلاص كذلك سجن ليتال       
  .سرية مع سجناء آيسلنديني وأجانب

 اخلـامس   ، عقد املقرر اخلاص االجتماع    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ١٧ و ١٦ويف يومي     -٥
امعة األوروبية يف فلورنسا، إيطاليا، مـن أجـل         لفريق اخلرباء الداعم لواليته لدى معهد اجل      

وشارك يف متويل هذا احلدث معهد حقوق اإلنسان        . مناقشة املسائل املواضيعية املتعلقة بواليته    
  .يف جامعة أبو أكادميي من خالل مشروعه لدعم والية املقرر اخلاص

__________ 

 .، املرفق٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )١(
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ـ  ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول ٢٨ إىل ٢٥ويف الفترة من    -٦ اص يف ، كان املقـرر اخل
وركّز التقريـر علـى     . لجمعية العامة ل إىل اللجنة الثالثة     (A/65/258)نيويورك لتقدمي تقريره    

وعقد املقـرر  . مسألة تقيد األمم املتحدة باحترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب   
اخلاص اجتماعات رمسية مع جلنة مكافحة اإلرهاب ومع جلنة العقوبات املفروضة على تنظيم             

لدى األمم  بنائب املمثل الدائم للمكسيك     والتقى  . القاعدة وحركة طالبان لدى جملس األمن     
دير التنفيذي للمديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب، ومبمثلني عـن مركـز           املاملتحدة وبنائب   

التعاون العاملي على مكافحة اإلرهاب وباملدير العام املساعد لشؤون االتصاالت واإلعـالم            
وحضر املقرر اخلاص حفالً أقامته     . والثقافةوالعلم  ماتية يف منظمة األمم املتحدة للتربية       واملعلو

القنصلية العامة لفنلندا وشارك يف حلقة مناقشة تناولت جملس األمن وسيادة القانون، اشترك             
ادة يف تنظيمها البعثة الدائمة للنمسا لدى األمم املتحدة والفريق التنسيقي املرجعي املعين بـسي    

  .والتقى املقرر اخلاص أيضاً بعدد من املنظمات غري احلكومية وعقد مؤمتراً صحفياً. القانون
، حضر املقرر اخلاص حماكمة أمحد خلفان غيالين        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ويف    -٧

      تنيأمام احملكمة املركزية األمريكية يف املقاطعة اجلنوبية لنيويورك املتعلقـة بـاهلجمتني اإلرهـابي             
  .١٩٩٨أغسطس / آب٧على سفاريت الواليات املتحدة يف كل من نريويب ودار السالم يف 

  )٢(عشرة جماالت للممارسات الفضلى يف مكافحة اإلرهاب  -ثالثاً   
يف استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، اليت أعادت توكيدها منذ وقت              -٨

، ُتسلِّم الدول األعضاء يف األمم املتحـدة بـأن   ٦٤/٢٩٧ قرارها قريب جداً اجلمعية العامة يف    
وقـد  . )٣(األعمال اإلرهابية ترمي إىل تدمري حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطيـة         
 أو إهنا   - تلحق تدابري مكافحة اإلرهاب بدورها ضرراً بالتمتع حبقوق اإلنسان وسيادة القانون          

يسلِّم املقرر اخلاص بأن التقيد باحترام حقوق اإلنسان ضـروري          وإذ  . قد تنتهك تلك احلقوق   
لتصدي للظروف الطويلة األمد اليت تساعد على انتشار اإلرهاب، وبأن التدابري الفعالة ملكافحة             ل

اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان هدفان متكامالن ومتعاضدان، فإنه حيـدد عـشرة جمـاالت             
والتجميع حصيلة حتليل أجراه املقرر اخلـاص       . إلرهابللممارسات الفضلى يف جمال مكافحة ا     

تفـاعالت  واليت مشلت على مدى فترة تناهز ست سنوات، األنشطة اليت اضطلع هبا  استناداً إىل   
  .متنوعة مع خمتلف أصحاب املصلحة

وهذه الوثيقة هي التقرير السنوي السادس واألخري الذي يقدمه املقرر اخلاص احلايل              -٩
وعند إنـشاء واليـة   .  اإلنسان وإىل اهليئة اليت سبقته، جلنة حقوق اإلنسان        إىل جملس حقوق  

__________ 

                                                                                                         يود املقرر اخلاص أن يعرب عن امتنانه للدكتور أليكس كونت وغريه من أعضاء فريق اخلرباء غري الرمسـي                   )٢(
  .                                       اخلاص به على مساعدته يف إعداد هذا التجميع

 .٢، الفقرة )S/PRST/2010/19 (٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٧يضاً بيان رئيس جملس األمن بتاريخ انظر أ )٣(
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املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق مكافحـة              
اإلرهاب ثُم متديد العمل هبا، طلبت اللجنة واجمللس إىل املقرر اخلاص حتديد أفضل املمارسات          

ياته األساسية وتبادهلـا    إلرهاب اليت ُتحترم فيها حقوق اإلنسان وحر      بشأن تدابري مكافحة ا   
وقد سعى املقرر اخلاص تبعاً لذلك، يف تقاريره املواضيعية والقُطرية، إىل حتديد            . )٤(وتشجيعها

ويغتنم املقرر اخلاص هـذه  . )٥(العناصر املكونة للممارسات الفضلى، كلّما كان ذلك مناسباً      
 عشرة جماالت للممارسات الفضلى يف مكافحة اإلرهاب مستفيداً         الفرصة لتحديد وتشجيع  

يف ذلك من خربته على مدى زهاء ست سنوات وحميالً إىل ممارسـات قائمـة وناشـئة يف                 
جمموعة كبرية من الدول يف مجيع أحناء العامل ومستنداً إىل معاهدات دولية وقرارات صـادرة               

  . دولية وإقليميةعن منظمات دولية وإىل أحكام صادرة عن حماكم
، يف هذا السياق، األطر القانونية واملؤسسية اليت        "املمارسات الفضلى "وُيقصد بعبارة     -١٠

تفيد يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهـاب جبميـع               
لـك  وال حتيل املمارسات الفضلى إىل ما يقتضيه القانون الدويل فحسب، مبـا يف ذ             . جوانبه

قانون حقوق اإلنسان، وإمنا تشمل كذلك مبادئ تتعدى هذه االلتزامات الناشئة عن صكوك             
دفع معقـول بـأن     ) أ: (ويقوم تعريف املمارسة الفضلى على ثالثة معايري هي       . ملزمة قانوناً 

أو بأهنا ممارسة تقتضيها أو أوصت هبا منظمـات         /املمارسة املعنية ممارسة قائمة أو ناشئة، و      
و معاهدات دولية أو أحكام صادرة عن حماكم دولية أو حملية أو قُّدمت يف إطارهـا؛                دولية أ 

ومسامهتها يف تعزيـز مكافحـة      صلة املمارسة مبكافحة اإلرهاب مكافحة فّعالة       مدى  ) ب(
حبقوق مسامهتها يف تعزيز التمتع     أو  /تقيد املمارسة باحترام حقوق اإلنسان و     ) ج(؛  اإلرهاب

  .ساسيةاإلنسان واحلريات األ
ويتضمن التجميع أمثلة عن العناصر املكونة ملمارسات فضلى مستقاة مـن قـوانني               -١١

غري أنه جتدر اإلشارة إىل أن ِذكر أحكام حمددة من قـوانني            . وطنية ومناذج مؤسسية عديدة   
وطنية أو مناذج مؤسسية ال يدل ضمنياً على تأييد تام لتلك القوانني واملؤسسات كممارسة              

حتديد هو  من التجميع   واهلدف  . إلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب    اية حقوق ا  فضلى يف مح  
الـدول األعـضاء    تعتمدها  كي  حمددة  اقتراح عشرة مناذج    من مثّ   مسائل قانونية ملموسة و   

مراعـاة  اّتباعها، مع   والُنهج اليت ُيناَدى ب   قائمة  الُنهج  العلى نطاق أوسع باالستناد إىل      وتنفذها  
اجملـاالت  وليس هذا التجميع شامالً مانعاً، أي أنه توجد العديد من           . ة والسلبية اإلجيابيجوانبها  

حتديد ممارسـة   وأن ُتفضي إىل    التقيد باحترام حقوق اإلنسان     أن ُتثري مسألة    األخرى اليت ميكن    
وإذ يدعو املقرر اخلاص إىل اّتباع املمارسات الفضلى العشر املختارة يف هـذا             . فضلى تتعلق هبا  

__________ 

 ).د(٢، الفقرة ٦/٢٨، وقرار جملس حقوق اإلنسان )ج(١٤، الفقرة ٢٠٠٥/٨٠قرار جلنة حقوق اإلنسان  )٤(
 الوثيقـة ، و A/63/233 من الوثيقـة     ٤٥، والفقرة   A/HRC/6/17/Add.3 من الوثيقة    ٤٣انظر، مثالً، الفقرة     )٥(

A/HRC/10/3 من الوثيقة ٥٧-٨، والفقرات A/HRC/13/37. 
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أنه ينبغـي اعتمـاد     بل يرى   . ر، فإنه ال يقترح أن تتبع مجيع الدول األعضاء هنجاً موحداً          التقري
  .وتنفيذ املمارسات الفضلى العشر على حنو يراعي املبادئ األساسية للنظام القانوين يف كل دولة

حقوق اإلنسان والقانون اإلنـساين     قانون  مكافحة اإلرهاب مع    اتساق قانون     -ألف   
  جئنيوقانون الال

إىل جانب مسؤولية الدول عن محاية من يوجدون داخل أقاليمها مـن األعمـال                -١٢
اإلرهابية، فإنه من واجب الدول التقيد بالقانون الدويل، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنـسان               

وتنشأ هذه االلتزامات القانونية عن القانون الـدويل         .)٦(وقانون الالجئني والقانون اإلنساين   
، وعن معاهدات دولية نافذة بالنسبة للدول األطراف        )٧(ذي يسري على مجيع الدول    الالعريف  
يف سياق مكافحة اإلرهاب ممارسـةً       )٩(وميثل التقيد باحترام حقوق اإلنسان مجيعها     . )٨(فيها

ال يتجـزأ مـن     جـزء   فضلى ألنه ليس التزاماً قانونياً على الدول فحسب، وإمنا هو أيضاً            
لذلك، فإن االستراتيجية   .  املديني املتوسط والطويل ملكافحة اإلرهاب     استراتيجية ناجحة على  

ميثـل  احترام حقوق اإلنسان للجميع وسيادة القانون       تنص على أن    العاملية ملكافحة اإلرهاب    
  هذا املبـدأ   فينطبق(ركناً من أركاهنا األربعة والقاعدة اليت تنطلق منها املعركة ضد اإلرهاب            

ففي الركن األول، تسلِّم االستراتيجية أيـضاً       . )١٠()انب االستراتيجية بالتايل، على مجيع جو   
بضرورة التقيد باحترام حقوق اإلنسان يف التصدي للظروف املساِعدة على انتشار اإلرهاب            
على املدى الطويل، ومن مجلة تلك الظروف انعدام سيادة القـانون وانتـهاكات حقـوق               

يين واالستبعاد الـسياسي والتـهميش االجتمـاعي        اإلنسان والتمييز العرقي والقومي والد    
      أنـه  علـى   الستراتيجية بوضوح   اوبينما تنص   . )١١(واالقتصادي واالفتقار إىل احلكم الرشيد    

__________ 

جمللـس  ) ٢٠٠٥(١٦٢٤ من القـرار     ٤، والفقرة   )٢٠٠٣(١٤٥٦ من مرفق القرار     ٦انظر، مثالً، الفقرة     )٦(
 من بيان رئـيس جملـس األمـن         ١٢؛ والفقرة   ٦٠/٢٨٨ من مرفق قرار اجلمعية العامة       ٣األمن؛ والفقرة   

  .A/HRC/16/51/Add.4؛ والوثيقة )٣احلاشية (
 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States ofانظر  )٧(

America), (Merits), 1986, ICJ Reports, paras. 172-201 .  )  األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف      قضية
، تقارير حمكمة العدل    ١٩٨٦األسس املوضوعية،    -  نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة    - وضدهانيكاراغوا  

 ).٢٠١-١٧٢الدولية، الفقرات 
 . من معاهدة فيينا لقانون املعاهدات٣٤املادة  )٨(
  .   ١٦٨ /  ٦٤                      من قرار اجلمعية العامة   )  و ( ٦       الفقرة  )٩(
 ,The Stockholm Programme of the European Council   ، وA/60/825 من الوثيقة ١١٨انظر أيضاً الفقرة  )١٠(

OJEU C115/1 (2010), item 4.5.  
انظـر أيـضاً    . ٧، املرجع اآلنف الذكر، الفقرة      ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٧بيان رئيس جملس األمن بتاريخ       )١١(

 اليت يشدد فيها رئيس جملس األمن على أمهية تعزيز احلوار وتوسيع نطاق التفاهم بني احلـضارات                 ٩الفقرة  
ميكن أن تساعد يف التصدي للقوى      ) وهو ما ( والثقافات   هبدف منع االستهداف العشوائي ملختلف األديان     "

 ...".اليت تؤجج االستقطاب والتطرف، وستسهم يف تعزيز مكافحة اإلرهاب على الصعيد الدويل 
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تأكيداً واضحاً من تعكس ال جيوز قبول أي من تلك الظروف ذريعةً أو مّربراً لإلرهاب، فإهنا     
ن التدابري الفعالة ملكافحة اإلرهـاب ومحايـة   جانب مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أ     

وتتجلـى يف هـذا     . )١٢(حقوق اإلنسان ال يتعارضان وإمنا مها هدفان متكامالن ومتعاضدان        
إذ ميكن من خالل التطبيق املتأين لقانون حقـوق     . األمر كذلك مرونة قانون حقوق اإلنسان     

و فعال والتقيد باحترام حقوق     اإلنسان جماهبة التحديات اليت ترافق مكافحة اإلرهاب على حن        
بني حقوق اإلنسان   يف إطار هذه العملية إىل املوازنة       وال حاجة   . )١٣(اإلنسان يف الوقت نفسه   

فالقانون هو  . واألمن، إذ ميكن، بل جيب إجياد التوازن الصحيح داخل حقوق اإلنسان نفسها           
  .جيب قياس وزنهعنصراً امليزان، وليس 

مل والتعاضد، حيدد املقرر اخلاص عشرة جماالت للممارسـات         وتوخياً لتحقيق التكا    -١٣
الفضلى اليت ميكن تطبيقها يف اإلطار التشريعي الذي وضعته الـدول األعـضاء ملكافحـة               

 أجاء   سواءٌ -بني قانون مكافحة اإلرهاب من جهة       باالتساق  ويتعلق اجملال األول    . اإلرهاب
، كـإدراج   "العادية"زءاً من القوانني    يف شكل تشريعات منفصلة بعضها عن بعض أو كان ج         

 وقانون حقوق اإلنسان وقـانون الالجـئني، إىل   -جرائم اإلرهاب يف القانون اجلنائي للبلد     
يف هـذا االتـساق     وال غىن عن    . جانب القانون اإلنساين، من جهة أخرى، عند االقتضاء       

نون ملكافحة اإلرهـاب،    ويف حال اقتراح قا   . القوانني القائمة وتلك اليت ستَسن يف املستقبل      
املتعلقـة  األحكام  ، مبا يف ذلك     حديد ما إذا كان التشريع املقترح     آليات لت ُتفعِّل دول عديدة    
ونظراً ملا لتشريعات مكافحة اإلرهاب   . )١٤(، مطابقاً لقانون حقوق اإلنسان    مبكافحة اإلرهاب 

ضمان أكـرب قـدر   من تداعيات قد تكون عميقة، فإنه من املهم أيضاً أن حتاول احلكومات         
ممكن من الدعم السياسي والشعيب لقوانني مكافحة اإلرهاب عن طريـق عمليـة تـشريعية        

__________ 

بيان رئيس جملـس األمـن             من    ٨            ؛ والفقرة   A/HRC/8/13             ؛ والوثيقة   A/60/825                من الوثيقة     ٥              انظر الفقرة    )١٢(
نف الذكر؛ وبرنامج األمن الداخلي واستراتيجية مكافحة اإلرهـاب         ، اآل ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٧بتاريخ  

 .، الفلبني٢٠٠٧يف فنلندا؛ ورد سويسرا على االستبيان؛ والفصل الثاين من قانون أمن اإلنسان 
، مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،         "حقوق اإلنسان واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب    "انظر   )١٣(

 Handbook on Human Rights Compliance While؛ ١٢، الـصفحة  ٢٠٠٨، ٣٢صحيفة الوقائع رقـم  

Countering Terrorism, Center on Global Counterterrorism Cooperation   ؛ والردود علـى االسـتبيان                           
             املتعـددة   -        دولـة    (           بوليفيـا       و       بولندا              والربتغال و         البحرين    و        باكستان    و      األردن    و              االحتاد الروسي     َّ        املقدَّمة من   

        كنـدا    و   قطر    و       فنلندا    و      غيانا    و       سويسرا    و        السودان    و         سلوفاكيا    و                           اجلمهورية العربية السورية      و     توغو    و  )  ات      القومي
   .        اليونان   و       هنغاريا   و       النرويج   و      موناكو   و                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   و     املغرب   و    كوبا و

 ,New Zealand, Bill of Rights Act 1990؛ وCanada, Department of Justice Act 1985, sect. 4.1انظر  )١٤(

sect. 7 و  ؛United Kingdom, Human Rights Act 1998, sect. 19 .   انظر كذلك الردود على االستبيان اليت                                  
 Alex Conte, Human Rights in theن فعالية تلك اآلليات، انظر أوبش  .                                قدمتها فنلندا وموريشيوس وموناكو

Prevention and Punishment of Terrorism, 2010, pp. 340-343.  



A/HRC/16/51 

9 GE.10-17896 

ويف حال عدم توافق تشريعات مكافحة اإلرهاب القائمة مـع قـانون            . )١٥(وشفافةمفتوحة  
، فإنه سيكون من الضروري إجياد الدويل حلقوق اإلنسانقانون الحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك    

يتعارض مع قانون حقوق اإلنسان أو تبّني تفسري يتسق         القضاء إلغاء أي تشريع     خّول  ُتآليات  
وستكون فعالية تلك اآلليات مرهونة بوجود نظام قضائي كفء ومـستقل ونزيـه     . )١٦(معه

  .)١٧(وشفاف وباحملافظة عليه
األحكام النموذجيـة الـواردة أدنـاه       ولتحقيق هذه املآرب، صاغ املقرر اخلاص         -١٤

  .  وتفسريهاقوانني مكافحة اإلرهاب وتعديلهاشاد هبا يف سّن لالستر

قانون مكافحة اإلرهاب مع قـانون حقـوق        اتساق  أحكام منوذجية بشأن     -١املمارسة      
  اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين

  :ختضع مجيع التشريعات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب للضمانات واإلجراءات التالية  
تعـديالت  بإدخـال  تشريعات جديدة أو بسّن اقتراح أي  أن يشمل    يتعني  -١  

القائمة بياناً مكتوباً يوّجه عناية اهليئة التشريعية إىل أي حكم يف القانون املقترح             على القوانني   
الـدويل  قـانون  القوق اإلنسان و  القانون الدويل حل  وأحكام معايري   مطابق ألغراض   يبدو غري   
  . لدولةاليت هي ملزمة للالجئني 
يتعني على اهليئة التشريعية أن تستعرض أي قانون توافق عليه وأن تـضمن               -٢  
للدولة عن  امللزمة  لالجئني  الدويل  قانون  القوق اإلنسان و  الدويل حل قانون  المع معايري   تطابقه  

  .طريق هيئة متخصصة أو بأي طريقة أخرى
القانون الـدويل     يتعني تكليف القضاء بضمان عدم إخالل القوانني مبعايري         -٣  

ويتعني على احملاكم، لـدى القيـام       . امللزمة للدولة لالجئني  الدويل  قانون  القوق اإلنسان و  حل
  :اآلليات التالية، ومن ذلك أن تطبق اآلليات اليت يتيحها الدستوربواجبها، 
الدويل حلقـوق   مع أغراض وأحكام معايري القانون      القانون مبا يتسق    تفسري    )أ(  

  للدولة؛قانون الدويل لالجئني امللزمة اإلنسان وال
  التصريح بأن ذلك اجلزء من القانون عدمي األثر؛  )ب(  

__________ 

، والفقـرة  A/HRC/6/17/Add.2 من الوثيقة ٢٠، والفقرة A/HRC/4/26/Add.3 من الوثيقة ٦٥انظر الفقرة    )١٥(
 .A/HRC/16/51/Add.3 من الوثيقة ٣٧

   ).                    من الرد على االستبيان (  ،     ١٩٨٢                      من القانون الدستوري   ٥٢            كندا، املادة  )١٦(
 International Commission of                             ص باحلقوق املدنية والـسياسية؛                    من العهد الدويل اخلا  )  ١ (  ١٤           انظر املادة  )١٧(

Jurists, Practitioner Guide No 1: International Principles on Independence and Accountability of 

Judges, Lawyers and Prosecutors, 2007؛ ورد إندونيسيا على االستبيان                            .  
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التصريح بأن القانون املخالف للمعايري واألحكام الدولية ال أثر أو مفعـول              )ج(  
  .له، سواء على الفور أو بعد فترة من الزمن تتيح للحكومة اختاذ خطوات تصحيحية

طرفاً يف نزاع مسلح جارٍ، فإن األحكام الواردة أعـاله          إذا كانت الدولة      -٤  
تنطبق كذلك على ضمان التقيد مببادئ وأحكام القانون اإلنـساين الـدويل دون املـساس               

  .لالجئنيالقانون الدويل بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان وبواجب التقيد 

انون اإلنـساين   ممارسة مكافحة اإلرهاب مع قانون حقوق اإلنسان والق       اتساق    -باء   
  وقانون الالجئني

قانون مكافحة اإلرهاب مع حقوق اإلنسان، جيـب أن         اتساق  باإلضافة إىل ضمان      -١٥
حقـوق اإلنـسان    مطابقاً لقانون   يكون سلوك الوكاالت اليت هلا دور يف مكافحة اإلرهاب          

ويف . واألحكام السارية املفعول من القانون اإلنـساين الـدويل        وللمبادئ  وقانون الالجئني   
احلاالت اليت مينح فيها القانون املتعلق باإلرهاب وكاالت عامة صالحيات تقديرية، فإنه جيب             
إنشاء ضمانات مناسبة، مبا فيها املراجعة القضائية، بغرض ضـمان عـدم ممارسـة تلـك                

إخضاع الوكـاالت   وميكن كذلك   . )١٨(الصالحيات التقديرية بشكل تعسفي أو غري معقول      
عن طريق اإلشراف الداخلي واخلارجي، وكذلك عن طريـق         للمراقبة  ميني  واملوظفني العمو 

وتقر قوانني مكافحة اإلرهاب يف بعـض       . )١٩(اعتماد مدونات سلوك وتنفيذها تنفيذاً شامالً     
وسيادة القانون وحقوق اإلنسان يف سياق مكافحـة        املشروعية  الدول صراحةً بتطبيق مبدأ     

 أساسية ملراقبة تنفيذ االلتزام باحترام حقوق       باعتباره أداة  ينبغي النظر إليه     اإلرهاب، وهو أمر  
ومع أنه ينبغي جتّنـب خصخـصة       . )٢٠(اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب يف الواقع العملي       

__________ 

 Council of Europe, Guidelines on  ؛ E/CN.4/2002/18         لوثيقـة           من مرفق ا  )  ي ( ٣ و  )  ب ( ٣          الفقرتني انظر )١٨(

Human Rights and the Fight against Terrorism, 2002, guideline II; E/CN.4/1985/4, annex, paras. 

16, 18; Handbook on Human Rights Compliance, op.cit., condition 3.3   ؛ وردود أسـتراليا وبوليفيـا                              
  .                                               وسويسرا وفنلندا وكندا وموناكو والنرويج واليونان  )              عددة القوميات     املت-     دولة  (

ومجهورية )  املتعددة القوميات  -دولة  (الردود على االستبيان اليت قدمتها إسبانيا وأستراليا وبلغاريا وبوليفيا           )١٩(
 .مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وفنلندا وكندا وكوبا وكولومبيا وموناكو والنرويج واليونان

مل تـذكر بلـدان     ). ٢٠٠٥بصيغته املعدلة يف     (١٩٩٩ من قانون مكافحة اإلرهاب لعام       ٤ذربيجان، املادة   أ ) ٢٠(
أخرى هذه املبادئ صراحة يف سياق مكافحة اإلرهاب لكن قوانينها تتضمن أحكاماً تنطبق علـى سـياقات                 

 من الدستور؛ موناكو،    ٢٢ملادة   من ميثاق احلقوق واحلريات؛ فنلندا، ا      ١كندا، املادة   : أوسع نطاقاً هلذا الغرض   
 مـن الدسـتور     ٤١ و ٣٦-٧؛ سويسرا، املواد    ١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ١٧ من دستور    ٣٢-١٧املواد  

االحتادي؛ الردود على االستبيان اليت قدمتها االحتاد الروسي وإثيوبيا واألردن وأستراليا وباكـستان والربتغـال    
ورية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجورجيا وسـلوفاكيا        وبلجيكا وبولندا واجلمهورية العربية الس    

 .واليونانوهنغاريا وغيانا وكوبا والتفيا ولبنان وماليزيا واملغرب واملكسيك وموريشيوس والنرويج وهندوراس 
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اخلصخصة، تكفل  وظائف مكافحة اإلرهاب، كالتدابري األمنية يف نقاط التفتيش، فإنه ينبغي أن            
  .)٢١(ة اليت تسري على سلوك موظفي الدولةيف حال حدوثها، نفس الدرجة من املساءل

سـلوك  اتساق  أدناه بشأن   الوارد  النموذجي  احلكم  لذلك، فقد صاغ املقرر اخلاص        -١٦
  :الدولة والشركات اخلاصة يف جمال مكافحة اإلرهاب مع قانون حقوق اإلنسان

حقـوق  قانون  ممارسات مكافحة اإلرهاب مع     اتساق  منوذجي بشأن   حكم   -٢املمارسة      
  إلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساينا

مـع  بأي شكل من األشكال     يتعارض  ُيحظَر على أي شخص أن يتصرف على حنو           
اليت هـي ملزمـة     لالجئني  الدويل  قانون  القوق اإلنسان و  حلالدويل  قانون  الأغراض وأحكام   

 املتعلـق   للدولة الطرف أثناء تطبيق وممارسة مجيع الوظائف املنصوص عليهـا يف القـانون            
  :ويف هذا الصدد. باإلرهاب
يتعني أن تستند ممارسة الوظائف والصالحيات إىل أحكـام واضـحة يف              -١  

  .القانون تبيِّن بإسهاب الصالحيات املخولة
ال جيوز أبداً أن تنتهك ممارسة تلك الوظائف والصالحيات القواعد القطعية             -٢  

جبوهر أي حق مـن حقـوق       أن متس    جيوز   أو الواجبة التطبيق من القانون الدويل، كما ال       
  .اإلنسان

معينة تقييد حق فيها ممارسة وظائف وصالحيات تستوجب يف احلاالت اليت   -٣  
فإنه ينبغي أن يقتصر ذلك التقييد على أدىن حد ممكـن  اليت تقبل التقييد،  اإلنسان  من حقوق   

  :ويتعني
ـ           )أ(   ددة ومـشروعة يف    أن يكون ضرورياً يف جمتمع دميقراطي توخياً لغاية حم

  حدود ما يسمح به القانون الدويل؛
الغايـة  حتصل كنتيجة لتحقيـق تلـك       أن يكون متناسباً مع الفائدة اليت         )ب(  
  .املشروعة
إذا كانت الدولة طرفاً يف نزاع مسلح جارٍ، فإن األحكام الواردة أعـاله               -٤  

ـ            دون املـساس    ،دويلتسري كذلك على ضمان التقيد مببادئ وأحكام القانون اإلنساين ال
  .والقانون الدويل لالجئنيبواجب التقيد بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان 

__________ 

 The Code of Conduct for Private انظر كـذلك  ؛A/HRC/6/17/Add.4 من الوثيقة ٥٩ و٣٨الفقرتان  )٢١(

Security Service Providers ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٩، الذي مت التوقيع عليه يف. 
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  العادي واالستعراض املنتظم لقانون وممارسة مكافحة اإلرهاباإلنفاذ   -جيم   
إىل أقصى حد ممكن مـع      متسقني  جيب أن يكون قانون وممارسة مكافحة اإلرهاب          -١٧

لعهد أكثر ما ميكن بتدابري مكافحة اإلرهاب إىل سلطات مدنية     وينبغي ا . مبدأ الوضع الطبيعي  
اجلرمية وتؤدي وظائف مكافحة اإلرهـاب يف إطـار صـالحياهتا           مبكافحة  وظائفها  تتصل  
وحماكمتـهم،  اجلرائم اإلرهابيـة    مالحقة املسؤولني عن    وينطبق هذا أيضاً على     . )٢٢(العادية

وإذا كانت هنـاك    . )٢٣(حماكم عادية اً  تشرف عليها عموم  أن  وذلك يف إطار إجراءات جيب      
أسباب قاهرة تقتضي إنشاء سلطات معينة تتمتع بصالحيات حمـددة ضـرورية ملكافحـة              

متييزه كاستثناء فريد من    ينبغي إدراج تلك الصالحيات يف قانون منفصل ميكن         ) أ(اإلرهاب،  
نشئ تلك الصالحيات م اليت تينبغي أن ختضع األحكا  ) ب(؛  )٢٤(املعتادمبدأ الضرورة القانونية    

جيب منع  ) ج(؛  ) أدناه ٢٠ و ١٩انظر الفقرتني   ( حمددة اآلجال ولالستعراض املنتظم      لشروط
وفق التعريـف الـصحيح     استخدام تلك الصالحيات ألي أغراض غري مكافحة اإلرهاب،         

  .)٢٥( أدناه٧يف املمارسة لإلرهاب الوارد 
مؤقتـاً  بعـدم التقيـد     وق اإلنسان   وتسمح الصكوك الدولية واإلقليمية املتعلقة حبق       -١٨

وتقتصر هذه . )٢٦(حمدودة جداًظروف استثنائية احلقوق واحلريات يف    باإلعمال الكامل لبعض    
االستثناء وعندما يعلَن عن تلك التـدابري وحتـدَّد       جيوز فيها   اإلمكانية على تلك احلقوق اليت      

تقتصر على األوضاع االستثنائية حقاً     أن  ) أ(التدابري االستثنائية، فينبغي    أّما  . )٢٧(بصورة رمسية 
اليت تتعرض فيها حياة األمة لتهديد حقيقي، ميكن أن يكون اإلرهاب سبباً فيـه يف بعـض                 

__________ 

االحتاد الروسي وأذربيجان وأستراليا والربتغال وبلجيكا وبلغاريـا وبولنـدا    الردود على االستبيان املقدمة من       )٢٢(
مجهوريـة مولـدوفا    وتوغو ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة و      )  املتعددة القوميات  -دولة  (وبوليفيا  

وجورجيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وغيانا وفنلندا والتفيا وليتوانيـا ومونـاكو والنـرويج وهنغاريـا                   
 .واليابان واليونان

 مـن الوثيقـة     ٢٩؛ والفقـرة    A/HRC/6/17/Add.3 من الوثيقة    ٥٩ و ٢١-٢٠ و ١٥-١٤انظر الفقرات    )٢٣(
A/HRC/6/17/Add.4   ة  من الوثيق ) ه(٤٥؛ والفقرةA/63/223        ؛ والردان على االستبيان املقدمان من بولنـدا

 .وسلوفاكيا
)٢٤( David Paccioco, “Constitutional Casualties of September 11: Limiting the Legacy of the Anti-

terrorism Act” (2002) 16 Supreme Court Law Review (2d) 185, p. 190 
 ,Council of Europe؛E/CN.4/Sub.2/2005/39 من الوثيقـة  ٣٣؛ والفقرة A/60/370 من الوثيقة ٤٧انظر الفقرة  ) ٢٥(

Guidelines on Human Rights, op.cit., guideline III(2); Inter-American Commission on Human Rights 

report on Terrorism and Human Rights, OEA/Ser.L/V/II.116 (2002), paras. 51 and 55. 
 من االتفاقية األوروبية حلمايـة    ١٥ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة          ٤ انظر املادة  )٢٦(

 من اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة حبقـوق اإلنـسان؛          ٢٧حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ واملادة      
 .١٥فة الذكر، الفقرة  الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اآلن٣٢وصحيفة الوقائع رقم 

 .١٦-٢، الفقرات )CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (٢٩التعليق العام رقم  )٢٧(
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     أن تتطلبها بصرامة مقتضيات احلال، حبيث تكون ضـروريةً ومتناسـبةً           ) ب(؛  )٢٨(احلاالت
 اليت حتد من احلقوق واحلريات مبا يف ذلك التدابري(عدم التقيد   وال ميكن معاجلتها بوسائل غري      

تكون متسقة أن ) ج(؛ )٢٩()جيوز عدم التقيد هباأحكام معاهدة خاصة بتلك احلقوق ال عمالً ب
مع التزامات دولية أخرى، مبا فيها قانون الالجئني والقانون اإلنساين الدويل والقانون العريف             

العرق أو يكون مربره الوحيد هو يز أالّ تنطوي على متي) د(؛ )٣٠(الدويل املتعلق حبقوق اإلنسان
وجيب أن تكون إعادة الوضع إىل . )٣١(االجتماعياألصل اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو 

حالته الطبيعية، اليت ُيستعاد فيها ضمان االحترام الكامل ألحكام معاهدات حقوق اإلنسان،            
  . )٣٢(أهم هدف لدى الدول اليت اعتمدت تدابري استثنائية

؛ وُتفعِّل دول عديدة آليات لالستعراض املنتظم لقوانني وممارسات مكافحة اإلرهاب           -١٩
القوانني أو بعـض األحكـام      متديد  تقتضي  " شروطاً حمددة اآلجال  "يضع بعض الدول    كما  

   : ما يلـي  وينبغي أن يشتمل االستعراض على      . )٣٣(الواردة يف قانون مكافحة اإلرهاب لديها     
نوي يتناول ممارسة الصالحيات املمنوحة مبوجب قوانني مكافحـة         استعراض حكومي س  ) أ(

قوانني مكافحـة   إنفاذ  استعراض سنوي مستقل لعملية     ) ب(اإلرهاب ووضع تقارير عنها؛     
وحىت تكون هذه التدابري فعالة، من املهم أن        . استعراض برملاين دوري  ) ج(اإلرهاب برّمتها؛   

ترتبط بعمل اللجان الربملانية    وأن   تعيني قانونية،    تستند آليات االستعراض املستقل إىل شروط     

__________ 

 ,The Greek Case؛ Lawless v Ireland (No. 3), 1961, ECHR 2, para. 28؛ ٤-٢نفس املرجع، الفقرات  )٢٨(

1969, Yearbook of the European Convention on Human Rights 1, para. 153 ـ ؛ قضية دا ضـد  آيرلن
، سكيك ومن معه ضد تركيا    ؛  ٢٠٧، الفقرة   ١، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      ١٩٧٨،  اململكة املتحدة 

، برانيغان وماكربايد ضد اململكـة املتحـدة      ؛  ٣٩، الفقرة   ٢٥، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان      ١٩٧٨
تاب كونـت اآلنـف الـذكر،    ؛ انظر أيضاً ك٥٤، الفقرة ٢١، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     ١٩٩٣

 .٥٤٧-٥٤٥ و٥٣٠-٥٢٨الصفحات 
 .A/HRC/6/17/Add.4 من الوثيقة ١٠ اآلنف الذكر، والفقرة ٢٩ من التعليق العام رقم ٥-٣انظر الفقرات  )٢٩(
 . اآلنف الذكر٢٩ من التعليق العام رقم ٩انظر الفقرة  )٣٠(
، UKHL 56، ٢٠٠٤، لداخليةإي وآخرون ضد وزير امن نفس املرجع؛ وقضية ) ج(١٣ و٨انظر الفقرتني  )٣١(

 .٦٨الفقرة 
 مـن الوثيقـة     ١٠ اآلنـف الـذكر، والفقـرة        ٢٩ مـن التعليـق العـام رقـم          ٢ و ١انظر الفقرتني    )٣٢(

A/HRC/6/17/Add.4.  
 من القانون ٣٢-٨٣؛ كندا، املادة   ٢٠٠٢لعام  ) اإلرهاب( من القانون املُعدِّل لتشريع األمن       ٤أستراليا، املادة    )٣٣(

، اململكة املتحـدة، املـادة      ٢٠٠٢ من قانون قمع اإلرهاب لعام       ٧٠وزيلندا، املادة   ؛ ني ١٩٨٥اجلنائي لعام   
؛ انظر كذلك الردود علـى      ٢٠٠٥من قانون منع اإلرهاب لعام      ) ٣(١٤ من قانون اإلرهاب واملادة      ١٢٦

يزيـا  االستبيان املقدمة من الربتغال وبلجيكا وبولندا ومجهورية مولدوفا وجورجيا وفنلنـدا وليتوانيـا ومال          
 .وموريشيوس والنرويج واليونان
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وينبغي أن متكّن آليات االستعراض من إجراء       . )٣٤(املوارد الضرورية وحتصل على   ذات الصلة   
  .مشاورات عامة وأن يصحبها نشر تقارير ُتتاح لعامة اجلمهور

 الفضلى اليت   وإن االستعراض املنتظم واستخدام الشروط احملددة اآلجال من املمارسات          -٢٠
تساعد يف ضمان فعالية الصالحيات اخلاصة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب واستمرار احلاجة إليها،            

وميكّن االسـتعراض   . )٣٥(أو دوام العمل بالتدابري االستثنائية حبكم الواقع      " التطبيع"ويف تفادي   
معن فيمـا إذا كانـت      الربملاين الدوري والشروط احملددة اآلجال كذلك اهليئة التشريعية من الت         

ممارسة الصالحيات مبوجب قوانني مكافحة اإلرهاب متناسبة وما إذا كان ينبغي، تبعاً لـذلك،    
أو ما إذا كانت عملية     /فرض مزيد من القيود على ممارسة تلك الصالحيات، إذا ما استمرت، و           

  .وقفالقوانني مكافحة اإلرهاب برّمتها تستدعي التغيري أو إنفاذ 
 فإن املقرر اخلاص قد صاغ األحكام النموذجية الواردة أدنـاه كمجـاالت             وعليه،  -٢١

  :للممارسة الفضلى يف املعركة ضد اإلرهاب

  األحكام النموذجية املتعلقة مببدأي الوضع الطبيعي واخلصوصية -٣املمارسة     
إىل أقـصى حـد      ،السلطات املدنية املكلفة بوظائف مكافحة اجلرمية     تتوىل    -١  

  .يف إطار ممارسة صالحياهتا العاديةوذلك تدابري مكافحة اإلرهاب  ممكن، اختاذ
ما مل يتم اإلعالن عن حالة طوارئ بصورة رمسية ألن اإلرهاب يهدد حياة               -٢  

الدويل قانون  التدابري ال ميكن اختاذها من خالل قيود يبيحها         وُيملي اختاذ   األمة هتديداً حقيقياً    
  .اب ال يستدعي منح صالحيات طارئةقوق اإلنسان بالفعل، فإن اإلرهحل

إذا كان القانون يتضمن أحكاماً معينة ُتعترب، لسبب قاهر، ضرورية ملكافحة    -٣  
      سلطات معينة بصالحيات حمددة لذلك السبب، فإنـه ُيمنـع اسـتخدام           وُتكلَّف  اإلرهاب  

 وفق التعريف الـصحيح لإلرهـاب     ات ألي أغراض عدا مكافحة اإلرهاب،       تلك الصالحي 
  .٧املمارسة يف الوارد 

  قانون وممارسة مكافحة اإلرهابإنفاذ أحكام منوذجية بشأن استعراض  -٤املمارسة     
يف حالة استحداث صالحيات حمددة ملكافحة اإلرهاب عمالً باملمارسـة            -١  

دخوهلا حيز النفاذ، ما مل تقم اهليئـة        من تاريخ    شهراً   ١٢ينتهي العمل هبا بعد مضي      ،  )٣(٣
  . انقضاء تلك املدةومتديدها قبلية باستعراضها التشريع

__________ 

)٣٤( Clive Walker, “The United Kingdom’s anti-terrorism laws: lessons for Australia” in Law and 

Liberty in the War on Terror, 2007, p. 189. 
)٣٥( Kent Roach, “The dangers of a charter-proof and crime-based response to terrorism”, in Essays 

on Canada’s Anti-Terrorism Bill, 2002, p. 137.  
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تعّين السلطة التنفيذية شخصاً أو هيئة كي يتصرف بصفته هيئـة مـستقلة        -٢  
وينبغي أن يستعرض الشخص املعيَّن هبذه      . القانون املتعلق باإلرهاب  وإنفاذ  الستعراض تطبيق   

 األقل، وأن يرفع تقريـراً إىل        شهراً على  ١٢القانون املتعلق باإلرهاب مرة كل      إنفاذ  الطريقة  
  :ويتعني أن يتضمن التقرير رأياً بشأن. اهليئتني التنفيذية والتشريعية بنتائج ذلك االستعراض

ختص القانون املتعلق   حديثة  تداعيات أي تعديالت أو إضافات مقترحة أو          )أ(  
توافقة مـع   باإلرهاب، مبا يف ذلك رأي بشأن ما إذا كانت تلك التعديالت أو اإلضافات م             

لالجئني املُلزمْين للدولة وكذلك مع مبـادئ       الدويل  قانون  القوق اإلنسان و  الدويل حل قانون  ال
  وأحكام القانون اإلنساين الدويل، عند االقتضاء؛

املتعلـق باإلرهـاب، خـالل فتـرة        العملي للقانون   تطبيق  الما إذا كان      )ب(  
لالجـئني املُلـزمْين   الدويل  قانون  النسان و اإلمع القانون الدويل حلقوق     االستعراض، متوافقاً   

  .للدولة إىل جانب مبادئ وأحكام القانون اإلنساين الدويل، عند االقتضاء

  سبل االنتصاف الفعال من انتهاكات حقوق اإلنسان  -دال   
إنه ألمر يف غاية األمهية أن تتاح ملن انتهك قانونُ وممارسـة مكافحـة اإلرهـاب                  -٢٢

انتصاف فعالة، مبا يف ذلك إزاء الشركات اخلاصـة الـيت           سبل  اناً من   حقوقَهم االستفادة جم  
ومن املُسلَّمات أنه جيب أن يتمكن أي فرد يعتقـد أن           . )٣٦(تؤدي وظائف مكافحة اإلرهاب   

وينبغي أن يتمكن من القيام بذلك عن طريـق تقـدمي           التماس اجلرب   حقوقه قد انُتهكت من     
قوق اإلنسان املعنية حب لجنة  الاملظامل أو    أمني   كمكتبشكوى إىل حمكمة أو مؤسسة إشراف،       

بأسلوب عـام   املتعلقة باجلرب   حكام  األوتنبغي صياغة   . )٣٧(أو اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    
يتيح توفري وسائل االنتصاف الفعالة وفق ما تتطلبه كل حالة على حدة، مبا يف ذلك، علـى                 

تعويض، وعدم األخذ باألدلة اليت ُيحـصَّل       سبيل املثال، اإلفراج من االحتجاز التعسفي، وال      
وحىت تكون وسائل االنتصاف فعالة، ينبغي أن تفصَّل        . عليها بطرائق تنتهك حقوق اإلنسان    

ورغم أنه قد ال تستطيع وسيلة      . على مقاس كل حالة مبا يضمن تناسبها وعدالتها يف آن معاً          
  .)٣٨(قد حيقق ذلكسائل تعّدد الومتاماً، فإن هبذه الشروط انتصاف واحدة الوفاء 

__________ 

                   من قرار اجلمعيـة      )  ن ( ٦                                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والفقرة           )  أ  )( ٣ ( ٢             انظر املادة    )٣٦(
   ٨                          ؛ واململكة املتحدة، املـادة      ١٩٨٢                                    من ميثاق احلقوق واحلريات لعام         ٢٤                  ؛ وكندا، املادة       ١٦٨ /  ٦٤        العامة  

                                    َّ                               انظر كذلك الردود على االستبيانات املقدَّمة من باكستان وبوليفيا           .     ١٩٩٨                    حقوق اإلنسان لعام               من قانون   
       مـن    ٥٩   و  ٣٨                                                            وسلوفاكيا وسويسرا وفنلندا والتفيا وموريشوس؛ والفقـرتني          )                     املتعددة القوميات  -      دولة   (

  .A/HRC/6/17/Add.4        الوثيقة 
  . ٦ ١          والفقرة   ١٠   و ٩            واملمارستني A/HRC/14/46        الوثيقة      انظر  )٣٧(
   ). ج (   ١١٣         ، الفقرة  ٥                             ، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     ١٩٨٣  ،                       سيلفر ضد اململكة املتحدة     قضية  )٣٨(
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انتصاف فعالة، صاغ املقرر اخلاص احلكم النمـوذجي        وكضمانات دنيا لتوفري سبل       -٢٣
  :أدناه بوصفه ممارسة فضلى يف املعركة ضد اإلرهابالوارد 

  االنتصافبسبل احلكم النموذجي املتعلق  -٥املمارسة     
 تتعلق مبكافحـة     بسبب ممارسة صالحيات   ية اإلنسان هحيق ألي شخص ُتنتهك حقوق      

اإلرهاب أو بسبب تطبيق قانون مكافحة اإلرهاب أن يستفيد من وسيلة انتصاف سريعة وفعالة              
  .هذا احلقإعمال ويتعّين أن تتحمَّل احملاكم املسؤولية النهائية عن ضمان . وقابلة للتنفيذ

 ضحايا اإلرهاب  - هاء  

يف ضحايا الط ألنه يساعد  ليس فقممارسة فضلىحقوق ضحايا اإلرهاب ميثل إعمال   -٢٤
التوترات يف اجملتمع اليت قـد ُتهيـئ    ختفيف حدة   يف  أيضا  بل ألنه يساعد    إعادة بناء حياهتم،    

ضـحايا اإلرهـاب    بـأن   الدول  قر  وت. االخنراط يف صفوف اإلرهابيني   تفضي إىل   ظروف  
وقات، مبا  يف مجيع األ  إىل اعتراف قانوين بصفتهم تلك وإىل محاية حقوقهم اإلنسانية          حيتاجون  

يف ذلك حقوقهم يف الصحة واملساعدة القانونية والعدالة واحلقيقة والتعويض الكايف والفعال            
واسـتخدام عائـداهتا     ني املصادرة بيع ممتلكات اإلرهابي  بتسمح بعض البلدان    و. )٣٩(والسريع

دعم ضحايا اإلرهاب الذين عانوا من انتهاكات       ويشمل  . )٤٠(رهابضحايا اإل على  تعويض  لل
كمـا أن حماكمـة     . )٤١(طرية حلقوقهم األساسية تقدمي املساعدة املادية والقانونية والنفسية       خ

، املتـضّررة بني الفئـات    املساواة  دف  هبو. )٤٢(مهيةيف غاية األ  أمر  مرتكيب األعمال اإلرهابية    
كوسيلة من وسائل االنتصاف     لضحايا تدابري مكافحة اإلرهاب،      اتالتعويضينبغي أن ُتدفع    

__________ 

 والبيان الذي   ؛)ن(٦ الفقرة   ،٦٤/١٦٨القرار  األول، و الركن  ، املرفق،   ٦٠/٢٨٨انظر قرار اجلمعية العامة      )٣٩(
وقـد  . ١٠الفقـرة   ،  (S/PRST/2010/19) ٢٠١٠سـبتمرب   /أيلول ٢٧بتاريخ  أدىل به رئيس جملس األمن      

أذربيجان، قـانون   :  على النحو التايل    حمددة بشأن حقوق ضحايا اإلرهاب     اعتمدت بعض الدول أحكاماً   
؛ وجورجيا، قـانون مكافحـة      ١٣املادة  ،  )٢٠٠٥بصيغته املعدلة يف عام      (١٩٩٩  لعام مكافحة اإلرهاب 

 ومجهوريـة   سبانياإ من إثيوبيا و   ةقدم الردود على االستبيان امل    انظر أيضاً . ١٥املادة  ،  ٢٠٠٧  لعام اإلرهاب
دول أخرى على أحكام أكثر قابليـة للتطبيـق         وتعتمد  . كولومبيا واملغرب واملكسيك واليونان   مولدوفا و 

بلغاريـا   والربتغال وندونيسياوإستراليا أ من ةانظر الردود على االستبيان املقدم :  بشأن ضحايا اجلرمية   عموماً
التفيا  وقطروكندا وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا  وسلوفاكياالسابقة ويوغوسالفية مقدونيا ال مجهورية وبولنداو
 .اليابانوهنغاريا  وواململكة املتحدة ليتوانياو

 ).١-٥(١٤-٨٣، الفرع ١٩٨٥  لعامندا، القانون اجلنائيك )٤٠(
؛ ٣١ ، الفقـرة S/2005/789 (2005)الوثيقـة   و٤٦-٤٤، الفقـرات  A/HRC/10/3/Add.2ر الوثيقـة  انظ )٤١(

؛ وجورجيا، قـانون    ١٣املادة   السالف الذكر، ، املرجع   ١٩٩٩  لعام أذربيجان، قانون مكافحة اإلرهاب   و
 .١٦املادة ، ٢٠٠٧  لعاممكافحة اإلرهاب

علـى  والـرد   ؛  ٦٦ الفقرة   E/CN.4/2006/98  والوثيقة ،)ن(٦ الفقرة   ،٦٤/١٦٨انظر قرار اجلمعية العامة      )٤٢(
  .االستبيان املقدم من غواتيماال
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اليت تعـوض   ، على قدم املساواة، ومن خالل نفس املؤسسات والربامج          ٥ املمارسة   يف إطار 
 . ضحايا اإلرهابعلى 

يف فـضلى    ةًممارسبوصفها   أدناه   ةاملبينالنموذجية  ملقرر اخلاص األحكام    اوقد صاغ     -٢٥
 .جمال مكافحة اإلرهاب

  تقدمي املساعدة هلم على الضحايا والتعويضاملتعلقة بنموذجية الحكام األ -٦ املمارسة    

ضرر يلحق باألشـخاص    أي  ن  ع ات من ميزانية الدولة   تعويضينبغي دفع     -١  
رتكـب باسـم    أعمـال تُ  إرهايب أو نتيجة    متلكاهتم نتيجة عمل    مبالطبيعيني أو االعتباريني و   

 .  للقانون الدويل حلقوق اإلنسانوفقاًوذلك مكافحة اإلرهاب، 

ين عانوا من أضرار مادية أو غريها، أو الذين         م لألشخاص الطبيعيني الذ   قدَُّت  -٢  
عمـال  أنتيجـة   رهاب أو   نتيجة عمل من أعمال اإل    حقوقهم اإلنسانية   عانوا من انتهاكات    

من املساعدات   املساعدة القانونية والطبية والنفسية وغريها       ،رتكب باسم مكافحة اإلرهاب   ُت
 . دولةميزانية ال، وذلك من اجتماعياً الالزمة إلعادة تأهيلهم

 تعريف اإلرهاب  - واو  

حمصورة كافحة اإلرهاب، املتعلقة مبوالسياسات واملمارسات  القوانني  ب أن تكون    جي  -٢٦
ربط اجلرائم هنجا يمعظم الدول وتتبع . لإلرهابالصحيح لتعريف ل يف مكافحة اإلرهاب وفقاً

التعابري أو  " إلرهايبالنشاط ا "أو  ،  "رهايباإلعمل  ال"أو  ،  "لإلرهاب"وحيد  تعريف  باإلرهابية  
قائمـة  مقترنة بال إما  (قائمة املنظمات احملظورة    ب هذه التعاريف أيضاً   ما ُتربط    كثرياًو. شاهبةامل

صالحيات االعتقـال واالسـتجواب والتحقيـق؛       وب؛  ) أو ملحقة هبا   املوحدة لألمم املتحدة  
داريـة، مثـل إجـراءات    التدابري اإلبتغيريات يف القواعد املتعلقة باالحتجاز واحملاكمة؛ و   وبال

ميكن أن  لإلرهاب   جداًفضفاضة  تعاريف  اعتماد  وبالتايل، فإن   . الترحيل ومصادرة املمتلكات  
لـشعوب  امطالبات  للرّد، مثالً، على     - متعمداستخدام هذا التعبري بشكل     إساءة  ُيفضي إىل   

أن كمـا   . )٤٣(قوق اإلنسان غري مقصودة حل  وإىل انتهاكات    - االجتماعية   ااألصلية وحركاهت 
يف الفعلي  رهايب  اإلمكافحة السلوك   تنفيذها يف   قوانني مكافحة اإلرهاب وتدابري     عدم حصر   

لتمتع باحلقوق  من قيود على ا   هذه القوانني والتدابري    ما تفرضه   على خطر يتمثل يف أن       تهطبيع
 مشروعية أي قيود علـى      انكملذين حي الضرورة والتناسب ال  ُيشكل خرقاً ملبدأي    واحلريات  

 . )٤٤(حقوق اإلنسان

__________ 

  .٤٤الفقرة ، E/CN.4/2006/78الوثيقة ، و٢٧الفقرة ، E/CN.4/2006/98 (2005)ثيقة الوانظر  )٤٣(
واملبـادئ  ؛  ٣٣، الفقـرة    E/CN.4/Sub.2/2005/39؛ والوثيقة   )ب(٤، الفقرة   E/CN.4/2002/18مرفق الوثيقة    ) ٤٤(

رفق الوثيقة  وم؛  )٢(لس أوروبا بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب، املبدأ التوجيهي الثالث           التوجيهية جمل 
E/CN.4/1985/4٥-٣الفقرات السالف الذكر، رجع امل، ٢٩رقم التعليق العام و؛ ٥١ و١٠تان، الفقر.  
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جيـب أن تنحـصر     ،  متفق عليه عاملياً  شامل وموجز لإلرهاب،    تعريف  غياب    ويف  -٢٧
ي ذخصائص السلوك ال  تعكس  مكافحة اجلرائم اليت    يف  مكافحة اإلرهاب   قوانني وسياسات   

جملس  من قرار    ٣على النحو احملدد يف الفقرة      مكافحة اإلرهاب الدويل،    إطار  ينبغي قمعه يف    
فـإن  اإلرهاب الدويل،   القلق إزاء   بينما يساور اجملتمع الدويل     و. )٤٥()٢٠٠٤(١٥٦٦األمن  

، وبصورة مشروعة، أن ميكنها أيضاًإلرهاب لبحتة اللية احملشكال  من األفردياًلدول املتضررة ا
طرية على النحو احملدد مية اخلراجلمجيع عناصر يستويف  الذي السلوَكلإلرهاب تعاريفها تضمِّن  
لقرار يف ا إذا توافرت يف الوقت نفسه جمموعة اخلصائص األخرى املُحّددة           الوطين،   اهنيف قانو 
 التعريـف   هو أيضاً واجلرائم املرتبطة به    الصحيح لإلرهاب   تعريف  وال. )٤٦()٢٠٠٤(١٥٦٦

وإىل جانـب   . )٤٧(رجعيتتم صياغته بدقة ودون متييز ودون أثر        الذي  الذي يسهل فهمه، و   
إلرهاب يف كثري مـن األحيـان   اتعاريف تشري ، )٢٠٠٤(١٥٦٦ار يف القراملبينة اخلصائص  
. )٤٨( مـا  يديولوجيةإقضية سياسية أو دينية أو      الدفاع عن   مرتكبيه املتمثلة يف    افع  وأيضا إىل د  

اإلشارة إىل هذه   فإن   ،)٤٩(ي ظرف من الظروف   أأعمال اإلرهاب حتت    وبينما ال ميكن تربير     
، علماً أنّ هذه اإلشارة      نطاق تطبيق تعريف اإلرهاب    تضييقزيادة  يف  أن تسهم   ميكن  الدوافع  

 .ليست شرطاً مفاهيمياً يف أي تعريف لإلرهاب

الوارد أدناه  التعريف  حدود  تجاوز  يملقرر اخلاص أن وضع تعريف لإلرهاب       ويرى ا   -٢٨
التايل بوصفه  تعريف اإلرهاب   لذلك قام بصياغة    منظور حقوق اإلنسان، و   سيثري مشاكل من    

 . يف جمال مكافحة اإلرهابى ممارسة فضل

  منوذج تعريف لإلرهاب-٧ مارسةامل    

 :، حيثعمل أو حماولة للقيام بعملاإلرهاب   

 :لعملا  -١  

 يتمثل يف احتجاز متعمد للرهائن؛ أو   )أ(  

إصابات بدنية خطرية لواحد أو أكثر من       يف  التسبب يف وفاة أو     يهدف إىل     )ب(  
 هم؛ أو منمن شرائحأو عامة السكان 

__________ 

  .٣٩الفقرة ، E/CN.4/2006/98الوثيقة  انظر أيضاً )٤٥(
 .٦، الفقرة A/HRC/10/3/Add.2الوثيقة  )٤٦(
، الفقـرة   ٦٣/١٨٥ة العامة   قرار اجلمعي و،  ١٥املادة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        انظر )٤٧(

  .٤٩، الفقرة E/CN.4/2006/98والوثيقة ، ١٨
  .ستراليا وكندا وماليزيا واململكة املتحدةأ من ةانظر، على سبيل املثال، الردود على االستبيان املقدم )٤٨(
معية العامـة   قرار اجل (بالتدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل        املتعلق  عالن  اإلانظر، على سبيل املثال،      ) ٤٩(

  .٣، الفقرة )٢٠٠٤(١٥٦٦، و)ز(٣، الفقرة )٢٠٠١(١٣٧٣ جملس األمن ي، وقرار١، الفقرة )٤٩/٦٠
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أو خطري ضد واحد أو أكثر من عامـة         ينطوي على عنف جسدي مميت        )ج(  
  و ؛مشرائح منهمن السكان أو 

 :هبدفتنفيذه حماولة جتري عمل أو ُينفذ ال  -٢  

   أوم؛أو جزء منهالناس إثارة حالة من الرعب بني عامة   )أ(  
  و ؛عل ما فأو االمتناع عنبفعل ما إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام   )ب(  
 :معيتوافق العمل   )٣(  

لغـرض االمتثـال    ُسـن   طرية يف القانون الوطين، الذي      اخلرمية  اجلتعريف    )أ(  
قرارات جملس األمن املتعلقـة     للالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب أو        

 باإلرهاب، أو

 .حددها القانون الوطينكما طرية اخلرمية اجلمجيع عناصر   )ب(  

 جرمية التحريض على اإلرهاب  - ايز  

         مـن ) أ(١الفقـرة   ر التحريض علـى اإلرهـاب يف        ـحظإىل  عا جملس األمن    د  -٢٩
جرمية منفصلة  النص على   ال يتطلب   ذلك  بعض الدول أن    وقد رأت   ). ٢٠٠٥(١٦٢٤قراره  

، هو جرمية حبـد ذاتـه     التحريض على اإلرهاب، ألن التحريض يف بعض البلدان         تتمثل يف   
. جرمية مبثابة   يعترب أصالً التحريض على أي جرمية، مبا يف ذلك جرائم اإلرهاب،          لذلك، فإن   و

 مـن اتفاقيـة     ٥ويالحظ املقرر اخلاص أن املادة      ؛  صعوبات عملية  )٥٠(هذا النهج يطرح  وقد  
الدول األطراف التحريض العلين على ارتكـاب       بأن جترم   جملس أوروبا ملنع اإلرهاب تقضي      

مع هنج استباقي ملواجهة األعمال اإلرهابية      ذلك  ق  سويت. بوصفه جرمية حمددة   يةأعمال إرهاب 
بأحكام بالسجن  اجلرائم اإلرهابية   املعاقبة على   للدول ضمان   يتيح  كما أنه   . )٥١(ومنع التطرف 
رائم مماثلة ارتكبـت    فيما يتعلق جب  القانون الوطين   ينص عليها   اليت  األحكام  من  تكون أطول   

حكومة أو إلجبار لغرض إثارة حالة من الرعب أو رتكب ُت جرائم ملي أ(اإلرهاب نية دون 
 . )٥٢()بعمل ماأو االمتناع عن القيام بعمل ما منظمة دولية على القيام 

__________ 

  .٤٦٠-٤٥٠، ص لف الذكراملرجع السا، "كونت"، و٢٦الفقرة ، A/HRC/4/26/Add.3انظر الوثيقة  ) ٥٠(
كافحـة اإلرهـاب يف   دليل إدماج الصكوك التـشريعية مل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،      )٥١(

  .٢٥٠، الفقرة ٢٠٠٦  لعامالتشريعات وتنفيذها
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة،       و؛  )ه(٢ الفقرة   ،)٢٠٠١(١٣٧٣انظر قرار جملس األمن      )٥٢(

لقرار اإلطاري الصادر عن جملس االحتاد األورويب بـشأن مكافحـة   وا؛  ٢٤٥الدليل، املرجع نفسه، الفقرة     
 وجورجيـا، القـانون     ؛االستبيان املقدم من فنلنـدا    الرد على    و ؛)٢(٥ املادة) JHA/2002/475 (اإلرهاب
  .٣٢٣ و١٢املادتان اجلنائي، 
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يف الـوارد   تعريف التحريض على اإلرهاب     يف السابق على    قد أثىن املقرر اخلاص     و  -٣٠
يـشكّل  هذا التعريف    ف .)٥٣(ت الفضلى من املمارسا واعتربه    من اتفاقية منع اإلرهاب    ٥املادة  

على قرار احملكمة األوروبية حلقوق     تعليق   لكن يف    ؛ أدناه ٨اجلرمية يف املمارسة    منوذج  أساس  
تقضي بأن من االتفاقية ) ١(١٢أن املادة  إىلباإلشارة ، وفرنساضد لوروا قضية اإلنسان يف 
أدخـل  يما احلق يف حرية التعبري،  التزامات حقوق اإلنسان، وال س    ٥تنفيذ املادة   ُتحترم لدى   

التعريف لإلشارة إىل السلوك الذي يؤدي إىل خطـر         ذلك   على   اً طفيف املقرر اخلاص تعديالً  
إىل ارتكـاب   " حيصر"مع الدعوة بشكل    ، سواٌء   جرمية إرهابية موضوعي يتمثل يف ارتكاب     

إىل " املباشـرة "الدعوة  إىلتفاقية االالواردة يف شارة اإل من بدالً(أو دون دعوة    جرمية إرهابية   
      اإلشارة إليـه   لكن لغة مشفرة،    استخداَمهذا السلوك   وقد يشمل   . )٥٤()هذه اجلرمية ارتكاب  

على ارتكاب عمل إرهايب ووجود خطر نية ذاتية للتحريض ال تنتقص من شرط إثبات وجود  
   .موضوعي بأن عمالً إرهابياً سُينفَّذ فعالً

جرمية التحريض علـى    فإن   من اتفاقية منع اإلرهاب،      ٥ادة  تنفيذ امل لدى  ،  بالتايلو  -٣١
وفـق  ،  تـه طبيعالفعلي يف   رهايب  اإلالتحريض على السلوك    ُتحصر يف   جيب أن   ) أ(اإلرهاب  

حرية التعـبري   ُتفضي إىل تقييد    أال  جيب  ) ب( أعاله؛   ٧ملمارسة  االوارد يف   التعريف الصحيح   
أو الصحة العامـة أو  العامة نظام العام والسالمة ال ووطين أاألمن ال ا هو ضروري حلمايةمبال إ

مع جتنـب أي تعـابري    دقيقة،  حمددة يف القانون بلغة     تكون  جيب أن   ) ج (؛)٥٥(اآلداب العامة 
) موضوعي(خطر  تنطوي على   جيب أن   ) د(؛  )٥٦(اإلرهاب" تشجيع"أو  " متجيد"غامضة مثل   

ىل إصـراحة   نـصها   شري  يأن   ينبغي   )ه(؛  )٥٧(بارتكاب العمل الذي مت التحريض عليه     علي  ف
ض على ارتكـاب عمـل      يتحروقصد ال رسالة  مها قصد إيصال    من عناصر القصد    عنصرين  
إىل تـؤدي   القانونية اليت   أو املبادئ   الدفوع  حيفظ نصها حق إثارة     أن  ينبغي  ) و (؛)٥٨(إرهايب

  . )٥٩(إلرهابعلى ا" غري قانوين"استبعاد املسؤولية اجلنائية عن طريق اإلشارة إىل حتريض 

__________ 

  .٢٧ و٢٦ ان، الفقرتA/HRC/4/26/Add.3الوثيقة  )٥٣(
 .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ٢، ٣٦١٠٩/٠٣ رقمااللتماس ، فرنساضد  الريو )٥٤(
  .)٣(١٩ املادةاسية، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي )٥٥(
، واإلعالن املشترك الصادر عن املقرر اخلاص    ٢٨، ص   السالف الذكر رجع  امل،  ٣٢انظر صحيفة الوقائع رقم      )٥٦(

املقـرر  وبشأن حرية وسائل اإلعـالم،      منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      ممثل  واملعين حبرية الرأي والتعبري،     
  .٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول ٢١بري، حرية التعبشأن نظمة الدول األمريكية اخلاص مل

 واحلـصول علـى   ؛ مبادئ جوهانسربغ بشأن األمن القومي وحرية التعبري         ٢٨ الفقرة   ،A/61/267 الوثيقة )٥٧(
  .٦املبدأ ، )، املرفقE/CN.4/1996/39(املعلومات 

 .٣٠الفقرة ، A/61/267 الوثيقة )٥٨(
  .٨٣-٨١، الفقرات تفاقية جملس أوروبا ملنع اإلرهابالتوضيحي تقرير جملس أوروبا،  )٥٩(
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كجـزء  الوارد أدناه   جرمية التحريض على اإلرهاب     منوذج  املقرر اخلاص   وقد صاغ     -٣٢
  :يف جمال مكافحة اإلرهابالفضلى من املمارسات 

  منوذج جرمية التحريض على اإلرهاب -٨ ملمارسةا    

أي توجيـه   أو  غري قانوين   أي رسالة إىل اجلمهور بشكل متعمد و       توزيُع يعترب جرميةً   
، بقصد التحريض على ارتكاب جرمية إرهابيـة، حيـث      بأي طريقة أخرى   لجمهوررسالة ل 
 إىل ارتكاب جرائم إرهابية، يف      صرحيةأو غري   بطريقة صرحية   هذا السلوك، سواء دعا     يتسبب  
 . طر ارتكاب جرمية أو أكثر خنشوء

  الكيانات اإلرهابيةقوائم  - حاء  

.  هبـا رتبطةيات املسلوك اإلرهابية وجترمي ال  لتحديد اجلماعات خمتلفة   هنُجاًتتخذ الدول     -٣٣
املوحـدة  بواسطتها إدراج الكيانات الواردة أمساؤها بالقائمـة         يتم   كثري من البلدان آلية   يضع  و

املقـرر  وقد أعـرب  . )٦٠(القانون الداخلي للبلدالقائمة احملددة مبوجب يف   لألمم املتحدة تلقائياً  
لقوائم على مـستوى  لتوجد مراجعة مستقلة   ما مل    اخلاص يف عدة مناسبات عن رأي مفاده أنه       

تنفيذيـة  ي تدابري   ألمراجعة قضائية حملية    إلجراء  كون هناك إمكانية    تاألمم املتحدة، جيب أن     
إجراءات وجود  يف ظل   حىت  و. )٦١(يف القائمة املوحدة  الواردة أمساؤهم   األشخاص  بتعلق  تداخلية  
 اًلققاملقرر اخلاص   ال يزال   أمني مظامل،   تعيني  وة،  لقائمة على مستوى األمم املتحد    لوضع ا معززة  

املقـرر  يرى  وإذ  . )٦٢(منهاشطب  الووضع القائمة املوحدة    إزاء أوجه القصور اإلجرائية لعملية      
عقوبات على األفراد والكيانات يف ظل النظـام احلـايل          من  جملس األمن   ما يفرضه   أن  اخلاص  

دعا فإنه  صل السابع من ميثاق األمم املتحدة،       يتجاوز الصالحيات املخولة للمجلس مبوجب الف     
 باستمرار مشاركة   نظام يقضي ب) ١٩٩٩(١٢٦٧مبوجب القرار   املنشأ  النظام احلايل   تعويض  إىل  

الـدول  تتـوىل   بينما  ساعدة واملشورة،   يف مجلة أمور منها تقدمي امل     األمم املتحدة وجملس األمن     
 . )٦٣(الكافيةجرائية اإلالضمانات إنشاء مع ألفراد وضع قوائم امهمة 

ضـمن قائمـة    إضافية  إلدراج مجاعات    اآلليات الالزمة    بعض البلدان أيضاً  ويوفر    -٣٤
 على األفراد أو    ه اإلمكانية، وحبق،  قتصر هذ تيف عدد من هذه البلدان،      و. الكيانات اإلرهابية 

__________ 

نب األنظمة املرتبطة به؛ كنـدا،      ا، إىل ج  )١(١٨ الفرع   ،١٩٤٥ لعام ستراليا، قانون ميثاق األمم املتحدة    أ )٦٠(
  .١٩٩٩  لعامتنظيم القاعدة وحركة طالباناملتحدة بشأن الوطنية األنظمة 

 الوثيقـة  و ،٢٠، الفقـرة    A/HRC/4/26/Add.3والوثيقـة   ،  ٤١-٩ الفقـرات    ،A/61/267  الوثيقـة  انظر )٦١(
A/HRC/6/17/Add.2 الوثيقة ، و٧٢، الفقرةA/63/223أ(٤٥ و١٦ ان، الفقرت(.  

  القـضية  ،)٢رقم   (املفوضية األوروبية ضد  قاضي  قضية   انظر أيضاً . ٥٨-٥٥، الفقرات   A/65/258الوثيقة   )٦٢(
T85-09٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٣٠ ، بتاريخ. 

  .)ب(٧٥ و٧٠ تان، الفقرA/65/258الوثيقة  )٦٣(
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 وفقـاً ،  )٦٤(تنفيذ األعمال اإلرهابيـة   أو   تسهيل   تهم أو أنشط  همأغراضتتضمن   ذينالكيانات ال 
أن تثبت   أسس معقولة ضرورة توافر   ) أ: (التاليةوتكون مشروطة بالضمانات    ،  السليمتعريفها  ل

طلب شطب للكيان تتيح إجراءات وضع ) ب ( أو سهَّله أو شارك فيه؛    اً إرهابي عمالًنفذ  الكيان  
 طلـب   قدرة على تقدمي  النب حقوق الطعن أو املراجعة القضائية و      امن هذه القائمة، إىل ج    امسه  

حدوث تغيري جوهري يف الظروف أو ظهور أدلة جديـدة          الشطب عند   جديد للحصول على    
 ت ال تزال مثـة  لقائمة لتحديد ما إذا كان    لاالستعراض الدوري   ) ج (؛القائمة ذات الصلة  تتعلق ب 

يف النظـر بـسرعة     تتـيح   آليات  وضع  ) د(لإلبقاء على الكيان ضمن القائمة؛      أسباب معقولة   
فرد إن أي   و. )٦٥( لألشخاص املتضررين خطأ   اتتعويضدفع  يف حتديد اهلوية، و   طأ  ادعاءات اخل 

كنتيجـة  القائمة املوحدة لألمم املتحدة أو    امسه يف   ، سواٌء كنتيجة إلدراج     إرهابياًُيعترب  أو كيان   
التدابري املتخذة  بوبذلك اإلجراء   ُيبلَّغ  مماثلة، جيب أن    يف قائمة   إلجراء حملي يقضي بإدراج امسه      

يف كما أن له احلق يف االستماع إىل أقواله         معرفة القضية املرفوعة ضده،     له  ، وحيق   لذلكجة  نتي
 . )٦٦( الصلةاالقرار ذاليت اختذت يئة جانب اهلغضون فترة زمنية معقولة من 

العناصر الواردة أدناه كممارسة فـضلى لوضـع قـوائم          املقرر اخلاص   وقد حّدد     -٣٥
  :اإلرهابيةالكيانات 

 الكيانات اإلرهابيةقوائم وضع يف الفضلى لممارسات ل العناصر األساسية -٩ سةملمارا    

املتمثلة يف وضع قائمة لإلرهابيني من       جملس األمن    ةبصرف النظر عن استمرار ممارس      
اإلرهاب تنفيذ أي عقوبات ضد األفراد أو الكيانات املدرجة يف قائمة           فإن  أفراد أو كيانات،    

  :التاليةالدنيا ت لضمانالميتثل ينبغي أن 
تدعو إىل االعتقـاد    معقولة  أسباب  تستند العقوبات ضد فرد أو كيان على          -١  

وفق التعريف الـصحيح  (أو شارك فيه أو يسَّره عمل إرهايب تعمد تنفيذ  بأن الفرد أو الكيان     
 ؛) أعاله٧ملمارسة الإلرهاب الوارد يف 

يف ، بشكل فوري، بقرار إدراجه      املدرج امسه بالقائمة  كيان  الأو  الفرد  غ  بلَُّي  -٢  
  أدناه؛٦ إىل ٣يف البنود من الواردة املسائل ب، والقائمة وبأسسه املوضوعية وآثاره

__________ 

املـادة  ،  ١٩٨٥لعـام   ؛ وكندا، القانون اجلنائي     )١(١-١٠٢املادة  ،  ١٩٨٥انون اجلنائي لعام    ستراليا، الق أ )٦٤(
" ذات الـصلة  "املنظمـات   هو   غموضاًباستخدام مفهوم أكثر    تسمية املنظمات    انظر أيضاً . )١(٠٥-٨٣
  .اململكة املتحدة  يف٢٠٠٠من قانون اإلرهاب لعام ) ٤(٣املادة اإلرهاب يف إطار ب

كـانون   ٢٨ املؤرخ املرسوم امللكي بلجيكا،  و؛  ٢٥املادة  ،  ١٩٤٥  لعام انون ميثاق األمم املتحدة   ستراليا، ق أ )٦٥(
 الرد  انظر أيضاً . ٠٧-٨٣ و ٠٥-٨٣ املادتان،  ١٩٨٥لعام   وكندا، القانون اجلنائي     ؛٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  .االستبيان الذي قدمته كنداعلى 

الوثيقـة  ، و )ه(٩٠ الفقرة   ،A/HRC/4/26/Add.2قة  والوثي،  ٢٢-١٧، الفقرات   A/HRC/4/88 ر الوثيقة انظ )٦٦(
A/63/223أ(٤٥ و١٦ ان، الفقرت(.  
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لشطب امسه منها   احلق يف التقدم بطلب     يف القائمة   لفرد أو الكيان املدرج     ل  -٣  
 علـى   اًأن يطلب من احملكمة مراجعة أي قرار يصدر رد        ، وله احلق يف     عنه العقوباتلرفع  أو  
ذلك مبا يف   باحلق يف مراعاة األصول القانونية الواجبة،       هذه املراجعة   التمتع يف إطار    ، مع   طلبه

 مع شدة العقوبات؛متناسباً عبء اإلثبات ، وجعل القضية املرفوعة ضدهتفاصيل الكشف عن 

امسه احلق يف تقدمي طلب جديد لشطب       يف القائمة   لفرد أو الكيان املدرج     ل  -٤  
يف حال حدوث تغيري جوهري يف الظروف أو ظهور         املفروضة عليه   رفع العقوبات   لأو  منها  

 القائمة؛تتعلق بأدلة جديدة 

 ،عقوبـات القائمة وما ينجم عنه مـن       يف   إدراج فرد أو كيان   أثر  ينتهي    -٥  
 ١البنود من   مقتضيات  التمديد مبوجب قرار يراعي     ، ما مل يتم      شهراً ١٢ بعد انقضاء    ،تلقائياً

 أعاله؛ ٣إىل 

، مبـا يف ذلـك      عن طريق اخلطأ  املتضررين   لألشخاص والكيانات    اتتعويضُتدفع    -٦
 . ثالثةالطراف األ

  واستجواهبمونإرهابييف أهنم توقيف املشتبه   - طاء  

يتبـع  ما  ومعهم  والتحقيق  املشتبه يف أهنم إرهابيون     واحتجاز  توقيف  يترتب على   قد    -٣٦
يف وق إنسانية وحريات أساسية، وهو ما حصل فعالً         عدة حق انتهاك  على  ،  ذلك من معاملة  

عمليات مكافحـة   احلقوق واحلريات اليت تنطوي عليها      أشكال انتهاك   أخطر   منو. املاضي
قواعد ، وهو أمر حمظور مبوجب      )٦٧(السري أو غري املعترف به    االحتجاز   استخدام   ،اإلرهاب

الدويل اليت ال ميكن االنتقاص منـها       وقواعد القانون اإلنساين    حلقوق اإلنسان   القانون الدويل   
فرصـة  ن  يأو احملتجز املوقوفني  ألشخاص  وجيب أن ُتتاح ل   . )٦٨(حتت أي ظرف من الظروف    

حـق  وال ميكن تقييـد     . )٦٩(ذلك احلق إبالغهم ب واالستعانة مبستشار قانوين من اختيارهم،      
وز، يف أي حال    جيمن الوطين، وال    جوهرية تتعلق باأل  إال ألسباب   يف اختيار حماميه    الشخص  

  . )٧٠(وفعالكفؤ ويف احلق يف االستعانة مبحام مستقل  دخلمن األحوال، الت
املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو حق        غريه من ضروب    حظر التعذيب أو    و  -٣٧

خيضع لسلطة الدولة أو لسيطرهتا     مطلق وغري قابل لالنتقاص وينطبق على معاملة أي شخص          
__________ 

االعتقال السري يف   باملمارسات العاملية فيما يتعلق     بشأن  شتركة  املدراسة  اللتعريف االعتقال السري، راجع      )٦٧(
  .٨، الفقرة (A/HRC/13/42) سياق مكافحة اإلرهاب

  .٣٧ و٣٦الفقرتان ، A/HRC/6/17/Add.3 والوثيقة ؛٨٦-٦٠املرجع نفسه، الفقرات  )٦٨(
يف مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرميـة ومعاملـة          املُعتمدة  دور احملامني،   ب املتعلقةانظر املبادئ األساسية     )٦٩(

  .٢٨ ، الفقرةCCPR/C/79/Add.74والوثيقة  ؛٥ و١آن ، املبد١٩٩٠  لعاماجملرمني
  .٦املبدأ املرجع نفسه، املبادئ األساسية،  )٧٠(
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يف وال ميكن تربير هكذا معاملة      . )٧١( داخل إقليم الدولة   ن موجوداً ويكال  عندما  حىت  الفعلية،  
وقوع هذا النوع مـن     أي ظرف من الظروف، وجيب على الدول أن تتخذ تدابري فعالة ملنع             

على وينبغي أن تشمل التدابري، . )٧٢(ها عند اكتشافهااملسؤولني عنومقاضاة وكشفها ، املعاملة
بطريقة مجيع غرف االستجواب    ملا جيري يف    لفيديو  الدائم با تسجيل   ال ،رسبيل املثال ال احلص   

الـيت  املعلومات  استخدام  يف أي إجراءات    وال جيوز   . ال تتيح إمكانية وقف التسجيل أو حموه      
أينما القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،      أو العقوبة   أو غريه من ضروب املعاملة      ُتنتزع بالتعذيب   

   .)٧٣(حدث ذلك
إضـعاف  كل املمارسات اليت تؤدي إىل  متسلحة باليقظة إزاء    على الدول أن تبقى     و  -٣٨

متتـع  ضمان عن طريق لتعذيب يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك     لاحلظر املطلق   
إىل  هتم قـسراً  باحلق يف عدم إعاد   ضلوعهم يف اإلرهاب    لالشتباه ب من املوقوفني   غري املواطنني   

توافرت أسباب تدعو إىل االعتقاد إذا  نقلهم إىل بلد ما أو منطقة ما         أو   همدوعدم طر أوطاهنم  
القاسـية أو   أو العقوبة   أو غريه من ضروب املعاملة      بوجود خطر حقيقي لتعّرضهم للتعذيب      

 . )٧٤(الالإنسانية أو املهينة

 هابيونيف اعتقال املشتبه يف أهنم إر     الفضلى  لممارسات  ل العناصر األساسية    -١٠ مارسةامل    
 واستجواهبم

 . هحظر أي شكل من أشكال االحتجاز السري أو غري املعترف بُي  -١  

ل شخص احلق يف االتصال مبحام خيتـاره مـن حلظـة االعتقـال أو               لك  -٢  
 . ألمن الوطينجوهرية تتعلق باألسباب االختيار وجيوز تقييد نطاق هذا . االحتجاز

ه مـن ضـروب املعاملـة أو    ي شكل من أشكال التعذيب أو غري  حظر أ ُي  -٣  
 . فعاالً رصداًاالمتثال هلذا احلظر وُيرصد . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

__________ 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      و؛  ٧، املادة   ظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      ان )٧١(
 تـشييد جـدار يف   الناشئة عن القانونية واآلثار؛ ٢ املادةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،     

والوثيقـة   ؛١٠٩، الفقـرة    ٢٠٠٤  لعام عدل الدولية فتوى، تقارير حمكمة ال   ال،  األراضي الفلسطينية احملتلة  
A/HRC/6/17/Add.3والوثيقة ، ٣٨ و٨ ان، الفقرتA/HRC/6/17/Add.4، ٩ الفقرة.  

، A/HRC/6/17/Add.4 والوثيقة   ؛٣٩، الفقرة   A/HRC/6/17/Add.3 والوثيقة   ؛٢ املادةفاقية مناهضة التعذيب،    ات ) ٧٢(
  .١٨الفقرة 

  .٢٨ و٢٧ تان، الفقرA/HRC/6/17/Add.3والوثيقة  ؛١٥ املادةاتفاقية مناهضة التعذيب،  )٧٣(
، ٢٠٠٦ حلقوق اإلنسان يف يوم حقوق اإلنـسان         ة األمم املتحدة السامي   ةبه مفوض أدلت  نظر البيان الذي    ا )٧٤(

DS-S-TER(2006)003والوثيقة  ؛A/HRC/6/17/Add.3 الوثيقة ؛ و١٧، الفقرةA/60/316 ٥١، الفقرة.  
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اليت يـتم احلـصول     املعلومات  جيوز، يف إطار أي إجراءات، استخدام       ال    -٤  
أو العقوبـة   عن طريق التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة         عليها، يف أي مكان من العامل،       

  . ال جيوز التماس هذه املعلومات أو التسامح بشأهنالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وا
  حقيقيـاً  يواجـه خطـراً   يف اإلرهاب و  ُيشتبه بضلوعه   أي شخص   يتمتع    -٥  

 ،القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة     أو العقوبة   بالتعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة        
نقله بطريقة أخـرى،   أو   ه أو طرد  هتسليمال جيوز   ، و  إىل وطنه  لقسريةباحلق يف عدم اإلعادة ا    

كانت النتيجة املتوقعة هلذا التدبري هي تعّرض       إذا    ما  أو منطقة   ما ىل بلد إ ،رمسية أو غري رمسية   
  .الشخص املعين خلطر التعذيب

 خامتة  - رابعاً  

يف جمـال   لفضلى  الممارسات  جماالت ل جتميعه هذا لعشرة    سعى املقرر اخلاص من       -٣٩
 إىل حتديد النماذج التشريعية اليت يراها مناسبة ملكافحة ، يف املقام األول،مكافحة اإلرهاب 

هذه النماذج، وباإلضافة إىل . االمتثال الكامل حلقوق اإلنسانمع  اإلرهاب على حنو فعال     
يف أشكال أخرى، مثـل بـرامج التـدريب،         الفضلى  املمارسات  أن تتجلى    ميكن أيضاً 

. اعتماد االستراتيجيات الوطنية ملكافحة اإلرهاب    يف  صيص املوارد، وقبل كل شيء،      وخت
اتبـاع هنـج    تقتضي  فهي  . قوانني جيدة على سّن   هذه االستراتيجيات   أال تقتصر   وجيب  
إىل انتشار اإلرهاب، الظروف اليت تفضي ويتناول  حقوق اإلنسان    يقوم على أساس     شامل
 . ية ملكافحة اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة مع االستراتيجية العاملمتشياً
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  املرفق

 عشرة جماالت للممارسات الفضلى يف جمال مكافحة اإلرهاب    

املقرر اخلاص املعين بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف سـياق مكافحـة             يعرض    
سة كي  اإلرهاب املمارسات الفضلى العشر التالية يف مكافحة اإلرهاب بوصفها مناذج ملمو          

  . تعتمدها الدول األعضاء وتنفذها على نطاق أوسع

 أحكام منوذجية بشأن اتساق قانون مكافحة اإلرهاب مع قـانون حقـوق             -١املمارسة      
  اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين

  :ختضع مجيع التشريعات املتعلقة مبكافحة اإلرهاب للضمانات واإلجراءات التالية  
يشمل أي اقتراح بسّن تشريعات جديدة أو بإدخـال تعـديالت    يتعني أن     -١  

على القوانني القائمة بياناً مكتوباً يوّجه عناية اهليئة التشريعية إىل أي حكم يف القانون املقترح               
يبدو غري مطابق ألغراض وأحكام معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون الـدويل             

  . لالجئني اليت هي ملزمة للدولة
يتعني على اهليئة التشريعية أن تستعرض أي قانون توافق عليه وأن تـضمن               -٢  

تطابقه مع معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني امللزمة للدولة عن             
  .طريق هيئة متخصصة أو بأي طريقة أخرى

انون الـدويل   يتعني تكليف القضاء بضمان عدم إخالل القوانني مبعايري الق          -٣  
ويتعني على احملاكم، لـدى القيـام       . حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني امللزمة للدولة      

  :بواجبها، أن تطبق اآلليات اليت يتيحها الدستور، ومن ذلك اآلليات التالية
تفسري القانون مبا يتسق مع أغراض وأحكام معايري القانون الدويل حلقـوق              )أ(  

   الدويل لالجئني امللزمة للدولة؛اإلنسان والقانون
  التصريح بأن ذلك اجلزء من القانون عدمي األثر؛  )ب(  
التصريح بأن القانون املخالف للمعايري واألحكام الدولية ال أثر أو مفعـول              )ج(  

  .له، سواء على الفور أو بعد فترة من الزمن تتيح للحكومة اختاذ خطوات تصحيحية
 يف نزاع مسلح جارٍ، فإن األحكام الواردة أعـاله          إذا كانت الدولة طرفاً     -٤  

تنطبق كذلك على ضمان التقيد مببادئ وأحكام القانون اإلنـساين الـدويل دون املـساس               
  .بواجب التقيد بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني
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ن حقـوق    حكم منوذجي بشأن اتساق ممارسات مكافحة اإلرهاب مع قانو         -٢املمارسة      
  اإلنسان وقانون الالجئني والقانون اإلنساين

ُيحظَر على أي شخص أن يتصرف على حنو يتعارض بأي شكل من األشكال مـع                 
أغراض وأحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني اليت هـي ملزمـة              

 القـانون املتعلـق     للدولة الطرف أثناء تطبيق وممارسة مجيع الوظائف املنصوص عليهـا يف          
  :ويف هذا الصدد. باإلرهاب
يتعني أن تستند ممارسة الوظائف والصالحيات إىل أحكـام واضـحة يف              -١  

  .القانون تبيِّن بإسهاب الصالحيات املخولة
ال جيوز أبداً أن تنتهك ممارسة تلك الوظائف والصالحيات القواعد القطعية             -٢  

، كما ال جيوز أن متس جبوهر أي حق مـن حقـوق             أو الواجبة التطبيق من القانون الدويل     
  .اإلنسان

يف احلاالت اليت تستوجب فيها ممارسة وظائف وصالحيات معينة تقييد حق   -٣  
من حقوق اإلنسان اليت تقبل التقييد، فإنه ينبغي أن يقتصر ذلك التقييد على أدىن حد ممكـن      

  :ويتعني
 لغاية حمـددة ومـشروعة يف       أن يكون ضرورياً يف جمتمع دميقراطي توخياً        )أ(  

  حدود ما يسمح به القانون الدويل؛
أن يكون متناسباً مع الفائدة اليت حتصل كنتيجة لتحقيـق تلـك الغايـة                )ب(  
  .املشروعة
إذا كانت الدولة طرفاً يف نزاع مسلح جارٍ، فإن األحكام الواردة أعـاله               -٤  

نساين الـدويل، دون املـساس      تسري كذلك على ضمان التقيد مببادئ وأحكام القانون اإل        
  .بواجب التقيد بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني

   األحكام النموذجية املتعلقة مببدأي الوضع الطبيعي واخلصوصية-٣املمارسة     
تتوىل السلطات املدنية املكلفة بوظائف مكافحة اجلرمية، إىل أقـصى حـد              -١  

  .فحة اإلرهاب وذلك يف إطار ممارسة صالحياهتا العاديةممكن، اختاذ تدابري مكا
ما مل يتم اإلعالن عن حالة طوارئ بصورة رمسية ألن اإلرهاب يهدد حياة               -٢  

األمة هتديداً حقيقياً وُيملي اختاذ تدابري ال ميكن اختاذها من خالل قيود يبيحها القانون الدويل               
  .ي منح صالحيات طارئةحلقوق اإلنسان بالفعل، فإن اإلرهاب ال يستدع

إذا كان القانون يتضمن أحكاماً معينة ُتعترب، لسبب قاهر، ضرورية ملكافحة    -٣  
اإلرهاب وُتكلَّف سلطات معينة بصالحيات حمددة لذلك السبب، فإنـه ُيمنـع اسـتخدام                   
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تلك الصالحيات ألي أغراض عدا مكافحة اإلرهاب، وفق التعريف الـصحيح لإلرهـاب             
  .٧املمارسة الوارد يف 

   أحكام منوذجية بشأن استعراض إنفاذ قانون وممارسة مكافحة اإلرهاب-٤املمارسة     
يف حالة استحداث صالحيات حمددة ملكافحة اإلرهاب عمالً باملمارسـة            -١  

 شهراً من تاريخ دخوهلا حيز النفاذ، ما مل تقم اهليئـة            ١٢، ينتهي العمل هبا بعد مضي       )٣(٣
  .ها ومتديدها قبل انقضاء تلك املدةالتشريعية باستعراض

تعّين السلطة التنفيذية شخصاً أو هيئة كي يتصرف بصفته هيئـة مـستقلة        -٢  
وينبغي أن يستعرض الشخص املعيَّن هبذه      . الستعراض تطبيق وإنفاذ القانون املتعلق باإلرهاب     
 يرفع تقريـراً إىل      شهراً على األقل، وأن    ١٢الطريقة إنفاذ القانون املتعلق باإلرهاب مرة كل        

  :ويتعني أن يتضمن التقرير رأياً بشأن. اهليئتني التنفيذية والتشريعية بنتائج ذلك االستعراض
تداعيات أي تعديالت أو إضافات مقترحة أو حديثة ختص القانون املتعلق             )أ(  

باإلرهاب، مبا يف ذلك رأي بشأن ما إذا كانت تلك التعديالت أو اإلضافات متوافقة مـع                
لقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل لالجئني املُلزمْين للدولة وكذلك مع مبـادئ             ا

  وأحكام القانون اإلنساين الدويل، عند االقتضاء؛
ما إذا كان التطبيق العملي للقانون املتعلـق باإلرهـاب، خـالل فتـرة                )ب(  

ون الدويل لالجـئني املُلـزمْين     االستعراض، متوافقاً مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقان       
  .للدولة إىل جانب مبادئ وأحكام القانون اإلنساين الدويل، عند االقتضاء

   احلكم النموذجي املتعلق بسبل االنتصاف-٥املمارسة     
حيق ألي شخص ُتنتهك حقوقه اإلنسانية بسبب ممارسة صالحيات تتعلق مبكافحـة              

رهاب أن يستفيد من وسيلة انتصاف سريعة وفعالة        اإلرهاب أو بسبب تطبيق قانون مكافحة اإل      
  .ويتعّين أن تتحمَّل احملاكم املسؤولية النهائية عن ضمان إعمال هذا احلق. وقابلة للتنفيذ

   على الضحايا وتقدمي املساعدة هلمالتعويضاملتعلقة بنموذجية الحكام األ -٦ املمارسة    

ضرر يلحق باألشـخاص    أي  ن  ع ات من ميزانية الدولة   تعويضينبغي دفع     -١  
رتكـب باسـم    أعمـال تُ  إرهايب أو نتيجة    متلكاهتم نتيجة عمل    مبالطبيعيني أو االعتباريني و   

 . وفقا للقانون الدويل حلقوق اإلنسانوذلك مكافحة اإلرهاب، 

م لألشخاص الطبيعيني الذين عانوا من أضرار مادية أو غريها، أو الذين            قدَُّت  -٢  
عمـال  أنتيجـة   رهاب أو   نتيجة عمل من أعمال اإل    قهم اإلنسانية   حقوعانوا من انتهاكات    

من املساعدات   املساعدة القانونية والطبية والنفسية وغريها       ،رتكب باسم مكافحة اإلرهاب   ُت
 . ميزانية الدولةاجتماعيا، وذلك من  الالزمة إلعادة تأهيلهم
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  منوذج تعريف لإلرهاب-٧ مارسةامل    

 :، حيثلقيام بعملعمل أو حماولة لاإلرهاب   

 :لعملا  -١  

 يتمثل يف احتجاز متعمد للرهائن؛ أو   )أ(  

إصابات بدنية خطرية لواحد أو أكثر من       يف  التسبب يف وفاة أو     يهدف إىل     )ب(  
 هم؛ أو منمن شرائحأو عامة السكان 

أو خطري ضد واحد أو أكثر من عامـة         ينطوي على عنف جسدي مميت        )ج(  
  و ؛مشرائح منهمن السكان أو 

 :هبدفتنفيذه حماولة جتري عمل أو ُينفذ ال  -٢  

   أوم؛أو جزء منهالناس إثارة حالة من الرعب بني عامة   )أ(  
  و ؛ فعل ماأو االمتناع عنبفعل ما إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام   )ب(  
 :معيتوافق العمل   )٣(  

لغـرض االمتثـال     ُسـن طرية يف القانون الوطين، الذي      اخلرمية  اجلتعريف    )أ(  
قرارات جملس األمن املتعلقـة     للالتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة باإلرهاب أو        

 باإلرهاب، أو

 .حددها القانون الوطينكما طرية اخلرمية اجلمجيع عناصر   )ب(  

  منوذج جرمية التحريض على اإلرهاب -٨ ملمارسةا    

أي توجيـه   أو  غري قانوين   ر بشكل متعمد و   أي رسالة إىل اجلمهو    توزيُع يعترب جرميةً   
، بقصد التحريض على ارتكاب جرمية إرهابيـة، حيـث      بأي طريقة أخرى   رسالة للجمهور 

 إىل ارتكاب جرائم إرهابية، يف      صرحيةأو غري   بطريقة صرحية   هذا السلوك، سواء دعا     يتسبب  
 . طر ارتكاب جرمية أو أكثر خنشوء

 الكيانات اإلرهابيةقوائم وضع يف الفضلى لممارسات ل العناصر األساسية -٩ ملمارسةا    

املتمثلة يف وضع قائمة لإلرهابيني من       جملس األمن    ةبصرف النظر عن استمرار ممارس      
اإلرهاب تنفيذ أي عقوبات ضد األفراد أو الكيانات املدرجة يف قائمة           فإن  أفراد أو كيانات،    

  :التاليةالدنيا لضمانات لميتثل ينبغي أن 
تدعو إىل االعتقـاد    معقولة  أسباب  تند العقوبات ضد فرد أو كيان على        تس  -١  

وفق التعريف الـصحيح  (أو شارك فيه أو يسَّره عمل إرهايب تعمد تنفيذ  بأن الفرد أو الكيان     
 ؛) أعاله٧ملمارسة الإلرهاب الوارد يف 
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ه يف  املدرج امسه بالقائمة، بشكل فوري، بقرار إدراج      كيان  الأو  الفرد  غ  بلَُّي  -٢  
  أدناه؛٦ إىل ٣يف البنود من الواردة املسائل ب، والقائمة وبأسسه املوضوعية وآثاره

لشطب امسه منها   احلق يف التقدم بطلب     يف القائمة   لفرد أو الكيان املدرج     ل  -٣  
أن يطلب من احملكمة مراجعة أي قرار يصدر ردا علـى           ، وله احلق يف     عنه العقوباتلرفع  أو  
ذلك مبا يف   باحلق يف مراعاة األصول القانونية الواجبة،       هذه املراجعة    إطار   التمتع يف ، مع   طلبه

 مع شدة العقوبات؛متناسباً عبء اإلثبات ، وجعل القضية املرفوعة ضدهتفاصيل الكشف عن 

امسه احلق يف تقدمي طلب جديد لشطب       يف القائمة   لفرد أو الكيان املدرج     ل  -٤  
يف حال حدوث تغيري جوهري يف الظروف أو ظهور         يه  املفروضة عل رفع العقوبات   لأو  منها  

 القائمة؛تتعلق بأدلة جديدة 

 ،عقوبـات القائمة وما ينجم عنه مـن       يف   إدراج فرد أو كيان   أثر  ينتهي    -٥  
 ١البنود من   مقتضيات  التمديد مبوجب قرار يراعي     ، ما مل يتم      شهراً ١٢ بعد انقضاء    ،تلقائياً

  أعاله؛٣إىل 

، مبـا يف ذلـك      عن طريق اخلطأ  املتضررين  ألشخاص والكيانات    ل اتتعويضُتدفع    -٦
 . ثالثةالطراف األ

 يف اعتقال املشتبه يف أهنم إرهابيون     الفضلى  لممارسات  ل العناصر األساسية    -١٠ مارسةامل    
 واستجواهبم

 . هحظر أي شكل من أشكال االحتجاز السري أو غري املعترف بُي  -١  

حام خيتـاره مـن حلظـة االعتقـال أو          ل شخص احلق يف االتصال مب     لك  -٢  
 . ألمن الوطينجوهرية تتعلق باألسباب االختيار وجيوز تقييد نطاق هذا . االحتجاز

ي شكل من أشكال التعذيب أو غريه مـن ضـروب املعاملـة أو      حظر أ ُي  -٣  
 . فعاالً رصداًاالمتثال هلذا احلظر وُيرصد . العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

اليت يـتم احلـصول     املعلومات  جيوز، يف إطار أي إجراءات، استخدام       ال    -٤  
أو العقوبـة   عن طريق التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة         عليها، يف أي مكان من العامل،       
  . ال جيوز التماس هذه املعلومات أو التسامح بشأهناالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة، و

  حقيقيـاً  يواجـه خطـراً   يف اإلرهاب و  بضلوعه  ُيشتبه  أي شخص   يتمتع    -٥  
 ،القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة     أو العقوبة   بالتعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة        

نقله بطريقة أخـرى،   أو   ه أو طرد  هتسليمال جيوز   ، و  إىل وطنه  باحلق يف عدم اإلعادة القسرية    
كانت النتيجة املتوقعة هلذا التدبري هي تعّرض        إذا  ما  أو منطقة   ما ىل بلد إ ،رمسية أو غري رمسية   

  .الشخص املعين خلطر التعذيب

        


