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اجلزء الأول

املقّدمــة 

والإطـار القانـوين





اأول-     مقّدمـــة

ي للإرهاب ينبغي اأن يت�صّمن عن�صرا قويا للعدالة اجلنائية: عن�صرا  ال وموّجه نحو الوقاية يف جمال الت�صدِّ اإّن اأّي رد فعَّ

ي�صرت�صد باإطار قانوين معياري ويكون جزءا ل يتجّزاأ من املبادئ الأ�صا�صية ل�صيادة القانون واملحاكمات ح�صب الأ�صول 

واحرتام حقوق الإن�صان. فمرتكبو الأعمال الإرهابية يعدون جمرمني، ح�صبما هو حمدد يف ال�صكوك القانونية العاملية 

والأكرث  الأن�صب  الآلية  هي  لأنها  اجلنائية  العدالة  اإجراءات  اإطار  يف  معهم  التعامل  ينبغي  ولذا  الإرهاب،  ملكافحة 

اجلنائية  العدالة  نهوج  فاإن  الأ�صا�صية،  الوظيفة  اإىل هذه  واإ�صافة  املتهم.  العدالة وحماية حقوق  ل�صمان حتقيق  اإن�صافا 

اإزاء الإرهاب تن�ص اأي�صا على اآليات وقائية فعالة، مبا يف ذلك التدخلت التي ت�صتهدف متويل الإرهابيني واملنظمات 

الإرهابية وتتيح اعرتا�ص �صبيل املوؤامرات الرامية اإىل ارتكاب هجمات وكذلك حظر التحري�ص على الإرهاب.

ي للإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية الفعالة، حتتاج الدول اإىل نظم قانونية  ومن اأجل توفري تدابري فعالة من اأجل الت�صدِّ

ملكافحة الإرهاب ونظم عدالة جنائية تعمل على نحو ملئم، ف�صل عما يت�صل بذلك من قدرات على التعامل مع الق�صايا 

اجلنائية التي يحتمل اأن تكون معّقدة وامل�صاركة بفعالية يف التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية. ويتطلب هذا الأمر 

التزاما قويا من جانب الدول �صعيا اإىل حتقيق الأهداف امل�صرتكة على ال�صعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.

وي�صكل الت�صديق الوا�صع النطاق على ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب وتنفيذها جزءا اأ�صا�صيا من تدابري 

ي للإرهاب )ويعني ذلك بب�صاطة ال�صكوك املتعددة الأطراف واملعاهدات  العدالة اجلنائية ال�صاملة يف جمال الت�صدِّ

والتفاقات التكميلية ذات ال�صلة(. ويف هذا ال�صدد، تكت�صي امل�صاعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية )املكتب( اأهمية خا�صة لأنها ل تقت�صر على دعم اجلهود التي تبذلها الدول الأع�صاء للت�صديق 

على ال�صكوك ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب وتنفيذها، واإمنا تدعم اأي�صا جهودها الرامية اإىل تعزيز �صيادة القانون وبناء 

قدرات موظفي اإنفاذ القانون وموظفي العدالة اجلنائية على تطبيق تلك القوانني على نحو فعال و�صليم.

العدالة  تدابري  اإىل  اإ�صافة  ي�صمل،  نهج  اأي  املعقدة،  الإرهاب  م�صاألة  ملعاجلة  �صامل  نهج  اتباع  �صرورة  املكتب  ويدرك 

اجلنائية للت�صدي، اأدوات واأطرا تعالج الظروف الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية املواتية لنت�صار الإرهاب من منظور 

ي للإرهاب،  وقائي. غري اأن هذه العنا�صر غري م�صمولة بهذا الُكتيِّب الإر�صادي ب�صاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ

الذي يقت�صر تركيزه على تدابري العدالة اجلنائية. 

ويهدف الُكتيِّب الإر�صادي اإىل تزويد موظفي اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية بتوجيهات مي�صورة املنال مل�صاعدتهم يف 

ي للجرائم الإرهابية واجلرائم ذات  التعامل مع بع�ص امل�صائل الرئي�صية التي يواجهونها يف جهودهم الرامية اإىل الت�صدِّ

ال�صلة. و�صوف يكون الُكتيِّب الإر�صادي اأي�صا ذا فائدة ملتخذي القرار والقادة ال�صيا�صيني يف �صوغ قوانني و�صيا�صات 

وممار�صات جديدة اأو حم�صنة ملكافحة الإرهاب. وهو ي�صتعر�ص التحديات العديدة التي تواجهها خمتلف مكونات نظام 

اأو  اإرهابية  ارتكابهم جرائم  ي�صتبه يف  الق�صائية والحتجاز ملن  وامللحقة  والتحقيق  الوقاية  اجلنائية يف جمال  العدالة 

يدانون بارتكابها. ويقّدم الُكتيِّب توجيهات ا�صتنادا اإىل املعايري الدولية واملمار�صات اجليدة املقبولة عموما.

وميكن للُكتيِّب الإر�صادي اأن ي�صتخدم، بو�صفه اأداة عملية، لتي�صري تنفيذ ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب 

املبادئ  تنطبق هذه  �صيما عندما  القانون، ول  و�صيادة  اجلنائية  العدالة  اإطار  املقبولة يف  واملمار�صات  املبادئ  �صياق  يف 
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واملمار�صات على جمال مكافحة الإرهاب. كما ميكن ا�صتخدامه لدعم ا�صتعرا�ص قدرات نظام العدالة اجلنائية يف بلد 

معني اأو توجيه و�صع ال�صيا�صات اأو دعم مبادرات التدريب.

وي�صّكل الُكتيِّب الإر�صادي جزءا من جمموعة من اأدوات امل�صاعدة التقنية و�صعها املكتب. ويتيح املكتب اأي�صا اأدوات 

ــمل تلك الأدوات  ــة العاملية ملكافحة الإرهاب وتنفيذها. وت�ص ــكوك القانوني ــديق على ال�ص اأخرى تتعلق حتديدا بالّت�ص

 ودليل اإدراج ال�صكوك العاملية ملكافحة 
)1(

ــريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب؛ ــيغة حمدثة للدليل الت�ص �ص

ــرتاتيجية للعدالة اجلنائية تطبق معايري حكم القانون يف  ــريعات وتنفيذها؛ ومنع الأفعال الإرهابية: ا�ص الإرهاب يف الت�ص

تنفيذ �صكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب؛ واملوارد القانونية الإلكرتونية ب�صاأن الإرهاب الدويل.

ــاعدة يف تعزيز �صيادة القانون ونظم العدالة اجلنائية الوطنية، مبا  ــافة اإىل ذلك، يتيح املكتب عددا من الأدوات للم�ص واإ�ص

ــة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك عدة تقييم نظم  يف ذلك اخلل�ص

العدالة اجلنائية، التي تقرتح جمموعة من الأدوات املوحدة وتت�صمن اإحالت مرجعية، وقد �صممت مل�صاعدة العاملني 

ــادي، اإىل  ــاملة لنظم العدالة اجلنائية. وترد قائمة بهذه الأدوات وغريها يف مرفق الُكتيِّب الإر�ص على اإجراء تقييمات �ص

جانب معلومات عن كيفية احل�صول عليها.

ــورة عامة، دور نظم العدالة اجلنائية يف جمال  ــادي اإىل ثلثة اأجزاء. ويعر�ص اجلزء الأول، ب�ص ــم الُكتيِّب الإر�ص وينق�ص

مكافحة الإرهاب، ف�صل عن الإطار القانوين الدويل الذي ينبغي اأن يحكم هذا الدور. وينظر اجلزء الثاين يف كل عن�صر 

من العنا�صر الرئي�صية يف نظام العدالة اجلنائية وامل�صائل والتحديات املتعلقة مبكافحة الإرهاب. وهو يحتوي على ف�صول 

ــلطة  ــاذ القانون واملدعني العامني وحمامي الدفاع وال�ص ــات واأجهزة اإنف ــات التي تواجه مقرري ال�صيا�ص ــاول التحدي تتن

ــر نظام العدالة اجلنائية( ب�صاأن وجوب  ــة عامة )تنطبق على جميع عنا�ص ــجون، ويختتم مبناق�ص ــائية و�صلطات ال�ص الق�ص

حماية حقوق ال�صحايا. وي�صف اجلزء الثالث اآليات امل�صاءلة جلميع هذه املكونات والرقابة عليها.

�E�04�V�7 من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع 
)1(



ـــدي  ــري فّعالة للت�س ــة وجــــود تداب ثانيا-      اأهمي

ـــيادة القــانون  ــار �س ــي اإطــ ــاب فـ للإره

والعـــدالة اجلنــائيـــة

الإرهاب ظاهرة معقدة ودائمة التغري. ودوافعه ومتويله واآليات دعمه، واأ�صاليب هجومه واختيار اأهدافه ل تفتاأ تتغري، مما 

يزيد من تعّقد و�صع ا�صرتاتيجية فعالة ملواجهته. وعلوة على ذلك، يتطلب طابعه الذي اأخذ ي�صبح ب�صورة متزايدة عابرا 

للحدود الوطنية تعزيز التعاون يف جمال العدالة اجلنائية بني الدول حلرمان من يرتكبون جرائم اإرهابية اأو ي�صرعون يف 

ارتكابها من اأي ملذ اآمن. وقد اأ�صبح الإرهاب حقا خطرا عامليا يتطلب تدابري ت�صد عاملية ين�صب تركيزها على الوقاية. 

وينبغي اأن ي�صمل ذلك طائفة وا�صعة من املبادرات الق�صرية الأجل والطويلة الأجل، بدءاً من معاجلة الظروف املواتية 

لنت�صار الإرهاب حتى بناء قدرات الدول على منعه ومكافحته.

اأن�صطة مكافحة الإرهاب متاأ�صلة يف عملية ت�صد فعالة يف جمال العدالة اجلنائية ومراعية ملبادئ �صيادة  واإذا ما كانت 

اأن تتيح تدابري �صلمية وخا�صعة للم�صاءلة وم�صروعة للت�صدي للإرهاب. وميكن  القانون وحقوق الإن�صان، فهي ميكن 

لهذا النوع من تدابري العدالة اجلنائية للت�صدي للإرهاب اأن ي�صاعد على تفادي ت�صاعد العنف وا�صتخدام القوة خارج 

نطاق تدابري احلماية وال�صمانات الإجرائية التي تتيحها الإجراءات القانونية الواجبة التباع. كما ميكنه اأن يعزز التزام 

املجتمع ب�صيادة القانون وحقوق الإن�صان، حتى عندما يكون معر�صا لتهديدات اإرهابية.

ويعد دور نظام العدالة اجلنائية يف جمال مكافحة الإرهاب دورا يت�صم بالتحدي. ومما ل �صك فيه اأن الهدف الرئي�صي 

ل�صرتاتيجيات مكافحة الإرهاب يجب اأن يكون هو منع وقوع حوادث اإرهابية. غري اأن الواقع هو اأن العديد من نظم 

العدالة اجلنائية يف الوقت احلا�صر تقوم على نحو اأف�صل بالرد على اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها بعد وقوع احلوادث مقارنة 

املوؤامرات  الأمر مبنع  يتعلق  فعالة عندما  القائمة غري  العدالة اجلنائية  املقام الأول. وكثريا ما تكون ممار�صات  مبنعها يف 

العدالة اجلنائية ملكافحة  املنحى يف جمال  وا�صت�صرافية  وقائية  ا�صرتاتيجية  اتخاذ  ويتطلب  الإرهابية من حتقيق هدفها. 

العنف الإرهابي وجود نظام �صامل من اجلرائم امل�صتقلة، وتخويل �صلطات للتحري وت�صميم تقنيات له، وو�صع قواعد 

ال�صروع م�صبقا يف دمج الآليات املو�صوعية والإجرائية للحد من حدوث  جلمع الأدلة والتعاون الدويل. والهدف هو 

القانون من قيود �صارمة وما  العدالة اجلنائية و�صيادة  اإطار ما يفر�صه نظام  العنف الإرهابي و�صدته، والقيام بذلك يف 

يتيحانه من تدابري للحماية.

تطورها ومدى  وم�صتوى  القانونية  تقاليدها  بطرائق خمتلفة، ح�صب  التحديات  اجلنائية هذه  العدالة  نظم  تناولت  وقد 

حمدد  لتهديد  ي  الت�صدِّ اإىل  امللحة  احلاجة  اأف�صت  احلالت،  بع�ص  ويف  اخلا�صة.  وظروفها  الن�صبي  املوؤ�ص�صي  تعقدها 

اأق�صى  اإىل  الأ�صول  قانونها اجلنائي واملحاكمات ح�صب  نهوج جديدة، وبذلك مت�صي بحدود  ا�صتحداث  اإىل  بالدول 

مداها. وعلوة على ذلك، ي�صطر العديد من نظم العدالة اجلنائية اإىل تكري�ص جهود كبرية لزيادة فعالية تدابريها الوقائية 

ملكافحة  مبادرات خمتلفة  اتخاذ  من خلل  الدويل  ال�صعيد  على  التعاون  على  قدرتها  وخ�صو�صا  الإرهاب،  ملكافحة 
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الإرهاب. وقد اأدى ذلك اإىل و�صع عبء اإ�صايف على القدرات املحدودة اأ�صل للعديد من نظم العدالة اجلنائية ورمبا 

اأ�صعف اأو قّو�ص قدرتها على العمل يف اإطار مبادئ �صيادة القانون وحقوق الإن�صان الأ�صا�صية.

وقد ا�صتجابت الأمم املتحدة لطلبات الدول الأع�صاء للح�صول على امل�صاعدة من اأجل تعزيز قدرات العدالة اجلنائية 

ي للإرهاب. ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية هو اإحدى هيئات الأمم املتحدة الرئي�صية  لديها على الت�صدِّ

التي تقدم امل�صاعدة التقنية يف هذا ال�صدد. واإ�صافة اإىل اخلدمات املتخ�ص�صة لتعزيز النظام القانوين الدويل ملكافحة 

الإرهاب، التي يقدمها فرع منع الإرهاب التابع للمكتب، ميكن للمكتب اأن ي�صتفيد اأي�صا من كفاءاته التقنية املتخ�ص�صة 

يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية و�صيادة القانون؛ وخربته الرثة يف جمال تعزيز وتي�صري التعاون الدويل يف امل�صائل 

وتعزيزها؛  الوطنية  اجلنائية  العدالة  نظم  قدرات  بناء  على  البلدان  م�صاعدة  وجتاربه يف جمال  الفنية  وخربته  اجلنائية؛ 

واجلرمية  املخدرات  مكافحة  جمالت  يف  براجمه  جهود  بني  والت�صافر  امليداين؛  ووجوده  العمليات  جمال  يف  وقدرته 

املنظمة عرب الوطنية وغ�صل الأموال والف�صاد.

�سيادة القانون وحقوق الإن�سان

�صّدد ال�صيد كويف عنان، الأمني العام ال�صابق للأمم املتحدة، يف خطابه اأمام جلنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�ص الأمن 

يف 6 اآذار/مار�ص 2003، على �صرورة "و�صع برنامج عمل دويل، يقوم على اأ�صا�ص التزام ل يتزعزع ب�صيادة القانون"، 

اأنه "نظرا اإىل اأن الإرهاب يف ا�صتخدامه للعنف املتعمد ي�صكل انتهاكا للقانون، ينبغي اأن ي�صتهدف الرد  اأي�صا  وذكر 

عليه كفالة �صيادة القانون"�

ويوؤكد تقرير الأمني العام اإىل جمل�ص الأمن، ب�صاأن �صيادة القانون والعدالة النتقالية يف جمتمعات ال�صراع وجمتمعات 

ما بعد ال�صراع، اأن "�صيادة القانون" متثل مفهوما يكمن يف لب مهمة الأمم املتحدة: "وهو ي�صري اإىل مبداأ للحكم يكون 

فيه جميع الأ�صخا�ص واملوؤ�ص�صات والكيانات والقطاعان العام واخلا�ص، مبا يف ذلك الدولة ذاتها، م�صوؤولني اأمام قوانني 

�صادرة علنا، وتطبق على اجلميع بالت�صاوي ويحتكم يف اإطارها اإىل ق�صاء م�صتقل، وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية 

حلقوق الإن�صان.")2(

ويهدد الإرهاب كل من �صيادة القانون واحلريات الأ�صا�صية للمواطنني واملجتمعات باأ�صرها. ويف الوقت نف�صه، رمبا توؤدي 

التدابري غري امللئمة ملكافحة الإرهاب اإىل تقوي�ص مبادئ �صيادة القانون وحقوق الإن�صان الهامة. وقد اأكدت القرارات 

 مرارا على 
)4(

 وجلنة حقوق الإن�صان
)3(

التي اتخذتها بتوافق الآراء على مدى ال�صنوات القليلة املا�صية اجلمعية العامة

الدويل  القانون  ذلك  مبا يف  الدويل،  للقانون  متتثل  اأن  يجب  الإرهاب  مكافحة  تدابري  اأن  موؤداه  الذي  احلدي  ال�صرط 

اأن احرتام حقوق الإن�صان يف  حلقوق الإن�صان واللجئني والقانون الإن�صاين الدويل. كما وجهت ر�صالة قوية مفادها 

�صياق مكافحة الإرهاب لي�ص جمرد التزام قانوين، بل هو اأي�صا عن�صر جوهري يف جناح اأي ا�صرتاتيجية ملكافحة الإرهاب 

باأنه  الدول  ذّكر  حيث  العام  املبداأ  نف�ص  تاأكيد   ،)2003(  1456 قراره  يف  الأمن  جمل�ص  واأعاد   
)5(

املطاف. نهاية  يف 

يجب عليها "اأن حتر�ص على اأن تكون اأي تدابري ُتتخذ ملكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها مبوجب القانون الدويل، 

الإن�صاين  والقانون  الإن�صان واللجئني  الدويل حلقوق  القانون  الدويل، وبخا�صة  للقانون  التدابري وفقا  واأن تتخذ تلك 

 واأعاد جمل�ص الأمن تاأكيد ذلك اللتزام يف الفقرة 4 من قراره 1624 )2005(�
الدويل")6(

 S/2004/616، الفقرة 6�
)2(

 قرار اجلمعية العامة 191/59. انظر اأي�صا قرار اجلمعية العامة 158/60�
)3(

 قرار جلنة حقوق الإن�صان 87/2004�
)4(

 Edward J� Flynn, "Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations", European Human Rights 
)5(

�Law Review, No. 1, 2005, p. 30
 انظر اأي�صا قرار جمل�ص الأمن 1566 )2004(�

)6(
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وحقوق  القانون  �صيادة  لحرتام  البالغة  الأهمية  على  ر�صمي  ب�صكل  اأخرى  واإقليمية  دولية  منظمات  اأكدت  كما 

 
)7(

البلدان الأمريكية ملناه�صة الإرهاب، اتفاقية  15 من  املادة  املثال، تن�ص  الإن�صان يف منع الإرهاب. وعلى �صبيل 

على اأن يكون اتخاذ التدابري التي ت�صطلع بها الدول الأطراف مبوجب التفاقية منطويا على الحرتام التام ل�صيادة 

القانون وحقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية. كما تن�ص املادة 22 من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية ملنع الإرهاب 

 لعام 1999 على اأن تدابري مكافحة الإرهاب التي يرد و�صفها يف التفاقية يجب اأن تنفذ على نحو يتفق 
)8(

ومكافحته

مع املبادئ العامة للقانون الدويل، ول �صيما مبادئ القانون الدويل الإن�صاين، وكذلك امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�صان 

 على �صرورة 
)10(

 واأخريا، ت�صدد مبادئ جمل�ص اأوروبا التوجيهية ب�صاأن حقوق الإن�صان ومكافحة الإرهاب
)9(

وال�صعوب.

منع وحظر التع�صف وكفالة قانونية جميع التدابري املناه�صة للإرهاب. وتعيد املبادئ التوجيهية التاأكيد على اأن جميع 

التدابري التي تتخذها الدول ملكافحة الإرهاب يجب اأن حترتم حقوق الإن�صان ومبداأ �صيادة القانون، مع ا�صتبعاد اأي 

�صكل من اأ�صكال التع�صف، وكذلك اأي معاملة متييزية اأو عن�صرية، ويجب اأن تخ�صع لإ�صراف منا�صب.

2006 على الُعَرى التي ل تنف�صم بني حقوق   لعام 
)11(

كما ت�صدد ا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب

الإن�صان والأمن، وتوؤكد من جديد على الدور الهام الذي ت�صطلع به منظومة الأمم املتحدة يف تعزيز البنيان القانوين الدويل 

الأ�صا�صية  الركيزة  ت�صكل  بالفعالية،  تت�صم  نظم عدالة جنائية  واإن�صاء  الإن�صان  واحرتام حقوق  القانون  �صيادة  بت�صجيع 

للمعركة امل�صرتكة �صد الإرهاب. وت�صتمل ال�صرتاتيجية على عدد من التدابري الهامة ل�صمان احرتام حقوق الإن�صان 

للجميع و�صيادة القانون بو�صفه الركيزة الأ�صا�صية ملكافحة الإرهاب. وتت�صمن خطة عمل ال�صرتاتيجية التزاما مبا يلي:

القانون  �صيادة  على  ويقوم  بالفعالية  يت�صم  اجلنائية  للعدالة  وطني  نظام  وتعهد  لإن�صاء  جهد  اأي  ادخار  عدم 

يكون بو�صعه اأن يكفل، وفقا لللتزامات املنوطة بنا مبوجب القانون الدويل، تقدمي اأي �صخ�ص ي�صارك يف متويل 

الأعمال الإرهابية اأو التخطيط لها اأو تدبريها اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة، بناء على مبداأ ت�صليم الأ�صخا�ص 

املطلوبني، اأو حماكمتهم، ويف ظل الحرتام الواجب حلقوق الإن�صان واحلريات  الأ�صا�صية، والن�ص يف القوانني 

)12(

واللوائح املحلية على اأن هذه الأعمال الإرهابية ت�صكل جرائم خطرية.

ويف خطة عمل ال�صرتاتيجية، ت�صلم اجلمعية العامة باأن الدول قد حتتاج اإىل امل�صاعدة يف اإن�صاء وتعهد نظم عدالة جنائية 

اإىل امل�صاعدة التقنية التي تقدمها جهات من بينها  تت�صم بالفعالية وتقوم على �صيادة  القانون، وت�صجعها على اللجوء 

مكتب الأمم املتحدة  املعني باملخدرات واجلرمية. كما يجب اأن متتثل امل�صاعدة املقدمة ملذكرة الأمم املتحدة التوجيهية 

املوؤرخة ني�صان/اأبريل 2008 عن نهج الأمم املتحدة يف تقدمي امل�صاعدة يف جمال �صيادة القانون، الذي ينطبق على اأن�صطة 

"الإرهاب يزدهر يف البيئات التي ي�صودها الياأ�ص والإذلل والفقر والقمع ال�صيا�صي والتطرف وانتهاك حقوق الإن�صان؛ 
وينتع�ص اأيـ�صا يف اأجواء ال�صراع الإقليمي والحــتلل الأجنبي؛ كما اأنه ي�صتفيد من �صعف قدرة الدولة على �صون 

القانون والنظام."

تقرير الفريق الرفيع امل�صتوى املعني بالتهديدات والتحديات والتغيري

  )A/59/565 وCorr�1، الفقرة 145(�

)A/56/1002-S/2002/745 )7، املرفق.

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2219، الرقم 39464�
)8(

 املرجع نف�صه، املجلد 1520، الرقم 26363�
)9(

 جمل�ص اأوروبا، Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism )املبادئ التوجيهية ب�صاأن حقوق الإن�صان ومكافحة 
)10(

الإرهاب(، اعتمدتها جلنة الوزراء يف 11 متوز/يوليه 2002 يف الجتماع 804 لنّواب الوزراء.

 قرار اجلمعية العامة 288/60�
)11(

 قرار اجلمعية العامة 288/60، املرفق، الباب الرابع، الفقرة 4�
)12(
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الأمم املتحدة وبراجمها يف جمال �صيادة القانون يف جميع الظروف، مبا يف ذلك مراحل الأزمات وما بعد الأزمات ومنع 

ال�صراعات وما بعد ال�صراعات والتنمية. وخل�صة القول، يجب اأن تفي امل�صاعدة التي تقدمها الأمم املتحدة يف جمال 

�صيادة القانون باللتزامات التالية:

•     ال�صتناد اإىل القواعد واملعايري الدولية؛  

•     مراعاة ال�صياق ال�صيا�صي يف البلد املعني؛  

•    ال�صتناد اإىل ال�صياق القطري الفريد؛  

•    تعزيز حقوق الإن�صان والعدالة بني اجلن�صني؛  

•    �صمان امللكية الوطنية؛  

•    دعم دوائر الإ�صلح الوطنية؛  

•    �صمان وجود نهج ا�صرتاتيجي �صامل ومت�صق؛  

•    النخراط يف التن�صيق وال�صراكات بفعالية.  



ثالثا-      الإرهاب والقانون الدويل

على الرغم من اأن جمل�ص الأمن يعترب اأعمال الإرهاب الدويل تهديدا لل�صلم والأمن الدوليني، ل يندرج معظمها يف 

فئة اجلرائم "الدولية الأ�صا�صية"، مثل الإبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم �صد الإن�صانية. ولذلك ل توجد حماكم 

 وتقع اجلرائم الإرهابية )ح�صبما هي معرفة يف ال�صكوك العاملية 
)13(

جنائية دولية اأو حماكم ذات اخت�صا�ص بهذه اجلرائم.

ملكافحة الإرهاب( يف فئة القانون اجلنائي الوطني ذات الهتمام الدويل. ويقع واجب تقدمي مرتكبي الأعمال الإرهابية 

اإىل العدالة ح�صرا على عاتق نظم العدالة اجلنائية الوطنية. ودون توافر قدرات داخلية وافية بالغر�ص لأداء هذا الواجب، 

فمن املرجح اأن تخفق اجلهود الدولية ملكافحة الإرهاب.

ي للإرهاب اأ�صا�صا يف اإطار القانون الوطني، الذي يجب اأن ميتثل بدوره  وبالتايل تندرج تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ

ملختلف جوانب القانون الدويل. وهناك عدة عنا�صر من القانون الدويل ذات �صلة مبا�صرة بالعدالة اجلنائية للت�صدي 

العاملية ملكافحة الإرهاب  القانونية  الت�صديق على ال�صكوك  النا�صئة عن  التعاهدية  اإىل اللتزامات  واإ�صافة  للإرهاب. 

وعدة التزامات ملزمة قانونا فر�صت من خلل قرارات جمل�ص الأمن ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب، يقع على عاتق 

الدول اأي�صا عدد من اللتزامات القانونية مبوجب فروع اأخرى من القانون الدويل، مبا فيها قانون حقوق الإن�صان والقانون 

الإن�صاين وقانون اللجئني والقانون العريف على ال�صعيد الدويل. وت�صكل هذه النظم القانونية جمموعات قانونية متكاملة 

تتقا�صم هدفا م�صرتكا، األ وهو حماية اأرواح الأ�صخا�ص و�صلمتهم وكرامتهم. ويف حني اأن القانون الإن�صاين الدويل ل 

ينطبق اإل يف اأوقات النـزاع امل�صلح، فاإن قانون حقوق الإن�صان ينطبق يف جميع الأوقات: يف اأوقات ال�صلم ويف اأوقات 

النـزاع امل�صلح. وقد �صّلمت �صراحة حماكم دولية وحماكم وطنية خمتلفة بتطبيق جمموعتي القوانني هاتني على نحو 

 كما �صيتاح املزيد من املعلومات املف�صلة عن خمتلف اجلوانب ذات ال�صلة من القانون الدويل، مبا يف ذلك 
)14(

متزامن.

القانون اجلنائي الدويل والقانون الإن�صاين الدويل وقانون اللجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�صان يف من�صور 

ي�صدره املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، يجري اإعداده حاليا، عن الأ�صئلة التي تتكرر كثريا ب�صاأن جوانب القانون 

الدويل املتعلقة مبكافحة الإرهاب.

الوطني وللقانون الدويل  للقانون  العدالة اجلنائية  اأن متتثل ممار�صات  وتقع على عاتق جميع املمار�صني م�صوؤولية �صمان 

نطاق  �صمن  عادة  المتثال–يقع  عدم  ملعاجلة  اإجراءات  من  يلزم  ما  المتثال–    واتخاذ  ذلك  ور�صد  تطبيقه.  الواجب 

�صلحية املوؤ�ص�صات القانونية والق�صائية )مبا يف ذلك هيئات الدفاع ودوائر النيابة العامة( وخمتلف اآليات الرقابة املوؤ�ص�صية. 

ويجب اأي�صا اأن يتحلى املجتمع املدين وو�صائل الإعلم العمومية باليقظة واأن تتحمل م�صوؤوليتها يف هذا ال�صدد.

9

 ُمِنحت املحكمة اجلنائية الدولية، التي اأن�صئت عام 1998 مبوجب معاهدة روما، الخت�صا�ص ب�صاأن جرمية الإبادة اجلماعية واجلرائم �صد 
)13(

الإن�صانية وجرائم احلرب وجرائم العدوان. وقد رف�ص الخت�صا�ص ب�صاأن الأعمال الإرهابية خلل املفاو�صات التي اأف�صت اإىل اإن�صاء املحكمة.

اإمانويل-ت�صاريا غيلرد، امل�صت�صارة القانونية للجنة ال�صليب الأحمر الدولية، بيان اأدلت به يف املوؤمتر العاملي للرابطة الدولية لق�صاة قانون 
 )14(

اللجئني، الذي عقد يف ا�صتكهومل يف الفرتة من 21 اإىل 23 ني�صان/اأبريل 2005�
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األف-     النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب

من املعروف متاما اأن املجتمع الدويل مل يتمكن حتى الآن من التفاق على تعريف �صامل للإرهاب على الرغم من عدة 

حماولت بذلت يف اجلمعية العامة وجمل�ص الأمن يف هذا ال�صدد. وكانت اأبرز تلك املحاولت يف عام 1994، عندما 

اأعلنت اجلمعية العامة، يف الإعلن املتعلق بالتدابري الرامية اإىل الق�صاء على الإرهاب الدويل، اأن الأعمال الإجرامية 

التي يق�صد منها اأو يراد بها اإ�صاعة حالة من الرعب، لأغرا�ص �صيا�صية، بني عامة اجلمهور اأو جماعة من الأ�صخا�ص اأو 

اأ�صخا�ص معينني، هي اأعمال ل ميكن تربيرها باأي حال من الأحوال اأيا كان الطابع ال�صيا�صي اأو الفل�صفي اأو العقائدي اأو 

 ويف عام 2004، 
)15(

العن�صري اأو الإثني اأو الديني اأو اأي طابع اآخر للعتبارات التي قد يحتج بها لتربير تلك الأعمال.

حدد جمل�ص الأمن، يف قراره 1566 )2004(، عنا�صر التعريف، م�صريا اإىل "الأعمال الإجرامية، مبا يف ذلك تلك التي 

ترتكب �صد املدنيني بق�صد القتل اأو اإحلاق اإ�صابات ج�صمانية خطرية، اأو اأخذ الرهائن، بغر�ص اإ�صاعة حالة من الرعب 

بني عامة اجلمهور اأو جماعة من الأ�صخا�ص اأو اأ�صخا�ص معينني، اأو لتخويف جماعة من ال�صكان، اأو اإرغام حكومة اأو 

)16(

منظمة دولية على القيام بعمل ما اأو عدم القيام به"�

وتتفاو�ص الدول الأع�صاء حاليا على م�صروع اتفاقية �صاملة ب�صاأن الإرهاب الدويل. ومن �صاأن التفاقية اأن ت�صتكمل 

اإطار ال�صكوك العاملية القائمة ملكافحة الإرهاب و�صرتتكز على املبادئ التوجيهية الرئي�صية املوجودة بالفعل يف هذا 

النظام. وتت�صمن تلك املبادئ ما يلي: اأهمية جترمي الأعمال الإرهابية، بجعلها جرمية يعاقب عليها القانون، والدعوة اإىل 

حماكمة مرتكبيها اأو ت�صليمهم؛ و�صرورة ا�صتبعاد الت�صريعات التي تن�ص على ا�صتثناءات من هذا التجرمي لعتبارات 

�صيا�صية اأو فل�صفية اأو عقائدية اأو عن�صرية اأو عرقية اأو دينية اأو اأي اأ�صباب مماثلة؛ وتوجيه دعوة قوية اإىل الدول الأع�صاء 

لكي تتخذ ما يلزم من اإجراءات ملنع الأعمال الإرهابية، والتاأكيد على �صرورة قيام الدول الأع�صاء بالتعاون وتبادل 

املعلومات وتزويد بع�صها البع�ص باأق�صى قدر من امل�صاعدة يف جمال املنع، والتحقيق يف الأعمال الإرهابية وملحقة 

مرتكبيها ق�صائيا.

قد   ،1963 عام  فمنذ  القانونية.  املهن  ملمار�صي  حتديا  ي�صكل  ل  للإرهاب  وا�صع  تعريف  وجود  عدم  فاإن  ذلك،  ومع 

و�صع املجتمع الدويل جمموعة �صاملة من ال�صكوك القانونية العاملية ملنع الأعمال الإرهابية. وهي تتاألف مما يزيد على 

اثنتي ع�صرة اتفاقية وبروتوكول تكاد ت�صمل كل نوع من الأعمال الإرهابية املحتملة. وت�صكل هذه ال�صكوك القانونية 

)التي بلغ جمموعها 16 �صكا يف عام 2008(، مقرتنة بالعديد من قرارات جمل�ص الأمن املت�صلة بالإرهاب )خ�صو�صا 

القرارات 1267 )1999( و1373 )2001( و1540 )2004(، انظر اأدناه(، ما يعرف عموما بالنظام القانوين العاملي 

ملكافحة الإرهاب.

املدين  الطريان  منظمة  املتخ�ص�صة، وخ�صو�صا  ووكالتها  املتحدة  الأمم  برعاية  العاملية  القانونية  ال�صكوك  �صيغت  وقد 

الدويل واملنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مفتوحة مل�صاركة جميع الدول الأع�صاء. وهي 

ال�صكوك  اأحدث  اعتمد  العاملي. وقد  وال�صلم  الدويل  الأمن  يتهدد  بو�صفه خطرا  الدويل  الإرهاب  اإدانة  اإىل  ت�صتند 

عهدا يف عام 2005 يف هيئة تغيريات جوهرية اأدخلت على ثلثة من ال�صكوك الثلثة ع�صر، و�صملت تعديل اتفاقية 

 واإدخال تعديلت على كل من بروتوكول عام 2005 امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري 
)17(

احلماية املادية للمواد النووية

 قرار اجلمعية العامة 60/49، املرفق.
)15(

 قرار جمل�ص الأمن 1566 )2004(، الفقرة 3�
)16(

 اعتمده يف 8 متوز/يوليه 2005 املوؤمتر املعني بالنظر يف تعديلت مقرتحة على اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية وباعتمادها.
)17(



املقدمة والإطار القانوين          11 اجلزء الأول   

 وبروتوكول عام 2005 امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�صروعة 
)18(

امل�صروعة املوجهة �صد �صلمة امللحة البحرية

)19(

املوجهة �صد �صلمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري.

وتغطي ال�صكوك ال�صتة ع�صر الأعمال الإرهابية غري امل�صروعة التالية:

•     اأعمال اختطاف الطائرات؛  

•    اأعمال تخريب الطريان؛  

•    اأعمال العنف يف املطارات؛  

•    الأعمال املرتكبة �صد �صلمة امللحة البحرية؛  

•    الأعمال املرتكبة �صد �صلمة املن�صات الثابتة الواقعة يف اجلرف القاري؛  

•    الأعمال �صد الأ�صخا�ص املتمتعني بحماية دولية )مثل اختطاف الدبلوما�صيني(؛  

•    اأعمال اأخذ املواد النووية وحيازتها على نحو غري م�صروع؛  

•    اأعمال احتجاز الرهائن؛  

•    اأعمال الهجمات الإرهابية بالقنابل؛  

•    اأعمال متويل ارتكاب الأعمال الإرهابية واملنظمات الإرهابية؛  

•    الإرهاب النووي الذي يرتكبه الأفراد واجلماعات.  

وتن�صئ هذه ال�صكوك، يف جملة اأمور، التزامات على الدول الأطراف باأن تعتمد تدابري جنائية مو�صوعية وتدابري يف اإطار 

ي ملختلف الأعمال الإرهابية، وكذلك تدابري اإدارية ملكافحة متويل الإرهاب.  قانون الإجراءات اجلنائية ترمي اإىل الت�صدِّ

وتهدف هذه ال�صكوك اإىل �صمان تزويد ممار�صي العدالة اجلنائية باآليات فعالة ملنع الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها 

بحكم القانون. وقد �صممت هذه التدابري لكي تكون ذات تاأثري واٍق من الإرهاب ورادع عنه على حد �صواء.

وي�صتند جانب الردع يف هذه ال�صكوك الدولية جزئيا اإىل حماولة ملواءمة الت�صريعات اجلنائية للدول وتعزيز اإنفاذ القانون 

والتعاون يف جمال العدالة اجلنائية. وُيق�صد بتجرمي ال�صلوك الإرهابي ب�صورة فعالة من جانب جميع الدول الق�صاء على 

امللذات الآمنة ملرتكبي اجلرائم الإرهابية وتي�صري التعاون الدويل بني اأجهزة الدول املعنية مبكافحة الإرهاب.

ويف بع�ص احلالت، ت�صرتط ال�صكوك العاملية �صراحة المتثال ملختلف جوانب قانون حقوق الإن�صان. فالتفاقية الدولية 

 )21 القبيل كما تت�صمن مادة )املادة  املثال، تت�صمن عدة ا�صرتاطات من هذا   على �صبيل 
)20(

لقمع متويل الإرهاب،

تو�صح اأن التفاقية ل ت�صر باحلقوق والواجبات وامل�صوؤوليات الأخرى للدول مبوجب القانون الدويل.

وال�صكوك العاملية ل حتدد اجلرائم الإرهابية باعتبارها جرائم تخ�صع للقانون الدويل؛ بل تن�صئ بب�صاطة التزاما على الدول 

الأطراف باأن جترم الأفعال املذكورة يف اإطار قانونها الداخلي، واأن متار�ص الولية الق�صائية على مرتكبي اجلرائم مبقت�صى 

�صروط حمددة، واأن تتيح اآليات للتعاون الدويل متكن الدول الأطراف اإما من حماكمة اجلاين املزعوم اأو ت�صليمه.

 اعتمــده فــي 14 ت�صــرين الأول/اأكتــوبر 2005 املوؤتــمر الدبلومـا�صي املعني بتنــقيح معاهـــدات قــمع الأعمال غري امل�صــروعـة  
)18(

�)LEG/CONF.15/21(

 اعتمــده فــي 14 ت�صــرين الأول/اأكتــوبر 2005 املوؤتــمر الدبلومـا�صي املعني بتنــقيح معاهـــدات قــمع الأعمال غري امل�صــروعـة  
)19(

�)LEG/CONF.15/22(

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2178، الرقم 38349�
)20(
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ملحة عن ال�سكوك العاملية ملكافحة الإرهاب

التفاقية املتعلقة باجلرائم وبع�ض الأعمال الأخرى التي ترتكب على منت الطائرات   1963

الطريان. اأثناء  ال�صلمة  مت�ص  التي  الأفعال  على  •   تنطبق 
يدعوه  �صبب  الطائرة  قائد  لدى  يتوافر  �صخ�ص  اأي  على  التحفظ،  ذلك  يف  مبا  معقولة،  اإجراءات  يفر�ص  اأن  الطائرة  لقائد  •     تخّول 

للعتقاد باأن ذلك ال�صخ�ص قد ارتكب اأو ي�صرع يف ارتكاب فعل من هذا القبيل، حيثما يقت�صي الأمر حماية �صلمة الطائرة.

امل�صروع. القائد  اإىل  الطائرة  على  ال�صيطرة  واإعادة  اجلناة  بت�صّلم  املتعاقدة  الدول  •   ُتلزم 

اتفاقية قمع ال�ستيلء غري امل�سروع على الطائرات  1970

�صكل  باأي  اأو  بها،  بالتهديد  اأو  بالقوة  م�صروع،  غري  نحو  "على  طريان  حالة  يف  وهي  طائرة  منت  على  �صخ�ص  اأي  قيام  م 
ّ
•    جتر

اآخر من اأ�صكال الرتهيب، بال�صتيلء على تلك الطائرة، اأو ممار�صة ال�صيطرة عليها" اأو مبحاولة القيام بذلك.

الطائرات. اختطاف  عمليات  م�صددة" على  "عقوبات  بفر�ص  التفاقية  يف  الأطراف  •    ُتلزم 
املحاكمة. اإىل  الق�صية  اإحالة  اأو  اجلاين  بت�صليم  جناة  على  تتحفظ  التي  الأطراف  •   ُتلزم 

التفاقية. مبوجب  ترفع  التي  اجلنائية  بالدعاوى  يت�صل  فيما  البع�ص  بع�صها  ت�صاعد  باأن  الأطراف  •   ُتلزم 

اتفاقية قمع الأفعال غري امل�سروعة املوجهة �سد �سلمة الطريان املدين   1971

العنف �صد �صخ�ص على منت طائرة يف حالة طريان،  اأعمال  بعمل من  ب�صورة غري م�صروعة وعن عمد  اأي �صخ�ص  قيام  •    جترم 
اإذا كان ذلك العمل من �صاأنه اأن يعر�ص �صلمة الطائرة للخطر؛ اأو بو�صع جهاز متفجر على منت طائرة؛ اأو بال�صروع يف اأعمال 

من هذا القبيل، اأو باأن يكون �صريكا ل�صخ�ص يرتكب اأو ي�صرع يف ارتكاب اأي من تلك الأعمال.

اجلرائم. تلك  العقوبات" على  بــ"ت�صديد  التفاقية  يف  الأطراف  •   ُتلزم 
املحاكمة. اإىل  الق�صية  اإحالة  اأو  اجلاين  بت�صليم  جناة  على  تتحفظ  التي  التفاقية  يف  الأطراف  على  •   ت�صرتط 

املوظفون  وب�سمنهم  دولية،  بحماية  املتمتعني  الأ�سخا�ض  �سد  املرتكبة  اجلرائم  وقمع  منع  1973    اتفاقية 

الدبلوما�سيون

•    حتدد "ال�صخ�ص املتمتع بحماية دولية" برئي�ص دولة اأو وزير خارجية اأو ممثل اأو موظف لدولة اأو منظمة دولية يحق له احل�صول 
على حماية خا�صة يف دولة اأجنبية اأو اأ�صرته. 

اأو على حريته، واأي اعتداء  اآخر على �صخ�صه  اأي اعتداء  اأو  اأو خطفه  •    ُتلزم الأطراف بتجرمي قتل �صخ�ص يتمتع بحماية دولية 
عنيف على مقر العمل الر�صمي لذلك ال�صخ�ص اأو على حمل اإقامته اأو على و�صائل نقله؛ والتهديد بارتكاب اأي اعتداء من هذا 

القبيل، واأي عمل "ي�صكل ا�صرتاكا يف اعتداء من هذا القبيل"، وجعل تلك اجلرائم "م�صتوجبة لعقوبات منا�صبة تاأخذ خطورتها 

بعني العتبار"�

التفاقية الدولية ملناه�سة اأخذ الرهائن   1979

اإكراه  اأجل  من  احتجازه  ا�صتمرار  اأو  اإيذائه  اأو  بقتله  ويهدد  يحتجزه  اأو  اآخر  �صخ�ص  على  يقب�ص  �صخ�ص  "اأي  اأن  على  •    تن�ص 
القيام  اأو جمموعة من الأ�صخا�ص، على  اأو اعتباريا،  اأو �صخ�صا طبيعيا  اأو منظمة دولية حكومية،  ثالث، �صواء كان دولة  طرف 

اأو المتناع عن القيام بفعل معني ك�صرط �صريح اأو �صمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جرمية اأخذ الرهائن باملعنى الوارد يف 

هذه التفاقية"�
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اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية    1980

يف  للت�صبب  با�صتخدامها  والتهديد  نووية  مواد  �صرقة  اأو  م�صروع  غري  نحو  على  نقلها  اأو  ا�صتخدامها  اأو  نووية  مواد  حيازة  •    جترم 
وفاة اأو اإ�صابة ج�صيمة اأو اأ�صرار كبرية يف املمتلكات.

يلي: ما  النووية  للمواد  املادية  احلماية  اتفاقية  تعديلت  •   وت�صيف 
ُتلزم الدول الأطراف قانونا بحماية املرافق واملواد النووية يف ال�صتخدام ال�صلمي الداخلي والتخزين والنقل؛   

   تن�ص على تو�صيع نطاق التعاون فيما بني الدول ب�صاأن التدابري ال�صريعة لتحديد مكان وا�صتعادة املواد النووية امل�صروقة اأو 

املهربة، وتخفيف اآثار ما قد ينجم من عواقب اإ�صعاعية اأو تخريب ومنع اجلرائم املت�صلة بذلك ومكافحتها.

اتفاقية قمع الأعمال غري امل�سروعة املوجهة �سد �سلمة امللحة البحرية   1988

يف  الإرهابية  الأعمال  لت�صمل  املدين  الطريان  �صلمة  �صد  املوجهة  امل�صروعة  غري  الأعمال  قمع  اتفاقية  اأحكام  نطاق  •    يو�صع 
املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل.

1988  الربوتوكول املتعلق بقمع اأعمال العنف غري امل�سروعة يف املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل، امللحق 

باتفاقية قمع الأعمال غري امل�سروعة املوجهة �سد �سلمة الطريان املدين

بخ�صو�ص  املن�صاأة  للنظم  م�صابه  الدولية  البحرية  امللحة  �صلمة  �صد  املوجهة  الأعمال  على  ينطبق  قانـــونيا  نظاما  •    تن�صئ 
الطريان الدويل.

التهديد  اأو  بالقوة  عليها  ال�صيطرة  مبمار�صة  اأو  �صفينة  على  بال�صتيلء  عمد  وعن  م�صروع  غري  نحو  على  �صخ�ص  اأي  قيام  •    جترم 
�صلمة ملحة  يهدد  اأن  �صاأنه  من  الت�صرف  ذلك  كان  اإذا  �صفينة  على منت  �صخ�ص  �صد  عنيف  بعمل  القيام  اأو  الرتهيب؛  اأو 

ال�صفينة؛ اأو بو�صع جهاز مدمر اأو مادة مدمرة على منت �صفينة؛ اأو ارتكاب اأي اأعمال اأخرى �صد �صلمة ال�صفن.

ا�صتخدام �صفينة  البحرية  امل�صروعة املوجهة �صد �صلمة امللحة  باتفاقية قمع الأعمال غري  2005 امللحق  بروتوكول عام  •    يجرم 
ملوا�صلة عمل اإرهابي؛ اأو لنقل مواد خمتلفة مع العلم باأنها �صت�صتخدم لت�صبيب وفاة اأو اإ�صابة ج�صيمة اأو اأ�صرار، اأو مع اعتزام 

ذلك؛ اأو لنقل اأ�صخا�ص ارتكبوا عمل اإرهابيا على منت �صفينة.

بروتوكول قمع الأعمال غري امل�سروعة املوجهة �سد �سلمة املن�سات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري   1988

•    ين�صئ نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال املوجهة �صد املن�صاآت الثابتة القائمة يف اجلرف القاري م�صابه للنظم املن�صاأة بخ�صو�ص 
الطريان الدويل.

اجلرف  القائمة يف  الثابتة  املن�صات  �صلمة  �صد  املوجهة  امل�صروعة  غري  الأعمال  قمع  بربوتوكول  امللحق   2005 عام  •    بروتوكول 
لتنا�صب  البحرية  امللحة  �صلمة  �صد  املوجهة  امل�صروعة  غري  الأعمال  قمع  اتفاقية  على  اأدخلت  التي  التغيريات  واءم  القاري 

�صياق املن�صاآت الثابتة القائمة يف اجلرف القاري.

التفاقية املتعلقة بتمييز املتفجرات البل�ستيكية بغر�ض ك�سفها   1991

)مت  ا�صتخدامها  من  واحلد  ك�صفها  ميكن  ول  علمات  حتمل  ل  التي  البل�صتيكية  املتفجرات  ا�صتخدام  مراقبة  اإىل  •    تهدف 
التفاو�ص ب�صاأنها عقب تفجري طائرة �صركة بان اأمريكان يف رحلتها رقم 103 عام 1988(�

املميزة"� غري  البل�صتيكية  "املتفجرات  على  منها،  كل  اإقليم  يف  الفعالة،  املراقبة  ب�صمان  الأطراف  •    ُتلزم 

التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

•    توجد نظاما لخت�صا�ص وا�صع النطاق ب�صاأن ا�صتخدام املتفجرات وغريها من الأجهزة القاتلة عمدا على نحو غري م�صروع، يف 
اأماكن عامة خمتلفة حمددة اأو �صدها بق�صد القتل اأو اإحلاق �صرر بدين ج�صيم، اأو بق�صد اإحداث دمار هائل يف املكان العام.
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ويتمثل جزء اأ�صا�صي اآخر من النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب يف �صل�صلة قرارات جمل�ص الأمن ذات ال�صلة 

بالإرهاب، والتي اعتمد العديد منها مبوجب �صلحيات الف�صل ال�صابع من ميثاق الأمم املتحدة، الذي يخول جمل�ص 

الأمن اتخاذ قرارات ملزمة قانونا جلميع الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة. 

املتحدة  الوليات  الإرهابية على  الهجمات  فورا عقب  اتخذ  الذي   ،)2001( 1373 القرار  القرارات  تلك  اأبرز  ومن 

ملكافحة  النطاق  وا�صعة  قانونية  التزامات  الدول  على جميع  يفر�ص  والذي   ،2001 اأيلول/�صبتمرب   11 الأمريكية يف 

الإرهاب. وتفر�ص اأحكامه امللزمة على كل بلد جتميد املوجودات املالية اخلا�صة مبن يرتكبون اأعمال اإرهابية اأو ي�صرعون 

يف ارتكابها وموؤيديهم وحرمانهم من ال�صفر اأو من اأي ملذ اآمن ومنع جتنيد الإرهابيني وتوفري الأ�صلحة. كما قرر املجل�ص، 

يف قراره هذا، اأن على جميع الدول "كفالة تقدمي اأي �صخ�ص ي�صارك يف متويل اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو الإعداد لها 

اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة وكفالة اإدراج الأعمال الإرهابية يف القوانني والت�صريعات املحلية بو�صفها جرائم خطرية 

)21(

وكفالة اأن تعك�ص العقوبات على النحو الواجب ج�صامة تلك الأعمال الإرهابية"�

وعلوة على ذلك، يلزم القرار 1373 )2001( الدول بتزويد كل منها الأخرى "باأق�صى قدر من امل�صاعدة" يف التحقيقات 

وامللحقة الق�صائية ب�صاأن الأعمال الإرهابية ويدعو الدول الأع�صاء اإىل توقيع التفاقيات والربوتوكولت الدولية ملكافحة 

الإرهاب والت�صديق عليها. كما اأن�صاأ املجل�ص، يف القرار 1373 )2001(، جلنة مكافحة الإرهاب. وقرر جمل�ص الأمن 

لحقا، يف قراره 1535 )2004(، اإن�صاء املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب من اأجل دعم عمل اللجنة.

منها  بالإرهاب،  تتعلق  املجل�ص  اأ�صدرها  اأخرى  قرارات  عدة  وتلته   )2001(  1373 الأمن  جمل�ص  قرار  �صبقت  وقد 

القرار  ويتناول   .)2004( )2004( و1566  )2004( و1540  )2003( و1535  )1999( و1456   1267 القرارات 

التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب   1999

ومكافحته. مبا�صر  وغري  مبا�صر  نحو  على  الإرهابيني  متويل  ملنع  خطوات  من  يلزم  ما  باتخاذ  الأطراف  •   تلزم 
الأعمال. تلك  عن  اإداريا  اأو  مدنيا  اأو  جنائيا  للم�صاءلة  الإرهاب  ميولون  من  باإخ�صاع  الدول  •   تلزم 

مع  امل�صادرة  الأموال  تقا�صم  تن�ص على  وم�صادرتها، كما  اإرهابية وجتميدها  املخ�ص�صة لأن�صطة  الأموال  هوية  •    تن�ص على حتديد 
الدول الأخرى ح�صب كل حالة على حدة. ومل تعد ال�صرية امل�صرفية مربرا كافيا لرف�ص التعاون.

التفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي   2005

النووية. واملفاعلت  النووية  الطاقة  حمطات  فيها  مبا  املحتملة  والأهداف  الأعمال  من  وا�صعة  جمموعة  •   ت�صمل 
ك�صريك. فيها  امل�صاركة  اأو  ارتكابها  يف  ال�صروع  اأو  اجلرائم  تلك  بارتكاب  التهديد  •   ت�صمل 

حماكمتهم. اأو  اجلناة  ت�صليم  على  •   تن�ص 
يتعلق  فيما  البع�ص  بع�صها  وم�صاعدة  املعلومات  تبادل  خلل  من  الإرهابية  الهجمات  منع  يف  التعاون  على  الدول  •    ت�صجع 

بالتحقيقات اجلنائية واإجراءات ت�صليم املجرمني.

طريق  عن  اآمنة  النووية  املواد  )جعل  الأزمات  بعد  ما  وحالت  الو�صع(  حل  على  الدول  )م�صاعدة  الأزمات  حالت  •    تتناول 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية(.

 قرار جمل�ص الأمن 1373 )2001(، الفقرة 2 )هـ(�
)21(
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1267 )1999( فر�ص عقوبات على الطالبان والقاعدة )مبا يف ذلك جتميد املوجودات وفر�ص حظر على توريد الأ�صلحة 

وال�صفر(. وقد متت لحقا متابعته وتو�صيع نطاقه بالقرارات 1333 )2000( و1390 )2002( و1455 )2003( و1526 

)2004( و1617 )2005( و1735 )2006( و1822 )2008(�

الأمم  ميثاق  ال�صابع من  الف�صل  )2004( مبوجب   1540 القرار  الأمن  اعتمد جمل�ص   ،2004 ني�صان/اأبريل   28 ويف 

التابعة  غري  للجهات  الدعم  اأ�صكال  من  �صكل  اأي  تقدمي  عن  المتناع  منها  اأمور  بجملة  الدول  يلزم  الذي  املتحدة، 

للدول التي حتاول ا�صتحداث اأ�صلحة نووية اأو كيميائية اأو بيولوجية وو�صائل اإي�صالها، اأو احتياز هذه الأ�صلحة والو�صائل 

اأو �صنعها اأو امتلكها اأو نقلها اأو حتويلها اأو ا�صتعمالها. ويف القرار 1540 )2004( فر�ص جمل�ص الأمن التزامات على 

وو�صائل  البيولوجية  اأو  الكيميائية  اأو  النووية  الأ�صلحة  انت�صار  منع  اإىل  ترمي  داخلية  �صوابط  ت�صع  باأن  الدول  جميع 

اإي�صالها، مبا يف ذلك عن طريق و�صع �صوابط ملئمة على ما يت�صل بذلك من مواد.

وباخت�صار، يتيح النظام القانوين الذي اأن�صاأته ال�صكوك العاملية وقرارات جمل�ص الأمن ب�صاأن مكافحة الإرهاب طائفة 

وا�صعة من اأدوات العدالة اجلنائية ملواجهة اجلرائم اخلطرية التي يرتكبها الإرهابيون. وهو ي�صتند اإىل اأ�صا�ص منطقي موؤداه 

اأن مرتكبي اجلرائم الإرهابية ينبغي اأن يخ�صعوا للمحاكمة من قبل حكوماتهم الوطنية، اأو اأن ي�صلموا اإىل بلد م�صتعد 

لتقدميهم اإىل املحاكمة. ويرمي مبداأ "اإما الت�صليم اأو املحاكمة" املعروف اإىل جعل العامل مكانا ل مقام فيه للإرهابيني 

)ومن ميولونهم ويدعمونهم( بحرمانهم من اأي ملذ اآمن. كما يتيح النظام اإطارا قانونيا ملنع الإرهاب من خلل الردع 

و�صياقا يتيح ال�صعي لتخاذ تدابري وقائية اأخرى مبا يت�صق مع �صيادة القانون.

باء-     اأهمية التعاون الدويل

ي�صكل التعاون الدويل الفعال حجر الزاوية يف تدابري العدالة اجلنائية للت�صدي للإرهاب الدويل. ونظرا لعدم وجود 

حماكم دولية ذات اخت�صا�ص ملحاكمة اأعمال الإرهاب الدويل على النحو املحدد يف ال�صكوك القانونية العاملية، يقع 

واجب تقدمي مرتكبي اأعمال اإجرامية من هذا القبيل اإىل العدالة على عاتق املحاكم الداخلية فح�صب. ولأن عمليات 

مكافحة الإرهاب، بحكم طبيعتها، غالبا ما تكون عرب وطنية يف طابعها ونطاقها، فاإنها تتطلب اأن يعمل املحققون واملدعون 

العامون ب�صكل وثيق مع نظرائهم يف بلدان اأخرى جلمع الأدلة عرب احلدود.

يجرون  واإرهابيني  تواجه جمرمني  عند  الداخلية  ال�صلطات  بها  تعاق  التي  الكيفية  موؤخرا  الدويل  املجتمع  اأدرك  وقد 

اأن�صطتهم غري امل�صروعة يف حالت تكون فيها احلدود الوطنية مبثابة عازل يحول دون التحري واملحاكمة. وتتيح ال�صكوك 

ن ال�صلطات الوطنية من التعاون  العاملية ملكافحة الإرهاب اأدوات اأ�صا�صية لت�صليم املجرمني وتبادل امل�صاعدة القانونية متكِّ

فيما بينها ل�صمان عدم توافر ملذات اآمنة تتيح للإرهابيني امل�صتبه بهم حماية من امللحقة الق�صائية والت�صليم.

للتفاقيات  الكامل  والتنفيذ  املتزايد  التعاون  الدول  اإىل   ،)2001(  1373 قراره  يف  الأمن،  جمل�ص  طلب  وقد 

والربوتوكولت الدولية ذات ال�صلة )الفقرة 3 )هـ(( وقرر اأن على الدول عدم توفري امللذ الآمن ملن ميولون الأعمال 

الإرهابية اأو يدبرونها اأو يدعمونها اأو يرتكبونها، وملن يوفرون امللذ الآمن )الفقرة 2 )ج((. كما طلب القرار اإىل الدول 

تزويد كل منها الأخرى باأق�صى قدر من امل�صاعدة فيما يت�صل بالتحقيقات اأو الإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل اأو 

دعم الأعمال الإرهابية، وي�صمل ذلك امل�صاعدة على ح�صول كل منها على ما لدى الأخرى من اأدلة لزمة للإجراءات 

القانونية )الفقرة 2 )و((�
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دت مرارا يف العديد من ال�صكوك الدولية  كِّ
ُ
ومما ل �صك فيه اأن احلاجة اإىل التعاون الدويل يف مكافحة الإرهاب قد اأ

والإعلنات. فا�صرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ت�صرد امل�صتويات العديدة التي يجب اأن يحدث فيها 

وتعرب  الإرهاب.  مكافحة  على  معا  العمل  يف  الأع�صاء  الدول  التزامات  على خمتلف  ال�صوء  وت�صلط  التعاون  هذا 

ال�صرتاتيجية عن عزم املجتمع الدويل على التعاون تعاونا تاما على مكافحة الإرهاب، وفقا للتزاماته مبوجب القانون 

الدويل، وذلك من اأجل العثور على اأي �صخ�ص يدعم اأو ي�صهل اأو ي�صارك اأو ي�صرع يف امل�صاركة يف متويل اأعمال اإرهابية 

اأو يف التخطيط لها اأو تدبريها اأو ارتكابها، اأو يوفر ملذا اآمنا، وحرمان ذلك ال�صخ�ص من امللذ الآمن وتقدميه اإىل العدالة 

بناء على مبداأ ت�صليم الأ�صخا�ص املطلوبني اأو حماكمتهم. وقد عقدت الدول الأع�صاء العزم، يف ال�صرتاتيجية، على 

اتخاذ التدابري التالية:

•    كفالة القب�ص على مرتكبي الأعمال الإرهابية وحماكمتهم اأو ت�صليمهم، وفقا للأحكام ذات ال�صلة من   

القانون الوطني والدويل، ول �صيما قانون حقوق الإن�صان وقانون اللجئني والقانون الإن�صاين الدويل؛ 

•    اإبرام وتنفيذ اتفاقات لتقدمي امل�صاعدة القانونية املتبادلة وت�صليم الأ�صخا�ص املطلوبني وتعزيز التعاون بني   

وكالت اإنفاذ القانون؛

•    تكثيف التعاون، ح�صبما يقت�صيه احلال، يف تبادل املعلومات الدقيقة املتعلقة مبنع الإرهاب ومكافحته يف   

الوقت املنا�صب؛ 

•    تعزيز التن�صيق والتعاون فيما بني الدول يف مكافحة اجلرائم التي قد تكون ذات �صلة بالإرهاب، ومن بينها   

الجتار باملخدرات بجميع جوانبه، والجتار غري امل�صروع بالأ�صلحة، ول �صيما الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة 

اخلفيفة، مبا فيها منظومات الدفاع اجلوي املحمولة، وغ�صل الأموال، وتهريب املواد النووية والكيميائية 

والبيولوجية والإ�صعاعية وغريها من املواد التي ميكن اأن تكون فتاكة؛

•    النظر يف الن�صمام، دون اإبطاء، اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت   

 وتنفيذها؛
)22(

امللحقة بها

•     اتخاذ التدابري املنا�صبة، قبل منح اللجوء، بغر�ص التاأكد من اأن ملتم�ص اللجوء مل يكن �صالعا يف اأن�صطة   

اإرهابية، وبعد منح اللجوء، بغر�ص كفالة عدم اإ�صاءة ا�صتغلل مركز اللجئ؛ 

•    ت�صجيع املنظمات الإقليمية ودون الإقليمية املعنية على اإن�صاء اآليات اأو مراكز ملكافحة الإرهاب اأو تعزيز   

املوجود منها؛

•    تكثيف اجلهود الوطنية والتعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدويل، ح�صبما يقت�صيه الأمر، من   

اأجل حت�صني مراقبة احلدود وال�صوابط اجلمركية. 

وتتطلب كل هذه التدابري قدرات كافية يف جمال العدالة اجلنائية تتيح النخراط يف اأ�صكال خمتلفة من التعاون الدويل 

على نحو يتفق مع املعايري الدولية اجلديدة. ورمبا ينطوي تطوير قدرات من هذا القبيل على اإجراء اإ�صلحات قانونية 

والأخذ باإ�صلحات اإجرائية معقدة والقيام، ب�صفة عامة، بتطوير قدرات كربى على التحقيقات وامللحقة الق�صائية على 

ال�صعيد الوطني وكذلك تعزيز قدرات التعاون على ال�صعيد الدويل.

اآليات التعاون الدويل

ونقل  ال�صجناء  ونقل  املجرمني  وت�صليم  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  هي  الدويل  للتعاون  الداعمة  الأ�صا�صية  الآليات 

الإجراءات يف امل�صائل اجلنائية والتعاون الدويل لأغرا�ص م�صادرة عائدات اجلرمية وا�صرتداد املوجودات. ويف حني اأن 

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلدات 2225 و2237 و2241 و2326، الرقم 39574�
)22(
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هذه الآليات تخ�صع اأ�صا�صا للقانون الداخلي، فهي ُتدعم باتفاقات اأو ترتيبات اإقليمية اأو دولية، مبا يف ذلك ال�صكوك 

 وتتطور جميع هذه 
)23(

القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب واتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.

الآليات �صريعا ملواكبة التكنولوجيات اجلديدة. ويعك�ص هذا التطور جتدد ت�صميم الدول الأع�صاء على العمل ب�صكل 

)24(

اأوثق مع بع�صها البع�ص ملواجهة تهديدات اجلرمية املنظمة والف�صاد والإرهاب التي ما فتئت تتزايد.

ويكت�صي وجود ت�صريعات وطنية لتنفيذ هذه ال�صكوك تنفيذا كامل اأهمية ق�صوى ملكافحة اجلرائم الإرهابية، وكذلك 

تطوير القدرات على التعاون وتنفيذ التدابري الإدارية اللزمة لدعم خمتلف طرائق التعاون الدويل. وقد طور املكتب 

املعني باملخدرات واجلرمية و�صائل مفيدة مل�صاعدة الدول الأع�صاء يف هذا ال�صدد، مبا يف ذلك دليل للتعاون الدويل يف 

امل�صائل اجلنائية ملكافحة الإرهاب.

و�صيجري كذلك تناول م�صاألة التعاون الدويل، من حيث �صلتها بكل عن�صر من عنا�صر نظام العدالة اجلنائية، يف اجلزء 

الثاين من الُكتيِّب الإر�صادي�

جيم-     القانون الدويل حلقوق الإن�سان

اإن للإرهاب اأثر خطري على حقوق الإن�صان، وله عواقب وخيمة على التمتع باحلق يف احلياة واحلرية وال�صلمة البدنية 

ال�صراعات ويوؤثر  التنمية القت�صادية ويوؤجج  املوؤ�ص�صات الجتماعية ويهدد  اأن ي�صعف  واأ�صرهم. كما ميكنه  لل�صحايا 

بالتايل على حقوق جميع املواطنني بطرائق ل حت�صى.

ولذلك ل بد من مواجهة الإرهاب بجميع الو�صائل امل�صروعة املتاحة للدولة. ومع ذلك، فاإن تدابري مكافحة الإرهاب 

التي تتجاهل حقوق الإن�صان اأو تنال منها تنجم عنها نتائج عك�صية ول حتظى بالقبول يف جمتمع ي�صرت�صد بقيم �صيادة 

القانون والدميقراطية. وت�صكل حقوق الإن�صان قَيما عاملية و�صمانات قانونية حتمي الأفراد واجلماعات من اأفعال اأو امتناع 

وحقوق  الب�صرية.  والكرامة  وا�صتحقاقاتها  الأ�صا�صية  احلريات  مع  ويتعار�ص  رئي�صية،  ب�صورة  الدولة  به  تقوم  مما  عنها، 

الإن�صان عاملية ومرتابطة وغري قابلة للتجزئة. واجلهود املبذولة ملكافحة الإرهاب ومعايري حقوق الإن�صان القابلة للإنفاذ 

لي�صت متوافقة فح�صب بل يعزز بع�صها البع�ص.

ــر بها  ــان ل يتعار�ص مع احلرب على الإرهاب: بل على العك�ص من ذلك، فالروؤية الأخلقية التي تب�صِّ "اإن اإعلء حقوق الإن�ص
حقوق الإن�صان–الحرتام العميق لكرامة كل فرد–هي من بني اأقوى اأ�صلحتنا ملكافحته"�

الأمني العام ال�صابق

كويف عنان، اأيلول/�صبتمرب 2003

 على املبداأ الأ�صا�صي الذي موؤداه اأن حقوق الإن�صان تقوم على "الكرامة 
)25( 

ويرتكز الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان

املتاأ�صلة يف جميع اأع�صاء الأ�صرة الب�صرية" واأنها هي "اأ�صا�ص احلرية والعدل وال�صلم يف العامل". واأمن الفرد هو اأحد 

حقوق الإن�صان الأ�صا�صية، وبالتايل فاإن حماية الأفراد هي التزام اأ�صا�صي يقع على عاتق احلكومات. وتن�ص املادة 3 

من الإعلن على اأن "لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�صلمة �صخ�صه". وين�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

 املرجع نف�صه، املجلد 2349، الرقم 42146�
)23(

 M. Joutsen, "The Evolution of Cooperation in Criminal Matters within the European Union: the Record انظر اأي�صا 
)24(

 so Far", in K. Aromaa and T. Viljanen )eds.(, International Key Issues in Crime Prevention and Criminal Justice )Helsinki,
.HEUNI, 2006(, pp. 67- 91

 قرار اجلمعية العامة 217 األف )ثالثا(.
)25(
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 يف املادة 6 منه، على اأن "احلق يف احلياة حق ملزم لكل اإن�صان. وعلى القانون اأن يحمى هذا احلق. ول 
)26(

وال�صيا�صية،

يجوز حرمان اأحد من حياته تع�صفا"�

والمتثال لهذه اللتزامات يقت�صي من الدول و�صع ا�صرتاتيجيات وطنية ملكافحة الإرهاب ت�صعى اإىل منع الإرهاب 

اأن  ويجب  واحرتامها.  الإن�صان  الرتويج حلقوق  مع  يت�صق  ب�صكل  ومعاقبتهم  اإرهابية  اأعمال  عن  امل�صوؤولني  وملحقة 

تت�صمن تلك ال�صرتاتيجيات اأي�صا تدابري ملنع انت�صار الإرهاب، ت�صمل تدابري لتعزيز حقوق الإن�صان، ومنع التمييز على 

ال�صيا�صي، والتهمي�ص الجتماعي القت�صادي، ف�صل عن  اأو الديني، وال�صتبعاد  الوطني  اأو  العرقي  اأ�صا�ص النتماء 

تدابري للت�صدي للإفلت من العقاب على انتهاكات حقوق الإن�صان.

ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان

اإن ال�صكني الرئي�صيني اللذين متخ�ص عنهما الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان هما العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

 وقد اعُتمد العهدان يف عام 1966 
)27(

وال�صيا�صية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية.

وبداأ نفاذهما يف عام 1976�

و�صّكل الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان م�صدر اإلهام لعدد من التفاقيات الأخرى املتعلقة بحقوق الإن�صان. وت�صمل 

التمييز  اأ�صكال  العن�صرية )التفاقية الدولية للق�صاء على جميع  اأنواع حمددة من الإ�صاءة مثل  اتفاقيات ملنع وحظر 

اأو  اللاإن�صانية  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  املعاملة  �صروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�صة  )اتفاقية  والتعذيب   
)28(

العن�صري(

 وقد اعُتمدت �صكوك اأخرى حلماية جمموعات �صكانية م�صت�صعفة اأو فئات من الأ�صخا�ص امل�صت�صعفني 
)29(

املهينة(.

)30(

على وجه اخل�صو�ص، مثل التفاقية املتعلقة مبركز اللجئني.

معاهدات الأمم املتحدة الأ�سا�سية يف جمال حقوق الإن�سان

•   التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري
•   العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية والربوتوكولن الختياريان امللحقان به

•   اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة
•   اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولن الختياريان امللحقان بها

•   التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�صرهم
•   اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة والربوتوكول الختياري امللحق بها

•   التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�صخا�ص من الختفاء الق�صري
ــة مبوا�صيع حمددة، وكذلك معاهدات اإقليمية خمتلفة عن حماية حقوق   كما يوجد عدد متزايد من املعاهدات والربوتوكولت اخلا�ص

الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية.

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 999، الرقم 14668�
)26(

 قرار اجلمعية العامة، 2200 األف )د-21(، املرفق.
)27(

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 660، الرقم 9464�
)28(

 املرجع نف�صه، املجلد 1465، الرقم 24841�
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ويورد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية بالتف�صيل حقوق الأفراد املدنية وال�صيا�صية الأ�صا�صية، والواجبات 

املنوطة بالدولة، مبا يف ذلك ما يلي:

•   احلق يف احلياة؛  

•   احلق يف احلرية ال�صخ�صية وحرية التنقل؛  

•   احلق يف امل�صاواة اأمام القانون؛  

•   احلق يف افرتا�ص براءة ال�صخ�ص حتى تثبت اإدانته؛  

•   حق املرء يف العرتاف له بال�صخ�صية القانونية؛  

•   احلق يف اخل�صو�صية وحماية تلك اخل�صو�صية مبوجب القانون؛  

•   احلق يف الحتكام اإىل القانون عندما ُتنتهك احلقوق؛  

•   حرية الفكر وال�صمري والدين اأو املعتقد؛  

•   حرية الراأي والتعبري؛  

•   حرية التجمع وتكوين اجلمعيات.  

ويحظر العهد التعذيب واملعاملة اللاإن�صانية اأو املهينة، والرق، والعتقال والحتجاز التع�صفيني، والدعاية التي تنادي 

اإما باحلرب اأو الكراهية على اأ�صا�ص العرق اأو الدين اأو النتماء الوطني اأو اللغة. ويحظر التمييز على اأي اأ�صا�ص، مثل 

العرق اأو اجلن�ص اأو اللون اأو النتماء الوطني اأو اللغة.

ويف حالة معاهدات حقوق الإن�صان، تقع على الدول الأطراف يف معاهدة معّينة واجبات مبقت�صى تلك املعاهدة. غري اأن 

القانون الدويل حلقوق الإن�صان ل يقت�صر على تعداد احلقوق الواردة يف املعاهدات، بل يت�صمن اأي�صا حقوقا وحريات 

اأ�صبحت جزءا من القانون الدويل العريف، مما يعني اأنها تلزم جميع الدول، �صواء كانت اأطرافا يف معاهدة معّينة اأو مل 

تكن. فعلى �صبيل املثال، جت�صد عدة حقوق واردة يف الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان، وكذلك بع�ص احلقوق املحددة 

يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، قواعد القانون الدويل العريف الذي ُيعترب م�صدرا هاما من م�صادر 

القانون، ويحظى باأهمية خا�صة لأنه يتعلق بقانون حقوق الإن�صان وكذلك مكافحة الإرهاب.  ويتاألف من

القانون  باأن  منها  اعتقادا  تت�صرف  وهي  الدول  تنتهجه  الذي  املت�صق  ال�صلوك  من  امل�صتمدة  القانون  قواعد   

يقت�صي منها اأن تت�صرف على ذلك النحو. وينتج عن ممار�صة عامة ومت�صقة تتبعها الدول انطلقا من ال�صعور 

بواجب قانوين، اإىل درجة اأنه ي�صبح عرفا. ويجب على القانون الدويل العريف اأن ينبثق عن توافق وا�صح يف 

)31(

الآراء بني الدول مثلما يظهر من الت�صرف الوا�صع النت�صار و�صعور ملحوظ بالواجب.

وي�صري مفهوم القواعد الآمرة اإىل عنا�صر خا�صة يف القانون الدويل العريف ت�صتند اإىل مبداأ من مبادئ القانون الدويل 

وهي اأ�صا�صية للغاية بحيث ل ميكن لأي دولة اأن تختار عدم اللتزام بها مبوجب معاهدة اأو غري ذلك. وبعبارة اأخرى، 

فهي تعترب قطعية يف طبيعتها ول ميكن امل�صا�ص بها. وُي�صّلم على نطاق وا�صع باأن حظر التعذيب والرق والإبادة اجلماعية 

والتمييز العن�صري واجلرائم �صد الب�صرية قواعد قطعية.

وقد اأدى اعتماد الكثري من �صكوك حقوق الإن�صان اإىل اإن�صاء اأجهزة خا�صة للر�صد اأنيطت بها مهمة تلقي ال�صكاوى 

املتعلقة بانتهاك حقوق الأفراد والتحقيق فيها اأو على الأقل تقدمي التقارير عنها. فعلى �صبيل املثال، اأنيطت مبقرر خا�ص 

اإطار جمل�ص حقوق  ولية يف  الإرهاب  مكافحة  �صياق  الأ�صا�صية يف  واحلريات  الإن�صان  وحماية حقوق  بتعزيز  معني 

الإن�صان  حقوق  وحماية  الإرهاب،  مكافحة  دليل  الإن�صان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ص�صات  مكتب  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   
)31(

 ،)2007 الإن�صان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ص�صات  مكتب  )وار�صو،   )Countering Terrorism, Protecting Human Rights: a Manual(
ال�صفحة 55�
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الإن�صان للتحقيق يف اأ�صباب ونتائج انتهاكات حقوق الإن�صان فيما يت�صل بتدابري مكافحة الإرهاب. كما ُو�صعت اآليات 

وطنية واإقليمية للت�صدي للنتهاكات املزعومة.

ويربط عدد من ال�صمانات الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية و�صائر معاهدات حقوق الإن�صان 

علقة، ب�صكل اأو باآخر، بتدابري مكافحة الإرهاب. وكفالة حماية حقوق الإن�صان وال�صتخداِم الفعال لتدابري مكافحة 

الإرهاب على حد �صواء كثريا ما يثري بع�ص التحديات العملية. ويتناول اجلزء الثالث من هذا الُكتيِّب الإر�صادي عددا 

من تلك التحديات ح�صبما تتعلق بنظام العدالة اجلنائية. غري اأن هناك ما يكفي من املرونة داخل الإطار القانوين الدويل 

حلقوق الإن�صان ملعاجلة تلك امل�صائل املعقدة. فعلى �صبيل املثال، يجوز يف حالت ا�صتثنائية اأن تفر�ص دولة ما على نحو 

م�صروع بع�ص القيود على التمتع ببع�ص حقوق الإن�صان. ويتيح قانون حقوق الإن�صان اإمكانية اللجوء اإىل فر�ص قيود فيما 

يتعلق بحقوق معينة، واخلروج، يف ظروف حمدودة جدا، عن اأحكام معّينة تتعلق بحقوق الإن�صان.

القيود املفرو�سة على التمتع بحقوق الإن�سان

يجوز للدول اأن تقيد على نحو م�صروع التمتع بحقوق معّينة. فعلى �صبيل املثال، ميكن للدولة، عند ال�صرورة يف جمتمع 

دميقراطي، اأن تقيد ب�صكل م�صروع التمتع بحرية التعبري اأو حرية تكوين اجلمعيات اأو حرية التجمع، �صعيا اإىل حتقيق 

اآخر على  مثال  ال�صخ�صية  احلرية  وي�صكل احلق يف  دة.  ل�صروط حمدَّ التقييد خا�صعا  م�صروع، طاملا كان ذلك  غر�ص 

احلقوق املقيدة. فالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية يوؤكد ذلك احلق ب�صكل ين�ص اأي�صا على حدود معينة 

يجوز اأن تنطبق عليه. فل بد من احرتام مبداأي ال�صرورة والتنا�صب.

العام  والنظام  العامة  وال�صلمة  الوطني  الأمن  بع�ص احلقوق  ممار�صة  لتقييد  بها  امل�صموح  امل�صروعة  الأغرا�ص  وت�صمل 

وال�صحة العامة والآداب العامة وحقوق الإن�صان واحلريات اخلا�صة بالآخرين. ويف احلالت التي تتعلق بالتهديدات 

ح التذرع بهما لتربير التدابري التي تقيد  الإرهابية، فاإن ال�صلمة العامة و/اأو الأمن الوطني ي�صكلن اأكرث غر�صني يرجَّ

بع�ص احلقوق.

وعلوة على ذلك، ففي بع�ص الظروف ال�صتثنائية، مثل حالة طارئة تهدد حياة الأمة، قد تتخذ الدولة تدابري تخرج عن 

بع�ص الأحكام اخلا�صة بحقوق الإن�صان مبقت�صى العهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية. وحتدد الفقرة 1 من املادة 4 

من العهد ال�صروط التي ميكن فيها اخلروج موؤقتا ب�صكل م�صروع عن التزامات معّينة مبوجب العهد:

يف حالت الطوارئ ال�صتثنائية التي تتهدد حياة الأمة، واملعلن قيامها ر�صميا، يجوز للدول الأطراف يف هذا 

مبقت�صى  عليها  املرتتبة  باللتزامات  تتقيد  تدابري ل  الو�صع،  يتطلبها  التي  احلدود  اأ�صيق  تتخذ، يف  اأن  العهد 

هذا العهد، �صريطة عدم منافاة هذه التدابري لللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�صى القانون الدويل وعدم 

انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الأ�صل الجتماعي.

ومبوجب العهد، فاإن جمرد وجود تهديد اإرهابي ل ي�صكل بال�صرورة حالة من "حالت الطوارئ ال�صتثنائية". ولذلك 

ل بد من تقييم كل واحدة من هذه احلالت على حدة. ويتعني تف�صري اأحكام العهد التي ت�صمح ببع�ص ال�صتثناءات 

يف حالت الطوارئ العامة تف�صريا تقييديا. وميثل ال�صتثناء امتيازا م�صموحا به وحمدودا تتمتع به الدولة لكي يت�صنى 

ي ب�صكل ملئم ملا يهدد حياة الأمة. ومع ذلك ل بد اأن تربر الدولة التي تلجاأ اإىل ال�صتثناء ما تتخذه من  لها الت�صدِّ

تدابري مبوجب القانون.
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ويجب اأن يكون كل ا�صتثناء مبوجب الفقرة 1 من املادة 4 من العهد �صروريا ومتنا�صبا. وكما يرد يف املادة 4، فاإن اأي 

تقييد للحقوق يف اأوقات الطوارئ ل يجوز اإل "يف اأ�صيق احلدود التي يتطلبها الو�صع". والعامل الأ�صا�صي يف ذلك 

ال�صرط هو الطابع املوؤقت الذي مييز اأي ا�صتثناء وواجب الدول ا�صتعادة الو�صع الطبيعي يف اأ�صرع وقت ممكن.

)�أ(
تهديــد حيــاة الأمـــة

39-     يجوز للدولة الطرف اأن تتخذ تدابري بعدم التقيد بالتزاماتها وفقا للمادة 4 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، 

)املعروفة فيما يلي »بتدابري عدم التقيد«( وذلك فقط عند مواجهتها حلالة من حالت اخلطر ال�صتثنائي الفعلي اأو الو�صيك الوقوع الذي 

يهدد حياة الأمة. واأن تهديد حياة الأمة يتمثل فيما يلي:

)اأ(      يوؤثر على جميع ال�صكان وعلى كل اإقليم اأو جزء من اأرا�صي الدولة؛ و  

اأو ال�صتقلل ال�صيا�صي للدولة اأو �صلمتها الإقليمية اأو يهدد كيان املوؤ�ص�صات ال�صرورية    )ب(   يهدد ال�صلمة اجل�صدية لل�صكان 

لتاأمني وحماية احلقوق املعرتف بها يف العهد اأو �صري عملها الأ�صا�صي.

40-     ل ميكن اأن يربر حدوث نزاع اأو ا�صطراب داخليني ل ي�صكلن تهديدا خطريا اأو و�صيكا حلياة الأمة حالت عدم التقيد الواردة يف املادة 4�

41-     ل تربر ال�صعوبات القت�صادية يف حد ذاتها اتخاذ تدابري لعدم التقيد.

 ،E/CN.4/1985/4( د الواردة يف العهد الدويل اخلـا�ص باحلقـــوق املدنـية وال�صيا�صية مبادئ �صرياكيوزا املتعلقة باأحكام التقييد وعدم التقيُّ
)اأ(

املرفق، الفقرات 41-39(�

)�أ(
تقرير �سرورة عدم التقيُّد

51-      ينبغي اأن تكــون �صـرامة اأي من تدابري عدم التقيد ومدته ونطاقه اجلغرايف فقط بقدر ما هو �صروري متاما للت�صدي لتهديد موّجه 

حلياة الأمة، واأن يكون ذلك متنا�صبا مع طبيعة اخلطر ومداه.

52-      يجب على ال�صلطات الوطنية املخت�صة اأن تقيم على حدة �صرورة اأي تدبري من تدابري عدم التقيد يتخذ اأو ُيقرتح للت�صدي لأخطار 

حمددة توجدها الطوارئ.

53-      ل يعد التدبري مطلوبا ب�صدة ب�صبب مقت�صيات احلالة عندما تكفي التدابري العادية اجلائزة مبقت�صى اأحكام التقييد املحددة الواردة 

يف العهد للت�صدي للتهديد املوجه اإىل حياة الأمة.

54-      يطبَّق مبداأ ال�صرورة التامة ب�صكل مو�صوعي. فيوّجه كل تدبري اإىل خطر فعلي اأو وا�صح اأو حا�صر اأو و�صيك احلدوث ول يجوز 

فر�ص هذا التدبري ملجرد اخلوف من وقوع خطر حمتمل.

55-      يجب اأن ين�ص الد�صتور الوطني والقوانني الوطنية املنظمة حلالت الطوارئ على قيام الهيئة الت�صريعية با�صتعرا�ص م�صتقل، على 

نحو عاجل ودوري، ل�صرورة تدابري عدم التقيد.

ب�صدة  ت�صتدعيها  املوؤثرة عليهم ل  التقيد  تدابري عدم  اأن  يّدعون  الذين  للأ�صخا�ص  الفعالة  النت�صاف  و�صائل  تتاح  اأن  56-      يجب 

مقت�صيات احلالة.

57-      ل ميكن قبول حكم ال�صلطات الوطنية بو�صفه حكما نهائيا فيما يتعلق بتحديد ما اإذا كانت تدابري عدم التقيد مطلوبة ب�صدة ب�صبب 

مقت�صيات احلالة.

 ،E/CN.4/1985/4( مبادئ �صرياكيوزا املتعلقة باأحكام التقييد وعـدم التقيُّد الــواردة يف العهــد الدويل اخلــا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية
)اأ(

 

املرفق، الفقرات 57-51(�

ويتعني على الدولة الطرف التي تخرج عن التزاماتها مبوجب العهد اأن تقدم اإعلنا ر�صميا بوجود حالة الطوارئ العامة التي 

تهدد حياة الأمة واأن ُتخطر على الفور الدول الأطراف الأخرى يف العهد. وينبغي اأن يت�صمن القانون الوطني اإجراءات خا�صة 

باإعلن الدولة حالة الطوارئ.
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غري اأن هناك بع�ص حقوق الإن�صان الواردة يف املعاهدات الدولية ل ميكن تقييدها، حتى يف حالت "الطوارئ ال�صتثنائية 

التي تتهدد حياة الأمة". وحتدد الفقرة 2 من املادة 4 من العهد احلقوق التالية التي ل ميكن تقييدها: احلق يف احلياة؛ 

حظر التعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة؛ وحظر الرق وال�صتعباد؛ واحلرية من ال�صجن لعدم 

الوفاء بعقد؛ واحلرية من العقوبات املطبقة باأثر رجعي؛ وحق املرء يف العرتاف له بال�صخ�صية القانونية؛ وحرية الفكر 

وال�صمري والدين.

التي  واحلريات  احلقوق  الإن�صان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  ملفو�صية  التابعة  الإن�صان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  حددت  كما 

تدخل يف اإطار القانون الدويل العريف ول ميكن تقييدها، وت�صمل ما يلي:

•   حق جميع املحرومني من حريتهم يف اأن يعاملوا معاملة اإن�صانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�صخ�ص الإن�صاين؛  

•   حظر الختطاف اأو الحتجاز غري املعلن عنه؛ واحلماية الدولية حلقوق الأ�صخا�ص املنتمني اإىل اأقليات؛  

•   حظر الإبعاد اأو النقل الق�صري لل�صكان دون مربر م�صموح به يف القانون الدويل؛ وحظر اأخذ الرهائن؛  

احلقوق غري القابلة للتقييد واملكفولة بالعهد الدويل

 اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

تورد املواد التالية ال�صمانات غري القابلة للتقييد، حتى يف حالت الطوارئ التي تهدد حياة الأمة، يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 

املدنية وال�صيا�صية:

املادة 6

احلق يف احلياة حق ملزم لكل اإن�صان. وعلى القانون اأن يحمي هذا احلق. ول يجوز حرمان اأحد من حياته تع�صفا.

املادة 7

ل يجوز اإخ�صاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة.

املادة 8

ل يجوز ا�صرتقاق اأحد؛ وُيحظر الرق والجتار بالرقيق بجميع �صورهما؛ ول يجوز اإخ�صاع اأحد للعبودية. ول يجوز اإكراه اأحد على ال�صخرة 

اأو العمل الإلزامي.

املادة 11

ل يجوز �صجن اأي اإن�صان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

املادة 15

ل يدان اأي فرد باأية جرمية ب�صبب فعل اأو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه ي�صكل جرمية مبقت�صى القانون الوطني اأو الدويل.

املادة 16

لكل اإن�صان، يف كل مكان، احلق باأن يعرتف له بال�صخ�صية القانونية.

املادة 18

التي  للقيود  اإل  اأو معتقده،  اإظهار دينـه  الإن�صـان يف  اإخ�صاع حرية  الفكر والوجدان والدين. ول يجـوز  الـحق يف حرية  اإن�صـان  لكل 

اأو الآداب العـامة اأو حقوق الآخرين  اأو الـ�صحة العـامة  اأو النظـام العام  يفر�صها القانون والتي تكون �صرورية حلماية ال�صلمة العامة 

وحرياتهم الأ�صا�صية.
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•    حظر الدعاية للحرب اأو اأية دعوة اإىل الكراهية القومية اأو العن�صرية اأو الدينية التي ت�صكل حتري�صا على   

التمييز اأو العداوة اأو العنف.

احلماية من "الإعادة الق�سرية"

اأكدت اجلمعية العامة من جديد، يف قرارها 158/60 املوؤرخ 16 كانون الأول/ دي�صمرب 2005، التزام الدول، وفقا 

للمادة 4 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، باحرتام حقوق معّينة بو�صفها غري قابلة للتقييد يف اأي 

ظرف من الظروف. وا�صتذكرت اجلمعية العامة، فيما يتعلق بجميع احلقوق الأخرى املذكورة يف العهد، اأن اأي تدابري 

اأن تتفق مع تلك املادة يف جميع احلالت، واأبرزت الطابع ال�صتثنائي واملوؤقت لأي تقييد  اأحكام العهد يجب  تقيد 

من هذا القبيل. واأهابت اجلمعية بالدول اإذكاء الوعي باأهمية هذه اللتزامات فيما بني ال�صلطات الوطنية امل�صاركة يف 

مكافحة الإرهاب.

ويحظر مبداأ عدم الإعادة الق�صرية، الوارد يف املادة 3 من اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة 

القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة، طرد �صخ�ص اإىل دول تكون هناك اأ�صباب وجيهة تدعو اإىل العتقاد باأنه �صيتعر�ص فيها 

خلطر التعذيب اأو لنتهاكات ج�صيمة اأخرى حلقوق الإن�صان. ويتيح هذا املبداأ، عند احرتامه، حماية هامة جدا حلقوق 

الإن�صان يف �صياق مكافحة الإرهاب. وقد ورد هذا املبداأ نف�صه من قبل يف اتفاقية عام 1951 املتعلقة مبركز اللجئني، 

اأو  اللجئني  طرد  املتعاقدة  البلدان  على  منها،   33 املادة  التي حتظر، يف   ،1951 متوز/يوليه   28 املوقعة يف جنيف يف 

اأو  اأو دينهم  اأو حريتهم فيها مهددة ب�صبب عرقهم  اإىل حدود الأقاليم التي تكون حياتهم  اإعادتهم )"اإعادة ق�صرية"( 

جن�صيتهم اأو انتمائهم اإىل فئة اجتماعية معّينة اأو ب�صبب اآرائهم ال�صيا�صية.

كما حثت اجلمعية العامة الدول، يف قرارها 158/60، على احرتام التزاماتها بعدم الإعادة الق�صرية للجئني مبوجب 

قانون اللجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�صان احرتاما كامل، وعلى القيام يف الوقت نف�صه، مع الحرتام التام 

لتلك اللتزامات وال�صمانات القانونية الأخرى، با�صتعرا�ص �صحة قرار اتخذته ب�صاأن و�صع اأحد اللجئني يف ق�صية 

معّينة بذاتها يف حال ظهور دليل معنّي موثوق ي�صري اإىل اأن ال�صخ�ص مو�صوع الق�صية قد ارتكب اأعمال جنائية، مبا يف 

ذلك اأعمال اإرهابية تخ�صع لبنود ال�صتبعاد مبقت�صى قانون اللجئني الدويل.

التمــييز

تن�ص املادة 1 من ميثاق الأمم املتحدة على اأن من مقا�صد الأمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على تعزيز احرتام حقوق 

اأو  اللغة  اأو  اأو نوع اجلن�ص  العرق  للنا�ص جميعا، والت�صجيع على ذلك، بل متييز ب�صبب  الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية 

اإىل مكافحة  ت�صبح احلاجة  اأن  ينبغي  الإرهاب ومنعه. ول  اأ�صا�صيان ملكافحة  التمييز مبدءان  وامل�صاواة وعدم  الدين. 

الإرهاب ذريعة لل�صماح بتف�صي التمييز والتع�صب.

املادة 3، ب�ساأن عدم الإعادة الق�سرية،  من اتفاقية مناه�سة التعذيب

ــباب  ــّلمه اإىل دولة اأخرى، اإذا توافرت لديها اأ�ص ــخ�ص اأو اأن تعيده )"اأن ترّده"( اأو اأن ت�ص 1-      ل يجوز لأية دولة طرف اأن تطرد اأي �ص

�ص للتعذيب.
ّ
حقيقية تدعو اإىل العتقاد باأنه �صيكون يف خطر التعر

ــلة، مبا يف ذلك، يف حالة  ــباب متوافرة، جميع العتبارات ذات ال�ص ــة، لتحديد ما اإذا كانت هذه الأ�ص ــلطات املخت�ص 2-      تراعي ال�ص

النطباق، وجود منط ثابت من النتهاكات الفادحة اأو ال�صارخة اأو اجلماعية حلقوق الإن�صان يف الدولة املعنية.



ول بد من احلر�ص على كفالة عدم حتول تدابري مكافحة الإرهاب اإىل �صكل من اأ�صكال التمييز. وقد اأ�صدرت جلنة 

الق�صاء على التمييز العن�صري التابعة ملفو�صية الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان بيانا ذّكرت فيه باأن حظر التمييز العن�صري 

قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل ول ُي�صمح باخلروج عنها قط، وطلبت فيه اإىل الدول واملنظمات الدولية اأن ت�صمن 

األ تنطوي تدابري مكافحة الإرهاب، من حيث الغر�ص اأو الأثر، على متييز قائم على اأ�صا�ص العن�صر اأو اللون اأو ال�صللة 

اأو الأ�صل القومي اأو العرقي.

وتقدم تو�صية و�صعتها اللجنة الأوروبية ملناه�صة العن�صرية والتع�صب التابعة ملجل�ص اأوروبا يف عام 2004 ب�صاأن مناه�صة 

 توجيهات ب�صاأن ما ينبغي اتخاذه من خطوات ت�صمن األ تكون تدابري مكافحة 
)32(

العن�صرية يف �صياق مكافحة الإرهاب

القواعد  اأو  للت�صريعات  نتيجة  متييز  اأي  حدوث  عدم  الدول  تكفل  باأن  التوجيهية  املبادئ  وتو�صي  متييزية.  الإرهاب 

التنظيمية اأو ال�صيا�صات اأو املمار�صات املتعلقة مبا يلي:

•   عمليات املراقبة التي يقوم بها موظفو اإنفاذ القانون واأفراد مراقبة احلدود؛  

•   الحتجاز الإداري والحتجاز قبل املحاكمة؛  

•   ظروف الحتجاز؛  

•   املحاكمة العادلة، والإجراءات اجلنائية؛  

•   حماية البيانات ال�صخ�صية؛  

•   حماية احلياة ال�صخ�صية والعائلية؛  

•   الطرد والت�صليم والرتحيل ومبداأ عدم الإعادة الق�صرية؛  

•   اإ�صدار التاأ�صريات؛  

•   ت�صاريح الإقامة والعمل والتجمع العائلي؛  

•   احل�صول على اجلن�صية والتجريد منها.  

قانون اللجئني الدويل دال- 

يوفر قانون اللجئني الدويل اإطارا قانونيا حلماية اللجئني. فهو ُيعرف م�صطلح "اللجئ"، ويحدد واجبات الدول فيما 

العامليان  اللجوء. وال�صكان  يلتم�صون  الذين  يتناول و�صع الأ�صخا�ص  باللجئني، وي�صع معايري ملعاملتهم. كما  يتعلق 

)33(

اللذان ي�صعان ذلك الإطار هما اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 املتعلقني مبركز اللجئني.

ويف عام 2001، اأ�صدرت مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني بيانا يت�صمن امللحظة التالية:

وا للنجاة من 
ّ
  اإن اأي نقا�ص حول ال�صمانات الأمنية ينبغي اأن ينطلق من افرتا�ص اأن اللجئني اأنف�صهم قد فر

ال�صطهاد والعنف، مبا يف ذلك الأعمال الإرهابية، ولي�صوا مرتكبي تلك الأعمال. وثمة منطلق اآخر مفاده اأن 

ال�صكوك الدولية ب�صاأن اللجئني ل توفر ملذا اآمنا للإرهابيني ول حتميهم من امللحقة اجلنائية، بل جتعل، 

اأمرا ممكنا و�صروريا، وتتوخى  اإرهابية  اأن�صطة  ال�صالعني يف  الأ�صخا�ص  العك�ص من ذلك، حتديد هوية  على 

)34(

اإق�صاءهم من و�صع اللجئني، ول حتميهم ل من امللحقة اجلنائية ول من الطرد.

ي للإرهاب ُكتيِّب اإر�صادي ب�صاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ  24

 تو�صية ال�صيا�صة العامة رقم 8 ب�صاأن مناه�صة العن�صرية يف �صياق مكافحة الإرهاب من التو�صيات ال�صادرة عن اللجنة الأوروبية ملناه�صة 
)32(

العن�صرية والتع�صب، التي اعتمدت يف 17 اآذار/مار�ص 2004�

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 606، الرقم 8791�
)33(

 مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني، "معاجلة ال�صواغل الأمنية دون تقوي�ص حماية اللجئني، من منظور مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون 
)34(

اللجئني" )Addressing security concerns without undermining refugee protection: UNHCR's perspective(، بيان �صدر يف 29 

.www.unhcr.org/refworld/docid/3c0b880e0.html :ت�صرين الثاين/نوفمرب 2001؛ متاح بالإنكليزية يف املوقع



امللحقة  تفادي  اأو  اآمن  ملذ  على  للح�صول  �صواء  اإقليم  اإىل  الو�صول  للإرهابيني  يوؤّمن  �صبيل  يوجد  اأن  ينبغي  ول 

بالهجرة  املتعلقة  امل�صائل  1373 )2001( عددا من  اأخرى. ويتناول قرار جمل�ص الأمن  القيام بهجمات  اأو  الق�صائية 

وو�صع اللجئني. ويطلب من الدول اأن متنع تنقل الإرهابيني بتنفيذ عمليات فعالة ملراقبة احلدود واأن تتخذ تدابري لتاأمني 

اأوراق الهوية ووثائق ال�صفر )الفقرة 2 )ز((. وُتدعى الدول اأي�صا اإىل اأن تتخذ تدابري ل�صمان عدم منح و�صع اللجئني 

)و((، واأن ت�صمن عدم   3 اأو �صاركوا فيها )الفقرة  اأو �صهلوا تنفيذها  اإرهابية  مللتم�صي اللجوء الذين خططوا لعمليات 

اإ�صاءة ا�صتعمال و�صع اللجئني من جانب منفذي العمليات الإرهابية اأو منظميها اأو م�صهليها.

ول تن�صئ تلك املتطلبات التزامات جديدة مبوجب قانون اللجئني الدويل؛ بل هي تعرتف بب�صاطة باحلاجة اإىل و�صع 

اآليات ملئمة يف ميدان اللجوء، مثلما هو احلال يف ميادين اأخرى. وينبغي احلر�ص، يف الوقت ذاته، على كفالة توازن 

اأن توؤدي تدابري ال�صلمة العامة  �صليم مع مبادئ حماية اللجئني. ولكل �صخ�ص احلق يف طلب اللجوء. ول ينبغي 

ل�صمان عدم  �صليما،  تنفيذا  تنفذ  كافية، عندما  اللجئني  مبركز  املتعلقة  والتفاقية  اللجئني.  اإىل جترمي  العام  والأمن 

ات�صاع نطاق حماية اللجئني الدولية لي�صمل الأ�صخا�ص الذين حر�صوا على ارتكاب جرائم خطرية، وهي فئة ت�صمل 

الأعمال الإرهابية، اأو �صهلوها اأو ارتكبوها.

دواعي ال�ستثناء من احلماية الدولية للجئني

وفقا للمادة 1- واو من التفاقية املتعلقة مبركز اللجئني، فاإن الأ�صخا�ص الذين ي�صتوفون معايري اللجئني التي حتددها 

باأنهم قد  اإىل العتقاد  اأ�صباب خطرية تدعو  اإذا كانت هناك  الدولية للجئني  ُي�صتثنون مع ذلك من احلماية  التفاقية 

ارتكبوا جرائم حرب، اأو جرائم �صد الإن�صانية، اأو جرمية خطرية غري ذات طابع �صيا�صي خارج بلد امللجاأ قبل قبولهم يف 

ذلك البلد كلجئني، اأو ثبتت اإدانتهم بارتكاب اأفعال تتنافى مع مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها. وي�صرتط قانون اللجئني 

قرار. وقد  اأي  اتخاذ  اإجراءات عادلة وكفوؤة قبل  ل�صياق كل حالة على حدة وظروفها من خلل  تقييم  اإجراء  الدويل 

)35(

اأ�صدرت مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني مبادئ توجيهية ب�صاأن تطبيق بنود ال�صتبعاد مبوجب التفاقية.

ملتم�سو اللجوء والإرهابيون

ــب، بل هي  ــديدا اإىل وقائع تدعمه فح�ص ــت خطاأ قانونيا يفتقر افتقارا �ص ــاواة بني اللجوء وامللذ الآمن للإرهابيني لي�ص "اإن امل�ص
اأي�صا و�صيلة توؤدي اإىل ت�صويه �صمعة اللجئني يف املخيلة العامة وتعزز حتديد اأ�صخا�ص بعينهم ينتمون اإىل اأعراق اأو ديانات معّينة 

للتمييز �صدهم والتحر�ص بهم بدافع الكراهية.

ــّور انتمائهم  ــايقات بدافع ت�ص ــبتمرب، عانى عدد من جماعات املهاجرين واللجئني من اعتداءات وم�ص ــذ 11 اأيلول/�ص "ومن
ــتكون لهم �صلة  ــي اللجوء واللجئني اأو �ص العرقي اأو الديني، مما زاد من حدة التوترات الجتماعية. ولئن كانت لبع�ص ملتم�ص

بجرائم خطرية، فهذا ل يعني ت�صليط اللعنة على الأغلبية اقرتانا بالأقلية."

مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني، "معاجلة ال�صواغل الأمنية دون تقوي�ص حماية اللجئني،

من منظور مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني"، 

29 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2001�
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 املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني ب�صاأن احلماية الدولية: تطبيق بنود ال�صتبعاد: املادة 1- واو من 
)35(

�)HCR/GIP/03/05( اتفاقية عام 1951 املتعلقة مبركز اللجئني



ول ُي�صمح برف�ص ملتم�صي اللجوء يف احلدود اأو نقاط الدخول رف�صا معجل؛ بل ينبغي التقرير يف كل طلب، حتى عند 

وجود ا�صتباه بال�صلوع يف اأعمال اإجرامية خطرية، بناء على م�صوغاته، ل على اأ�صا�ص افرتا�صات �صلبية ومتييزية قائمة 

على جن�صية مقدم الطلب اأو اأ�صله العرقي اأو دينه. وينبغي الإ�صارة اأي�صا اإىل اأن الفقرة 2 من املادة 33 من التفاقية 

املتعلقة مبركز اللجئني تن�ص على ا�صتثناءات ممكنة من مبداأ عدم الإعادة الق�صرية. وُيَن�ص على احلرمان من احلماية 

من الإعادة الق�صرية والإرجاع اإىل البلد الأ�صلي يف احلالت التي توجد فيها مربرات معقولة لعتبار اللجئ خطرا 

على اأمن البلد الذي يوجد فيه، اأو اإذا كان اللجئ، الذي اأدين بارتكاب جرمية �صديدة اخلطورة، ي�صكل خطرا على 

جمتمع البلد امل�صيف.

وحيث اإن م�صائل ال�صتبعاد ميكن اأن تكون معقدة، تدعو املفو�صية اإىل موا�صلة معاجلتها من خلل اإجراءات التما�ص 

اللجوء العادية، التي تن�ص على اأن ُيجري موظفون اأكفاء تقييما وقائعيا وقانونيا كامل لكل حالة. ووفقا للمفو�صية، فاإن:

  عدم القبول يف احلدود واإعاقة اإمكانية الو�صول اإىل اإجراءات التما�ص اللجوء ل ي�صكلن خطرا على ملتم�صي 

اللجوء ذوي النية احل�صنة فح�صب، بل ميكن اأن يكونا، من باب املفارقات، حافزا للإرهاب بت�صجيع ال�صالعني 

اإجراءات  عرب  هويتهم  حتديد  اإمكانية  على  يق�صي  مما  قانونية،  غري  بو�صائل  الدخول  اإىل  ال�صعي  على  فيه 

)34(

املقابلت التي ترافق الف�صل يف م�صائل اللجوء

واأخريا، فعندما يكون �صخ�ص قد منح بالفعل و�صع اللجئ، ميكن اإلغاء ذلك الو�صع عند وجود اأ�صباب تدعو اإىل اعتبار 

اأن ذلك ال�صخ�ص ما كان ينبغي اأن مُينح ذلك الو�صع وقت �صدور القرار. فعلى �صبيل املثال، رمبا ل يكون الفرد قد 

ا�صتوفى معايري ال�صمول وقت اتخاذ القرار، اأو رمبا كان ينبغي تطبيق بند من بنود ال�صتبعاد الواردة يف التفاقية؛ وميكن 

اأن ي�صمل ذلك بالطبع اأدلة على اأن ال�صخ�ص املعني �صالع يف موؤامرة اإرهابية.

طرد اللجئني

فهم  للجئني.  الدولية  احلماية  ي�صتحقون  ل  امل�صتبعدون  فالأ�صخا�ص  خمتلفتان.  عمليتان  وال�صتبعاد  الطرد  اإن 

اللجوء من  موؤ�ص�صة  وال�صتبعاد يحمي  �صابقا.  ارتكبوها  التي  اجلرائم  ب�صبب خطورة  اللجئني  م�صتبعدون من و�صع 

اإ�صاءة ال�صتعمال. اأما الطرد فهو م�صاألة خمتلفة: اإذ يتطرق اإىل اخلطر الذي ميكن اأن ي�صكله اللجئ على بلد اللجوء.

اللجئني، على طرد  املتعلقة مبركز  التفاقية  33 من  املادة  2 من  والفقرة   32 املادة  �صيما  الدويل، ول  القانون  وين�ص 

اللجئني املعرتف بهم "لأ�صباب تتعلق بالأمن الوطني اأو النظام العام". ويهدف الطرد اإىل حماية بلد امللجاأ ويتوقف 

على اإدراك تام لتهديد عاجل اأو اآجل. غري اأنه ل يجوز، مبوجب التفاقية )الفقرة 1 من املادة 33(، طرد اللجئني اأو 

اإعادتهم )"اإعادة ق�صرية"( باأي �صكل من الأ�صكال اإىل حدود اأقاليم تكون فيها حياتهم اأو حريتهم مهددة ب�صبب العرق 

اأو الدين اأو اجلن�صية اأو النتماء اإىل فئة اجتماعية معينة اأو الراأي ال�صيا�صي.

وقد اأعربت املفو�صية عن قلق من اأن الدول قد متيل اإىل طرد جماعات اأو اأفراد بناء على الدين اأو الأ�صل العرقي اأو 

الوطني اأو النتماء ال�صيا�صي، ملجرد افرتا�ص اأن هوؤلء قد تكون لهم �صلة بالإرهاب. ويجب اتخاذ قرارات الطرد وفقا 

للأ�صول القانونية الواجبة التي تقدم الأدلة على وجود تهديد للأمن وت�صمح للفرد بتقدمي اأي دليل من �صاأنه اأن يفند 

الدعاءات. وتن�ص الفقرة 2 من املادة 32 من التفاقية على اأنه "يجب اأن ي�صمح للجئ، ما مل تتطلب خلف ذلك 

اأ�صباب قاهرة تت�صل بالأمن الوطني، باأن يقدم بيانات لإثبات براءته، وباأن يقدم طعنا ويكون له وكيل ميثله لهذا الغر�ص 

اأمام �صلطة خمت�صة اأو اأمام �صخ�ص اأو اأكرث معّينني خ�صي�صا من قبل ال�صلطة املخت�صة"�
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هاء-     القانون الإن�ساين الدويل

ي�صكل القانون الإن�صاين الدويل، الذي يعرف اأي�صا با�صم "قانون احلرب" و"قانون النـزاعات امل�صلحة"، جمموعة من 

اأو مل يعودوا ي�صاركون، يف الأعمال العدائية وتقييد  القواعد التي ت�صعى اإىل حماية الأ�صخا�ص الذين ل ي�صاركون، 

و�صائل احلروب و�صبلها. وي�صمل القانون الإن�صاين الدويل ثلثة جوانب اأ�صا�صية من النـزاعات امل�صلحة: الف�صل بني 

امل�صلحة، وفر�ص لوائح تنظيمية على  النـزاعات  القانونية، وحماية املدنيني خلل  القانونية وغري  الع�صكرية  العمليات 

الأ�صلحة امل�صتعملة يف النـزاعات.

وفيما يلي اأهم م�صادر القانون الإن�صاين الدويل:

)36(

•   اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949؛  

)37(

•   الربوتوكولن الإ�صافيان لتفاقيات جنيف، لعام 1977؛  

اأ�صلحة معّينة، مثل التفاقية املتعلقة ببع�ص الأ�صلحة  •    عدد من املعاهدات التي حتظر اأو تقيد ا�صتعمال   

 وبروتوكولتها؛
)38(

التقليدية

)39(

•   اتفاقية حماية امللكية الثقافية يف حالة ن�صوب نزاع م�صلح؛  

•    ال�صكوك التي ت�صع اآليات دولية لإنفاذ القانون الإن�صاين الدويل، مثل نظام روما الأ�صا�صي للمحكمة   

)40(

اجلنائية الدولية؛

•   جمموعة هامة من القوانني العرفية.  

ولي�ص هناك تعريف �صريح لـ"الإرهاب" باعتباره جرمية يف القانون الإن�صاين الدويل، غري اأن تلك املجموعة من القوانني 

القانونية  ال�صكوك  فها 
ّ
ُتعر كما  الإجرامية  الأعمال  وت�صبه  امل�صلحة  النـزاعات  يف  ُترتكب  التي  الأعمال  بع�ص  حتظر 

الدولية ملكافحة الإرهاب، وت�صملها هذه ال�صكوك اإذا ما ارُتكبت يف اأوقات ال�صلم. فل يعترب اأخذ الرهائن، مثل، جرمية 

 بل هو اأي�صا حمظور مبقت�صى املادة 3 امل�صرتكة بني اتفاقيات 
)41(

مبوجب التفاقية الدولية ملناه�صة اأخذ الرهائن فح�صب،

جنيف، التي تتعلق بالأ�صخا�ص الذين ل ي�صاركون م�صاركة ن�صطة يف الأعمال العدائية يف حالة ن�صوب نزاع م�صلح ل 

يكت�صي طابعا دوليا، ومبقت�صى املادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة، املتعلقة بالأفراد الذين يقعون، يف حال ن�صوب نزاع 

يكت�صي طابعا دوليا اأو احتلل، يف قب�صة طرف من اأطراف النـزاع اأو قوة قائمة بالحتلل، لي�صوا من مواطنيها، وهو 

)42(

حمظور كذلك مبقت�صى الربوتوكولني الإ�صافيني لتفاقيات جنيف.

اأو التهديد به،  اأن الربوتوكولني الإ�صافيني لتفاقيات جنيف يحظران على وجه التحديد العنف  وينبغي اأن يلحظ 

)43(

اللذين يكون غر�صهما الرئي�صي هو ن�صر الرعب يف اأو�صاط ال�صكان املدنيني.

املقدمة والإطار القانوين          27 اجلزء الأول   

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 75، الأرقام 973-970�
)36(

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1125، الرقمان 17512 و17513�
)37(

 اتفاقية حظر اأو تقييد ا�صتعمال اأ�صلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�صرر اأو ع�صوائية الأثر )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، 
)38(

املجلد 1342، الرقم 22495(�

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 249، الرقم 3511�
)39(

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2187، الرقم 38544�
)40(

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1316، الرقم 21931�
)41(

 الربوتوكول الإ�صايف لتفاقيات جنيف املربمة يف 12 اآب/اأغ�صط�ص 1949، واملتعلق بحماية �صحايا املنازعات امل�صلحة الدولية )الربوتوكول 
)42(

الأول( واملوؤرخ 8 حزيران/يونيه 1977، املادة 75، الفقرة 2 )ج(؛ والربوتوكول الإ�صايف لتفاقيات جنيف املربمة يف 12 اآب/اأغ�صط�ص 1949، 

واملتعلق بحماية �صحايا املنازعات امل�صلحة غري الدولية )الربوتوكول الثاين( واملوؤرخ 8 حزيران/يونيه 1977، املادة 4، الفقرة 2 )ج(�

 الربوتوكول الأول، الفقرة 2 من املادة 51؛ والربوتوكول الثاين، الفقرة 2 من املادة 13�
)43(



يت�صل  فيما  ا�صتثنائية  بنودا  وقمعه  الإرهاب  مبنع  املتعلقة  الدولية  والربوتوكولت  التفاقيات  من  العديد  ويت�صمن 

بالقوات الع�صكرية واأوقات احلرب، تن�ص على اأن اأن�صطة القوات الع�صكرية خلل منازعة م�صلحة، مما ينظمه القانون 

الإن�صاين الدويل، ل تخ�صع لأحكام التفاقيات. فالفقرة 2 من املادة 19 من التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 

 مثل، تن�ص على ما يلي:
)44(

بالقنابل،

  ل ت�صري هذه التفاقية على اأن�صطة القوات امل�صلحة خلل �صراع م�صلح، ح�صبما يفهم من تلك التعابري 

يف اإطار القانون الإن�صاين الدويل، باعتباره القانون الذي ينظمها، كما ل ت�صري هذه التفاقية على الأن�صطة 

التي ت�صطلع بها القوات امل�صلحة لدولة ما ب�صدد ممار�صة واجباتها الر�صمية بقدر ما تنظم بقواعد اأخرى من 

القانون الدويل.

وينبغي اأن يفهم اأن تطبيق القانون الإن�صاين الدويل ل مينع باأي �صكل من الأ�صكال ول يعوق ت�صدي العدالة اجلنائية 

للأعمال الإرهابية، مبا يف ذلك جترمي التحري�ص على الأعمال الإرهابية والتاآمر لرتكابها ومتويلها. ول مينع اأن يحّمل نظام 

العدالة اجلنائية املجرمني امل�صوؤولية عن اأعمالهم. وقد اأكدت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر مرارا اأن المتثال للقانون 

الإن�صاين الدويل ل ي�صكل البتة عائقا اأمام مكافحة الإرهاب. والواقع اإن الحرتام التام للقانون الإن�صاين الدويل يف 

�صياق اأن�صطة مكافحة الإرهاب ميثل م�صاهمة اإيجابية يف ا�صتئ�صال الإرهاب.

واو-     الإرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ميكن اأن تكون لعنا�صر اأخرى يف القانون الدويل، وبخا�صة القانون اجلنائي القائم على معاهدات، �صلة مبا�صرة بقدرة 

نظم العدالة اجلنائية على مكافحة الإرهاب ومنعه. ومن الأمثلة على هذه القوانني اجلنائية القائمة على معاهدات اتفاقية 

اجلرمية املنظمة. والغر�ص الرئي�صي من هذه املعاهدات هو تي�صري التعاون الدويل على مكافحة خمتلف اأ�صكال اجلرمية 

عرب الوطنية. وقد قامت الدول التي اأ�صبحت اأطرافا يف هذه املعاهدات بتجرمي ت�صرفات معّينة وتطوير قدرات نظمها 

اخلا�صة بالعدالة اجلنائية من اأجل العمل معا على مكافحة تلك اجلرائم مكافحة فعالة.

ولحظ جمل�ص الأمن بقلق، يف الفقرة 4 من قراره 1373 )2001(، ال�صلة الوثيقة بني الإرهاب الدويل واجلرمية املنظمة 

عرب الوطنية والجتار غري امل�صروع باملخدرات وغ�صل الأموال والجتار غري القانوين بالأ�صلحة والنقل غري القانوين للمواد 

وبيانات  القرار  ذلك  واأ�صار  مميتة.  اآثار  عليها  ترتتب  اأن  ميكن  التي  املواد  من  وغريها  والبيولوجية  والكيميائية  النووية 

�صيا�صية اأخرى اإىل احتمال وجود اأو ت�صكيل حتالفات اأو اأ�صكال خمتلفة من التواطوؤ والتعاون بني اجلماعات الإرهابية 

واملنظمات الإجرامية التقليدية. وقد احتج البع�ص باأن تلك املخاوف مبالغ فيها، بينما ادعى اآخرون اأن التهديد حقيقي 

بالفعل. وقد حظي النقا�ص بقدر كبري من الهتمام �صواء داخل الأمم املتحدة اأو خارجها.

اأن  متاما  الوا�صح  اأ�صبح من  فقد  املنظمة والإرهاب،  القائمة بني اجلرمية  ال�صلة  النقا�ص حول طبيعة  النظر عن  وبغ�ص 

الدول الأع�صاء تعتقد اأنها ميكن اأن تعزز اإجراءاتها ملكافحة الإرهاب برتكيز اهتمامها على اأ�صكال اأخرى من الأن�صطة 

الإجرامية التي ت�صبق اجلرائم الإرهابية اأو تقرتن بها.
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 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2149، الرقم 37517�
)44(



وثمة، على الأقل، طريقتان ينحو من خللهما الإرهابيون اإىل ال�صلوع بدرجة كبرية يف اجلرائم التي تدخل يف نطاق 

القانون العام. اأول، يف غياب و�صائل مالية اأخرى، ي�صارك الإرهابيون يف اأ�صكال خمتلفة من اجلرائم التقليدية املدرة 

للأرباح، وجرائم العتداء على املمتلكات اأو اجلرائم القتنا�صية، بغية دعم اأنف�صهم ومتويل اأن�صطتهم الرئي�صية. ثانيا، 

يف غياب الو�صول العادي اإىل بع�ص الو�صائل التي يحتاجون اإليها لل�صطلع باأن�صطتهم الإرهابية، يعمد الإرهابيون 

اأ�صكال خمتلفة من ال�صتغلل الب�صري  اإىل ال�صلوع يف جرائم خمتلفة بغية احل�صول على تلك الو�صائل. وت�صبح 

اأ�صواق غري قانونية متعددة وا�صتغللها، �صروطا م�صبقة للقيام بعمليات  واجلرائم التقليدية، مبا يف ذلك امل�صاركة يف 

اإرهابية ناجحة.

وتلك بع�ص الأ�صباب التي تف�صر تزايد اأهمية حماولة الو�صول اإىل فهم اأف�صل للطريقة التي تدعم بها املنظمات الإرهابية 

اأن�صطتها من خلل ارتكاب جرائم اأخرى. والهدف يف نهاية املطاف هو و�صع ا�صرتاتيجيات ملنع تلك الأن�صطة الإجرامية 

وتعطيلها بغية منع الإرهاب.

اأن  احل�صبان  يف  تاأخذ  اأن  ينبغي  الإرهاب،  ملكافحة  اجلنائية  بالعدالة  اخلا�صة  نظمها  قدرات  ببناء  الدول  قيام  ولدى 

اجلماعات الإرهابية تكون يف كثري من الأحيان �صالعة يف اأ�صكال خمتلفة من اجلرائم واأن من املمكن اأحيانا اإحباط 

موؤامراتها وتعطيلها بالفعل بالرتكيز على الأن�صطة الإجرامية ذات ال�صلة. وعلوة على ذلك، لي�ص من املعقول اأن حتاول 

دولة بناء قدرات نظام العدالة اجلنائية فيها ملكافحة الإرهاب بينما تغفل الكثري من التحديات الرئي�صية الأخرى، مبا يف 

ذلك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والف�صاد، وهي حتديات يجب اأن يت�صدى لها ذلك النظام بالذات يف الوقت نف�صه.

وينبغي الإ�صارة اإىل اأن العديد من الأ�صاليب وال�صرتاتيجيات التي ثبتت اأهميتها يف مكافحة اجلرمية املنظمة لها �صلة 

اأي�صا مبكافحة الإرهاب. وذلك منطقي للأ�صباب التالية: اإن مقا�صد اجلماعات الإرهابية واأهدافها ذات طابع اإجرامي؛ 

والأعمال الإرهابية جرائم؛ وكثريا ما تكون اجلماعات الإرهابية �صالعة يف اأن�صطة اإجرامية ل تكون يف حد ذاتها ذات 

طابع "اإرهابي" غري اأنها �صرورية لنجاح م�صاريعها؛ ول ميكن التمييز يف اأغلب الأحيان بني الأ�صاليب التي يتبعها كل 

من نوعي اجلماعات–جماعات الإرهابيني واجلماعات الإجرامية املنظمة–لرتهيب الأ�صخا�ص واإعاقة �صري العدالة.

املقدمة والإطار القانوين          29 اجلزء الأول   

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

ــك الدويل الرئي�صي  ــرين الثاين/نوفمرب 2000، ال�ص تعترب اتفاقية اجلرمية املنظمة، التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف قرارها 25/55 املوؤرخ 15 ت�ص

يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. وقد دخلت حيز النفاذ يف 29 اأيلول/�صبتمرب 2003�

ويكمل التفاقية ثلثة بروتوكولت ت�صتهدف جمالت ومظاهر حمددة من اجلرمية املنظمة: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�صخا�ص، 

ــاء والأطفال؛ وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ وبروتوكول مكافحة �صنع الأ�صلحة النارية  ــة الن�ص وبخا�ص

ــبح البلدان اأطرافا يف التفاقية قبل اأن ت�صبح اأطرافا يف اأي  ــروعة. ويجب اأن ت�ص ــورة غري م�ص واأجزائها ومكوناتها والذخرية والجتار بها ب�ص

من الربوتوكولت.

ــني التعاون الدويل الوثيق من اأجل معاجلة امل�صائل التي تتناولها. وتلتزم الدول التي ت�صدق على  ــي من التفاقية هو تعزيز وحت�ص والهدف الرئي�ص

التفاقية باتخاذ جمموعة من التدابري ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك جترمي الأفعال اجلنائية الداخلية )امل�صاركة يف جماعة اإجرامية 

منظمة وغ�صل الأموال والف�صاد واإعاقة �صري العدالة(؛ واعتماد اأطر جديدة وا�صعة النطاق للتعاون على ت�صليم املجرمني وامل�صاعدة التقنية املتبادلة 

واإنفاذ القوانني؛ وت�صجيع التدريب وامل�صاعدة التقنية لبناء القدرات ال�صرورية لل�صلطات الوطنية اأو الرتقاء بها.



اجلرائم  ملنع  تاما  ا�صتخداما  املنا�صبة  الدولية  ال�صكوك  ا�صتخدام جميع  يتفق اخلرباء على �صرورة  ال�صياق،  ويف ذلك 

املرتبطة بالإرهاب وملحقة مرتكبيها ق�صائيا، وميكن، على وجه اخل�صو�ص، اأن تنظر الدول الأع�صاء يف ال�صتفادة من 

الدويل  التعاون  ونظام  ال�صكوك، ومن الأحكام  تلك  الواردة يف  املجرمني  وت�صليم  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  اأحكام 

الذي و�صعته الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�صاد.
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اجلزء الثاين

املكونات الأ�سا�سية 

لتدابري فّعالة للت�سدي للإرهاب

يف اإطار العدالة اجلنائية





اأول-     مقدمـــة

ي للإرهاب عنا�صر تتجاوز جمرد  ت�صمل تدابري العدالة اجلنائية الفّعالة امل�صتندة اإىل �صيادة القانون والرامية اإىل الت�صدِّ

الت�صديق على ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب وتنفيذها. فبالإ�صافة اإىل القوانني وال�صيا�صات واملمار�صات املنا�صبة، 

ي  الت�صدِّ نهم من  �ص ميكِّ واإىل تدريب متخ�صّ با�صتمرار  بناء قدراتهم  اإىل  العدالة اجلنائية  املمار�صون يف جمال  يحتاج 

بفعالية جلرائم الإرهاب التي تزداد تعقداً. 

ي للإرهاب اتباع نهج يكون متكامل  ويتطلب تطوير قدرات نظام العدالة اجلنائية لدولة من الدول من اأجل الت�صدِّ

ي بفعالية للإرهاب ي�صتلزم  ومت�صقا و�صامل للقطاعات وم�صتندا اإىل حقوق الإن�صان وم�صتداما. ومن الوا�صح اأن الت�صدِّ

وجود نظام للعدالة قادر على العمل بطريقة متكاملة ومعتمد على الإ�صهام القوي جلميع مكوناته، بدءا بال�صرطة وهيئة 

الدعاء وحمامي الدفاع و�صول اإىل الق�صاء ونظام ال�صجون. وحتتاج الدول اإىل اتباع نهج �صامل يف جمال بناء القدرات، 

العامة لهذه  امل�صداقية  العدالة عموما، وزيادة  القانون، وزيادة قدرات موؤ�ص�صات  اأن ي�صمل مبادرات لإ�صلح  ميكن 

املوؤ�ص�صات وكبح الف�صاد. ويظل التن�صيق الأفقي الفّعال بني جميع مكونات النظام اأحد ال�صروط الأ�صا�صية لنجاح 

)45(

اأي مبادرة.

وما برحت الأمم املتحدة منذ تاأ�صي�صها تعمل بن�صاط على و�صع وترويج مبادئ معرتف بها عامليا يف جمال منع اجلرمية 

اإ�صهاما ملحوظا يف  اإليها كثريا يف هذا الدليل،  والعدالة اجلنائية. واأ�صهمت تلك املعايري والقواعد، التي ترد الإ�صارة 

 وميكن ال�صتعانة بها على ال�صعيد الوطني من خلل 
)46(

ترويج تدابري اأكرث فعالية واإن�صافا يف جمال العدالة اجلنائية.

تعزيز تقييمات متعمقة توؤدي اإىل اعتماد الإ�صلحات اللزمة يف جمال العدالة اجلنائية. وميكن اأن ت�صاعد يف �صوغ 

ا�صرتاتيجيات وطنية للإ�صلح القانوين وتعزيز �صيادة القانون. وهي يف الواقع ت�صكل اأي�صا ممار�صات ف�صلى ميكن اأن 

تكّيفها الدول لت�صتجيب لحتياجاتها الوطنية وتراعي الظروف املحلية. ويتناول اجلزء الثاين من هذا الُكتيِّب الإر�صادي 

ي  بع�ص التحديات وامل�صائل الرئي�صية التي يواجهها كل مكون من مكونات نظام العدالة اجلنائية يف اإطار جهود الت�صدِّ

عون 
ّ
وامل�صر ال�صيا�صات  يواجهها مقررو  التي  والتحديات  امل�صائل  ِتباعا،  تتناول،  للإرهاب. وي�صتمل على �صتة ف�صول 

واأجهزة اإنفاذ القانون وامل�صت�صارون القانونيون واملحامون واأع�صاء النيابة العامة وجهاز الق�صاء والنظم الإ�صلحية. وجرى 

ا�صتعرا�ص القواعد واملعايري املنطبقة وبحث عمليات تكييف النظام التي قد ت�صتلزمها التحديات ال�صتثنائية املقرتنة 

مبنع الإرهاب.

M. Shaw and Y. Dandurand )eds.(, Maximizing the Effectiveness of the Technical Assistance Provided in the Fields 
)45(

.of Crime Prevention and Criminal Justice )Helsinki, HEUNI, 2006(

 انظر اخلل�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )نيويورك، 2006(�
)46(
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ري ال�سيا�سات وامل�سّرعني ثانيا-     دور مقرِّ

يجب اأن يوفر مقررو ال�صيا�صات وامل�صرعون ال�صيا�صات والأطر القانونية التي ميار�ص نظام العدالة اجلنائية �صمنها وظيفته 

كثريا  ويبنّي  ال�صيا�صات  و�صع  يف  بها  ُيهتدى  التي  الإر�صادات  الدويل  القانون  ويقدم  الإرهاب.  مكافحة  يف  املتمثلة 

بالتعــاون الدويل وتر�صيخ �صيادة القانون وحماية احلقوق  من اللتزامات التي تقع على عــاتق الدول فيما يتــعلق 

واحلريات الأ�صا�صية. 

ويتناول هذا الف�صل من الُكتيِّب الإر�صادي احلاجة اإىل اإدماج اللتزامات الدولية يف الت�صريعات، مبا يف ذلك احلاجة اإىل 

جترمي اأنواع �صتى من ال�صلوك. وي�صري اأي�صا اإىل �صرورة ا�صتعرا�ص الت�صريعات ب�صورة دورية، اإىل جانب اإطار ال�صيا�صات 

التي ت�صتند اإليها، من اأجل كفالة بلوغ الغايات املر�صومة لها من حيث احرتام �صيادة القانون ومبادئ حقوق الإن�صان.

األف-     اإدراج اللتزامات الدولية يف الت�سريعات

تقت�صي �صيادة القانون اأن تكون قوانني الدولة �صاملة ووا�صحة وموثوقة و�صهلة املنال؛ ويجب اأن تكون م�صروعة )من 

الناحية الت�صريعية وال�صيا�صية، وكذلك من حيث تطبيقها(، ويجب اأن حتقق التوازن بني ال�صتقرار واملرونة.

وفيما يتعلق باللتزامات الر�صمية التي تقع على عاتق الدولة مبوجب النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب، يجب 

�صامل  ا�صتعرا�ص  اإىل  ا�صتنادا  ت�صريعاتها  اإدراجها يف  ت�صرع يف  اأن  العاملية  ال�صكوك  على  الت�صديق  بعد  الدولة  على 

لقانونها الوطني القائم. وهذا اأمر �صروري ل للتنفيذ الفّعال لتدابري مكافحة الإرهاب فح�صُب، بل اأي�صا لو�صع اأ�صا�ص 

قانوين يوّجه عمل املمار�صني يف جمال العدالة اجلنائية.

وتنطوي عملية الن�صمام اإىل معاهدة اأو اتفاقية دولية على عن�صرين دويل وداخلي. فالعن�صر الدويل يتمثل يف اإجراء 

طريق  اأول خطوة يف  الت�صريعات  حتليل  يكون  ما  وعادة  الدويل.  القانون  مبادئ  وحتكمه  التفاق  �صروط  متليه  ر�صمي 

الن�صمام اإىل ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. فذلك ميّكن احلكومة والهيئة الت�صريعية من ا�صتباق التغيريات التي 

�صيلزم اإدخالها على النظام القانوين للبلد نتيجة الع�صوية يف معاهدة دولية اأو المتثال ملعايري دولية.

ت�صريع ي�صمح  اإل بعد و�صع  العامة، ل تعتمد معاهدة  ال�صيا�صة  اأو لعتبارات  الداخلي  قانونها  الدول، بحكم  وبع�ص 

وغالبا  الداخلي.  القانون  تنفيذها مبوجب  بعد  اإّل  داخليا  تطبيقا  املعاهدة  تطبق  الدولية. ول  التزاماتها  بجميع  بالوفاء 

نظامني  ظله  الداخلي يف  والقانون  الدويل  القانون  ُيعترب  الذي  املزدوج"،  القانوين  "التقليد  بعبارة  ذلك  اإىل  ي�صار  ما 

منف�صلني. وي�صرتط وجود ت�صريع لإدراج اللتزام الدويل يف النظام القانوين الداخلي.

حال  الداخلي  القانون  يف  تلقائيا  املعاهدة  الأحادي–فُتدرج  القانوين  التقليد  تتبع  الأخرى–التي  البلدان  يف  اأما 

الت�صديق عليها. ومبقت�صى هذا النظام، ي�صبح بع�ص اأحكام املعاهدة، اإن مل نقل معظمها، ذاتي التنفيذ. غري اأنه حتى يف 

هذه البلدان كثريا ما يقت�صي الأمر وجود ت�صريع يوفر العنا�صر غري ذاتية التنفيذ اللزمة لتنفيذ املعاهدة. واأو�صح مثال 
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على ذلك ما يتعلق بتجرمي ت�صرفات �صتى ح�صبما تقت�صيه ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب. فل يحدد اأي من تلك 

ال�صكوك العقوبات املتعلقة باجلرائم املعنية. ولذا فل بد من ت�صريع داخلي يف هذا املجال.

ويجب اأن تختار كل دولة ما تراه منا�صبا من اآليات التنفيذ. وعندما ين�صئ الت�صديق على �صك عاملي ذي �صلة التزاما 

ملزما، ميكن و�صع الإطار القانوين باإحدى الو�صائل التالية:

•   ا�صتعرا�ص �صامل للقانون اجلنائي الوطني واأحكامه ذات ال�صلة، يليه تعديل الت�صريعات؛  

•    اإدراج باب خا�ص من املدونة اجلنائية للدولة يف قانونها اجلنائي؛ وهذا خيار جيد يف بع�ص الأحيان للدولة   

التي تنوي اإجراء اإ�صلحات اأو�صع نطاقا لقانونها اجلنائي؛

•   اعتماد قانون قائم بذاته يت�صمن جميع العنا�صر التي تقت�صيها التفاقيات الدولية.   

وقد يبدو اخليار الثالث وكاأنه اأب�صط احللول واأكرثها اإغراء، غري اأنه قد يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل �صعوبات يف التنفيذ 

والتف�صري اإذا مل تبذل جهود كافية ل�صمان التوافق التام بني القانون اجلديد و�صائر الت�صريعات الوطنية. 

وقد اأ�صدر فرع منع الإرهاب التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية دليلني موجهني ملقرري ال�صيا�صات 

ملكافحة  العاملي  القانوين  للنظام  الت�صريعي  للدليل  املحدثة  ال�صيغة  وهما:  وامل�صرعني،  القانونية  الن�صو�ص  ووا�صعي 

 كما اأعّدت اأمانة الكمنولث 
)48(

 ودليل اإدراج ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�صريعات وتنفيذها�
)47(

الإرهاب،

ري ال�صيا�صات على التخطيط للتنفيذ الت�صريعي للتفاقيات العاملية ملكافحة الإرهاب، وهما: 
ّ
اأداتني مفيدتني مل�صاعدة مقر

الأحكام الت�صريعية النموذجية ب�صاأن تدابري مكافحة الإرهاب وُعدد تنفيذ التفاقيات الدولية ملكافحة الإرهاب.

باء-     التجــــرمي

اأ�صا�صيا لتدخل نظام العدالة اجلنائية. ول  ي�صّكل التجرمي الفّعال ملختلف اجلوانب املرتبطة بالأن�صطة الإرهابية �صرطا 

يقت�صر التجرمي على اللتزام القانوين الواقع على عاتق الدول الأطراف يف خمتلف ال�صكوك املتعلقة مبكافحة الإرهاب، 

بل هو اأي�صا �صرط اأ�صا�صي للتعاون الدويل الفّعال. ويتوقع من الدول الأطراف اأن تن�ص يف قانونها الداخلي على عدد 

من اجلرائم ح�صبما دعت اإليه التفاقيات والربوتوكولت املتعلقة بالإرهاب وغريه من اأ�صكال اجلرمية املت�صلة به. ويجب 

اأي�صا اأن تكفل املعاقبة على تلك اجلرائم بعقوبات منا�صبة تاأخذ يف العتبار خطورتها. ويجب اأن حتدد الدول الأركان 

املادية واملعنوية للجرائم وفقا لقانونها اجلنائي العام. ويجب عليها اأي�صا اأن حتر�ص خلل ذلك على امتثال اأحكام القانون 

اجلنائي اجلديدة للتزاماتها الأخرى مبوجب القانون الدويل، ول �صيما قانون حقوق الإن�صان الدويل وقانون اللجئني 

والقانون الإن�صاين الدوليان.

وتقت�صي ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب جترمي عدد معني من الأفعال يف املجالت التي تخ�صع لتنظيمها. ويوجز 

اجلدول اأدناه بع�ص اجلرائم التي يجب اإدراجها يف القانون الوطني، اإن مل تكن قد اأدرجت فيه بعُد. وميكن ت�صنيف هذه 

اجلرائم يف خم�ص فئات: )1( اجلرائم املت�صلة بالطريان املدين؛ )2( واجلرائم امل�صتندة اإىل حالة ال�صحية؛ )3( واجلرائم 
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�http://www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/ar/2LIGar.pdf :متاح يف املوقع التايل 
)48(



املت�صلة باملواد اخلطرة؛ )4( واجلرائم املت�صلة بال�صفن واملن�صات الثابتة ومن�صاآت املوانئ؛ )5( واجلرائم املت�صلة بتمويل 

)2001( جترمي   1373 الأمن  وقرار جمل�ص  الإرهاب  العاملية ملكافحة  ال�صكوك  تفر�ص  الإرهاب. وعلوة على ذلك، 

بع�ص الأفعال اجلنائية التبعية املت�صلة بتدبري الأعمال الإرهابية والإعداد لها، وكذلك امل�صاركة فيها.

ومن امل�صائل الأ�صا�صية يف هذا ال�صدد حتديُد مدى امل�صاركة التي تن�صاأ عنها امل�صوؤولية اجلنائية فيما يت�صل بالإرهاب. 

فال�صكوك العاملية توجب معاقبَة القائمني بارتكاب اجلرائم اأو حماولة ارتكابها و�صركائهم اأي�صا، وكذلك، فيما يتعلق 

بجرائم حمّددة، الأ�صخا�ص الذي ينظمون اأعمال اإرهابية اأو يوّجهون مرتكبيها اأو يهددون بارتكابها. 

اأهمية �سيادة القانون وحقوق الإن�سان 

يجب اأن تراعي الدول لدى تعريف الأعمال الإرهابية اأو اجلرائم املت�صلة بالإرهاب مبداأ ال�صرعية )ل جرمية ول عقاب 

اإل بن�ص القانون(، وهو مبداأ اأ�صا�صي من مبادئ حقوق الإن�صان، يتطلب الدقة والو�صوح عند �صياغة القوانني ويحظر 

اعتماد قانون باأثر رجعي اأو جترمي �صلوك ما باأثر رجعي. فهذا املبداأ من مبادئ القانون الدويل العام تكر�صه املادة 4 من 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية واأحكام املعاهدات الإقليمية حلقوق الإن�صان، وتن�ص �صراحة على 

م 
ّ
عدم جواز احليد عنه. وهو مبداأ ل يقت�صر على حظر تطبيق قوانني باأثر رجعي، بل يقت�صي اأي�صا و�صف ال�صلوك املجر

ب�صيغة دقيقة ل لب�ص فيها حتدد اجلرمية امل�صتوجبة للعقاب حتديدا دقيقا ومتيزها عن ال�صلوك الذي ل ي�صتوجب العقوبة 

اأو الذي يعاقب عليه بعقوبات اأخرى. وتبعا لذلك، فاإن مبداأ ال�صرعية ي�صتتبع اأي�صا مبداأ التيقن الذي يعني اأن من 

ال�صروري اأن يتاح قدر معقول من قابلية التنبوؤ بالقانون من حيث تطبيقه ونتائجه.

جترمي التاآمر والتفاق الإجرامي

ي لأي تاآمر اإرهابي قبل اأن يحّقق اأهدافه. واإذا اأريد  من الأهمية مبكان، كما �صبقت الإ�صارة اإىل ذلك، اأن يت�صنى الت�صدِّ

احلد من العنف الإرهابي، فيجب اأن تتمكن ال�صلطات من اإعادة تركيز اهتمامها على التدخل ال�صتباقي يف مرحلتي 

اأو التفاق  التاآمر  التح�صريية لرتكاب اجلرائم، وكذلك جترمي  التخطيط والإعداد. ومن �صاأن جترمي خمتلف الأعمال 

الإجرامي، اأن يوؤدي اإىل تي�صري التدخل املبكر.
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اأمثلة للتجرمي املطلوب مبوجب ال�سكوك العاملية ملكافحة الإرهاب

•   اجلرائم املت�صلة بالطريان املدين  

•   اجلرائم امل�صتندة اإىل حالة ال�صحية )الأ�صخا�ص امل�صمولون بحماية دولية والرهائن(  

التفاقية  يف  تعريفها  يرد  ح�صبما  ال�صامل  الدمار  واأ�صلحة  البل�صتيكية  املتفجرات  ذلك  يف  مبا  اخلطرة،  باملواد  املت�صلة  •    اجلرائم   

الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، واملواد امل�صمولة باتفاقية احلماية املادية للمواد النووية )1979(، وتعديلها لعام 2005، 

والتفاقية الدولية لقمع اأعمال الإرهاب النووي )2005(

•   اجلرائم املت�صلة بال�صفن واملن�صات الثابتة ومن�صاآت املواين  

•   اجلرائم املت�صلة بتمويل الإرهاب )املن�صو�ص عليها اأي�صا يف قرار جمل�ص الأمن 1373 )2001((  



ومتثل جرميتا التاآمر والتفاق الإجرامي منوذجني وا�صحني ي�صتدعيان التدخل الوقائي �صد التخطيط للأعمال الإجرامية 

والإعداد لها. وميكن اأن يحدد القانون امل�صوؤولية اجلنائية النا�صئة يف وقت �صابق لوقوع العنف فعليا من خلل مفهوم 

"التاآمر" يف القانون العام، وهما مفهومان يحظران التفاق على  "التفاق الإجرامي" يف القانون املدين و/اأو مفهوم 
ارتكاب جرمية. ولكي تتحقق اجلرميتان املذكورتان، ل ي�صرتط ال�صروع يف تنفيذ العمل امل�صر املق�صود اأو تنفيذه بالفعل، 

رغم اأن بع�ص القوانني ت�صرتط القيام بخطوة حت�صريية لتحقيق ماآرب املجموعة.

وميكن اأن يثري جترمي التاآمر على اإتيان عمل اإرهابي )حتى يف احلالة التي مل ينفذ فيها العمل الإرهابي بعُد(، تبعا للقانون 

الوطني والتقليد القانوين ال�صائد، اأنواعا �صتى من ال�صعوبات الإثباتية. غري اأن من املمكن جترمي عمليات الإعداد املايل 

للجرائم الإرهابية، كما هو مطلوب حاليا من الدول الأطراف يف التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب. وهذا النهج 

اجلديد ن�صبيا ي�صتحدث ا�صرتاتيجية واعية تتيح التدخل قبل ارتكاب عمل اإرهابي فظيع اأو ال�صروع يف ارتكابه. فبدل 

تعريف اجلرمية العنيفة التي ل جتوز املعاقبة عليها اإل عند النجاح يف تنفيذها اأو عند ال�صروع يف تنفيذها، تق�صي املادة 2 

من التفاقية بتجرمي اأعمال الإعداد املايل غري العنيفة التي ت�صبق تقريبا كل هجوم اإرهابي.

ويجب اأّل يغيب عن البال اأن احلق يف حرية تكوين جمعيات ركيزة من ركائز املجتمع الدميقراطي؛ وهو قاعدة ُي�صتند 

اإليها ملمار�صة وحماية احلقوق الأخرى مثل امل�صاركة ال�صيا�صية واحلقوق الثقافية. و�صحيح اأن احلق يف حرية تكوين 

جمعيات قد يخ�صع ل�صتثناءات وقيود مبقت�صى معظم معاهدات حقوق الإن�صان. غري اأنه، بالإ�صافة اإىل احرتام مبداأي 

ال�صرورة والتنا�صب يف تقييد هذه احلقوق، ثمة احتياطات حمددة من املهم مراعاتها اأي�صا ل�صمان حتديد تلك القيود 

املدافعني عن حقوق  اأو  امل�صروعة  العمال  نقابات  اأو  املعار�صة  اأحزاب  لتقييد حقوق  بها  التذرع  وعدم  �صيقا  حتديدا 

الإن�صان ب�صفة م�صروعة. ويجب اأن يتخذ اأي قرار بحظر جماعة اأو جمعية على اأ�صا�ص كل حالة على حدة واأن يكون 

خا�صعا للمراقبة الق�صائية.

جترمي متويل الإرهاب

من العنا�صر الأ�صا�صية لأي حملة عاملية ناجحة ملكافحة الإرهاب منُع الإرهابيني واملنظمات الإرهابية من متويل اأن�صطتهم 

املالية عرب الوطنية ومتويل الإرهاب تطورا  الرامية اإىل مكافحة اجلرائم  وهجماتهم املدّبرة. وقد تطورت اجلهود الدولية 

احلكومية  املنظمات  من  عدد  اجلهود  تلك  معظم  يقود  كان  الت�صعينات،  عقد  فخلل  الأخرية.  ال�صنوات  يف  كبريا 

الدولية، اأبرزها فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�صل الأموال والهيئات الإقليمية التي تعمل على غرارها 

و�صندوق النقد الدويل.

فهذه  الإرهاب.  متويل  لقمع  الدولية  التفاقية  بف�صل   1999 عام  الإرهاب يف  متويل  ملكافحة  العاملية  اجلهود  وتعززت 

التفاقية تن�ص يف الفقرة 1 من املادة 2 على اأنه "يرتكب جرمية مبفهوم هذه التفاقية كل �صخ�ص يقوم باأية و�صيلة كانت، 

مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، وب�صكل غري م�صروع وباإرادته، بتقدمي اأو جمع اأموال بنية ا�صتخدامها، اأو هو يعلم اأنها �صت�صتخدم 

كليا اأو جزئيا، للقيام ]ببع�ص الأعمال املحددة["�

اأن يكون  ي�صرتط  الإرهاب على جانبني:  متويل  وراء  الكامن  النية  ينطوي عن�صر  التفاقية،  الوارد يف  للتعريف  ووفقا 

ال�صخ�ص قد اأقدم على ارتكاب فعلته باإرادته واأن ينوي اجلاين ا�صتخدام الأموال من اأجل متويل اأعمال اإرهابية اأو وهو 

يعلم اأنها �صت�صتخدم لهذا الغر�ص.
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كما ُتلزم التفاقية الدول الأطراف مبحا�صبة الهيئات العتبارية يف ظروف معينة. فاملادة 5 تلزم كل دولة طرف باتخاذ 

م مبوجب قوانينها امل�صوؤولية اإذا قام  التدابري اللزمة للتمكني من اأن يتحمل اأي كيان اعتباري موجود يف اإقليمها اأو منظَّ

�صخ�ص م�صوؤول عن اإدارة اأو ت�صيري هذا الكيان، ب�صفته هذه، بارتكاب جرمية من�صو�ص عليها يف املادة 2. وهذه امل�صوؤولية 

قد تكون جنائية اأو مدنية اأو اإدارية، رغم اأن العرف ال�صائد حاليا اأمَيُل اإىل تقرير امل�صوؤولية اجلنائية للهيئات العتبارية 

)49(

كلما كان ذلك ممكنا.

ويف نف�ص ال�صياق، قرر جمل�ص الأمن، يف الفقرة 1)ب( من قراره 1373 )2001(، اأن على الدول جترمي قيام رعاياها 

اأعمال  اأرا�صيها لكي ت�صتخدم يف  اأو يف  اأو غري مبا�صرة،  باأي و�صيلة، ب�صورة مبا�صرة  اأو جمعها،  عمدا بتوفري الأموال 

اإرهابية، اأو يف حالة معرفة اأنها �صوف ت�صتخدم يف اأعمال اإرهابية.

التحري�ض على الإرهاب

ومنا�صبا  يكون لزما  قد  ما  التدابري  تعتمد من  اأن  اإىل  الدول  الأمن جميع  )2005(، دعا جمل�ص   1624 القرار  ويف 

ومتم�صيا مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل والتي تهدف اإىل ما يلي: 

اأن حتظر بن�ص القانون التحري�ص على ارتكاب عمل اأو اأعمال اإرهابية؛ )اأ(   

اأن متنع مثل ذلـك الت�صرف؛ )ب(   

اأن حترم من امللذ الآمن اأي اأ�صخا�ص توجد ب�صاأنهم معلومات موثوقة وذات �صلة ت�صكل اأ�صبابـا    )ج( 

ف.
ّ
جدية تدعو لعتبارهم مرتكبني لذلك الت�صر

ويف ذلك القرار، دعا جمل�ص الأمن اأي�صا جميع الدول اإىل موا�صلة بذل اجلهود على ال�صعيد الدويل من اأجل تعزيز 

احلوار وتو�صيع اآفاق التفاهم بني احل�صارات، �صعيا اإىل منع ال�صتهداف الع�صوائي للأديان والثقافات املختلفة، واتخاذ 

ي للتحري�ص على ارتكاب اأعمال  كافة التدابري اللزمة وامللئمة ووفقا للتزاماتها مبوجب القانون الدويل من اأجل الت�صدِّ

ب ومنع الإرهابيني ومنا�صريهم من تخريب املوؤ�ص�صات التعليمية والثقافية والدينية. الإرهاب بدافع التطرف والتع�صّ

اإىل اأن الدعاية الإرهابية حتر�ص على التمييز والعداوة والعنف من خلل الدعوة اإىل الكراهية لأ�صباب قومية  ونظرا 

وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  لتنفيذ  مبا�صرة  و�صيلة  التحري�ص  فاإن جترمي هذا  دينية،  اأو  عرقية  اأو 

حتى عندما ل يتحقق الأذى املحر�ص عليه. ويبدو اأن حظر هذا التحري�ص ا�صتنادا اإىل الأ�ص�ص الإ�صافية املتمثلة يف 

الختلفات الثقافية تو�ّصٌع يت�صق متاما مع النهج ال�صتباقي الوقائي الوارد يف املادة 20 من العهد.

امتثال  بعناية  احلظر  هذا  اأحكام  �صوغ  فيجب  التحري�ص،  على وجوب حظر  ن�صت  قد  العهد  من   20 املادة  اأن  ومع 

للأحكام الأخرى من العهد التي حتمي حرية الراأي وحرية التعبري. فحرية التعبري ركيزة اأ�صا�صية من ركائز الدميقراطية 

والتمتع بها مرتبط بحقوق اأخرى مهمة مثل حرية الفكر والوجدان والدين. ويجب احلر�ص ال�صديد على �صمان اأن 

يكون اأي تقييد للحق يف حرية التعبري بدافع ال�صرورة واأن يكون متنا�صبا.
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 التو�صية 2 )ب( من التو�صيات الأربعني لفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�صل الأموال.
)49(



م اتفاقية جمل�ص اأوروبا ب�صاأن منع الإرهاب منوذجاً لتحليل امل�صائل ال�صالفة الذكر. ففي املادة 5 املعنونة، التحري�ص  وتقدِّ

على ارتكاب جرمية اإرهابية، تعرِّف هذه التفاقية "التحري�ص على ارتكاب جرمية اإرهابية" كما يلي: "بث ر�صالة اإىل 

اجلمهور، اأو اإتاحتها له بطريقة اأخرى، بق�صد التحري�ص على ارتكاب جرمية اإرهابية، عندما يت�صّبب ذلك ال�صلوك يف 

اأم مل  اإرهابية ب�صورة مبا�صرة  اأكرث من تلك اجلرائم، �صواٌء ح�ّص على ارتكاب جرائم  اأو  وجود خطر ارتكاب جرمية 

يح�ص عليها"�

ويتناول هذا التعريف اأربع م�صائل تتعلق بالتفاعل بني جرمية ال�صتفزاز/التحري�ص وبني حرية التعبري:

العامة  املفاهيم  �صمن  بتناولها  فُيعنى  العلنية  غري  الر�صائل  اأما  العلنية،  الر�صائل  اإل  م 
ّ
جُتر ل    )اأ( 

للم�صوؤولية اجلنائية التي قد ت�صمل التواطوؤ اأو التفاق الإجرامي اأو التاآمر على ارتكاب اجلرائم اأو املعاونة فيها 

اأو التحري�ص عليها اأو اإ�صداء امل�صورة ب�صاأنها اأو الإعداد لها اأو تنظيمها اأو توجيهها، اأو الإ�صهام يف ارتكابها؛

اعتبار اأي ق�صد ذاتي )للتحري�ص على ارتكاب جرمية اإرهابية( ركنا من اأركان اجلرمية يزيل كثريا    )ب( 

من العرتا�صات املحتملة ب�صاأن حرية التعبري وقيمة اخلطاب الفكري حول الأفكار غري املاألوفة؛

اأو فل�صفة  اأو رمز  اأو �صعار  اأي ر�صالة  اأن  اإعلن  اأو تنفيذية �صلحية  اأي �صلطة ت�صريعية  ل تخّول    )ج( 

خطرية اأو حمظورة يف حد ذاتها. ويجب اإثبات عن�صر اجلرمية، وهو كون الر�صالة التي يجري ترويجها �صت�صبب 

خطر ارتكاب جرمية اإرهابية، اإثباتا مقنعا اأمام هيئة ق�صائية م�صتقلة يف �صياق واقعي حمّدد؛

ُيعاقب على ال�صلوك الذي يثُبت اأنه ي�صّبب خطر ارتكاب جرائم اإرهابية، �صواء انطوى على دعوة    )د( 

مبا�صرة اإىل ارتكاب جرائم بعينها اأم ل. 

ا�ستبعاد اأي تربير

ل يجوز يف اأي ظرف من الظروف تربير اأي من الأعمال الإرهابية املجرمة باعتبارات �صيا�صية اأو فل�صفية اأو اأيديولوجية 

اأو عرقية اأو اإثنية اأو دينية اأو ما �صابه ذلك. وت�صتند مدونة ال�صكوك الدولية ملكافحة الإرهاب اإىل اإدانة قاطعة لهذا النوع 

من اجلرائم، دون قبول اأي اإمكانية تربير اأيديولوجي.

ول يجوز يف نهاية املطاف تربير اأي جرمية اإرهابية باعتبارات ذات طابع �صيا�صي. ومن �صاأن اإدراج مثل هذه ال�صتثناءات 

يف الت�صريعات الوطنية اأن يبطل اإىل حد بعيد مفعول اأحكام التجرمي.

جيم-     قانون الإجراءات اجلنائية 

ملمو�صة  قانونية  يوفر �صمانات  وهو  القانون  �صيادة  الرئي�صية حلماية  ال�صمانات  اأحد  اجلنائية  الإجراءات  قانون  ي�صّكل 

اإجراءات  حلقوق جميع الذين يتعاملون مع نظام العدالة اجلنائية. وله دور مزدوج يف احلماية الجتماعية من خلل 

اجلنائية،  العدالة  اإجراءات  موثوقية  وي�صمن  اأنف�صهم.  الدفاع عن  من  بتمكينهم  املتهمني  وحماية  الق�صائية  امللحقة 

وبوجه خا�ص، املحاكمة اجلنائية، وبذلك ي�صمن وجود نظام عدالة من�صف.

وقد تتطلب الإجراءات الفّعالة �صد الإرهاب يف بع�ص الأحيان اإجراء تعديلت حمددة على قانون الإجراءات. 

اأو يقت�صيها المتثال ملختلف اللتزامات  العاملية ملكافحة الإرهاب  اإليها ال�صكوك  التغيريات غالبا ما تدعو  وهذه 

الأخرى التي تقع على عاتق الدولة مبوجب القانون الدويل. ويكاد يكون يف حكم املوؤكد اأن اتخاذ تدابري عملية يف 
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اإطار العدالة اجلنائية للت�صدي للإرهاب يتطلب ا�صتعرا�ص قانون الإجراءات القائم، مبا يف ذلك مقت�صياته الإثباتية، 

من اأجل متكني نظام العدالة اجلنائية من اأداء واجباته املتعلقة بالأمن واحلماية الجتماعية مع تعزيز التزامه ب�صيادة 

القانون وحقوق الإن�صان.

وقد اأثار ت�صميم الدول الأع�صاء على اتخاذ اإجراءات قوية ملكافحة الإرهاب عددا من امل�صائل فيما يتعلق ب�صرورة 

املتعلقة مبكافحة  ا�صرتاتيجياتها  الدول لدى و�صع  الأفراد. ويجب على  الإجرائية حلماية حقوق  ال�صمانات  تعزيز 

القانون  مبقت�صى  الأ�صا�صية  واللتزامات  واملعايري  املبادئ  ذلك  مبا يف  القانون،  ب�صيادة  التقيد  توا�صل  اأن  الإرهاب 

اجلنائي والد�صتوري، التي تر�صم حدود الأن�صطة املباحة وامل�صروعة امل�صطلع بها يف جمال العدالة اجلنائية من اأجل 

مكافحة الإرهاب. ويغلب اأن تتجلى هذه احلدود مبزيد من الو�صوح يف خمتلف جوانب قانون الإجراءات اجلنائية 

والقوانني املنظمة ل�صلطات ال�صرطة. ولذا يجب الرتّوي كثريا عند اعتماد قوانني خا�صة ملكافحة الإرهاب متثل قطيعة 

مع تقاليد القانون اجلنائي.

تدابري  بع�ص  اأن  الداخلية،  املحاكم  وكذلك عن  الدولية،  املحاكم  املنبثقة عن  الق�صائية  ال�صوابق  من  ويتبنّي 

اأمد الحتجاز دون تهمة واحلرمان من حق الطعن يف عدم م�صروعية  اإطالة  اإىل  اأف�صت  مكافحة الإرهاب قد 

مع  احلديث  ور�صد  القانوين،  غري  والرتحيل  الق�صائي،  التمثيل  اإىل  الو�صول  �صبل  من  واحلرمان  الحتجاز، 

 )50(

املحامي، واحلب�ص النفرادي.

ويجب توخي احلذر عند تعديل الإجراءات املتبعة عادة لتكييفها مع اخل�صائ�ص الفريدة التي تت�صم بها جرائم الإرهاب. 

ومن املرجح اأن يثري اأي تعديل جوهري للإجراءات اجلنائية م�صائل اأ�صا�صية ب�صاأن �صون حقوق الفرد وحماية �صيادة 

القانون و�صلمة اإجراءات العدالة اجلنائية ونزاهتها. وعندما َتعتمد قوانني وطنية اإجراءات خا�صة ملكافحة الإرهاب، ول 

�صيما الإجراءات التي قد تنتهك احلقوق واحلريات الأ�صا�صية، من املهم و�صع �صمانات للحيلولة دون اإمكانية وقوع اأي 

حالت تع�صف. 

الآليات الإجرائية والإثباتية

يقت�صي اتباع ا�صرتاتيجية وقائية ا�صتخدام اآليات م�صروعة للتحقيق والإثبات من اأجل تي�صري التدخل لرفع الدعوى 

قبل اأن تقع ماآ�صي الإرهاب، وذلك مبراعاة اإجراءات احلماية التي تكر�صها �صيادة القانون. و�صوف يكون من العبث، 

على �صبيل املثال، جترمي التخطيط والإعداد ل�صن هجمات اإرهابية وعدم ال�صماح بعد ذلك بتطبيق ما يلزم من تقنيات 

حتقيق �صرية لتقدمي الأدلة على وجود اأعمال التخطيط والإعداد هذه.

�سلحيات ال�سرطة

عادة ما يحّدد قانون ت�صريعي ويقّيد مهام ال�صرطة و�صلحياتها واإجراءاتها. وقد ت�صمل الت�صريعات ذات ال�صلة قانونا 

وكذلك  تنظيمية،  عنا�صر  عادة  ال�صرطة  قانون  ويت�صّمن  جنائية.  ومدونة  اجلنائية  للإجراءات  ومدونة  بال�صرطة  متعلقا 

ال�صلحيات املخّولة يف هذا املجال لقوات ال�صرطة، ول �صيما يف جمال حفظ النظام العام. وقد ترد �صلحيات ال�صرطة 

يف جمال التحقيق على الأرجح يف مدونة الإجراءات اجلنائية الداخلية. ويف كثري من احلالت، تعززت هذه ال�صلحيات 

يف ال�صنوات الأخرية بت�صريعات خا�صة، اعُتمدت يف الغالب نتيجة حادث اأو تهديد اإرهابي.
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التنظيمات  ت�صتخدمها احلكومات لخرتاق  اأن  التي ميكن  التحقيق  اأن كثريا من �صلحيات  بع�ص اخلرباء  ويرى 

الهاتفية،  اخلطوط  على  والتن�صت  واحلجز  والتفتي�ص  باملخربين  وال�صتعانة  خططها–كاملراقبة  واإحباط  الإرهابية 

الإدارية.  والقواعد  الق�صائية  وال�صوابق  القوانني  من  ب�صبكة  للغاية  دة 
ّ
والحتجاز–مقي وال�صتجواب  والعتقال 

يف  احلر�ص  مع  مفيدة  وجعلها  ال�صرطة  �صلحيات  على  املرونة  لإ�صفاء  جديدة  ت�صريعات  و�صع  �صرورة  ويوؤكدون 

 )يرد تناول بع�ص هذه امل�صائل يف الف�صل 
)51(

الوقت نف�صه على ر�صم حدود لتقليل الإفراط اأو ال�صطط يف تطبيقها

الثالث املتعلق بدور اإنفاذ القانون(.

الإجراءات املتعلقة بتجميد الأموال وحجزها وم�سادرتها

ل تتطلب الإجراءات الرامية اإىل حظر متويل الأن�صطة الإرهابية حظرا فعال جترمي �صلوك معني فح�صُب، بل ت�صتلزم اأي�صا 

تنفيذ الإجراءات املتعلقة باأحكام جتميد الأموال وحجزها وم�صادرتها ح�صبما تقت�صيه اللتزامات التعاهدية النا�صئة عن 

 فاملادة 8 من هذه التفاقية تلزم الدول الأطراف مبا يلي: 
)52(

التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب.

تتخذ كل دولة طرف التدابري املنا�صبة وفقا ملبادئها القانونية املحلية لتحديد اأو ك�صف وجتميد اأو    ")اأ( 

�صة لغر�ص ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة 2، وكذلك العائدات الآتية  حجز اأي اأموال م�صتخدمة اأو خم�صّ

من هذه اجلرائم وذلك لأغرا�ص م�صادرتها عند القت�صاء؛

تتخذ كل دولة طرف، وفقا ملبادئها القانونية الداخلية، التدابري املنا�صبة مل�صادرة الأموال امل�صتخدمة    ")ب( 

اأو املخ�ص�صة لغر�ص ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة 2، وكذلك العائدات الآتية من هذه اجلرائم"�

)انظر  الأمن  فر�صها جمل�ص  التي  التجميد  نظم  مبوجب  الأموال  بتجميد  املتعلقة  نطاقا  الأو�صع  اللتزامات  وبخلف 

املناق�صة اأدناه(، فاإن اأحكام جتميد الأموال وحجزها وم�صادرتها الواردة يف التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب تتبع 

النهج الأ�صيع اإزاء م�صادرة الأموال الإجرامية ا�صتنادا اإىل اأداة اجلرمية وعائدات اأ�صول. 

ونظرا اإىل اأن اأعمال العنف الإرهابية ُترتكب عادة لأغرا�ص اأيديولوجية ل لغر�ص حتقيق الربح، فاإن التفاقية لي�صت يف 

املقام الأول اأداة مل�صادرة عائدات اجلرائم بعد وقوعها؛ بل تركز التفاقية على تقليل حالت وقوع الأعمال الإرهابية 

التاأكيد على هذا  ويرد  اأعمال عنف.  ارتكاب  ا�صتخدامها لدعم  قبل  القت�صادية  الأدوات  بتجميد وحجز وم�صادرة 

الغر�ص الوقائي يف الفقرة 3 من املادة 2 من التفاقية التي تن�ص على ما يلي: "لكي ي�صكل عمل ما جرمية من اجلرائم 

املحددة يف الفقرة 1، لي�ص من ال�صروري اأن ت�صتعمل الأموال فعليا لتنفيذ جرمية من اجلرائم امل�صار اإليها يف الفقرة 1، 

الفقرة الفرعية )اأ( اأو )ب("�

قطار  فتفجريات  التقليدية.  اجلرائم  اأ�صكال خمتلفة من  الإرهابية عن طريق  والأحداث  اجلماعات  بع�ص  لت  موِّ وقد 

املثال، مّولت عن طريق جرائم �صد املمتلكات والجتار  2004، على �صبيل  اآذار/مار�ص   11 التي حدثت يف  مدريد 

باملخدرات. غري اأن حظر متويل الإرهاب، بخلف غ�صل الأموال، لن يكون فّعال اإذا اقت�صر على الأموال املتاأتية من 

م�صدر غري م�صروع. وُتلزم التفاقية، حتقيقا لغر�صها الوقائي، بتطبيق التدابري املوؤقتة املتعلقة بالتجميد واحلجز وعقوبة 

لغر�ص  اأو جمعت  الأموال  هذه  مت  قدِّ اإذا  م�صروع،  غري  اأو  م�صروعا  م�صدرها  اأكان  �صواء  اأموال،  اأي  على  امل�صادرة 

ا�صتعمالها يف ارتكاب اأعمال اإرهابية. 
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 S. Taylor, "Rights, Liberty and Security: Recalibrating the Balance after September 11", in Martin G. )ed.(, The New 
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وتن�صاأ التزامات بتجميد الأموال اأي�صا عن قرارين رئي�صيني �صادرين عن جمل�ص الأمن بهذا ال�صاأن، وهما القرار 1267 

)1999( والقرار 1373 )2001(. فهذان القراران يفر�صان التزامات اأو�صع نطاقا بتجميد الأموال ب�صبب الع�صوية يف 

جماعة معينة اأو العتقاد لأ�صباب وجيهة باأن �صخ�صا اأو جماعة ما قد ارتكبت عمل اإرهابيا اأو �صرعت يف ارتكابه. ففي 

القرار 1267 )1999(، طالب جمل�ص الأمن الطالبان بالكف عن اأعمال معينة تدعم الإرهاب وبت�صليم بن لدن اإىل 

بلد يقدم فيه اإىل العدالة. ومن اأجل تنفيذ هذا الطلب، قرر املجل�ص اأن تقوم جميع الدول بتجميد الأموال وغريها من 

اأو غري  اأو ت�صيطر عليها ب�صكل مبا�صر  اأو املتولدة من ممتلكات تابعة للطالبان  املوارد املالية، مبا يف ذلك الأموال الآتية 

مبا�صر، اأو ميتلكها اأو يتحكم فيها ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة م�صروع تابع للطالبان اأو خا�صع ل�صيطرتها، وفقا ملا تقرره 

اللجنة املن�صاأة مبوجب هذا القرار. 

وعدم امتثال الطالبان للقرار 1267 )1999( حدا مبجل�ص الأمن يف كانون الأول/ دي�صمرب 2000 اإىل تو�صيع نطاق 

التزامات التجميد من خلل قراره 1333 )2000( لكي ت�صمل اأي�صا الأ�صول املالية التي تخ�ص الأفراد والكيانات 

املرتبطة باأ�صامة بن لدن وتنظيم القاعدة. وزاد جمل�ص الأمن حت�صني نظام اجلزاءات يف قراره 1390 )2002(، الذي قرر 

فيه املجل�ص اأن تتخذ الدول التدابري التالية فيما يتعلق باأ�صامة بن لدن واأع�صاء تنظيم القاعدة وجماعة الطالبان و�صائر 

اجلماعات والأفراد وامل�صاريع والكيانات املرتبطة بهم:

  القيام دون تاأخري بتجميد الأموال، وغريها من الأ�صول املالية اأو املوارد القت�صادية لهذه اجلماعات اأو الأفراد 

اأو امل�صاريع اأو الكيانات مبا يف ذلك الأموال امل�صتمدة من املمتلكات التي يحوزونها اأو يتحكمون فيها ب�صورة 

مبا�صرة اأو غري مبا�صرة اأو عن طريق اأ�صخا�ص يعملون حل�صابهم اأو بتوجيه منهم، و�صمان عدم اإتاحة اأي من 

هذه الأموال، اأو اأي اأموال اأو اأ�صول مالية اأو موارد اقت�صادية اأخرى ملنفعة هوؤلء الأ�صخا�ص، ب�صورة مبا�صرة 

اأو غري مبا�صرة، عن طريق رعاياها اأو اأي اأ�صخا�ص داخل اأرا�صيها.

اأن ين�صئ جلنة اجلزاءات املفرو�صة على القاعدة والطالبان،   ،)1999( 1267 ر جمل�ص الأمن، يف القرار 
ّ
كما قر

التي تتاألف من جميع اأع�صاء املجل�ص، والتي حتتفظ بقائمة للأفراد والكيانات امل�صتهدفة، تعرف با�صم "القائمة 

بالطالبان،  املرتبطة  والكيانات  بالطالبان،  املرتبطني  الأفراد  باأ�صماء  اأبجديا  املرتبة  القوائم  ت�صم  لأنها  املوحدة" 

 وحتتفظ اللجنة اأي�صا بقائمة باأ�صماء الأفراد والكيانات 
)53(

والأفراد املرتبطني بالقاعدة والكيانات املرتبطة بالقاعدة.

)54(

املحذوفة من القائمة املوحدة.

وقد   
)55(

م�صمى. اأجل غري  اإىل  م�صروعة  ب�صورة غري  املكت�صبة  املمتلكات  اإمكانية جتميد  ب�صاأن  قائما  اجلدل  يزال  ول 

قدم عدة اأفراد من املدرجني يف القائمة طعونا ق�صائية ا�صتنادا اإىل قانون حقوق الإن�صان الدويل والإقليمي والأحكام 

فريق  عن  ال�صادرة  الدورية  التقارير  يف  ال�صلة  ذات  للدعاوى  ملخ�ص  ويرد  الداخلي.  الإجراءات  وقانون  الد�صتورية 

)56(

الدعم التحليلي ور�صد اجلزاءات التابع للجنة اجلزاءات املفرو�صة على القاعدة والطالبان.

اجلزء الثاين                     املكونات الأ�صا�صية لتدابري فّعالة للت�صدي للإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية          43

�www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml :القائمة املوحدة متاحة يف املوقع التايل 
)53(

www.un.org/sc/committees/1267/docs/:التايل املوقع  يف  املوحدة  القائمة  من  املحذوفة  والكيانات  الأفراد  باأ�صماء  قائمة  تتاح   
)54(

�Delisted.pdf
 Watson Institute for International Studies of Brown University, "Strengthening Targeted Sanctions Through Fair  

)55(

 and Clear Procedures", white paper prepared by the Watson Institute's Targeted Sanctions Project; the European Convention
 on Human Rights )2006(, "Due Process and United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions", report to the
 Council of Europe; B. Fassbinder, "Targeted Sanctions and Due Process", study commissioned by the Office of Legal Affairs

.of the Secretariat

.www.un.org/sc/committees/1267/monitoringteam.shtml :متاحة على املوقع التايل 
)56(



واأن�صاأ جمل�ص الأمن يف الفقرة 1 )ج( من قراره 1373 )2001( التزامات ت�صتهدف جتميد الأموال واأي اأ�صول مالية 

هوؤلء  ميتلكها  لكيانات  اأو  ارتكابها؛  يحاولون  اأو  اإرهابية،  اأعمال  يرتكبون  لأ�صخا�ص  تابعة  اأخرى  اقت�صادية  موارد  اأو 

الأ�صخا�ص اأو يتحكمون فيها ب�صورة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة؛ اأو لأ�صخا�ص وكيانات تعمل حل�صاب هوؤلء الأ�صخا�ص 

والكيانات، اأو بتوجيه منهم.

ول يحدد القرار اأفرادا اأو كيانات بعينها يجب جتميد اأموالهم ب�صبب �صلوعهم يف اأعمال اإرهابية ول ين�صئ اآلية لإدراج 

اأ�صمائهم يف قائمة. كما اأنه ل يعرف "العمل الإرهابي". وعّلقت املحكمة البتدائية الأوروبية على ال�صعوبات التي 

تكتنف تطبيق الفقرة 1 )ج( من القرار 1373 )2001( ب�صبب عدم وجود تعريف معرتف به عامليا ملفهومي "الإرهاب" 

)57(

و"العمل الإرهابي" يف القانون الدويل.

ونظرا لعدم ورود �صرح جامع مانع يف قرار جمل�ص الأمن 1373 )2001( ملاهية الأعمال التي يرتتب عليها اللتزام 

الأعمال  اأو  للإرهاب  تعاريف  اأوردت  البلدان  من  وكثري  بها.  اخلا�صة  تفا�صريها  تطبق  البلدان  فاإن  الأموال،  بتجميد 

الإرهابية يف قوانينها الت�صريعية اجلنائية الداخلية. وميكن يف هذه احلالة تطبيق امل�صادرة باعتبارها عقوبة جنائية مبوجب 

 �)2001( 1373 بالقرار  املطلوب جتميدها عمل  املمتلكات  ت�صمل جميَع  اأن  املرّجح  الوطني، لكن من غري  القانون 

ذلك لأن القرار يق�صي بتجميد جميع ممتلكات الذين يرتكبون اأعمال اإرهابية اأو يدعمونها، مبا يف ذلك املمتلكات غري 

املخ�ص�صة لل�صتخدام يف الأغرا�ص الإجرامية. وهذه املمتلكات لن تخ�صع للم�صادرة مبوجب اأحكام املدونة اجلنائية 

التي ل تن�ص عادة اإل على تقييد وم�صادرة الأدوات والعائدات الفعلية اأو املق�صودة للجرمية. ولذا يتطلب تنفيذ اللتزام 

املفرو�ص مبوجب القرار 1373 )2001( اإن�صاء �صلطة معنية بتجميد الأموال يف حمكمة اأو هيئة خمت�صة اأخرى م�صتقلة 

عن اإجراءات الدعوى اجلنائية.

ترتكب  التي  والداخلية  الأجنبية  والكيانات  بالأ�صخا�ص  اخلا�صة  قوائمه  الإقليمية  واملنظمات  البلدان  بع�ص  وي�صع 

اأعمال اإرهابية اأو ت�صرع يف ارتكابها اأو تدعمها والتي يجب جتميد اأموالها. وقد اعتمد جمل�ص الحتاد الأوروبي املوقفني 

امل�صرتكني            1999/727 و             1999/931  واملواقف امل�صرتكة اللحقة وطبق لوائح لإنفاذ قراري جمل�ص الأمن 

1267 )1999( و1373 )2001( والقرارات اللحقة بكل منهما.

وو�صع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و�صندوق النقد الدويل قانونا منوذجيا ب�صاأن غ�صل الأموال 

اإىل منوذج ل�صوغ ت�صريع ب�صاأن تقييد الأموال وامل�صائل املت�صلة به،   لفائدة البلدان التي حتتاج 
)58(

ومتويل الإرهاب

مثل امل�صادرة. 

التدابري الإجرائية الرامية اإىل حماية ال�سهود واملخربين

ي�صطلع ال�صهود بدور اأ�صا�صي يف التحقيق يف الأن�صطة الإرهابية وملحقة القائمني بها اأمام الق�صاء. وكثريا ما تكون 

حمايتهم اأمرا بالغ الأهمية يف جناح اإجراءات العدالة اجلنائية. وميكن النظر يف اتخاذ عدد من التدابري الإجرائية لتح�صني 

وملحقة  فيها  والتحقيق  الإرهاب  منع جرائم  اأ�صا�صية يف  باأهمية  م�صاعدتهم  تت�صم  الذين  واملخربين  ال�صهود  حماية 

مرتكبيها ق�صائيا. ويجب اأن تكفل هذه التدابري حتقيق توازن منا�صب بني �صرورة حماية �صلمة ال�صهود واللتزام ب�صون 

حق املدعى عليهم يف حماكمة عادلة.
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/CFSP/CFSP

)Decision of the European انظـــر قرار املحــكمة البتدائية الأوروبية ب�صاأن منظمة جماهدي خـــلق الإيرانيـــة �صــــد املجــل�ص 
)57(

.Court of First Instance in Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran v. Council )T-228 /02(( 

.www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/pdf/amlml05.pdf :القانون النموذجي متاح يف املوقع 
)58(



  "اإن قدرة ال�صهود على الإدلء ب�صهادتهم يف بيئة ق�صائية اأو التعاون مع التحقيقات التي جتريها اأجهزة اإنفاذ القانون 

دون خوف من الرتهيب اأو النتقام اأمر �صروري للمحافظة على �صيادة القانون"�

املمار�صات احل�صنة يف جمال حماية ال�صهود يف الإجراءات اجلنائية

 املتعلقة باجلرمية املنظمة، املكتب املعني باملخدرات واجلرمية، ال�صفحة 1�

•    قواعد الإثبات: من اأجل حماية ال�صهود، ميكن اأن تنظر الدول يف القيام باإ�صلحات اإجرائية من النوع   

الإدلء  لل�صهود  تتيح  اإثبات  قواعد  توفري  مبا يف ذلك  املنظمة،  اتفاقية اجلرمية  24 من  املادة  املتوخى يف 

تكنولوجيا  با�صتخدام  بال�صهادة  الإدلء  باإمكانية  كال�صماح  ال�صهود،  �صلمة  ي�صمن  نحو  باأقوالهم على 

الت�صالت مثل و�صلت الفيديو اأو غريها من الو�صائل امللئمة.

النظر  اأحيانا  يلزم  واملخربين،  ال�صهود  حماية  اأجل  من  املحاكمة:  قبل  بها  املدىل  بالأقوال  •    العرتاف   

البلدان الأوروبية، ُيعرتف  اإجرائية للعرتاف بالأقوال املدىل بها قبل املحاكمة. ففي معظم  يف و�صائل 

بالأقوال التي ُيديِل بها قبل املحاكمة �صهوٌد ومتعاونون مع الق�صاء باعتبارها اأدلة �صحيحة يف املحكمة، 

 ويفيد تقرير �صادر عن فريق خرباء 
)59(

�صريطة اأن تتاح للأطراف فر�صة امل�صاركة يف ال�صتماع اإىل ال�صهود.

تابع ملجل�ص اأوروبا اأنه ميكن افرتا�ص اأن الأقوال التي يديل بها �صهود قبل املحاكمة اأو التي يديل بها �صهود 

دون الك�صف عن هويتهم قد توفر حماية فّعالة لل�صهود يف النظام الذي تعترب فيه هذه الإجراءات اأدلة 

 )60(

�صحيحة عموما خلل �صري اإجراءات الدعوى.

•    عملية الإف�صاء: هناك نهج اإجرائي اآخر واعد يف جمال حماية ال�صهود واملخربين، ويتمثل يف تي�صري اإدارة   

 ويف كثري من 
)61(

�ص لها ال�صهود وال�صهود املحتملون.
ّ
عملية الإف�صاء وتقليل املخاطر التي ميكن اأن يتعر

نظم العدالة يحق ملحامي الدفاع احل�صول على اأقوال ال�صهود اأثناء اإف�صائها، غري اأن احتمال امل�صا�ص باأمن 

ال�صهود اأو املخربين من جراء هذه العملية يظل قائما. 

عدم الك�سف عن هوية ال�سهود واملخربين

يف كثري من البلدان الأوروبية، يجوز يف ظروف ا�صتثنائية ووفقا لقانون حقوق الإن�صان الأوروبي ال�صماح بعدم الك�صف 

عن هوية الأ�صخا�ص الذين يدلون باأدلة يف اإجراءات جنائية، وذلك للحيلولة دون التعرف اإليهم. ويف كثري من البلدان 

الآخذة بالقانون املدين، يتوقف قرار ال�صماح بعدم الك�صف عن هوية ال�صاهد على "قا�صي التحقيق"، الذي يجب عليه 

 ويتحقق ذلك من خلل 
)62(

اأن يتاأكد من اخلطر الذي يتعر�ص له ال�صاهد، وكذلك من هويته وم�صداقيته وموثوقيته.

اإجراء مقابلة ميكن اأن ل يح�صرها املتهم وحماميه واملدعي العام. ويف حال ا�صتبعاد هوؤلء الأ�صخا�ص، يجوز لهم متابعة 

املقابلة عن طريق و�صلة �صوتية مع متويه ال�صوت بوا�صطة جهاز تغيري ال�صوت )اأو و�صيلة اأخرى ماأمونة(، ويجب اأن تتاح 

)63(

للدفاع فر�صة طرح الأ�صئلة )اإما بوا�صطة الو�صلة ال�صوتية اأو باإحالة الأ�صئلة اإىل قا�صي التحقيق قبل بدء املقابلة(.
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 N. Piancete, "Analytical Report", in Council of Europe, Terrorism: Protection of Witnesses and Collaborators of  
)59(

�Justice )Strasbourg, France, Council of Europe, 2006(, p. 22

 Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe )Strasbourg,  
)60(

�France, Council of Europe, 2004(, p. 22
 على �صبيل املثال، تعترب املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�صلفيا ال�صابقة التاأخر يف الك�صف عن هوية ال�صاهد قبل املحاكمة تدبريا ميكن اأن 

)61(

تتخذه املحكمة لتوفري القدر املنا�صب من احلماية ل�صاهد معني.

 للطلع على درا�صة للمجموعة الوافرة من ال�صوابق الق�صائية التي تت�صمن مبادئ هامة من مبادئ قانون حقوق الإن�صان الدويل ب�صاأن عدم 
)62(

 D. Lusty, "Anonymous Accusers: an Historical and Comparative Analysis of Secret Witnesses in الك�صف عن هوية ال�صاهد، انظر

�Criminal Trials", The Sydney Law Review, 24, 2002, p. 363

�Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe, p. 19 
)63(



ويف كثري من الأحيان ميكن اأي�صا ال�صماح بالإغفال اجلزئي لهوية ال�صهود املعر�صني للخطر. وذلك باأن تتاح للمدعى 

عليه فر�صة لطرح اأ�صئلة على ال�صهود مبا�صرة، دون اأن ي�صطر ال�صهود اإىل ذكر اأ�صمائهم وعناوينهم. ويف هذه احلالت، ل 

يطلع على هويتهم اإل قا�صي املحاكمة. واأحيانا ت�صتخدم و�صائل معّينة للتمويه حتول دون تعرف املتهم اإىل هوية ال�صاهد 

ومن ثم ت�صمن حماية ال�صهود، وهو تدبري ي�صتخدم اأ�صا�صا حلماية هوية موظفي ال�صرطة ال�صريني.

الهوية خلل  ُمغفلي  مبخربين  ال�صتعانة  �صرعية  الأحيان  من  كثري  الإن�صان يف  الأوروبية حلقوق  املحكمة  قبلت  وقد 

التحقيقات الأولية، غري اأنها �صددت اأي�صا على اأن اللجوء اأثناء املحاكمة اإىل ا�صتخدام املعلومات التي يُح�صل عليها 

 ونادرا ما ُيلجاأ اإىل اإجراء ال�صماح باإغفال هوية ال�صاهد كليا اأو جزئيا، 
)64(

بهذه الطريقة يطرح م�صكلة من حيث النـزاهة.

 ويف 
)65(

حتى عندما يجيزه القانون، لأن هذا الإجراء ميكن عند التطبيق اأن يحد من مقبولية خمتلف عنا�صر ال�صهادة.

بع�ص احلالت، اإذا كان ال�صتماع اإىل �صاهد بح�صور املدعى عليه يعر�ص �صحة ال�صاهد و�صلمته خلطر و�صيك، ميكن 

اأو البدنية على  اأقوال ال�صاهد يف غياب املدعى عليه، وذلك من اأجل حماية ال�صاهد من التهديدات اللفظية  �صماع 

 
)66(

ال�صواء، وكذلك من التخويف بطريقة األطف من جانب املدعى عليه، مثل النظرات اأو احلركات التهديدية.

وتثري ال�صهادات املغفلة امل�صدر بع�ص امل�صائل فيما يتعلق بحقوق املدعى عليهم يف حماكمة عادلة. وقد و�صعت املحكمة 

هوية  القا�صي  يعرف  اأن  ويجب   
)67(

امل�صدر. املغفلة  بال�صهادة  ال�صتعانة  على  القيود  بع�ص  الإن�صان  الأوروبية حلقوق 

اإغفال  اأ�صباب طلب  اأن ينظر يف  اأنها موثوقة ويجب  اليمني وقرر  اأداء  ال�صاهد بعد  اأقوال  واأن يكون قد �صمع  ال�صاهد 

طرح  فر�صة  وحماميهم  عليهم  للمدعى  تتاح  اأن  ويجب  ال�صهود  وم�صالح  الدفاع  م�صالح  بني  املوازنة  ويجب  الهوية؛ 

 ووفقا للمحكمة الأوروبية 
)68(

اأ�صئلة على ال�صاهد؛ ول يجوز اأن ت�صتند الإدانة على اأ�صا�ص اأقوال ذلك ال�صاهد وحده.

حلقوق الإن�صان، تتوقف مقبولية ال�صهادات املغفلة امل�صدر على ظروف الق�صية وعلى ثلثة مبادئ نابعة من ال�صوابق 

 هل هناك اأ�صباب مقنعة تربر اإغفال الهوية؟ هل هناك تعوي�ص كاف عن القيود املفرو�صة نتيجة لذلك على 
)69(

الق�صائية:

املمار�صة الفعلية حلقوق الدفاع؟ هل ت�صتند الإدانة ح�صرا اأو ب�صورة جوهرية اإىل هذه ال�صهادة املغفلة امل�صدر؟ وقد �صنت 

 وتق�صي ت�صريعات 
)70(

قواعد خا�صة ب�صاأن اإغفال الهوية يف اأملانيا وبلجيكا وجمهورية مولدوفا وفرن�صا وفنلندا وهولندا.

بع�ص الدول )مثل جمهورية مولدوفا(، بوجوب تاأكيد اأقوال �صاهد مغفل الهوية لكي تعترب �صحيحة.

ي للإرهاب ُكتيِّب اإر�صادي ب�صاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ  46

 املرجع نف�صه، ال�صفحة 31�
)64(

 املرجع نف�صه، ال�صفحة 20�
)65(

 املرجع نف�صه، ال�صفحة 20�
)66(

 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان، في�صري �صد هولندا، 14 �صباط/فرباير 2002�
)67(

 X. Lameyre and M. Cardoso, "La délation en droit pénal français, une pratique qui ne dit pas son nom", in J. P.  )68(

 Brodeur and F. Jobard )eds.(, Citoyens et délateurs—La délation peut-elle être civique ? )Paris, Editions Autrement, 2005(,
�p. 152

 Council of Europe, Terrorism: Special Investigation Techniques )Strasbourg, France, Council of Europe, 2005(, p. 31؛ 
)69(

ا�صطلعت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان، بف�صل الأحكام ال�صادرة عنها، بدور هام من خلل "و�صع احلدود القانونية التي يجب اأن تخا�ص 

 C. Fignaut يف نطاقها احلرب على اجلرمية املنظمة يف اأوروبا"، وخ�صو�صا فيما يتعلق بال�صتعانة باملخربين ال�صريني وال�صهود املغفلي الهوية: انظر

 and L. Paoli )eds.(, Organized Crime in Europe—Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond
�)Dordrecht, the Netherlands, Springer, 2004(, p. 628

�N. Piancete, "Analytical Report", p. 19 
)70(



املعنية  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  التح�صريية  اللجنة  اإىل  املقّدم  تقريرها  يف  الدفاع  ملحامي  الدولية  الرابطة  واأكدت 

بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اأن "الإغفال التام لهوية ال�صهود ل يكون منا�صبا اإل يف احلالت التي يكون فيها 

)71(

املبلغ �صخ�صا �صاعد يف اكت�صاف اأدلة مقبولة، لكنه ل يديل باأقواله �صد املتهم يف الدعوى"�

ال�ستعرا�ض الدوري للت�سريعات

اأن تعتمد على وجه ال�صتعجال تدابري  اأمن النا�ص تدفع الدولة اإىل  اإجراءات حا�صمة حلماية  اإىل اتخاذ  لعل احلاجة 

جديدة ملكافحة الإرهاب، دون اأن ت�صنح لها اأحيانا فر�صة بحث اآثار تلك الإجراءات ب�صورة وافية من منظور حقوق 

الإن�صان اأو �صيادة القانون. ويف كثري من الأحيان تعتمد الإ�صلحات الت�صريعية ب�صورة طارئة. ومن ثم فمن الأهمية 

مبكان اإجراء ا�صتعرا�صات دورية للت�صريعات، ول �صيما عندما تكون الظروف امللحة التي اأدت اإىل اعتماد الت�صريع قد 

هداأت حدتها.

وتتحدد املراقبة الق�صائية ح�صب كل حالة على حدة وتتوقف على املوارد املتاحة للمتقا�صني للنخراط يف الدعوى. 

اآليات اأخرى لإخ�صاع الأحكام اخلا�صة للفح�ص الدقيق كالقيام على �صبيل املثال بتعيني م�صتعر�ص  وميكن اقرتاح 

خا�ص )كما هو احلال يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�صمالية(، اأو ا�صتعرا�ص من جانب الكونغر�ص )كما 

هو احلال يف الوليات املتحدة الأمريكية(، اأو ا�صتعرا�ص من جانب جلنة برملانية )كما يف كندا(. ومن �صاأن ال�صتعرا�ص 

الذي يجريه �صيا�صيون منتخبون دميقراطيا اأن يعزز امل�صاءلة العامة. 

انتهاء. وهذا  اأو حتى �صرط  اأدرج بع�ص الدول يف ت�صريعها املتعلق مبكافحة الإرهاب �صرطا خا�صا بال�صتعرا�ص  وقد 

ال�صتعرا�ص املطلوب يتيح فح�ص القانون فح�صا دقيقا من منظور احرتام �صيادة القانون. والغر�ص من ال�صتعرا�ص هو 

تقرير مدى تعزيز اأهداف القانون )اأي توفري الأمن( على نحو يتفق مع مبداأي �صيادة القانون واحرتام حقوق الإن�صان. 

وميكن اأن يكون هذا ال�صتعرا�ص مفيدا عندما تكون هناك بواعث قلق ب�صاأن ال�صرعة التي اعتمد بها الت�صريع اأو ب�صاأن 

طبيعة الأحكام اجلديدة اأو عندما حتوم �صكوك حول تنفيذ وتطبيق التدابري امل�صتحدثة مبوجب الت�صريع.
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 International Criminal Defence Attorneys Association, "Protection of Witnesses", position paper submitted to  
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 the Preparatory Commission for the International Criminal Court on rules of procedure and evidence, 26 July-13 August
.1999, p. 2





ثالثا-     دور �سلطات اإنفاذ القانون

ي�صوده  اإطار عمل  الإرهاب �صمن  القانون حتّديات معّينة يف جمابهة  اإنفاذ  ال�صرطة وغريهم من موظفي  يواجه موظفو 

حكم القانون ومراعاة حقوق الإن�صان. اإْذ كثرياً ما تظهر القيود التي حتّد من قدرة ال�صرطة عندما تواجه موؤامرة اإرهابية، 

وخ�صو�صاً حينما تكون تلك املوؤامرة ذات طبيعة دولية. وباعتبار ال�صعوبات التي تنطوي عليها عمليات ك�صف الأن�صطة 

الإرهابية والتحقيق فيها وال�صيطرة عليها، وهذا عدا عن ذكر منع الأفعال الإرهابية العنيفة، ل بّد لأجهزة ال�صرطة من 

اأن تنظر يف ال�صبل الكفيلة بتعزيز قدراتها التقنية والب�صرية وال�صرتاتيجية اللزمة للت�صّدي للإرهاب. واأما باعتبار الُبعد 

الدويل الذي يت�صم به كثري من الأن�صطة الإرهابية، فاإنه ل بّد لأجهزة ال�صرطة من اأن ت�صعى اأي�صاً اإىل تطوير قدراتها على 

التعاون يف ميدان اإنفاذ القانون. واأخرياً، فاإنه ب�صبب خا�صتي التعقيد واحل�صا�صية اللتني تت�صم بهما عمليات مكافحة 

الإرهاب، من املهّم اأن ُتعنى كل اأجهزة اإنفاذ القانون باإن�صاء اآليات قومية للإدارة الر�صيدة والقيادة ال�صحيحة وامل�صاءلة 

وحماية النـزاهة.

من واجبات ال�سرطة

"يحرتم املوظفون املكّلفون باإنفاذ القوانني، اأثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإن�صانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإن�صان 
لكل الأ�صخا�ص ويوّطدونها."

مدونة قواعد ال�صلوك للموظفني املكّلفني باإنفاذ القوانني

)قرار اجلمعية العامة 169/34، املرفق(

غري اأن مكافحة الإرهاب تتطّلب من ال�صرطة اأن تعمل على نحو وثيق مع القوى الع�صكرية واأجهزة ال�صتخبارات. علماً 

باأن هنالك خماطرة يف اأن يوؤّدي هذا التعاون اإىل التبا�ص يف التمييز بني ال�صرطة واجلي�ص، واإىل ع�صكرة �صلك ال�صرطة، 

وكذلك اإىل اإ�صعاف رقابة الهيئات املدنّية واإ�صرافها على ال�صرطة. ويف حال عدم حماية نزاهة ال�صرطة وا�صتقللها، فاإن 

مكافحة الإرهاب قد توؤدي اإىل ت�صيي�ص ال�صرطة، مّما ميكن اأن ينال من �صرعيتها وم�صداقيتها يف عيون ال�صكان. ولهذا 

ف وظيفة ال�صرطة يف اإطار تدابري مكافحة الإرهاب واأن تبنّي حدودها بو�صوح.
ّ
ال�صبب، يجب على الدول اأن تعر

ول بّد لل�صرطة من اأن تقوم باأداء وظيفتها بطريقة غري تع�ّصفية وغري متحّيزة، من دون تدّخل يف ال�صوؤون ال�صيا�صية. ويف 

حني يقت�صي ذلك وجود قدر معنّي من ال�صتقلل العملياتي، فاإن من املهّم اأي�صاً وجود �صمانات حتكم ذلك ال�صتقلل، 

لأن الإفراط يف ال�صتقلل الذاتي قد يوؤدي اإىل اإ�صاءات يف ا�صتعمال ال�صلطة. وبغية �صون ذلك التوازن الدقيق، فاإن من 

ال�صروري اأن تقوم ال�صرطة بعملها يف بيئة تّت�صم بال�صفافية، ويجب اأن تكون حتت طائلة امل�صاءلة عن ت�صّرفاتها.

ويف هذا الف�صل ُينظر يف عدد من امل�صائل احلا�صمة، ومنها ا�صتعمال طرائق حتقيق فّعالة وم�صروعة، وا�صتعمال �صلحيات 

العتقال والحتجاز، وا�صتعمال اأ�صاليب ا�صتجواب فّعالة وم�صروعة، ومنع جميع اأ�صكال عرقلة �صري العدالة. و�صوف 

ه انتباه خا�ص اإىل ق�صايا حماية ال�صهود، والتحقيق يف جرائم غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب والتعاون الدويل يف  ُيوجَّ

ميدان اإنفاذ القوانني.
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األف-     طرائق التحقيق

ية والأ�صلوب النمطي الذي تّتبعه املنظمات الإرهابية يف عملياتها اّتباع 
ّ
تتطّلب طبيعة املوؤامرات والأن�صطة الإرهابية ال�صر

�صة. وقد عمدت عّدة هيئات دولية واإقليمية معنية بحقوق الإن�صان اإىل ت�صليط ال�صوء على خماطر  طرائق حتقيق متخ�صّ

التمييز التي ينطوي عليها بع�ص طرائق اإنفاذ القانون امل�صتخدمة يف مكافحة الإرهاب. ومن اجلائز القول بعبارة عامة باأن 

�ص حقوق الأفراد للخطر ل ميكن ت�صويغه اإّل مبقت�صى اأ�صباب معقولة ت�صتند 
ّ
جلوء ال�صرطة اإىل اتباع طرائق حتقيق قد تعر

د عن 
ْ
اإىل مبادئ ال�صرورة والتنا�صب. وعند البّت فيما اإذا كان لدى ال�صرطة م�صّوغات، يف بع�ص الظروف اخلا�صة، للحي

الأ�صاليب العادية واملعتمدة التي متار�صها ال�صرطة، ي�صتطيع املرء اأن يّتبع املعايري التالية ويف�ّصرها ح�صرّياً ما اأمكن:

  ال�صرورة:   هل ُيعّد التدبري املتَّخذ �صرورياً حقاً، واألي�ص هناك تدابري اأخرى اأقّل تعّدياً اأو اأقّل �صرراً كان ميكن 

اللجوء اإليها لتحقيق الغر�ص نف�صه؟

  الفّعالية:   هل ثبت بالربهان، اأن ذلك التدبري ميكن اأن يحّقق الغايات التي ُتوّخي لأجلها، اأو هل هنالك 

اأ�صا�ص مو�صوعي معقول للعتقاد بذلك؟

 ذلك التدبري بحقوق الأفراد؟
ّ
ال�صرر:   اإىل اأّي مدًى ي�صر  

التاأثري يف  رمّبا  ثانوية غري م�صتح�صنة، مبا يف ذلك  اآثار  اأّي  التدبري  اأن ينتج عن  الثانوي:   هل ُيحتمل    الأثر 

قدرة ال�صرطة اإجماًل على العمل بفعالية مع جمتمع حملي معنّي، اأو يف رغبة املجتمع املحلي يف التعاون مع 

ال�صرطة؟ وهل ُيحتمل اأن ُي�صهم التدبري يف اإحلاق و�صمة �صّيئة بفئات معّينة؟

تعيني �ِسمات اجُلناة وا�ستهداف الفئات

يف القيام بالتحقيقات اخلا�صة مبكافحة الإرهاب، ي�صعب يف كثري من الأحيان ا�صتبانة هوّية امل�صتبه فيهم املحتَملني. 

ولأن بع�ص املجتمعات املحلّية املعّينة ميكن اأن تقرتن باأن�صطة اإرهابية، قد متيل ال�صرطة اإىل الرتكيز على تلك املجتمعات 

املحلية املعّينة من اأجل منع وقوع اأحداث اإرهابية. غري اأن تعيني ال�ِصمات بناء على النتماء العرقي اأو على النتماء 

الديني ل يعّد ا�صتجابة م�صروعة ملواجهة تلك التحّديات. وقد دعت جلنة الق�صاء على التمييز العن�صري الدول اإىل 

"كفالة اأّل تنطوي اأّي تدابري مّتخذة يف �صياق مكافحة الإرهاب على متييز من حيث الغر�ص اأو الأثر يقوم على اأ�صا�ص 
العرق اأو اللون اأو الن�َصب اأو الأ�صل القومي اأو العرقي، واأّل يخ�صع غري املواطنني للو�صم اأو الت�صوير ب�صورة منطية مقبولة 

)72(

حُتّدد على اأ�صا�ص عرقي اأو اإثني"�

ــم اإىل الأ�صل العرقي لأّي �صخ�ص، يف اأي جمتمع دميقراطي  ــتند ح�صراً اأو بقدر حا�ص ــويغ اأي فرق يف املعاملة ي�ص "ل ميكن ت�ص
معا�صر يقوم على مبادئ التعّددية واحرتام الثقافات املختلفة."

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان،13 كانون الأول/دي�صمرب 2005، ق�صية تيمي�صيف �صد رو�صيا، الفقرة 42�

اأن ا�صتبانة ال�ِصمات التي ت�صتند اإىل عوامل ُمربَهن اإح�صائياً على اقرتانها مب�صلك اإجرامي معنّي قد تكون  ويف حني 

من الأدوات الفّعالة حينما تكون موارد اإنفاذ القانون حمدودة، فاإن ا�صتخدام ال�ِصمات العامة التي متّثل تعميمات اأو 

�صة هو و�صيلة اإ�صكالية اإىل اأق�صى حد. ذلك اأن تعيني ال�ِصمات الذي ي�صتند اإىل افرتا�صات خا�صة  قوالب منطية غري ممحَّ

بالقوالب النمطية باأن الأ�صخا�ص الذين ينتمون اإىل اأ�صل "عن�صري" اأو وطني اأو عرقي اأو ديني معنّي ُيرّجح على نحو 

ر اخلا�ص عن  خم�صو�ص اأن يرتكبوا جرائم قد يوؤّدي اإىل اّتباع ممار�صات تتعار�ص مع مبداأ عدم التمييز. وقد اأعرب املقرِّ

العن�صري خلل دورتها اخلام�صة  التمييز  الق�صاء على  اعتمدتها جلنة  التي  املواطنني،  التمييز �صد غري  ب�صاأن  الثلثون  العامة  التو�صية   
)72(

وال�صتني )الوثائق الر�صمية للجمعية العامة، الدورة التا�صعة واخلم�صون، امللحق رقم A/59/18( 18(، الف�صل الثامن، الفقرة 10(�
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بالغ قلقه من اأن �صلطات اإنفاذ القوانني يف �صتى الدول قد اعتمدت ممار�صات يف مكافحة الإرهاب ت�صتند اإىل �ِصمات 

للإرهابيني تت�صّمن خ�صائ�ص مثل انتماء ال�صخ�ص العن�صري اأو العرقي اأو الوطني الأ�صلي اأو الديني املفرَت�ص.

اأن  الإرهاب،  اأثناء مكافحة  الأ�صا�صية وحمايتها يف  واحلريات  الإن�صان  تعزيز حقوق  ب�صاأن  العام،  ر 
ّ
املقر اأي�صاً  ولحظ 

ال�ِصمات املحّددة بناًء على الأ�صل الوطني اأو العرقي اأو النتماء الديني ُت�صتخدم اأي�صاً يف �صياقات عّدة، ومنها مثًل 

�صياق التدابري الرقابية اخلا�صة بالهجرة. ومن ثم فاإن ممار�صة اأ�صلوب تعيني ال�ِصمات الإرهابية تثري دواعي قلق بخ�صو�ص 

عدد من احلقوق الإن�صانية. كما اإن مبادرات التنقيب عن البيانات، التي ت�صتند اإىل تعيني �ِصمات اإرهابية عامة ت�صتمل 

ل تدّخًل غري متنا�صب، ومن َثّم يكون تع�ّصفياً، ينال  على خ�صائ�ص فئوية كالنتماء الديني اأو الأ�صل الوطني، قد ت�صكِّ

ر 
ّ
من احلّق يف اخل�صو�صية، الذي تكفله املادة 17 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية. وقد اأعرب املقر

اخلا�ص عن القلق من اأن تعيني ال�ِصمات القائم على الفرتا�صات امل�صتمّدة من القوالب النمطية قد يوؤّدي اإىل م�صاندة 

انفعالت النـزعات العدائية وُرهاب الأجانب لدى اجلمهور العام جتاه الأ�صخا�ص من من�صاأ عرقي اأو ديني معنّي.

هذا، ول بّد للدول من اأن تعّزز تدابري الرقابة احلدودية باعتبارها واحدة من الطرق املّتبعة يف ا�صتبانة الأخطار الأمنية يف 

مراكز الدخول اإىل اأقاليمها. غري اأن الراأي الذي ذكرته مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني اأن تعيني ال�ِصمات والفرز 

ر لهوية   اإذ اإن الك�صف املبكِّ
)34(

بال�صتناد فح�صُب اإىل اخل�صائ�ص الدينية اأو العن�صرية هو اأ�صلوب متييزي وغري منا�صب.

الإرهابيني امل�صتبه فيهم ميكن ت�صهيله من خلل اعتماد فحو�ص اأمنية متنّوعة ومن خلل تعزيز التعاون بني �صلطات 

حر�ص احلدود واأجهزة ال�صتخبارات و�صلطات الهجرة واللجوء التابعة للدول املعنية، وكذلك بالتعاون مع منظمات مثل 

املنظمات الدولية لل�صرطة اجلنائية )الإنرتبول( ومكتب ال�صرطة الأوروبي )اليوروبول(.

وبغية منع املمار�صات العن�صرية وغريها من املمار�صات التي ل ميكن ت�صويغها يف تعيني ال�ِصمات، لعّله من ال�صروري 

اأن تعتمد الدول الت�صريعات اللزمة حلظر هذه املمار�صات على وجه التحديد. كما اإن الت�صريعات الوطنية التي حتظر 

التمييز العن�صري ينبغي اأن تتناول ن�صاط ال�صرطة و�صبط الأمن على وجه التحديد كذلك. ولعّل من املفيد اأي�صاً اأن 

ر ما اإذا كانت حتّدد على نحو كاف "معايري ال�صتباه املعقول" فيما يخ�ّص خمتلف 
ّ
تراجع الدولة ت�صريعاتها لكي تقر

املمار�صات التي تّتبعها اأجهزة ال�صرطة و�صبط الأمن يف التحقيقات والتدّخلت. فاإذا كان القانون ل ين�ّص من قبُل على 

"معيار لل�صتباه املعقول"، فقد يكون من ال�صروري اإدخال معيار يقت�صي عدم جواز ممار�صة ال�صلحيات ذات ال�صلة 
ية والتحقيق اإّل بناًء على ا�صتباه ي�صتند اإىل معايري مو�صوعية.

ّ
باأن�صطة الرقابة واملراقبة ال�صر

وقد يكون من ال�صروري، عند وجود تقارير ذات م�صداقية عن ممار�صات غري مقبولة يف تعيني ال�ِصمات وال�صتهداف، 

القيام بتمحي�ص دقيق يف ممار�صات ال�صرطة و�صبط الأمن من اأجل مراجعة ال�صيا�صات العامة ومناهج التدريب وطرائق 

الإ�صراف والقواعد الإجرائية العملياتية. وعندما ل توجد الآليات الإدارية اللزمة للقيام بهذا التمحي�ص الدقيق، فلعّل 

من ال�صروري اإن�صاء �صلطة م�صتقّلة لتتوىل القيام بهذه املراجعة. كما اإن مراجعة اإح�صاءات اأجهزة ال�صرطة و�صبط الأمن 

وبياناتها على نحو تف�صيلي بح�صب فئات اللغة والدين واجلن�صية قد يقّدم تقييماً اأّولياً للممار�صات التمييزية املحتملة.

وميكن حت�صني ممار�صات اأجهزة ال�صرطة و�صبط الأمن بتوفري التدريب ب�صاأن التو�صيم العن�صري واملعايري املوجودة حالياً 

بخ�صو�ص اإثبات "ال�صتباه املعقول". ول بّد اأي�صاً من �صمان اإجراء حتقيقات فّعالة بوا�صطة هيئة م�صتقّلة اأو اآلية اإ�صراف 

ف بدافع عن�صري من ِقبل ال�صرطة، وكذلك �صمان 
ّ
مدنية يف احلالت املزعومة من التمييز العن�صري اأو اإ�صاءة الت�صر

اإنزال العقوبة امللئمة باأولئك الذين اقرتفوا تلك الأفعال. واأخرياً، يجب اتخاذ التدابري الكفيلة باإتاحة الإمكانية وتوفري 

يتقّدموا  لكي  املقبولة  غري  والأ�صكال  الأ�صاليب  من  وغريهما  العن�صريني  والتمييز  التو�صيم  اأ�صاليب  ل�صحايا  الأمان 

)73(

للإبلغ عن وقوع تلك احلادثات اإىل ال�صلطات املعنية.

ب تو�صيات حمّددة يف هذا اخل�صو�ص �صمن التو�صية رقم 11 ب�صاأن مكافحة العن�صرية   قّدمت اللجنة الأوروبية ملناه�صة العن�صرّية والتع�صّ
)73(

والتمييز العن�صري يف اأجهزة ال�صرطة و�صبط الأمن، املقّدمة يف اإطار ال�صيا�صة العامة للجنة، والتي اعُتمدت يف 29 حزيران/يونيه 2007�
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جمع املعلومات ال�ستخباراتية

حيازة املعلومات عن اجلماعات الإرهابية وحتليل تلك املعلومات و�صيلتان اأ�صا�صيتان ملنع اأعمال الإرهاب. وميكن جمع 

املعلومات من خلل امل�صادر املفتوحة وامل�صادر امل�صترتة اأي�صاً، كما ميكن احل�صول عليها من �صائر اأجهزة ال�صرطة داخل 

البلد وخارجه. وميكن حت�صني عملية جمع املعلومات بوا�صطة التقنيات التكنولوجية، وكذلك من خلل تنمية العلقات 

ب�صائر اأ�صحاب امل�صلحة، كاملجتمع املحلي واأجهزة اإنفاذ القانون الأخرى واأجهزة ال�صتخبارات واحلكومات الأجنبية.

كما اإن اأن�صطة جمع املعلومات ال�صتخباراتية، وخ�صو�صاً املراقبة ال�صرّية، يجب اأن تكون منّظمة مبوجب القانون، واأن 

ف يوؤدي اإىل التاأثري 
ّ
تتوىل الرقابة عليها هيئات م�صتقّلة، واأن تخ�صع اأي�صاً للمراجعة الق�صائية. ويجب اأن يكون اأّي ت�صر

يف احلياة اخل�صو�صية لأّي �صخ�ص حمدداً ومنّظماً مبوجب القانون. ومن ثم فاإن اأّي عملية للبحث اأو املراقبة اأو جمع 

املعلومات فيما يتعلق باأّي فرد من الأفراد يجب اأن يكون ماأذوناً بها مبقت�صى القانون. كذلك فاإن القوانني التي تاأذن 

بالتدّخل يف احلياة اخل�صو�صية ال�صخ�صية يجب اأن حتّدد بتف�صيل الظروف الدقيقة التي ُي�صمح فيها بذلك التدّخل، 

ذ بطريقة متييزّية. ويجب اأّل ُتنفَّ

17 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية على الدول الأطراف التدّخل يف خ�صو�صيات  وحتظر املادة 

الأ�صخا�ص امل�صمولني �صمن الولية الق�صائية للدولة، وتقت�صي من الدول حماية اأولئك الأ�صخا�ص مبوجب القانون من 

اأّي تدّخل تع�ّصفي اأو غري قانوين يف خ�صو�صياتهم. وقد باتت ا�صرتاتيجيات مكافحة الإرهاب احلديثة ت�صمل اجلهود 

اأعداد كبرية من الأفراد وحتليلها وا�صتخدامها. وعمدت دول كثرية اإىل تو�صيع نطاق  الرامية اإىل جمع املعلومات عن 

ت  �صلحيات املراقبة والقدرات اللزمة لها لدى اأجهزتها امل�صوؤولة عن اإنفاذ القوانني تو�صيعاً كبرياً )مبا يف ذلك التن�صّ

ال�صلكي، وا�صتخدام و�صائل التعّقب، ور�صد الت�صالت عرب الإنرتنت(. وهذه املمار�صات املاأذون لأجهزة اإنفاذ القوانني 

باّتباعها تنطوي على احتمالت توؤدي اإىل احلّد من خ�صو�صية الأفراد املعنيني. كما اإن ا�صتخدامها يثري ت�صاوؤلت عن 

كيفية العمل على حماية البيانات التي جُتَمع على هذا النحو، وكذلك تخزينها، والت�صارك فيها مع اأجهزة اأخرى، عندما 

تقت�صي ال�صرورة ذلك.

وعندما جُتَمع املعلومات ال�صخ�صية ل بّد من حمايتها منعاً من الو�صول اإليها اأو اإف�صائها اأو ا�صتخدامها على نحو ع�صوائي 

حمفوظة  ال�صخ�صية  بياناتهم  اأن  من  الطمئنان  للأفراد  تتيح  احتياطية  تدابري  وجود  كذلك  وينبغي  قانوين.  غري  اأو 

لأغرا�ص اإنفاذ القانون، واأن يكون مب�صتطاعهم ت�صويب البيانات غري ال�صحيحة اأو اإلغاوؤها.

النظم ال�ستخباراتية والت�سارك يف املعلومات 

م بال�صرورة اأّل يكون جمع املعلومات وحتليلها مقّيداً باحلدود الإقليمية اأو بنطاق البنية  اإن طبيعة التهديدات الإرهابية حتتِّ

 ومن ثم فاإن الت�صارك يف املعلومات وال�صتخبارات بني اأجهزة الأمن واإنفاذ القانون و�صيلة هامة يف 
)74(

التنظيمية املعنية.

منع الأعمال الإرهابية وغريها من الأفعال الإجرامية اخلطرية ال�صاأن. وقد اآتت اجلهود الرامية اإىل زيادة هذه املبادلت 

يف املعلومات بع�ص النتائج الإيجابية، ولكنها اأظهرت اأي�صاً، يف كثري من الأحوال، اأن الأطر القانونية الداخلية والدولية 

التي حتكم هذه املبادلت غري وافية بالغر�ص.

الراهنة  التبادل  اآليات  تلبية  اأجل �صمان  والإقليمي من  الإقليمي  الثنائي ودون  ال�صعيد  التقّدم على  بع�ص  وُيحرز حالياً 

احتياجات التعاون يف املجال الق�صائي ويف ميدان اإنفاذ القوانني، مع احلر�ص يف الوقت نف�صه على توفري ال�صمانات ال�صرورية 

من اأجل حماية البيانات ال�صخ�صية واحلقوق يف اخل�صو�صية الفردية. واإن معاهدة بروم، املوؤرخة 27 اأيار/مايو 2005، التي 

 Eveline R. Hertzberger, Counter-Terrorism Intelligence Cooperation in the European Union  )تورين، UNICRI، معهد 
)74(

الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة، 2007(، ال�صفحة 27�
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درجت يف الإطار القانوين 
ُ
كانت الدول املوّقعة عليها اأ�صًل اإ�صبانيا واأملانيا وبلجيكا وفرن�صا ولك�صمبورغ والنم�صا وهولندا، واأ

املعلومات من  الت�صارك يف  الدول على حت�صني  مة بق�صد م�صاعدة  بالحتاد الأوروبي، لهي مثال على مبادرة م�صمَّ اخلا�ص 

القرار  اإىل  اأي�صاً   وينبغي الإ�صارة 
)75(

القانونية ومكافحتها. العابرة احلدود والهجرة غري  اأجل منع اجلرائم الإرهابية واجلرائم 

الإطاري ال�صادر عام 2006 عن جمل�ص الحتاد الأوروبي ب�صاأن تب�صيط م�صار تبادل املعلومات وال�صتخبارات بني �صلطات 

 الذي ُير�صي املبادئ الأ�صا�صية لتبادل املعلومات وال�صتخبارات 
)76(

اإنفاذ القانون التابعة للدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي،

الفّعال وال�صريع لأغرا�ص القيام بالتحقيقات اجلنائية اأو العمليات ال�صتخباراتية اجلنائية. وتقع على عاتق كل دولة امل�صوؤولية 

عن توفري الأطر القانونية والرقابية التنظيمية التي ُي�صرت�صد بها يف هذه املبادلت عرب النظم املتعّددة، وكذلك عن �صمان عدم 

تعري�ص �صلمة عملية اإقامة العدالة اجلنائية اأو اأجهزة العدالة اجلنائية املعنية للخطر.

ا�ستخدام املخربين واملتواطئني من املجرمني

حتتاج  ما  كثرياً  الإرهابية،  اجلرائم  وقوع  ومنع  والإرهابية  الإجرامية  املوؤامرات  روابط  ف�صم  اإىل  ال�صرطة  ت�صعى  عندما 

اإثباتية عن  اأدلة  التعاون وتقدمي  الراغبني يف  واملتواطئني يف اجلرائم  املّدعى عليهم  التعويل على �صهادات �صركاء  اإىل 

 فاإن 
)78(

 ومع اأن البع�ص قد يجادل باأنه لي�ص هنالك اأدلة كافية تثبت فعالية هذا النهج بعينه،
)77(

�صركائهم ال�صابقني.

اأ�صا�صياً يف حتقيق النجاح يف ك�صف الإرهاب واجلرمية  ا�صتخدام املخربين واملتواطئني من املجرمني يعترب عادة عن�صراً 

 ومن 
)80(

 وتبعاً لذلك، ترّوج اتفاقيات واتفاقات دولية خمتلفة فعًل لّتباع هذه الطرائق.
)79(

املنظمة وملحقتهما ق�صائياً.

ال�صروري اأي�صاً يف بع�ص الأحيان وجود قوانني وطنية تاأذن بهذه املمار�صات، وحتّدد كيف ومتى ميكن اأن ُت�صتخدم اأدلة 

الإثبات، التي يتم احل�صول عليها من خلل م�صادر من هذا القبيل، لغر�ص اإدانة ال�صخ�ص املتهم.

اأ�صاليب امل�صاومة على  وب�صبب اأهمية "�صهادة املتواطئ يف اجلرم" يف الق�صايا التي ت�صمل الإرهاب، فاإن اللجوء اإىل 

�صفقة للإقرار باجلرم وعرو�ص الإعفاء من العقوبة اأو الت�صاهل يف احلكم، كثرياً ما يوؤدي دوراً حا�صماً يف جمع الأدلة 

الإثباتّية ويف حتقيق النجاح يف امللحقة الق�صائية لهذه الق�صايا. ولذلك، يتبنّي يف املمار�صة العملية اأن تدابري حماية 

ال�صهود، باعتبارها و�صيلة ميكن اللجوء اإليها حلْمل املخرِبين من املجرمني على التعاون، تكون مقرتنة بتدابري اأخرى مثل 

امل�صاومة على �صفقة للإقرار باجلرم والإعفاء من العقوبة وتخفيف اأحكام العقوبة.

ح فيه التزامات كل الطرفني. ولكْن يف معظم البلدان ل تزال  وكثرياً ما ُيربم اتفاق ر�صمي بني املخرِب وال�صرطة تو�صَّ

هنالك حاجة اإىل توفري اإطار اأ�صّد اإحكاماً لإدارة العلقة باملخرِبين، يف �صيغة مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية قانونية 

وكذلك فيما يخ�ص زيادة الإ�صراف من جانب جهة م�صتقلة.

 املرجع نف�صه، ال�صفحتان 89 و90�
)75(

 القرار الإطاري ال�صادر عن جمل�ص الحتاد الأوروبي  JHA/2006/960 ، واملوؤرخ 18 كانون الأول/دي�صمرب 2006، ب�صاأن تب�صيط م�صار 
)76(

 ،L 386 ،تبادل املعلومات وال�صتخبارات بني �صلطات اإنفاذ القانون التابعة للدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي )اجلريدة الر�صمية للحتاد الأوروبي

29 كانون الأول/دي�صمرب 2006(�

 Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe, p. 22; A. J.  
)77(

 Schreiber, "Dealing with the Devil: an examination of the FBI's troubled relationship with its confidential informants",
�Columbia Journal of Law and Social Problems, vol. 34, No. 4 )2001(, pp. 301- 368

 N. R. Fyfe and J. Sheptycki, Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases: An International  
)78(

 London, Home Office, 2005); also N. R. Fyfe and J. Sheptycki, "International( 0/Review, Home Office Online Report 27
 trends in the facilitation of witness co-operation in organized crime cases", European Journal of Criminology, vol. 3,

�No. 3 )2006(, pp. 319- 355

�J. P. Laborde, �tat de droit et crime organisé )Paris, Dalloz, 2005( ،على �صبيل املثال 
)79(

 على �صبيل املثال، اتفاقية اجلرمية املنظمة وتو�صية جمل�ص اأوروبا رقم Rec)2001(11، املوّجهة من جلنة الوزراء اإىل الدول الأع�صاء بخ�صو�ص 
)80(

املبادئ التوجيهية ب�صاأن مكافحة اجلرمية املنظمة، والتي اعتمدتها جلنة الوزراء  يف 19 اأيلول/�صبتمرب 2001�
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ا�ستخدام اأ�ساليب التحقيق احلديثة

ل ميكن املغالة يف التاأكيد على فّعالية اأ�صاليب كاملراقبة الإلكرتونية والعمليات امل�صترتة وتدابري الت�صليم املراقب. وهذه 

الأ�صاليب مفيدة ب�صفة خا�صة يف التعامل مع اجلماعات املعّقدة طريقة عملها، وذلك ب�صبب ما ينطوي عليه اإحراز �صبل 

لة واأخطار كامنة. ومن ثم فاإن املنجزات  الو�صول اإىل املعلومات عنها وجمع ال�صتخبارات عن عملياتها من �صعوبات متاأ�صّ

التكنولوجية املتقّدمة، مثل املراقبة عرب احلدود با�صتخدام ال�صواتل واعرتا�ص املكاملات الهاتفية من خلل الو�صلت 

ال�صاتلية، تتيح الإمكانية لعمليات التحقيق عرب احلدود من دون اأن يح�صرها �صابط التحقيق الأجنبي �صخ�صياً.

هذه  تتمّثل  وذلك جلعلها  الأ�صاليب  بهذه  ال�صلة  ذات  الداخلية  والت�صريعات  الرتتيبات  النظر يف  اإعادة  من  بّد  ول 

التطورات التكنولوجية، مع احلر�ص على اأن تو�صع يف احل�صبان التام يف اأثناء ذلك اأّي تبعات قد مت�ّص بحقوق الإن�صان، 

وكذلك احلاجة اإىل تي�صري التعاون الدويل يف هذا ال�صدد. وحيثما يكون حمتمًل اأن توؤدي اأ�صاليب التحقيق اخلا�صة 

اإىل التدّخل يف احلقوق املكفولة، يجب عندئذ اأن تخ�صع للرقابة الفعلية من جانب هيئات م�صتقّلة عّمن يقوم بتنفيذها 

�صخ�صاً كان اأم هيئة.

وقد اأّدت التطورات التكنولوجية اجلديدة وطرائق التحقيق احلديثة اإىل ن�صوء م�صائل جديدة بخ�صو�ص م�صروعية هذه 

العامني واملحاكم  ال�صرطة واملّدعني  التحقيق. ومن واجب  اأثناء م�صار  امل�صمولني يف  الطرائق، وحماية حقوق الأفراد 

�صمان ا�صتخدام هذه الطرائق على نحو قانوين ووفقاً ملعايري حقوق الإن�صان ال�صارية.

ويجب على املّدعني العامني اأن يكونوا حذرين جداً يف ا�صتخدامهم الأدلة الإثباتية التي يح�صلون عليها من خلل 

الذين  ال�صباط  اإىل  بالن�صبة  اجلنائية  امل�صائل  يف  للتعاون  القانوين  الأ�صا�ص  اإن  كما  "احلديثة".  الطرائق  هذه  تطبيق 

يعملون حتت �صتار اأو بهوّية منتَحلة لي�ص اأ�صا�صاً قوياً دائماً. واأما بالن�صبة اإىل املّدعني العامني واملحاكم فهناك ت�صاوؤلت 

عة يف دول اأخرى من خلل تطبيق طرائق لي�صت بال�صرورة مقبولة يف دولتهم  عن جواز ا�صتخدام الأدلة الإثباتية املجمَّ

هم، وكذلك عن ا�صتخدام اأدلة اإثباتية ح�صل عليها موظفون ر�صميون يف دولة اأخرى باأ�صاليب تعّد انتهاكاً لقانون تلك 

الدولة. ول ريب يف اأن التحّقق من م�صروعية الأدلة الإثباتية التي يتّم احل�صول عليها نتيجة لتعاون بني اأجهزة ال�صرطة 

على ال�صعيد الدويل ل يخلو من �صعوبات اإجرائية وعملية.

باء-     العتقال والحتجاز

حرمان الأفراد من حريتهم ال�صخ�صية واحدة من اأ�صيع الو�صائل املّتبعة يف مكافحة اجلرمية والإرهاب ومنعهما. ومع اأن م�صطلحي 

"العتقال" و"الحتجاز" كثرياً ما ُي�صتخدمان على نحو قابل ل�صتبدال اأحدهما بالآخر، فهما ي�صريان اإىل مفهومني خمتلفني. 
 
)81(

ووفقاً ملجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعّر�صون لأّي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن،

ي�صري التعبري "اعتقال" �صخ�ص ما اإىل فعل القب�ص عليه بدعوى ارتكابه ُجرماً اأو مبوجب اإجراء من �صلطة ما. ولهذا فاإن اإلقاء 

القب�ص على �صخ�ص ما قد يجري بناًء على اأ�صباب جنائية وُيحال اإىل قا�ٍص لإعادة النظر فيه، اأو قد يتم باأمٍر اإداري )"باإجراٍء 

من �صلطٍة ما"(. والأ�صخا�ص املقبو�ص عليهم ُيحتجزون يف كثري من الأحيان، ولكْن لي�ص ذلك بال�صرورة.

ب�صروط  قانوناً  مقّيداً  يكون  اأن  يجب  واحتجازهم  الأ�صخا�ص  لة لعتقال  املخوَّ لل�صلحيات  قانوناً  اجلائز  التطبيق  واإن 

حمّددة تكون مبّينة بو�صوح يف القانون، وت�صتلِزم امل�صاءلة ب�صاأنها لحقاً. واأما مبادئ حقوق الإن�صان الرئي�صية التي يجب 

لة للعتقال والحتجاز فهي كما يلي: اأن توّجه التطبيق اجلائز قانوناً لل�صلحيات املخوَّ

•   يجب اأن يكون كٌل من العتقال والحتجاز جائزاً قانوناً ولي�ص تع�ّصفياً؛  

رة مبوجب القانون؛
ّ
•   يجب اأن يكون كل من العتقال والحتجاز وفقاً لإجراءات مقر  

 قرار اجلمعية العامة 173/43، املرفق.
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الرباءة،  افرتا�ص  مبداأ  مع  تتوافق  معاملًة  ُيحتجزون  الذين  اأو  ُيعتقلون  الذين  الأفراد  ُيعاَمل  اأن  •    يجب   

وينبغي احتجازهم منف�صلني عن الأ�صخا�ص املُدانني؛

•    ينبغي اأن يحّدد القانون اآجاًل زمنية معّينة ودقيقة ب�صاأن مثول ال�صخ�ص املعتَقل/املحتَجز الفوري اأمام   

�صلطة ق�صائية؛

مب�صتطاعه  يكون  اأن  ويجب  قانوين،  مب�صت�صار  الت�صال  �صبل  املعتقل/املحتَجز  لل�صخ�ص  ُتتاح  اأن  •    يجب   

ية تاّمة؛
ّ
التوا�صل مع امل�صت�صار ب�صر

هة اإليه، بلغة  •    يجب اإعلم ال�صخ�ص املعتقل/املحتَجز باأ�صباب اإلقاء القب�ص عليه/احتجازه، وبالّتهم املوجَّ  

ميكنه فهمها؛

•   يجب اإعلم ال�صخ�ص املعتقل/املحتَجز بحقوقه، مبا فيها احلق يف احل�صول على م�صت�صار قانوين؛  

•    يجب اأن يتم ت�صجيل تاريخ اعتقال �صخ�ص ووقته واأ�صبابه، وهّوية املعتقل اأو املحتَجز، وهوّية ال�صخ�ص   

اأمام �صلطة ق�صائية،  )اأو الأ�صخا�ص( الذي نّفذ مهّمة القب�ص عليه، ووقت وتاريخ اأول مثول لل�صخ�ص 

ت�صجيًل تاماً ح�صب الأ�صول املّتبعة؛

•   لل�صخ�ص املعتقل/املحتَجز احلُق يف �صبل الت�صال بالعامل اخلارجي؛  

•    لل�صخ�ص املعتقل/املحتَجز احلُق يف اإجراءات تقدمي دعوى لدى حمكمة لكي تبّت املحكمة ب�صاأن قانونية   

القب�ص عليه اأو احتجازه اأو كليهما )احلق يف املثول اأمام الق�صاء(. 

"معقولية" ال�صتباه التي يجب اأن ي�صتند اإليها القب�ص على �صخ�ص ما )اعتقاله( ت�صّكل جزءاً اأ�صا�صياً من ال�صمانة الواقية من 
القب�ص على الأ�صخا�ص واحتجازهم تع�ّصفياً

ــبقاً وجود وقائع اأو معلومات من �صاأنها اأن تر�صي مراقباً مو�صوعياً باأن ال�صخ�ص املعني  ــتباه معقول" يفرت�ص م�ص "اإن توافر "ا�ص
قد يكون ارتكب اجُلرم. غري اأن ما قد ُيعترب "معقوًل" �صوف يتوّقف على امللب�صات. ويف هذا اخل�صو�ص، فاإن اجلرمية الإرهابية 

تندرج �صمن فئة خا�صة. اإذ ب�صبب ما يلزمها من خماطر احتمال وقوع خ�صائر يف الأرواح ومعاناة اإن�صانية، تكون ال�صرطة ُملَزمة 

ية. 
ّ
ــتمّدة من م�صادر �صر ــتعجال يف متابعة كل املعلومات املتاحة، مبا يف ذلك املعلومات امل�ص ف مبنتهى ال�ص

ّ
ــر باملبادرة اإىل الت�ص

ــتبه فيه وذلك بناًء على معلومات موثوق بها، ولكن ل   اإىل القب�ص على اإرهابي م�ص
ّ
ــطر ــرطة كثرياً ما قد ُت�ص علوة على اأن ال�ص

ميكن ك�صفها اإىل امل�صتبه فيه اأو تقدميها يف املحكمة لدعم التهمة، من دون تعري�ص م�صدر املعلومات للخطر."

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان، ق�صية فوك�ص وكامبل وهارتلي �صد اململكة املتحدة

30 اآب/اأغ�صط�ص 1990، الفقرتان 32 و34�

ف يناق�ص املبداأ الذي يقت�صي اأّل يكون القب�ص على 
ّ
اأما القب�ص على الأ�صخا�ص بناًء على التو�صيم العرقي فهو ت�صر

اأو تفتي�صه  اأو توقيفه  القب�ص على �صخ�ص ما  للتع�ّصف ي�صتوجب �صمناً عدم  الرف�ص  اأبداً. وهذا  اأي �صخ�ص تع�ّصفياً 

لأ�صباب متييزية.

حظر اعتقال الأ�سخا�ض واحتجازهم تع�ّسفيًا

تقت�صي الفقرة 3 من املادة 9 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية اأنه يجب، يف الق�صايا اجلنائية، اإح�صار 

قانوناً  املخّولني  املوظفني  اأحد  اأو  قا�ص  اأمام  �صريعاً  للمثول  معتقل )حمتَجز(  اأو  عليه(  )مقبو�ص  موقوف  �صخ�ص  اأّي 

مبمار�صة �صلحيات ق�صائية. ومن حق ال�صخ�ص املوقوف الرجوع اإىل حمكمة لكي تف�صل تلك املحكمة من دون اإبطاء 

يف قانونية توقيفه اأو اعتقاله، وتاأمر بالإفراج عنه اإذا كان العتقال غري قانوين.
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"ل يجوز لأي موظف من املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني اأن يقوم باأي عمل من اأعمال التعذيب اأو اأن يتغا�صى عنه، كذلك 
ل يجوز لأي من املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني اأن يتذّرع باأوامر عليا اأو بظروف ا�صتثنائية كحالة احلرب، اأو التهديد باحلرب، 

اأو تهديد للأمن القومي، اأو عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي الداخلي، اأو اأية حالة اأخرى من حالت الطوارئ العامة، لتربير التعذيب 

اأو غريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة."

مدونة قواعد �صلوك املوظفني املكّلفني باإنفاذ القوانني

)قرار اجلمعية العامة 169/34، املرفق، املادة 5(�

علماً باأنه لي�ص ثّمة اإجابة دقيقة اأو �صاملة من �صلطة مرجعية على ال�صوؤال عن كم �صاعة اأو يوماً يجيز حكم القانون 

املتحدة  الأمم  ملفو�صية  التابعة  الإن�صان،  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأن  عنه. غري  الإفراج  اأو  اّتهامه  قبل  �صخ�ص  احتجاز 

نت، يف تعليقها العام 
ّ
حلقوق الإن�صان، واملن�صاأة لر�صد المتثال للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، بي

رقم 8 لعام 1982، اأن القانون يف معظم الدول الأطراف يحّدد قيوداً زمنية اأكرث دقة يف هذا اخل�صو�ص، ولكْن يف راأي 

اللجنة يجب اأّل تتجاوز الآجال ب�صعة اأيام.

احلق يف التبليغ ويف الت�سال حني العتقال

هة اإليه، ويف الت�صال مبحام عقب اعتقاله فوراً. اأما  اأّي �صخ�ص ُيعتقل له احلق يف اإعلمه بحقوقه، ويف معرفة التهمة املوجَّ

يف حالة اعتقال مواطن اأجنبي، فاإن التفاقات والربوتوكولت العاملية ب�صاأن مكافحة الإرهاب واتفاقية فيينا للعلقات 

 كلها تقت�صي اأن لل�صخ�ص احلق يف الت�صال مبمّثل للدولة التي هو من رعاياها ويف اأن يزوره ذلك املمّثل. 
)82(

القن�صلية

واأما يف حالة اعتقال �صخ�ص عدمي اجلن�صية، فاإن ذلك ال�صخ�ص له احلق يف الت�صال باللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، 

ويف اأن يزوره ممّثل الدولة التي يقيم يف اإقليمها ذلك ال�صخ�ص عادًة، وكذلك يف اإعلمه بحقوقه.

املادة 9 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

  "1-   لكل فرد حق يف احلرية ويف الأمان على �صخ�صه. ول يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�ّصفا. ول يجوز حرمان اأحد من حريته اإل 

ر فيه.
ّ
لأ�صباب ين�ص عليها القانون وطبقاً للإجراء املقر

"2-   يتوّجب اإبلغ اأي �صخ�ص يتم توقيفه باأ�صباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوّجب اإبلغه �صريعاً باأية تهمة توّجه اإليه.  

  "3-   يقّدم املوقوف اأو املعتقل بتهمة جزائية، �صريعاً، اإىل اأحد الق�صاة اأو اأحد املوظفني املخولني قانوناً مبا�صرة وظائف ق�صائية، ويكون 

من حقه اأن يحاكم خلل مهلة معقولة اأو اأن يفرج عنه. ول يجوز اأن يكون احتجاز الأ�صخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة 

العامة، ولكن من اجلائز تعليق الإفراج عنهم على �صمانات لكفالة ح�صورهم املحاكمة يف اأية مرحلة اأخرى من مراحل الإجراءات 

الق�صائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند القت�صاء.

  "4-   لكل �صخ�ص ُحرم من حريته بالتوقيف اأو العتقال حق الرجوع اإىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة دون اإبطاء يف قانونية 

اعتقاله، وتاأمر بالإفراج عنه اإذا كان العتقال غري قانوين.

"5-   لكل �صخ�ص كان �صحية توقيف اأو اعتقال غري قانوين حق يف احل�صول على تعوي�ص."  

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 596، الرقم 8638�
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اأعربت اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان عن القلق من  اأما بخ�صو�ص احلق يف تلقي امل�صاعدة من حمامي الدفاع، فقد 

واأما 
 )83(

اء تدابري مكافحة الإرهاب التي حترم املحتَجزين من �صبل الو�صول اإىل حمام فوراً عقب اإلقاء القب�ص عليهم.
ّ
جر

احلاجة اإىل تدبري ين�ّص على مهلة زمنية–والتي يجب اأن تكون ق�صرية–من اأجل اإتاحة �صبل الو�صول املوَماأ اإليها فهي 

حاجة ميكن ت�صويغها، لكنها يجب اأن تكون مطابقة ملقت�صيات املادتني 9 و14 من العهد الدويل املذكور.

وعقب اإلقاء القب�ص على الأفراد، فاإنهم ُيحتَجزون يف كثري من الأحيان يف مرافق الحتجاز لدى ال�صرطة. ويف تلك 

 ويجب اأي�صاً على ال�صرطة اأن ت�صمن عدم 
)84(

احلالت تكون ال�صرطة ُملَزمة ب�صمان �صلمة اأولئك الأفراد و�صّحتهم.

اإخ�صاع اأّي فرد، وهو رهن الحتجاز يف عهدتها، للتعذيب اأو غريه من اأ�صكال املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية 

اأو املهينة.

ول�صوف جتد بلدان كثرية اأن من ال�صروري اأن ُتعنى باإعادة النظر يف �صيا�صاتها العامة واإجراءاتها العملياتية والتوجيهات 

اخلا�صة بال�صرطة وبرامج التدريب ذات ال�صلة مبمار�صات ال�صرطة بخ�صو�ص القب�ص على امل�صتبه فيهم واحتجازهم املوؤّقت.

ا�ستجواب امل�ستبه فيهم ومقابلتهم  جيم- 

تعّزز  اأن  التي ميكن  املعلومات  اأجل جمع  ُتّتبع من  التي  التحقيق  فيه هي طريقة من طرائق  امل�صتبه  ال�صخ�ص  مقابلة 

ه م�صاره مبداأ افرتا�ص  التحقيق اأو اأن ُت�صتخَدم كاأدلة اإثبات خلل املحاكمة. لكن ا�صتخدام هذه الطريقة يجب اأن يوجِّ

الرباءة. واحلق يف التزام ال�صمت حق متاأ�صل يف افرتا�ص الرباءة. علوة على ذلك، فاإن الفقرة 3 )ز( من املادة 14 من 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية تبنّي اأن من حق كل �صخ�ص مّتهم "اأّل ُيكره على ال�صهادة �صد نف�صه 

�صون 
ّ
اأو على العرتاف بذنب". كما اأن املبداأ 21 من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر

ه على ما يلي: لأّي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، �صريح متاماً يف هذا اخل�صو�ص بن�صّ

  "1-    يحظر ا�صتغلل حالة ال�صخ�ص املحتَجز اأو امل�صجون ا�صتغلًل غري لئق بغر�ص انتزاع اعرتاف منه اأو 

اإرغامه على جترمي نف�صه باأية طريق اأخرى اأو ال�صهادة �صد اأي �صخ�ص اآخر.

�ص اأي �صخ�ص حمتجز اأثناء ا�صتجوابه للعنف اأو التهديد اأو لأ�صاليب ا�صتجواب تنال من قدرته 
ّ
  "2-   ل ُيعر

على اتخاذ القرارات اأو من حكمه على الأمور."

م جمموعة املبادئ، يف املبداأ 23 منها اأي�صاً، توجيهات اإر�صادية بخ�صو�ص اإجراء ال�صتجواب/املقابلة، فتن�ّص  كما تقدِّ

اأو م�صجون، والفرتات  ا�صتجواب ل�صخ�ص حمتَجز  اأّي  القانون مّدة  التي يحّددها  بالطريقة  وُتعتَمد  ل  "ُت�صجَّ اأن  على 

الفا�صلة بني ال�صتجوابات، وكذلك هوّية املوظفني الذين يجرون ال�صتجوابات وغريهم من احلا�صرين."

واأما التعذيب وغريه من اأ�صكال املعاملة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة فهي حمظورة حظراً مطلقاً. اإْذ اإن املادة 7 من 

العهد الدويل تن�ّص على اأنه "ل يجوز اإخ�صاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو احلاّطة 

بالكرامة". ويرد تعريف �صامل ملفهوم "التعذيب" يف اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة 

القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة.

�)A/58/266( تقرير الأمني العام عن حماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية يف �صياق مكافحة الإرهاب 
)83(

 مدونة قواعد ال�صلوك للموظفني املكّلفني باإنفاذ القوانني، املادة 6 )قرار اجلمعية العامة 169/34، املرفق(.
)84(
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ر ل ينبغي قبولها كاأدلة 
ْ

كذلك فاإن املعلومات التي يتم احل�صول عليها من خلل التعذيب اأو غريه من اأ�صكال الق�ص

�صون لأّي �صكل 
ّ
اإثبات يف املحكمة. وين�ّص املبداأ 27 من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر

من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن على اأْن "ُيوؤخذ يف العتبار عدُم التقّيد بهذه املبادئ يف احل�صول على الدليل لدى 

البّت يف جواز قبول ذلك الدليل �صد �صخ�ص حمتَجز اأو م�صجون"�

مكافحة  تدابري  يخ�ّص  فيما  كثرية  �صياقات  يف  تربز  املعاملة  واإ�صاءة  التعذيب  م�صاألة  اأخذت  الأخرية،  ال�صنوات  ويف 

الإرهاب. ويف 22 ت�صرين الثاين/نوفمرب 2001، اأ�صدرت جلنة مناه�صة التعذيب، التابعة ملفو�صية الأمم املتحدة حلقوق 

الإن�صان، بياناً موّجهاً اإىل الدول الأطراف يف اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو 

اللاإن�صانية اأو املهينة، تذّكرها فيه "بطبيعة معظم اللتزامات التي اأخذتها على عاتقها من حيث اإنها التزامات ل ميكن 

التحّلل منها" لدى ت�صديقها على اتفاقية مناه�صة التعذيب. وقد اأعربت اللجنة مراراً وتكراراً عن قلقها من اأن اأ�صاليب 

التحقيق املنافية لأحكام املادة 7 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية ل تزال ُت�صتخدم، ح�صبما ُيّدعى، 

غ لّتباع  ع وُيتم�ّصك بها كم�صوِّ ُيتَذرَّ ما  بال�صرورة"، غري املعرَتف بها مبقت�صى العهد الدويل، كثرياً  "الدفع  واأن حّجة 

اأ�صاليب ا�صتجواب تبلغ درجة جتعلها �صكًل من اأ�صكال التعذيب.

"اإن مقت�صيات التحقيق وال�صعوبات التي ل ُينَكر وجودها يف �صميم مكافحة اجلرمية، وخ�صو�صاً فيما يتعلق بالإرهاب، ل ميكن 
اأن توؤدي اإىل و�صع قيود حتّد من احلماية التي ينبغي توفريها بخ�صو�ص �صلمة الأفراد البدنية."

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان، ق�صية توما�صي �صد فرن�صا، 27 اآب/اأغ�صط�ص 1992، الفقرة 115�

ومن امل�صائل التي تدعو اإىل القلق فيما يخ�ّص ا�صتجواب املحتَجزين من امل�صتبه يف كونهم اإرهابيني م�صاألة اخل�صية من 

رّية غري جائزة، حتى واإن مل تبلغ يف مفعولها م�صتوى اإيقاع "اأمل اأو عذاب �صديد" مّما حتظره اتفاقية 
ْ

ا�صتخدام تدابري ق�ص

مناه�صة التعذيب. وقد يكون اللجوء اإىل التدابري التي ت�صّبب امل�صّقة و�صيلة ل ميكن اجتنابها من اأجل حتقيق اأغرا�ص 

اإذا مل يكن لها ما  اأن تلك امل�صّقة  اأو ال�صتجواب. غري  الحتجاز، و�صمان �صلمة الأفراد العاملني يف مهام احلرا�صة 

بغية  ُي�صَتجَوب  الذي  ال�صخ�ص  اإرادة  قهر  هو  منها  الغر�ص  واإمنا  امل�صروعة  وال�صلمة  الحتجاز  �صرورات  ي�صّوغها من 

�صمان احل�صول على معلومات منه، فاإنها ت�صبح غري م�صموح بها مبوجب الفقرة 3 )ز( من املادة 14 من العهد الدويل.

منع عرقلة �سري العدالة دال- 

اأجل  العدالة، من  نظام  اإطار  ُتبَذل، يف  التي  تعوق اجلهود  اأن  العدالة ميكن  �صري  �صتى من عرقلة  اأ�صكال  هنالك 

ال�صهود  على  التاأثري  حمـاولة  العرقلة  هذه  ت�صمل  اأن  ميكن  اإْذ  ق�صائياً.  وملحقتها  الإرهابية  اجلرائم  يف  التحقيق 

املادة 1 من اتفاقية مناه�سة التعذيب

"لأغرا�ص هذه التفاقية، يق�صد بـ »التعذيب« اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �صديد، ج�صدياً كان اأم عقلياً، يلحق عمداً ب�صخ�ص ما 
بق�صد احل�صول من هذا ال�صخ�ص، اأو من �صخ�ص ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل ارتكبه اأو ي�صتبه يف اأنه 

ارتكبه، هو اأو �صخ�ص ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �صخ�ص ثالث اأو عندما يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأّي �صبب من الأ�صباب 

ف ب�صفته الر�صمية. 
ّ
�ص عليه اأو يوافق عليه اأو ي�صكت عنه موظف ر�صمي اأو اأي �صخ�ص اآخر يت�صر

ّ
يقوم على التمييز اأياً كان نوعه، اأو يحر

ول يت�صّمن ذلك الأمل اأو العذاب النا�صئ فقط عن عقوبات قانونية اأو امللزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�صية لها."
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 ولذلك ل بّد من تطبيق تدابري من اأجل 
)86(

 وحماولة التاأثري على املحلَّفني، وترهيب موظفي العدالة.
)85(

وترهيبهم،

ي ب�صّدة لكل املحاولت الرامية اإىل عرقلة �صري اإجراءات العدالة اجلنائية. منع كل اأ�صكال عرقلة �صري العدالة، والت�صدِّ

اأن هذه  اأي�صاً. ذلك  تتطّلب النتباه  املجتمع  امل�صت�صعفة �صمن  بالفئات واجلماعات  املعّينة اخلا�صة  الأو�صاع  اإن  كما 

الفئات واجلماعات ميكن اأن تقع عر�صة للرتهيب الذي ي�صتهدف املجتمع املحلي باأ�صره من جانب اجلماعات الإرهابية 

ي لهذا النوع من الرتهيب �صعياً اإىل منع الإرهاب. وكثرياً ما يلزم  والع�صابات الإجرامية. ولهذا فاإن من املهم الت�صدِّ

تطبيق ا�صرتاتيجيات وا�صعة النطاق بغية حماية املجتمعات املحلية باأجمعها من الرتهيب والنتقام من ِقبل التنظيمات 

 والتي كثرياً ما ُتعزى اإىل اأ�صكال �صتى من 
)87(

الإرهابية واملتعاطفني معها. ومن ثّم فاإن م�صاألة ترهيب املجتمع املحلي،

التمييز، اإمنا هي م�صاألة يجب مقاربتها من منظور عري�ص النطاق. اإذ اإن املجتمعات املحلية التي ت�صتهدفها اجلماعات 

الإرهابية وترهبها وت�صتغّلها ل بّد لها من اأن ت�صعر باأنها اآمنة بقدر كاف لكي ت�صتجيب اإىل التعاون مع ال�صلطات. ول بّد 

لأع�صاء هذه املجتمعات من اأن يعتقدوا جازمني باأنهم لن ُيتخّلى عنهم اإذا ما ا�صتجمعوا �صجاعتهم من اأجل املبادرة اإىل 

اإبلغ ال�صلطات اأمراً مريباً. وعلوة على كل �صيء، من املهم احلر�ص على اأّل توؤدي ممار�صات مكافحة الإرهاب اإىل جعل 

فة اأو الإرهابية.
ّ
هذه املجتمعات املحلية اأكرث عر�صًة من ذي قبل ملخاطر الرتهيب والإكراه من ِقبل اجلماعات املتطر

والرتهيب على �صعيد املجتمع املحلي باأ�صره ي�صتمل على "اأفعال ُيق�صد بها اإ�صاعة اإح�صا�ص عام باخلوف واإحداث موقف 

اأن  الو�صع ميكن   وهذا 
)88(

اأو�صاط جمتمع حملي معني"� العامني، �صمن  واملّدعني  ال�صرطة  التعاون مع  اإىل عدم  ينحو 

ي�صبح بالغ الأهمية بخ�صو�ص بع�ص املجتمعات املحلية عندما يحاول موؤيِّدو الإرهابيني اإحلاق ال�صبهة بال�صهود املحتملني 

 كما اإن الرتهيب على �صعيد املجتمع املحلي 
)89(

وتعري�صهم للملحقة الق�صائية املحتملة ب�صبب �صلتهم بعنا�صر اإرهابية.

للإدلء  التقّدم  عن  بالفعل  وال�صحايا  ال�صهود  عزمية  يثّبط  لأنه  العامني  واملّدعني  لل�صرطة  بخا�صٍة  عامل حمِبط  باأ�صره 

)90(

ب�صهادتهم، حتى واإن مل يكن قد �صدر تهديد موجب لتخاذ اإجراءات ق�صائية ب�صاأنه يف ق�صية معّينة.

وميّيز اخلرباء بني الرتهيب "املنخف�ص الدرجة" وحمنة اخلوف اخلطرية جداً التي يعانيها بع�ص ال�صهود الآخرين وكثرياً 

مة. ومع اأن عدد  ما تتهّدد حياتهم هم واأ�صرهم، مّما له علقة يف كثري من الأحيان باجلماعات الإجرامية اأو الإرهابية املنظَّ

�صون لأ�صّد التهديدات خطراً �صغري ن�صبياً باملقارنة بعدد ال�صهود الذين يواجهون ترهيباً من الدرجة 
ّ
ال�صهود الذين يتعر

القوانني وموظفي  باإنفاذ  باأكرث النتباه من جانب املوظفني املكّلفني  الفئة الأوىل هي التي حتظى غالباً  فاإن  املنخف�صة، 

اإليها يف الأحوال النمطية اجلماعات  العدالة. ولكّن هذين ال�صكلني ُي�صاَدفان كلهما من خلل الطريقة التي تلجاأ 

الإرهابية والإجرامية يف ا�صتبقاء جماعات اأو جمتمعات حملية باأجمعها رهينة اخلوف من عمليات الثاأر والنتقام.

�S. Roadcap, "Obstruction of justice", American Criminal Law Review, vol. 41, vol. 2 )2004(, pp. 911-945 
)85(

�J. P. Laborde, État de droit et crime organisé ..., p. 33 
)86(

 "K. M. Healey, "Victim and witness intimidation: new developments and emerging responses ،عــلى �صبيل املثــــال 
)87(

 NIJ Research in Action )Washington, D.C., National Institute of( املتحدة  الوليات  العدل يف  لوزارة  التابع  للعدالة  الوطني  املعهد 

 Justice، October 1995(; N. R. Fyfe and H. McKay, "Desperately seeking safety", British Journal of Criminology, vol. 40, No.
.N. R. Fyfe, Protecting Intimidated Witnesses )Hampshire, Ashgate, 2001(, p. 18 ;691-4 )2000(, pp. 675

 K. Dedel, Witness Intimidation, Problem-Oriented Guides for Police, Problem-Specific Guides Series, No. 42  
)88(

.(Washington, D.C., United States Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2006), p. 4

 Y. Dandurand and V. Chin, "Human security objectives and the fight against transnational organized crime", The 
)89(

 Current Stage in Transnational Organized Crime: World and Japan, Kan Ueda, ed., Human Security and Transnational
�Organized Crime Series )Kyoto, Nihon Hyouronsya, 2007(, vol. 2, pp. 149-171

 P. Finn and K. M. Healey, Preventing Gang- and Drug-related Witness Intimidation, National Institute of Justice  
)90(

.Issues and Practices (Washington, D.C., United States Department of Justice, Office of Justice Programs, 1996), p. 4
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ومّما يزيد الأمور تعقيداً اأن ترهيب ال�صهود غري املبا�صر ميكن اأن يحدث اأي�صاً على نحوين على الأقل:

•    ميكن اأن يرتكبه طرف ثالث–�صخ�ص ما مل يكن �صالعاً على نحو مبا�صر يف اجلرمية التي هي قيد التحقيق   

اأو امللحقة الق�صائية.

•    ميكن اأن ي�صتهدف اأحداً وثيق القرابة بال�صهود بدًل من ال�صهود اأنف�صهم )مثًل، ترهيب قرين ال�صاهد اأو فرد   

اآخر من اأ�صرته(، ويف بع�ص الأحيان حتى عندما يكون اأولئك الأفراد امل�صتهَدفون مقيمني يف بلد خمتلف.

تهديد  على  امل�صترت  الرتهيب  )وينطوي  م�صـترتاً  اأو  ظاهراً  العدالة  موظفي  اأو  ال�صهــود  ترهيــب  يكون  اأن  وميكن 

اء القوة 
ّ
حقيقي –ولكْن غري �صريح–بالأذى(. وقد اأخذت ت�صتّد املخاطر املحتملة يف التعاون مع نظام العدالة من جر

التي ي�صّخرها اأولئك ال�صالعون يف الأن�صطة الإرهابية، وبفعل مقدرتهم على ترهيب ال�صهود واملخربين اأو على قمعهم، 

)91(

وكذلك بفعل عجز نظام العدالة عن توفري احلماية التامة لأولئك ال�صهود.

مة بو�صوح يف القانون، ويجب اأن ت�صتمل 
َّ
فة وجمر

ّ
ومن ثم يجب اأن تكون اأمناط عرقلة �صري العدالة على اختلفها معر

على اأحكام ب�صاأن العقوبات امل�صّددة اخلا�صة بها. ويقع على عاتق ال�صرطة واجب ميلي عليها التحقيق يف جميع اأ�صكال 

عرقلة �صري العدالة، وكذلك امل�صاعدة يف ملحقتها ق�صائياً. ول بّد من اأن ُتوؤخذ هذه الأفعال اجُلرمّية على حمَمل اجلد، 

�ص للخطر �صلمة �صري اإجراءات العدالة اجلنائية بكلّيتها.
ّ
لأنها تعر

تدابري وبرامج حماية ال�سهود هاء- 

على النقي�ص من و�صعية �صحايا �صائر اأنواع اجلرائم اخلطرية، فاإن �صحايا الإرهاب قد ل يكون لديهم �صوى اأدلة اإثباتية 

ما  اأو اجلوهرية يف هذه احلالت كثرياً  اإن ُوجدت، لكي يقّدموها وذلك لأن الأدلة الإثباتية املادية  �صئيلة ذات �صلة، 

تكون حمدودة جداً. ويف هذا ال�صياق، فاإن �صهادات بع�ص ال�صهود، بحكم �صلتهم القريبة ال�صخ�صية بالتخطيط للجرمية 

 ولذلك فاإن 
)92(

وارتكابها، ميكن اأن تقّدم م�صاعدة كبرية جداً اإىل ال�صلطات يف التحقيق يف اجلرمية وملحقتها ق�صائياً.

والأخلقية  العملية  امل�صائل  من  عدداً  تثري  تكن  واإن  ال�صاأن، حتى  اأهمية خطرية  على  ت�صتحوذ  الأفراد  هوؤلء  حماية 

والقانونية. ومن ثمَّ فاإنه ل بّد من تنمية قدرات اأجهزة ال�صرطة على توفري حماية فّعالة لهم، وذلك يف جمالني: جمال 

القدرة على توفري حماية اأ�صا�صية لل�صهود، وجمال اإتاحة برنامج ر�صمي لنقل ال�صهود اإىل اأماكن عي�ص بديلة وحمايتهم.

تدابري حماية ال�سهود الأ�سا�سية

اإن التعقيد ال�صديد الذي ينطوي عليه ترهيب ال�صهود بحد ذاته يعني اأن من اللزم اتخاذ �صل�صلة من التدابري املتنّوعة 

 اإذ ميكن احلّد من خماطر الرتهيب بالتقليل اإىل اأدنى حد من خماطر التعّرف على 
)93(

ي لهذه امل�صكلة. من اأجل الت�صدِّ

ُهوّية ال�صهود من ِقبل الآخرين حينما يبّلغون عن جرمية اأو موؤامرة اأو يقّدمون اإفادة، وكذلك بحماية اإغفال هويتهم وحماية 

ه  خ�صو�صيتهم. ويف كثري من الأحيان تكون هناك برامج وتدابري متاحة من اأجل حماية ال�صهود، ولكْن قليًل جداً ما ُيوجَّ

)94(

ي للتهديدات املنخف�صة الدرجة اأو لأ�صكال الرتهيب الأخرى على نطاق املجتمع املحلي باأ�صره. النتباه اإىل الت�صدِّ

وهنالك م�صتوى اآخر من احلماية ي�صتمل على عّدة تدابري عملية ومنها مثًل اإتاحة الإمكانية لل�صهود ل�صتخدام اأجهزة 

على  ال�صريع  احل�صول  �صبل  اإتاحة  اأو  اجلرائم؛  وقوع  منع  و�صائل  من  ذلك  وغري  والنداء،  الت�صال  واأجهزة  الإنذار 

 Anne-Marie Boisvert, La protection des collaborateurs de la justice: éléments de mise à jour de la politique  
)91(

.québécoise; rapport final présenté au ministre de la Sécurité publique )Quebec, 2005(, p. 8

�Council of Europe, Combating Organised Crime ..., p. 20 
)92(

�N. R. Fyfe, Protecting Intimidated Witnesses ..., p. 47 
)93(

 Australia, Victoria, Office of Policy Integrity, Review of the Victoria Police Witness Protection Program; report of )94(

.the Director, Police Integrity )Melbourne, Victorian Government Printer, 2005(, p. 8
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اإتاحة اخليار  اأو  اأمني مل�صكن الفرد املعني؛  اأو اإجراء فح�ص  امل�صاعدة من ال�صرطة وغري ذلك من اخلدمات لأجلهم؛ 

لل�صهود للقدوم اإىل مركز ال�صرطة هم اأنف�صهم بدًل من مقابلتهم حيث ي�صكنون اأو يعملون، وغري ذلك من و�صائل احلّد 

من احتمال التَّما�ص بينهم وبني اجُلناة؛ اأو نقلهم جيئة وذهاباً من مكان العمل اأو املدر�صة اأو املحكمة؛ اأو احلر�ص على 

الف�صل بني ال�صهود واجُلناة كّلما وجب عليهم احل�صور اإىل مركز ال�صرطة اأو اإىل مبنى املحكمة؛ اأو اإتاحة الإمكانية لهم 

لنقلهم العاجل للعي�ص يف مكان بديل يف حالت الطوارئ اإما على نحو دائم واإما لفرتة ق�صرية، ح�صبما تقت�صيه احلال؛ 

 ومن اللزم عادة، يف اأّي حالة بعينها 
)95(

اأو اللتما�ص اإىل املحكمة نيابة عنهم اإ�صدار اأوامر ب�صاأن "عدم الت�صال بهم"�

من هذه احلالت، تطبيق جمموعة موؤتلفة من عّدٍة من هذه التدابري. علماً باأن املخاطر قد تتغرّي، بح�صب تطّور الو�صع 

اخلا�ص بال�صاهد، ومن ثمَّ يجب اإعادة تقديرها، وقد تقت�صي ال�صرورة تطبيق جمموعة خمتلفة من التدابري.

التي  املخاطر  تقدير  ال�صرطة على  القدرة لدى  توافر  تقت�صي  العدالة  نظام  واملتعاونني مع  لل�صهود  الفّعالة  واإن احلماية 

يواجهها اأولئك الأفراد، وعلى ال�صتجابة ال�صريعة للت�صّدي اإىل الأخطار املبا�صرة التي تتهّددهم.

برامج حماية ال�سهود

اإن برامج حماية ال�صهود ميكن اأن تتيح اأي�صاً طريقة كفيلة ب�صون التحقيق واملحاكمة اجلنائية، وت�صمن الأمان لل�صهود. 

ال�صخ�صي.  واأمانهم  اإليهم  القريبني  والأ�صخا�ص  العدالة  نظام  مع  واملتعاونني  ال�صهود  حياة  �صون  الرئي�صي  وهدفها 

وت�صتمل هذه الربامج على اإجراءات ُتّتبع بخ�صو�ص احلماية البدنية لل�صهود واملتعاونني مع نظام العدالة، وذلك مثًل، 

بالقدر ال�صروري واملمكن عملياً، بنقلهم اإىل اأماكن اإقامة بديلة، وتزويدهم بوثائق هوية جديدة وال�صماح، حيثما يكون 

ذلك منا�صباً، بعدم الك�صف عن املعلومات اخلا�صة بهوية هوؤلء الأ�صخا�ص اجلديدة واأماكن وجودهم، اأو بفر�ص قيود 

على الك�صف عن تلك املعلومات. وحتى واإن مل تكن تعترب مكافاأة ال�صاهد على تعاونه مع �صلطات اإنفاذ القوانني اأمراً 

غري ماألوٍف )اأْي مكافاأة مالية، اأو بتخفي�ص التهمة نتيجة ل�صفقة على الإقرار بالذنب اأو بالت�صاهل حني اإ�صدار حكم 

 
)96(

العقوبة(، فاإن برامج حماية ال�صهود لي�صت نوعاً من اأنواع مكافاأة ال�صاهد على تعاونه مع ال�صلطات.

اجلرمية  ومر�صد   )ISISC( اجلنائية  العلوم  العليا يف  للدرا�صات  الدويل  املعــهد  من  موؤّلف  عــامل،  فريق  اأو�صى  وقد 

�صة يف حماية ال�صهود تتمّتع بقدر  باإن�صاء وحدات متخ�صّ املنظمة )OPCO( ومكتب ال�صرطة الأوروبي )اليوروبول(، 

 وقد �صّدد فريق 
)97(

كاف من ال�صتقلل الذاتي من حيث الإدارة والتنفيذ العملياتي وامليزانية وتكنولوجيا املعلومات.

اخلرباء على اأنه ل ينبغي لتلك الوحدات اأن تكون م�صاركة يف اإجراءات التحقيق اأو الإعداد اخلا�صة بالق�صايا التي 

ُيرتَقب فيها من ال�صهود اأو املتعاونون مع نظام العدالة اأن يقّدموا اأدلة اإثباتية.

واو-     جمع املعلومات املالية

مبا يف ذلك  وا�صتثماراتها،  الإرهابية  باجلماعات  ال�صلة  املالية ذات  ال�صبكات  اأجل ك�صف  املالية من  املعلومات  جمع 

بع  تبادل املعلومات بني اأجهزة اإنفاذ القانون والأجهزة الرقابية التنظيمية، هو جزء من كل النهوج ال�صرتاتيجية التي ُتتَّ

يف مكافحة الإرهاب. كما اأن اإن�صاء وحدات ال�صتخبارات املالية الوطنية هو جزء من املبادرة املعنية ببناء القدرات التي 

يجب الت�صجيع على القيام بها.

�K. Dedel, Witness Intimidation ... )95(

 مع اأنه لي�ص من ال�صعب اأن يتفّهم املرء كيف قد يكون من ال�صروري اأن تقّدم ال�صلطات حافزاً على التعاون معها، فاإنه يجب توّخي احلذر 
)96(

�ص قيمة ال�صهادة، اأو م�صداقّيتها، لل�صبهة.
ّ
يف هذا ال�صنيع. لأن وجود حوافز معّينة ميكن اأن يعر

 Harmonisation of Witness املعهد الدويل للدرا�صات العليا يف العلوم اجلنائية، ومر�صد اجلرمية املنظمة، ومكتب ال�صرطة الأوروبي 
)97(

   Protection Legislation: final proposal of the ISISC-OPCO-EUROPOL working group on minimum requirements for
.potential legislation at European Union Level, explanatory report )Siracusa, Italy, 2005(
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ذات  املعلومات  عن  ال�صريع  الك�صف  للممولني  الق�صائية  وامللحقة  الإرهاب  متويل  ق�صايا  التحقيق يف  جناح  يتطلب 

ال�صلة من جانب امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية الأخرى وغريها من ال�صركات التجارية وغري التجارية. فقد بات تعّقب 

د  التعقُّ ب�صبب  اأمرا �صعبا  الدويل،  ال�صعيد  اأو على  الق�صائية  الولية  اأكان ذلك داخل  املوجودات وم�صادرتها، �صواء 

الذي يت�صم به القطاع امل�صريف واملايل. كما يزيد التقّدم التكنولوجي من تعقيد تلك اجلهود. ولأن العديد من هذه 

املعاملت هي معاملت عابرة للحدود الوطنية، ثمة حاجة اإىل اإجراء تغيريات على املعاهدات الثنائية اأو الأطر القانونية 

الوطنية لإتاحة املجال اأمام تبادل تلك املعلومات عرب احلدود على نحو م�صروع و�صريع بني اأجهزة النيابة العامة اأو بني 

تنظيمية  لرقابة  مالية حرة غري خا�صعة  مراكز  وجود  ميّثل  ال�صدد،  هذا  ويف  القانون.  باإنفاذ  املعنية  الأخرى  ال�صلطات 

بع�ص امل�صاكل العملية فيما يتعلق بالتعاون الدويل بني اأجهزة النيابة العامة. وكثريا ما تظهر �صعوبات يف التعامل مع 

الختلفات القائمة بني قوانني ال�صركات وبني غريها من قواعد الرقابة التنظيمية ذات ال�صلة. وهناك اأي�صا ق�صايا تتعلق 

باأ�صاليب الدفع عن طريق الإنرتنت، و"امل�صارف الفرتا�صية" التي تعمل من وليات ق�صائية لاإقليمية وغري خا�صعة 

لرقابة تنظيمية كافية، وال�صركات الوهمية التي تعمل خارج اإقليم املراكز املالية احلرة.

ومتويل  الأموال  لأ�صاليب غ�صل  الدويل  والطابع  املتزايد  د  التعقُّ ملعاجلة  الدويل على عدة جبهات  املجتمع  وقد عمل 

الإرهاب ال�صريعة التطور. وان�صب الرتكيز على تعزيز التعاون الدويل وعلى اإقامة نظام دويل من�صق وفعال ملكافحة غ�صل 

الأموال ومكافحة متويل الإرهاب. وتختلف اللتزامات املحددة للبلدان فيما يتعلق بذلك النظام بح�صب ان�صمامها اإىل 

خمتلف املعاهدات. وقد تثقل هذه اللتزامات املعقدة جدا كاهل البلدان ذات املوارد املحدودة وذات املوؤ�ص�صات املالية 

والقانونية والتنظيمية املتخلفة ن�صبيا.

ومكافحة  الأموال  غ�صل  مبكافحة  اخلا�صة  اآلياتها  ب�صعف  تت�صف  التي  البلدان  ت�صبح  العاملي،  النظام  هذا  ظل  ويف 

متويل الإرهاب ُعر�صة بوجه خا�ص للأن�صطة الإجرامية، وذلك ب�صبب ال�صهولة الن�صبية يف نقل عائدات اجلرمية واأموال 

الإرهاب حول اأنحاء العامل. ويجب اأن يكون لدى كل دولة الآن نظام وطني فعال كي ل ي�صتهدف غا�صلو الأموال 

الدويل  النظام  املالية والتجارية. وعلوة على ذلك، ل تتجاوز قوة  وموؤيدو الإرهاب وغريهم من املجرمني موؤ�ص�صاتها 

ملكافحة غ�صل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب قوة اأ�صعف حلقاته، ومن املرجح اأن ي�صتهدف املجرمون والإرهابيون 

البلدان التي ت�صّكل احللقات ال�صعيفة يف �صل�صلة املراقبة الدولية تلك.

بالإرهاب، عقدتها  املتعلقة  اجلنائية  امل�صائل  القانوين يف  التعاون  تعزيز  للخرباء عن  امل�صاركون يف حلقة عمل  واقرتح 

اأ�صاليب مبا�صرة  اإىل الإدانة علوة على  ي�صتند  املمتلكات ل  نظام مل�صادرة  اأوروبا، اعتماد  والتعاون يف  منظمة الأمن 

)98(

لتنفيذ طلبات امل�صاعدة القانونية املتبادلة من اأجل التحفظ على املوجودات اخلا�صة بالإرهابيني.

ويجدر النظر يف عدد من املمار�صات النا�صئة يف هذا املجال لتعزيز قدرة ال�صرطة على اعرتا�ص املوجودات املتاأتية من 

 مبا يف ذلك ما يلي:
)99(

اجلرمية ومنع متويل الإرهاب،

•    ا�صتخدام ا�صرتاتيجيات حتقيق ت�صتهدف موجودات جماعات اجلرمية املنظمة واجلماعات الإرهابية من   

خلل حتقيقات مالية مرتابطة؛

•    و�صع الرتتيبات وتطوير القدرات اللزمة للم�صاركة الفعالة وامل�صتمرة يف تبادل املعلومات والتحليلت   

ال�صتخبارية املالية ذات ال�صلة؛

 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، عر�ص جممل حللقة عمل خرباء املنظمة عن تعزيز التعاون القانوين يف امل�صائل اجلنائية املتعلقة بالإرهاب، 
)98(

فيينا، ني�صان/اأبريل 2005�

"G8 best practice principles on tracing, freezing and confiscation of assets" )مبادئ جمموعة  الثمانية،  البلدان   جمموعة 
)99(

2004، مــتاحة يف املوقع:  ب املوجــودات وجتمــيدها ومــ�صادرتها(، نيـــ�صان/اأبريل 
ّ
اأف�صل املمار�صات املتعلــقة بتعقـ البـلدان الثــمانية عن 

.http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/G8_Best_Practices_on_Tracing.pdf
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•    ال�صروع يف اإجراءات م�صادرة املوجودات اأو التجريد منها ب�صورة م�صتقلة عن غريها من الإجراءات اجلنائية؛  

•   و�صع و�صائل للتخفيف من عبء الإثبات فيما يتعلق بامل�صدر غري امل�صروع للموجودات؛  

•    الدخول يف اتفاقات ثنائية اأو غريها من التفاقات لتقا�صم املوجودات فيما بني البلدان امل�صاركة يف تعقب   

املوجودات النا�صئة عن اأن�صطة اجلرمية املنظمة وجتميدها وم�صادرتها؛

زاي-     م�ساركة املجتمعات املحلية

ميكن اأن يحظى دور ال�صرطة يف منع الإرهاب بدعم كبري من خلل نوعية العلقة التي تقيمها مع ال�صكان املحليني ومع 

خمتلف اجلماعات العرقية والثقافية املعنية. وقد تف�صي العلقات اجليدة اإىل حتقيق التعاون.

اأداء مهامها. وميكن ا�صتخدام  وو�صعت بع�ص البلدان قوانني تلزم ال�صرطة بتعزيز امل�صاواة ومنع التمييز العن�صري يف 

جمموعة متنوعة من الو�صائل مل�صاعدة ال�صرطة على حت�صني علقاتها مع اجلماعات العرقية وغريها من الفئات املجتمعية 

التي ُيحتمل اأن تكون �صعيفة. وت�صمل هذه الو�صائل جتنيد اأع�صاء من بني جمموعات الأقليات الناق�صة التمثيل يف 

الثقايف وعلى  التنوع  ال�صرطة على  املهنية؛ وتدريب  للتقدم يف حياتهم  تتاح لهم فر�ص متكافئة  اأن  ال�صرطة، و�صمان 

القيام مبهامها يف بيئات متنوعة؛ واإن�صاء اأطر للحوار والتعاون بني ال�صرطة واأع�صاء جمموعات الأقليات؛ ومنح ال�صرطة 

بني  الت�صال  ت�صهيل  ي�صتطيعون  الذين  الأ�صخا�ص  من  وغريهم  الفوريني  املرتجمني  خدمات  على  احل�صول  فر�صة 

ال�صرطة واأفراد جمموعات الأقليات.

ويف بع�ص احلالت، ميكن لل�صرطة اأن تدخل يف حوار ن�صط مع خمتلف فئات املجتمع املحلي اأو اأن تناق�ص معها دورها يف 

منع الإرهاب. و�صوف يرّحب كثري من فئات املجتمع املحلي بفر�صة اإبلغ ال�صرطة عن بع�ص �صواغلهم املتعلقة مبا يرونه 

من اأثر �صار ملختلف تدابري مكافحة الإرهاب على حياتهم.

كما ميكن لو�صائل الإعلم اأن ت�صطلع بدور هام يف م�صاعدة ال�صرطة على التوا�صل مع عامة اجلمهور ومع جمموعات 

الأقليات مبزيد من الأمانة وبفعالية اأكرب. ويجب على ال�صرطة اأن تقيم علقات جيدة مع و�صائل الإعلم واأن تتوا�صل 

مع و�صائل الإعلم على نحو ل يكر�ص العداء جتاه اأع�صاء بع�ص اجلماعات ول ي�صر بهم.

حاء-     التعاون الدويل على اإنفاذ القانون

اخلا�صة  ا�صرتاتيجياتها  با�صتمرار  ت�صقل  اأن  الدول  على  يجب  الوطنية،  واجلرمية عرب  للإرهاب  الدينامي  الطابع  ب�صبب 

بالتعاون من اأجل حتقيق نهج متكاملة وتعاونية وا�صرتاتيجية للتحقيق وامللحقة الق�صائية فيما يتعلق باجلرائم عرب احلدود. 

ول غنى يف مكافحة الإرهاب عن التعاون الدويل يف جميع املجالت ذات ال�صلة. وميكن القول اإن اأهم اأ�صكال التعاون 

 ويتطلب هذا التعاون الدويل جهودا وطنية ترمي اإىل المتثال 
)100(

الدويل هي اأ�صكال التعاون بني اأجهزة اإنفاذ القانون.

معقدة،  اإجرائية  باإ�صلحات  والأخذ  الوطنية،  الت�صريعات  بني  والتوافق  التقارب  وت�صجيع  اجلديدة،  الدولية  للمعايري 

وب�صفة عامة زيادة تطوير قدرات التحقيق على ال�صعيد الوطني وتعزيز القدرات على التعاون على ال�صعيد الدويل.

 Adel Maged, "International legal cooperation: an essential tool in the war against terrorism", Terrorism and the  
)100(

�Military: International Legal Implications, W. P. Heere, ed. )The Hague, Asser Press, 2003(, p. 157
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وتوفر ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب واتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�صاد اأ�صا�صا قويا للتعاون الدويل على 

اإنفاذ القانون، وهي تبني بع�ص العنا�صر التي يجب تطويرها كجزء من القدرة الوطنية على التحقيق الفعال وامللحقة 

الق�صائية الفعالة فيما يتعلق بهذه اجلرائم.

التحديات التي تواجه التعاون على اإنفاذ القانون

تن�صيق  اإىل  القانوين  الخت�صا�ص  متلك حماكمها  التي  الدول  حتتاج  وطنية،  عرب  على جرائم  تنطوي  التي  احلالت  يف 

التحقيقات اخلا�صة بها ل�صتهداف اجلماعات الإرهابية واأن�صطتها الدولية على نحو اأكرث فعالية. ول يزال تن�صيق التحقيقات 

وامللحقات الق�صائية عرب احلدود اأمرا نادرا، ويتطلب عادة الكثري من التح�صري من خلل القنوات الر�صمية.

ويتناول عدد من ال�صكوك الدولية اأهمية التعاون العملياتي عرب احلدود بني اأجهزة اإنفاذ القانون التي حتقق يف اجلرائم 

التحقيقات  العملية يف جمال تنظيم  امل�صاكل   ومع ذلك، ت�صمل 
)101(

واملوؤامرات الإرهابية وتلحق مرتكبيها ق�صائيا.

امل�صرتكة غياب املعايري امل�صرتكة واملمار�صات املقبولة، والرقابة الفعلية للتحقيق، ومنع ت�صرب املعلومات ال�صتخبارية، 

)102(

وعدم وجود اآليات حلل هذه امل�صاكل ب�صرعة.

وعندما تتطلب حالة ما تعاونا دوليا، فاإن اختلف القانون الذي ينظم �صلحيات ال�صرطة من بلد اإىل اآخر، اأو ا�صتخدام 

اأ�صاليب حتقيق خا�صة، اأو ا�صتخدام خمربين ومتعاونني، اأو قبول اأنواع معينة من اأدلة الإثبات قد يعرقل التعاون على 

اإنفاذ القانون ب�صكل خطري. وقد ُبذلت جهود كبرية، من خلل تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة وغريها من مبادرات التعاون 

الدويل، لتحديد هذه العقبات ومعاجلة الو�صع. وهذه اجلهود هامة اأي�صا ملنع الأعمال الإرهابية، وقد اأثار ا�صتخدامها من 

)103(

قبل اأجهزة اإنفاذ القانون واأجهزة ال�صتخبارات يف اإطار التعاون امل�صتمر اهتماما كبريا.

التعاون يف جمال م�سادرة املوجودات املت�سلة بالإرهاب واجلرمية

وب�صبب تعقيدات القطاع امل�صريف واملايل، والتقدم التكنولوجي، اأ�صبحت امل�صادرات داخل الولية الق�صائية الواحدة 

وامل�صادرات الدولية اأمرا �صعبا. وتت�صمن اتفاقية املوؤثرات العقلية ل�صنة 1971، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الجتار 

غري امل�صروع يف املخدرات واملوؤثرات العقلية ل�صنة 1988، واتفاقية اجلرمية املنظمة، واتفاقية مكافحة الف�صاد، والتفاقية 

وم�صادرتها.  و�صبطها  وجتميدها  املنظمة  اجلرمية  وعائدات  اأدوات  تعّقب  ب�صاأن  اأحكاما  الإرهاب،  متويل  لقمع  الدولية 

فرقة  ال�صادرة عن  الأربعني  التو�صيات  اإىل  الإرهاب  ومتويل  الأموال  الأخرى ملكافحة غ�صل  الدولية  اجلهود  وت�صتند 

العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�صل الأموال وتو�صياتها اخلا�صة الت�صع املتعلقة بتمويل الإرهاب ومعايري جلنة 

بازل املعنية بالإ�صراف على امل�صارف.

 تق�صي املادة 19 من اتفاقية اجلرمية املنظمة باأن تنظر الدول الأطراف يف اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف جتيز لل�صلطات 
)101(

املخت�صة املعنية اأن تن�صئ هيئات حتقيق م�صرتكة، فيما يتعلق بامل�صائل التي هي مو�صع حتقيقات اأو ملحقات اأو اإجراءات ق�صائية يف دولة اأو اأكرث. 

انظر اأي�صا ال�صيغة املماثلة يف املادة 49 من اتفاقية مكافحة الف�صاد.

 T. Schalken, "On joint investigation teams, Europol and supervision of their joint actions", European Journal ofانظر 
)102(

�Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 10, No. 1 )2002(, pp. 70 -82

 ،)Klass and Others v. Germany( وافقت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان على ا�صتخدام هذه التقنيات يف جمال مكافحة الإرهاب 
)103(

ويجري داخل جمل�ص اأوروبا �صوغ م�صروع تو�صية جلنة الوزراء اإىل الدول الأع�صاء التي ت�صعى اإىل تعزيز ا�صتخدام اأ�صاليب التحقيق اخلا�صة فيما 

 P. De Koster, "Part 1: analytical report", Terrorism: Special Investigation يتعلق باجلرائم اخلطرية، مبا يف ذلك الإرهاب. انظر

�Techniques )Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2005(, pp. 7 -43
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وتهدف هذه ال�صكوك القانونية الدولية اإىل �صمان اأن يعتمد كل طرف هذه التدابري الت�صريعية وتدابري اأخرى ح�صب 

القت�صاء لتعّقب املوجودات الإجرامية وحتديدها وجتميدها و�صبطها وم�صادرتها، واإدارة تلك املوجودات وعر�ص التعاون 

اأو  �صبطها  اأو  اأو جتميدها  اجلرمية  عائدات  بتعقب  يتعلق  فيما  الأطراف  الدول  من  على غريه  ممكن  نطاق  اأو�صع  على 

م�صادرتها. كما يجب اأن متتلك الدول املتعاونة قدرة مماثلة فيما يتعلق باملوجودات املتاأتية من م�صادر م�صروعة اأو غري 

م�صروعة، التي ُت�صتخدم يف متويل الإرهاب اأو املعدة لهذا الغر�ص.

ول يزال تنفيذ تدابري فعالة ملكافحة متويل الإرهاب ميثل اأولوية من اأولويات املجتمع الدويل. وتق�صي التفاقية الدولية 

لها  وتقدم  الأخرى،  الأطراف  الدول  مع  النطاق  وا�صع  تعاون  يف  الأطراف  الدول  تدخل  باأن  الإرهاب  متويل  لقمع 

امل�صاعدة القانونية يف امل�صائل التي ت�صملها التفاقية.

وطرح فريق ليون الذي اأن�صاأته جمموعة الثمانية جمموعة من مبادئ املمار�صات الف�صلى فيما يتعلق بتعّقب املوجودات 

 وت�صدد تلك املبادئ على �صرورة 
)100(

املت�صلة باجلرمية وجتميدها وم�صادرتها، مبا يف ذلك املوجودات املت�صلة بالإرهاب.

التعاون املتعدد التخ�ص�صات بني اخلرباء القانونيني وخرباء اإنفاذ القانون، وخرباء ال�صوؤون املالية واملحا�صبة داخل نطاق 

الوليات الق�صائية وعربها، وُتربز اأي�صا �صرورة اأن تتناول ال�صلطات املخت�صة امل�صائل املعقدة املتعلقة بالتعاون.

واأن�صاأ عدد من البلدان، منها اإيرلندا وبلجيكا واململكة املتحدة، وحدات متخ�ص�صة للتعامل مع امل�صائل املعقدة املتعلقة 

بالتعاون يف جمال امل�صادرة، كما اأن�صئت �صبكة غري ر�صمية فيما بني تلك الوحدات لت�صهيل عملها.

كما ميكن تي�صري التعاون الدويل ب�صورة كبرية من خلل و�صع ترتيبات من�صفة لتقا�صم املوجودات التي مت جتريد اأ�صحابها 

)104(

منها وعائدات اجلرمية امل�صادرة. وتت�صمن اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�صاد اأحكاما يف هذا ال�صاأن.

تن�سيق التحقيقات عرب احلدود

يف احلالت التي ُتنفذ فيها موؤامرات اإرهابية يف عدة بلدان يف الوقت نف�صه، اأو عندما ت�صلع فيها جماعات اإرهابية عابرة 

للحدود الوطنية، عادة ما ترى الدول التي متلك حماكمها الخت�صا�ص القانوين اأهمية تن�صيق التحقيقات وامللحقات 

الق�صائية وتدابري امل�صاعدة املتبادلة لتتمكن من ا�صتهداف هذه املجموعات واأن�صطتها الدولية على نحو فعال.

وي�صكل اإن�صاء فرق حتقيق م�صرتكة اجتاها رئي�صيا جديدا يف تطوير قدرات فعالة على التحقيق يف اجلرائم عرب الوطنية، مبا 

يف ذلك الإرهاب، وملحقة مرتكبيها ق�صائيا. ومتثل هذه الفرق اأكرث الأ�صكال تب�صريا باخلري يف جمال التعاون الدويل 

على مكافحة اجلرمية املنظمة والف�صاد والإرهاب، رغم اأنه ل تزال ثمة حاجة اإىل اإيلء اهتمام كبري للم�صائل القانونية، 

وكذلك للم�صائل املتعلقة باملوقف وبالثقة فيما بني اأجهزة اإنفاذ القانون، اأو حتى للم�صائل الإجرائية.

امل�صرتكة واملمار�صات  املعايري  اإىل  امل�صرتكة، منها الفتقار  التحقيقات  اأي�صا م�صكلت عملية يف تنظيم وتنفيذ  وهناك 

املقبولة، وامل�صائل املتعلقة بالإ�صراف على التحقيق، وعدم وجود اآليات لإيجاد حل �صريع لهذه امل�صاكل. وكي ت�صبح 

 اتفــاقية الأمم املتحـدة ملكافحة اجلــرمية املنظمــة عــرب الوطنية، املادة 14؛ اتفاقية الأمم املتـحدة ملكافحة الفـ�صاد، الف�صـل اخلام�ص، 
)104(

املواد 59-51�
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فرق التحقيق امل�صرتكة اأداة فعالة للتعاون الدويل، يجب على الدول اأن ت�صع الإطار القانوين اللزم، على ال�صعيدين 

الوطني والدويل، لكن ل داعي اإىل اأن يكون هذا الإطار معقدا جدا.

ل عدد قليل من الدول الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي فرق حتقيق م�صرتكة للت�صدي للأن�صطة الإرهابية املحتملة  و�صكَّ

وغريها من الق�صايا اجلنائية املعقدة التي تتطلب حتقيقا دوليا وتن�صيقا لإجراءات اإنفاذ القانون. وتتكون الفرق من ق�صاة 

و�صباط �صرطة من بلدين اأو اأكرث، وهم يعملون ك�صرطة ق�صائية تتمتع ب�صلحيات تنفيذ عمليات التفتي�ص وال�صتجواب 

ت على املكاملات الهاتفية داخل البلدان امل�صاركة. وعمليات التن�صّ

تبادل املعلومات وال�ستخبارات

ت�صتطيع اأجهزة اإنفاذ القانون امل�صاَركة يف التبادل امل�صتمر للمعلومات وال�صتخبارات عندما تر�صي علقة ثقة واطمئنان 

اإطار  البع�ص بذلك يف  ويقوم  املعلومات وال�صتخبارات.  لتبادل  ر�صمية  اتفاقات  اأجهزة  بينها. وقد عقدت عدة  فيما 

هياكل دولية مثل الإنرتبول واليوروبول، وهما منظمتان ل تقومان بتنفيذ العمليات بل تركزان ب�صفة اأ�صا�صية على توفري 

قنوات لتبادل املعلومات فيما بني وكالت اإنفاذ القانون. ول تزال بع�ص تلك الرتتيبات �صطحية ومل ت�صفر بعد عن نتائج 

قّيمة، يف حني اأن البع�ص الآخر اأكرث تب�صريا باخلري. ول تزال اإتاحة الو�صول اإىل قواعد البيانات اآنيا نادرة، وكذلك الربط 

بني قواعد البيانات، على الرغم من توافر تقنيات الت�صفري وغريها من التقنيات التي تتيح لأجهزة اإنفاذ القانون تقا�صم 

هذه املعلومات ب�صكل اآمن. ول تنتقل البيانات دائما بحرية داخل الدولة الواحدة، ناهيك عرب احلدود الدولية، وهناك 

العديد من امل�صائل العالقة ب�صاأن احلرمة ال�صخ�صية و�صرية املعلومات.

وميكن تعزيز التعاون الدويل يف جمال اإنفاذ القانون من خلل و�صع نظم اأكرث فعالية لتبادل املعلومات على ال�صعيدين 

الإقليمي والعاملي ب�صاأن الجتاهات الكبرية، والأمناط الإجرامية، واأن�صطة اجلماعات الإجرامية وتنظيمها وال�صلت التي 

تربط فيما بينها. كما ميكن النظر يف اإن�صاء قواعد بيانات اإقليمية اأو دون اإقليمية. وينبغي ا�صتخدام الآليات والعمليات 

التي ت�صتفيد من التقدم يف تكنولوجيات الت�صالت وتخزين البيانات، كلما اأمكن ذلك، من اأجل دعم اآليات التبادل 

الرامية اإىل تبادل ال�صجلت اجلنائية وغريها من بيانات العدالة اجلنائية فيما بني الدول.

ويف كثري من احلالت، يتعطل التعاون الدويل يف جمال اإنفاذ القانون ب�صبب عدم وجود قنوات ات�صال وا�صحة. وتكون 

هذه القنوات موجودة يف حالت اأخرى، لكن عدم فعاليتها مينع التبادل الفوري للمعلومات اخلا�صة بالعمليات )وهي 

ي جلرائم معينة، اأو ملجرمني معّينني اأو جلماعات اإجرامية معّينة(، وللمعلومات العامة )عن  معلومات مفيدة يف الت�صدِّ

اأ�صاليب  وعن  معنّي،  قطاع  معروف يف  اإجرامي  ن�صاط  انت�صار  ومدى  واأمناطه،  الجتار  واجتاهات  الإجرامية،  ال�صبكات 

العمل النمطية(.

ويف كثري من الدول، مت اإحراز تقدم هائل على ال�صعيد الوطني من حيث التبادل الآين والآمن لل�صجلت اجلنائية 

وغريها من البيانات فيما بني اأجهزة اإنفاذ القانون مع توفري ال�صمانات املنا�صبة لحرتام حقوق الإن�صان. وتتمثل العقبة 

الكربى التي تعيق التبادل الدويل للبيانات اخلا�صة باإنفاذ القانون يف غياب الأطر الت�صريعية الوطنية والدولية اللزمة 

لدعم اأ�صكال التبادل القانوين الفعال للبيانات وحماية احلرمة ال�صخ�صية للأفراد املعنيني يف الوقت نف�صه.

و�صيظل تبادل البيانات اإ�صكاليا يف بع�ص احلالت. فعلى �صبيل املثال، من الوا�صح اأن تبادل البيانات ب�صاأن ملتم�صي 

باإنفاذ  املتعلقة  املمار�صات  لتوجيه  ت�صريعي وطني  اإطار  ما مل يكن هناك  الأحيان  اللجوء غري م�صتح�صن يف كثري من 
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القانون. واإدراكا منها للأهمية البالغة لتبادل البيانات فيما بني الدول يف مكافحة الإرهاب، قدمت مفو�صية الأمم املتحدة 

ل�صوؤون اللجئني التو�صيات التالية:

تقا�صمها  ينبغي  اللجوء ل  ملتم�صي  املعلومات عن  باأن  الرا�صخ  املبداأ  العتبار  تاأخذ يف  اأن  للدول    ينبغي 

مع بلد املن�صاأ. فمن �صاأن ذلك اأن يهدد �صلمة ملتم�ص اللجوء احل�صن النية و/اأو اأفراد اأ�صرته الباقني يف 

بلد املن�صاأ. والواقع اأن �صيا�صة ال�صرية التامة ت�صكل جزءا من املمار�صات الف�صلى للدول. واإذا كانت هناك 

�صرورة، يف حالت ا�صتثنائية، للت�صال بال�صلطات يف بلد املن�صاأ، عند وجود �صبهة اإرهابية وعند ا�صتحالة 

ال�صخ�ص  باأن  ال�صلطات  ُتبلغ هذه  اأن  ينبغي  ال�صلطات، ل  اإل من هذه  املطلوبة  املعلومات  احل�صول على 

)34(

املعني تقدم بطلب جلوء.

حرز بع�ص التقدم على ال�صعيد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي نحو �صمان اأن ت�صتويف اآليات التبادل احلالية 
ُ
وقد اأ

البيانات ال�صخ�صية وحقوق احلرمة  القانون مع توفري جميع ال�صمانات اللزمة حلماية  اإنفاذ  التعاون يف جمال  �صروط 

ال�صخ�صية. فعلى �صبيل املثال، يتيح نظام "�صينغني" الأوروبي للمعلومات ملوظفي اأجهزة اإنفاذ القانون الوطنية فر�صة 

تبادل البيانات ب�صاأن العديد من الق�صايا الرئي�صية مع زملئهم يف بلدان اأخرى ب�صكل �صبه اآين. ويرى معظم املراقبني 

اأن قوة الرتتيبات التي تتيحها اتفاقيتا "�صينغني" تكمن يف اأنها تتيح تعاونا عمليا للغاية يف جمال اإنفاذ القانون وتبادل 

للمعلومات على م�صتوى فريد من نوعه يف العامل. كما ي�صدر اليوروبول تقارير �صنوية عن حالة اجلرمية املنظمة تقوم 

على جمموعة البيانات التي تقدمها جميع الدول الأع�صاء. وثمة هدف طويل الأجل يتمثل يف اإن�صاء اأنظمة متجان�صة 

�صبكات حا�صوبية  البيانات ال�صتخبارية اجلنائية من خلل  وتبادل  الأع�صاء  الدول  فيما بني  اجلنائية  لل�صتخبارات 

يخ�صع الدخول اإليها للمراقبة. وميكن اأن ت�صمل تلك العملية اإن�صاء قاعدة بيانات عن التحقيقات اجلارية، مما يتيح منع 

التداخل بني التحقيقات، واإ�صراك العديد من ال�صلطات املخت�صة يف التحقيق نف�صه.

ويف كانون الثاين/يناير 2007، على �صبيل املثال، اأو�صت جلنة الوزراء التابعة ملجل�ص اأوروبا الدول الأع�صاء با�صتخدام 

اأدوات الإنرتبول الثلث التالية ملكافحة الإرهاب، وفقا للقانون الوطني لكل منها: نظام ات�صالت عاملي فيما بني اأجهزة 

)ت�صمل  ال�صرطة  م�صدرها  اأ�صا�صية  معلومات  على  حتتوي  بيانات  وقواعد   ،"I-24/7" ال�صرطة يطلق عليه ا�صم نظام 

الأ�صماء، وال�صيارات امل�صروقة، ووثائق ال�صفر امل�صروقة وبيانات احلم�ص النووي وب�صمات الأ�صابع(؛ ودعم عملياتي 

)105(

اآين خلدمات ال�صرطة من خلل مركز القيادة والتن�صيق يف الأمانة العامة.

التعاون الدويل من اأجل حماية ال�سهود

مبا اأن العديد من املجموعات الإرهابية تعمل عرب احلدود، فما متثله من تهديد لل�صهود واملتعاونني مع العدالة ل ينح�صر 

داخل احلدود الوطنية. وقد يتعر�ص ال�صهود واأقاربهم للرتهيب اجل�صدي والنف�صي يف اأماكن/وليات ق�صائية خمتلفة. 

وعلوة على ذلك، قد ي�صطر ال�صهود يف بع�ص الأحيان اإىل النتقال اإىل بلد اآخر اأو العودة اإىل بلدهم اأثناء الإجراءات 

اجلنائية الطويلة. واأخريا، هناك حالت قد ل تكون فيها الدولة قادرة على �صمان �صلمة ال�صهود، ب�صبب ات�صاع رقعة 

اأرا�صيها وافتقارها للو�صائل اللزمة اأو ب�صبب ظروف اأخرى. وبالنظر اإىل حالت من هذا القبيل، اأ�صبح التعاون الدويل 

يف جمال حماية ال�صهود واأقاربهم عن�صرا �صروريا من عنا�صر التعاون املعتاد بني اأجهزة النيابة العامة. وعلوة على ذلك، 

العامة  النيابة  واأع�صاء  اأجل حماية املرتجمني  التعاون الدويل من  اإىل  اأي�صا  قد تكون هناك حاجة يف بع�ص الأحيان 

وغريهم من موظفي الق�صاء وال�صجون.

 جمل�ص اأوروبا تو�صية جلنة الوزراء رقم CM/Rec)2007(1 اإىل الدول الأع�صاء فيما يتعلق بالتعاون على مكافحة الإرهاب بني جمل�ص 
)105(

اأوروبا والدول الأع�صاء فيه، واملنظمة الدولية لل�صرطة اجلنائية، والتي اعتمدتها جلنة الوزراء يف 18 كانون الثاين/يناير 2007�
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ول�صمان مزيد من التعاون الدويل يف تقدمي حماية فعالة لل�صهود يف الداخل اأو عرب احلدود، كثريا ما ت�صطر وكالت اإنفاذ 

القانون والنيابة العامة اإىل و�صع ترتيبات مع الوليات الق�صائية الأخرى ل�صمان ال�صتجواب الآمن لل�صهود املعر�صني 

)106(

خلطر الرتهيب اأو النتقام.

اآخر. وتق�صي  بلد  اإىل  نقلهم  ال�صهود وحتى على  القدرات على حماية  النظر يف تطوير  اأغلب الأحيان  ويجب يف 

اأو ترتيبات مع دول  اإبرام اتفاقات  باأن تنظر الدول الأطراف يف  الفقرة 3 من املادة 24 من اتفاقية اجلرمية املنظمة 

اأخرى ب�صاأن تغيري اأماكن اإقامة ال�صهود.

قانونية تر�صي معايري م�صرتكة لت�صميم وتنفيذ جمموعة من تدابري احلماية  اأوروبا جهد كبري لو�صع �صكوك  وُبذل يف 

القانونية والعملية ومن برامج امل�صاعدة لفئات خمتلفة من ال�صهود وال�صحايا واملتعاونني مع العدالة. والهدف من ذلك 

هو و�صع هذه ال�صكوك مع احلفاظ على توازن مقبول بني تدابري احلماية وحقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية جلميع 

 ومع 
)107(

الأطراف املعنية. ول يوجد �صك قانوين اأوروبي ملزم يتناول م�صاألة حماية ال�صهود على نحو حمدد و�صامل.

ذلك، فقد اعُتمد عدد من التو�صيات الهامة ال�صادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�ص اأوروبا للتعامل ب�صكل خا�ص مع 

)108(

م�صاألة حماية ال�صهود، وحقوق ال�صهود.

وبوجه عام، تبني اأن التدابري التالية تعزز التعاون الدويل يف جمال حماية ال�صهود:

•   التعاون يف تقييم التهديد �صد اأحد ال�صهود اأو اأحد ال�صحايا؛  

•   الإبلغ الفوري عن املعلومات املتعلقة بالتهديدات واملخاطر املحتملة؛  

)109(

•   امل�صاعدة املتبادلة يف تغيري اأماكن ال�صهود و�صمان ا�صتمرار حمايتهم؛  

اأجنبي من اأجل الإدلء بال�صهادة والتعاون على �صمان العودة  اإىل بلد  •    حماية ال�صهود الذين يعودون   

الآمنة لهوؤلء ال�صهود؛

لل�صهود  املتزامن  ال�صتجواب  لت�صهيل  والل�صلكية  ال�صلكية  للت�صالت  احلديثة  الو�صائل  •    ا�صتخدام   

اخلا�صعني للحماية مع احلفاظ على حقوق الدفاع؛

•   اإن�صاء قنوات ات�صال منتظمة بني مديري برامج حماية ال�صهود؛  

جمال  يف  املوظـفني  لفائدة  التدريبية  والربامج  املــدربني  تبادل  وت�صــجيع  التقنية  امل�صــاعدة  •    تقدمي   

حماية ال�صحايا؛

 للطلع على بع�ص الأمثلة عما تغطيه هذه الرتتيبات عادة، انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، املمار�صات الف�صلى 
)106(

حلماية ال�صهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرمية املنظمة )نيويورك، 2008(، ال�صفحات 84-82�

 Stjepan Glušcic and others, Protecting Witnesses للطلع على موجز ملختلف ال�صكوك القانونية الأوروبية التي مت و�صعها، انظر 
)107(

 of Serious Crime: Training Manual for Law Enforcement and Judiciary )Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006(,
 Council of Europe, The Fight against Terrorism: Council of Europe Standards, 2nd ed. )Strasbourg, اأي�صا .pp. 38-48، وانظر 
 Council of Europe, specific terms of reference for the Committee of Experts on the و )Council of Europe Publishing, 2004
Protection of Witnesses and Collaborators of Justice، الذي اعتمد يف اأيار/مايو 2004، متاح يف موقع الويب التابع ملجل�ص اأوروبا على 

�www.coe.int :العنوان التايل

 انظر، مثل، جمل�ص اأوروبا، تو�صية جلنة الوزراء رقم Rec)2005(9 اإىل الدول الأع�صاء ب�صاأن حماية ال�صهود واملتعاونني مع العدالة، والتي 
)108(

الدول  اإىل   Rec)2005(9 الوزراء رقم  لتو�صية جلنة  التو�صيحي  التقرير  اأوروبا،  اأي�صا جمل�ص  انظر  2005؛  ني�صان/اأبريل   20 اللجنة يف  اعتمدتها 

الأع�صاء ب�صاأن حماية ال�صهود واملتعاونني مع العدالة، 2005�

  Combating Organised Crime  ... بعنوان  اأوروبا  عن جمل�ص  ال�صادر  املوؤلف  يف  ال�صهود(،  )حماية   "Witness protection" انظر   
)109(

)مكافحة اجلرمية املنظمة ...(، ال�صفحات 15-42. فالتعاون الدويل يف هذا املجال، كما تبني من م�صح اأجراه جمل�ص اأوروبا حول اأف�صل املمار�صات 

"اأمر بالغ الأهمية، لأن العديد من الدول الأع�صاء �صغرية جدا ل�صمان �صلمة ال�صهود املعر�صني للخطر والذين نقلوا اإىل اأماكن اأخرى داخل 
حــدودها" )ال�صفحة 15(�
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•   و�صع اتفاقات لتقا�صم التكاليف اخلا�صة باملبادرات امل�صرتكة حلماية ال�صحايا؛  

•   و�صع اتفاقات وبروتوكولت لتبادل ال�صهود من ال�صجناء.   

ال�صهود"،  حماية  جمال  يف  الأوروبي  الحتاد  �صرطة  لتعاون  الأ�صا�صية  "املبادئ  هما:  وثيقتني  اليوروبول  و�صع  وقد 

و"معايري م�صرتكة لقبول �صاهد يف برنامج للحماية". كما يقدم اليوروبول تدريبا �صنويا على حماية ال�صهود والتعامل 

مع املخربين.

 وكثريا ما تواجه الدول ال�صغرية �صعوبات فريدة من نوعها يف تقدمي حماية فعالة لل�صهود، وميكن اأن ت�صتفيد من التعاون 

)110(

مع بع�صها البع�ص يف تطوير قدراتها على حماية ال�صهود.

 

طاء-     التدابري ال�ستثنائية

يجب اأن تكون جميع التدابري التي تتخذها اأجهزة اإنفاذ القانون ملكافحة الإرهاب قانونية. ويف هذا ال�صدد، اأثار بع�ص 

اإنفاذ القانون الرامية اإىل مكافحة الإرهاب خماوف كبرية وق�صايا تتعلق بحقوق الإن�صان. و�صرع بع�ص الدول  اأن�صطة 

اإنذار، والقتل املتعمد،  يف اتخاذ تدابري ا�صتثنائية لإنفاذ القانون، وهي تدابري اإ�صكالية ت�صمل اإطلق النار دون �صابق 

اأن  �صمان  �صرورة  على  ال�صتثنائية"  "التدابري  ت�صمى  التي  التدابري  هذه  و�صددت  ال�صتثنائي.  الت�صليم  وحالت 

املبادئ  مبا يف ذلك  القانون،  ب�صيادة  الإرهاب،  اأعمال  ومكافحة  منع  اإىل  تهدف  لتدابري  اعتمادها  لدى  الدول،  تلتزم 

بها  وامل�صموح  امل�صروعة  احلدود  تعني  التي  الدويل  والقانون  اجلنائي  بالقانون  املرتبطة  واللتزامات  واملعايري  الأ�صا�صية 

للإجراءات التي تتخذها الدولة ملكافحة الإرهاب وخمتلف اأ�صكال اجلرائم اخلطرية التي ي�صلع فيها الإرهابيون وغريهم 

من اجلماعات الإجرامية. ول يجوز للدول اأبدا اأن تخرق يف ت�صرفاتها القواعد القطعية للقانون الدويل ول اأن تنتهك 

القانون الإن�صاين الدويل.

وتلتزم جميع الدول التزاما اإيجابيا ب�صمان عدم ا�صتخدام اأرا�صيها لنقل الأ�صخا�ص اإىل اأماكن قد يقتلوا اأو يتعر�صوا 

للتعذيب فيها، مبا يف ذلك اتخاذ جميع اخلطوات العملية لتحديد ما اإذا كانت هناك اأ�صباب للعتقاد باأن الإجراءات 

التي اتخذتها كيانات اأجنبية يف اأرا�صيها ت�صمل ممار�صات من هذا القبيل.

وقد تتحمل الدولة م�صوؤولية دولية اإذا ما ارتكبت جهات فاعلة يف الدولة اأفعال غري م�صروعة دوليا، اأو قّدمت املعونة 

اأو امل�صاعدة اإىل دولة اأخرى يف ارتكاب فعل غري م�صروع، اأو �صكتت عن مثل هذا ال�صلوك غري امل�صروع اأو اأخفقت يف 

اتخاذ ما يلزم من تدابري ملنع وقوع تلك الأعمال داخل اإقليمها. وعندما ُترتكب اأفعال غري م�صروعة من هذا القبيل، 

يجب على الدولة اتخاذ تدابري �صريعة وفعالة للتحقيق يف تلك الأفعال وحماكمة امل�صوؤولني عن النتهاكات و�صمان اأن 

يح�صل ال�صحايا على تعوي�ص منا�صب.

اإطلق النار دون �سابق اإنذار واإطلق النار عند الروؤية

دفعت احلاجة اإىل اتخاذ تدابري وقائية ملكافحة ظاهرة التفجريات النتحارية بع�ص البلدان اإىل غ�ص الطرف عن انتهاكات 

واحلريات  الإن�صان  حقوق  وحماية  بتعزيز  املعني  اخلا�ص  املقرر  واأعرب  دوليا.  بها  املعرتف  الإن�صان  حلقوق  ا�صتثنائية 

 و�صعت الدول الأع�صاء يف اجلماعة الكاريبية، على �صبيل املثال، التفاق املن�صئ للربنامج الإقليمي حلماية العدالة )1999(، والذي 
)110(

يبني احلاجة اإىل منع اأي تدخل يف جمال اإقامة العدل عن طريق التخويف اأو ت�صفية ال�صهود واملحلفني واملوظفني الق�صائيني والقانونيني وموظفي 

اإنفاذ القانون واملوظفني املرتبطني بهم. وين�ص التفاق اأي�صا على اإن�صاء مركز اإقليمي لإدارة برنامج التعاون.
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الدول  من  العديد  ي�صتخدمها  التي  القانونية  ال�صرتاتيجيات  اإزاء  القلق  عن  الإرهاب  مكافحة  �صياق  يف  الأ�صا�صية 

لتو�صيع �صلحيات رجال ال�صرطة مبا يتيح لهم اتخاذ اإجراءات �صد النتحاريني املحتملني. واأكد جمددا وجوب تنظيم 

لهذا  ال�صارم  ال�صرورة  الإن�صان ومعيار  قانون حقوق  اإطار  الفتاكة يف  للقوة  القانون  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  ا�صتخدام 

ال�صتخدام. ول ينطبق "الدفاع الذي متليه ال�صرورة" والذي يتذرع به امل�صوؤولون عن اإنفاذ القانون اإل يف حالة وجود 

خطر و�صيك.

ولفت املقرر اخلا�ص املعني بحالت الإعدام خارج نطاق الق�صاء اأو باإجراءات موجزة اأو تع�صفا النتباه، يف العديد من 

الت�صالت التي اأجراها مع احلكومات، اإىل تزايد الإحجام عن احرتام احلق يف احلياة باعتباره حقا من حقوق الإن�صان 

 وراأى اأن مقولة "اأطلق النار لتقتل" ل توؤدي اإل اإىل ال�صتعا�صة عن املعايري القانونية الوا�صحة 
)111(

غري قابل للنتقا�ص.

برخ�صة قتل ذات تعريف غام�ص، مما يهدد بت�صوي�ص املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون، وبالتايل يعر�ص الأبرياء للخطر 

ويوجد مربرات للأخطاء، ويدفع يف الوقت نف�صه اإىل جتنب التحديات ال�صعبة حقا والتي يفر�صها التهديد ذي ال�صلة.

 169/34 العامة يف قرارها  القوانني، التي اعتمدتها اجلمعية  باإنفاذ  ال�صلوك للموظفني املكلفني  وركزت مدونة قواعد 

املوؤرخ 17 كانون الأول/دي�صمرب 1979، واملبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني 

على  باإيجاز  املجرمني،  ومعاملة  اجلرمية  ملنع  الثامن  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اعتمدت يف  التي   
)112(

القوانني، باإنفاذ  املكلفني 

الدور املحدود للقوة الفتاكة يف جميع عمليات اإنفاذ القانون. وين�ص املبداأ 9 من املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتخدام القوة 

والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني على اأنه ويف جميع الأحوال، ل يجوز ا�صتخدام الأ�صلحة 

النارية الفتاكة عن ق�صد اإّل عندما يتعذر متاماً جتنبها من اأجل حماية الأرواح. وهذه ال�صكوك ملئمة اأي�صا فيما يتعلق 

مبنع الهجمات النتحارية بو�صفها �صكل من اأ�صكال الإرهاب. وين�ص املبداأ 10 من املبادئ الأ�صا�صية على ما يلي:

  يتعني على املوظفني املكّلفني باإنفاذ القوانني التعريف ب�صفتهم هذه وتوجيه حتذير وا�صح يعلن عزمهم على 

�صهم ذلك خلطر ل مربر لـه، 
ّ
ا�صتخدام الأ�صلحة النارية، مع اإعطاء وقت كاف لل�صتجابة للتحذير، ما مل يعر

�ص اأ�صخا�صا اآخرين خلطر املوت اأو الأذى اجل�صيم، اأو ما مل يت�صح عدم ملءمته وجدواه تبعا 
ّ
اأو ما مل يعر

لظروف احلادث.

عمليات القتل امل�ستهدف

احلق يف احلياة هو حق غري قابل للنتقا�ص، ويجب األ ت�صتعمل القوة الفتاكة يف اإطار مكافحة الإرهاب اإل اإذا كانت 

�صرورية ومتنا�صبة. وقد اأعربت جلنة حقوق الإن�صان عن قلقها بالن�صبة لل�صتخدام املزعوم ملا ي�صمى "القتل امل�صتهدف" 

 ويف بع�ص احلالت، يبدو اأنه مت اللجوء اإىل هذه املمار�صة يف جزء منها على �صبيل الردع 
)113(

للإرهابيني امل�صتبه فيهم.

اأو العقاب، مما يثري م�صائل تتعلق بالفقرة 1 من املادة 6 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، التي تن�ص 

على ما يلي: "احلق يف احلياة حق ملزم لكل اإن�صان. وعلى القانون اأن يحمي هذا احلق. ول يجوز حرمان اأحد من 

حياته تع�صفاً."

الفقرات   ،E/CN.4/2006/53(  تع�صفا اأو  باإجراءات موجزة  اأو  الق�صاء  نطاق  الإعدام خارج  املعني بحالت  املقرر اخلا�ص  تقرير   
)111(

�)54-44

اأعدته الأمانة  اأيلول/�صبتمرب 1990: تقرير   7 27 اآب/اأغ�صط�ص -   موؤمتـر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعـاملة املجــرمني، هافانا، 
)112(

العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الباب باء-2، املرفق.

 Edward J. Flynn, "Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations", European Human Rights )113(

�Law Review, No. 1, 2005, p. 34
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ويجب اإجراء حتقيق �صامل وعاجل ونزيه عند ال�صتباه بوقوع اإعدام خارج نطاق القانون اأو اإعدام تع�صفي. والغر�ص 

تكون  قد  ممار�صة  اأو  منط  واأي  عنها،  امل�صوؤول  وال�صخ�ص  ووقت حدوثها  وطريقة  الوفاة  �صبب  هو حتديد  التحقيق  من 

املادية  الأدلة  كل  وحتليل  وجمع  املنا�صب،  النحو  على  اجلثة  بت�صريح  القيام  التحقيق  ويت�صمن  وقوعها.  ال�صبب يف 

اأنهم  التحقيق  الذين يظهر  الأ�صخا�ص  ال�صهود. وعلوة على ذلك، تكفل احلكومات حماكمة  واإفادات  وامل�صتندية 

ا�صرتكوا يف عمليات الإعدام خارج نطاق القانون اأو الإعدام التع�صفي اأو الإعدام دون حماكمة، يف اأي اإقليم يخ�صع 

لنطاق اخت�صا�صها. وت�صطلع اإما بتقدميهم للمحاكمة واإما بالتعاون على ت�صليمهم اإىل البلدان الأخرى التي ترغب يف 

ممار�صة اخت�صا�صها القانوين عليهم. وينطبق هذا املبداأ بغ�ص النظر عن هوية اجلناة اأو املجني عليهم وجن�صياتهم ومكان 

)114(

ارتكاب اجلرمية.

حظر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون حماكمة

التع�سفي  والإعدام  القانون  نطاق  خارج  الإعدام  لعمليات  الفعالني  والتق�سـي  املنع  مبادئ  )من 

)
)�أ(

والإعدام دون حماكمة 

"1-  حتظر احلكومات، مبوجب القانون، جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�صفي والإعدام 
دون حماكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب قوانينها اجلنائية، يعاقب عليها بعقوبات منا�صبة تراعي 

خطورتها. ول يجوز التذرع باحلالت ال�صتثنائية، مبا يف ذلك حالة احلرب اأو التهديد باحلرب، اأو عدم ال�صتقرار 

ال�صيا�صي الداخلي اأو اأي حالة طوارئ عامة اأخري، لتربير عمليات الإعدام هذه ول يجوز تنفيذ عمليات الإعدام 

النـزاع  اأيا كانت الظروف، حتى يف الظروف التي ت�صم، على �صبيل املثال ل على �صبيل احل�صر، حالت  هذه 

اأي  اأو  عمومي  موظف  جانب  من  للقانون  خمالفة  اأو  مفرطة  ب�صورة  القوة  ا�صتخدام  وحالت  الداخلي،  امل�صلح 

اأو �صمنية منه،  مبوافقة �صريحة  اأو  بتحري�ص  اأو من جانب �صخ�ص يعمل  الر�صمية،  ب�صفته  يت�صرف  اآخر  �صخ�ص 

وحالت الوفاة اأثناء الحتجاز. ويكون هذا احلظر اأقوى يف مفعوله من املرا�صيم التي ت�صدرها ال�صلطة احلكومية.

"2-  توخيا ملنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�صفي والإعدام دون حماكمة، تتكفل احلكومات 
الأ�صخا�ص  على  القب�ص  عن  امل�صوؤولني  املوظفني  جميع  على  وا�صح،  قيادي  ت�صل�صل  ذات  دقيقة،  رقابة  بفر�ص 

وتوقيفهم واحتجازهم وحب�صهم و�صجنهم، وعلى املوظفني املخول لهم قانونا ا�صتعمال القوة والأ�صلحة النارية.

"3-   حتظر احلكومات على الروؤ�صاء وعلى ال�صلطات العامة اإ�صدار اأوامر ترخ�ص لأ�صخا�ص اآخرين بتنفيذ اأي نوع 
من اأنواع الإعدام خارج نطاق القانون اأو الإعدام التع�صفي اأو الإعدام دون حماكمة اأو حتر�صهم على ذلك، ولأي 

تدريب  يف  اأعله  الواردة  الأحكام  على  د  وُي�صدَّ الأوامر.  لهذه  المتثال  عن  المتناع  وواجب  كان حق  �صخ�ص 

د على الأحكام الواردة اأعله يف تدريب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني. املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني. وُي�صدَّ

"4-   تكفل، بالو�صائل الق�صائية وغريها من الو�صائل، حماية فعالة للأفراد واملجموعات املهددين بخطر الإعدام 
خارج نطاق القانون اأو الإعدام التع�صفي اأو الإعدام دون حماكمة، و�صمنهم من يتلقون تهديدات بالقتل."

 مبادئ املنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�صفي والإعدام دون حماكمة 
)اأ(

)قرار املجل�ص القت�صادي والجتماعي 65/1989، املرفق( الفقرات 4-1�

 املبادئ املتعلقة باملنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�صفي والإعدام دون حماكمة )قرار املجل�ص 
)114(

القت�صادي والجتماعي 65/1989، املرفق(.





رابعا-     دور اأع�ساء النيابة العامة

اإن املحاكمة الفعالة ملرتكبي اجلرائم الإرهابية، اأينما ُترتكب تلك اجلرائم وحيثما يلجاأ اجلناة، اأمر بالغ الأهمية من اأجل 

حرمان مرتكبي تلك اجلرائم من اأي ملذ اآمن. ويثري ذلك، يف حالة اجلرائم وعمليات الإرهاب الدولية اأو عرب الوطنية، 

اإىل معاجلة خمتلف  الق�صاء وا�صتقلليته، وم�صاألة احلاجة  الق�صائي، وم�صائل قدرة  اإر�صاء وممار�صة الخت�صا�ص  م�صاألة 

العقبات التي تعرت�ص �صبيل التعاون الدويل يف امللحقة الق�صائية ملرتكبي اجلرائم الإرهابية.

وي�صبه دور اأع�صاء النيابة العامة يف ملحقة اجلرائم الإرهابية اإىل حد ما دورهم يف ملحقة مرتكبي اأي جرمية اأخرى 

ق�صائيا. ومع ذلك، كثريا ما تتعقد الأمور يف حالة اجلرائم الدولية، اأو اأي جرمية لها جانب عرب وطني، ب�صبب امل�صائل 

املتعلقة بالخت�صا�ص الق�صائي وخمتلف العقبات التي حتول دون قيام تعاون دويل فعال.

والآليتان الرئي�صيتان من اآليات دعم التعاون الدويل بني اأع�صاء النيابة العامة هما ت�صليم املجرمني وامل�صاعدة القانونية 

واملتعددة  الثنائية  الرتتيبات  اأو  التفاقات  مبا يف ذلك  القانونية،  الأ�ص�ص  الآليات على عدد من  وتقوم هذه  املتبادلة. 

الأطراف. وتتطور كل هذه الآليات ب�صرعة ملواكبة الأ�صاليب الإجرامية اجلديدة وال�صتغلل الإجرامي للتكنولوجيات 

التهديدات  ملواجهة  البع�ص  بع�صها  مع  وثيق  ب�صكل  العمل  على  الدول  ت�صميم  اجلديد  تطورها  ويعك�ص  اجلديدة. 

)115(

املتزايدة للجرمية املنظمة والف�صاد والإرهاب.

األف-      ا�ستقللية النيابة العامة

يجب على الدول اأن تتخذ التدابري اللزمة ل�صمان نزاهة وا�صتقلل النيابة العامة للمحافظة على �صلمة وظيفة النائب 

لوظيفتها  العامة  النيابة  تنفيذ  ال�صيا�صية يف  وغري  ال�صيا�صية  التدخل  اأ�صكال  وتتناق�ص  القانون.  �صيادة  وتدعيم  العام 

تناق�صا مبا�صرا مع مبداأ �صيادة القانون.

وتختلف نوعية التدريب القانوين الذي يحظى به اأع�صاء النيابة العامة املمار�صني اختلفا كبريا من دولة اإىل اأخرى. 

وكما توؤكد ديباجة املبادئ التوجيهية ب�صاأن دور اأع�صاء النيابة العامة، فاإنه ل يزال من اجلوهري تاأمني ح�صول اأع�صاء 

النيابة العامة على املوؤهلت املهنية اللزمة لل�صطلع بوظائفهم، عن طريق حت�صني اأ�صاليب تعيينهم وتدريبهم القانوين 

)116(

واملهني، ومن خلل تهيئة كافة الو�صائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة �صليمة يف مكافحة الإجرام.
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 Y. Dandurand, "Strategies and practical measures to strengthen the capacity of prosecution services in dealing with)116(

 transnational organized crime, terrorism and corruption", Crime, Law and Social Change, vol.47، Nos. 4-5 )2007(, pp. 225-246;
 Y. Dandurand, G. Colombo and N. Passas, "Measures and mechanisms to strengthen international cooperation among prosecution

services", Crime, Law and Social Change, vol. 47, Nos. 4 -5 )2007(, pp. 261-289�

 7 اآب/اأغ�صط�ص -   27 الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا،  املتحدة  العامة )موؤمتر الأمم  النيابة  اأع�صاء  التوجيهية لدور  املبادئ   
)116(

اأيلول/�صبتمرب 1990: تقرير اأعدته الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الباب جيم-2، املرفق؛ متاح 
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باء-     دور اأع�ساء النيابة العامة يف تدعيم �سيادة القانون

العامة وكذلك نطاق �صلحياتهم و�صلطاتهم اختلفا كبريا من نظام قانوين  النيابة  يختلف الدور الأ�صا�صي لأع�صاء 

اإىل اآخر. وعلى وجه اخل�صو�ص، قد ي�صطلع اأع�صاء النيابة العامة بدور ن�صط اإىل حد ما يف التحقيق الفعلي يف اجلرمية، 

بح�صب القانون الوطني، ونتيجة لذلك، قد تتغري علقتهم مع ال�صرطة من بلد اإىل اآخر. ويف بع�ص الوليات الق�صائية، 

ينفذ �صباط ال�صرطة ن�صبة كبرية من امللحقات الق�صائية. وُينتخب اأع�صاء النيابة العامة يف بع�ص البلدان فيما يجري 

تعيينهم يف بلدان اأخرى.

وتن�ص املبادئ التوجيهية لدور اأع�صاء النيابة العامة على جوهر دور اأع�صاء النيابة العامة يف تدعيم �صيادة القانون، فتوؤكد 

ما يلي:

  "11-   يوؤدي اأع�صاء النيابة العامة دورا فعال يف الإجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك بدء امللحقة الق�صائية وال�صطلع، 

�صمن ما ي�صمح به القانون اأو يتم�صى مع املمار�صة املحلية، بالتحقيق يف اجلرائم والإ�صراف على قانونية التحقيقات، 

والإ�صراف على تنفيذ قرارات املحاكم، وممار�صة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلني لل�صالح العام. 

  "12-    على اأع�صاء النيابة العامة اأن يوؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، باإن�صاف وات�صاق و�صرعة، واأن يحرتموا 

كرامة الإن�صان ويحموها وي�صاندوا حقوق الإن�صان، بحيث ي�صهمون يف تاأمني �صلمة الإجراءات و�صلمة �صري 

اأعمال نظام العدالة اجلنائية.")117(

ومتثل خدمات النيابة العامة جزءا حيويا من اجلهود التي تبذلها الدول لتدعيم �صيادة القانون من خلل اإنفاذ القانون 

بنـزاهة وات�صاق وحيادية وفعالية. ويواجه نظام العدالة اجلنائية وموؤ�ص�صات احلكم خطر الوقوع يف �صوء ال�صمعة وفقدان 

)118(

م�صداقيتها و�صلطتها الأخلقية ما مل يلتزم اأع�صاء النيابة العامة بحقوق الإن�صان ويتم�صكوا ب�صيادة القانون.

وي�صكل اأع�صاء النيابة العامة �صمانة هامة ل�صيادة القانون عندما يقبلون ال�صطلع بدور مكافحة الإفلت من العقاب 

انتهاكات حقوق  العقاب على  العامة للإفلت من  النيابة  اأع�صاء  يت�صدى  الدولة. وعندما  اإجراءات  قانونية  و�صمان 

اأي�صا على  القانون على ال�صعيد الوطني فح�صب، بل ي�صاعدون  فاإنهم ل يعززون احرتام �صيادة  تن�صاأ،  اأينما  الإن�صان 

تر�صيخ مبداأ �صيادة القانون على ال�صعيد الدويل.

واملوؤ�ص�صات  ال�صرطة  تتخذها  التي  الإجراءات  اأن  من  ويتاأكدوا  متيقظني  يظلوا  اأن  العامة  النيابة  اأع�صاء  على  ويجب 

الإ�صلحية وغريها من �صلطات اإنفاذ القانون هي اإجراءات قانونية حترتم حقوق الإن�صان. وهم يقومون بذلك عن طريق 

اإجراءات من بينها توجيه انتباه املحاكم اإىل حالت ال�صلوك الفا�صد وغري القانوين من جانب موظفي الدولة اأو غريهم 

من امل�صوؤولني املوجودين يف موقع �صلطة، وامللحقة الق�صائية القوية لهوؤلء املجرمني اإىل اأق�صى حدود القانون. ويكت�صي 

دور اأع�صاء النيابة العامة اأهمية خا�صة وح�صا�صة يف احلالت التي تنطوي على ف�صاد املوظفني العموميني.

اأما الآثار املدمرة للف�صاد على �صيادة القانون فهي وا�صحة متاما. وي�صكل الف�صاد داخل النظام الق�صائي نف�صه وكذلك 

اآثار هذا النوع من الف�صاد على التم�صك ب�صيادة القانون واحلفاظ على �صلمة التحقيقات اجلنائية وعمليات امللحقة 

الق�صائية م�صدرا للقلق. ول يوؤثر الف�صاد على م�صداقية وفعالية نظام العدالة باملعنى العام فح�صب، بل ويقو�ص اأي�صا 

للخطر.  العدالة  وم�صوؤويل  وال�صحايا  ال�صهود  �ص 
ّ
ويعر التن�صيق  جهود  وي�صعف  اجلنائية،  امل�صائل  يف  الدويل  التعاون 

وميثل منع الف�صاد اأحد اأهم الو�صائل التي يحمي بها اأع�صاء النيابة العامة �صيادة القانون و�صلمة املوؤ�ص�صات الجتماعية 

 املرجع نف�صه، الفقرتان 11 و12�
)117(

 Y. Dandurand, "The role of prosecutors in promoting and strengthening the rule of law", Crime, Law and Social )118(

�Change, vol. 47, Nos. 4-5 )2007(, pp. 247-259
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العامة  النيابة  اأع�صاء  يويل  اأن  على  العامة  النيابة  اأع�صاء  لدور  التوجيهية  املبادئ  من   15 املادة  وتن�ص  والقت�صادية. 

الهتمام الواجب للملحقات الق�صائية املت�صلة باجلرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ول �صيما ما يتعلق بالف�صاد، 

القانون  عليها  ين�ص  التي  اجلرائم  من  ذلك  وغري  الإن�صان،  حلقوق  اجل�صيمة  والنتهاكات  ال�صلطة،  ا�صتعمال  واإ�صاءة 

الدويل، وللتحقيق يف هذه اجلرائم اإذا كان القانون ي�صمح به اأو اإذا كان يتم�صى مع املمار�صة املحلية.

جيم-     اللتزام بت�سليم املجرمني اأو حماكمتهم

يرتَجم مبداأ aut dedere, aut judicare يف الواقع اإىل بديلي اإما الت�صليم اأو املحاكمة، وهو التزام ُمعربَّ عنه يف ال�صكوك 

العاملية ملكافحة الإرهاب ويِرد �صمنا يف قرار جمل�ص الأمن 1373 )2001(. وُيعرب املبداأ عن الهدف امل�صرتك للدول 

يف مكافحة الأ�صكال اخلطرية من اجلرمية ويحدد البديلني للدول متلقية الطلب كلما ُطلب منها ت�صليم فرد موجود يف 

اإقليمها: يجب على الدولة اإما اأن ت�صلم ال�صخ�ص املعني اإىل الدولة مقدمة الطلب اأو اأن حتاكمه هي نف�صها.

ويقت�صي مبداأ "اإما الت�صليم اأو املحاكمة" من الدول اأن توؤكد اخت�صا�صها على اأ�ص�ص اأكرث تقليدية: مبداأ الخت�صا�ص 

الإقليمي، العادي اأو املو�صع، للقيام حتديدا برفع اأعلم على ال�صفن والطائرات امل�صجلة لدى الدولة؛ ومبداأ اجلن�صية، 

ول �صيما مبداأ اجلن�صية الفعلية، الذي يقرر اخت�صا�ص الدولة التي ي�صتبه باأن مواطنها قد ارتكب جرمية، ولكن اأي�صا 

مبداأ اجلن�صية غري الفعلية، الذي يق�صي باأن الدولة التي يكون مواطنها هو ال�صحية هي التي تخت�ص مبلحقة املجرم. 

واأخريا، ت�صمح بع�ص التفاقيات للدول باإن�صاء اخت�صا�ص اختياري للنظر يف ق�صية جاٍن مزعوم يقيم عادة فيها اأو اإذا 

كانت اجلرمية تنطوي على م�صالح تخ�ص الدولة املعنية.

ر بعد التحقيق اأنه ل ي�صتند 
َّ
بيد اأن اللتزام بامللحقة الق�صائية ل يعني �صرورة عر�ص ادعاء على املحكمة يكون قد َتقر

اإىل اأ�صا�ص. و�صوف يحدد القانون الد�صتوري والقواعد املو�صوعية والإجرائية للبلد املعني اإىل اأي مدى يجب ال�صتمرار 

يف امللحقة الق�صائية. ومع ذلك، فاإن ال�صكوك العاملية تقت�صي من الدول الأطراف ال�صروع يف ملحقة اجلرائم اخلطرية 

ق�صائيا مبوجب القانون الداخلي.

دال-     الت�سليم

الت�صليم هو الإجراء الذي توافق مبوجبه دولة ذات �صيادة، ي�صار اإليها بتعبري "الدولة متلقية الطلب"، على تقدمي فرد اإىل 

دولة اأخرى ذات �صيادة، ي�صار اإليها بتعبري "الدولة مقّدمة الطلب"، من اأجل ملحقة �صخ�ص ما ق�صائيا اأو بغية اإنفاذ 

حكم على ذلك ال�صخ�ص اإذا كان قد ُحوكم واأدين بالفعل.

ومبقت�صى ا�صرتاط ازدواجية التجرمي، ل ميكن ت�صليم املجرم، اإل اإذا كان فعله معاَقبا عليه مبقت�صى قانويَن كل من الدولة 

التي تقدم الطلب والدولة التي تتلقاه. ول يلزم اأن يكون ا�صم الفعل الإجرامي والعنا�صر التي جترمه متطابقني متاما يف 

 ولذلك ال�صبب فاإن جترمي اأفعال اإرهابية حمددة 
)119(

القانونني، �صريطة اإمكان معاقبة الهارب على فعله يف كلتا الدولتني.

واإدراجها يف القانون اجلنائي الوطني، عن�صر حموري من عنا�صر ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب.

 ملناق�صة ما تنطوي عليه ازدواجية التجرمي من اآثار على التعاون الدويل فيما يتعلق بجرائم الإرهاب، انظر الدليل الت�صريعي للنظام القانوين 
)119(

العاملي ملكافحة الإرهاب )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.08.V.9(، ال�صفحة 40�
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ومثلما ُذكر اأعله، فعندما يكون �صخ�ص متهم بارتكاب جرمية اإرهاب موجودا يف اإقليم دولة طرف، يجب على الدولة، 

وفقا لقانونها، اأن تعتقل ذلك ال�صخ�ص اأو تتخذ تدابري اأخرى متكن من اإقامة دعوى جنائية �صده اأو من ت�صليمه، حيثما 

تكون �صلطات هذه الدولة مقتنعة باأن الظروف تربر ذلك. ويتعنّي اأن تفعل ذلك ب�صرف النظر عما اإذا كانت اجلرمية 

ول  بالت�صليم.  ر�صمي  انتظار طلب  املوؤقت يف  بالعتقال  طلبا  تلقت  قد  الدولة  كانت  اإذا  وما  اإقليمها  ارُتكبت يف  قد 

فه بو�صفه واحدا من الإجراءات التي ميكن 
ّ
جتعل ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ت�صليم املجرم اإلزاميا غري اأنها ُتعر

اتخاذها. ويتوقف اللتزام باإخ�صاع الفرد للملحقة على قرار بعدم ت�صليمه.

وينبغي اأن توا�صل الدول تعزيز �صبكاتها التعاهدية وحتديث معاهداتها املتعلقة بالت�صليم. ويف كثري من احلالت، يلزم 

اإدخال تغيريات على الت�صريعات الوطنية اخلا�صة بالت�صليم، باعتبار ذلك اإطارا اإجرائيا اأو متكينيا يدعم تنفيذ املعاهدات 

الدولية ذات ال�صلة. ويف احلالت التي ميكن فيها لدولة اأن ت�صلم جمرما يف رغم عدم وجود معاهدة، تكون الت�صريعات 

الوطنية يف الغالب مفيدة كاإطار تكميلي و�صامل وقائم بذاته لت�صليم الهاربني من العدالة اإىل الدولة مقّدمة الطلب. وقد 

اأعد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية قانونا منوذجيا ب�صاأن ت�صليم املجرمني مل�صاعدة الدول الأع�صاء يف 

)120(

�صوغ تلك الت�صريعات.

وقد رّكزت الجتاهات احلديثة العهد يف املعاهدات املتعلقة بت�صليم املجرمني على تخفيف التطبيق ال�صارم لبع�ص اأ�صباب 

رف�ص طلبات الت�صليم. واإ�صافة اإىل ذلك، فاإن مبداأ العرتاف املتبادل ُينظر اإليه ب�صفة متزايدة على اأنه و�صيلة لتح�صني 

التعاون الق�صائي بني البلدان ذات النظم القانونية املختلفة وال�صتعا�صة عن الإجراءات املرهقة باإجراءات �صريعة تقر 

دولة  تعرتف  التوقيف، حيث  باأوامر  املتبادل  العرتاف  يوؤدي  املثال،  �صبيل  فعلى  الأخرى.  القانونية  النظم  بتكامل 

ب�صلحية اأمر بالتوقيف �صادر عن �صلطة خمت�صة يف دولة اأخرى وتنفذه )وهي ممار�صة ي�صار اإليها اأي�صا بعبارة "تدعيم 

الأوامر ال�صادرة"(، اإىل ت�صريع عملية الت�صليم. وقد و�صعت عدة بلدان حاليا ترتيبات ثنائية لت�صليم املجرمني.

وثمة مثال اآخر ي�صوقه اأمر التوقيف الأوروبي، الذي ا�صتعا�ص فعليا منذ بداية عام 2004 عن اإجراءات الت�صليم بنظام 

طلبات  بتنفيذ  الأوروبي  التوقيف  اأمر  وي�صمح  بامل�صروع.  امل�صمولة  البلدان  يف  الق�صائية  ال�صلطات  بني  فيما  للتنازل 

اعتقال �صخ�ص اأو ت�صليمه باأقل قدر ممكن من ال�صكليات بغر�ص اإجراء امللحقة اجلنائية وتنفيذ عقوبات ال�صجن اأو 

اأوامر الحتجاز.

اأن�سطة الت�سليم الفّعالة

و�صع فريق اخلرباء العامل غري الر�صمي املعني باملمار�صة الفّعالة لأن�صطة الت�صليم التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية قائمة 

 ت�صمل القرتاحات التالية:
)121(

ت�صم اقرتاحات ملمو�صة ب�صاأن �صبل حت�صني فعالية اأن�صطة الت�صليم،

•   التمكني من اإجراء ت�صليم م�صروع دون معاهدة، حيثما يكون ذلك منا�صبا.  

•   و�صع قائمة ح�صرية بالقوانني واملعاهدات املتعلقة بالت�صليم.  

•    �صمان اأن تكون القوانني واملعاهدات املتعلقة بالت�صليم مرنة وم�صتكملة، مبا يف ذلك من خلل اإعادة التفاو�ص على املعاهدات   

وتو�صيع نطاقها، كلما كان ذلك منا�صبا.

 ،1990 الأول/دي�صمرب  كانون   14 املوؤرخ   116/45 قرارها  يف  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي  املجرمني،  لت�صليم  النموذجية  املعاهدة   
)120(

وعدلتها بعد ذلك يف قرارها 88/52 املوؤرخ 12 كانون الأول/دي�صمرب 1997؛ وخل�صة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية 

وب�صاأن  املجرمني  لت�صليم  النموذجية  املعاهدة  ب�صاأن  املنّقحني  الدليلني  اأي�صا  انظر   .180-169 ال�صفحات   ،)2006 )نيويورك،  اجلنائية  والعدالة 

www.unodc.org/pdf/ املوقع:  بالإنكليزية يف  املتاحني   ،)E/CN.15/2004/CRP.11( اجلنائية  امل�صائل  امل�صاعدة يف  لتبادل  النموذجية  املعاهدة 

�model_treaty_extradition_revised_manual.pdf
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كما اأن تدابري تدعيم �صيادة القانون وتعزيز حقوق الإن�صان لها �صلة مبا�صرة بتعزيز التعاون الدويل يف جمال الت�صليم. 

فعلى �صبيل املثال، من املرجح اأن تتعاون دولة مع اأخرى يف ق�صية ت�صليم مطلوب اإذا كانت لديها �صمانات باأن املتهم 

�صوف يتمتع باحلق يف حماكمة عادلة ويف الإجراءات القانونية الواجبة.

وُتبني املبادئ التوجيهية ب�صاأن حقوق الإن�صان ومكافحة الإرهاب ال�صادرة عن جمل�ص اأوروبا ب�صكل �صريح اأنه ل ينبغي 

يتعر�ص  �صوف  ت�صليمه  ُطلب  الذي  ال�صخ�ص  باأن  العتقاد  اإىل  تدعو  وجيهة  اأ�صباب  هناك  كانت  اإذا  بالت�صليم  القيام 

للتعذيب اأو املعاملة اللاإن�صانية اأو املهينة اأو يكون ذلك ال�صخ�ص قد عانى من احلرمان من العدالة يف الدولة مقدمة الطلب 

اأو قد يتعر�ص خلطر املعاناة من ذلك احلرمان. ويف احلالة الثانية، ي�صطلع اأع�صاء النيابة العامة بدور هام، بحيث تناط بهم 

مهمة تقرير ما اإذا كان هناك بالفعل احتمال التعر�ص للحرمان من العدالة اأو التعذيب. كما يتعني عليهم حتديد ما اإذا كان 

طلب الت�صليم قد ُقدم بغر�ص ملحقة �صخ�ص اأو معاقبته على اأ�صا�ص عرقه اأو دينه اأو جن�صيته اأو اآرائه ال�صيا�صية.

ويت�صمن العديد من ال�صكوك القانونية العاملية اأحكاما مماثلة. وتقدم املادة 15 من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب 

مثال جيدا على ذلك؛ فهي ت�صمح �صراحة للدول برف�ص الت�صليم اأو امل�صاعدة القانونية املتبادلة اإذا كانت هناك اأ�صباب 

معقولة ُتبني اأن الدولة مقدمة الطلب ت�صعى اإىل ملحقة �صخ�ص اأو معاقبته لأ�صباب حمظورة تقوم على التمييز.

ول يحول قانون اللجئني الدويل دون ت�صليم اللجئني املعرتف بهم بغر�ص ملحقتهم، ناهيك عن ملتم�صي اللجوء. 

بيد اأن الت�صليم ل ينبغي اأن يتم اإل بعد اكتمال الإجراءات القانونية املقرتنة به واإذا تبني اأن الت�صليم ل ُيطلب ب�صورة 

ح�صرية اأو رئي�صية كو�صيلة لإعادة �صخ�ص اإىل بلد لأغرا�ص تبلغ يف الواقع حد ال�صطهاد.

وتن�ص املواد الواردة يف ال�صكوك العاملية التي جرى التفاو�ص عليها منذ اأن اعُتمدت التفاقية الدولية لقمع الهجمات 

فة 
ّ
الإرهابية بالقنابل يف عام 1997، على اأنه لأغرا�ص الت�صليم وامل�صاعدة القانونية املتبادلة، ل يعترب اأي من اجلرائم املعر

جرمية �صيا�صية، اأو جرمية مرتبطة بجرمية �صيا�صية، اأو جرمية ارتكبت بدوافع �صيا�صية. ويف املا�صي قد اأدى رف�ص الطلبات 

اخلا�صة بالتعاون الدويل بناء على تلك الأ�صباب اإىل عراقيل يف وجه الت�صليم وامل�صاعدة املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم 

املت�صلة بالإرهاب، والتي يرتبط جميعها تقريبا باأن�صطة �صيا�صية اأو تكمن وراءه دوافع �صيا�صية. وكان من املمكن ا�صتبعاد 

•   تقليل متطلبات التوثيق والت�صديق اأو ا�صتبعادها.  

•   التمكني من ت�صليم الأ�صخا�ص املطلوبني ت�صليما موؤقتا للدولة مقّدمة الطلب.  

•   التمكني من املوافقة على ت�صليم الأ�صخا�ص املطلوبني للدولة مقّدمة الطلب.  

•   اإ�صلح وتب�صيط ا�صرتاطات ازدواجية التجرمي يف املعاهدات املربمة يف اإطار القوانني الداخلية.  

•   تقييد اجلرائم التي تعترب جرائم �صيا�صية اإىل احلد الأدنى ال�صروري.  

•   تخفيف احلظر املفرو�ص على ت�صليم املواطنني.  

•    التمكني من اإعادة البت يف اجلن�صية والعفو واأي و�صع اآخر ُيح�صل عليه بطريقة غري �صليمة للحيلولة دون الت�صليم.  

•    ن�صر املوظفني يف اخلارج وال�صتفادة منهم ب�صكل منا�صب وبّناء، مبن فيهم موظفو الت�صال يف جمال العدالة اجلنائية وموظفو القن�صليات.  

•     تب�صيط عمليات املراجعة والطعن الق�صائية فيما يتعلق باأوامر الت�صليم دون امل�صا�ص باحلق الأ�صا�صي لل�صخ�ص املطلوب يف املراجعة   

اأو الطعن.

 تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�صمي املعني باملمار�صة الفعالة لأن�صطة الت�صليم )فيينا، 2004(، ال�صفحات  8-15، متاح بالإنكليزية 
)اأ(

�http://www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf :يف املوقع
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"ا�صتثناء اجلرائم ال�صيا�صية" لأن املواد الت�صريعية املقرتنة به تكفل عدم وجود اأي التزام بتقدمي التعاون يف احلالت التي 
توجد فيها اأ�صباب مو�صوعية تدفع اإىل العتقاد باأن طلب الت�صليم ُقدم لغر�ص ا�صطهاد �صخ�ص ب�صبب عرقه اأو دينه اأو 

جن�صيته اأو اأ�صله الإثني اأو اآرائه ال�صيا�صية.

وتو�صي مفو�صية الأمم املتحدة ل�صوؤون اللجئني باأن يكون الحتفاظ بهذا ال�صمان اإلزاميا ل اختياريا. ويف حال اإجراء 

جلوء مل ُيبت فيه بعد، يو�صى بتاأجيل موا�صلة النظر يف طلب اللجوء حتى مُتّكن الإجراءات القائمة يف عملية الت�صليم 

را. واإذا رئي اأن من املمكن ا�صتثناء ملتم�ص  من اتخاذ قرار متب�صر ب�صاأن ما اإذا كان ال�صتثناء من و�صع اللجئ مربَّ

اللجوء، ميكن اتخاذ قرار ب�صاأن ت�صليمه دون اإعادة تقييم عن�صر ال�صطهاد. اأما اإذا مل ُي�صتثن ملتم�ص اللجوء وخل�ص 

اأن امللحقة يف بلد اللجوء هي الرد  اإىل ال�صطهاد، فاإن املفو�صية تعترب  اإىل العودة  اأن ت�صليمه �صيوؤول به  التقييم اإىل 

)34(

املنا�صب، ا�صتنادا اإىل مبداأ اإما الت�صليم اأو املحاكمة.

هاء-     امل�ساعدة القانونية املتبادلة

اأجل  اأخرى من  ال�صلطات يف بلدان  اإىل امل�صاعدة من  الوطنية ب�صكل متزايد  ال�صلطات  يف ظل تعومل اجلرمية، حتتاج 

النجاح يف التحري عن خمالفي القانون وملحقتهم ومعاقبتهم، وبخا�صة اأولئك الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالإرهاب 

الدويل. وقرر جمل�ص الأمن، يف قراره 1373 )2001(، اأن على جميع الدول اأن تزود كل منها الأخرى باأق�صى قدر 

من امل�صاعدة فيما يت�صل بالتحقيقات اأو الإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل اأو دعم الأعمال الإرهابية، وي�صمل ذلك 

امل�صاعدة على ح�صول كل منها على ما لدى الأخرى من اأدلة لزمة للإجراءات القانونية. وذلك احلكم ملزم جلميع 

الدول، مبا يف ذلك الدول التي مل ت�صدق على كل ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب اأو بع�صها.

ولتحقيق ذلك الهدف، ت�صتخدم الدول يف معظم الأحيان معاهدات ثنائية اأو متعددة الأطراف ب�صاأن امل�صاعدة القانونية 

اآليات التعاون غري الر�صمية. وت�صاعد تلك ال�صكوك عمل  املتبادلة يف ال�صوؤون اجلنائية، اإ�صافة اإىل ما هو موجود من 

موظفي العدالة اجلنائية بطرق عدة. فهي متكن ال�صلطات، مثل، من احل�صول على اأدلة يف اخلارج، من خلل اإجراءات 

اأدلة  مقبولة مبوجب قانونها الداخلي، بغية طلب مثول ال�صهود، وتعقب الأفراد، وتاأمني تقدمي امل�صتندات وغريها من 

)121(

الإثبات، واإ�صدار الأوامر.

وينحو الجتاه الراهن يف اآليات التعاون الدويل اإىل تف�صيل الرتتيبات التي متكن من القيام مبا يلي:

•    اإتاحة نقل طلبات امل�صاعدة املتبادلة بني �صلطات العدالة اجلنائية، مبا فيها ال�صلطات املركزية، نقل مبا�صرا   

دون ا�صتخدام القنوات الدبلوما�صية، وت�صريع اإر�صال الوثائق الإجرائية ومعاجلتها؛

الطرف  الدولة  حتددها  التي  النهائية  واملواعيد  املبينة  والإجراءات  لل�صكليات  المتثال  •    ا�صرتاط   

مقدمة الطلب؛

 انظر املعاهدة النموذجية لتبادل امل�صاعدة يف امل�صائل اجلنائية )قرار اجلمعية العامة 117/45، املرفق، والقرار 112/53، املرفق الأول(. 
)121(

وانظر اأي�صا الدليلني املنّقحني ب�صاأن املعاهدة النموذجية لت�صليم املجرمني وب�صاأن املعاهدة النموذجية لتبادل امل�صاعدة يف امل�صائل اجلنائية. ويوجد 

www.unodc.org/pdf/model_law_on_ املوقع:  يف  بالإنكليزية  متاح   )2007( اجلنائية  امل�صائل  يف  املتبادلة  امل�صاعدة  ب�صاأن  منوذجي  قانون 

�mutual_assistance.pdf
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•   تي�صري ا�صتخدام املعدات التقنية عرب احلدود )لأغرا�ص املراقبة( واعرتا�ص الت�صالت؛  

•   الرتخي�ص لعمليات الت�صليم املراقب وال�صماح باإجراء حتقيقات �صرية عرب احلدود؛  

•   الت�صجيع على اإن�صاء اأفرقة م�صرتكة لإجراء التحقيقات؛  

•   ال�صماح، يف ظل ظروف معينة، بال�صتماع اإىل ال�صهود عن طريق الت�صال املرئي اأو الهاتفي؛  

•   ال�صماح بنقل الأ�صخا�ص املحتجزين نقل موؤقتا وم�صروعا لأغرا�ص التحقيق.  

جرائم  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  ال�صكوك  يف  املعرفة  اجلرائم  اعتبار  املتبادلة،  القانونية  امل�صاعدة  لأغرا�ص  يجوز،  ول 

القانونية  امل�صاعدة  فاإن طلب  ثم،  ومن  �صيا�صية.  بدوافع  ارتكبت  اأو جرائم  �صيا�صية  بجرائم  مرتبطة  اأو جرائم  �صيا�صية 

املتبادلة الذي ي�صتند اإىل واحدة من تلك اجلرائم ل يجوز رف�صه بناء على اأ�صا�ص وحيد هو اأنه يتعلق بجرمية �صيا�صية، اأو 

جرمية مرتبطة بجرمية �صيا�صية، اأو جرمية ارتكبت بدوافع �صيا�صية فح�صب.

وتوّفر الأحكام املتعلقة بامل�صاعدة القانونية املتبادلة، الواردة يف ال�صكوك العاملية للدولة الطرف قاعدة قانونية لرت�صل 

اإىل دولة طرف اأخرى معلومات اأو اأدلة ترى اأنها هامة ملكافحة جرائم الإرهاب، حتى واإن مل تكن الدولة الأخرى قد 

قدمت اأي طلب للح�صول على امل�صاعدة وجتهل متام اجلهل وجود تلك املعلومات اأو الأدلة. والواقع، اإن قرار جمل�ص 

الأمن 1373 )2001( يفر�ص على الدول اأن يقدم كل منها تلك امل�صاعدة اإىل دولة اأخرى.

م من طلبات امل�صاعدة القانونية  وعلى ال�صعيد العملي، فاإن تعيني �صلطة مركزية واحدة تخت�ص بجميع ما يِرد وما ُيقدَّ

املتبادلة والت�صليم له دور حا�صم يف التعاون الدويل يف امل�صائل اجلنائية. وعلى هذا النحو، ميكن للدولة اأن ُتن�صق طلباتها 

للح�صول على امل�صاعدة وتكون على ا�صتعداد لل�صتجابة على وجه ال�صرعة للطلبات الواردة من دول اأخرى. وت�صرتط 

املعاهدات املتعلقة بامل�صاعدة القانونية املتبادلة، مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�صاد، ب�صكل متزايد اأن 

ُتعنّي الدول الأطراف �صلطة مركزية )عادة هي وزارة العدل( ميكن اأن تر�َصل اإليها الطلبات، ومن ثم تتيح بديل للقنوات 

تبادل  ت�صجيع  اأي�صا  وينبغي  بال�صرورة.  ح�صريا  املركزية  ال�صلطات  دور  يكون  اأن  ينبغي  ل  ذلك،  ومع  الدبلوما�صية. 

املعلومات والتعاون املبا�صرين، بقدر ما ي�صمح به القانون الداخلي.

اأن�صطة امل�صاعدة القانونية املتبادلة التابع  اأف�صل ممار�صة يف  وكنتيجة لجتماع فريق اخلرباء العامل غري الر�صمي ب�صاأن 

 اأو�صى الفريق العامل بعدد 
)122(

ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، املعقود يف فيينا، يف كانون الأول/دي�صمرب 2001،

من اأف�صل املمار�صات التي ميكن اأن تتبعها الدول لتي�صري امل�صاعدة القانونية املتبادلة هي كالتايل:

ال�صبل الكفيلة بتخفيف الآثار  اإيجاد  اإليها لرف�ص امل�صاعدة )مثل  التي ميكن ال�صتناد  •    تقليل الأ�ص�ص   

املرتتبة على اأ�ص�ص الرف�ص القائمة على مبداأ 'عدم املحاكمة على اجلرمية ذاتها مرتني'(؛

•    احلد من القيود املفرو�صة على ا�صتخدام الأدلة ا�صتجابة لطلب احل�صول على امل�صاعدة املتبادلة وتب�صيط   

الأ�ص�ص التي ي�صتند اإليها لفر�ص القيود وما يتبع من اإجراءات لفعل ذلك؛

 تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�صمي ب�صاأن اأف�صل ممار�صة يف اأن�صطة امل�صاعدة القانونية املتبادلة )فيينا، 2001(، متاح بالإنكليزية يف 
)122(

�http://www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf :املوقع
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•    بذل ما يلزم من جهود ل�صمان تنفيذ الطلبات امتثال للإجراءات وال�صكليات التي حتددها الدولة مقدمة   

الطلب لكفالة حتقيق الغر�ص من الطلب؛

•   حت�صني حماية البيانات واملعلومات ال�صرية؛  

•    كفالة �صرية ما يرد من طلبات امل�صاعدة عند الإمكان، وعند ا�صتحالة ذلك، اإ�صعار الدولة مقدمة الطلب   

باأن �صرية طلبها قد ل حتفظ؛

الدولة  التي حتددها  الزمنية  املهل  الطلبات يف غ�صون  تنفـيذ  ل�صمان  يلزم من جهود  ما  •    بذل   

مقدمة الطلب؛

•   تن�صيق الق�صايا التي تدخل يف اإطار وليات ق�صائية متعددة فيما بني الوليات الق�صائية املعنية؛  

•    �صمان األ تتيح اأطرها القانونية فر�صا عار�صة لكي توؤّخر اأطراف ثالثة التعاون دون مربر اأو حتول متاما دون   

تنفيذ طلب للم�صاعدة ا�صتنادا اإىل اأ�ص�ص تقنية.

امل�صاعدة  ب�صاأن  الر�صمية  للطلبات  بدائل  اإىل  اللجوء  خلل  من  التعاون  ت�صريع  اإمكانية  اإىل  العامل  الفريق  واأ�صار 

املتبادلة، مثل قنوات ال�صرطة غري الر�صمية واآليات الت�صال، ول �صيما اإذا ُقدمت الأدلة طواعية اأو اأتيحت علنية، اأو 

من خلل اإن�صاء اأفرقة م�صرتكة للتحقيق تكون قادرة على نقل الطلبات غري الر�صمية املتعلقة بامل�صاعدة وال�صتجابة 

لها مبا�صرة.

كما حدد الفريق العامل عددا من الطرق العملية لت�صجيع التعاون الدويل، ت�صمل ما يلي:

من  الدويل  بالتعاون  املعنيني  الأجانب  املوظفني  اأو�صاط  يف  الوطنية  القانونية  باملتطلبات  الوعي  •    �صمان   

خلل و�صع مبادئ توجيهية وا�صتمارات ب�صيطة وقوائم مرجعية واأدلة اإجرائية ب�صاأن املتطلبات؛

•    حت�صني تدريب املوظفني املعنيني بامل�صاعدة القانونية املتبادلة من خلل توفري امل�صاعدة التقنية عند الطلب،   

وتنظيم دورات درا�صية من جانب ال�صلطات املركزية، وتبادل املوظفني بني ال�صلطات؛

•   ت�صجيع الت�صال ال�صخ�صي املبا�صر بني املوظفني؛  

•   ت�صجيع ال�صتعانة مبوظفي ات�صال من بني املوظفني الق�صائيني وموظفي النيابة العامة واأفراد ال�صرطة؛  

•   تف�صري �صروط التعاون امل�صبقة تف�صريا مو�ّصعا يوؤيد التعاون، وتفادي التاأويلت املت�صددة؛  

•    الت�صاوُر قبل رف�ص طلب خا�ص بامل�صاعدة اأو تاأجيِل ال�صتجابة له اأو فر�ِص �صروط على تلك ال�صتجابة،   

وتقريُر ما اإذا كان من املمكن التغلب على امل�صكلة التي متت ا�صتبانتها؛

•   ا�صتخدام التكنولوجيا احلديثة لت�صريع اإر�صال الطلبات؛  

•   الرتقاء بالقدرات اللغوية لل�صلطات املركزية اإىل امل�صتوى الأمثل.  

وتتيح اإمكانية نقل الإجراءات يف امل�صائل اجلنائية من دولة اإىل اأخرى خيارا مهما اآخر ميكن على اأ�صا�صه بناء تعاون دويل 

اأقوى. وميكن ال�صتفادة من ذلك النقل لزيادة احتمال جناح امللحقة، اإذا بدا، على �صبيل املثال، اأن دولة اأخرى توجد 

يف و�صع اأف�صل للقيام بالإجراءات. وميكن ا�صتخدامه اأي�صا لزيادة كفاءة امللحقة وفعاليتها يف دولة ت�صرع يف الإجراءات 

بدل من الت�صليم. واأخريا، ميكن اأن يكون النقل و�صيلة مفيدة لتجميع امللحقة يف ولية ق�صائية واحدة وزيادة كفاءتها 

واحتمال جناحها يف الق�صايا التي تتعلق بوليات ق�صائية متعددة.
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وميكن للدول اأن تب�صط اإجراءاتها فيما يخ�ص العرتاف باأوامر املحاكم املتعلقة بتجميد املوجودات املتاأتية من اجلرمية 

وم�صادرتها و�صبطها. ففي الحتاد الأوروبي، على �صبيل املثال، و�صعت جمموعة من القرارات الإطارية اتفق عليها يف 

عامي 2001 و2003 قواعد متكن الدول الأع�صاء من العرتاف يف اإقليمها باأمر بالتجميد �صادر عن �صلطة ق�صائية يف 

)123(

دولة ع�صو اأخرى يف �صياق اإجراءات جنائية، وتنفيذ ذلك الأمر.

وتت�صمن املادة 8 من اتفاقية عام 1988، واملادة 21 من اتفاقية اجلرمية املنظمة، واملادة 47 من اتفاقية مكافحة الف�صاد، 

اأحكاما متكن الدول الأطراف من نقل الإجراءات عندما يكون ذلك النقل يف �صالح �صري العدالة ال�صليم. وقد اأعّدت 

)124(

الأمم املتحدة معاهدة منوذجية ب�صاأن نقل الإجراءات يف امل�صائل اجلنائية.

واو-     زيادة قدرات النظام يف جمال التعاون الدويل

ينبغي اأن ي�صعى موظفو العدالة اجلنائية ومقررو ال�صيا�صات با�صتمرار اإىل تعزيز قدرات نظامهم لإقامة تعاون فعال، مبا يف 

ذلك من خلل الإجراءات التالية:

•   و�صع �صيا�صات وطنية من اأجل التعاون الدويل؛  

•   كفالة الت�صديق على املعاهدات الثنائية والإقليمية واملتعددة الأطراف وحتديثها ح�صب القت�صاء؛  

ر التعاون الدويل اأو، على الأقل،  •    ا�صتعرا�ص وحت�صني اإطار القانون الإجرائي اخلا�ص بهم ل�صمان اأنه ُيي�صِّ  

ل يحول دونه؛

القانونية  امل�صاعدة  تبادل  من  مُتّكن  تدابري  لي�صم  بهم  اخلا�ص  الوطني  القانون  اإطار  وحت�صني  •    ا�صتعرا�ص   

والتعاون يف جمال اإنفاذ القانون ح�صبما تقت�صيه املعاهدات الدولية اأو التفاقات املتعددة الأطراف؛

واملعلومات  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  طلبات  اإعداد  على  القائمة  والأجهزة  املوؤ�ص�صات  قدرات  •    تطوير   

وعلى ا�صتخدامها وال�صتجابة لها؛

•   و�صع اإجراءات لتقدمي امل�صاعدة القانونية املتبادلة يف امل�صائل اجلنائية؛  

•    ا�صتعرا�ص وحت�صني اإطار القانون الوطني اخلا�ص بهم للتمكني من ت�صليم املجرمني ح�صبما تقت�صيه جميع   

املحددة،  الإجرامية  الأفعال  مرتكبي  ت�صليم  اإمكانية  وكفالة  فيها،  اأطرافا  دولهم  تكون  التي  املعاهدات 

وتقرير اخت�صا�صهم القانوين للبت يف تلك الأفعال الإجرامية؛

احل�صا�صة  املعلومات  وحماية  وحتليلها  املعلومات  تبادل  لتي�صري  اإجراءات  وتنفيذ  وطنية  �صيا�صات  •    و�صع   

املتلقاة عرب ذلك التبادل؛

 القرار الإطاري JHA/2001/500 ال�صادر عن جمل�ص الحتاد الأوروبي يف 26 حزيران/يونيه 2001 ب�صاأن غ�صل الأموال وا�صتبانة اأدوات 
)123(

اجلرمية وعائداتها وتعقبها وجتميدها و�صبطها وم�صادرتها )اجلريدة الر�صمية للجماعات الأوروبية، L 182، 5 متوز/يوليه 2001(؛ والقرار الإطاري 

JHA/2003/577 ال�صادر عن جمل�ص الحتاد الأوروبي يف 22 متوز/يوليه 2003 ب�صاأن تنفيذ قرارات جتميد املمتلكات اأو الأدلة يف الحتاد الأوروبي 
)اجلريدة الر�صمية للحتاد الأوروبي، L 196، 2 اآب/اأغ�صط�ص 2003(. واعُتمد اأي�صا، يف اأيار/مايو 2005، اإطار اإقليمي �صامل للتعاون الدويل يف 

تلك امل�صائل �صمن اإطار اتفاقية جمل�ص اأوروبا املتعلقة بغ�صل عائدات اجلرمية والبحث عنها و�صبطها وم�صادرتها وبتمويل الإرهاب )جمل�ص اأوروبا، 

جمموعة املعاهدات، الرقم 198(�

 قرار اجلمعية العامة 118/45، املرفق.
)124(
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•    تنفيذ اآليات خمتلفة لتي�صري التعاون الدويل بني خمتلف الأجهزة املعنية، مبا يف ذلك ال�صلطات املركزية   

موظفي  وتبادل  اإعارة  ويف جمالت  ال�صرطة،  واأفراد  الق�صائيني  املوظفني  من  الت�صال  عن  وامل�صوؤولني 

النيابة العامة واملوظفني املعنيني باإنفاذ القوانني، و�صبكات التعاون وتبادل املعلومات ونظم املعلومات؛

•    تطوير قدرات ال�صلطات على التعاون على ال�صعيد الدويل يف جمال حماية ال�صحايا، وتعوي�صهم على ما   

يلحق بهم من اأذى، واإعادتهم اإىل اأوطانهم �صاملني عند ال�صرورة.



خام�سا-     دور حمامي الدفاع

املبادئ  العاملي حلقوق الإن�صان  العدالة كحق من حقوق الإن�صان الأ�صا�صية، يج�صد الإعلن  تاأمني  اإىل  ال�صعي  عند 

م�صتقلة  حمكمة  اأمام  وعلنية  عادلة  حماكمة  يف  واحلق  الرباءة،  وافرتا�ص  القانون،  اأمام  امل�صاواة  يف  املتمثلة  الرئي�صية 

وحمايدة، اإىل جانب جميع ال�صمانات ال�صرورية للدفاع عن الأ�صخا�ص املتهمني بارتكاب فعل اإجرامي. وتن�ص املادة 

14 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية على ال�صمانات الدنيا للمحاكمة العادلة وهي: حق املتهم يف 

اأن يحاكم دون تاأخري ل مربر له؛ واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية اأمام حمكمة خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة من�صاأة مبوجب 

القانون؛ وحق ال�صخ�ص يف الدفاع عن نف�صه �صخ�صيا اأو باحل�صول على م�صاعدة قانونية من اختياره؛ وحق ال�صخ�ص يف 

د له م�صاعدة قانونية  اأن يخرَب، اإذا مل يح�صل على م�صاعدة قانونية، باحلق يف احل�صول عليها؛ وحق ال�صخ�ص يف اأن حتدَّ

يف كل احلالت التي تقت�صي فيها م�صلحة العدالة ذلك، دون حتميله اأجرا على ذلك؛ وحق الفرد يف احل�صول على ما 

يكفي من الوقت والت�صهيلت لإعداد دفاعه والت�صال مبحاٍم يختاره بنف�صه. وتن�ص جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية 

جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز وال�صجن على حق ال�صخ�ص املحتَجز يف احل�صول 

 باأن ُتكفل امل�صاعدة القانونية لل�صجناء 
)125(

على م�صاعدة حمام، بينما تو�صي القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء

يف انتظار الف�صل يف ق�صاياهم.

باأن للأفراد احلق يف احل�صول على امل�صاعدة القانونية عندما يكون حقاهما الأ�صا�صيان يف احلرية  وتقر هذه ال�صكوك 

 التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة 
)126(

ال�صخ�صية واحلياة معر�صني للخطر. وتن�ص املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني،

الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، يف مبداأها الأول على اأنه يحق جلميع الأ�صخا�ص اأن ي�صتعينوا مبحام يختارونه لكي 

يحمي حقوقهم وير�صخها ولكي يدافع عنهم يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية.

العاملني يف جمال  واملهنيني  احلكومات  عاتق  امل�صوؤولية على  مزيدا من  املحامني  دور  ب�صاأن  الأ�صا�صية  املبادئ  وت�صع 

القانون ل�صمان ا�صتفادة اجلميع من حمام، ب�صرف النظر عن اإمكاناتهم املادية وخلفياتهم، كو�صيلة لكفالة �صون احلق يف 

امل�صاواة اأمام القانون. وكامتداد منطقي لذلك، ُيطلب من الدول اأن تقدم امل�صاعدة القانونية عندما يكون املدعى عليهم 

من املعوزين. غري اأنه ل ميكن جتاهل م�صاألة قدرة الدولة على و�صع تلك املخططات. ويفر�ص العديد من الدول توفري 

م�صاعدة اإلزامية يقدمها حمام يف الق�صايا التي ي�صدر فيها حكم بالإعدام اأو الق�صايا التي تنطوي على عقوبة بال�صجن 

ملدة طويلة.

ومثلما ذكر اأعله، تن�ص املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية على حق جميع الأ�صخا�ص 

املتهمني بارتكاب جرمية يف املحاكمة بح�صورهم والدفاع عن اأنف�صهم �صخ�صيا اأو مب�صاعدة قانونية من اختيارهم. ولهم 

احلق اأي�صا يف اأن ُيخرَبوا، اإذا مل يح�صلوا على امل�صاعدة القانونية، بحقهم يف احل�صول عليها. ولهم احلق يف احل�صول على 

امل�صاعدة القانونية املجانية كلما اقت�صت ذلك م�صلحة العدالة.

83

اأيلول/�صبتمرب 1955: تقرير من اإعداد الأمانة   موؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، جنيف، 22 اآب/اأغ�صط�ص-3 
)125(

العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع IV.4.1956(، املرفق الأول - األف؛ وقرار املجل�ص القت�صادي والجتماعي 2076 )د-62(�

 املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني )موؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، هافانا، 27 اآب/ اأغ�صط�ص-7 اأيلول/�صبتمرب 
)126(

1990: تقرير من اإعداد الأمانة العامة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.91.IV.2(، الف�صل الأول، الباب باء-3، املرفق(.
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األف-      مبداأ تكافوؤ و�سائل الدفاع

يعترب مبداأ تكافوؤ و�صائل الدفاع من املرتكزات الأ�صا�صية للعدالة فيما يتعلق باحلق يف ال�صتعانة مبحام. وي�صمل املفهوم 

فكرة مفادها اأن يعامل كل الطرفني معاملة تكفل ت�صاوي و�صعهما من الناحية الإجرائية خلل �صري املحاكمة وت�صاويهما 

 ومن ثم، يتعني اأن مُينح كل طرف فر�صة معقولة لعر�ص ق�صيته، يف اإطار �صروط ل جتعله يف و�صع 
)127(

يف عر�ص ق�صيتهما.

اأدنى بكثري من الطرف اخل�صم.

ويف املحاكمات اجلنائية، حيث تتمتع النيابة العامة ب�صلطة تخولها لها الدولة، ي�صكل مبداأ تكافوؤ و�صائل الدفاع �صمانة 

اأ�صا�صية للحق يف الدفاع عن النف�ص. ويكفل املبداأ اأن تتاح لهيئة الدفاع فر�صة معقولة لإعداد الق�صية وعر�صها على 

قدم امل�صاواة مع النيابة العامة. وهو ي�صمل احلق يف احل�صول على ما يكفي من الوقت والت�صهيلت لإعداد الدفاع، 

احلق يف ال�ستعانة مبحام

اإن حق الأ�صخا�ص املتهمني بارتكاب فعل اإجرامي يف ال�صتعانة مبحام جزء رئي�صي من احلق يف حماكمة عادلة وحق اأ�صا�صي يقره الإعلن 

العاملي حلقوق الإن�صان والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�صيا�صية )املادة 14( واملعاهدات والتفاقيات الإقليمية حلقوق الإن�صان، مبا فيها 

 )املادة 6( والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�صان )املادة 8( وامليثاق الأفريقي 
)اأ(

التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية

 )املادة 7(�
)ب(

حلقوق الإن�صان وال�صعوب

وين�ص املبداأ 1 من املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني على حق جميع الأ�صخا�ص يف ال�صتعانة مبحام يختارونه لكي يحمي حقوقهم 

وير�صخها ولكي يدافع عنهم يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية. ويقت�صي املبداأ 5 اأن ُيخرَب جميع الأ�صخا�ص املحتجزين اأو املوقوفني 

اأو املتهمني على الفور بحقهم يف احل�صول على م�صاعدة حمام من اختيارهم. وين�ص املبداأ 6 على اأن »يكون لهم، يف جميع احلالت التي 

تقت�صي فيها م�صلحة العدالة ذلك، احلق يف ال�صتعانة مبحام ذي خربة وكفاءة تنا�صبان طبيعة اجلرمية التي اتُّهموا بارتكابها، بغية تزويدهم 

مب�صاعدة قانونية فعالة، دون حتميلهم اأجرا على ذلك، اإذا كانوا يفتقرون اإىل الإمكانات املادية لدفع اأتعاب تلك اخلدمات. ويتطّلب املبداأ 7 

اأن يح�صل جميع الأ�صخا�ص املحتجزين اأو املوقوفني على خدمات حمام ب�صرعة، وعلى اأي حال، يف غ�صون اأجل ل يتجاوز ثماين واأربعني 

�صاعة من وقت التوقيف اأو الحتجاز.

ويقت�صي املبداأ 2 من املبادئ الأ�صا�صية اأن تنفذ احلكومات اإجراءات واآليات كفوؤة ت�صمح بال�صتفادة من خدمات املحامني بفعالية وعلى 

قدم امل�صاواة، وي�صرتط اأن تتاح تلك ال�صتفادة جلميع الأ�صخا�ص املوجودين داخل اأقاليمها ومبوجب وليتها الق�صائية، دون متييز من اأي 

نوع، مثل التمييز على اأ�صا�ص العرق اأو اللون اأو الأ�صل الإثني اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الآراء ال�صيا�صية اأو غريها اأو الأ�صل الوطني 

اأو الجتماعي اأو امللكية اأو املولد اأو الو�صع القت�صادي اأو اأي و�صع اآخر. ويورد املبداأ 3 اأن على الدول اأن تكفل توفري ما يكفي من املوارد 

املالية واملوارد الأخرى لتقدمي اخلدمات القانونية للفقراء وغريهم من املحرومني. ويجب اأن تتعاون رابطات املحامني املهنية يف تنظيم وتوفري 

اخلدمات واملرافق واملوارد الأخرى. وُتعترب احلاجة اإىل ات�صالت �صرية بني املحامي وموكله اأمرا حا�صما للتمتع على النحو الواجب باحلق 

يف ال�صتعانة مبحام وما يرتتب على ذلك من علقة بني املحامي وموكله. ويقت�صي املبداأ 8 من املبادئ الأ�صا�صية اأن يتاح جلميع الأ�صخا�ص 

املحتجزين ما يكفي من الفر�ص والوقت والت�صهيلت لكي يزورهم حمام ويت�صلوا به وي�صت�صريوه دومنا اإبطاء ول تدخل ول مراقبة، ويف 

باأن تقر ب�صرية جميع  22 احلكومات  ُيلزم املبداأ  اإليها. وباملثل،  اإطار �صرية تامة. ويجوز مراقبة تلك امل�صاورات ولكن ل يجوز ال�صتماع 

الت�صالت وامل�صاورات بني املحامني وموكليهم يف اإطار علقتهم املهنية وحترتمها.

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 213، الرقم 2889�
)اأ(

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1520، الرقم 26363�
)ب(

 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان، الأحكام ال�صادرة يف ق�صايا اأوفرن وهوبفينغر �صد النم�صا )الطلبان رقم 59/524 و59/617(�
)127(



املكونات الأ�صا�صية لتدابري فّعالة للت�صدي للإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية          85 اجلزء الثاين   

 وي�صمل مبداأ تكافوؤ و�صائل الدفاع اأي�صا احلق يف ال�صتعانة 
)128(

مبا يف ذلك ك�صف النيابة العامة عن املعلومات املادية.

مبحام، واحلق يف ا�صتدعاء ال�صهود وا�صتجوابهم، واحلق يف ح�صور املحاكمة. ويكون هناك اإخلل بهذا املبداأ اإذا مل ُتتح 

للمتهم، على �صبيل املثال، فر�صة احل�صول على املعلومات ال�صرورية لإعداد الدفاع، اأو اإذا حرم من ال�صتعانة ب�صهود 

خرباء، اأو ا�صتبعد من جل�صة ال�صتئناف التي يح�صرها املدعي العام.

ويكمن التحدي يف كيفية حتقيق التوازن بني املتطلبات امل�صروعة، فيما يتعلق ب�صرية بع�ص املخربين و�صلمة امل�صادر، 

وحق املتهم يف حماكمة عادلة. وُتبني املمار�صة وال�صوابق الق�صائية اأن املحاكم تقر ب�صرورة قيام الدولة )النيابة العامة( 

بحماية ال�صهود ومعلومات معّينة. ويت�صح ذلك بجلء يف الق�صايا املتعلقة بالإرهابيني واملنظمات الإرهابية. غري اأن اإعطاء 

الدولة �صلحية �صاملة ب�صاأن تلك ال�صرية قد يكون له اأثر �صار على �صمانات املحاكمة العادلة. ويتمثل النهج ال�صحيح 

يف اتخاذ املحكمة، على اأ�صا�ص مربرات تقدمها النيابة العامة، قرارا يف كل ق�صية على حدة ب�صاأن اأ�صباب تقييد حقوق 

الدفاع بهذا ال�صكل.

الإ�سعار باحلق يف ال�ستعانة مبحام واحلق يف اختيار حمامي الدفاع

 وينطبق هذا احلق 
)129(

يجب اإ�صعار املتهم الذي يواجه حماكمة جنائية متعلقة بالإرهاب بحقه يف اأن يدافع عنه حمام.

�صواء اأوقف املتهم اأو احتجز قبل املحاكمة اأومل يجر ذلك. ولكي يكون الإ�صعار فّعال، يتعني تقدميه قبل املحاكمة بوقت 

كاف لل�صماح مبا يلزم من الوقت لإعداد الدفاع. وينبغي اأن يت�صنى للمتهم عموما اختيار حماميه، نظرا للدور اخلا�ص 

 غري اأن املتهم ل يتمتع بحق غري ُمقيَّد يف اختيار املحامي املعنّي، ول 
)130(

الذي توؤديه الثقة املتبادلة بني املحامي وموكله.

�صيما اإذا كانت الدولة تتحمل تكاليف ذلك.

باء-     احلق يف امل�ساعدة القانونية

اإذا مل يكن للمتهمني حمام من اختيارهم ميثلهم، ميكن اأن ُيعنيَّ لهم حمام. وتن�ص الفقرة 3 )د( من املادة 14 من العهد 

الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية ال�صيا�صية على اأن احلق يف ال�صتفادة من خدمات حمام معنّي يتوقف على ا�صتنتاج من 

املحكمة مفاده اأن م�صلحة العدالة تقت�صي ذلك. وتقرير ما اإذا كانت م�صلحة العدالة تقت�صي تعيني حمام اأمر ي�صتند 

اإىل  اإىل خطورة اجلرمية وامل�صائل املنطوية عليها، مبا يف ذلك العقوبة املحتملة وتعقد امل�صائل املعرو�صة. واإ�صافة  اأ�صا�صا 

 اإذا اقت�صت م�صلحة 
)131(

ذلك، ُتلَزم الدولة بتوفري حمام دون حتميل املتهم اأتعابا على ذلك اإذا ا�صُتويف �صرطان هما:

العدالة تعيني حمام واإذا مل يكن للمتهم ما يكفي من الأموال لدفع اأجر املحامي.

 انظر على �صبيل املثال، احلــكم الــ�صادر عن املحكـــمة الأوروبية حلـــقوق الإن�صان يف ق�صيــة فو�صي �صد فرن�صا، بتاريخ 18 اآذار/
)128(

مار�ص 1997�

21 من النظام الأ�صا�صي للمحكمة الدولية ملقا�صاة  )د( من املادة   4 5 من املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني؛ والفقرة   انظر املبداأ 
)129(

الأ�صخا�ص امل�صوؤولني عن النتهاكات اجل�صيمة للقانون الإن�صاين الدويل التي ارتكبت يف اإقليم يوغو�صلفيا ال�صابقة منذ عام 1991؛ والفقرة 2 

)ج( من املادة 55 من نظام روما الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية الدولية )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2187، الرقم 38544(. انظر اأي�صا 

الفقرة 3 )د( من املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.

 انظر الفقرة 3 )د( من الـمادة 14 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقــوق املدنيـــة وال�صيا�صية؛ واملبداأ 1 من املبــادئ الأ�صــا�صية ب�صاأن 
)130(

دور املحامني.

 الفقرة 3 )د( من املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية.
)131(
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جيم-     التدابري ال�ستثنائية

اإن ال�صتعانة مبحام اأمر هام فيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة بقدر اأهميته فيما يتعلق باحلق يف احلرية ال�صخ�صية. 

والو�صول الفوري اإىل حمام اأمر حموري يف اإقامة العدل وملحقة املجرمني ق�صائيا ملحقة على نحو فعال. وهو بذلك 

عن�صر اأ�صا�صي من عنا�صر �صمانات املحاكمة العادلة. وحيثما ل تت�صنى ال�صتفادة من خدمات حمام، قد يكون احلق 

يف حماكمة عادلة عدمي اجلدوى. ول تكون ال�صتعانة مبحام فعالة ما مل تكن �صرية. فعلى �صبيل املثال، ميكن اأن يوؤدي 

عدم �صمان ال�صرية اإىل �صعور املحتجز باخلوف واإىل عدم ك�صف �صوء املعاملة. ومع ذلك، ميكن اأحيانا اأن تربر املمار�صات 

الفعالة يف جمال مكافحة الإرهاب فر�ص بع�ص القيود على احلق يف الدفاع، ول �صيما فيما يتعلق بالرتتيبات اخلا�صة 

باحل�صول على خدمات حمام والت�صال به، والرتتيبات اخلا�صة باطلع املحامي على ملف الق�صية واللجوء اإىل ال�صهادة 

دون ك�صف الهوية.

ويجب اأن تكون تلك القيود على احلق يف الدفاع متنا�صبة بدقة مع غر�صها، ويجب اتخاذ تدابري تعوي�صية حلماية م�صالح 

)132(

املتهم بغية املحافظة على نزاهة الإجراءات و�صمان عدم اإفراغ احلقوق الإجرائية من م�صمونها.

ويعترب حق املحتجزين اأو امل�صجونني يف الت�صال مبحاميهم القانوين �صديد الأهمية؛ وهو حق اأ�صا�صي يتعلق مبا�صرة 

)133(

بحق الدفاع.

ويف بع�ص الأحيان، ُينظر يف تدابري اأخرى من اأجل التوفيق بني احلق يف ال�صتعانة مبحام والظروف اخلا�صة التي ُتن�صئها 

اإىل منع الأعمال الإرهابية. ففي بع�ص احلالت، قد يكون من امل�صت�صوب النظر يف و�صع نظام ت�صريح اأمني  احلاجة 

للمحامني الذين يحق لهم الّطلع على ملفات اأو معلومات خا�صة، اأو اإعداد قائمة، بالت�صاور مع هيئة الدفاع، باملحامني 

الت�سال مبحام اأثناء فرتة ال�سجن اأو الحتجاز

ين�ص املبداأ 18 من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن على 

ما يلي:

•   يحق لل�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون اأن يت�صل مبحاميه واأن يت�صاور معه.  

•   يتاح لل�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون الوقت الكايف والت�صهيلت الكافية للت�صاور مع حماميه.  

•    ل يجوز وقف اأو تقييد حق ال�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون يف اأن يزوره حماميه ويف اأن ي�صت�صري حماميه ويت�صل به دون تاأخري اأو   

مراقبة وب�صرية كاملة، اإل يف ظروف ا�صتثنائية يحددها القانون اأو اللوائح القانونية، عندما َتعترب �ُصلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى ذلك 

اأمرا ل مفر منه للمحافظة على الأمن وح�صن النظام.

•    يجوز اأن تكون املقابلت بني ال�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون وحماميه على مراأى من اأحد موظفي اإنفاذ القوانني، ولكن ل يجوز   

اأن تكون على م�صمع منه.

•    ل تكون الت�صالت بني ال�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون وحماميه امل�صار اإليها يف هذا املبداأ مقبولة كدليل �صد ذلك ال�صخ�ص ما   

مل تكن مت�صلة بجرمية م�صتمرة اأو بجرمية ُتدبَّر.

 املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�ص اأوروبا ب�صاأن حقوق الإن�صان ومكافحة الإرهاب )A/57/313، املرفق الأول(.
)132(

 انظر، على �صبيل املثال، احلكم ال�صادر عن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان، بتاريخ 5 متوز/يوليه 2001، يف ق�صية اإيردم �صد اأملانيا�
)133(
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الذين تلقوا تدريبا خا�صا اأو ت�صريحا اأمنيا اأو كليهما مما يجعلهم اأكرث فاعلية يف ممار�صة واجباتهم والدفاع عن اأفراد معّينني 

اأي�صا  متهمني بارتكاب اأعمال اإرهابية يف ظل ظروف ع�صرية ومنطوية على حتديات. ويتعني اأن يتوافر ملحامي الدفاع 

�صبل التما�ص تدابري حماية خا�صة واحل�صول عليها لأنف�صهم ولل�صهود )من اخلرباء اأو غري اخلرباء( حيث يحتاجون اإىل 

اإعداد دفاع فعال عن موكلهم.





�ساد�سا-     دور ال�سلطة الق�سائية

ت�صطلع املحاكم بدور حموري يف تعزيز �صيادة القانون. وعليه فمن ال�صروري حماية ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية. واحلق 

يف املثول اأمام حمكمة خمت�صة وم�صتقلة وحمايدة من�صو�ص عليه يف املادة 10 من الإعلن العاملي حلقوق الإن�صان 

مبا  الإقليمية،  والتفاقيات  املعاهدات  وكذلك يف  وال�صيا�صية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   14 واملادة 

 )املادة 6( والتفاقية الأمريكية حلقوق 
)134(

يف ذلك التفاقيـة الأوروبية حلمايـة حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية

 )املادة 7(. فال�صلطة الق�صائية امل�صتقلة واملحايدة 
 )135(

الإن�صان )املادة 8( وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�صان وال�صعوب

ة هي عن�صر ل غنى عنه لدعم �صيادة القانون وبعث الثقة لدى النا�ص. والنـزيهة واملخت�صّ

م�صتـقلة  حمكمة  جانب  من  والعــلنية  املنـ�صفة  املـحاكمة  يف  احلق  الإن�صـان  حلقوق  الـعاملي  الإعـلن  ويت�صّمن 

وحمايدة )املادة 10( وحق املتهم يف اعتباره بريئا اإىل اأن تثبت اإدانته طبقا للقانون يف حماكمة علنية تكون قد توافرت 

ب�صاأن  الأ�صا�صية  املبادئ  تن�ص  11(. وعلوة على ذلك،  )املادة  نف�صه  للدفاع عن  اللزمة  ال�صمانات  فيها جميع  له 

ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية التي اعتمدها موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني على اأن يكون للق�صاة 

ف مبناأى عن ال�صغوط اأو التهديدات واأن تكون مرتباتهم منا�صبة واأن ُتكفل لهم التجهيزات 
ّ
ال�صلطة الكاملة يف الت�صر

فاإنها توفر  القانون،  املعايري لي�صت لها قوة  اأن هذه املجموعة من  الرغم من   وعلى 
)136(

اللزمة ل�صطلعهم مبهامهم.

عون على اإدراجها يف د�صاتريهم الوطنية واإ�صدارها يف قوانني. عني يف كل مكان، وهم ُي�صجَّ
ّ
منوذجا للم�صر

وت�صمل املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛ وتاأهيل الق�صاة واختيارهم 

وتدريبهم؛ و�صروط اخلدمة ومدتها؛ وفر�ص جزاءات تاأديبية على الق�صاة واإيقافهم موؤقتا وعزلهم. وقد اعتمدت بلدان 

م بانتظام تقارير اإىل الأمم املتحدة عن تقّدمها وم�صاكلها، وتطلب اأحيانا امل�صاعدة  عديدة املبادئ الأ�صا�صية ر�صميا وتقدِِّ

)137(

ب�صاأن تدري�ص القانون اأو ر�صد الإجراءات.

ويدر�ص هذا الف�صل ب�صورة اأوثق م�صاألة ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية وحيادها ونزاهتها، واأهميتها من زاوية �صمان 

ق اإىل ال�صمانات الإجرائية التي يجب على املحاكم اإقرارها، وكذلك 
َّ
حقوق املتهمني يف حماكمة عادلة؛ كما يتطر

م�صاألة اأمن املحاكم.

89

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 213، رقم 2889�
)134(

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1520 الرقم 26363�
)135(

 املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية )موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني، ميلنو، 26 اآب/اأغ�صط�ص - 
)136(

6 اأيلول/�صبتمرب 1985: تقرير اأعدته الأمانة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.86.IV.1( الف�صل الأول، الباب دال 2، املرفق(.

 انظر اإجراءات التنفيذ الفّعال للمبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية )قرار املجل�ص القت�صادي والجتماعي 60/1989، 
)137(

www.unodc. :املرفق، متاحة بالإنكليزية يف املوقع ،E/CN.4/2003/65 املرفق(؛ وانظر اأي�صا مبادئ بانغالور ب�صاأن �صلوك اجلهاز الق�صائي )الوثيقة

على  تعليق  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  ومكتب  org/pdf/crime/corruption/ judicial_group/Bangalore_principles.pdf؛ 
www.unodc.org/documents/corruption/publications_ :مبادئ بانغالور ب�صاأن �صلوك اجلهاز الق�صائي )2007(، متاح بالإنكليزية يف املوقع

�unodc_commentary-e.pdf



ي للإرهاب ُكتيِّب اإر�صادي ب�صاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ  90

األف-     ا�ستقلل ال�سلطة الق�سائية وحيادها ونزاهتها

يتعلق  فيما  باأهمية حا�صمة  الق�صائية  لل�صلطة  اأخرى  ت�صريعات متكينية  واأي  الدولة  التي مينحها د�صتور  ال�صلطة  تّت�صم 

بتحديد دور ال�صلطة الق�صائية وطبيعة علقتها مبختلف الدوائر احلكومية. فم�صدر ال�صلطة اللزمة لإقامة العدل ل يوجد 

يف الت�صريعات فقط، مبا فيها القانون اجلنائي ومدونات الإجراءات اجلنائية، واإمنا يوجد اأي�صا يف قواعد ت�صدر، يف كثري من 

الأحيان من جانب املحاكم ذاتها، باإ�صهام من ممثلي اأ�صحاب م�صلحة اآخرين يف نظام العدالة اجلنائية. ويف غياب مثل 

ف ال�صلطة الق�صائية �صلطتها يف قرارات وفتاوى، وهذا الو�صع ميّثل يف الغالب ال�صتثناء. وتلك هي 
ّ
هذه ال�صلطة، قد تعر

امل�صادر الأولية للأ�صا�ص القانوين للأطر واملنظمات التي تنظم �صلوك الق�صاة وت�صرفاتهم )مثل جمل�ص الق�صاء(.

ويحتاج الأمر اإىل حتليل وثيق لتحديد ما اإذا كان الإطار القانوين القائم يدّعم ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية ونزاهتها اأم اأنه 

ينتهك على نحو غري ملئم هذه القيم الرئي�صية مبنح دائرة حكومية اأخرى �صلطة اإ�صرافية على ال�صلطة الق�صائية. وكثريا 

ما ين�صاأ هذا اجلدل ب�صاأن حماكم الطوارئ واملحاكم الع�صكرية.

وحتدد املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية عنا�صر ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية يف مبادئها 1-7. وك�صرط 

داً يف الد�صتور اأو قانون الدولة. اأ�صا�صي، ينبغي اأن يكون ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية م�صمونا من الدولة وجم�صَّ

فة بو�صوح 
ّ
وبغية �صمان ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية، ينبغي اأن يجري التعيني يف اجلهاز الق�صائي على اأ�صا�ص معايري معر

ومن خلل عملية علنية من اأجل �صمان اأن جُترى التعيينات على اأ�صا�ص الكفاءة واأن تكون الفر�صة متكافئة جلميع 

املوؤهلني للوظائف الق�صائية. ويجب اأن تكون هناك اأي�صا ترتيبات قائمة لتوفري التاأمني املنا�صب لتويل الوظيفة وحماية 

م�صتويات الأجور، كما يجب توافر ما يكفي من املوارد لكي يعمل النظام الق�صائي بفاعلية ودون قيود ل مرّبر لها.

ويجب اأن تبت ال�صلطة الق�صائية يف الأمور بطريقة حيادية على اأ�صا�ص الوقائع وتطبيق القانون دون اأي قيود اأو تاأثريات 

غري �صليمة اأو اإغراءات اأو �صغوط اأو تهديدات اأو تدّخلت. وللمحاكم ذاتها ح�صرا �صلطة تقرير ما اإذا كان اأمر ما يقع 

يف نطاق اخت�صا�صها. ويجب اأن ل يكون هناك اأي تدّخل ل م�صّوغ له يف العملية الق�صائية، مبا يف ذلك تعيني الق�صاة، 

من جانب الفرعني الت�صريعي والتنفيذي للحكم.

القانونية  الإجراءات  تّتبع  ل  حمكمة  باإن�صاء  العادية  للمحاكم  الق�صائية  الولية  عن  ال�صتعا�صة  للحكومة  يجوز  ول 

الرا�صخة. فمن حق املتهمني اأن يحاَكموا اأمام حماكم عادية اأو حماكم َت�صتخدم الإجراءات القانونية الرا�صخة. ويجوز 

�صة.  اإن�صاء عمليات بديلة مثل جلان تق�صي احلقائق واملحاكم اخلا�صة. اإل اأنه ل يجوز لهذه الكيانات اأن تكون خم�صّ

ل ال�صلطة  ها القانون الدويل. وُتخوَّ
ّ
فيجب اأن ُتن�صاأ كما ينبغي طبقا للقانون واأن توّفر احلد الأدنى من ال�صمانات التي يقر

الق�صائية و�صلحية �صمان اأن ُي�صطلع بالإجراءات القانونية ب�صورة عادلة واأن حتظى حقوق جميع الأطراف بالحرتام، 

ويقع على عاتقها التزام بذلك.
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باء-     ا�ستقلل املحاكم وحيادها

اإنَّ احلق يف املحاكمة من جانب حمكمة م�صتقلة وحمايدة حق اأ�صا�صي فيما يتعلق مبراعاة الأ�صول القانونية: وقد اأعلنت 

 وتوؤكد املادة 10 من الإعلن العاملي حلقوق 
)138(

اأنه حق مطلق ل يحتمل ال�صتثناء. اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان 

الإن�صان احلق يف حماكمة عادلة من قبل حمكمة م�صتقلة وحمايدة. وباملثل، ين�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�صيا�صية يف الفقرة 1 من مادته 14 على ما يلي:

  النا�ص جميعا �صواء اأمام الق�صاء. ومن حق كل فرد، لدى الف�صل يف اأية تهمة جزائية توّجه اإليه اأو يف حقوقه 

ة م�صتقلة  والتزاماته يف اأية دعوى مدنية، اأن تكون ق�صيته حمل نظر من�صف وعلني من ِقبل حمكمة خمت�صّ

حيادية، من�صاأة بحكم القانون. ويجوز منع ال�صحافة واجلمهور من ح�صور املحاكمة كلها اأو بع�صها لدواعي 

اخلا�صة  احلياة  ُحرمة  ملقت�صيات  اأو  دميقراطي،  القومي يف جمتمع  الأمن  اأو  العام  النظام  اأو  العامة  الآداب 

بع�ص  العلنية يف  �صاأن  يكون من  املحكمة �صرورية حني  تراها  التي  احلدود  اأدنى  اأو يف  الدعوى،  لأطراف 

الظروف ال�صتثنائية اأن تخل مب�صلحة العدالة، اإل اأن اأي حكم يف ق�صية جزائية اأو دعوى مدنية يجب اأن 

ي�صدر ب�صورة علنية، اإل اإذا كان الأمر يت�صل باأحداث تقت�صي م�صلحتهم خلف ذلك اأو كانت الدعوى 

تتناول خلفات بني زوجني اأو تتعلق بالو�صاية على اأطفال.

وتن�ص الفقرة 2 من املادة 14 من العهد الدويل على حق كل متهم بارتكاب جرمية اأن ُيعترب بريئا اإىل اأن يثبت عليه 

اجلرم طبقا للقانون.

ا�ستقلل ال�سلطة الق�سائية

"1-   تكفل الدولة ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية وين�ص عليه د�صتور البلد اأو قوانينه. ومن واجب جميع املوؤ�ص�صات احلكومية وغريها من 
املوؤ�ص�صات احرتام ومراعاة ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية.

"2-   تف�صل ال�صلطة الق�صائية يف امل�صائل املعرو�صة عليها دون حتّيز، على اأ�صا�ص الوقائع ووفقا للقانون، ودون اأية قيود اأو تاأثريات غري �صليمة 
اأو اأية اإغراءات اأو �صغوط اأو تهديدات اأو تدّخلت، مبا�صرة كانت اأو غري مبا�صرة، من اأي جهة اأو لأي �صبب.

"3-   تكون لل�صلطة الق�صائية الولية على جميع امل�صائل ذات الطابع الق�صائي كما تنفرد ب�صلطة البت فيما اإذا كانت اأية م�صاألة معرو�صة 
عليها للف�صل فيها تدخل يف نطاق اخت�صا�صها ح�صب التعريف الوارد يف القانون.

"4-   ل يجوز اأن حتدث اأية تدّخلت غري لئقة، اأو ل مرّبر لها، يف الإجراءات الق�صائية ول تخ�صع الأحكام الق�صائية التي ت�صدرها 
املحاكم لإعادة النظر. ول يخل هذا املبداأ باإعادة النظر الق�صائية اأو بقيام ال�صلطات املخت�صة، وفقا للقانون، بتخفيف اأو تعديل الأحكام 

التي ت�صدرها ال�صلطة الق�صائية.

اإن�صاء  رة. ول يجوز 
ّ
"5-   لكل فرد احلق يف اأن يحاكم اأمام املحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية التي تطبق الإجراءات القانونية املقر

رة ح�صب الأ�صول واخلا�صة بالتدابري الق�صائية، لينتزع الولية الق�صائية التي تتمتع بها 
ّ
هيئات ق�صائية، ل تطبق الإجراءات القانونية املقر

املحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية.

"6-   يكفل مبداأ ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية لهذه ال�صلطة ويتطلب منها اأن ت�صمن �صري الإجراءات الق�صائية بعدالة، واحرتام حقوق الأطراف.
"7-   من واجب كل دولة ع�صو اأن توّفر املوارد الكافية لتمكني ال�صلطة الق�صائية من اأداء مهامها بطريقة �صليمة."

املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية، املواد 7-1�

  1987/263 رقم  الإن�صـان  بحقـوق  املعنيـة  اللجنة  من  بلغ  بريو،  �صـد  ريو  دل  غون�صـالي�ص  الإن�صـان،  بحقـوق  املعنـية  اللجنــة   
)138(

)CCPR/C/46/D/263/1987(، الفقرة 2-5�
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دت اآليات حقوق الإن�صان التابعة للأمم املتحدة خماوف عميقة، يف �صياق تدابري مكافحة  ويف ال�صنوات الأخرية، ج�صَّ

الآليات على �صرورة احرتام  اأّكدت  وقد  اخلا�صة.  املحاكم  الع�صكرية وغريها من  املحاكم  ا�صتخدام  ب�صاأن  الإرهاب، 

ر اخلا�ص املعني با�صتقلل الق�صاة واملحامني نداءات 
ّ
احلق يف املحاكمة العادلة، حتى يف حالت الطوارئ. واأر�صل املقر

 وقد اأعرب املقرر اخلا�ص والفريق العامل املعني 
)139(

عاجلة واأ�صدر بيانات يف عدة حالت ت�صمل ادعاءات بالإرهاب.

بالعتقال التع�ّصفي عن القلق ب�صاأن ا�صتخدام املحاكم الع�صكرية واللجان الع�صكرية اخلا�صة ملحاكمة غري املواطنني 

القانون  اأمام  امل�صاواة  ملبداأ  الآليات  هذه  احرتام  بق�صايا  يتعلق  ما  ذلك  مبا يف  اإرهابية،  مبنظمات  ارتباطهم  امل�صتبه يف 

ا�صتقلل  مبداأ  يناق�ص  مبا  ال�صتئناف  واإجراءات  واملحاكم  اللجان  هذه  اأع�صاء  واختيار  العادلة  املحاكمة  واإجراءات 

)140(

ال�صلطة الق�صائية.

املحاكم  ا�صتخدام  اأنَّ  العدل،  اإقامة  ب�صاأن   ،13 رقم  العام  تعليقها  يف  الإن�صان  بحقوق  املعنية  اللجنة  اأعلنت  وقد 

الع�صكرية ملحاكمة املدنيني ميكن اأن يثري م�صاكل جّدية فيما يتعلق بتوفري حماكمات عادلة: "كثريا ما يكون �صبب 

اإن�صاء هذه املحاكم هو ال�صماح بتطبيق اإجراءات ا�صتثنائية ل متتثل ملعايري العدالة العادية ... فمحاكمة املدنيني من 

جانب هذه املحاكم ينبغي اأن يكون ا�صتثنائيا للغاية واأن يجري يف ظل ظروف تتيح حقا كامل ال�صمانات املن�صو�ص 

)141(

عليها يف املادة 14 ]من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية["�

وراأت اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان اأن متطلبات املحاكمة العادلة الأ�صا�صية املن�صو�ص عليها يف املادة 14 من العهد 

الدويل تنطبق على املحاكم الع�صكرية واملحاكم العادية بنف�ص القدر. ومن املهم على وجه اخل�صو�ص اأن ت�صتويف هذه 

اأ�صارت اللجنة، يف معر�ص ما لحظته من وجود حماكم ع�صكرية ملحاكمة  املحاكم التزامي ال�صتقلل واحلياد. وقد 

املدنيني يف بلدان معينة، اأن حماكمة املدنيني من جانب هذه املحاكم ينبغي اأن يكون ا�صتثنائيا للغاية واأن يجري يف ظل 

ظروف تتيح حقا كامل ال�صمانات املن�صو�ص عليها يف املادة 14�

تعيني ق�ساة اأو حماكم باخت�سا�سات خا�سة

ُيّدعى اأحيانا اأن من ال�صروري اإن�صاء حماكم ذات اخت�صا�صات خا�صة، ل �صيما لنظر ق�صايا الإرهاب. بيد اأن الإجراءات 

اجلنائية الوطنية رمبا ت�صمح ببع�ص التكييف دومنا حاجة اإىل الذهاب اإىل حد اإن�صاء حماكم خا�صة، ولو اأن �صري الأمور 

على هذا النحو قد ينطوي على م�صاكل. ففي العديد من البلدان، ُمنحت املحاكم العادية اأحيانا اخت�صا�صات اأو ولية 

ال�صماح  ميكن  املثال،  �صبيل  فعلى  ق�صائيا.  ملحقتها  املطلوب  اجلرائم  طبيعة  على  بناء  كبرية  بدرجة  تتحدد  خا�صة 

بالتعامل مركزيا مع ق�صايا معينة عن طريق تعيني جمموعة من الق�صاة املوؤهلني لنظر اأنواع معينة من الق�صايا، وبالتايل 

اإرهابية. وميكن التعامل مركزيا يف جزء معني من  قد يكت�صبون كفاءة معينة، مبا يف ذلك الق�صايا التي ت�صمل جرائم 

البلد مع امللحقات الق�صائية لأنواع معينة من الق�صايا التي ت�صمل جماعات اإرهابية، مبا ي�صمح ملجموعة من الق�صاة 

)واملّدعني العامني وهيئات الدفاع كذلك( بالتخ�ص�ص يف هذه الق�صايا. وميكن اأن يوؤدي التعامل مع الق�صايا مركزيا 

وتخ�ص�ص ق�صاة معّينني اأي�صا اإىل تي�صري منع املحاولت املختلفة لعرقلة �صري العدالة وحماية الأ�صخا�ص املعنيني من 

احتمال تعر�صهم للتهديد اأو النتقام.

�E/CN.4/2004/60/Add.1 )139(

�E/CN.4/2004/3 
)140(

 اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان، التعليق العام رقم 13 ب�صاأن امل�صاواة اأمام املحاكم واحلق يف املحاكمة العادلة والعلنية من جانب حمكمة 
)141(

�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm :م�صتقلة من�صاأة طبقا للقانون )املادة 14(، متاح بالإنكليزية يف املوقع
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جيم-     اأمن املحاكم

هناك حالت عديدة �صعى الإرهابيون فيها اإىل عرقلة �صري العدالة عن طريق تهديد املّدعني العامني والق�صاة وغريهم من 

موظفي املحاكم اأو عن طريق تهديد املحلفني وال�صهود اأو العتداء عليهم. ويف غياب احلماية ال�صليمة للق�صاة والعاملني 

اأو  اأو عادلة عندما تكون مو�صع تهديدات  يف املحاكم، ل ت�صتطيع املحاكم يف كثري من الأحيان العمل بطريقة فعالة 

تهديدات حمتملة من جانب اجلماعات الإرهابية اأو اأن�صارها. وباملثل، ميكن لعملية العدالة اجلنائية اأن ُت�صاب بال�صلل 

جراء عجز النظام عن حماية جميع امل�صاركني من التهديد اأو النتقام. ويتمثل جزء من القدرة الأ�صا�صية لنظام العدالة 

اجلنائية على التعامل مع الأعمال الإرهابية يف القدرة على �صمان اأمن الق�صاة واملّدعني العامني وغريهم من موظفي 

املحاكم ب�صورة فعالة، وكذلك اأمن املحلفني وال�صهود وكل الآخرين الذين ي�صاركون يف الإجراءات الق�صائية.





�سابعا-     م�سائل وحتديات تتعلق بالحتجاز

كثريا ما ُيحتفظ بالأفراد املتهمني بجرائم اإرهابية يف ال�صجن، اأحيانا ملدة طويلة من الزمن، انتظارا لنتهاء التحقيق اأو 

املحاكمة. ومن غري املرجح الإفراج عنهم بكفالة اإىل حني املحاكمة ومن املرجح عزلهم عن باقي امل�صجونني. وكثريا ما 

تكون هناك ظروف مُتلي جعل ات�صالتهم بالعامل اخلارجي اأو بال�صركاء امل�صتبه بهم حمدودا. ومع ذلك يجب معاملة 

جميع الأ�صخا�ص املحرومني من حريتهم فيما يتعلق باأن�صطة اإرهابية يف جميع الظروف بالحرتام الواجب لكرامتهم 

الإن�صانية وحقوق الإن�صان.

"يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة اإن�صانية، حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�صخ�ص الإن�صاين."
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 10�

وقد ُو�صعت معايري دولية عديدة من اأجل �صمان اأن حتظى حقوق الإن�صان لل�صجناء باحلماية واأن ت�صتهدف معاملتهم 

على �صبيل الأولوية �صمان اإعادة اإدماجهم يف املجتمع. وت�صمل هذه املعايري القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء 

ال�صجن  اأو  الحتجاز  اأ�صكال  من  �صكل  لأي  يتعر�صون  الذين  الأ�صخا�ص  بحماية جميع  املتعلقة  املبادئ  وجمموعة 

 وقواعد الأمم املتحدة حلماية 
)142(

وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني(،

 �صمن العديد من 
)144(

 ومدونة قواعد ال�صلوك للموظفني املكلفني باإنفاذ القوانني،
)143(

الأحداث املحرومني من حريتهم،

الوثائق الدولية والإقليمية الأخرى.

العادية، ما دامت هذه  ال�صجن  التعديلت على ممار�صات  اإدخال بع�ص  ا�صرتاتيجيات مكافحة الإرهاب  وقد تتطلب 

التغيريات قانونية وما دام تطبيقها يخ�صع للمراجعة الق�صائية. فعلى �صبيل املثال، ين�ص املبداأ احلادي ع�صر من املبادئ 

الإر�صادية ملجل�ص اأوروبا ب�صاأن حقوق الإن�صان ومكافحة الإرهاب على ما يلي:

  "قد تتطلب مقت�صيات مكافحة الإرهاب اإخ�صاع �صخ�ص حمروم من حريته ب�صبب اأن�صطة اإرهابية لقيود اأ�صد 

�صرامة من تلك املطبقة على �صائر ال�صجناء، ل �صيما فيما يتعلق مبا يلي:

بني  جتري  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  املرا�صلت،  ومراقبة  بالت�صالت  الـخا�صة  اللوائح   '1'"   

املحامي وموكله؛

موؤمنة  اأماكن  يف  اإرهـابية  اأن�صطة  ب�صبب  حــريتهم  من  املحرومني  الأ�صــخا�ص  و�صع   '2'"   

تاأمينا خا�صا؛

الف�صل بني هوؤلء الأ�صخا�ص داخل ال�صجن اأو يف �صجون خمتلفة، �صريطة اأن يكون   '3'"   

الإجراء املتخذ متنا�صبا مع الهدف املن�صود."

95

 قرار اجلمعية العامة 33/40، املرفق.
)142(

 قرار اجلمعية العامة 113/45، املرفق.
)143(

 قرار اجلمعية العامة 169/34، املرفق.
)144(
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األف-      الحتجاز قبل �سدور احلكم اأو اأثناء التحقيق

�ص القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء باباً لل�صجناء املقبو�ص عليهم اأو املحتجزين رهن املحاكمة )القواعد 
ّ
ُتكر

84-93(. وتنّظم هذه الأحكام، التي ُت�صتخدم كمبادئ توجيهية من جانب �صلطات ال�صجون، �صروط الحتجاز رهن 

املحاكمة واملزايا التي ي�صتحقها اأولئك ال�صجناء وح�صولهم على امل�صورة وامل�صاعدة القانونيتني.

ويف جميع ال�صجون، ينبغي معاملة املحتجزين رهن املحاكمة كفئة متميزة من ال�صجناء وال�صماح لهم بارتداء ملب�صهم 

اخلا�صة وتلقي الغذاء من اخلارج والت�صال بطبيبهم اخلا�ص واحل�صول على مواد للقراءة والكتابة وتلقي زيارات منتظمة 

من م�صت�صاريهم القانونيني وكذلك تلقي امل�صاعدة ب�صاأن الإعداد ملحاكمتهم.

وينبغي اأن يكون الحتجاز رهن املحاكمة تدبرياً ُيلجاأ اإليه كملذ اأخري واأن ل ينّفذ اإل حلماية املجتمع اأو ل�صمان ح�صور 

جاٍن خطري املحاكمة يف تاريخ لحق. وينبغي اأن تكون مدة الحتجاز رهن التحقيق اأقل ما ميكن واحت�صابها من اأي 

عقوبة قد ُتفر�ص يف اآخر الأمر.

املتهمني عن  الأ�صخا�ص  ف�صل  على  بو�صوح  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   10 املادة  وتن�ص 

الأ�صخا�ص املدانني، وعلى معاملتهم معاملة على حدة تتفق مع كونهم اأ�صخا�صا غري ُمدانني.

ويتعني معاملة الأفراد الذين يوؤ�صرون اأثناء العمليات الع�صكرية وُيتهمون بجرمية مت�صلة بالإرهاب وفقا لتفاقيتي جنيف 

 وتت�صمن اتفاقية جنيف الثالثة جمموعة �صاملة من 
)145(

الثالثة والرابعة اللتني تت�صمنان قواعد لتنظيم نظام الحتجاز.

الأحيان،  بع�ص  ويف  املادية لحتجازهم.  والظروف  يوؤ�صرون  الذين  امل�صلحة  القوات  اأفراد  معاملة  التي حتدد  القواعد 

ُترف�ص احلماية التي تكفلها هذه القواعد لأ�صرى احلرب ملن ي�صّمون "حماربني غري قانونيني" عن طريق رف�ص العرتاف 

 واإذا ُعومل 
)146(

بو�صعهم كاأ�صرى حرب. بيد اأن ذلك ميكن اأن ُي�صعف اأ�صهر واأقوى ركيزة يف النظام الإن�صاين الدويل.

املحاربون غري القانونيني كمدنيني، فمعاملتهم يجب اأن تكون وفقا لتفاقية جنيف الرابعة اخلا�صة بحماية املدنيني يف 

زمن احلرب. وهذه التفاقية ل متنح اأي ح�صانة للمدنيني الذين يرتكبون جرائم خطرية ول متنع تقدميهم للمحاكمة، ما 

دامت حماكمة عادلة.

ال�ستعانة مبحام

يجب اأن يكون من حق ال�صخ�ص املحتجز احل�صول على م�صاعدة حمام. ووفقاً ملجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع 

الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، يتعني اإبلغ ال�صخ�ص املحتجز فورا بحقوقه 

وتزويده باملرافق املعقولة ملمار�صتها.

وكما ُذكر اأعله، فاإن من حق الأ�صخا�ص املحتجزين رهن املحاكمة الذين ي�صتبه يف �صلوعهم يف اأن�صطة اإرهابية اأن 

جُترى مراجعات منتظمة ملدى م�صروعية احتجازهم من جانب حمكمة، واأن ي�صتعينوا مبحام ميكن اأن ي�صاعدهم على 

اإنفاذ هذا احلق.

 انظر مناق�صة القانون الإن�صاين الدويل يف الف�صل 3 من هذا الُكتيِّب الإر�صادي�
)145(

 Hans-Peter Gasser, "Acts of terror, 'terrorism' and international humanitarian law", International Review of the Red 
)146(

�Cross, vol� 84, No. 847 )2002(, p. 568
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بـاء-     �سروط الحتجاز والعتقال

من حريتهم  املحرومني  معاملة جميع  على  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  يوؤكد  اأعله،  �صري 
ُ
اأ كما 

و�صعياٍ اإىل اإدارة نظم ال�صجون بطريقة اإن�صانية، يجب 
 )147(

معاملة اإن�صانية، حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�صخ�ص الإن�صاين.

اأن ت�صرت�صد ال�صيا�صات والت�صريعات الوطنية اخلا�صة بال�صجون باملعايري الدولية العديدة التي ُو�صعت ل�صمان حماية 

حقوق ال�صجناء. وت�صمل هذه املعايري القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع 

الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن.

جيم-   املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية

تت�صمن املادة 1 من اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة تعريفا 

متفقا عليه دوليا للأفعال التي ت�صكل تعذيبا:

  ُيق�صد "بالتعذيب" اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب �صديد، ج�صديا كان اأم عقليا، يلحق عمدا ب�صخ�ص ما 

بق�صد احل�صول من هذا ال�صخ�ص، اأو من �صخ�ص ثالث، على معلومات اأو على اعرتاف، اأو معاقبته على عمل 

ارتكبه اأو ي�صتبه يف اأنه ارتكبه، هو اأو �صخ�ص ثالث اأو تخويفه اأو اإرغامه هو اأو اأي �صخ�ص ثالث - اأو عندما 

يلحق مثل هذا الأمل اأو العذاب لأي �صبب من الأ�صباب يقوم على التمييز اأيا كان نوعه، اأو يحر�ص عليه اأو 

يوافق عليه اأو ي�صكت عنه موظف ر�صمي اأو اأي �صخ�ص اآخر يت�صرف ب�صفته الر�صمية. ول يت�صمن ذلك الأمل 

اأو العذاب النا�صئ فقط عن عقوبات قانونية اأو امللزم لهذه العقوبات اأو الذي يكون نتيجة عر�صية لها.

"ل يجوز اإخ�صاع اأحد للتعذيب ول للمعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة."
  العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 7�

وتتمثل العنا�صر الأ�صا�صية ملا ي�صكل تعذيبا ح�صب التعريف الوارد يف املادة 1 من اتفاقية مناه�صة التعذيب يف اإحلاق 

�صلطات الدولة اأملا اأو عذابا عقليا اأو بدنيا �صديدا اأو موافقتها على مثل هذا الأمل اأو العذاب اأو �صكوتها عنه، وذلك 

لغر�ص حمدد مثل احل�صول على معلومات اأو العقاب اأو التخويف.

واملعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة هي اأي�صا م�صطلحات قانونية ت�صري اإىل املعاملة ال�صيئة التي ل متار�ص 

وي�صتلزم  اإليها.  ُمف�صية  اأو  ال�صيئة  للمعاملة  معادلة  لظروف  اأفراد  تعري�ص  بهدف  متار�ص  واإمنا  لغر�ص حمدد  بال�صرورة 

ال�صيئة.  املعاملة  هذه  ممار�صة  م�صوؤولية  حتّمل  �صيئة  معاملة  ل  ت�صكِّ اأنها  معقولة  بدرجة  ُيعتقد  لظروف  �صخ�ص  تعري�ص 

اأو  اأو املعاملة القا�صية  اأقل �صدة من الأمل والعذاب امللحقني خلل التعذيب  اأو عذابا  اأملا  وقد ت�صمل املعاملة املهينة 

ل معاملة  اللاإن�صانية، وهي ت�صمل عادة اإذلل ال�صحية واحلّط من كرامتها. وبالتايل، فاإن العنا�صر الأ�صا�صية التي ت�صكِّ

اأو البدين من  اأو العذاب العقلي  �صيئة غري معادلة للتعذيب ُتختزل اإىل التعري�ص املق�صود لقدر ذي �صاأن من الأمل 

جانب �صلطات الدولة اأو مبوافقتها اأو دون اعرتا�ص منها.

وتن�ص املادة 11 من اتفاقية مناه�صة التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة على 

اأن ُتبقى كل دولة قيد ال�صتعرا�ص املنتظم قواعد ال�صتجواب، وتعليماته واأ�صاليبه وممار�صاته، وكذلك الرتتيبات املتعلقة 

 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 10، الفقرة 1�
)147(
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بحجز ومعاملة الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال التوقيف اأو العتقال اأو ال�صجن يف اأي اإقليم يخ�صع 

لوليتها الق�صائية، وذلك بق�صد منع حدوث اأي حالت تعذيب.

وُتلزم املادة 12 من التفاقية الدولة الطرف باأن ت�صمن قيام �صلطاتها املخت�صة باإجراء حتقيق �صريع ونزيه كلما وجدت اأ�صبابا 

معقولة تدعو اإىل العتقاد باأن عمل من اأعمال التعذيب قد ارتكب يف اأي من الأقاليم اخلا�صعة لوليتها الق�صائية.

اإقليم يخ�صع  اأنه قد تعر�ص للتعذيب يف اأي  وُتلزم املادة 13 من التفاقية الدولة الطرف باأن ت�صمن لأي فرد يدعي 

ال�صلطات يف حالته على وجه  تنظر هذه  اأن  وفى  املخت�صة  �صلطاتها  اإىل  �صكوى  يرفع  اأن  الق�صائية، احلق يف  لوليتها 

م ال�صكوى وال�صهود من كافة اأنواع املعاملة ال�صيئة  ال�صرعة وبنـزاهة. وينبغي اتخاذ اخلطوات اللزمة ل�صمان حماية مقدِّ

اأو التخويف نتيجة ل�صكواه اأو لأي اأدلة تقّدم.

وفيما يتعلق بحماية احلقوق القانونية ل�صخ�ص ما وتاأمينه �صد املعاملة ال�صيئة والتعذيب، هناك عدد من ال�صمانات التي 

ينبغي تطبيقها منذ بداية احتجازه ال�صخ�ص املعني:

املحتجــز  ال�صـخ�ص  يختـاره  اآخـر  �صـخ�ص  اأي  اأو  وثيــقة  قرابــة  �صـلة  ذي  �صخـ�ص  اإبلغ  يف  •    احلق   

)148(

بو�صـعه فورا

)149(

•   احلق يف ال�صتعانة فورا مبحام  

•    احلق يف الفح�ص الطبي واحلق يف الو�صول اإىل طبيب، يكون من اختياره يف الأحوال املثلى، يف جميع   

)150(

الأوقات، بالإ�صافة اإىل اأي فح�ص طبي ر�صمي

)151(

•   احلق يف املثول "ب�صرعة" اأمام قا�ص للبت يف م�صروعية الحتجاز وما اإذا كان يجوز له اأن ي�صتمر  

)152(

•   احلق يف اأن ُيبلَّغ على وجه ال�صرعة باأ�صباب القب�ص عليه وبحقوقه طبقا للقانون، بلغة يفهمها  

 القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء، القاعدة 92؛ جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل 
)148(

من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، املبداأ 16�

 جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، املبداأ 17�
)149(

 القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء، القاعدة 91؛ جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل 
)150(

من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، املبداأ 24؛ اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة، التقرير العام الثاين 

1992(، متاح  اأوروبا،  1991 )�صرتا�صبورغ، جمل�ص  31 كانون الأول/دي�صمرب  اإىل  1 كانون الثاين/يناير  ال�صامل الفرتة من  اللجنة،  اأن�صطة  عن 

بالإنكليزية يف املوقع www.cpt.coe.int/en/annual/rep-02.htm؛ جمل�ص اأوروبا، التو�صية Rec)2001(10 ال�صادرة عن جلنة الوزراء اإىل الدول 

الأع�صاء ب�صاأن املدونة الأوروبية لأخلقيات ال�صرطة، املادة 57�

 جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، املبداأ 11. ويف حني 
)151(

72 �صاعة مفرطة، وهذه املدة هي املدة الق�صوى املحددة يف املدونة  "ب�صرعة"، فكثريا ما ُتعترب املدة التي تتجاوز  ل يوجد تعريف دقيق لعبارة 

النموذجية للإجراءات اجلنائية )م�صروع املدونة، 30 اأيار/مايو 2006(، املادة 125 مكرر.

 جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن، املبادئ 10 
)152(

و13 و14�
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املعايري الدولية ذات ال�سلة الأخرى

بالإ�صافة اإىل القانون الدويل حلقوق الإن�صان وقانون النـزاع امل�صلح، ُو�صعت جمموعة متنوعة كبرية من القواعد واملعايري من اأجل �صمان حق 

جميع النا�ص يف احلماية من التعذيب وغريه من اأ�صكال املعاملة ال�صيئة. وعلى الرغم من اأنها لي�صت ملزمة قانونا يف حد ذاتها، فهي متثل مبادئ 

متفقا عليها ينبغي اأن متتثل لها جميع الدول وميكن اأن توفر مبادئ توجيهية مهمة للق�صاة واملّدعني العامني. وت�صمل هذه املعايري ما يلي:

•   القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�صجناء )1957، ُعدلت يف عام 1977(  

اأو  اأو اللاإن�صانية  اأو العقوبة القا�صية  •    اإعلن حماية جميع الأ�صخا�ص من التعر�ص للتعذيب وغريه من �صروب املعاملة القا�صية   

املهينة )1975(

•   مدونة قواعد ال�صلوك للموظفني املكلفني باإنفاذ القوانني )1979(  

•    مبادئ اآداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني ال�صحيني ول �صيما الأطباء يف حماية ال�صجناء واملحتجزين من التعذيب وغريه   

من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة )1982(

•   اإعلن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة )1985(  

•   املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتقلل ال�صلطة الق�صائية )1985(  

•   قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �صوؤون ق�صاء الأحداث )قواعد بيجني( )1985(  

•    جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�صخا�ص الذين يتعر�صون لأي �صكل من اأ�صكال الحتجاز اأو ال�صجن )1988(  

•    مبادئ املنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�صفي والإعدام دون حماكمة باإجراءات موجزة )1989(  

•   املبادئ الأ�صا�صية ملعاملة ال�صجناء )1990(  

•   املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني )1990(  

•   مبادئ توجيهية ب�صاأن دور اأع�صاء النيابة العامة )1990(  

•   قواعد الأمم املتحدة ب�صاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم )1990(  

•    املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن ا�صتخدام القوة والأ�صلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني )1990(  

•   مبادئ ب�صاأن حماية الأ�صخا�ص امل�صابني مبر�ص عقلي وحت�صني العناية بال�صحة العقلية )1991(  

•   الإعلن املتعلق بحماية جميع الأ�صخا�ص من الختفاء الق�صري )1992(  

•    املبادئ املتعلقة بالتق�صي والتوثيق الفعالني ب�صاأن التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة   

)بروتوكول اإ�صطنبول( )1999(

التق�سي ب�ساأن التعذيب

بروتوكول اإ�سطنبول

ا�صرتعت جلنة حقوق الإن�صان، يف قرارها 43/2000، واجلمعية العامة، يف قرارها 89/55، انتباه احلكومات اإىل املبادئ املتعلقة بالتق�صي 

والتوثيق الفعالني ب�صاأن التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة )بروتوكول اإ�صطنبول( و�صجعت 

احلكومات ب�صدة على التفكري يف املبادئ بو�صفها اأداة مفيدة ملناه�صة التعذيب.

"1-   من اأغرا�ص التق�صي والتوثيق الفعالني ب�صاأن التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة )امل�صار 
اإليها فيما يلي بالتعذيب اأو غريه من اإ�صاءة املعاملة( ما يلي:
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تو�صيح الوقائع واإثبات م�صوؤولية الأفراد والدول اإزاء ال�صحايا واأ�صرهم والإقرار بهذه امل�صوؤولية؛ ")اأ(    

حتديد التدابري اللزمة ملنع تكرر هذه الأعمال؛ ")ب(    

تي�صري امللحقة الق�صائية و/اأو، عند القت�صاء، اجلزاءات التاأديبية للأ�صخا�ص الذين يدل التق�صي على كونهم     ")ج( 

م�صوؤولني، واإثبات احلاجة اإىل احل�صول على التعوي�ص واجلرب الكاملني من الدولة، مبا يف ذلك احل�صول على تعوي�ص مايل 

عادل وكاف وتوفري و�صائل الرعاية الطبية والتاأهيل.

تكفل الدول التحقيق فورا وبفعالية يف ال�صكاوى والتقارير املتعلقة بالتعذيب اأو باإ�صاءة املعاملة. وحتى يف حال عدم وجود   -2"  

اأن يت�صف  اإ�صاءة معاملة. وينبغي  اأو  اإذا وجدت دللت اأخرى على احتمال وقوع تعذيب  �صكوى �صريحة، ينبغي اإجراء حتقيق 

املحققون، الذين يكونون م�صتقلني عن امل�صتبه يف ارتكابهم لهذه اجلرائم وعن الوكالة التي يعملون لديها، بالكفاءة والنـزاهة. ويتاح 

لهوؤلء املحققني اأو ميكنون من اأن يطلبوا اإجراء حتقيقات من ِقبل خرباء طبيني نزهاء اأو غريهم من اخلرباء. وتكون الأ�صاليب التي 

ت�صتخدم يف اإجراء هذه التحقيقات مطابقة لأعلى املعايري املهنية وتعلن نتائجها.

لهيئات التحقيق �صلطة وعليها واجب احل�صول على جميع املعلومات اللزمة للتحقيق. ويو�صع حتت ت�صرف  "3-  )اأ(   

الأ�صخا�ص الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من موارد امليزانية واملوارد التقنية لكفالة فعالية التحقيق. وتكون لهم 

اأي�صا �صلطة اإلزام جميع العاملني ب�صفة ر�صمية املزعوم �صلوعهم يف التعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة على املثول اأمامهم والإدلء 

ب�صهاداتهم. وينطبق الأمر نف�صه على اأي �صاهد. وحتقيقا لهذا الغر�ص، تتمتع هيئة التحقيق ب�صلطة اإ�صدار اأوامر ا�صتدعاء 

لل�صهود، مبن فيهم اأي موظفني يزعم �صلوعهم، وطلب تقدمي الأدلة.

تكفل حماية �صحايا مفرت�صني للتعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة، وال�صهود، والقائمني بالتحقيق واأ�صرهم من العنف،     ")ب( 

اأو التهديدات بالعنف اأو اأي �صكل اآخر من اأ�صكال الرتهيب التي قد تن�صاأ نتيجة لإجراء التحقيق. وينحى الأ�صخا�ص 

الذين يحتمل �صلوعهم يف التعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة عن اأي موقع مينحهم ممار�صة النفوذ اأو ال�صلطة ب�صورة مبا�صرة اأو غري 

مبا�صرة، على امل�صتكني وال�صهود واأ�صرهم، وعلى القائمني بالتحقيق.

يبلَّغ ال�صحايا املفرت�صون للتعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة وممثلوهم القانونيون عن اأي جل�صة تعقد وميكنون من ح�صورها ومن   -4"  

الطلع على جميع املعلومات ذات ال�صلة بالتحقيق، ويكون لهم احلق يف تقدمي اأدلة اأخرى.

اأو ب�صبب الوجود  اأو �صبهة التحّيز،  يف احلالت التي تكون فيها اإجراءات التحقيق ناق�صة ب�صبب قلة اخلربة  "5-  )اأ(   

الظاهر لنمط من التع�ّصف، اأو لأ�صباب وجيهة اأخرى، تكفل الدول اإجراء التحقيقات من خلل جلنة حتقيق م�صتقلة اأو 

اإجراء م�صابه. ويختار اأع�صاء هذه اللجنة ملا ي�صهد لهم به من نزاهة وكفاءة وا�صتقللية كاأفراد. وعلى الأخ�ص، يكون هوؤلء 

م�صتقلني عن اأي من امل�صتبه يف ارتكابهم اأفعال جرمية وعن املوؤ�ص�صات اأو الوكالت التي قد يعملون لديها. وتكون لهذه 

اللجنة �صلطة احل�صول على جميع املعلومات اللزمة للتحقيق، وجتري التحقيق على نحو ما تن�ص عليه هذه املبادئ. ويف 

ظروف معينة قد تقت�صي الأخلقيات املهنية احلفاظ على �صرية املعلومات. ولذا ينبغي احرتام هذه املتطلبات.

يعد تقرير كتابي خلل مدة معقولة من الزمن يبنّي نطاق التحقيق والإجراءات والأ�صاليب التي ا�صتخدمت     ")ب( 

يف تقييم الأدلة، ف�صل عن ال�صتنتاجات والتو�صيات املبنية على الوقائع امل�صتخل�صة وعلى القانون ال�صاري. وين�صر هذا 

التقرير لدى اإمتامه. وي�صف هذا التقرير اأي�صا بالتف�صيل اأي اأحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج، 

با�صتثناء من كتمت هويتهم لغر�ص حمايتهم. وترد الدولة، يف  اأدلوا ب�صهاداتهم  ال�صهود الذين  باأ�صماء  كما يورد قائمة 

غ�صون فرتة زمنية معقولة، على تقرير التحقيق وت�صري، عند القت�صاء، اإىل اخلطوات التي تقرر اتخاذها ا�صتجابة لذلك.

ينبغي للخرباء الطبيني امل�صاركني يف التحقيق يف التعذيب اأو اإ�صاءة املعاملة اأن يت�صرفوا يف جميع الأوقات وفقا  "6-  )اأ(   

لأعلى املعايري الأخلقية واأن يح�صلوا بخا�صة على املوافقة عن علم قبل اإجراء اأي فح�ص. ويجب اأن يكون هذا الفح�ص 

مطابقا للمعايري امل�صتقرة يف جمال املمار�صة الطبية. وعلى وجه اخل�صو�ص، يتم اإجراء هذه الفحو�ص على انفراد باإ�صراف 

اخلبري الطبي دون ح�صور موظفي الأمن وغريهم من املوظفني احلكوميني.

يعد اخلبري الطبي تقريرا كتابيا دقيقا على الفور." ")ب(    

قرار اجلمعية العامة 89/55، املرفق، الفقرات 6-1�
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دال-     اأمن ال�سجناء و�سلمتهم

التقليدية اجلدران  الهرب. وت�صمل و�صائل الأمن  ال�صجناء من  ال�صجون مبنع  التزام دوائر  اإىل  "اأمن" ال�صجناء  ي�صري 

والق�صبان والأقفال واملفاتيح والبوابات ومكا�صيف احلركة وغريها من الأجهزة التكنولوجية واملناطق العازلة املحيطة. 

من  ال�صجناء  ملنع  ال�صجن  وال�صيطرة يف  النظام  على  ب�صورة جيدة  املحافظة  متطلبات  اإىل  "�صلمة" ال�صجناء  وت�صري 

اإثارة ال�صطرابات وحماية ال�صعفاء. وينبغي تعزيز تدابري ال�صلمة يف ال�صجون بنظام جزاءات تاأديبية من�صف وعادل. 

وت�صمل اإجراءات الأمن وال�صلمة الت�صنيف والتقييم بال�صكل ال�صليم والتفتي�ص والإجراءات الت�صغيلية الدائمة.

ال�صجناء الآخرين. ويف كثري من  بالإرهاب خمتلفا متاما عن و�صع  باأن لهم �صلة  امل�صتبه  وقد يكون و�صع الأ�صخا�ص 

الأحيان قد يكون هناك ما يربر اتخاذ تدابري اأمنية ا�صتثنائية. وميثل الت�صنيف ال�صليم لل�صجناء على اأ�صا�ص تقييم املخاطر 

اأحد اأهم اخلطوات التي يتعنّي على مديري ال�صجون اتخاذها من اأجل �صمان ال�صلمة والأمن يف �صجونهم. وينبغي اأن 

تكون التدابري الأمنية التي يخ�صع لها ال�صجناء هي احلّد الأدنى اللزم حلب�صهم باأمان.

ورمبا يحتاج املحتجزون وال�صجناء املحبو�صون فيما يتعلق باأن�صطة اأو موؤامرات اإرهابية اإىل تدابري حماية خا�صة ل�صمان 

�صلمتهم. وكثريا ما ي�صمل ذلك اأ�صكال متنوعة من الف�صل اأو الحتجاز النفرادي.

اأمن ال�سهود واملخربين و�سلمتهم يف ال�سجن

يحتاج الأمر اإىل بع�ص تدابري الأمن واحلماية اخلا�صة عندما يكون �صاهد اأو خمرب حمتجزا. وقد يكون ال�صهود املحبو�صون 

اأكرث هذه التحديات   ويتعلق 
)153(

معر�صني للخطر ب�صكل خا�ص، وتثري حمايتهم بع�ص التحديات البارزة لل�صلطات،

�صيوعا بوجود �صجناء اآخرين يريدون منعهم من ال�صهادة اأو قد يقومون هم اأنف�صهم بتخويف ال�صهود اأو اإيذائهم. وعموما 

ال�صجناء لأن ذلك يوِجد فر�صا للعنف والتهديد  ب�صائر  ُي�صمح لل�صهود امل�صمولني باحلماية بالختلط  باأن  ُين�صح  ل 

والتخويف. ول يحدث الختلط فقط اأثناء احلب�ص واإمنا اأي�صا اأثناء النقل اإىل املحكمة اأو يف غرف احلجز يف املحاكم.

وينبغي النظر بعناية يف ق�صايا �صلمة ال�صهود املتعلقة بالت�صال بالعامل اخلارجي )عن طريق الهاتف اأو الر�صائل مثل( 

والزيارات. فجوانب ال�صعف يف نظم اإدارة املعلومات، على م�صتوى املوؤ�ص�صة اأو املحكمة، ميكن اأن تزيد بدرجة مهمة 

من املخاطر التي يواجهها ال�صهود امل�صمولون باحلماية. وقد تقع اأخطاء خطرية اأي�صا ب�صبب �صوء الت�صال بني �صلطات 

ال�صجون واملهنيني من الأجهزة الأخرى الذين يتقا�صمون م�صوؤولية حماية ال�صهود.

وقد يكون من الع�صري للغاية الك�صف عن تخويف ال�صهود امل�صمولني باحلماية،  ل �صيما التخويف غري املبا�صر. وكثريا ما 

 ويف بع�ص احلالت، ميـكن اأن ينجم عن ف�صاد موظفي ال�صجون 
)154(

تكون هناك حاجة حلماية اأ�صر ال�صـهود املحتجزين.

فرادى  دائرة  ال�صروري حتديد  من  يكون  ما  فغالبا  وبالتايل  الحتجاز.  رهن  لل�صـهود  كبري  عن�صر خــطر  تخويفهم  اأو 

املوظفني الذين ميكنهم الت�صال بال�صجناء امل�صمولني باحلماية والطلع على معــلومات عنهم. ويف بع�ص احلالت، 

ميكن نقل ال�صهود املحتجزين اإىل مقاطعة اأو ولية اأو بلد اآخر حلمايتهم، �صريطة وجود ما يلزم من اتفاقات بني الوليات 

الق�صائية املعنية.

خا�صة  اأمنية  بتدابري  تت�صم  �صهود" خا�صة  حلماية  "وحدة  ال�صجون  �صلطات  اأن�صاأت  الق�صائية،  الوليات  بع�ص  ويف 

واأماكن اإقامة اأف�صل نوعية لل�صجناء. ومن املمكن اأي�صا توفري خيارات بديلة لإ�صكان ال�صهود املعر�صني للخطر ونقلهم. 

�S. Cooley, Jailhouse Witness Protection Task Force: Final Report (Los Angeles, District Attorney's Office, 2004( 
)153(

 Australia, Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority, Witness Protection )Canberra,  
)154(

�Australian Government Publishing Service, 1988(, p. xii
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ومن امل�صلَّم به يف كثري من الأحيان اأنه نظرا اإىل اأن ال�صهود امل�صمولني باحلماية يجب اأن يق�صوا عقوبتهم يف ظروف اأق�صى 

مما لو كان الأمر خلف ذلك، فينبغي اأن تكون حالتهم مو�صع اعتبار خا�ص لدى اتخاذ قرارات ب�صاأن الإفراج امل�صروط 

عنهم اأو اإطلق �صراحهم. واأحيانا يتعني و�صع ترتيبات خا�صة فيما يتعلق بالإ�صراف عليهم عند الإفراج امل�صروط اأو 

وقف التنفيذ رهن املراقبة. ويتعني اإعطاء �صمانات وا�صحة لل�صهود امل�صمولني باحلماية الذين يق�صون عقوبة ال�صجن 

ب�صاأن الرتتيبات املقرتحة حلمايتهم عند اإطلق �صراحهم.

هاء-     نقل املحتجزين وال�سجناء

ت�صّدى املجتمع الدويل يف �صياقات متنوعة مل�صاألتي نقل ال�صجناء ومعاملة ال�صجناء الأجانب. ففي عام 1985، اعتمد 

موؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني التفاق النموذجي ب�صاأن نقل ال�صجناء الأجانب والتو�صيات املتعلقة 

ي مل�صاألة نقل ال�صجناء كو�صيلة لدعم   ويف �صياق مكافحة الإرهاب، يجري اأي�صا الت�صدِّ
)155(

مبعاملة ال�صجناء الأجانب.

التحقيق يف جرائم الإرهاب وملحقتها ق�صائيا. 

 والتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب لنقل 
)156(

وتت�صّدى التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

الأ�صخا�ص رهن الحتجاز اأو الذين يق�صون عقوبات. وهكذا، "يجوز نقل ال�صخ�ص املحتجز يف اإقليم دولة طرف، 

اأو الذي يق�صي مدة حكمه يف اإقليمها، واملطلوب وجوده يف دولة اأخرى من الدول الأطراف لأغرا�ص ال�صهادة 

اأو حتديد الهوية اأو امل�صاعدة باأي �صكل اآخر يف احل�صول على الأدلة اللزمة للتحقيق يف اجلرائم اأو املحاكمة عليها 

اإذا ا�صُتويف ال�صرطان التاليان: موافقة ال�صخ�ص املعني احلرة،   
)157(

]املواد ذات ال�صلة من التفاقيتني["، مبوجب 

عن علم، على نقله وموافقة ال�صلطات املخت�صة يف كلتا الدولتني على النقل، رهنا بال�صروط التي تراها الدولتان 

املعنيتان منا�صبة.

اإل  املعني حمتجزا  ال�صخ�ص  ُتبقي  اأن  عليها  ويجب  اإليها  النقل  يحدث  التي  للدولة  يحق  الإجراء،  هذا  ولأغرا�ص 

اإذا طلبت الدولة التي ُنقل هذا ال�صخ�ص منها غري ذلك اأو �صمحت لها به. ويجب عليها اأي�صا اأن ت�صتويف دون اإبطاء 

التزامها باإعادة ال�صخ�ص اإىل الحتجاز يف الدولة التي ُنقل ال�صخ�ص منها ح�صبما اُتفق عليه م�صبقا اأو ح�صبما تتفق 

عليه على اأي نحو اآخر ال�صلطات املخت�صة يف كلتا الدولتني. وعلوة على ذلك، ل يجوز لها اأن تطلب من الدولة التي 

ُنقل ال�صخ�ص منها اأن ت�صتهل الإجراءات اخلا�صة بت�صليم املجرمني لإعادة ال�صخ�ص.

وقد ُمنحت �صمانات �صّتى يف هذا ال�صدد. فاملدة التي ق�صاها ال�صخ�ص املنقول قيد التحّفظ لدى الدولة التي ُنقل اإليها، 

ذة عليه يف الدولة التي ُنقل منها. وما مل توافق الدولة املزمع نقل �صخ�ص ما منها،  يجب اأن حُتت�صب من مدة العقوبة املنفَّ

ل يجوز اأن ُيحاكم ذلك ال�صخ�ص، اأيا كانت جن�صيته، اأو ُيحتجز اأو تقيَّد حريته ال�صخ�صية بوجه اآخر يف اإقليم الدولة 

التي ُينقل اإليها ب�صاأن اأي اأفعال اأو اأحكام بالإدانة �صابقة ملغادرته اإقليم الدولة التي ُنقل منها.

 التفاق النموذجي ب�صاأن نقل ال�صجناء الأجانب والتو�صيات املتعلقة مبعاملة ال�صجناء الأجانب )موؤمتر الأمم املتحدة ال�صابع ملنع اجلرمية 
)155(

 ،)A.86.IV.1 ومعاملة املجرمني، ميلنو، 26 اآب/اأغ�صط�ص - 6 اأيلول/�صبتمرب 1985: تقرير اأعدته الأمانة )من�صورات الأمم املتحدة، رقم املبيع

الف�صل الأول، الق�صم دال-1، املرفقان الأول والثاين(.

 الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2149، الرقم 37517�
)156(

 التفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، املادة 13؛ التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب، املادة 16�
)157(
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حقوق  حلماية  اللزمة  الإجرائية  ال�صمانات  يوّفر  واأن  م�صروعا  الأحوال  جميع  يف  النقل  يكون  اأن  ويجب 

الأ�صخا�ص املعنيني. والتزامات الدول، مبوجب املادة 7 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، 

متنعها من طرد �صجني اأو نقله اأو اإبعاده على نحو اآخر اإذا كان ذلك �صيعر�صه خلطر التعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة 

اللاإن�صانية اأو املهينة.

ويف �صياق مكافحة الإرهاب، ا�صتندت بع�ص الدول اإىل ال�صمانات الدبلوما�صية ومذكرات التفاهم وغريها من اأ�صكال 

اأو نقلهم ب�صورة غري قانونية اإىل بلدان قد  اإرهابي  اأ�صخا�ص متهمني بارتكاب ن�صاط  اإعادة  التفاق الدبلوما�صي لتربير 

يواجهون فيها خطرا حقيقيا وهو التعر�ص للتعذيب اأو غريه من النتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان.

القانونية  ب�صاأن اللتزامات  البندقية(  القانون )جلنة  اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خلل  اأ�صدرته  الراأي الذي  ويف 

الدولية للدول الأع�صاء يف جمل�ص اأوروبا فيما يتعلق مبرافق الحتجاز ال�صري ونقل ال�صجناء فيما بني الدول، �صّددت 

اللجنة على ما يلي:

اأي على  الظروف،  تقييم اخلطر على  ويتوقف  تقييم حقيقة اخلطر على نحو دقيق جدا.  ُيجرى  اأن    "يجب 

الدبلوما�صية  وال�صمانات  امل�صتقبلة.  الدولة  ال�صائدة يف  الأحوال  وكذلك  تنتهك  اأن  ُيخ�صى  التي  احلقوق 

اإجراء عملية  اأرا�صيها بعد  انتهاكات حقوق الإن�صان يف  مة للطلب عادًة ل�صتبعاد  املقدِّ الدولة  التي متنحها 

الت�صليم اأو الرتحيل، يجوز اأن تكون منا�صبة فيما يتعلق باأخطار تطبيق عقوبة الإعدام اأو انتهاكات احلق يف 

حماكمة عادلة، لأن هذه الأخطار ميكن ر�صدها ب�صورة ُمر�صية يف كثري من احلالت. اأما فيما يخ�ص خطر 

ر عمليا يف الغالبية العظمى من احلالت التي ميكن ت�صورها، وخ�صو�صا اإذا ما  التعذيب، فالر�صد غري متي�صِّ

خذ يف العتبار اأن دولة ما قد تعمد، حتى بعد �صدور احلكم بالإدانة يف ق�صية جنائية، اإىل تعذيب �صجني 
ُ
اأ

لغر�ص احل�صول على معلومات منه. ويف الوقت نف�صه، يتعّذر من الناحية العملية حتّمل امل�صوؤولية على "مدى 

احلياة" عن الأ�صخا�ص الذين ُيخرجون من البلد.")158(

من  كافية  ذاتها حماية  توّفر يف حد  ل  الرتتيبات  فهذه  الدبلوما�صية.  ال�صمانات  قيمة  عن  الت�صاوؤل  يثري  الأمر  وهذا 

التعذيب وغريه من النتهاكات اجل�صيمة حلقوق الإن�صان. غري اأن قبول هذه ال�صمانات، كما اأو�صحت جلنة البندقية، 

ل من حيث املبداأ تعبريا عن ح�صن النية والثقة املتبادلة ال�صروريني بني الدول ال�صديقة. ومع ذلك، فلكي تكوَن  ي�صكِّ

د نطاق اللتزام القانوين  ال�صمانات كافية لوفاء الدولة بواجبها، ل بد اأن تكون ال�صروط وا�صحة ل لب�ص فيها واأن جت�صِّ

املنوط بالدولة املُ�صِدرة لها.

واو-     الحتجاز الوقائي

ورد العديد من التقارير يف ال�صنوات الأخرية، يف �صياق تدابري مكافحة الإرهاب، التي تفيد بوقوع حالت احتجاز 

ه اإليهم تهمة بارتكاب جرمية حمددة، وبدون اأن تتاح لهم �صبل ال�صتعانة  اأ�صخا�ص لفرتة طويلة حتى بدون اأن توجَّ

مبحام اأو الو�صول اإىل حماكم اأو احل�صول على معلومات عن اأ�صباب اإلقاء القب�ص عليهم واحتجازهم. وقد انتقدت 

اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان تلك املمار�صات نقدا �صديدا. واأ�صدرت اللجنة تعليقا عاما عن م�صروعية الحتجاز 

 Council of Europe, European Commission for Democracy through Law )Venice Commission(, Opinion on the  
)158(

 international legal obligations of Council of Europe member States in respect of secret detention facilities and inter-State
�transport of prisoners, adopted at the 66th plenary session, Venice, 17-18 March 2006
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الوقائي يف عام 1982 جاء فيه: "اإذا ا�صتخدم ما ُي�صمى بالحتجاز الوقائي لأ�صباب تتعلق بالأمن العام، ينبغي اأن 

ين�ص عليها  واإجراءات  اأ�ص�ص  يقوم على  واأن  تع�صفيا،  األ يكون  اأي  الأحكام،  يخ�صع ذلك الحتجاز لذات هذه 

القانون؛ واأن توّفر املعلومات املتعلقة باأ�صباب الحتجاز واأن توّفر الرقابة الق�صائية على الحتجاز ف�صل عن احلق يف 

)159(

التعوي�ص يف حالة انتهاك"�

)160(

ومعظم اأ�صكال الحتجاز الوقائي والحتجاز الإداري بدون اأمر ق�صائي منافية حلقوق الإن�صان الأ�صا�صية.

وغالبا ما يفتقر الحتجاز الوقائي والإداري اإىل ال�صمانات التي هي جزء اأ�صيل من نظام العدالة اجلنائية. ولكي ميتثل 

الحتجاز الإداري ملبادئ حقوق الإن�صان، يجب اأن ينّفذ بناًء على تلك املبادئ ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها 

يف القانون. 

املقّدم  التع�ّصفي، يف تقريره  العامل املعني بالحتجاز  الفريق  اأبدا. واأعرب  التع�ّصفي فل يكون له مربر  اأما الحتجاز 

اإىل جلنة حقوق الإن�صان، عن قلقه البالغ اإزاء عدة حالت من الحتجاز التع�ّصفي حيث حرم املحتجزون من احلق يف 

الطعن يف احتجازهم غري القانوين اأو من و�صائل القيام بذلك. اأما جلنة حقوق الإن�صان، فاأعادت بدورها تاأكيد اأنه ل 

يجوز التذرع باأي مربر يف اأي ظرف من الظروف، �صواء يف حالة نزاع اأو حرب اأو حالة ا�صتثناء، لإلغاء احلق يف الطعن 

يف احتجاز غري قانوين.

وخل�ص الفريق العامل املعني بالحتجاز التع�صفي اإىل ما يلي: 

اأو  العام  الأمن  قانون  الإداري" مبوجب  "الحتجاز  اإىل  اللجوء  الإن�صان  الدويل حلقوق  للقانون  منافيا    يعد 

قوانني الهجرة اأو اأي قانون اإداري اآخر ذي �صلة، مبا يوؤدي اإىل احلرمان من احلرية لفرتة غري حمددة اأو لفرتات 

طويلة جدا دون اإ�صراف ق�صائي فّعال كو�صيلة لحتجاز الأ�صخا�ص امل�صتبه يف تورطهم يف اأن�صطة اإرهابية اأو 

ت�صريعاتها  النظر يف  الدول  تعيد جميع  باأن  يو�صي  العامل  الفريق  فاإن  ولذلك  اأخرى.  ارتكاب جرائم  يف 

وممار�صاتها لكي تكفل للأ�صخا�ص الذين ي�صتبه يف تورطهم يف اأن�صطة اإجرامية اأو يف اأية اأن�صطة اأخرى توؤدي، 

اإجراءات  على  ال�صارية  ال�صمانات  على  فعًل  يح�صلوا  اأن  احلرية،  من  احلرمان  اإىل  املحلية،  للقوانني  طبقا 

)161(

املحاكمات اجلنائية.

زاي-     اإجراءات تقدمي ال�سكاوى

ين�ص معظم الت�صريعات املتعلقة بال�صجون على جمموعة من الإجراءات الكتابية التي ت�صمح لل�صجناء بت�صجيل اأي 

د ال�صجناء مبعلومات مكتوبة عن اإجراءات تقدمي ال�صكاوى وقواعد  �صكاوى ب�صاأن معاملتهم يف ال�صجن. وينبغي اأن يزوَّ

بو�صوح  الإجراءات  هذه  ُتبنيَّ  اأن  وينبغي  ال�صجن.  دخول  لدى  م  تقدَّ املعلومات  من  حزمة  �صمن  ولوائحه  ال�صجن 

وبطريقة مفهومة لل�صجناء واملوظفني الذين يتعاملون مبا�صرة مع ال�صجناء. 

 اللجنة املعنية بحقوق الإن�صان، التعليق العام رقم 8 ب�صاأن حق الأ�صخا�ص يف احلرية والأمن )املادة 9(، الفقرة 4، متاح بالإنكليزية يف 
)159(

�http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm :املوقع التايل

 Edward J. Flynn, "Counter-terrorism and human rights ..., p. 40. See also Ben Power, "Preventative detention of  
)160(

 terrorist suspects: a review of the law in Australia, Canada and the United Kingdom", paper prepared for the 21st International
�Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law, Vancouver, Canada, 22-26 June 2007, p. 2

 E/CN.4/2005/6، الفقرة 77�
)161(
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يجب اأي�صا توافر اإجراء يتيح لل�صجناء تقدمي �صكاوى خطية �صرية اإىل �صخ�ص اأو موؤ�ص�صة م�صتقلة يف اإدارة ال�صجن، مثل 

اأمني مظامل ال�صجن اأو قا�ص اأو موظف ق�صائي، اإذا �صعروا باأن اإدارة ال�صجن ل ت�صتجيب ل�صكاواهم اأو اإذا كانوا ب�صبيل 

تقدمي �صكوى �صد قرار تاأديبـي. ويجب اأن تو�صع اإجراءات فّعالة لل�صتماع اإىل طلبات ا�صتئناف و�صكاوى وادعاءات 

ومظامل ب�صاأن قرارات �صادرة عن اإدارة ال�صجن. 

اأ�صكال  من  �صكل  لأي  يتعر�صون  الذين  الأ�صخا�ص  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  جمموعة  من   33 املبداأ  وين�ص 

الحتجاز اأو ال�صجن على ما يلي: 

  "1-   يحق لل�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون اأو ملحاميه تقدمي طلب اأو �صكوى ب�صاأن معاملته، ول �صيما يف حالة 

اإدارة  امل�صوؤولة عن  ال�صلطات  اإىل  املهينة،  اأو  اللاإن�صانية  اأو  القا�صية  املعاملة  اأو غريه من �صـروب  التعذيب 

مكان الحتجاز واإىل ال�صلطات العليا، وعند القت�صاء اإىل ال�صلطات املنا�صبة املنوطة بها �صلحيات املراجعة 

اأو الإن�صاف.

رة 
ّ
  "2-   يف احلالت التي ل يكون فيها ال�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون اأو حماميه قادرا على ممار�صة حقوقه املقر

يف الفقرة 1، يجوز لأحد اأفراد اأ�صرة ال�صخ�ص املحتجز اأو امل�صجون اأو لأي �صخ�ص اآخر على معرفة بالق�صية 

اأن ميار�ص هذه احلقوق.

"3-   يحتفظ ب�صرية الطلب اأو ال�صكوى اإذا طلب ال�صاكي ذلك.   

  "4-   ُيبتُّ على وجه ال�صرعة يف كل طلب اأو �صكوى وُيرد عليه اأو عليها دون تاأخري غري مربر. ويف حال رف�ص 

الطلب اأو ال�صكوى اأو وقوع تاأخري مفرط، يحق لل�صاكي عر�ص ذلك على �صلطة ق�صائية اأو �صلطة اأخرى. ول 

يتعر�ص املحتجز اأو امل�صجون اأو اأي �صاك مبوجب الفقرة 1 لل�صرر نتيجة لتقدميه طلبا اأو �صكوى."

تزويد ال�سجناء باملعلومات ومعاجلة �سكاواهم القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء

د كل �صجني، لدى دخوله ال�صجن، مبعلومات مكتوبة حول الأنظمة املطبقة على فئته من ال�صجناء، وحول  يزوَّ  )1(  -35"  

اأخرى تكون  اأية م�صائل  �ص بها لطلب املعلومات وتقدمي ال�صكاوى، وحول  قواعد الن�صباط يف ال�صجن، والطرق املرخَّ

�صرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على ال�صواء ومن تكييف نف�صه وفقا حلياة ال�صجن.

م له هذه املعلومات ب�صورة �صفوية. مياً وجب اأن تقدَّ
ُ
اإذا كان ال�صجني اأ  )2("   

يجب اأن تتاح لكل �صجني اإمكانية التقّدم، يف كل يوم عمل من اأيام الأ�صبوع، بطلبات اأو �صكاوى اإىل مدير   )1(  -36"  

ال�صجن اأو اإىل املوظف املفو�ص بتمثيله.

يجب اأن ي�صتطيع ال�صجناء التقّدم بطلبات اأو �صكاوى اإىل مفت�ص ال�صجون خلل جولته التفتي�صية يف ال�صجن.   )2("   

ويجب اأن تتاح لل�صجني فر�صة للتحدث مع املفت�ص اأو مع اأي موظف اآخر مكلف بالتفتي�ص دون اأن يح�صر حديثه مدير 

ال�صجن اأو غريه من موظفيه.

يجب اأن ي�صمح لكل �صجني بتقدمي طلب اأو �صكوى اإىل الإدارة املركزية لل�صجون اأو ال�صلطة الق�صائية اأو اإىل   )3("   

غريهما من ال�صلطات، دون اأن يخ�صع الطلب اأو ال�صكوى للرقابة من حيث اجلوهر ولكن على اأن يتم وفقا للأ�صول وعرب 

الطرق املقررة.

مـا لـم يكن الطلب اأو ال�صكوى جلي التفاهة اأو بل اأ�صا�ص، يتوجب اأن يعالج دون اإبطاء، واأن يجاب عليه يف   )4("   

الوقت املنا�صب"�

القاعدتان 35 و36 من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�صجناء  





حماية  يف  اجلنائية  العدالة  نظام  ثامنا-      دور 

حقوق �سحايا اجلرائم الإرهابية

على  املرّكز  النهج  وهذا  الإرهابية.  الأعمال  ذلك  مبا يف  اجلرائم،  ل�صحايا  وامل�صاعدة  احلماية  توفري  الدول  واجب  من 

ال�صحايا بات عن�صرا تتزايد اأهميته والعرتاف به �صمن ممار�صات العدالة اجلنائية. وميكن اأن يقع الأ�صخا�ص �صحايا 

�ص بذلك للأذى عددا غفريا  اجلرائم الإرهابية بطرق �صتى. فالهجمات الإرهابية ت�صتهدف عادة ال�صكان املدنيني وتعرِّ

من النا�ص. وميكن اأن يتخذ الإيذاء اأ�صكال خمتلفة: قتل عدد كبري من املدنيني، واإحداث خ�صائر مادية، والت�صبب 

يف اإ�صابات بدنية و�صدمات نف�صية لل�صحايا الأحياء، واإحلاق �صرر طويل الأمد بنوعية احلياة. ويجب اأن يت�صنى لنظام 

العدالة اجلنائية معاجلة خمتلف اأ�صكال الإيذاء.

واجب الدول يف توفري �سبل التظلم القانونية ل�سحايا انتهاكات حقوق الإن�سان

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:

ــدر  ــخ�ص انتهكت حقوقه اأو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد، حتى لو �ص ــبيل فعال للتظلم لأي �ص )اأ(     باأن تكفل توفري �ص

النتهاك عن اأ�صخا�ص يت�صرفون ب�صفتهم الر�صمية،

ــريعية  ــائية اأو اإدارية اأو ت�ص ــلطة ق�ص ــكل متظلم على هذا النحو اأن تبت يف احلقوق التي يدعي انتهاكها �ص ــل ل ــاأن تكف )ب(   ب

خمت�صة، اأو اأية �صلطة خمت�صة اأخرى ين�ص عليها نظام الدولة القانوين، وباأن تنمى اإمكانيات التظلم الق�صائي،

)ج(   بــاأن تكفل قيام ال�صلطات املخت�صة باإنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صالح املتظلمني

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، املادة 2 الفقرة 3

للدول.  الوطنية  الت�صريعات  من  كثري  يف  درجـت 
ُ
واأ الدولية  ال�صكوك  من  عدد  يف  ال�صـحايا  حقوق  بيان  ورد  وقد 

تاأكيد احلق يف  القانون الدويل تقدما يف العرتاف بحقوق الأفراد يف هذا ال�صدد. واأ�صبح  اأحرز   ،1945 ومنذ عام 

انتهاكات حقوق الإن�صان جزًءا من اجلهود الرامية اإىل حماية حقوق الإن�صان للفرد. وتربز تطورات  اإن�صاف �صحايا 

حديثة العهد، مثل اإدراج حقوق ال�صحايا يف التعوي�صات عن ال�صرر وامل�صاركة يف النظام الأ�صا�صي للمحكمة اجلنائية 

الدولية، الأهمية املحورية التي يت�صم بها ال�صحايا يف نظام العدالة اجلنائية، وبوجه عام، يف تدابري ت�صدي هذا النظام 

للإرهاب. ومن املهم التاأكيد على اأن �صحايا الأن�صطة الإرهابية يتمتعون باحلقوق الواردة يف املعاهدات املتعلقة بحقوق 

الإن�صان، مع اأن هذه ال�صكوك رمبا مل تن�صَّ عليهم–اأو على الأقل مل تذكرهم �صراحة–طاملا اأن الإرهاب، من حيث 

هو اعتداء على املدنيني، يعترب افتئاتا على حقوق الإن�صان التي لهوؤلء ال�صحايا.

فهي  الإرهابية.  الأعمال  �صحايا  م�صاألة  مبا�صر  نحو  على  الإرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  ا�صرتاتيجية  وتتناول 

�صحايا  "جتريد  مكافحة  اإىل  تهدف  تدابري  ومنها  الإرهاب،  انت�صار  اإىل  املوؤدية  الظروف  معاجلة  اإىل  ترمي  تدابري  تذُكر 

امل�صاعدة  لتقدمي  وطنية  اأنظمٍة  و�صع  ال�صرتاتيجية على  وت�صجع  اإن�صانيتهم".  من  ومظاهره،  اأ�صكاله  بجميع  الإرهاب، 

الطبيعي"� جمراها  اإىل  حياتهم  اإعادة  ر  وتي�صِّ واأ�صرهم،  الإرهاب  �صحايا  احتياجات  "تلبي 
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األف-     ال�سحايا يف القانون الدويل 

ين�ص القانون الدويل حلقوق الإن�صان والقانون الإن�صاين الدويل على عدة واجبات فيما يتعلق ب�صحايا انتهاكات حقوق 

الإن�صان. وت�صمل تلك الواجبات ما يلي: 

•    واجب تزويد ال�صحايا بو�صائل من�صفة وفّعالة للو�صول اإىل العدالة، ب�صرف النظر عّمن يتحمل امل�صوؤولية   

يف نهاية املطاف عن النتهاك؛

•   واجب توفري �صبل انت�صاف منا�صبة لل�صحايا؛  

•   واجب تقدمي تعوي�صات لل�صحايا اأو تي�صري ح�صولهم عليها.  

ومن الواجبات الرا�صخة يف القانون الدويل اأن تقوم الدولة باإتاحة �صبل النت�صاف القانونية املحلية ل�صحايا انتهاكات 

خ عدة اتفاقيات دولية واإقليمية وجود هذا الواجب.  حقوق الإن�صان والقانون الإن�صاين الدويل املرتكبة يف اإقليمها. وتر�صِّ

وفيما يتعلق مبعايري حقوق الإن�صان، يكفل  العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية يف الفقرة 3 من املادة 2 

توفري �صبيل فّعال للتظلم ل�صحايا انتهاكات حقوق الإن�صان، مبا يف ذلك احلق يف اأن تبت يف هذا التظلم �صلطة ق�صائية 

 )162(

ة، واإنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صلحة املتظلمني. اأو اإدارية اأو ت�صريعية خمت�صّ

ويعيد كثري من الإعلنات الدولية تاأكيد واجب الدول يف اإتاحة �صبيل تظلُّم ل�صحايا العتداءات على حقوق الإن�صان 

 ويرد تف�صيل لهذا الواجب يف اإعلن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا 
)163(

وانتهاكات القانون الإن�صاين الدويل.

يقدم  فهو  ال�صحايا.  باإن�صاف  يتعلق  �صك  اأ�صمل  هو  الإعلن  وهذا   
)164(

ال�صلطة. ا�صتعمال  يف  والتع�ّصف  الإجرام 

توجيهات ب�صاأن التدابري التي ينبغي اتخاذها على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل من اأجل حت�صني �صبل و�صول 

والتعوي�ص  ال�صرر  املن�صفة وجرب  املعاملة  العدالة وح�صولهم على  اإىل  ال�صلطة  ا�صتعمال  والتع�صف يف  �صحايا اجلرائم 

واحلماية وامل�صاعدة. ولدى اعتماد الإعلن، اأهابت اجلمعية العامة بالدول الأع�صاء اأن تتخذ اخلطوات اللزمة لتنفيذ 

الأحكام الواردة فيه. واعتمد املجل�ص القت�صادي والجتماعي يف قراره 20/2005 يف عام 2005 املبادئ التوجيهية 

ب�صاأن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �صحايا اجلرمية وال�صهود عليها.

كما اعتمدت جلنة حقوق الإن�صان يف عام 2005 املبادئ الأ�صا�صية واملبادئ التوجيهية ب�صاأن احلق يف النت�صاف واجلرب 

 وعلوة 
)165(

ل�صحايا النتهاكات اجل�صيمة لقانون حقوق الإن�صان الدويل والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�صاين الدويل.

املبادئ  املنّقحة من  امل�صتوفاة  باملجموعة   2005 ني�صان/اأبريل  الإن�صان علما يف  اأحاطت جلنة حقوق  فقد  على ذلك، 

 وت�صمل تلك 
)166(

املتعلقة بحماية حقوق الإن�صان وتعزيزها من خلل اتخاذ اإجراءات ملكافحة الإفلت من العقاب.

املجموعة من املبادئ احلق يف املعرفة واحلق يف العدالة واحلق يف جرب ال�صرر و�صمانات عدم تكرار ال�صرر.

كذلك تت�صمن اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�صاد اأحكاما خمتلفة ب�صاأن حماية ال�صحايا وم�صاعدتهم، مبا يف 

)167(

ذلك التعاون الدويل على حماية ال�صحايا وم�صاعدتهم.

 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية، الفقرة 3، املادة 2�
)162(

التعر�ص  الأ�صخا�ص من  اإعلن حماية جميع  11 من  واملادة  الإن�صان؛  العاملي حلقوق  الإعلن  8 من  املادة  املثال،  �صبيل  انظر، على   
)163(

للتعذيب وغريه من �صروب املعاملة القا�صية اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة )مرفق قرار اجلمعية العامة 3452 )د-30(�

 مرفق قرار اجلمعية العامة 34/40�
)164(

الدويل  الإن�صان  حقوق  لقانون  اجل�صيمة  النتهاكات  ل�صحايا  واجلرب  النت�صاف  يف  احلق  ب�صاأن  التوجيهية  واملبادئ  الأ�صا�صية  املبادئ   
)165(

http://www2�ohchr. :والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�صاين الدويل )مرفق قرار اجلمعية العامة 147/60(، متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل

�org/english/law/remedy.htm

�E/CN.4/2005/102/Add.1 
)166(

 املادتان 24 و25 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ واملادة 32 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.
)167(
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باء-     تعريف م�سطلح "ال�سحايا"

ف م�صطلح 
َّ
يف الفقرة 1 من اإعلن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة ُيعر

"ال�صحايا" كما يلي: "يق�صد مب�صطلح "ال�صحايا" الأ�صخا�ص الذين اأ�صيبوا ب�صرر، فرديا اأو جماعيا مبا يف ذلك ال�صرر 
البدين اأو العقلي اأو املعاناة النف�صية اأو اخل�صارة القت�صادية، اأو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�صا�صية، 

م  ل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول الأع�صاء، مبا فيها القوانني التي حُترِّ عن طريق اأفعال اأو حالت اإهمال ت�صكِّ

التع�ّصف الإجرامي يف ال�صلطة"�

وي�صتوعب هذا التعريف يف جوهره جميع احلالت التي يتعر�ص فيها الأ�صخا�ص للأذى نتيجة اجلرائم التي ترتكبها 

قانون  اأو  الدويل  الإن�صاين  القانون  اأو  الإن�صان  حقوق  قانون  انتهاكات  عن  الإيذاء  ينجم  وعندما  اإرهابية.  منظمات 

اللجئني، ينطبق اأي�صا التعريف الوارد يف الفقرة 8 من املبادئ الأ�صا�صية واملبادئ التوجيهية ب�صاأن احلق يف النت�صاف 

واجلرب ل�صحايا النتهاكات اجل�صيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�صان والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�صاين الدويل:

  ال�صحايا هم الأ�صخا�ص الذين حلق بهم �صرر، اأفرادا كانوا اأو جماعات، مبا يف ذلك ال�صرر البدين اأو العقلي 

اأو املعاناة النف�صية اأو اخل�صارة القت�صادية اأو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�صا�صية، وذلك من 

انتهاكا خطريا  اأو  انتهاكا ج�صيما للقانون الدويل حلقوق الإن�صان،  ل  اأو امتناع عن عمل ي�صكِّ خلل عمل 

للقانون الإن�صاين الدويل. وعند القت�صاء، ووفقا للقانون املحلي، ي�صمل م�صطلح "�صحية" اأي�صا اأفراد الأ�صرة 

املبا�صرة اأو من تعيلهم ال�صحية املبا�صرة، والأ�صخا�ص الذين حلق بهم �صرر اأثناء تدخلهم مل�صاعدة ال�صحايا 

املعر�صني للخطر اأو ملنع تعر�صهم للخطر.

جيم-     ال�ستجابة لحتياجات �سحايا الإرهاب

يجب معاملة �صحايا الإرهاب بعطف واحرتام لكرامتهم. ويحق لهم الو�صول اإىل اآليات العدالة والإن�صاف الفوري، 

على النحو املن�صو�ص عليه يف الت�صريعات الوطنية، مّما تعر�صوا له من ال�صرر. وينبغي اإن�صاء وتعزيز الآليات الق�صائية 

�صريعة  تكون  ر�صمية  غري  اأو  ر�صمية  اإجراءات  خلل  من  النت�صاف  من  ال�صحايا  لتمكني  القت�صاء  عند  والإدارية 

ومن�صفة وغري باهظة التكلفة ومي�صورة املنال.

ومن اأجل ال�صتجابة لحتياجات �صحايا الإرهاب، ينبغي و�صع تدابري تتيح ما يلي:

•    تزويد ال�صحايا مبعلومات عن دورهم يف اإجراءات العدالة اجلنائية؛ وطبيعة التعاون املتوّقع منهم؛ ونطاق   

الإجراءات اجلنائية وتوقيتها وما ت�صهده من تقّدم، وكذلك نتائج الإجراءات؛

•    اإتاحة عر�ص اآراء و�صواغل ال�صحايا ومراعاتها يف املراحل املنا�صبة من الإجراءات عندما تكون م�صاحلهم   

نظام  املّتبعة يف  ال�صلة  ذات  الإجراءات  مع  يتفق  نحو  وعلى  باملتهمني  م�صا�ص  دون  متاأثرة،  ال�صخ�صية 

العدالة اجلنائية الوطني ؛

•   تقدمي امل�صاعدة املنا�صبة اإىل ال�صحايا طوال الإجراءات الق�صائية؛   

�صلمتهم  و�صمان  القت�صاء،  عند  خ�صو�صيتهم  وحماية  ال�صحايا  اإزعـاج  من  حد  اأدنى  اإىل  •    التقليل   

و�صلمة اأ�صرهم؛

•   حماية ال�صحايا من احتمالت التخويف والنتقام؛  

مبوجـبها  مُتنح  التي  املرا�صـيم  اأو  الأوامر  تنفيذ  ويف  الق�صايا  يف  الف�صل  يف  مربر  دون  التاأخر  •    تفادي   

تعوي�صات لل�صحايا؛
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احلكومية  الو�صائل  خلل  من  ال�صحايا  اإىل  والجتماعية  والنف�صـية  والطبية  املـادية  امل�صاعدة  •    تقدمي   

والطوعية واملجتمعية؛

•   توفري �صبل احل�صول على اجلرب والتعوي�ص لل�صحايا.  

واأبانت التجربة يف كثري من البلدان اأن من الو�صائل الناجعة لل�صتجابة للحتياجات الكثرية ل�صحايا اجلرمية و�صَع برامج 

العدالة  موؤ�ص�صات  داخل  فّعال  نحو  على  ال�صحايا  وم�صاعدة  واملايل  والوجداين  والنف�صي  الجتماعي  الدعم  لتقدمي 

اجلنائية واملوؤ�ص�صات الجتماعية. وبالإ�صافة اإىل الأحكام التي تتيح لل�صحايا رفع دعاوى مدنية �صد اجلناة، �صّن بع�ص 

الإمكانيات  اجلنائية. وهذه  الإجراءات  وامل�صاركة يف  التعوي�ص  ال�صحايا يف  بحقوق  ت�صريعات وطنية تعرتف  البلدان 

تعزز العرتاف مبعاناة ال�صحايا. فاإتاحة م�صاركة ال�صحايا يف الإجراءات اجلنائية والعرتاف بحقهم يف الطلع على 

ح كثريا  �صري اإجراءات الق�صية اأمر ي�صاعد على اإعادة التوازن اإىل نظام من نظم العدالة اجلنائية ميكن بدون ذلك اأن يرجِّ

م�صلحة املجرمني واجلناة.

الناحية  من  ل،  ي�صكِّ منها  ال�صتفادة  ميكنهم  اإجراءات  وجود  وعلى  حقوقهم  على  الطلع  يف  ال�صحايا  حق  ولعل 

العملية، اأهم الق�صايا التي ت�صغل بالهم. وينبغي اأن ُيلزم الأ�صخا�ص الذين لهم اتـ�صال بال�صـحايا يف �صياق العدالة– 

ال�صرطة واملر�صدون الجتماعيون وحمامو الدفاع واملدعون العامون والق�صاة–بتقدمي اإحاطة اإىل ال�صحايا عن حقوقهم 

وتوجيههم اإىل حيث ي�صتطيعون احل�صول على امل�صاعدة عندما يحتاجون اإليها. 

دال-     حت�سني ا�ستجابة نظام العدالة اجلنائية لحتياجات ال�سحايا 

رو ال�صيا�صات يف كفالة ا�صتجابة نظم العدالة اجلنائية لحتياجات ال�صحايا  ميكن اأن ي�صاعد موظفو العدالة اجلنائية ومقرِّ

ومراعاتها حلقوقهم من خلل حتقيق ما يلي:

•    تقييم احتياجات ال�صحايا، ول �صيما �صحايا الإرهاب اأو تدابري مكافحة الإرهاب، وتقييم �صبل ال�صتجابة   

لتلك الحتياجات؛

•    تقييم مدى ا�صتجابة املوارد املتاحة لحتياجات ال�صحايا ومدى قدرة الأجهزة القائمة على توفري احلماية   

وامل�صاعدة الفّعالتني ل�صحايا اجلرائم؛

•    ا�صتعرا�ص ال�صيا�صات والإجراءات والقوانني الوطنية القائمة التي ُتعنى ب�صحايا اجلرمية، والتع�ّصف يف   

ا�صتعمال ال�صلطة وانتهاكات حقوق الإن�صان؛

•    ا�صتعرا�ص كيفية تاأثري املمار�صات القائمة يف كل جمال من جمالت نظام العدالة اجلنائية على �صحايا   

اجلرمية وكيفية حت�صني تلك املمار�صات؛

اإليهما، وحت�صني تلك ال�صبل،  اإىل العــدالة والإن�صاف وظروف الو�صـول  •    تقييم �صبل و�صول ال�صحايا   

عند القت�صاء؛ 

العدالة،  اإىل  والو�صول  الإن�صاف  التما�ص  القانونية عند  ال�صحايا على ال�صت�صارة  �صبل ح�صول  •    تقييم   

وحت�صني تلك ال�صبل، عند القت�صاء؛

•    تقييم خمتلف اأ�صكال التعوي�ص التي ميكن اأن يح�صل عليها �صحايا اجلرائم و�صحايا انتهاكات حقوق   

الإن�صان، اإن ُوجدت تلك الأ�صكال، وحت�صني اآليات التعوي�ص القائمة، عند القت�صاء؛

•    اإجراء تقييم يخ�ص حتديدا الكيفية التي يعامل بها �صحايا التع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة وماهية طرق   

الطعن و�صبل النت�صاف املتاحة لهم؛

�صحايا  حقوق  بها  تعالج  التي  الكيفية  حتديدا  ذلك  يف  مبا  الوطنية،  القانونية  الأطر  وتعزيز  •    ا�صتعرا�ص   

التع�صف يف ا�صتعمال ال�صلطة و�صحايا انتهاكات حقوق الإن�صان؛
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•    و�صع �صيا�صات وطنية مل�صاعدة ال�صحايا وحمايتهم؛  

•   تطوير قدرة املوؤ�ص�صات والأجهزة القائمة على تقدمي خدمات امل�صاعدة لل�صحايا؛  

•   توفري التدريب ملوظفي اإنفاذ القانون وموظفي العدالة يف جمال حقوق الإن�صان وحقوق ال�صحايا؛  

�صلمة  حماية  اأجل  من  بال�صهادات  الإدلء  على  امل�صاعدة  بتقنيات  ال�صتعانة  على  التدريب  •    توفري   

ال�صحايا الذي يدلون باأقوالهم اأمام املحكمة بو�صفهم �صهودا، وحماية خ�صو�صيتهم وهويتهم؛

مي امل�صاعدة والخت�صا�صيني الذين يعملون مع ال�صحايا وال�صهود؛  •   توفري التدريب والدعم ملقدِّ  

•   ا�صتحداث خدمات مل�صاعدة ال�صحايا وال�صهود من خلل املحاكم وال�صرطة؛  

انتهاكات  و�صحايا  اجلرائم  ل�صحايا  والدعم  امل�صاعدة  تقدمي  يف  امل�صاركة  احلكومية  غري  املنظمات  •    دعم   

حقوق الإن�صان؛ 

•    تطوير قدرات ال�صلطات املحلية على التعاون على ال�صعيد الدويل يف جمال حماية ال�صحايا والتعوي�ص   

عن ال�صرر اللحق بال�صحايا واإعادة ال�صحايا باأمان اإىل وطنهم عند القت�صاء.





اجلزء الثالث

اآليـــات

م�ساءلة العدالة اجلنائية 

والرقـــابة عـليهــا





اأول-     الرقابة على اإنفاذ القانون

ي للإرهاب يف خ�صوعها حلكم القانون وامل�صاءلة امل�صتمرة اأمام املجتمع  تكمن قوة تدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدِّ

الذي متار�ص مهامها يف داخله. ولذا فاإن م�صاءلة نظام العدالة عن طريق و�صائل الإعلم والعملية ال�صيا�صية يجب اأن 

ُتعّزز باآليات تكفل �صفافية النظام وتتمتع بالقدرة على معاجلة ما ي�صوبه من اأوجه ال�صعف. ويتناول اجلزء الثالث من هذا 

الُكتيِّب الإر�صادي باإيجاز العمليات الواجب ا�صتحداثها لكفالة م�صاءلة خمتلف مكونات نظام العدالة اجلنائية. 

ي للإرهاب على وجود اأجهزة لإنفاذ القانون تت�صم بالفعالية وامل�صداقية وتتمتع بثقة ال�صكان.  تتوّقف جناعة تدابري الت�صدِّ

فمن �صاأن الرقابة املدنية على ال�صرطة يف �صياق ا�صرتاتيجيات مكافحة الإرهاب اأن تكفل قدرا اأكرب من ال�صفافية لتلك 

الر�صيد  للحكم  اأ�صا�صي  اأمر  ال�صرطة  نزاهة  وكفالة  فيها.  النا�ص  عامة  ثقة  وتعزز  الإرهاب  مبكافحة  اخلا�صة  ال�صيا�صات 

اأن ال�صرطة هي يف الغالب  اإىل  النا�ص وحتقيق ال�صلمة العامة. وعلوة على ذلك، ونظرا  و�صروري لك�صب ثقة عامة 

اأكرث اأجهزة احلكومة بروزا واأوثقها ات�صال بالنا�ص، فاإن م�صتوى الثقة الذي تكّنه اأمة ما جلهاز �صرطتها ينم يف كثري من 

الأحيان عن ثقتها يف حكومتها.

ال�صرطة  النا�ص يف  ثقة  تعزيز  ميكن  ثم  ومن  للر�صد.  كانت خا�صعة  ما  اإذا  باملعايري  م�صا�ص  يحدث  اأن  امل�صتبعد  ومن 

واملحافظة على تلك الثقة من خلل امل�صاءلة الوا�صحة والرقابة الفّعالة والنـزاهة ال�صّفافة.

ولدى حتديد املعايري الدولية لأعمال ال�صرطة، اعتمدت اجلمعية العامة، يف قرارها 169/34 املوؤرخ 17 كانون الأول/

التالية ملوظفي  الواجبات  القوانني. وحتدد املدونة  باإنفاذ  ال�صلوك للموظفني املكــلفني  1979، مدونة قواعــد  دي�صمرب 

اإنفاذ القانون:

•    احلر�ص ، يف كل الأوقات، على اأداء الواجب امللقى على عاتقهم مبوجب القانون، وذلك بخدمة املجتمع   

وبحماية جميع الأ�صخا�ص من الأعمال غري القانونية؛

•   احرتام الكرامة الإن�صانية وحمايتها واملحافظة على حقوق الإن�صان لكل الأ�صخا�ص والتم�ّصك بها؛  

•   عدم ا�صتعمال القوة اإل يف حالة ال�صرورة الق�صوى ويف احلدود اللزمة لأداء واجبهم؛  

•   املحافظة على �صرية ما يف حوزتهم من اأمور ذات طابع �صري؛  

•    عدم القيام باأي عمل من اأعمال التعذيب اأو غريه من �صروب املعاملة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة،   

وعدم التحري�ص عليها اأو التغا�صي عنها؛

•   كفالة احلماية التامة ل�صحة الأ�صخا�ص املحتجزين لديهم؛  

•   المتناع عن ارتكاب اأي فعل من اأفعال الف�صاد؛  

•   القيام، قدر ا�صتطاعتهم، مبنع وقوع اأي انتهاكات لهذه املدونة ومواجهة هذه النتهاكات ب�صدة.  

 التي تدعو 
)168(

ز املدونة باملبادئ التوجيهية للتنفيذ الفّعال ملدونة قواعد �صلوك املوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني، وُتعزَّ

كة الرئي�صية  اإىل اإدراج املدونة يف الت�صريعات الوطنية ويف املمار�صة. وت�صدد هذه املبادئ اأي�صا على اأهمية القوى املحرِّ
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يف اإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي على نزاهة ال�صرطة، مبا يف ذلك اختيار موظفي اإنفاذ القانون، وتعليمهم وتدريبهم، واأجورهم 

ومعاجلتها.  اجلمهور  اأفراد  من  ال�صكاوى  لتلقي  اآليات  اإن�صاء  و�صرورة  عليهم،  والإ�صراف  وان�صباطهم  وظروف عملهم 

وللمدونة واملبادئ التوجيهية اأهمية قّيمة يف حتديد املعايري املرجعية للقدرة على مراقبة نظم ال�صرطة ونزاهتها. 

ويجب اأن ُيوازن ا�صتقلل ال�صرطة يف عملها بامل�صاءلة. ولكي حتافظ ال�صرطة على ال�صتقلل اللزم يف عملها، يجب 

عليها اأن جِتدَّ يف اإظهار تقّيدها بال�صيا�صات والت�صريعات التي و�صعت لتوجيه اأعمالها وا�صتعدادها لتحّمل م�صوؤوليات 

 )169(

ت�صرفاتها وقدرتها على ذلك.

الو�سائل العامة للم�ساءلة

من املمكن م�صاءلة ال�صرطة من خلل عدد من الآليات املختلفة واملتكاملة يف الغالب، ومنها و�صائل الإعلم وامل�صاءلة 

�صة لتقدمي ال�صكاوى والرقابة.  ال�صيا�صية واملحاكم اجلنائية والتاأديب الداخلي والدعاوى املدنية والآليات املتخ�صّ

وميكن تعزيز امل�صاءلة بالو�صائل التالية: 

•    اإن�صاء هيكل وعمليات اإدارية �صليمة خا�صة بال�صرطة، مبا يف ذلك اإطار ت�صريعي لتوجيه اأعمالها وجمال�ص   

اأو جلان لل�صرطة؛

وا�صتعمال  احلرجة  بالأحداث  داخلية خا�صة  اإبــلغ  اآليات  اإن�صاء  واملــ�صاءلة من خلل  الأداء  •    اإدارة   

القوة، لكي ت�صتخدم من اأجل الإبلغ عن الأن�صطة اخلارجية، وتقلد املنا�صب، والهدايا، واحتمالت 

ت�صارب امل�صالح؛ 

•   كفالة التقّيد مبمار�صات اإ�صرافية فعالة؛  

•   حتديد اأهداف خا�صة بالأداء وموؤ�صرات للأداء وممار�صات �صليمة للإبلغ املايل؛  

•   ا�صتحداث اإجراءات تاأديبية من�صفة وفعالة ؛  

•   اإن�صاء اآلية ل�صتعرا�ص �صكاوى املواطنني و/اأو اآلية مدنية للرقابة )كمراقب لل�صرطة، على �صبيل املثال(.  

املثال،  �صبيل  واإنتاجيتهم، على  اأدائهم  للم�صاءلة عن  اأن يخ�صعوا  ال�صرطة بطرق �صتى. فيمكن  اأفراد  وميكن م�صاءلة 

تخ�صع  اأن  هو  الأهم من ذلك  اأن  املحلي. غري  املجتمع  اأو  التي حتّددها احلكومة  الغايات  اأو  الأهداف  اإىل  بال�صتناد 

ال�صرطة للم�صاءلة عن الكيفية التي متار�ص بها ال�صلطة املخّولة لها. وميكن التمييز على الأقل بني اأربعة م�صتويات من 

امل�صاءلة التي يجب اأن تخ�صع لها ال�صرطة، وهي:

•   م�صاءلة اأجهزة ال�صرطة عن اخلدمات التي تقدمها )الأداء ونوعية اخلدمات(؛  

•   م�صاءلة اأجهزة ال�صرطة عن املوارد التي و�صعت حتت ت�صرفها وعن كيفية ا�صتخدامها؛  

 A. Osse, Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists )Amsterdam, Amnesty International,  )169(

�2006(, p. 117
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•   م�صاءلة اأفراد ال�صرطة عن �صلوكهم وعن كيفية معاملة املواطنني وعن مدى احرتام حقوق املواطنني؛   

•   م�صاءلة مديري ال�صرطة عن كيفية تعاملهم مع حالت �صوء ت�صرف اأفراد ال�صرطة.  

الآليات التاأديبية

قد يتوّرط اأفراد ال�صرطة يف اأ�صكال �صتى من �صوء الت�صرف تختلف من حيث درجات خطورتها ونوع النتائج املرتتبة 

ف هذا ال�صلوَك الإجرامي، و�صوء معاملة ال�صجناء اأو املتهمني، والتلعب بالأدلة 
ّ
عليها. فيمكن اأن ي�صمل �صوء الت�صر

اأو تلفيقها، وال�صتخدام غري املنا�صب للمخربين، واإف�صاء معلومات بدون اإذن، و�صهادة الزور، وقبول الر�صوة وخمتلف 

اأ�صكال الف�صاد الأخرى. ومن ال�صروري و�صع اآليات منا�صبة ومن�صفة للتعامل مع جميع الأ�صكال املحتملة من �صوء 

ت�صرف ال�صرطة.

اآليات الرقابة املدنية

الداخلية  امل�صوؤولية  "زيادة  هو  املن�صود  والهدف  الوطنية.  ال�صياقات  مع خمتلف  وتكييفها  مناذج  عدة  النظر يف  ميكن 

لإدارة ال�صرطة اإىل اأق�صى حد، مع الحرتاز يف الوقت ذاته من قدرات هائلة ملوؤ�ص�صات ال�صرطة ونزوعها املنهجي اإىل 

التمييز بني منوذجي  ورمبا ميكن   
)170(

امل�صاءلة"� ب من 
ّ
والتهر ممار�صات غري لئقة  والت�صرّت على  فا�صدين  حماية زملء 

ال�صتعرا�ص املدين واملراقبة املدنية. فنموذج املراقبة املدنية ي�صمل مبا�صرة اإجراءات حتقيق ومقا�صاة م�صتقلة حقيقية. 

اأما منوذج ال�صتعرا�ص املدين الذي تتوىل هيئة مدنية يف اإطاره ا�صتعرا�ص نتائج حتقيقات ال�صرطة، فهو اأ�صعف اأثرا، نظرا 

لقدرة ال�صرطة على تقوي�ص العملية.

�T. Prenzler and C. Ronken, "Models of police oversight: a critique", Policing and Society, vol. 11, 2001, p. 152 
)170(





ثانيا-     الرقابة على املحامني واأع�ساء النيابة العامة

يف  خا�ص،  وبوجه  اجلنائية،  العدالة  نظم  العامة يف  النيابة  واأع�صاء  املحامون  به  ي�صطلع  الذي  احلا�صم  الدور  اإىل  نظرا 

ت�صكيل التدابري التي تت�صّدى بها تلك النظم للإرهاب، فيجب اإخ�صاعهم با�صتمرار للم�صاءلة من خلل املحافظة على 

اأعلى معايري ال�صتقامة والنـزاهة املهنية. ويجب اأي�صا و�صع اآليات م�صتقلة وفّعالة لر�صد تطبيق تلك املعايري.

املحامون، لدى حماية حقوق  اأن:"ي�صعى  بو�صوح على  املحامني  ب�صاأن دور  الأ�صا�صية  املبادئ  14 من  املبداأ  وين�ص 

الوطني  القانون  بها  التي يعرتف  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  بحقوق  التم�صك  اإىل  العدالة،  �صاأن  واإعلء  موكليهم 

والقانون الدويل وتكون تـ�صرفاتهم يف جميع الأحوال حرة متيّقظة مما�صية للقانون واملعايري املعتـرف بها واأخلقيات 

موكـليهم  م�صـالح  دائما  يحتـرموا  اأن  املحـامني  على  يجـب  املذكـورة،  الأ�صـا�صية  للمبادئ  ووفقا  القانون".  مهنة 

بـ�صدق واإخل�ص.

ويجب اأن ي�صع العاملون يف املهن القانونية، من خلل اأجهزتهم امللئمة اأو عن طريق الت�صريعات، مدونات لل�صلوك 

املهني للمحامني توافق القـانون والعرف الوطنيني واملعايري والقواعد الدولية املعرتف بها. وتقدم املبادئ 27 اإىل 29 

من املبادئ الأ�صا�صية ب�صاأن دور املحامني اأي�صا اإر�صادات ب�صاأن اإدارة الإجراءات التاأديبية عندما توجه ُتهٌم اأو �صكاوى 

�صد حمامني:

وب�صورة  ال�صرعة  املهنية، على وجه  ب�صفتهم  املحامني،  املوّجهة �صد  ال�صكاوى  اأو  التهم  ينظر يف   -27"  

ذلك حق  مبا يف  عادلة،  بطريقة  اأقوالهم  ُت�صمع  اأن  يف  احلق  لهم  ويكون  منا�صبة.  لإجراءات  ووفقا  من�صفة 

احل�صول على م�صاعدة حمام يختارونه باأنف�صهم.

تقام الإجراءات التاأديبية �صد املحامني اأمام جلنة تاأديبية حمايدة ي�صّكلها العاملون يف مهنة القانون،   -28"  

اأو اأمام �صلطة قانونية م�صتقلة اأو اأمام حمكمة، وتخ�صع ملراجعة ق�صائية م�صتقلة. 

ر جميع الإجراءات التاأديبية وفقا ملدونة قواعد ال�صلوك املهني وغري ذلك من املعايري املعرتف 
ّ
تقر  -29"  

بها واآداب مهنة القانون ويف �صوء هذه املبادئ."

ويجب على اأع�صاء النيابة العامة اأن يوؤدوا واجباتهم باإن�صاف وات�صاق و�صرعة، وفقا للقانون، واأن يحرتموا كرامة الإن�صان 

ويحموها واأن يتم�ّصكوا بحقوق الإن�صان.

وين�ص املبداأ 13 من املبادئ التوجيهية ب�صاأن دور اأع�صاء النيابة العامة �صراحة على تلك الواجبات:

يلتزم اأع�صاء النيابة العامة يف اأداء واجباتهم مبا يلي:   -13"  

")اأ(    اأداء وظائفهم دون حتيز، واجتناب جميع اأنواع التمييز ال�صيا�صي اأو الجتماعي اأو الديني اأو 
العن�صري اأو الثقايف اأو اجلن�صي اأو اأي نوع اآخر من اأنواع التمييز؛

")ب(  حماية امل�صلحة العامة والت�صرف مبو�صوعية واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم وال�صحية، 
والهتمام بكافة الظروف ذات ال�صلة، �صواء كانت ل�صالح املتهم اأو �صده؛
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")ج(  املحافظة على �صرية امل�صائل التي يعهد اإليهم بها، ما مل يتطلب اأداء واجبهم اأو دواعي العدالة 
خلف ذلك؛ 

")د(   درا�صة اآراء و�صواغل ال�صحايا يف حالة تاأثر م�صاحلهم ال�صخ�صية، و�صمان اإبلغ ال�صحايا بحقوقهم 
عمل باإعلن مبادئ العدل الأ�صا�صية املتعلقة ب�صحايا الإجرام والتع�ّصف يف ا�صتعمال ال�صلطة."

وين�ص املبداأ 21 من املبادئ التوجيهية ب�صاأن دور اأع�صاء النيابة العامة على اأن "ُي�صتند، يف معاجلة املخالفات التي يرتكبها 

اأع�صاء النيابة العامة والتي ت�صتحق اإجراءات تاأديبية، اإىل القانون اأو النظم امل�صتندة اإىل القانون. وتعالج ال�صكاوى التي 

م �صدهم، وتدعي اأنهم جتاوزوا، بو�صوح، نطاق املعايري املهنية، معاجلة �صريعة ومن�صفة وفى اإطار اإجراءات ملئمة.  تقدَّ

ويكون لأع�صاء النيابة العامة احلق يف احل�صول على حماكمة عادلة. ويخ�صع القرار ملراجعة م�صتقلة."

وي�صيف املبداأ التوجيهي 22 ما يلي: "تكفل الإجراءات التاأديبية التي تتخذ �صد اأع�صاء النيابة العامة اإجراء التقييمات 

و�صائر  املهني  ال�صلوك  قواعد  ومدونات  للقانون  وفقا  الإجراءات  هذه  د  وحُتدَّ مو�صوعية.  اأ�ص�ص  على  القرارات  واتخاذ 

املعايري والقواعد الأخلقية الرا�صخة، وعلى هدي هذه املبادئ التوجيهية."

اأما املبداأ التوجيهي 17 فين�ص على ما يلي: "يقت�صي، يف البلدان التي تكون فيها وظائف اأع�صاء النيابة العامة مت�صمة 

ب�صلحيات ا�صتن�صابية، اأو يوفر القانون اأو القواعد اأو النظم املن�صورة مبادئ توجيهية من اأجل تعزيز الإن�صاف وات�صاق 

النهج عند البت يف عمليات امللحقة الق�صائية، مبا يف ذلك بدء امللحقة اأو �صرف النظر عنها". ول يزال اأع�صاء النيابة 

العامة، يف كثري من البلدان، يتمتعون ب�صلحيات تقديرية وا�صعة، ُتواَزن با�صرتاط قدر كبري من امل�صاءلة العامة. ومن 

اخلطوات الأ�صا�صية لزيادة ال�صفافية وامل�صاءلة فيما يتعلق باأع�صاء النيابة العامة وما يتخذونه من قرارات اأن تو�صع وتن�صر 

الأولويات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بهم ومدونات قواعد �صلوكهم املهني.

ونظرا ملحدودية املوارد املو�صوعة حتت ت�صرف اأع�صاء النيابة العامة وتزايد تكاليف الدعاء ب�صرعة، كثريا ما ي�صطرون 

اإىل اتخاذ قرارات ت�صتند يف جانب منها اإىل اعتبارات التكلفة اأكرث مّما ت�صتند اإىل اعتبارات قانونية بحتة. فب�صبب ارتفاع 

تكاليف الق�صايا الدولية وتعّقد الق�صايا وكذلك، يف بع�ص احلالت، املواد الإثباتية املتاحة، ل مفر من اتخاذ بع�ص 

القرارات ا�صتنادا اإىل ال�صلطة التقديرية يف هذه الق�صايا. غري اأن من ال�صروري ال�صرت�صاد باعتبارات �صيادة القانون عند 

اتخاذ القرارات، وهذا اأمر قد يطرح حتديات �صعبة اأمام خدمات الدعاء ومديريها. فقرارات الدعاء، ل �صيما عندما 

يكون هناك جمال ملمار�صة �صلطة تقديرية وا�صعة، تفتح الباب اأمام الف�صاد والتمييز ما مل تخ�صع تلك القرارات ملراقبة 

عامة اجلمهور ومراجعة ال�صلطات املخت�صة. 

ومن ال�صروري توافر ال�صفافية يف اتخاذ قرارات الدعاء، يف احلدود املمكنة مبوجب القانون الوطني ومبا يتفق مع مبادئ 

�صيادة القانون، وذلك من اأجل ك�صف وتقليل اأوجه الق�صور التي قد تنطوي عليها قرارات الدعاء. وعلوة على ذلك، 

ميكن ت�صجيع ممار�صات نزيهة وعادلة وموثوقة يف جمال امللحقة الق�صائية من خلل و�صع �صيا�صات خا�صة بالدعاء، 

وحتديد ون�صر اأولويات الدعاء وت�صجيع عامة اجلمهور على تقدمي اإ�صهاماتهم. بيد اأنه ل ميكن اأن تعلن للجمهور جميع 

غر�صها  يقو�ص  قد  عنها  الإعلن  لأن  بالدعاء،  اخلا�صة  وال�صرتاتيجيات  التكتيكية  والأ�صاليب  ال�صيا�صات  جوانب 

باأن يكون عا�صما من �صوء ا�صتعمال ال�صلطات  فاإن التحلي بالقدر املنا�صب من ال�صفافية خليق  الأ�صلي. ومع ذلك 

الدار�صات  فاإن  واأخريا  القانوين.  النظام  م�صروعية  َثمَّ  من  �ص  ويقوِّ القانون  �صيادة  مبداأ  ي�صعف  قد  الذي  التقديرية، 

التجريبية واملراجعات امل�صتقلة ون�صر النتائج عن ا�صتعمال �صلطات الدعاء التقديرية اأمور من �صاأنها اأن توفر اأ�صا�صا للقدر 

ال�صحيح من املراقبة واملناق�صة من قبل عامة اجلمهور.
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كما اإن التدريب امل�صتمر لأع�صاء النيابة العامة ي�صاهم يف تهيئة ثقافة للعمل اجلماعي يت�صنى يف ظلها اإدراك خماطر 

األ  يجب  اأخرى،  وبعبارة  الإن�صاف.  عدم  اأو  الت�صاق  عدم  اأو  بالتع�ّصف  تت�صم  الدعاء  جانب  من  اإجراءات  اتخاذ 

يغيب عن بال اأع�صاء النيابة العامة اأن اتخاذ اإجراءات غري �صليمة، حتى يف حق مّدعى عليهم يف جرائم خطرية، ي�صر 

باأعمالهم يف امل�صتقبل. وهذه املخاطر وا�صحة متاما يف ال�صيا�صات واملمار�صات احلالية يف جمال مكافحة الإرهاب.





ثالثا-      الرقابة على الق�ساء

الق�صاء،  �صلك  اأع�صاء  ت�صرف  ب�صوء  املتعلقة  والدعاءات  ال�صكاوى  للنظر يف  القانون  اإجراءات مبوجب  اإن�صاء  يجب 

الق�صائية  ال�صلطة  ا�صتقلل  ب�صاأن  الأ�صا�صية  املبادئ  من   20 اإىل   17 املبادئ  وتقّدم  الق�صاء.  با�صتقلل  امل�صا�ص  دون 

الدعاءات  اأو  ال�صكاوى  على  الردود  وب�صاأن  املنا�صب  النحو  وعلى  باإن�صاف  الق�صاة  مع  بالتحـقيق  تتعلق  اإر�صادات 

املوّجهة �صدهم:

ينظر يف التهمة املوّجهة اأو ال�صكوى املرفوعة �صد قا�ص ب�صفته الق�صائية واملهنية على  )اأ(   -17"  

اإجراءات ملئمة. وللقا�صي احلق يف احل�صول على حماكمة عادلة. ويكون  نحو م�صتعجل وعادل مبوجب 

فح�ص املو�صوع يف مرحلته الأوىل �صريا، ما مل يطلب القا�صي خلف ذلك. 

ل يكون الق�صاة عر�صة للإيقاف اأو العزل اإل لدواعي عدم القدرة اأو دواعي ال�صلوك التي جتعلهم   -18"  

غري لئقني لأداء مهامهم. 

بها  املعمول  للمعايري  وفقا  العزل  اأو  الإيقاف  اإجراءات  اأو  التاأديبيـة  الإجـراءات  جـميع  حتّدد   -19"  

لل�صلوك الق�صائي. 

ينبغي اأن تكون القرارات ال�صادرة ب�صاأن الإجراءات التاأديبية اأو اإجراءات الإيقاف اأو العزل قابلة   -20"  

لإعادة النظر من جانب جهة م�صتقلة، ول ينطبق ذلك على القرارات التي ت�صدرها املحكمة العليا اأو ال�صلطة 

الت�صريعية ب�صاأن ق�صايا التهام اجلنائي وما مياثلها."

 كما �صبقت الإ�صارة اإىل ذلك، معايري لل�صلوك الأخلقي للق�صاة 
)171(

د مبادئ بانغالور ب�صاأن �صلوك اجلهاز الق�صائي، وحتدِّ

ي حلالت �صوء الت�صرف الق�صائي.  وتقدم لهم اإر�صادات، كما توفر اإطارا لتنظيم ال�صلوك الق�صائي والت�صدِّ
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رابعا-     الرقابة على ال�سجون وتفتي�سها

تختلف طبيعة عمليات التفتي�ص التي جترى يف ال�صجون من بلد اإىل اآخر. غري اأن معظم نظم ال�صجون تن�ص على اإجراء 

عملية تفتي�ص داخلية وخارجية على ال�صواء. وميكن اأن ت�صمل هيئات التفتي�ص اخلارجية اللجان اأو الأ�صخا�ص الذين 

التفتي�ص غري  واأمناء املظامل وهيئات  يعّينها الربملان،  التي  التفتي�ص  تعينهم احلكومة، وجلان حقوق الإن�صان، وهيئات 

املتخ�ص�صة )التي ي�صار اإليها اأحيانا بعبارة هيئات الر�صد(. ويف بع�ص البلدان، يتوىل قا�ص خا�ص امل�صوؤولية عن عمليات 

تفتي�ص ال�صجون. وتوجد يف بلدان اأخرى هيئات اإ�صرافية على ال�صعيد املحلي، يراأ�صها قا�ص يف غالب الأحيان.

القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء

ــون موؤهلون ذو خربة تعينهم �صلطة  ــجون وخدماتها، ُيكلَّف به مفت�ص ــات ال�ص 55-    يجب اأن يكون هناك تفتي�ص منتظم ملوؤ�ص�ص

خمت�صة. وعلى هوؤلء املفت�صني بوجه خا�ص واجب ال�صتيقان من كون هذه املوؤ�ص�صات تدار طبقا للقوانني والأنظمة وعلى ق�صد 

حتقيق اأهداف اخلدمات التاأديبية والإ�صلحية.

اأما عمليات التفتي�ص الداخلية فقد يقوم بها مفت�صون معّينون من الوزارة امل�صوؤولة، كما ميكن اأن تقوم بها هيئات م�صوؤولة 

عن عمليات التفتي�ص الإدارية. كذلك ميكن اأن تقوم بعمليات تفتي�ص ال�صجون هيئات خارجية م�صوؤولة عن التفتي�ص 

ال�صرف  مرافق  منها  اأمور  بجملة  هذه  التفتي�ص  عمليات  تتعلق  وقد  ال�صجون.  خارج  الأن�صطة  من  متنوعة  طائفة  يف 

ال�صحي واإعداد الطعام واخلدمات الطبية وال�صحة وال�صلمة يف ال�صناعات اخلا�صة بال�صجون، والوقاية من احلريق. وقد 

تكون هيئات التفتي�ص املذكورة تابعة لوزارات غري الوزارة امل�صوؤولة عن ال�صجون، مّما ي�صمن ال�صتقلل واملو�صوعية يف 

التفتي�ص والإبلغ.

ر اخلا�ص ملجل�ص حقوق الإن�صان املعني مب�صاألة  وقد تتوىل القيام بعمليات التفتي�ص اأي�صا هيئات دولية واإقليمية مثل املقرِّ

التعذيب وغريه من �صروب املعاملة اأو العقوبة القا�صية اأو اللاإن�صانية اأو املهينة، واللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة 

اأو العقوبة اللاإن�صانية اأو املهينة التابعة ملجل�ص اأوروبا، واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.

ال�صجون.  نظم  الإن�صان يف  اأ�صا�صيني و�صروريني لكفالة المتثال حلقوق  امل�صتقلن عن�صرين  والر�صد  التفتي�ص  ويعد 

ي  فممار�صة عمليات التفتي�ص اخلارجية متيط اللثام عن النتهاكات وحتمي موظفي ال�صجون من النقد بغري �صَند وتقوِّ

ع�صد املوظفني الراغبني يف مقاومة دواعي التورط يف اأعمال وح�صية وت�صاعد يف اإطلع النا�ص على حتديات اإ�صلح 

ال�صجون، يف احلالت التي تن�صر فيها تقارير عن مثل هذه الأعمال. 
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خال�صة

فّعالة  اإقرار املجتمع الدويل ب�سرورة تركيز ا�سرتاتيجية  ت�سّدد ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب على 

وم�ستدامة ملكافحة الإرهاب على عدة جمالت رئي�سية، ومنها معاجلة الظروف املوؤدية اإىل انت�سار الإرهاب وتطوير قدرات 

القانون.  الثابت حلقوق الإن�سان واأ�سول الإجراءات املرعية و�سيادة  الدول على منع الإرهاب ومكافحته، والحرتام 

وتدمج ال�سرتاتيجية بو�سوح تلك العنا�سر الأ�سا�سية يف وثيقة واحدة حتظى بتاأييد عاملي. ومن العنا�سر املهمة يف هذه 

ال�سرتاتيجية ال�ساملة تعزيُز قدرة نظم العدالة اجلنائية يف الدول الأع�ساء على التحقيق يف ق�سايا الإرهاب ومالحقة 

مرتكبيها ومقا�ساتهم، على النحو املنا�سب.

الدول من  اأ�سا�سية يف متكني  باأهمية  بقوانني وقدرات متخ�س�سة منا�سبة  القوية املدعومة  العدالة اجلنائية  وتت�سم نظم 

المتثال للتزاماتها القانونية يف اإطار النظام العاملي ملكافحة الإرهاب، مبا يف ذلك ال�سكوك القانونية التي اأ�سبحت تلك 

الدول اأطرافا فيها واللتزامات القانونية امللزمة النا�سئة عن قرارات جمل�س الأمن ذات ال�سلة. والواقع اأن حت�سني قدرة 

 �ستكون له اآثار اإيجابية على النظام برمته. 
ٌ
ي للجرائم املعّقدة مثل الإرهاب اأمر نظم العدالة اجلنائية الوطنية على الت�سدِّ

ي جلرائم خطرية اأخرى  ويكاد يتعذر متييز قدرة نظم العدالة اجلنائية على مكافحة الإرهاب عن قدرتها العامة على الت�سدِّ

يف اإطار �سيادة القانون والقانون الدويل حلقوق الإن�سان. فحتى يف حالة ا�ستعجال ن�سبية نا�سئة عن تهديد اإرهابي حمّدد، 

ل �سبيل اإىل بناء قدرة نظام العدالة على مكافحة الأن�سطة الإرهابية دون معاجلة قدرته عموما على اأداء وظيفته كنظام 

عادل وفّعال وخا�سع للم�ساءلة.

ي لالإرهاب بع�س الإر�سادات الأ�سا�سية  يف جمال الت�سدِّ الُكتيِّب الإر�سادي عن تدابري العدالة اجلنائية  ويقدم هذا 

منع  اأجل  من  بلدانهم  يف  اجلنائية  العدالة  نظام  قدرات  ببناء  ال�سطالع  كيفية  عن  واملمار�سني  ال�سيا�سات  ري  ملقرِّ

�سهلة ومالئمة  يقدم و�سفات  بالتف�سيل ول  املهمة  تلك  يتناول كل جانب من جوانب  الإرهاب ومكافحته. وهو ل 

جلميع احلالت. لكّن من املفرت�س اأن يوّفر نقطة انطالق مفيدة اإذا ما ا�ستعمل بالقرتان مع اأدوات امل�ساعدة الأخرى. 

وترد قائمة باأدوات مفيدة اأخرى يف املرفق.
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املـرفــق

اأدوات وموارد مفيدة

املوارد التالية متاحة اأي�صا: 

)اأ(     الدليل الت�صريعي ب�صاأن النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب 

)متاح بالإنكليزية يف املوقع التايل: www.unodc.org/documents/terrorism/LegislativeGuide2008.pdf(؛

)ب(    دليل اإدراج ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�صريعات وتنفيذها )متاح بالإنكليزية يف املوقع 

التايل: www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/en/2LIGen.pdf(؛

)ج(   دليل ب�صاأن التعاون القانوين الدويل على مكافحة الإرهاب 

)الن�صخة الورقية متاحة بناًء على الطلب(؛

)د(      منع الأفعال الإرهابية: ا�صرتاتيجية للعدالة اجلنائية تطبِّق معايري حكم القانون يف تنفيذ �صكوك الأمم 

املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب 

)متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل: www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/en/3IRoLen.pdf(؛

)هـ(      خل�صة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية 

)متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل:www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html(؛

)و(       تقدمي امل�صاعدة يف جمال مكافحة الإرهاب: فرع منع الإرهاب 

)متاح بالإنكليزية يف املوقع التايل: www.unodc.org/documents/terrorism/TPB%20Brochure%202008.pdf(؛

)ز(     درا�صـة مقارنة عن التطورات الت�صريعية يف جمال مكافحة الإرهاب يف �صبعة بلدان يف اآ�صيا واملحيط 

الهادئ )الن�صخة الورقية متاحة بناء على الطلب(؛

)ح(    اأحكام ت�صريعية منوذجية ملكافحة الإرهاب

)متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل: www.thecommonwealth.org/law/model.html(؛

عّد بال�صرتاك مع فرع �صوؤون املعاهدات وامل�صاعدة القانونية يف 
ُ
)ط(      قانون منوذجي ب�صاأن ت�صليم املطلوبني )اأ

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية( 

)متاح بالإنكليزية يف املوقع التايل: www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf(؛

القانونية يف  وامل�صاعدة  املعاهدات  �صوؤون  فرع  )اأعّدها  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  طلبات  كتابة  اأداة  )ي(   

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية(

)متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل: www.unodc.org/mla(؛

)ك(      عدة تقييم نظم العدالة اجلنائية

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-:التايل املوقع  يف  بالإنكليزية  )متاحة 

Justice-Toolkit.html(؛

)ل(     املوارد القانونية الإلكرتونية املتعلقة بالإرهاب الدويل

مزيد من  على  ال�صريكة؛ للطلع  واملنظمات  الأع�صاء  للدول  ومتاح  �صر  بكلمة   
ّ

الإنرتنت حممي على  )موقع 

�)http://www.unodc.org/tldb :املعلومات انظر املوقع
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