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�سدرت هذه الوثيقة دون حترير ر�سمي.

الت�سميات امل�ستخدمة اأو طريقة عر�ض املادة الواردة يف هذه الوثيقة ال تعبرِّ عن اأي راأي كان للأمانة العامة للأمم املتحدة فيما 

يتعلق باملركز القانوين الأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو ل�سلطاتها, اأو فيما يتعلق بتعيني خطوط حدودها اأو تخومها.

�سكر

جنز هذا الدليل ا�س��تناداً اإىل ن�س��و�ض اأعدتها �سوزي األيغري مبقت�س��ى عقد خدمات ا�ست�سارية الأجل مكتب االأمم املتحدة 
ُ
اأ

املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب(.

وقد مت متويل هذا املن�س��ور باال�س��تفادة من اأموال وّفرتها البلدان التالية التي تبَّعت للم�س��روع العاملي ب�س��اأن تعزيز النظام 

القانوين ملكافحة االإرهاب, اخلا�ض باملكتب: اإ�س��بانيا واأملانيا واإيطاليا وبلجيكا وتركيا والدامنرك وال�س��ويد و�سوي�س��را وفرن�سا 

وكندا وكولومبيا وليختن�س��تاين واململكة املتحدة لبيطانيا العظمى واإيرلندا ال�س��مالية وموناكو والرنويج والنم�سا ونيوزيلندا 

وهولندا والواليات املتحدة االأمريكية واليابان واليونان.



iii

ت�سدير

م ملحة موجزة عن االإط��ار العام للقانون ال��دويل الذي ُتبذل �س��منه جهود مكافحة  الغر���ض من هذا املن�س��ور هو اأن يق��درِّ

االإرهاب. وهو مقدمة ق�سرية ترمي اإىل اإلقاء نظرة �سريعة على املبادئ العامة للقانون الدويل وكذلك على العنا�سر االأ�سا�سية 

للقانون اجلنائي الدويل والقانون االإن�س��ايّن وقانون اللجئني وقانون حقوق االإن�س��ان التي قد تكون وثيقة ال�س��لة يف �سياق 

مكافحة االإرهاب.

م اإىل خم�سة اأجزاء: املن�سور مق�سَّ

�ُس�ض القانون الدويل
ُ
•اأ 	

•القانون اجلنائي الدويل, مبا يف ذلك التعاون الدويل يف م�سائل القانون اجلنائي 	
•القانون الدويل املتعلرِّق با�ستخدام القوة والقانون االإن�ساين الدويل 	

•قانون اللجئني الدويل 	
•القانون الدويل حلقوق االإن�سان 	

م م�س��ادر القانون الرئي�س��ية  ويبحث كل جزء من االأجزاء وثاقة �س��لة جمال القانون املعني مب�س��األة مكافحة االإرهاب, ويقدرِّ

والهيئات الدولية ذات ال�سلة قبل ال�سروع يف تقدمي و�سف موجز لكيفية عمل القانون من الناحية العملية.

م هذا املن�س��ور اإجابات موجزة عن االأ�س��ئلة التي يكرث طرحها ب�س��اأن القانون الدويل يف حلقات العمل التدريبية التي  يقدرِّ

ينظمها مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/فرع منع االإرهاب وخلل �سائر اأن�سطة امل�ساعدة التقنية. وهو مكتوب 

م اأ�سا�س��يات القانون الدويل دون اأن يبح��ث املناظرات واملجادالت االأكرث تعقيداً القائمة ب�س��اأن القانون  بلغة ب�س��يطة ويقدرِّ

الدويل وعلقته باالإرهاب على وجه اخل�س��و�ض. ومن ثم ال يحاول هذا املن�س��ور اأن ي�س��مل جميع امل�سائل املتعلقة باالإطار 

القانوين الدويل ملكافحة االإرهاب بنف�ض القدر من االهتمام, فهو يتناول بع�ض امل�سائل التي عادة ما تثري كثرياً من االأ�سئلة 

مبزيد من التف�س��يل. وينبغي اأاّل ُيعترَبرَ هذا املن�س��ور عمًل اأكادميياً, ويعك�ض �س��كله الذي يت�س��م بحدٍّ اأدنى من االإحاالت 

طبيعته العملية والتمهيدية. فيتناول عدداً كبرياً من املن�سورات مو�سوع القانون الدويل وتطبيقه يف �سياق يتعلق باالإرهاب, 

قة ي�س��درها مكت��ب االأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمية )املكتب(.  وكذلك �سل�س��لة من الدرا�س��ات التحليلية املتعمرِّ

قاً لهذه امل�سائل ميكن الو�سول اإليها يف عدد من االأدوات  وينبغي اأن ُيعترَب هذا املن�سور نقطة انطلق لدرا�سة حتليلية اأكرث تعمُّ

)اأ(

واملن�سورات االأخرى التي ينتجها املكتب.

مة عامة, ال يع��ك�ض اأي م���واقف ر�س�����مية اأو مو�س���وعية ملختلف  وهذا املن�س��ور, بحكم طبيعته اخلا�س��ة وبو�س��فه مقدرِّ

كيانات االأمم املتحدة.

.www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html انظر 
)اأ(
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مقدمة: ما هي عالقة خمتلف ن�سو�ص

�لقانون �لدويل بالإرهاب؟

هناك جمموعة متزايدة من ن�س��و�ض القانون الدويل الوثيقة ال�سلة ب�س��ورة مبا�سرة مبكافحة االإرهاب. ويتيح القانون الدويل 

ال من اأجل منع  االإطار الذي جتري �سمنه االأن�سطة الوطنية ملكافحة االإرهاب والذي ي�سمح للدول باأن تتعاون على نحو فعَّ

نة ملكافحة االإرهاب, اإىل جانب ال�س��كوك الدولية  ن ذلك االإطار �س��كوكاً تعالج جوانب معيَّ االإرهاب ومكافحته. ويت�س��مَّ

االأخرى اخلا�س��ة بالتعاون الدويل يف جمال القانون اجلنائي, وحماية حقوق االإن�س��ان اأو اللجئني, اأو و�س��ع قوانني احلرب 

التي تتيح ال�سياق االأو�سع الذي جتري �سمنه اأن�سطة مكافحة االإرهاب.

يوجد قانون دويل يعالج االإرهاب على وجه اخل�سو�ض �سمن االإطار العام للقانون الدويل, مبا يف ذلك القانون اجلنائي الدويل 

والقانون االإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق االإن�سان وقانون اللجئني.

تتجّلى احلاجة اإىل و�س��ع اإج���راءات مكافح���ة االإره���اب �س��من االإط���ار االأو�سع من ن�س�و�ض قرارات جم�ل�ض االأمن 

الت��ابع للأمم املتحدة: 

و�س��وف جتمع الف�س��ول التالية املبادئ االأ�سا�س��ية للقانون اجلنائي الدويل والتعاون الدويل يف امل�س��ائل اجلنائية وقانون 

اللجئني وقانون حقوق االإن�س��ان كي تتيح للقارئ فهماً وا�س��عاً اللتزامات الدول التي يجب اأن تو�سع يف االعتبار يف 

�س��ياق مكافحة االإرهاب. وال يوجد اأي جمال من القانون الدويل يكون م�س��تقًل متاماً عن ال�س��ياق االأو�سع نطاقاً, وهو 

ما �سيت�س��ح من خلل هذا املن�سور. واملعايري الدولية حلقوق االإن�س��ان املتعلقة باملحاكمة العادلة تنطبق يف االإجراءات 

مبوجب القانون اجلنائي الدويل وقد توؤّثر التطورات احلا�س��لة يف القان��ون اجلنائي الدويل يف تطّور نف�ض معايري املحاكمة 

العادلة يف القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان. فيجب اأن تاأخذ القرارات املتعلقة باإجراءات الت�س��ليم يف االعتبار كلًّ من 

قانون حقوق االإن�س��ان وقانون اللجئني. ويف ظروف الن�زاع امل�س��لَّح التي ينطبق فيها القانون االإن�سايّن الدويل ال يزال 

القانون الدويل حلقوق االإن�سان واجب التطبيق. ويهدف هذا املن�سور اإىل ت�سليط االأ�سواء على جماالت القانون الدويل 

االأوثق �س��لة باملو�سوع واإىل تقدمي فكرة اأ�سا�سية عن الطرائق التي ترتابط بها خمتلف جوانب القانون الدويل يف �سياق 

مكافحة االإرهاب.

قرار جمل�ض االأمن 1456 )2003(:

]...[

6- يجب على الدول اأن حتر�ض على اأن تكون اأي تدابري تتخذ ملكافحة االإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها مبوجب القانون الدويل, 

واأن تتخذ تلك التدابري وفقاً للقانون الدويل, وبخا�سة القانون الدويل حلقوق االإن�سان واللجئني والقانون االإن�ساين الدويل؛



يفر���ض القانون ال��دويل عموماً واجبات والتزامات على الدول فيما يخ�ض علقاتها بال��دول االأخرى وباملنظمات الدولية. 

كما يفر�ض القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان وقانون اللجئني والقانون االإن�ساين واجبات والتزامات على الدول فيما يتعلق 

ر القانون اجلنائي الدويل ي�سمح فعًل باعتبار االأفراد م�سوؤولني ب�سورة مبا�سرة عن اجلرائم  مبعاملتها مع االأفراد. ورغم اأن تطوُّ

الدولية اخلطرية مثل جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �س��د االإن�س��انية ف�س��وف يكون الرتكيز الرئي�س��ي لهذا املن�س��ور على 

االلتزامات القانونية الدولية التي تقع على الدول فيما يتعلق مبكافحة االإرهاب.

�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ساأن جو�نب مكافحة �لإرهاب ذ�ت �ل�سلة بالقانون �لدويل  2



مو��سيع خمتارة تتعلق  -1

بالقانون �لدويل  

ما �أهمية �لقانون �لدويل يف مكافحة �لإرهاب؟

يبنيرِّ هذا اجلزء اأ�س��باب اأهمية القانون الدويل يف جمال مكافحة االإرهاب ثم ي�سرح بعد ذلك م�سادر القانون الدويل وكيف 

م منظومة االأمم املتحدة مع الرتكيز على اإجراءاتها يف مكافحة االإرهاب, كمعلومات خلفية  يعمل القانون الدويل. كما �سيقدرِّ

نة من القانون الدويل. ذات �سلة باملناق�سات اللحقة ب�ساأن جماالت معيَّ

على ال�س��عيد الدويل ت�س��مو حقوق الدولة والتزاماتها مبقت�سى القانون الدويل على اأي حقوق اأو واجبات قد توجد مبوجب 

القانون الوطني. فالقانون الدويل يطبَّق يف املحاكم الوطنية وكذلك يف املحاكم الدولية وهو الذي ي�سرت�سد به تطوير القوانني 

واملمار�س��ات الوطنية ويف�س��رها, ولذلك ثمة اأهمية حا�س��مة يف اأن يتوافر على االأقل فهم اأ�سا�سي للقانون الدويل من اأجل 

تطبيق االإطار القانوين الوثيق ال�سلة مبكافحة االإرهاب تطبيقاً كامًل.

م�سادر �لقانون �لدويل  1-1

من �أين ينبع �لقانون �لدويل؟

توجد نقطة البداية للإجابة عن هذا ال�سوؤال يف املادة 38 )1( من النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية, التي تن�ض على 

امل�سادر االأ�سا�سية الثلثة االأوىل للقانون الدويل وم�سادره الفرعية:

ال تن���ض املادة 38 على تدّرج ترتيبي مل�س��ادر القانون الدويل االأ�سا�س��ية, اإاّل اأنه يبدو - م��ن الناحية العملية - اأن املحاكم 

الدولية �سوف تعطي اأولوية الأي حكم وارد يف معاهدة على قاعدة تتعار�ض معه يف القانون الدويل العريف, ما مل تكن تلك 

.)jus cogens( القاعدة من القواعد االآمرة يف القانون الدويل العام

والقاع��دة االآم��رة من قواعد القانون الدويل العام )jus cogens( هي اأي��ة قاعدة يقبلها ويعرتف بها جم���تمع الدول الدويل 

ككل بو�سفها قاعدة ال ي�سمح باالنتقا�ض منها وال ميكن تغيريها اإاّل بقاعدة الحقة من قواعد الق��انون ال��دويل العام يكون 

3

النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية, املادة 38 )1(:

االتفاقيات الدولية العامة واخلا�سة التي ت�سع قواعد معرتفاً بها �سراحة من جانب الدول املتنازعة؛ اأ( 

العادات الدولية املرعية املعتبة مبثابة قانون دّل عليه تواتر اال�ستعمال؛ ب( 

مبادئ القانون العامة التي اأقرتها االأمم املتحدة؛ ج( 

د(  ]...[ اأحك�ام املحاكم ومذاهب كبار املوؤلفني يف القانون العام يف خمتلف االأمم. ويعتب هذا وذاك م�سدراً احتياطياً 

لقواعد القانون.
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وتكون املعاهدة الغية اإذا كانت, يف وقت عقدها, تتعار�ض مع قاعدة اآمرة من قواعد القانون العام. وحتى 
 )1(

لها نف�ض الطابع.

اإذا كانت املعاهدة �ساحلة وقت عقدها فهي ت�سبح الغية اإذا تعار�ست مع قاعدة اآمرة تظهر يف وقت الحق.

ثم��ة مثال على قاعدة اآمرة م��ن قواعد القانون الدويل العام )jus cogens( هو احلظ��ر املطلق للتعذيب. ولذلك, اإذا عقدت 

معاهدة يف �سياق مكافحة االإرهاب تناق�ض ذلك احلظر وجتيز التعذيب, تكون تلك االتفاقية الغية وال ميكن االعتماد عليها 

كم�سدر من م�سادر القانون الدويل.

ما هي �لعنا�سر �لرئي�سية لقانون �ملعاهد�ت؟  1-1-1

1(  ما هي �ملعاهدة؟

ُي�س��تعمل م�سطلح ''املعاهدة'' يف ال�سياق الدويل لو�س��ف االتفاقات الدولية املُلزمة قانوناً عموماً. وميكن اأن تكون املعاهدة 

دة االأطراف وهي اتفاق ب��ني دول و/اأو منظمات دولية اأو فيما بينها. وميكن ت�س��مية تل��ك االتفاقات باأنها  ثنائي��ة اأو متع��درِّ

اتفاقيات اأو مواثيق اأو عهود اأو بروتوكوالت, وغري ذلك, ولكن هذه الت�سميات لي�ست لها اأية داللة قانونية. وع�ادة ما تكون 

املعاهدة اتفاقاً مكتوباً, ولكنه ال يلزم اأن تكون مكتوبة لكي ت��كون �ساحل���ة وواجبة االإنفاذ وفقاً للقانون الدويل. وال�سكوك 

العاملية ملكافحة االإرهاب كلها معاهدات.

�ض عموماً اأن اتفاقاً مبماً بني دول اأو منظمات دولية يكون معاهدة. ولكن االتفاقات التي يحكمها قانون وطني ال  وُيفرترَ

القانون الدويل لي�س��ت معاهدات. وميكن اأن يكون من االأمثلة على االتفاقات التي ال تندرج حتت ت�س��نيف املعاهدات 

عقد مبم بني دول ب�س��اأن بيع قطعة اأر�ض لبناء �س��فارة, اأو ب�س��اأن ت��وريد معدات ع�س��كرية, ُيق�سد اأن حتكمه القوانني 

الوطنية املتعلقة بامللكية اأو بالتجارة.

تو�س��ع املعاهدات املتعددة االأطراف مثل ال�س��كوك العاملية ملكافحة االإرهاب من خلل موؤمترات دبلوما�س��ية متثَّل فيها 

الدول امل�ساركة بوفود تت�سّمن ا�ست�ساريني قانونيني يتفاو�سون ب�ساأن ن�ض ي�ستند اإىل م�ساريع مقرتحات اأعدتها الدول اأو 

املنظمات الدولية �سلفاً.

��ع اتفاقية فيينا لقانون   القان��ون الدويل للمعاهدات. وتو�سرِّ
)2(

نت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ل�س��نة 1969 ق��د دوَّ

 جمموعة القواعد القائمة الواجبة 
)3(

املعاه��دات بني الدول واملنظمات الدولية اأو فيما بني املنظم��ات الدولية 1986

التطبيق على االتفاقيات الدولية.

.http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf ،53 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 
)1(

 بداأ نفاذ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات يف عام 1980.
)2(

ز النفاذ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية اأو فيما بني املنظمات الدولية.  مل تدخل بعد حيرِّ
)3(



 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 26.
)4(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 27.
)5(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 31.
)6(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 32.
)7(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 11.
)8(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 18.
)9(

5 مو��سيع خمتارة تتعلق بالقانون �لدويل 

2(  كيف تعمل �ملعاهدة؟

 هذا مبداأ اأ�سا�سي للقانون الدويل وقانون املعاهدات, 
)4(

ة ح�سنة". "كل معاهدة نافذة ُتلزم اأطرافها ويجب اأن ينّفذها االأطراف بنيَّ
)5(

وُيعرف اأي�ساً با�سم العقد �سريعة املتعاقدين. وال يجوز للدول اأن تتم�ّسك بقانونها الوطني الجتناب ذلك االلتزام.

ة ح�سنة "وفقاً للمعاين العادية التي ينبغي اإعطاوؤها لتعابري املعاهدة ح�سب ال�سياق الوارد فيه ويف �سوء  ر املعاهدات بنيَّ تف�سَّ

. وميكن اأن ت�ساعد االأعمال التح�سريية للمعاهدة وظروف عقدها تف�سري املعاهدات متى يكون 
مو�سوع املعاهدة وغر�سها")6(

)7(

املعنى مبهماً اأو غام�ساً ظاهرياً اأو يخل�ض اإىل نتيجة وا�سحة ال�سخف اأو اللمعقولية.

3(  كيف تتفق �لدول على �أن تلتزم باملعاهد�ت؟

ز النفاذ. ويبداأ نفاذ املعاهدات الثنائية عندما تفيد الدولتان  ت�سبح املعاهدات نافذة املفعول متاماً ابتداء من وقت دخولها حيرِّ

دة االأطراف حكماً ين�ض  . وعادة ما تت�سّمن املعاهدات املتعدرِّ باأنهما قد اتفقتا على اأن تكونا ملزمتني باملعاهدة بعد تاريخ معنيَّ

على بدء النفاذ بعدما يتفق حدُّ اأدنى معنيَّ من الدول على اأن تكون ُملزمة باالتفاقية.

ت�سبح الدولة طرفاً يف معاهدة عندما توافق على اأن تكون ُملزمة باملعاهدة. وميكن التعبري عن هذه املوافقة "بالتوقيع اأو بتبادل 

د املعاهدة   حتدرِّ
)8(

ق عليها". ن معاهدة اأو بالت�س��ديق اأو بالقبول اأو باالإقرار اأو باالن�سمام اأو باأية و�سيلة اأخرى ُيتفَّ �س��كوك تكورِّ

عادة الو�سيلة, وتكون عموماً بوا�سطة التوقيع و/اأو الت�سديق.

ع الدولة اأواًل  ن من مرحلت��ني. فتوقرِّ ويف املعاهدات التي تقت�س��ي الت�س��ديق يكون ذل��ك عادة اجلزء الثاين من عملية تتكوَّ

 من جانب الدولة, اإاّل اأن التوقيع 
)9(

على املعاهدة, وهي طريقة لتوثيق ن�ض املعاهدة. وين�س��ئ ذلك بع�ض االلتزامات الدنيا

مثال:

�لتفاقية �لدولية لقمع �أعمال �لإرهاب �لنووي 2005، �ملادة 25:

1-     يبداأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثلثني من تاريخ اإيداع وثيقة الت�س��ديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�س��مام الثانية 

والع�سرين, لدى االأمني العام للأمم املتحدة.

2-      بالن�سبة اإىل كل دولة ت�سّدق على االتفاقية اأو تقبلها اأو توافق عليها اأو تن�سم اإليها بعد اإيداع وثيقة الت�سديق اأو القبول 

اأو املوافقة اأو االن�س��مام الثانية والع�س��رين, يبداأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثلثني من تاريخ اإيداع تلك الدولة وثيقة ت�سديقها 

اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�سمامها.



ال يعني بال�سرورة اأن الدولة �سوف توا�سل ال�سري للت�سديق على املعاهدة. وكثرياً ما يحدث الت�سديق بوا�سطة اإيداع �سك 

الت�س��ديق بعد الت�س��اور وبعد موافقة ال�س��لطات الوطنية, وهي الهيئة الت�سريعية عادة. والت�س��ديق وحده هو الذي يجعل 

اأحكام املعاهدة ُملزمة للدولة. وبذلك ت�س��مح العملية ذات املرحلتني للدول باأن ُت�س��ِرك ال�سلطات الوطنية يف املوافقة على 

اتفاقاتها على امل�ستوى الدويل.

ومتى اأغلق باب التوقيع على معاهدة, فل ميكن للدول اإاّل اأن تن�س��م اإليها. واالن�س��مام له نف�ض التبعات القانونية التي 

يوجدها الت�سديق.

نته الدول املتفاو�سة اإّما يف املعاهدة نف�سها اأو على نحو اآخر. وميكن  عيَّ الذي  الوديع,  الت�سديق لدى  "تودع" الدولة �سك 
 مثل االأمم املتحدة, اأو املوظف االإداري االأعلى فيها, 

)10(

اأن يك��ون الوديع اإّما دولة واحدة اأو اأكرث من دول��ة اأو منظمة دولية,

)12(

 ويجب اأن يت�سرف الوديع بحياد عند تاأدية وظائفه, التي تت�سّمن ما يلي:
)11(

مثل االأمني العام للأمم املتحدة.

ن�ض املعاهدة االأ�سلي؛ حفظ  •	
ن�سخ بلغات اإ�سافية واإحالتها اإىل االأطراف؛ واإعداد  االأ�سلي  الن�ض  من  معتمدة  ن�سخ  اإعداد  •	

اأي �سكوك اأو اإ�سعارات اأو خطابات تت�سل باملعاهدة؛ وحفظ  وتلقي  التوقيعات  تلقي  •	
•اإبلغ الدول باأي اأعمال اأو اإ�س��عارات اأو خطابات لها �س��لة باملعاهدة, اإ�س��افة اإىل اإبلغ الدول عند بلوغ العدد  •	

املطلوب من التوقيعات اأو �سكوك الت�سديق وغري ذلك لبدء النفاذ.

4(  هل يجب �أن تو�فق �لدولة على �أن تكون ُملزمة باملعاهدة برمتها؟

تن�س��م الدول اأحياناً اإىل معاهدة مع بع�ض التحفظات. والتحفظ هو "اإعلن من جانب واحد, اأّياً كانت �س��يغته اأو ت�سميته, 

ت�س��دره دولة ما حني توّقع معاهدة اأو ت�س��دقها اأو تقبلها اأو تقرها اأو تن�سم اإليها, م�ستهدفة به ا�ستبعاد اأو تغيري االأثر القانوين 

)13(

لبع�ض اأحكام املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة".

مثال: 

�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل 1997

ظ: حتفُّ

وفقاً للفقرة 2 من املادة 20 من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل, ال تعتب الدولة "�س��ني" نف�س��ها ُملزمة 

بالفقرة 1 من املادة 20 من هذه االتفاقية. وتعلن الدولة "�سني" اأنه لكي يحال ن�زاع يتعلق بتف�سري هذه االتفاقية وتطبيقها 

اإىل التحكيم اأو اإىل حمكمة العدل الدولية تكون موافقة جميع االأطراف املعنية يف الن�زاع �سرورية.

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 76.
)10(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 76.
)11(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 77.
)12(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 2)1()د(.
)13(
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 وهي:
)14(

هناك ثلثة اأو�ساع تكون فيها قدرة الدولة على و�سع حتّفظات وقت االلتحاق مبعاهدة حمدودة,

التحّفظات؛ املعاهدة  حتظر  متى  •	
ال ت�سمح املعاهدة اإاّل باأنواع معّينة من التحفظات؛ متى  •	

يكون التحّفظ منافياً ملو�سوع املعاهدة وهدفها. متى  •	
وم��ن االأمثلة على حتفظ مناف ملو�س��وع اإحدى املعاهدات وهدفها حتّفظ يرم��ي اإىل تعليق حق غري قابل للتقييد )مثل حظر 

التعذيب( يف اتفاقية خا�سة بحقوق االإن�سان. وهناك اجتاه يف هذا النوع من احلاالت, مل�سلحة حماية حقوق االأ�سخا�ض, اإىل 

)15(

ال�سماح بالت�سديق مع اإبطال التحّفظ املعني.

 وقد تن�ض معاهدة ما يف 
)16(

واإذا اأذنت معاهدة �س��راحة بتحّفظ ال يتطلب التحّفظ اأي قبول من الدول االأطراف االأخرى.

ا تاأ�سي�سياً ملنظمة دولية   ومتى تكون املعاهدة �سكَّ
)17(

بع�ض احلاالت على اأنه يجب اأن تقبل جميع الدول االأطراف التحّفظ.

)18(

يجب اأن تقبل املنظمة املعنية التحّفظ.

متى ال يكون التحّفظ ماأذوناً به اأو حمّظراً �س��راحة ولي�ض منافياً ملو�س��وع املعاهدة وهدفه��ا تكون للدول االأطراف االأخرى 

د نظراً اإىل اأنه ميكن اأن تن�س��اأ علقات   وميكن اأن يوؤّدي ذلك اإىل قدر كبري من التعقُّ
)19(

ية اختيار قبول التحّفظ اأو رف�س��ه. حررِّ

خمتلفة عديدة بني الدول من خلل معاهدة متعددة االأطراف حيث تقبل دول خمتلفة حتّفظات اأو ترف�سها.

مثال: 

�لتفاقية �لدولية ملنع متويل �لإرهاب 1999، �ملادة 24:

يعر���ض للتحكيم اأي خلف ين�س��اأ بني دولت��ني اأو اأكرث من الدول االأطراف حول تف�س��ري اأو تطبيق هذه   -1

االتفاقية وتتعّذر ت�سويته عن طريق التفاو�ض خلل م���دة مع���قولة, وذلك بناًء على ط���لب واحدة من تلك 

��ل, يف غ�س��ون �س���تة اأ�س��هر من تاريخ طلب التحكيم, اإىل اتفاق  الدول. واإذا مل تتمّكن االأطراف من التو�سّ

عل��ى تنظيم التحكيم, جاز الأي منها رفع اخللف اإىل حم�كمة العدل الدولية, بتقدمي طلب بذلك, وفقاً للنظام 

االأ�سا�سي للمحكمة.

يجوز الأي دولة اأن تعلن, عند التوقيع على هذه االتفاقية اأو الت�س��ديق عليها اأو قبولها اأو املوافقة عليها اأو   -2

االن�س��مام اإليها, اأنها ال تعتب نف�س��ها ُملزمة باأحكام الفقرة 1. وال تكون ال��دول االأطراف االأخرى ملزمة بهذه 

االأحكام اإزاء اأي دولة طرف اأبدت حتفظاً من هذا القبيل.

الأي دولة اأب��دت حتفظاً وفقاً الأح�كام الفقرة 2 اأن ت�سحب ذلك التحّفظ متى �ساءت, باإخطار توّجهه اإىل   -3

االأمني العام للأمم املتحدة.

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 19.
)14(

.www.echr.coe.int/echr; OHCHR، http://www2.ohchr.org/English/bodies/Hrc/index.htm انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 
)15(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 20)1(.
)16(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 20)2(.
)17(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 20)3(.
)18(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 20)4(.
)19(

7 مو��سيع خمتارة تتعلق بالقانون �لدويل 



كما يجوز لدولة اأن ت�س��در بياناً ب�س��اأن ما تفهم اأن يعنيه حكم معنيَّ يف اإحدى املعاهدات دون اأن تلتم�ض من دول اأطراف 

مما هو حتّفظ من حيث اإن مثل ذلك البيان ال ي�س��عى اإىل اأن  "اإعلن" اأكرث  اأخرى املوافقة على التف�س��ري. وهذا "فهم" اأو 

ل االأثر القانوين للحكم املعني. اإاّل اأنه من الناحية العملية قد يكون اخلط الفا�سل بني التحّفظ والتف�سري  ي�ستبعد اأو اأن يعدرِّ

من جانب واحد مبهماً وقد يتطلب االأمر طلب تو�س��يح من الدولة التي اأ�س��درت البيان بغية �س��رح اأثره. وكثرياً ما يعك�ض 

هذا النوع من البيانات �سواغل �سيا�سية اأو قانونية وطنية. وقد جتعل املحاكم الوطنية تلك االإعلنات نافذة عندما تف�سل يف 

م�سائل تتعلق بتنفيذ معاهدة ما.

تك��ون املعاه��دات ملزمة عموماً على كامل اإقليم كل دولة م��ا مل تن�ض املعاهدة على خلف ذلك اأو اإذا اأعربت الدولة عن 

)20(

حتّفظ �سريح ي�ستبعد جزءاً من اإقليمها.

5(  ما �لذي يحدث �إذ� تعار�ست معاهدتان تتناولن مو�سوعًا و�حدً�؟

مت��ى تتعار�ض معاهدتان تتناوالن مو�س��وعاً واحداً, يعتب عموم��اً اأن املعاهدة اللحقة التي وّقعت عليها االأطراف نف�س��ها 

 lex posteriori( وُيعرف ذلك مببداأ اأن القانون اللحق يقيد ال�س��ابق 
)21(

حتل حمل املعاهدة ال�س��ابقة يف ح��ال التعار�ض.

, يعتب القانون االأكرث  priori derogat(. ويف احلاالت التي يتعار�ض فيها قانون عام االنطباق وقانون ينطبق على ظرف معنيَّ
 .)lex specialis derogat legi generali( )تخ�س�ساً واجب التطبيق. وُيعرف ذلك بقاعدة اخل�سو�سية )اخلا�ض يقيد العام

وذلك الأن القانون االأكرث تخ�س�ساً يبنيرِّ كيف كانت تق�سد الدول تطبيق القانون يف الو�سع اخلا�ض املعني.
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مثال: 

�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل  1997

اإعلن:

2 )3( )ج( م��ن االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية  اأن تطبيق املادة  اأنها تعتب  "تعل��ن الدولة )�س��اد( 
بالقناب��ل يقت�س��ر على االأفعال املرتكبة تعزيزاً ملوؤامرة من �سخ�س��ني اأو اأكرث من اأجل ارت��كاب جرمية جنائية معّينة 

تن�ض عليها الفقرة 1 اأو الفقرة 2 من املادة 2 من تلك االتفاقية".

اإعلن:

"تفهم الدولة )�سني( اأن الفقرة 1 من املادة 8 من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل تت�سّمن حق 
ر عدم حماكمة �سخ�ض يّدعي اأنه ارتكب مثل تلك اجلرمية, اإذا راأت ال�سلطات  ال�س��لطات الق�س��ائية املخت�سة يف اأن تقررِّ

الق�سائية املخت�سة اأن اعتبارات هامة للقانون االإجرائي ت�سري اإىل اأن املحاكمة الفّعالة �سوف تكون م�ستحيلة".

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 29.
)20(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 30.
)21(



6(  متى ينتهي �لعمل باملعاهدة؟

)22(

تكون املعاهدة الغية اإذا كانت تخل بقاعدة اآمرة.

ناً ومت�سًل بقاعدة ذات اأهمية  ال تكون املعاهدة الغية بال�س��رورة اإذا كانت تخرق القانون الوطني "ما مل يكن هذا اخلرق بيرِّ

)23(

اأ�سا�سية من قواعد القانون الداخلي".

د حدوث تغيري يف حكومة اإحدى الدول االأطراف اأو الأن االأطراف قطعت 
ّ
ال تنه��ي املعاهدة اأو يعلق العمل بها تلقائياً ملجر

 اإاّل اأنه يجوز للدول اأن تن�س��حب من معاهدة اأو اأن تنهيها اأو اأن تعلق تنفيذها وفقاً 
)24(

العلقات الدبلوما�س��ية اأو القن�س��لية.

 واخلرق املادي ملعاهدة ما يكون �س��بباً �سحيحاً لتعليقها 
)25(

الأ�س��اليب تن�ض عليها املعاهدة اأو مبوافقة جميع الدول االأطراف.

ر   اأو املعاهدات احلديثة اخلا�سة بحقوق االإن�سان, ال يبرِّ
)27(

 اأما فيما يتعلق باملعاهدات ذات الطابع االإن�س��اين.
)26(

اأو الإنهائها.

خرق مادي من جانب اأحد االأطراف تعليق املعاهدة.

ر ا�س��تحالة تنفيذ معاهدة ما وحدوث تغري اأ�سا�س��ي يف الظروف يف �س��ياقات حمددة اإنه��اء املعاهدة اأو تعليق  ويج��وز اأن تبرِّ

 غري اأن ذلك ال ينطبق فيما يتعلق باملعاهدات التي تعنيرِّ حّداً اإقليمياً. وال يجوز االحتجاج 
)28(

تنفيذها اأو االن�سحاب منها.

بحدوث تغري اأ�سا�س��ي يف الظروف الإنهاء املعاهدة اأو االن�س��حاب منها اإذا كان التغري االأ�سا�س��ي نتيجة خلرق الطرف الذي 

)29(

يحتج بحدوثه اإما اللتزام مبقت�سى املعاهدة اأو الأي التزام دويل اآخر اإزاء طرف اآخر يف املعاهدة.

 ولكن, من الناحية العملية, 
)30(

ت�س��تبعد اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات �س��راحة اآثار احلرب اأو االأعمال العدائية امل�س��لحة,

يعل��ق تنفيذ معاهدات عديدة اأو تنهي يف وقت احل��رب. وال ينطبق ذلك على املعاهدات املتعلقة بقانون احلرب اأو بالقانون 

)31(

االإن�ساين والكثري من معاهدات حقوق االإن�سان التي ي�ستمر وجوب تطبيقها حتى وقت احلرب.

ما هو �لقانون �لدويل �لعريف؟  2-1-1

ال توجد هيئة ت�سريعية دولية ت�ستطع اأن تن�سئ قوانني تكون ملزمة جلميع الدول. )فاملعاهدات لي�ست ُملِزمة اإاّل للدول التي 

وافقت على اأن تكون ملزمة بها(. ولذلك ين�ساأ القانون الدويل الوحيد الذي ميكن اعتباره واجب التطبيق عموماً من العرف 

الدويل. والقانون الدويل العريف هو "ممار�سة عامة مقبولة مبثابة قانون".
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 انظر اأي�ساً الف�سل 1-1-2, وباالأخ�ض "ما هي القاعدة االآمرة )Jus Cogens("؟
)22(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 46)1(.
)23(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 63.
)24(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 54 واملادة 57.
)25(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 60.
)26(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 60)5(, انظر اأي�ساً الراأي اال�ست�ساري ب�ساأن مفعول التحفظات, املحكمة امل�سرتكة بني البلدان االأمريكية واملعنية 
)27(

.)ser. A( No. 2، 22 I.L.M. 37 )1983( بحقوق االإن�سان

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 61.
)28(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 62.
)29(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 73.
)30(

 مثل العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, واتفاقية حقوق الطفل, واتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية 
)31(

اأو اللاإن�سانية اأو املهينة. وترد مناق�سة تتناولها فيما يلي يف اجلزاأين 3 و4.



وال تعتب ممار�سة الدول مبثابة قانون دويل عريف اإاّل اإذا ا�ستوفت حمّكني:

•اأن تكون املمار�سة مت�سقة ومت�ساوية وعامة بقدر كاٍف, 	
• 	.)opinio juris sive necessitatis( ًواأن تعتب �سرورية اأو اإلزامية قانونا

واإذا كانت الدول تطّبق ممار�س��ة عموماً وب�س��ورة مت�ساوقة من باب املجاملة اأو كعادة ولكن لي�ض الأنها تعتبها �سرورة قانونية 

ميكن اعتبارها عادة دولية ولكنها ال تكون مبثابة قانون دويل عريف.

1(  كيف ين�ساأ �لقانون �لدويل �لعريف؟

ميكن تبنيُّ ممار�سة الدول من خلل البيانات احلكومية الر�سمية يف املوؤمترات الدولية اأو يف املرا�سلت الدبلوما�سية. واالتفاقات 

واملعاهدات دليل على ممار�س��ة الدول. وميكن اأي�س��اً اأن تعتب قرارات املحاكم الوطنية اأو التدابري الت�سريعية اأو غري ذلك من 

االإجراءات التي تتخذها الدول ملعاجلة الق�سايا الدولية مبثابة ممار�سة. كما ميكن تبنيُّ ممار�سة الدول من خلل االإحجام عن 

العمل وكذلك العمل.

وال يلزم اأن تكون املمار�س��ة عاملية لكي تعتب قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف, ولكن ينبغي اأن يقلبها عدد كبري من 

الدول كما ينبغي اأاّل يكون عدد كبري من الدول قد ثبت على رف�س��ها. والدولة التي ثبتت على رف�ض اإحدى املمار�س��ات 

قبل اأن تبلغ تلك املمار�س��ة مكانة القانون الدويل العريف ال تكون ملزمة بها متى ت�س��بح قانوناً ما دامت لي�ست تلك القاعدة 

 وتكون جميع الدول االأخرى ملزمة بقاعدة من قواعد القانون الدويل العريف.
)32(

من القواعد االآمرة.

من ال�سعب للغاية حتديد متى تكت�سب املمار�سة �سفة القانون الدويل العريف. فيكاد يعني تعريف القانون الدويل العريف 

اأنه يتطور ويتغري مبرور الوقت وفقاً للجتاهات ال�سائدة يف ممار�سات الدول. وقد ت�ساعد م�سادر ثانوية للقانون اإثبات وجود 

قواع��د للقان��ون الدويل العريف. كما جتدر ملحظ��ة اأنه ال يلزم اأن تكون اإحدى املمار�س��ات مطابقة بدقة مطلقة للقاعدة 

لكي ت�س��بح عرفية. وبغية ا�س��تنتاج وجود قواعد عرفية, يكفي اأن يكون �سلوك الدول عموماً متم�سياً مع تلك القواعد, 

واأن تك��ون حاالت �س��لوك الدول غري املتوافق��ة مع قاعدة ما قد عوملت على اأنها خرق لتل��ك القاعدة. فمثًل, ال يزال 

ا�س��تعمال التعذيب ممار�س��ة متبعة يف عدد من الدول, ولكن ال يعني ذلك اأنه ميكن القول اإنه لي�ست هناك ممار�سة كافية 

الإقرار حظر عريف للتعذيب.

وثم��ة مث��ال على قانون دويل عريف مو�س��وع, وه��و واجب الدول اأن متتنع ع��ن تنظيم اأي اأعمال اإرهابي��ة يف دولة اأخرى اأو 

 وعلى 
)33(

التحري�ض عليها اأو امل�س��اعدة, اأو امل�س��اركة فيها اأو قبول اأن�سطة منظمة يف اأرا�سيها بهدف ارتكاب تلك االأعمال.

الرغم من طول اأجل مناق�س��ة املو�س��وع ال يوجد بعد تعريف متفق عليه عاملياً للإرهاب, ال يف القانون الدويل العريف وال يف 

قانون املعاهدات الدويل.
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 انظر اأي�ساً الف�سل 1-1-2, وباالأخ�ض "ما هي القاعدة االآمرة )Jus Cogens("؟.
)32(

 مثًل, ديباجة قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001(.
)33(



2(  ما هي �لقاعدة �لآمرة؟

47- هناك بع�ض قواعد القانون الدويل العريف االأقل قابلية للتغيري بعدما اكت�سبت من�زلة القواعد االآمرة يف القانون الدويل. 

ر ما قد اأ�س��بح يعتب غري حمتمل ب�س��بب اخلطر الذي ي�سكله على بقاء الدول  وهي "قواعد ال�س��لوك املو�س��وعية التي حتظرِّ

)34(

و�سعوبها واأب�سط احلقوق االإن�سانية االأ�سا�سية".

ر االإبادة اجل��ماعية والتعذيب وال��رق وا�س��تخدام الع��ن�ف خم��الفة مليثاق  وم��ن اأمثلة القواعد االآمرة ه��ناك قواعد حتظرِّ

الأمم املتحدة.

وقواع��د القان��ون االآمرة )jus cogens( "ال ميكن تغيريها اإاّل بقاعدة الحقة من قواع��د القانون الدويل العام يكون لها نف�ض 

 .)erga omnes( د اأهمية تلك القواعد يف اأنها تن�س��ئ التزامات على الدول اإزاء املجتمع الدويل باأ�سره��  وتتج�سَّ
)35(

الطابع".

ويجب احرتام تلك القواعد وال ميكن تقييدها, حتى يف مواجهة خطر ج�سيم مثل اخلطر الذي ي�سكله االإرهاب.

ما هي مبادئ �لقانون �لعامة؟  3-1-1

كانت قواعد القانون العامة التي اعرتفت بها ُنظم العامل القانونية الرئي�س��ية اأو التي كانت م�س��رتكة فيما بينها بالغة االأهمية 

تاريخياً يف تبنيُّ قواعد القانون الدويل. ومع التطور ال�سريع احلا�سل يف قانون املعاهدات املتعددة االأطراف يف القانون الدويل 

ل العديد من مبادئ القانون العامة اإىل قانون دويل عريف من خلل املمار�س��ة قلَّت اأهمية مبادئ القانون  احلدي��ث؛ وم��ع حتوُّ

العامة يف الع�سر احلديث. اإاّل اأنها ال تزال ت�ستعمل اأحياناً ل�سّد الثغرات املوجودة يف النظام القانوين الدويل.

من االأمثلة على ا�س��تعمال "مبادئ القانون العامة" اال�س��تعانة مببداأ االأمر املق�س��ي به )res judicata(, الذي يعني اأنه متى 

)36(

حكم نهائياً يف مو�سوع بني طرفني ومل يعد قابًل لل�ستئناف ال ميكن اإعادة اإقامة دعوى ب�ساأنه.

 �لقانون 
نُّ

ــ ن ــرى �لتــي ميكن تب ــا هي �لأماكن �لأخـ ــادر ثانوية للقانون—م 1-1-4  م�س

�لدويل منها؟

ت�ساعد القرارات الق�سائية ومذاهب كبار املوؤلفني يف القانون كّل من تبنيُّ قواعد القانون الدويل وتف�سري تلك القواعد. ويف 

املمار�سة العملية تعطي م�ستويات خمتلفة من االعتبار الأنواع خمتلفة من م�سادر القانون الثانوية.

1(  كيف توؤثر �لقر�ر�ت �لق�سائية يف �لقانون �لدويل؟

ق��رارات حمكمة العدل الدولية هي القرارات الق�س��ائية االأق��وى حجية قيما يتعلق بالقانون الدويل. فاإذا ق�س��ت حمكمة 

 ما قد اأ�س��بح قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف يكاد ي�س��تحيل دح���ض ذلك املبداأ, اإاّل اأن 
ً
الع��دل الدولي��ة باأن مبداأ

 وقرارات املحاكم الدولية االأخرى, 
)37(

نة. قرارات حمكمة العدل الدولية لي�س��ت ملزمة عموماً اإاّل للأطراف يف ق�س��ية معيَّ
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 تعليقات جلنة القانون الدويل على مواد خا�سة مب�سوؤولية الدول, التعليق على املادة 40 )3(.
)34(

 اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات, املادة 53.
)35(

 حكم �س��ادر عن حمكمة العدل الدولية يف 2007/2/26. تطبيق اتفاقية منع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )البو�س��نة والهر�سك �سد �سربيا 
)36(

واجلبل االأ�سود(, الفقرات 114-120؛ النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية, املادة 60 فيما يتعلق باالأحكام ال�سادرة عن حمكمة العدل الدولية.

 حمكمة العدل الدولية, النظام االأ�سا�سي, املادة 59.
)37(



مثل املحكمة الدولية لقانون البحار, اأو املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�س��لفيا ال�س��ابقة, اأو املحكمة اجلنائية الدولية, اإ�سافًة 

اإىل القرارات �سبه الق�سائية التي ت�سدرها هيئات من�ساأة مبوجب معاهدات, مثل اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان, تعتب اأي�ساً 

قوية احلجّية.

وقد تكون قرارات املحاكم الوطنية واالإقليمية التي تطبرِّق القانون الدويل ذات �س��لة باملو�س��وع ولكنها تكون اأقل ثقًل من 

قرارات املحاكم الدولية.

ما هي "مذ�هب كبار �ملوؤلف ن يف �لقانون"؟  )2

تت�سمن "مذاهب كبار املوؤلفني يف القانون" كل من اآراء فرادى العلماء واخلباء, واالأهم من ذلك, اآراء �سادرة عن هيئات 

ذات �س��هرة دولية مثل جلنة القانون الدويل. والراأي ال�س��ادر عن هيئة دولية مثل جلنة القانون الدويل اأو هيئة خا�س��ة حتظى 

باحرتام عظيم وتتاألف من قانونيني حمرتمني من نظم قانونية خمتلفة مينح قدر من الثقل اأكرث من قرار ق�س��ائي وطني اأو من 

راأي اأكادميي فردي ب�ساأن نقطة من نقاط القانون الدويل.

جلنة �لقانون �لدويل

�س��ة لتطوير القانون 
َّ
اأن�س��اأت اجلمعية العامة للأمم املتحدة جلنة القانون الدويل يف عام 1947, وهي هيئة تابعة للأمم املتحدة مكر

الدويل وتدوينه تدريجياً, وفقاً للمادة 13)1()اأ( من ميثاق االأمم املتحدة. وجتتمع اللجنة يف جنيف لفرتة ت�سل اإىل ثلثة اأ�سهر 

كل �س��يف. وهي تتاألف من 34 من القانونيني الدوليني البارزين ميثلون النظم القانونية الرئي�س��ية يف العامل, تنتخب اجلمعية 

العامة كل منهم ملدة خم�ض �سنوات, للعمل ب�سفتهم ال�سخ�سية ال كممثلني حلكوماتهم.

ومن اأمثلة املوا�سيع املنجزة ما يلي:

• )ن�سر يف حولية جلنة القانون  	1996 ،)"Draft articles on the law of treaties"( م�س��روع مواد ب�س��اأن قانون املعاهدات 

الدويل, 1966, املجلد الثاين(

 • 	Ways and means of making the evidence of" طرائق واأ�س��اليب تي�س��ري اإتاح��ة بينة القان��ون ال��دويل الع��ريف 

customary international law more readily available" )تقرير جلنة القانون الدويل 1950, ن�س��ر يف حولية جلنة 

القانون الدويل, 1950, املجلد الثاين(

• اال�س��تنتاجات التي خل�ست اإليها اأعمال فريق الدرا�سة املعني بت�ستت القانون الدويل: ال�سعوبات النا�سئة من تنويع  	
 Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of"  القان��ون ال��دويل وتو�س��يع نطاق��ه

  "International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law

)تقرير جلنة القانون الدويل, 2006, ن�سر يف حولية جلنة القانون الدويل, 2006, املجلد الثاين, اجلزء الثاين(

 تت�سمن املو�سوعات قيد البحث ما يلي:

• )التقرير االأّويل عن  	)aut dedere aut judicare - االلتزام بالت�س��ليم اأو املحاكمة )مبداأ اإما الت�س��ليم واإم��ا املحاكم��ة 

)A/CN.4/571; A/CN.4/585و Cor.1; A/CN.4/599 ,االلتزام بالت�سليم اأو املقا�ساة

• 	)A/CN.4/564; A/CN.4/582 ,م�سوؤولية املنظمات الدولية )انظر مثًل التقرير الرابع عن م�سوؤولية املنظمات الدولية

• 	)A/CN.4/565; A/CN.4/573; A/CN.4/581 ,طرد االأجانب )طرد االأجانب: مذكرة من االأمانة

www.un.org/law/ilc/  
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ماذ� يق�سد بالقانون غري �مللزم؟  5-1-1

معظم القرارات واالإعلنات والتو�س��يات وما �س��ابه ذلك مما ت�سدره املنظمات الدولية لي�س��ت ذات طبيعة ملزمة قانوناً, اإاّل 

اأنه ميكن اأن توفر وتوفر فعًل م�س��ادر مفيدة لللتزامات ال�سيا�س��ية وكذلك يف كثري من االأحيان للقواعد النا�سئة من قواعد 

.")soft law( القانون الدويل. ويعرف هذا النوع من ال�سكوك جملة با�سم "القانون غري امللزم

ة - االأطراف املتفاو�سة التي لديها  و�سكوك القانون غري امللزم, ومن بينها قرارات اجلمعية العامة, تتفاو�ض ب�ساأنها - بح�سن نيَّ

ع باأن االلتزامات غري امللزمة �سوف يويف بها بقدر معقول. وجتدر ملحظة اأن بيانات القانون غري امللزم كثرياً ما  �سيء من التوقُّ

تت�س��من عبارات تبعث على االعتماد عليها لتح�س��ني عملية �سوغ ال�سيا�سات العامة. ومن اأمثلة ذلك معايري االأمم املتحدة 

وقواعده��ا يف جمال من��ع اجلرمية والعدالة اجلنائية, واملبادئ املعيارية ومعايري منع اجلرمي��ة والعدالة اجلنائية املعرتف بها دولياً 

 مثل املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني واملعاهدة النموذجية 
)38(

التي و�سعها املجتمع الدويل على مدى العقود املن�سرمة,

لتبادل امل�س��اعدة يف امل�س��ائل اجلنائية, اللتني اعتمدتهما اجلمعية العامة كلتيهما يف جل�ستها العامة الثامنة وال�ستني يوم 14 

)39(

كانون االأول/دي�سمب 1990.

ر االأدلة اللزمة الإثبات وجود  وقد تكون لقرارات اجلمعية العامة قيمة معيارية اأي�ساً يف بع�ض االأحيان. ويعني ذلك اأنها توفرِّ

قاعدة اأو ن�س��وء راأي قانوين. ولتقييم ما اإذا كان الأحد قرارات اجلمعية العامة قيمة معيارية, يتعني فح�ض م�س��مونه و�سروط 

اعتماده وم�ساألة ما اإذا كان يوجد راأي قانوين يتعلق بالقيمة املعيارية التي يعرب عنها.

قالت حمكمة العدل الدولية ما يلي:

حمكمة العدل الدولية, فتوى ب�س��اأن م�س��روعية التهديد با�ستعمال االأ�سلحة النووية اأو ا�ستعمالها فعًل )8 متوز/ 

يوليه 1996(:

نة, اأن  'اإن ق��رارات اجلمعي��ة العامة, حتى اإن مل تكن ملزمة, قد تكون لها اأحيان��اً قيمة معيارية. وميكنها, يف ظروف معيَّ
م اأدلة مهمة الإثبات وجود قاعدة اأو ن�س��وء راأي قانوين. والإثبات ما اإذا كان ذلك �س��حيحاً فيما يتعلق بقرار معنيَّ  تقدرِّ

من قرارات اجلمعية العامة يلزم فح�ض م�سمونه و�سروط اعتماده, كما يلزم التحقق من وجود راأي قانوين ب�ساأن طبيعته 

)40(

املعيارية. اأو قد تبنيرِّ �سل�سلة من القرارات التطور التدريجي للراأي القانوين اللزم الإر�ساء قاعدة جديدة'.

وقد اأ�س��بحت بع�ض ق��رارات اجلمعية العامة مقبولة على اأنه��ا اإعلنات للقانون الدويل العريف, وم��ن اأمثلة ذلك االإعلن 

)41(

العاملي حلقوق االإن�سان.
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.www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html انظر 
)38(

www.un.org/documents/ga/res/45/a45r116. للطلع على اإحالة اإلكرتونية العتماد اجلمعية العامة املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني, انظر 
)39(

.www.un.org/documents/ga/res/45/a45r117.htm وللمعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل اجلنائية, انظر .htm

 حمكمة العدل الدولية, فتوى ب�ساأن م�سروعية التهديد با�ستعمال االأ�سلحة النووية اأو ا�ستعمالها فعًل )8 متوز/يوليه 1996(, تقرير 1996, ال�سفحتان 
)40(

.267-226

.www.un.org/Overview/rights.html االإعلن العاملي حلقوق االإن�سان, انظر 
)41(



ما هي �لآثار �لقانونية لقر�ر�ت جمل�ص �لأمن؟  6-1-1

ميك��ن اأن تك��ون ق��رارات جمل�ض االأمن قانوناً غري مل��زم وقانوناً ملزماً على حد �س��واء, وكثرياً ما تت�س��من قرارات املجل�ض 

العن�س��رين كليهما. وقرارات جمل�ض االأمن, التي ت�س��تند اإىل الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم املتحدة وت�س��تعمل �سيغة 

اإلزامية, ملزمة جلميع الدول االأع�س��اء يف االأمم املتحدة. ويت�س��من ذلك, مثًل, ق��رار جمل�ض االأمن 1373 )2001( الذي 

اعتم��د يف اأعق��اب الهجم��ات االإرهابية التي وقعت يف 11 اأيلول/�س��بتمب 2001, ويلزم جميع الدول االأع�س��اء يف االأمم 

م تقدمي امل�س��اعدة للأن�س��طة 
ّ
املتح��دة, يف جملة اأم��ور, باأن تتخذ اخلطوات اللزمة ملنع ارتكاب االأعمال االإرهابية, واأن جتر

االإرهابية, وعدم توفري الدعم املايل وامللذ االآمن للإرهابيني, واأن تزّود "كل منها االأخرى باأق�س��ى قدر من امل�س��اعدة فيما 

)42(

يتعلق بالتحقيقات اأو االإجراءات اجلنائية".

نة من قرارات جمل�ض االأمن يف الطبيعة اخلا�س��ة للف�س��ل 
َّ
ويكمن �س��بب الطبيعة االإلزامية التي تت�س��م بها قرارات معي

ال�س��ابع من امليثاق. فيمكن ملجل�ض االأمن اأن يتخذ تدابري اإنفاذية حلفظ ال�س��لم واالأمن الدوليني اأو اإعادته اإىل ن�س��ابه. 

وتن���ض امل��ادة 25 من امليثاق على اأن "يتعهد اأع�س��اء االأمم املتحدة بقب��ول قرارات جمل�ض االأم��ن وتنفيذها وفق هذا 

امليث��اق". وعلوة على ذلك, تفيد املادة 48 باأن "االأعمال اللزمة لتنفيذ قرارات جمل�ض االأمن حلفظ ال�س��لم واالأمن 

الدويل يقوم بها جميع اأع�س��اء االأمم املتحدة اأو بع�ض هوؤالء االأع�س��اء وذلك ح�س��بما يقرر املجل�ض", وثانياً باأن "يقوم 

اأع�س��اء االأمم املتحدة بتنفيذ القرارات املتقدمة مبا�س��رة وبطريق العمل يف الوكاالت الدولية املتخ�س�س��ة التي يكونون 

اأع�س��اء فيها". وا�س��تناداً اإىل تلك املواد من امليثاق تكون الدول االأع�ساء ملزمة بحكم القانون الدويل باأن ت�سع قرارات 

جمل�ض االأمن حمل التنفيذ, حتى عندما تكون تلك االأحكام متعار�سة مع القانون الداخلي.

وكما ذكر اأعله, ميكن اأن تت�س��من قرارات جمل�ض االأمن امل�س��تندة اإىل الف�س��ل ال�س��ابع عنا�س��ر من كل من القانون غري 

امللزم والقانون امللزم. وميكن تقرير ما اإذا كان عن�س��ر معنّي ملزماً جلميع الدول االأع�س��اء بفح�ض االأ�سلوب الذي ي�ستعمله. 

ر اأن ]...[ الدول" تكون ملزمة للدول, بينما ي�س��تعمل جمل�ض االأمن  فاالأح��كام التي تب��داأ بعبارة اإن جمل�ض االأمن "يقررِّ

�سيغة يف االأحكام غري امللزمة مثل "يدعو" و"يحث" و"ي�سجع" و"يلحظ", وغري ذلك.

1-2  �لأمم �ملتحدة ومكافحة �لإرهاب

1-2-1  ما هي موؤ�س�سات �لأمم �ملتحدة �لرئي�سية �لعاملة يف جمال مكافحة �لإرهاب؟

ل نوعاً من "الد�ستور"  االأمم املتحدة منظمة دولية ن�ساأت عندما بداأ نفاذ ميثاق االأمم املتحدة, وهو معاهدة متعددة االأطراف ت�سكرِّ

للأمم املتحدة, وذلك يف 24 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1946. وت�سم االأمم املتحدة حالياً 192 من الدول االأع�ساء.
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 قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001(.
)42(



وين�ض ميثاق االأمم املتحدة على مقا�سد االأمم املتحدة:

امليثاق, املادة 1:

مقا�سد االأمم املتحدة هي:

حفظ ال�سلم واالأمن الدويل, وحتقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابري امل�سرتكة الفعالة ملنع االأ�سباب التي تهدد   -1

ال�س��لم والإزالتها, وتقمع اأعمال العدوان وغريها من وجوه االإخلل بال�س��لم, وتتذرع بالو�س��ائل ال�سلمية, وفقاً ملبادئ 

العدل والقانون الدويل, حلل املنازعات الدولية التي قد توؤدي اإىل االإخلل بال�سلم اأو لت�سويتها.

اإمناء العلقات الودية بني االأمم على اأ�س��ا�ض احرتام املبداأ الذي يق�س��ي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�سعوب وباأن   -2

يكون لكل منها تقرير م�سريها, وكذلك اتخاذ التدابري االأخرى امللئمة لتعزيز ال�سلم العام.

حتقيق التعاون الدويل على حل امل�س��ائل الدولية ذات ال�س��يغة االقت�س��ادية واالجتماعية والثقافية واالإن�سانية   -3

وعلى تعزيز احرتام حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية للنا�ض جميعاً والت�س��جيع على ذلك اإطلقاً بل متييز ب�سبب 

اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين وال تفريق بني الرجال والن�ساء.

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتن�سيق اأعمال االأمم وتوجيهها نحو اإدراك هذه الغايات امل�سرتكة.  -4

كما ين�ض امليثاق على مبادئ االأمم املتحدة:

امليثاق, املادة 2:

تعمل الهيئة واأع�ساوؤها يف �سعيها وراء املقا�سد املذكورة يف املادة االأوىل وفقاً للمبادئ االآتية:

تقوم الهيئة على مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة بني جميع اأع�سائها.  -1

لكي يكفل اأع�س��اء الهيئة الأنف�س��هم جميعاً احلقوق واملزايا املرتتبة على �س��فة الع�سوية يقومون يف ح�سن نية   -2

بااللتزامات التي اأخذوها على اأنف�سهم بهذا امليثاق.

يف�ض جميع اأع�س��اء الهيئة منازعاتهم الدولية بالو�س��ائل ال�س��لمية على وجه ال يجعل ال�سلم واالأمن والعدل   -3

الدويل عر�سة للخطر.

ميتنع اأع�ساء الهيئة جميعاً يف علقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة اأو ا�ستخدامها �سد �سلمة االأرا�سي   -4

اأو اال�ستقلل ال�سيا�سي الأية دولة اأو على اأي وجه اآخر ال يتفق ومقا�سد "الأمم املتحدة".

يقدم جميع االأع�ساء كل ما يف و�سعهم من عون اإىل "الأمم املتحدة" يف اأي عمل تتخذه وفق هذا امليثاق, كما   -5

ميتنعون عن م�ساعدة اأية دولة تتخذ االأمم املتحدة اإزاءها عمًل من اأعمال املنع اأو القمع.
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تعمل الهيئة على اأن ت�س��ري الدول غري االأع�س��اء فيها على هذه املبادئ بقدر ما تقت�س��يه �س��رورة حفظ ال�سلم   -6

واالأمن الدويل.

لي�ض يف هذا امليثاق ما ي�سوغ "للأمم املتحدة" اأن تتدخل يف ال�سئون التي تكون من �سميم ال�سلطان الداخلي   -7

لدولة ما, ولي�ض فيه ما يقت�س��ي االأع�س��اء اأن يعر�سوا مثل هذه امل�سائل الأن حتل بحكم هذا امليثاق, على اأن هذا املبداأ 

ال يخل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الف�سل ال�سابع.

يت�س��من ميثاق االأمم املتحدة بنداً خا�س��اً بال�س��يادة ين�ض على اأنه "اإذا تعار�س��ت االلتزامات التي يرتبط بها اأع�ساء االأمم 

 
)43(

املتح��دة - وفق��اً الأحكام هذا امليثاق - مع اأي التزام دويل اآخر يرتبطون ب��ه فالعبة بالتزاماتهم املرتتبة على هذا امليثاق.

ويعني ذلك اأن ميثاق االأمم املتحدة يوجد على قمة الرتتيب التدرجي اللتزامات القانون الدويل.

وتتاألف منظومة االأمم املتحدة من عدد من الهيئات املختلفة ومن الكيانات والوكاالت املتخ�س�س��ة املتباينة اخل�س��ائ�ض 

وال�سلطات والواليات. وترد فيما يلي قائمة خمت�سرة ت�سم ما ي�سارك منها ب�سورة مبا�سرة يف اأن�سطة مكافحة االإرهاب؛ 

و�س��وف ي�س��ار يف الف�س��ول ذات ال�س��لة اإىل بع�ض من االأجهزة االأخ��رى التي تتناول مكافح��ة االإرهاب من خلل 

دة. منظوراتها املحدَّ

�جلمعية �لعامة  )1

ما هي اأدوار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ووالياتها؟

www.un.org/ga/    

اجلمعية العامة هي الهيئة الوحيدة التابعة للأمم املتحدة التي تتمتع فيها جميع الدول االأع�س��اء بحق التمثيل وبالت�س��ويت 

 وتتخذ القرارات 
)44(

على اأ�سا�ض "�سوت واحد لكل دولة". ويجوز لها اأن تناق�ض اأي م�سائل اأو اأمر يدخل يف نطاق امليثاق.

الهامة باأغلبية الثلثني, اإاّل اأن معظم القرارات تتخذ يف الواقع على اأ�سا�ض توافق االآراء.

)45(

 وفقاً مليثاق االأمم املتحدة, اجلمعية العامة:

امليثاق, الف�سل الرابع:

• للجمعية العامة اأن تنظر يف املبادئ العامة للتعاون يف حفظ ال�سلم واالأمن الدويل, مبا يف ذلك نزع ال�سلح؛ ولها  	
اأن تقّدم تو�سيات ب�سدد تلك املبادئ؛

• للجمعية العامة اأن تناق�ض اأية م�س��األة تكون لها �س��لة بحفظ ال�س��لم واالأمن الدويل, ولها اأن تقّدم تو�س��ياتها  	
ب�سددها, فيما عدا اأي منازعة اأو و�سع يكون قيد البحث يف جمل�ض االأمن؛
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 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 103.
)43(

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 10 واملادة 97.
)44(

 ميثاق االأمم املتحدة, الف�سل الرابع.
)45(



• للجمعي��ة العامة اأن تناق�ض اأية م�س��األة تدخل يف نطاق امليثاق اأو تت�س��ل ب�س��لطات اأي هيئ��ة من هيئات االأمم  	
املتحدة, مع اال�ستثناء نف�سه؛

• تن�س��ئ اجلمعية العامة درا�س��ات وت�سري لتو�س��يات بق�س��د اإمناء التعاون الدويل يف امليدان ال�سيا�سي, وت�سجيع  	
التقّدم املطرد للقانون الدويل وتدوينه, واالإعانة على حتقيق حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�سية, واإمناء التعاون 

الدويل يف امليادين االقت�سادية واالجتماعية واالإن�سانية والثقافية والتعليمية وال�سحية؛

ية بني االأمم؛ ر �سفو العلقات الودرِّ •للجمعية العامة اأن تو�سي باتخاذ تدابري لت�سوية اأي موقف قد يعكرِّ 	
•تتلقى اجلمعية العامة تقارير من جمل�ض االأمن ومن هيئات اأخرى تابعة للأمم املتحدة وتنظر فيها؛ 	

د االأن�سبة املالية املقررة على الدول االأع�ساء؛ •تنظر اجلمعية العامة يف ميزانية االأمم املتحدة وحتدرِّ 	
• تنتخب اجلمعية العامة اأع�س��اء جمل�ض االأمن غري الدائمني واأع�س��اء املجال�ض والهيئات االأخرى التابعة للأمم  	

املتحدة, وتعنيرِّ االأمني العام بناًء على تو�سية جمل�ض االأمن.

ما هو �لدور �لذي توؤّديه �جلمعية �لعامة يف جمال مكافحة �لإرهاب؟

ز التعاون �س��د االإرهاب ويف ت�سجيع احلكومات على اأن توثرِّق  توؤّدي اجلمعية العامة دوراً هاماً يف و�س��ع اإطار قانوين دويل يعزرِّ

عملها معاً يف الت�سّدي لهذا اخلطر. ويف عام 1994 اأعادت اجلمعية العامة تاأكيدها اأن االأعمال االإرهابية "اإجرامية وال ميكن 

اإ�ساعة  بها  يراد  اأو  منها  يق�سد  التي  االإرهابية  "االأعمال  اأن  علن 
ُ
اأ كما  تبيرها, اأينما ارُتكبت واأّياً كان مرتكبوها ]...[". 

حالة من الرعب, الأغرا�ض �سيا�س��ية, بني عامة اجلمهور اأو جماعة من االأ�س��خا�ض اأو اأ�س��خا�ض معيَّنني هي اأعمال ال ميكن 

 اأو الديني اأو اأي 
ّ

تبيرها باأي حال من االأحوال اأّياً كان الطابع ال�سيا�س��ي اأو الفل�س��في اأو العقائدي اأو العن�س��ري اأو االإثني

ن بعد,   اإاّل اأنه جتدر ملحظة اأن اجلمعية العامة مل تتمكَّ
)46(

طابع اآخر للعتبارات التي قد يحتج بها لتبير تلك االأعمال".

على الرغم من �س��نوات من النقا�ض, اأن تتو�س��ل اإىل توافق يف االآراء ب�س��اأن تعريف االإرهاب الأنه ال يوجد توافق يف االآراء 

ب�ساأن نطاق للتطبيق.

كثرياً ما تعمل اجلمعية العامة من خلل هيئات فرعية—اأو جلان—يكون اأع�س��اوؤها جميعاً اإما دول اأو جمموعة 

 وعمل بع�ض تلك الهيئات الفرعية ذو �س��لة مبا�س��رة 
)47(

من الدول انتخبتها اجلمعية العامة لتخدم يف تلك الهيئة.

مبكافحة االإرهاب:
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 اجلمعية العامة, القرار 60/49, املوؤرخ 9 كانون االأول/دي�س��مب 1994, االإعلن املتعلق بالتدابري الرام��ية اإىل الق�س��اء عل���ى االإره��اب ال��دويل, 
)46(

.A/RES/49/60

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 22.
)47(



ما هي جلان �جلمعية �لعامة �لتي تعالج مو�سوع مكافحة �لإرهاب؟

)48(
�للجنة �لثالثة )�للجنة �لجتماعية و�لإن�سانية و�لثقافية(  )1

ز جزء هام من عمل  تتناول اللجنة الثالثة طائفة متنوعة من الق�س��ايا االجتماعية واالإن�سانية واملتعلقة بحقوق االإن�سان. ويركرِّ

اللجنة على بحث م�س��ائل خا�سة بحقوق االإن�سان. كما تتناول اللجنة ق�سايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية, وتعالج االإرهاب 

من منظور منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

www.un.org/ga/third/index.shtml  

اللجنة ال�ساد�سة )اللجنة القانونية(  )2

اللجنة ال�ساد�س��ة مكلَّفة بالنظر يف م�س��ائل قانونية. واعتمدت اللجنة يف عام 1994 االإعلن املعلم املتعلق بالتدابري الرامية 

ف االإرهاب باأنه "اأعمال اإجرامية" ال ميكن تبيرها "اأينما ارُتكبت واأّياً كان 
َّ
 الذي عر

)49(

اإىل الق�ساء على االإرهاب الدويل,

مرتكبوها".

www.un.org/ga/sixth/index.shtml  

�للجنة �ملخ�س�سة �لتي �أن�ساأتها �جلمعية �لعامة مبوجب قر�ر �جلمعية �لعامة 210/51

اأن�س��اأت اجلمعية العامة اللجنة املخ�س�س��ة مبوجب القرار 210/51 املوؤرخ 17 كانون االأول/دي�سمب 1996, وكلرِّفت بو�سع 

اتفاقية دولية لقمع الهجمات االإرهابية بالقنابل, واتفاقية دولية لقمع متويل االإرهاب, اإ�س��افة اإىل اتفاقية دولية لقمع اأعمال 

 وقد اأّدت الن�سو�ض التي تفاو�ست اللجنة املخ�س�سة 
)50(

االإرهاب النووي, ال�ستكمال ال�سكوك الدولية القائمة ذات ال�سلة.

ب�ساأنها اإىل اعتماد املعاهدات الثلث املعنية. كما كّلفت اللجنة املخ�س�سة باأن تعالج بعد ذلك و�سائل ملوا�سلة تطوير اتفاقية 

�س��املة ب�س��اأن االإرهاب الدويل وقد عملت من اأجل حتقيق تلك الغاية منذ نهاية عام 2000. وتعقد اللجنة املخ�س�سة عادة 

دورة واحدة يف ال�سنة ملدة اأ�سبوع واحد اأو اأ�سبوعني يف وقت مبّكر من ال�سنة, وتوا�سل العمل يف اإطار فريق عامل تابع للجنة 

ال�ساد�سة يجتمع يف وقت الحق من ال�سنة اأثناء انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة.

www.un.org/law/terrorism  

ل م�س��ادر مفيدة للقانون غ��ري امللِزم ولها اأهمية  كم��ا اعتمدت اجلمعية العامة عدداً من القرارات املتعلقة باالإرهاب ت�س��كرِّ

 وكان اعتماد ا�س��رتاتيجية االأمم املتح��دة العاملية ملكافحة االإرهاب بتوافق 
)51(

ً
�سيا�س��ية كبى حتى اإن مل تكن ملِزمة قانونا.

 اأحد معامل ذلك.
)52(

االآراء يف اأيلول/�سبتمب 2006

�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ساأن جو�نب مكافحة �لإرهاب ذ�ت �ل�سلة بالقانون �لدويل  18

WWW

WWW

WWW

.www.un.org/ecosoc ,انظر اأي�ساً املجل�ض االقت�سادي واالجتماعي 
)48(

 قرار اجلمعية العامة 60/49 املوؤرخ 9 كان��ون االأول/دي�س��مب 1994, االإع���لن املتعّلق بالتدابي���ر ال��رامية اإىل الق�س��اء على االإرهاب ال���دويل, 
)49(

.A/RES/49/60

دت اجلمعية العامة والية اللجنة املخ�س�سة ونقحتها �سنوياً يف قراراتها ب�ساأن مو�سوع تدابري الق�ساء على االإرهاب الدويل.  جدَّ
)50(

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 10 واملادة 14.
)51(

.A/RES/60/288 ,قرار اجلمعية العامة 288/60 املوؤرخ 8 اأيلول/�سبتمب 2006, ا�سرتاتيجية االأمم املتحدة العاملية ملكافحة االإرهاب 
)52(
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ما هي ��سرت�تيجية �لأمم �ملتحدة �لعاملية ملكافحة �لإرهاب؟

ا�س��رتاتيجية االأمم املتح��دة العاملية ملكافحة االإرهاب, التي اعتمدت يف �س��كل قرار للجمعي��ة العامة وخطة عمل مرفقة به, 

�سك عاملي فريد يهدف اإىل تعزيز اجلهود الوطنية واالإقليمية والدولية للت�سدي للإرهاب. وكانت هذه هي املرة االأوىل التي 

رت اأن تتخذ 
َّ
وافقت فيها جميع الدول االأع�س��اء على اتباع نهج ا�سرتاتيجي م�سرتك حيال مكافحة االإرهاب, وذلك باأن قر

خطوات عملية فراداً وجماعياً من اأجل منعه ومكافحته.

وتتاألف اال�سرتاتيجية من اأربع دعائم, هي:

•تدابري ملعاجلة الظروف املف�سية اإىل انت�سار االإرهاب 	
•تدابري ملنع االإرهاب ومكافحته 	

•تدابري لبناء قدرات الدول على منع االإرهاب ومكافحته وتعزيز دور االأمم املتحدة يف هذا ال�سدد 	
•تدابري ل�سمان احرتام حقوق االإن�سان للجميع و�سيادة القانون كاأ�سا�ض جوهري ملكافحة االإرهاب 	

www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml   

جمل�ص �لأمن  )2

ما هي اأدوار جمل�ض االأمن التابع للأمم املتحدة ووالياته؟

www.un.org/Docs/sc   

يتاألف جمل�ض االأمن من خم�ض ع�س��رة دولة ع�سواً, منها خم�سة اأع�ساء دائمون )االحتاد الرو�سي وال�سني وفرن�سا واململكة 

املتحدة لبيطانيا العظمى واإيرلندا ال�س��مالية والواليات املتحدة االأمريكية( وع�س��رة اأع�ساء ينتخبون لفرتات مدتها �سنتان 

وفقاً ل�سيغة ت�سمن توزيعاً جغرافياً عاداًل. واملجل�ض له امل�سوؤولية االأ�سا�سية عن حفظ ال�سلم واالأمن الدوليني.

)53(

وظائف جمل�ض االأمن و�سلطاته, مبوجب امليثاق, هي:

امليثاق, الف�سل اخلام�ض:

•حفظ ال�سلم واالأمن الدويل وفقاً ملقا�سد االأمم املتحدة ومبادئها؛ 	
•فح�ض اأي ن�زاع اأو اأي موقف قد يوؤّدي اإىل احتكاك دويل؛ 	

•التو�سية باأ�ساليب لت�سوية تلك الن�زاعات اأو �سروط الت�سوية؛ 	
•و�سع خطط الإن�ساء منهاج لتنظيم الت�سليح؛ 	

ا اإذا كان قد وقع تهديد لل�سلم اأو عمل من اأعمال العدوان والتو�سية مبا ينبغي اتخاذه من اإجراءات؛ • تقرير م	

 ميثاق االأمم املتحدة, الف�سل اخلام�ض.
)53(
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• طلب اأع�س��اء االأمم املتحدة بتطبيق عقوبات اقت�س��ادية وغري ذلك من التدابري التي ال تتطلب ا�س��تخدام القوة  	
ملنع العدوان اأو لوقفه؛

جراءات ع�سكرية �سد املعتدي؛ • اتخاذ اإ	

•التو�سية بقبول اأع�ساء جدد؛ 	
• تو�س��ية اجلمعية العامة ب�س��اأن تعيني االأمني العام؛ وانتخاب ق�س��اة حمكمة العدل الدولية, بامل�ساركة مع  	

اجلمعية العامة.

وكما �سبق تو�سيحه اأعله, يف الباب 1-1-6, يجوز ملجل�ض االأمن اأن يتخذ قرارات تكون ملِزمة جلميع الدول االأع�ساء يف 

االأمم املتحدة, وفقاً للمادة 25 واملادة 48 من ميثاق االأمم املتحدة.

كيف ميكن ملجل�ص �لأمن �أن ي�ساهم يف مكافحة �لإرهاب؟

ر جمل�ض االأمن اأن اأعمال االإرهاب الدويل "ت�سّكل تهديداً لل�سلم واالأمن الدوليني", اعتمد عدداً من القرارات 
َّ
بعدما قر

)54(

املتعلقة باالإرهاب مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة, يرد بيان بع�سها فيما يلي.

كما اأن�ساأ جمل�ض االأمن ثلث جلان, كلرِّفت بر�سد تنفيذ قرارات حمددة تتعلق باالإرهاب. وتتاألف ع�سوية اللجان من اأع�ساء 

جمل�ض االأمن اخلم�س��ة ع�س��ر جميعاً: الهيئات الفرعية الثلث التي اأن�س��اأها جمل�ض االأمن والتي تعالج الق�س��ايا املتعلقة 

باالإره��اب هي جلنة العقوبات اخلا�س��ة بالقاعدة وطالب��ان, وجلنة مكافحة االإرهاب, وجلنة الق��رار 1540, ولكل منها والية 

زة على النحو الوارد و�سفه فيما يلي: متميرِّ

'1'  جلنة جمل�ض االأمن املن�ساأة عمًل بالقرار 1267 )1999( ب�ساأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط   

بهما من اأفراد وكيانات )جلنة القرار 1267( 

www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml     

  اأن�س��ئت جلنة القرار 1267 مبوجب القرار 1267 )1999( بق�س��د االإ�سراف على تنفيذ اجلزاءات املفرو�سة على 

ز بقرارات  ل نظام اجلزاءات وُعزرِّ اأفغان�س��تان التي ي�س��يطر عليها طالبان ب�سبب تاأييدها الأ�س��امة بن الدن. وقد ُعدرِّ

الحق��ة, م��ن بينه��ا الق��رارات 1333 )2000( و1390 )2002( و1455 )2003( و1526 )2004( و1617 

)2005( و1735 )2007( و 182 )2008(, بحيث اأ�س��بحت اجلزاءات )جتميد االأ�س��ول وحظر ال�س��فر وحظر 

االأ�سلحة( ت�سمل االآن االأفراد والكيانات املرتبطني بتنظيم القاعدة اأو اأ�سامة بن الدن و/اأو الطالبان اأينما وجدوا. 

واللجن��ة مدعوم��ة من اأمانة االأمم املتح��دة ومن فريق الدعم التحليلي ور�س��د اجلزاءات. وحتتف��ظ اللجنة بقائمة 

ت�س��م اأ�س��ماء االأفراد والكيانات املنتمني اإىل تنظيم القاعدة واأ�س��امة بن الدن و/اأو الطالبان, وغريهم من االأفراد 

 وتقّدم اللجنة تقارير منتظمة اإىل جمل�ض 
)55(

دة"(، واجلماعات واملوؤ�س�سات والكيانات املرتبطة بهم )"القائمة املوحَّ

االأمن ب�ساأن اأن�سطتها, بغية حت�سني نظام اجلزاءات, مبا يف ذلك اقرتاح تدابري اإ�سافية.
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 انظر الف�سل 1-2-2-ب.
)54(

 املرجع نف�سه.
)55(



21 مو��سيع خمتارة تتعلق بالقانون �لدويل 

جلنة مكافحة االإرهاب ومديريتها التنفيذية  '2'  

www.un.org/sc/ctc/     

  يف اأعقاب هجمات 11 اأيلول/�س��بتمب 2001 االإرهابية اعتمد جمل���ض االأمن التابع للأمم املتحدة القرار 1373 

)2001(. ويف القرار اأعاد جمل�ض االأمن تاأكيد اأن الهجمات, �ساأنها يف ذلك �ساأن اأي عمل اإرهابي دويل, ت�سّكل 

تهديداً لل�س��لم واالأم��ن الدوليني. كما اأعاد تاأكيد احلق الرا�س��خ للفرد اأو اجلماعة يف الدف��اع عن النف�ض, كما 

هو معرتف به يف ميثاق االأمم املتحدة. والقرار 1373 )2001(, املعتمد مبوجب الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم 

املتحدة, يلزم الدول االأع�س��اء, على وجه التخ�سي�ض, مبنع ووقف متويل االأعمال االإرهابية وجترمي متويل االإرهاب, 

والقيام بدون تاأخري بتجميد اأموال االإرهابيني؛ واالمتناع عن تقدمي اأي �س��كل من اأ�س��كال الدعم اإىل الكيانات 

اأو االأ�س��خا�ض ال�سالعني يف االأعمال االإرهابية؛ وقمع جتنيد اأع�س��اء اجلماعات االإرهابية؛ ومنع تزويد االإرهابيني 

بال�س��لح, واتخاذ اخلطوات اللزمة ملنع ارتكاب االأعم��ال االإرهابية, وعدم اإتاحة امللذ االآمن للإرهابيني؛ ومنع 

من ميّولون اأو يدّبرون اأو يي�ّس��رون اأو يرتكبون االأعمال االإرهابية من ا�س��تخدام اأرا�سيها؛ وكفالة تقدمي اأي �سخ�ض 

ي�س��ارك يف متوي��ل اأعمال اإرهابية اأو تدبريه��ا اأو االإعداد له��ا اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدال��ة؛ وتزويد كل منها 

االأخرى باأق�سى قدر من امل�ساعدة فيما يت�سل بالتحقيقات اأو االإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل اأو دعم االأعمال 

االإرهابي��ة؛ ومنع حت��ركات االإرهابيني اأو اجلماعات االإرهابية عن طريق فر�ض �س��وابط فّعال��ة على احلدود وعلى 

)56(

اإ�سدار اأوراق اإثبات الهوية ووثائق ال�سفر.

  اأن�س��اأ القرار جلنة مكافحة االإرهاب, التي ت�س��م اأع�ساء جمل�ض االأمن اخلم�سة ع�سر جميعاً, لر�سد تنفيذ القرار. 

وزاد تعزي��ز عمل الر�س��د عندما اأن�س��اأ جمل�ض االأمن املديري��ة التنفيذية للجنة مكافحة االإره��اب يف 26 اآذار/

مار�ض 2004, مبوجب القرار 1535 )2004(, مل�س��اعدة اللجنة. والدور الرئي�س��ي للمديرية التنفيذية هو تعزيز 

ق��درة اللجنة على ر�س��د تنفيذ القرار 1373 )2001(, وزيادة قدرات مكافحة االإرهاب لدى الدول االأع�س��اء 

من خلل تي�سري تزويد امل�ساعدة التقنية وت�سجيع توثيق التعاون والتن�سيق مع منظمات دولية اأو اإقليمية اأو دون 

اإقليمية. واكتمل ملك املديرية التنفيذية يف اأيلول/�س��بتمب 2005, واأعلن بدء عملها ر�س��مياً يف كانون االأول/

د جمل�ض االأمن يف قراره 1805 )2008( والية املديرية التنفيذية حتى كانون  دي�س��مب 2005. وبعد ذلك, مدَّ

االأول/دي�سمب 2010.

  ويف اأيلول/�سبتمب 2005, اعتمد جمل�ض االأمن القرار 1624 )2005( الذي يدعو جميع الدول, يف جملة اأمور, 

 ومنذ اأيلول/�سبتمب 2005 ت�سمل 
)57(

اإىل اأن متنع واأن حتظر بن�ض القانون التحري�ض على ارتكاب اأعمال اإرهابية.

جلنة مكافحة االإرهاب يف حوارها مع الدول االأع�ساء جهودها من اأجل تنفيذ هذا القرار.
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��ل تبادل املعلومات العملية,   يطل��ب قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001( اإ�س��افة اإىل ذلك من جميع الدول, على وجه اخل�س��و�ض, باأن تكثرِّف وتعجرِّ
)56(

رة اأو املزيَّفة, واالجتار باالأ�سلحة اأو املتفجرات اأو املواد احل�سا�سة,  بخا�س��ة ما يتعلق منها باأعمال اأو حتركات االإرهابيني اأو ال�س��بكات االإرهابية, وبوثائق ال�س��فر املزوَّ

وبا�س��تخدام اجلماعات االإرهابية لتكنولوجيا االت�س��االت, وبالتهديد الذي ي�س��كله امتلك اجلماعات االإرهابية الأ�سلحة الدمار ال�سامل؛ وتبادل املعلومات وفقاً 

للقوانني الدولية واملحلية والتعاون يف ال�س��وؤون االإدارية والق�س��ائية ملنع ارتكاب االأعمال االإرهابية؛ والتعاون, ب�س��فة خا�س��ة من خلل ترتيبات واتفاقات ثنائية 

ومتعددة االأطراف, على منع وقمع االعتداءات االإرهابية واتخاذ اإجراءات �سد مرتكبي تلك االأعمال؛ واالن�سمام اإىل االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية ذات 

ال�س��لة باالإرهاب وتنفيذها بالكامل؛ وكفالة عدم اإ�س��اءة ا�س��تعمال مرتكبي االأعمال االإرهابية ومنظميها اأو من يي�سرها لو�س��ع اللجئني, وفقاً للقانون الدويل, 

وكفالة عدم االعرتاف باالدعاءات بوجود بواعث �سيا�سية كاأ�سباب لرف�ض طلبات ت�سليم االإرهابيني امل�ستبه فيهم.

 يدعو قرار جمل�ض االأمن 1624 )2005( اإ�سافة اإىل ذلك جميع الدول االأع�ساء اإىل اأن حترم من امللذ االآمن اأي اأ�سخا�ض توجد ب�ساأنهم معلومات موثوقة 
)57(

وذات �سلة ت�سّكل اأ�سباباً جّدية تدعو العتبارهم مرتكبني لذلك الت�سّرف؛ واأن متنع الذين ثبت ارتكابهم الت�سّرف امل�سار اإليه يف الفقرة 1 )اأ( من دخول اأرا�سيها؛ 

ز احلوار وتو�ّس��ع اآفاق التفاهم بني احل�س��ارات, واأن متنع االإرهابيني ومنا�س��ريهم من تخريب املوؤ�س�س��ات التعليمية والثقافية والدينية؛ واأن حتر�ض على كفالة  واأن تعزرِّ

امتثال اأي تدابري تتخذ لتنفيذ هذا القرار جلميع التزاماتها مبوجب القانون الدويل, وال �سيما القانون الدويل حلقوق االإن�سان, وقانون اللجئني, والقانون االإن�ساين.
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جلنة القرار 1540  '3'  

   www.disarmament2.un.org/Committee1540/index.html  

  اأن�س��ئت جلنة الق��رار 1540 مبوجب القرار 1540 )2004(, وكانت مهمتها هي ر�س��د امتثال الدول االأع�س��اء 

لللتزامات الواردة يف القرار, الذي يهدف اإىل منع �س��قوط اأ�س��لحة الدمار ال�س��امل بني اأيدي جهات غري تابعة 

زة بفريق من اخلباء. ويت�س��ّمن برنامج عمل اللجنة جمع  لل��دول, مبا يف ذلك اجلماع��ات االإرهابية. واللجنة معزَّ

معلومات عن حالة تنفيذ الدول جميع جوانب القرار 1540 )2004(.

�لأمانة �لعامة  )3

ما هي �أدو�ر �لأمانة �لعامة لالأمم �ملتحدة وولياتها؟

كيف ي�ساهم عملها يف مكافحة �لإرهاب؟

www.un.org/documents/st.htm  

 وما قد 
)58(

��ذ االأمان��ة العامة قرارات اجلمعية العامة وجمل�ض االأمن. وهي تتاألف م��ن االأمني العام للأمم املتحدة تنفرِّ

 تنتخب اجلمعية العامة االأمني العام لفرتة مدتها خم�ض �سنوات بناًء على تو�سية 
)59(

حتتاج اإليه املنظمة من موظفني.

د حفظ ال�سلم واالأمن  من جمل�ض االأمن. للأمني العام �سلطة "اأن يّنبه جمل�ض االأمن اإىل اأية م�ساألة يرى اأنها قد تهدرِّ

)60(

الدويل".

ما هي فرقة �لعمل �ملعنية بتنفيذ تد�بري مكافحة �لإرهاب؟

اأن�ساأ االأمني العام ال�سابق, ال�سيد كويف عنان, فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة االإرهاب يف متوز/يوليه 2005. وهي 

هيئة للتن�س��يق وتبادل املعلومات ت�س��م عدداً كبرياً من الكيانات واملنظمات عب منظومة االأمم املتحدة النا�س��طة يف ميدان 

مكافحة االإرهاب. وهي تقوم بدور حمفل لتحديد الق�س��ايا والنهوج اال�س��رتاتيجية ومتابعتها وتعزيز ات�ساق االإجراءات يف 

نطاق منظومة االأمم املتحدة.

فرقة �لعمل �ملعنية بتنفيذ تد�بري مكافحة �لإرهاب

 http://www.un.org/terrorism/cttaskforce.html  

ت�س��م فرق��ة العمل, التي يراأ�س��ها مكتب االأم��ني العام, اأربعة وع�س��رين ممثًل من خمتل��ف اإدارات االأمم املتحدة 

والوكاالت املتخ�س�س��ة وال�سناديق والبامج, اإ�س��افة اإىل كيانات اأخرى مث��ل املنظ��مة الدولية لل�سرطة اجلنائية 
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.http://www.un.org/sg انظر 
)58(

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 97.
)59(

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 99.
)60(
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 ومنذ اعتماد ا�س��رتاتيجية االأمم املتح��دة العاملية ملكافحة االإرهاب يتزاي��د اإدراج العمل التنفيذي 
)61(

)اإنرتب��ول(.

�س��من ميادين فرقة العمل الفنية املتخ�س�سة, اإ�س��افة اإىل عملها املتعلق بال�سيا�سة العامة. ومن اأجل ت�سهيل تلك 

العمليات اأن�ساأت فرقة العمل عدة اأفرقة عاملة تعالج ق�سايا مثل:

•متويل االإرهاب؛ 	
•حقوق االإن�سان؛ 	

•التنفيذ املتكامل؛ 	
ف املف�سيان اإىل االإرهاب؛

ُّ
د والتطر •الت�سدُّ 	

•ا�ستعمال االإنرتنت الأغرا�ض اإرهابية؛ 	
•�سحايا االإرهاب؛ 	

• االأهداف املعر�سة للخطر.	

كلمة االأمني العام ال�س��يد بان كي مون اأمام املوؤمتر الدويل املعني باالإرهاب: االأبعاد واملخاطر والتدابري امل�س��ادة, تون�ض 

العا�سمة, تون�ض, 15 ت�سرين الثاين/نوفمب 2007:

اإن فرق��ة العم��ل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة االإرهاب التابعة ل��لأمم املتحدة توّفر الدليل على الكيفية التي ميكن 

اأن تعمل بها االأمم املتحدة كاأ�س��رة واحدة. اإننا نعمل مع الدول االأع�س��اء يف و�س��ع وحتليل املبادرات الوطنية والدولية 

ف والتجنيد لغر�ض االإرهاب؛ ويف جمال النهو�ض بحماية حقوق االإن�س��ان, وامل�س��اعدة على 
ّ
املتعلق��ة مبكافحة التط��ر

حماية االأهداف ال�سعيفة؛ ويف تلبية احتياجات �سحايا االإرهاب.

دليل االأمم املتحدة االإلكرتوين ملكافحة االإرهاب )الذي و�س��عته فرق��ة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة االإرهاب( 

د الدول االأع�ساء واأفرقة االأمم املتحدة القطرية واملوؤ�س�سات ذات ال�سلة باملعلومات املتاحة ب�ساأن موارد االأمم املتحدة  يزورِّ

املتعلقة مبكافحة االإرهاب.

www.un.org/terrorism/cthandbook  

ما هو دور فرع منع �لإرهاب؟

 فرع منع االإرهاب التابع ملكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )املكتب(, الكائن يف فيينا, هو اأحد اجلهات الرئي�سية 

ر م�ساعدة تقنية يف مكافحة االإرهاب يف املجاالت القانونية واملجاالت ذات ال�سلة. وتفي خدماته املتخ�س�سة لتعزيز  التي توفرِّ

دة. النظام القانوين ملكافحة االإرهاب مبجموعة من الواليات املحدَّ

 تت�س��ّمن فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة االإرهاب ممثلني عن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة االإرهاب, واإدارة �س��وؤون نزع ال�سلح, واإدارة 
)61(

ال�س��وؤون ال�سيا�س��ية واإدارة �س��وؤون االإعلم, واإدارة �س��وؤون ال�س��لمة واالأمن, وهيئة خباء جلنة القرار 1540, والوكالة الدولية للطاقة الذرية, ومنظمة الطريان 

املدين الدويل, واملنظمة البحرية الدولية, و�س��ندوق النقد الدويل, واملنظمة الدولية لل�س��رطة اجلنائية )اإنرتبول(, وفريق الدعم التحليلي ور�سد اجلزاءات التابع 

للجنة القرار 1267, ومفو�س��ية االأمم املتحدة حلقوق االإن�س��ان, ومكتب االأمم املتحدة لل�سوؤون القانونية, ومنظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية, واملقرر اخلا�ض املعني 

بحماية حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية اأثناء مكافحة االإرهاب, وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي, ومنظمة االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�س��كو(, 

ومعه��د االأمم املتح��دة االأقاليمي الأبحاث اجلرمية والعدالة, ومكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية, واملنظمة العاملية للجمارك, والبنك الدويل, ومنظمة 

ال�سحة العاملية.
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)62(
وليات �ملكتب يف جمال مكافحة �لإرهاب:

www.unodc.org/unodc/en/terrorism/index.html   

ز على توفري  اعتم��دت اجلمعية العامة يف عام 2002 برناجماً مو�ّس��عاً للأن�س��طة لفرع منع االإرهاب التاب��ع للمكتب ركَّ

امل�س��اعدة التقنية للبلدان, بناًء على طلبها, يف اجلوانب القانونية وما يت�سل بها املتعلقة مبكافحة االإرهاب, باالأخ�ض من 

اأجل الت�سديق على ال�سكوك القانونية العاملية ملكافحة االإرهاب وتعزيز قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنية على تطبيق 

اأحكام تلك ال�سكوك, وفقاً ملبادئ �سيادة القانون. كما يقت�سي برنامج العمل اإ�سافة اإىل ذلك تزويد الهيئات احلكومية 

الدولية مبدخلت فنية, وباالأخ�ض جلنة منع اجلرمية واملجل�ض االقت�س��ادي واالجتماعي واجلمعية العامة وموؤمترات االأمم 

املتحدة ب�ساأن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية, اإ�سافة اإىل مدخلت متخ�س�سة ب�ساأن ق�سايا مكافحة االإرهاب ذات ال�سلة 

من اأجل مبادرات من االأمانة العامة للأمم املتحدة.

حمكمة �لعدل �لدولية  )4

ما هي �أدو�ر حمكمة �لعدل �لدولية وولياتها؟

www.icj-cij.org   

 واأن�سئت يف عام 1945. والنظام االأ�سا�سي ملحكمة 
)63(

حمكمة العدل الدولية هي الهيئة الق�س��ائية الرئي�سية للأمم املتحدة,

ل جزءاً ال يتجزاأ منه. ويف حني اأن جميع الدول االأع�س��اء يف االأمم املتحدة  العدل الدولية ملحق مبيثاق االأمم املتحدة وي�س��كرِّ

اأط��راف يف النظ��ام االأ�سا�س��ي ال بد اأن تقبل الدول اخت�س��ا�ض املحكمة قبل اأن يت�س��نى اإلزامها بامل�س��اركة يف املنازعات 

املعرو�سة على املحكمة.

يجوز ملحكمة العدل الدولية اأن تنظر يف نوعني من الق�س��ايا, هم��ا: املنازعات القانونية فيما بني الدول التي حتيلها اإليها 

)ق�سايا املنازعات( وطلبات ا�ست�سدار فتاوى ب�ساأن م�سائل قانونية حتيلها اإليها هيئات االأمم املتحدة والوكاالت املتخ�س�سة 

)اإجراءات ا�ست�سارية(.

وال ينطبق اخت�س��ا�ض املنازعات اإال على املنازعات فيما بني الدول التي قبلت ذلك االخت�س��ا�ض. اإال اأن حمكمة العدل 

الدولية ال ت�ستطيع اأن تتناول منازعات تتعلق باأفراد اأو بكيانات غري الدول. واالأحكام التي ت�سدرها حمكمة العدل الدولية 

)64(

يف ق�سايا املنازعات ملزمة للأطراف فيها.

ال يجوز اأن يلتم�ض االخت�سا�ض اال�ست�ساري �سوى هيئات االأمم املتحدة والوكاالت املتخ�س�سة, وال ميكن اأن تطلب الدول 

فتاوى اأو اأن يطلبها اأفراد.

 اأحدث الواليات: قرار اجلمعية العامة 172/62 املوؤرخ 18 كانون االأول/دي�سمب 2007, امل�ساعدة التقنية يف جمال تنفيذ االتفاقيات والبوتوكوالت 
)62(

الدولي��ة املت�س��لة باالإرهاب, A/RES/62/172؛ قرار اجلمعي��ة العامة 175/62 املوؤرخ 18 كانون االأول/دي�س��مب 2007, تعزيز برنام��ج االأمم املتحدة ملنع اجلرمية 

والعدال��ة اجلنائية, وال �س��يما قدراته يف جمال التعاون التقن��ي, A/RES/62/175؛ قرار اجلمعية العامة 71/62 املوؤرخ 6 كانون االأول/دي�س��مب 2007, التدابري 

.A/RES/62/71 ,الرامية اإىل الق�ساء على االإرهاب الدويل

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 92.
)63(

 النظام االأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية, املادة 59.
)64(
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 يف حني اأنه ال يجوز ل�س��ائر هيئات االأمم 
)65(

يجوز ملجل�ض االأمن واجلمعية العامة التما�ض فتاوى "يف اأية م�س��األة قانونية"،

 ووفقاً 
)66(

املتحدة والوكاالت املتخ�س�س��ة اإال اأن تلتم�ض فتاوى ب�س��اأن "امل�س��ائل القانونية الداخلة يف نط��اق اأعمالها"،

دة. وقد التم�س��ت فتاوى ب�س��اأن طائفة متنوعة من الق�س��ايا, من بينها االآثار القانونية النا�س��ئة عن ت�س��ييد  لقواعد حمدَّ

 وحتّفظات على 
)68(

 و�سرعية التهديد با�ستعمال االأ�سلحة النووية اأو ا�ستعمالها,
)67(

جدار يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة,

ة ذات ثقل يف م�س��ائل   والفتاوى غري ملزمة ولكنها ت�س��ّكل حجَّ
)69(

اتفاقي��ة من��ع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.

القانون الدويل.

ما هي �لعنا�سر �لرئي�سية لإطار �لأمم �ملتحدة �لقانوين يف ميد�ن مكافحة �لإرهاب؟  2-2-1

 حتتّل االأمم املتحدة ال�س��دارة يف اجلهد العاملي من اأجل مكافحة االإرهاب, ودورها يف مكافحة االإرهاب دور وا�س��ع النطاق. 

ونتيج��ة لوالياتها يف خمتل��ف جوانب االأمن والتنمية والتع��اون تعنى االأمم املتحدة بكل جوانب مكافح��ة االإرهاب تقريباً 

وت�س��تطيع اأن ت�س��اهم فيها. ونظراً اإىل اأن االإرهاب ظاهرة غري وطنية تكون اأكرث االأ�س��اليب كفاءة ملتابعة اال�س��تجابة العاملية 

املطلوبة على م�ستوى ال�سيا�سات العامة ولتدابري الت�سدي من خلل االأمم املتحدة, مع اال�ستفادة من نطاقها العاملي واأدواتها 

املتعددة اجلوانب.

ال توجد معاهدة �س��املة للأمم املتحدة ب�س��اأن االإرهاب وال تعريف ر�س��مي مل�س��طلح "االإرهاب" يف الوقت احلا�سر, اإاّل اأن 

 �سوف تتيح اأخرياً تعريفاً دولياً عاماً 
)70(

الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة يف �سدد �سوغ اتفاقية �ساملة ب�ساأن االإرهاب الدويل

جلرمية "االإرهاب" وت�ستكمل االإطار القانوين القائم لل�سكوك الدولية اخلا�سة مبكافحة االإرهاب.

وب��داًل من ذلك, يف الوقت احلا�س��ر, ي��رد االإطار القانوين الدويل الواجب التطبيق املتعل��ق مبكافحة االإرهاب يف طائفة من 

امل�سادر, من بينها معاهدات, وقرارات ملجل�ض االأمن واجلمعية العامة, والفقه. وكما �سبق تو�سيحه يف الباب 1-1-6 اأعله, 

�س��درت قرارات عن جمل�ض االأمن مبوجب الف�سل ال�س��ابع تعالج االإرهاب تت�سّمن �سيغة ُملزمة موّجهة اإىل جميع الدول 

نة. االأع�ساء وتفر�ض على الدول االأع�ساء االمتثال اللتزامات معيَّ

ح مبزيد من التف�سيل فيما يلي, يوجد اأي�ساً عدد من االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة باالإرهاب تق�سي  وكما يو�سَّ

دة الواردة يف االتفاقيات  م الدول مظاهر حمّددة من االإرهاب على ال�س��عيد الدويل. واإ�س��افة اإىل تلك اجلرائم املحدَّ باأن جتررِّ

ر االتفاقية الدولية لقمع متويل االإرهاب ل�س��نة 1999 و�س��فاً عاماً للأعمال االإرهابية  والبوتوكوالت املتعلقة باالإرهاب, توفرِّ

الأغرا�ض جرمية متويل االإرهاب:

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 96)1(.
)65(

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 96)2(.
)66(

 حمكمة العدل الدولية, فتوى ب�س��اأن االآثار القانونية النا�س��ئة عن ت�س��ييد جدار يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة )9 متوز/ يوليه 2004(, تقرير 2004، 
)67(

ال�سفحات 203-136.

 حمكمة العدل الدولية, فتوى ب�س��اأن �س��رعية التهديد با�س��تعمال االأ�سلحة النووية اأو ا�س��تعمالها )8 متوز/يوليه 1996(, تقرير 1996, ال�سفحات 
)68(

.267-226

 حمكم��ة الع��دل الدولية, فتوى ب�س��اأن التحفظات عل��ى اتفاقية منع جرمية االإب��ادة اجلماعية واملعاقب��ة عليها )28 اأيار/ماي��و 1951(, تقارير 1951، 
)69(

ال�سفحات 69-15.

 انظر الف�سل 1-2-1 )اأ( باالإ�سارة اإىل اللجنة املخ�س�سة التي اأن�ساأتها اجلمعية العامة مبوجب القرار 210/51.
)70(
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اتفاقية قمع متويل االإرهاب, املادة 1-2:

يرتكب جرمية مبفهوم هذه االتفاقية كل �س��خ�ض يقوم باأية و�س��يلة كانت, مبا�س��رة اأو غري مبا�سرة, وب�سكل غري   -1

ة ا�ستخدامها, اأو هو يعلم اأنها �ست�ستخدم كلياً اأو جزئياً, للقيام: م�سروع وباإرادته, بتقدمي اأو جمع اأموال بنيَّ

د يف هذه املعاهدات؛ ل جرمية يف نطاق اإحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف املحدَّ بعمل ي�سكرِّ )اأ( 

باأي عمل اآخر يهدف اإىل الت�سبب يف موت �سخ�ض مدين اأو اأي �سخ�ض اآخر, اأو اإ�سابته بجروح بدنية ج�سيمة,  )ب( 

عندما يكون هذا ال�سخ�ض غري م�سرتك يف اأعمال عدائية يف حالة ن�سوب ن�زاع م�سّلح, عندما يكون غر�ض هذا العمل, 

بحكم طبيعته اأو يف �سياقه, موّجهاً لرتويع ال�سكان, اأو الإرغام حكومة اأو منظمة دولية على القيام باأي عمل اأو االمتناع 

)71(

عن القيام به.

)72(
ما هي �لتفاقيات و�لربوتوكولت �لدولية �لتي تتعلق مبنع �لإرهاب وقمعه؟  )1

توجد جمموعة—يبلغ عددها يف الوقت الراهن �س��تة ع�سر—من االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية التي تتعلق مبا�سرة 

 وتتناول كل منها �س��لوكاً اإجرامياً حمّدداً بداًل من معاجل��ة مفهوم "االإرهاب" االأعم يف حد ذاته. 
)73(

مبن��ع االإرهاب وقمعه.

د. وهذه ال�سكوك تت�سم مبا يلي عموما: واأكرثها ذات طبيعة جزائية و�سكل موحَّ

ناً من العنف االإرهابي باأنه جرمية مبوجب االتفاقية؛ ف نوعاً معيَّ • تعررِّ 	
• تق�سي باأن تعاِقب الدول االأع�ساء على ذلك الن�ساط يف قانونها الداخلي؛ 	

د؛ ر واليتها الق�سائية ب�ساأن اجُلرم املحدَّ م االأطراف امل�سوؤولة على اأ�سا�سها باأن تقررِّ نة ُتلزرَ • حتّدد قواعد معيَّ 	
ر واليتها الق�سائية يف اجلرم امل�سمول باالتفاقية  •  تن�سئ التزاماً على الدول التي يوجد فيها اأحد امل�ستبه فيهم باأن تقررِّ 	
واأن حتيل اجلرم اإىل املقا�ساة ما مل يقم الطرف بالت�سليم عمًل باأحكام اأخرى من اأحكام االتفاقية. وهذا العن�سر 

.)aut dedere aut judicare( "ا املحاكمة ا الت�سليم واإمَّ االأخري هو ما يعرف عموماً مببداأ "اإمَّ

وتل��ك االتفاقي��ات والبوتوكوالت الدولي��ة ُملِزمة للدول االأطراف. ومن االأهمية مبكان اأن ت�س��بح ال��دول اأطرافاً يف تلك 

دة,  م االأفعال املعنية مبوجب قانونها الداخلي واأن متار�ض اخت�سا�س��اً فّعااًل على اجلناة وفقاً ل�س��روط حمدَّ ال�س��كوك واأن جتررِّ

ن الدول االأطراف من اإّما حماكمة اجلاين املزعوم واإّما ت�سليمه. وتن�ض على اآليات للتعاون الدويل متكرِّ

��ر اجل��دول التايل ملحة ع��ن م�س��مون االتفاقي��ات والبوتوكوالت الدولية ال�س��تة ع�س��ر املتعلقة مبن��ع االإرهاب  يوفرِّ

)74(

وقمعه:

 امل��ادة 2-1 م��ن االتفاقية الدولية لقمع متويل االإرهاب, التي اعتمدتها اجلمعية العامة ل��لأمم املتحدة مبوجب القرار 109/54 املوؤرخ 9 كانون االأول/
)71(

ز النفاذ يف 22 ني�سان/اأبريل 2002. دي�سمب 1999. ودخلت حيرِّ

 اأنت��ج مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية جمموعة من اأدوات امل�س��اعدة التقنية تت�س��ّمن الدليل الت�س��ريعي للتفاقيات والبوتوكوالت 
)72(

.www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html العاملية ملكافحة االإرهاب

.www.unodc.org/unodc/en/terrorism/conventions.html للح�سول على املزيد من املعلومات, انظر 
)73(

http://untreaty.un.org/ ميكن االطلع على الن�س��و�ض الكاملة للمعاهدات املتعددة االأطراف املودعة لدى االأم��ني العام وعلى حالتها الراهنة يف 
)74(

.English/Terrorism.asp
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ــن �لطائر�ت )�تفاقية  ــم وبع�ص �لأعمال �لأخرى �ملرتكبة على م ــة �ملتعلقة باجلر�ئ 1963 �لتفاقي

�لطائر�ت( )مودعة لدى منظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل(

تنطب��ق على االأعمال التي توؤّثر يف ال�س��لمة اأثن��اء الطريان؛ وتوؤذن لقائد الطائرة باأن يفر���ض تدابري معقولة, من بينها 

التقييد, على اأي �سخ�ض لديه ما يدعو اإىل االعتقاد اأنه ارتكب عمًل من هذا النوع اأو اأو�سك اأن يرتكبه, عند ال�سرورة, 

حلماية �سلمة الطائرة؛ وتلزم الدول املتعاقدة باأن حتتجز اجلناة وباأن تعيد ال�سيطرة على الطائرة اإىل القائد امل�سروع.

1970 �تفاقية لقمع �ل�ستيالء غري �مل�سروع على �لطائر�ت )�تفاقية �ل�ستيالء غري �مل�سروع( مودعة 

لدى منظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل(

وهي ُتلِزم الدول االأطراف باأن تفر�ض عقوبة على اأي �س��خ�ض على منت طائرة اأثناء طريانها "ي�ستوىل على تلك الطائرة 

اأو ميار�ض ال�سيطرة عليها بطريقة غري م�سروعة, بالقوة اأو بالتهديد باأي �سكل اآخر من التخويف" اأو يحاول ذلك.

ــدين )�تفاقية �لطري�ن  ــة �ملوّجهة �سد �سالمة �لطري�ن �مل ــة قمع �لأعمال غري �مل�سروع 1971 �تفاقي

�ملدين( )مودعة لدى منظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل(

وهي ُتلِزم الدول االأطراف باأن تفر�ض عقوبة على اأي �س��خ�ض يقوم باأعمال عنف بطريقة غري م�س��روعة �سد �سخ�ض ما 

على منت طائرة اأثناء حتليقها, اإذا كان يحتمل اأن ي�س��ّكل خطراً على �س��لمة الطائرة, اأو ي�س��ع جهازاً متفجراً على منت 

طائرة, اأو يحاول ارتكاب تلك االأعمال, اأو يكون �سريكاً ل�سخ�ض يرتكب تلك االأعمال اأو يحاول ارتكابها.

1973 �تفاقية منع وقمع �جلر�ئم �ملرتكبة �سد �لأ�سخا�ص �ملتمتع ن بحماية دولية مبا فيهم �ملوظفون 

�لدبلوما�سيون، )�تفاقية �ملوظف ن �لدبلوما�سي ن( )مودعة لدى �لأم ن �لعام لالأمم �ملتحدة(

ف "ال�سخ�ض املتمتع بحماية دولية": باأنه رئي�ض دولة اأو وزير �سوؤون خارجية اأو ممثل لدولة اأو منظمة دولية اأو  وهي تعررِّ

م واأن تعاِقب "بعقوبات  موظف فيها حتق له - واأفراد اأ�سرته - حماية خا�سة يف دولة اأجنبية؛ وهي ُتلِزم االأطراف باأن جتررِّ

منا�سبة تاأخذ يف اعتبارها ما تت�سم به من طابع خطري" القتل العمد اأو اخلطف اأو اأي اعتداء اآخر على ال�سلمة البدنية 

ل�سخ�ض يتمتع بحماية دولية اأو على حريته, اأو االعتداء على املقار الر�سمية اأو حمال االإقامة الر�سمية اأو و�سائط النقل 

ل امل�ساركة ك�سريك". التابعة لهوؤالء االأ�سخا�ض, اأو التهديد بارتكاب ذلك االعتداء؛ اأو اأي "فعل ي�سكرِّ
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1979 �لتفاقية �لدولية ملناه�سة �أخذ �لرهائن )�تفاقية �لرهائن( )مودعة لدى �لأم ن �لعام لالأم �ملتحدة(

وه��ي تن���ض على اأن "اأي �س��خ�ض يقب�ض على �س��خ�ض اآخر اأو يحتجزه ويه��دد بقتله اأو اإيذائه اأو ا�س��تمرار احتجازه 

من اأجل اإكراه طرف ثالث, �س��واء اأكان دولة اأو منظمة دولية حكومية, اأو �سخ�س��اً طبيعياً اأو اعتباريا, اأو جمموعة من 

االأ�سخا�ض, على القيام اأو االمتناع عن القيام بفعل معنّي ك�سرط �سريح اأو �سمني للإفراج عن الرهينة, يرتكب جرمية 

اأخذ الرهائن باملعنى الوارد يف هذه االتفاقية."

ــة( )مودعة لدى �لوكالة �لدولية  ــة �حلماية �ملادية للمو�د �لنووية )�تفاقية �ملو�د �لنووي 1980 �تفاقي

للطاقة �لذرية(

م حيازة املواد النووية اأو ا�ستعمالها اأو نقلها بطريقة غري م�سروعة اأو �سرقتها, اأو التهديد با�ستعمال مواد نووية من  وهي جتررِّ

اأجل الت�سبب يف املوت اأو اإ�سابة بليغة اأو اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة باملمتلكات.

2005 تعديالت لتفاقية �حلماية �ملادية للمو�د �لنووية )مودعة لدى �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية(

تلزم الدول االأطراف قانوناً بحماية املرافق واملواد النووية امل�ستخدمة الأغرا�ض �سلمية داخلية وتخزينها ونقلها؛ وتن�ض على 

تو�س��يع نطاق التعاون فيما بني الدول وبع�س��ها ب�ساأن تدابري �سريعة لتحديد موقع املواد النووية امل�سروقة اأو املهّربة وتخفيف 

اأي عواقب اإ�سعاعية اأو تخريب. وت�سيف جرائم جديدة �سد املرافق النووية, وتت�سّمن املنع وجرائم تتعلق بالقتال.

ــي تخدم �لطري�ن  ــري �مل�سروعة يف �ملطار�ت �لت ــع �أعمال �لعنف غ ــق بقم ــول �ملتعل 1988 �لربوتوك

ــة �ملوّجهة �سد �سالمة �لطري�ن �ملدين  ــدويل، �مللحق باتفاقية قمع �لأعمال غري �مل�سروع �ملدين �لـ

ــودع لدى منظمة  ــة( )بروتوكول �ملطار�ت( )م ــال لل�سالمة �جلوي ــل �تفاقية مونرتي ــع ويكمِّ )يو�سِّ

�لطري�ن �ملدين �لدويل(

��ع اأحكام اتفاقية مونرتيال )انظر الرقم 3 اأعله( كي ت�س��مل االأعمال االإجرامية املرتكبة يف املطارات التي تخدم  يو�سرِّ

الطريان املدين الدويل.

1988 �تفاقية قمع �لأعمال غري �مل�سروعة �ملوّجهة �سد �سالمة �ملالحة �لبحرية )�لتفاقية �لبحرية( 

)مودعة لدى �ملنظمة �لبحرية �لدولية(

تن�سئ نظاماً قانونياً واجب التطبيق على االأفعال املرتكبة �سد امللحة البحرية الدولية, وهي مماثلة للنظم املن�ساأة للطريان 

الدويل. وهي تعتب اأي �س��خ�ض مرتكباً جلرم اإذا ما قام ب�س��ورة غري م�س��روعة وعن عمد باال�س��تيلء على �س��فينة اأو 

ال�س��يطرة عليها با�س��تخدام القوة اأو التهديد با�ستخدامها اأو با�س��تعمال اأي منط من اأمناط االإخافة, اأو مبمار�سة عمل من 

�ض للخطر امللحة االآمنة لل�سفينة, 
ّ
اأعمال العنف �سد اأي �سخ�ض على ظهر ال�سفينة اإذا كان ذلك العمل ميكن اأن يعر

ر اأو مادة مدّمرة على ظهر ال�سفينة, اأو غري ذلك من اأعمال تهدد �سلمة ال�سفن. اأو و�سع جهاز مدمرِّ



29 مو��سيع خمتارة تتعلق بالقانون �لدويل 

2005 �لربوتوكول �مللحق باتفاقية قمع �لأعمال غري �مل�سروعة �ملوّجهة �سد �سالمة �ملالحة �لبحرية 

)مودع لدى �ملنظمة �لبحرية �لدولية(

م نقل مواد خمتلفة على ظهر �س��فينة مع العلم اأنه يق�س��د  م ا�س��تعمال �س��فينة كاأداة لتعزيز عمل اإرهاب��ي؛ ويجررِّ
ّ
يج��ر

م النقل 
ّ
ا�س��تعمالها للت�س��بب يف املوت اأو اإ�سابة بليغة اأو اإحلاق اأ�س��رار, اأو التهديد بذلك, تعزيزاً لعمل اإرهابي, ويجر

على ظهر �س��فينة الأ�س��خا�ض ارتكبوا عمًل اإرهابياً؛ ويدخل اإجراءات حتكم ال�سعود على �س��فينة يعتقد اأنها ارتكبت 

جرماً مبوجب االتفاقية.

ــة �لقائمة يف  ــد �سالمة �ملن�سات �لثابت ــري �مل�سروعة �ملوّجهة �س ــع �لأعمال غ ــول قم 1988 بروتوك

�جلرف �لقاري )بروتوكول �ملن�سات �لثابتة( )مودع لدى �ملنظمة �لبحرية �لدولية(

ات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري مياثل النظم  ين�س��ئ نظاماً قانونياً واجب التطبيق على االأعمال املرتكبة �س��د املن�سّ

املن�ساأة حلماية الطريان الدويل.

ــة �لقائمة يف  ــد �سالمة �ملن�سات �لثابت هة �س ــري �مل�سروعة �ملوجَّ ــع �لأعمال غ ــول قم 2005 بروتوك

�جلرف �لقاري )مودع لدى �ملنظمة �لبحرية �لدولية(

��ات الثابتة  يكيرِّف تعديلت اتفاقية قمع االأعمال غري امل�س��روعة املوّجهة �س��د �س��لمة امللحة البحرية ل�س��ياق املن�سّ

القائمة يف اجلرف القاري.

ــر�ت �لبال�ستيكية(  ــا )�تفاقية �ملتفج ــر�ت �لبال�ستيكية بغر�ص ك�سفه ــز �ملتفج ــة متيي 1991 �تفاقي

)مودعة لدى منظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل(

زة وغري القابلة للك�س��ف واحلّد من ا�ستعمالها )جرى  يق�س��د بها مراقبة ا�س��تعمال املتفجرات البل�س��تيكية غري املميَّ

التفاو���ض عليه��ا يف اأعقاب تفجري رحلة بان اآم 103 يف عام 1988(؛ االأطراف ملزمة يف خمتلف اأقاليمها باأن ت�س��من 

زة. رقابة فّعالة على املتفجرات البل�ستيكية غري املميَّ

ــع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل )�تفاقية �لهجمات �لإرهابية بالقنابل(  1997 �لتفاقية �لدولية لقمـ

)مودعة لدى �لأم ن �لعام لالأمم �ملتحدة(

تن�س��ئ نظاماً من الوالية الق�س��ائية العاملية على اال�ستعمال غري امل�س��روع وعن عمد للمتفجرات اأو غريها من االأجهزة 

املميتة داخل اأو �س��د خمتلف االأماكن املفتوحة لل�س��تخدام العام بق�س��د اإزهاق االأرواح اأو اإحداث اإ�س��ابات بدنية 

خطرية اأو اإحداث دمار هائل يف االأماكن املذكورة.
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ــل �لإرهاب( )مودعة لدى �لأم ن �لعام  ــة �لدولية لقمع متويل �لإرهاب )�تفاقية متوي 1999 �لتفاقي

لالأمم �ملتحدة(

تلزم االأطراف باتخاذ خطوات ملنع ومقاومة متويل االإرهابيني, �س��واء بطريقة مبا�س��رة اأو غري مبا�س��رة؛ وتلزم الدول باأن 

ل االإرهاب م�س��وؤولة مدنياً اأو اإدارياً عن تلك االأفعال, واأن تعتب االأفراد م�س��وؤولة  تعتب االأ�س��خا�ض االعتبارية التي متورِّ

عنها جنائيا؛ ومتد امل�س��وؤولية اجلنائية لت�سمل االأفراد اأي�س��ا وامل�سوؤولية املدنية واالإدارية لت�سمل االأ�سخا�ض االعتبارية؛ 

وتن�ض على حتديد االأموال املخ�س�س��ة لغر�ض اأن�سطة اإرهابية وجتميدها و�سبطها, وكذلك اقت�سام االأموال امل�سادرة مع 

ية امل�سرفية مبراً كافيا لرف�ض التعاون. دول اأخرى على اأ�سا�ض كل حالة على حدة. ومل تعد ال�سررِّ

ــووي( )مودعة لدى  ــاب �لنووي )�تفاقية �لإرهاب �لن ــة لقمع �أعمال �لإره ــة �لدولي 2005 �لتفاقي

�لأم ن �لعام لالأمم �ملتحدة(

ت�س��مل طائفة متنوعة من االأفعال ومن االأهداف املمكنة, من بينها حمطات الطاقة النووية واملفاعلت النووية وتعالج 

كًل من حاالت االأزمات )م�ساعدة الدول يف حل املوقف( وحاالت ما بعد االأزمات )جعل املادة النووية عدمية ال�سرر 

عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية(.

ــدة يف ميد�ن  ــن �لتابع لالأمم �ملتح ــن جملـ�ص �لأم ــر�ر�ت �لرئي�سية �ل�سادرة م ــي �لق ــا ه 2(  م

مكافحة �لإرهاب؟

اعتم��د جمل�ض االأمن التابع للأمم املتحدة عدداً من القرارات املتعلقة باالإرهاب. وت�س��ري بع�ض القرارات اإىل اأعمال اإرهابية 

معين��ة, مثل قرار جمل�ض االأمن 1189 )1998( ال��ذي اأدان هجمات القنابل االإرهابية التي وقعت يف نريوبي, كينيا, ودار 

ال�سلم, تن�زانيا, يف اآب/اأغ�سط�ض 1998؛ وهناك قرارات اأخرى ذات طابع اأعم. وتعتمد بع�ض قرارات جمل�ض االأمن هذه 

 والدول االأع�ساء ملزمة بتنفيذ 
)75(

مبوجب الف�س��ل ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة وتفر�ض التزامات على الدول االأع�ساء.

)76(

تلك االلتزامات تنفيذاً فّعااًل.

وت�س��ّكل القرارات التالية ال�س��ادرة عن جمل�ض االأمن التابع للأمم املتحدة اأ�س��ا�ض التزامات الدول االأع�س��اء اخلا�سة 

مبكافحة االإرهاب:

لة له - املعتمدة مبوجب الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم   والقرارات التالية املعدرِّ
)77(

ق��رار جمل���ض االأم��ن 1267 )1999(

د االأ�س��ول اخلا�س��ة باأي ف��رد اأو كيان يرتبط بتنظيم القاعدة اأو اأ�س��امة بن الدن و/ املتح��دة - تلزم جميع الدول باأن: جتمرِّ

 ومتنع دخول اأو عبور اأرا�س��يها ومتنع توريد اأو بيع اأو نقل االأ�س��لحة واملعدات 
)78(

اأو الطالبان وفقاً ملا تقرر جلنة القرار 1267،

الع�سكرية, بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة, لهوؤالء االأفراد وتلك الكيانات.

.www.un.org/aboutun/charter انظر ميثاق االأمم املتحدة, الف�سل ال�سابع, املتاح يف 
)75(

 انظر الف�سل 1-1-6 اأعله.
)76(

ز بقرارات الحق��ة ملجل�ض االأمن, م��ن بينه��ا الق��رارات 1333 )2000( و1390 )2002( و1455 )2003( و1526 )2004( و1617  ل وُع��زرِِّ  ُع��درِّ
)77(

)2005( و1735 )2007( و1822 )2008(.

 انظر الف�سل 1-2-1 )ب( ب�ساأن جلنة القرار 1267.
)78(
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قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001(—املعتمد مبوجب الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم املتحدة—ين�سئ اإطاراً لتح�سني 

م اأعمال االإرهاب واأن تلحق مرتكبيها  التع��اون ال��دويل يف مكافحة االإرهاب, مبا يف ذلك عن طريق اإلزام الدول باأن جت��ررِّ

ل متويل االإرهاب واأن متنعه. وتت�سّمن التزامات الدول االأع�ساء املن�سو�ض عليها يف هذا القرار, وهو اأكرث  ق�سائياً, وباأن تعطرِّ

قرارات مكافحة االإرهاب �س��مواًل واإلزاماً, يف جملة اأمور, جتميد اأ�س��ول االإرهابيني, وعدم توفري امللذ االآمن للإرهابيني, 

كات االإرهابيني عن طريق فر�ض �س��وابط فّعالة على احلدود وعلى اإ�س��دار اأوراق اإثبات الهوية ووثائق ال�س��فر. 
ّ
ومن��ع حتر

ذ االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة باالإرهاب على امل�س��توى  ويطل��ب جمل���ض االأمن من الدول يف القرار اأن تنفرِّ

الوطن��ي واأن تزي��د التعاون ال��دويل يف مكافحة االإرهاب. كما اأن�س��اأ جمل�ض االأمن مبوجب القرار جلن��ة مكافحة االإرهاب 

 ويعتب هذا القرار معلماً يف تاريخ جمل�ض االأمن نظراً الت�ساع نطاقه وطبيعته 
)79(

لرتاقب التنفيذ من جانب الدول االأع�ساء.

الت�س��ريعية. وكان ه��ذا القرار هو امل��رة االأوىل التي األزم فيها جمل�ض االأمن الدول باأن تدخل تغيريات وا�س��عة النطاق يف 

دة من القرار  ت�سريعاتها الوطنية. ونتيجة لطبيعة القرار امللزمة وال�ساملة �سوف يجد القارئ اإ�سارات عديدة اإىل عنا�سر حمدَّ

يف هذا الن�ض بكامله.

ق��رار جمل���ض االأم��ن 1456 )2003( اأّكد من جديد اأنه يج��ب اأن متتثل تدابري الدول ملكافحة االإره��اب للقانون الدويل, 

د على اأهمية ال�سياق  وبخا�س��ة القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان والقانون الدويل للجئني والقانون االإن�س��اين الدويل, و�سدَّ

االأو�س��ع يف تعزيز مكافحة االإرهاب, مبا يف ذلك تو�س��يع احلوار وتو�س��يع نطاق التفاهم بني احل�س��ارات بغية منع ا�ستهداف 

اأديان وثقافات خمتلفة, واحلاجة اإىل معاجلة الن�زاعات االإقليمية التي مل يتم حلها والق�س��ايا العاملية باأكملها, مبا فيها ق�س��ايا 

التنمية.

قرار جمل�ض االأمن 1540 )2004(—املعتمد مبوجب الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم املتحدة—ين�س��ئ اإطاراً ي�س��مح 

ر على اأي جهة غري تابعة لدولة �س��نع االأ�س��لحة النووية اأو الكيميائية اأو البيولوجية اأو احتيازها اأو امتلكها اأو  للدول اأن حتظرِّ

)80(

تطويرها اأو نقلها اأو حتويلها.

قرار جمل�ض االأمن 1566 )2004(—املعتمد مبوجب الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم املتحدة—يت�س��ّمن اإن�ساء فريق 

عامل مكّلف بالنظر يف اإمكانية اإن�س��اء �س��ندوق دويل لتعوي�ض �س��حايا االأعمال االإرهابية, اإ�س��افة اإىل النظر يف تو�سيات 

وتقدميها اإىل املجل�ض "فيما يتعلق بالتدابري العملية التي �ستفر�ض على االأفراد واجلماعات والكيانات ال�سالعني يف االأن�سطة 

االإرهابية, اأو املرتبطني بها, من غري االأفراد واجلماعات والكيانات املدرجني يف قوائم جلنة اجلزاءات املتعلقة بتنظيم القاعدة 

)81(

وحركة الطالبان".

قرار جمل�ض االأمن 1624 )2005(—املعتمد دون اإ�س��ارة اإىل الف�سل ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة—يت�سّمن عنا�سر 

ر بن�ض القانون التحري�ض على  م��ن قوانني غري ملزم��ة تتعلق مبكافحة االإرهاب, ويدعو جميع الدول باالأخ���ض اإىل "اأن حتظرِّ

)82(

ارتكاب عمل اأو اأعمال اإرهابية" اإ�سافة اإىل منع تلك االأعمال.

 انظر الف�سل 1-2-1 )ب( ب�ساأن جلنة مكافحة االإرهاب.
)79(

 قرار جمل�ض االأمن 1540 )2004(.
)80(

 قرار جمل�ض االأمن 1566 )2004(.
)81(

 قرار جمل�ض االأمن 1624 )2005(.
)82(
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ما هي �لعنا�سر �لرئي�سية لنظام �جلز�ء�ت �ملفرو�سة على تنظيم �لقاعدة وحركة طالبان؟  )3

املعتمدة مبوجب الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم املتحدة نظام��اً دولياً للجزاءات 
 )83(

اأن�س��اأ عدد من قرارات جمل�ض االأمن

املفرو�سة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان ملزماً جلميع الدول.

اأن�س��ئت جلنة القرار 1267 مبوجب ق��رار جمل�ض االأمن 1267 )1999( )انظر اجل��زء االأول( ملراقبة تنفيذ نظام اجلزاءات. 

وجلنة القرار 1267 م�س��وؤولة عن حتديد االأفراد اأو الكيانات املرتبطني بتنظيم القاعدة واأ�س��امة بن الدن و/اأو حركة طالبان. 

 وت�ستكمل القائمة املوّحدة بانتظام.
دة")84( واالأفراد والكيانات املحددين يدرجون يف ما ي�سمى "القائمة املوحَّ

ز بقرارات الحقة, اعتمدت كلها مبوجب الف�س��ل ال�س��ابع من ميثاق االأمم املتحدة, ومن بينها  ل نظام اجلزاءات وُعزرِّ وقد ُعدرِّ

القرارات 1333 )2000( و1390 )2002( و1455 )2003( و1526 )2004( و1617 )2005( و1735 )2006( و1822 

)2008(, بحيث ت�س��مل اجلزاءات االآن اأفراداً وكيانات مرتبطني بتنظيم القاعدة واأ�س��امة بن الدن و/اأو حركة طالبان اأينما 

وجدوا. وجتدر ملحظة اأن امل�سوؤولية الرئي�سية عن تنفيذ اجلزاءات تقع على الدول االأع�ساء واأن التنفيذ الفّعال اإلزامي.

الدول االأع�ساء ُملزمة باأن تتخذ االإجراءات التالية فيما يتعلق باالأفراد والكيانات املدرجني يف القائمة املوّحدة:

• القيام بدون تاأخري بتجميد االأموال واأي اأ�س��ول مالية اأو موارد اقت�س��ادية اأخرى خا�س��ة باالأ�سخا�ض والكيانات  	
املحددين ]جتميد االأ�سول[؛

؛ • دين اأرا�سيها اأو عبورها ]حظر ال�سفر[	 منع دخول االأفراد املحدَّ

• منع التوريد والبيع والنقل, املبا�س��ر اأو غري املبا�س��ر, اإىل االأفراد والكيانات املحددين, من اأرا�سيها اأو من جانب  	
رعاياها خارج اأرا�س��يها اأو با�س��تخدام ال�س��فن اأو الطائرات التي حتمل اأعلمها, للأ�س��لحة والعتاد ذي ال�سلة 

بجميع اأنواعه وقطع الغيار وتقدمي امل�س��ورة التقنية اأو امل�س��اعدة اأو توفري التدريب املت�س��ل باالأن�سطة الع�سكرية 

االأ�سلحة[. ]حظر 
م الدول االأع�س��اء تقارير اإىل جلن��ة القرار 1267 ع��ن  عم��ًل بق��رار جمل�ض االأمن 1455 )2003( يجب اأن تقدرِّ

تنفي�ذ القرارات.

كيف يدرج ��سم يف �لقائمة؟

دة. وال يتوقف االإدراج يف القائم��ة على اإدانة جنائية,  تق��رتح الدول االأع�س��اء اأفراداً وكيانات الإدراجهم يف القائم��ة املوحَّ

واالإجراءات املتخذة على اأ�س��ا�ض االإدراج يف القائمة اإدارية اأكرث منها جنائية. ويجب اأن تقدم الدول االأع�س��اء بياناً تعليلياً 

تعزي��زاً للإدراج املقرتح يف القائمة. وينبغي اأن يوفر البيان التعليلي اأكرث ما ميكن من التفا�س��يل ب�س��اأن اأ�س��ا�ض اأو اأ�س���ض 

االإدراج اأو مبراته, مبا يف ذلك ما يلي:

دة تبنيرِّ االرتباط اأو االأن�سطة املزعومة؛ انات وقائع حمدَّ • بي	

• االأدلة املوؤيدة )مثل املعلومات اال�ستخبارية, ومعلومات اإنفاذ القانون, واالأجهزة الق�سائية وو�سائط االإعلم,   طبيعة	

واعرتافات ال�سخ�ض, وما اإىل ذلك؛

ق��رارات جمل�ض االأمن 1267 )1999( و1333 )2000( و1390 )2002( و1455 )2003( و1526 )2004( و1617 )2005( و1735 )2006( 
 )83(

و1822 )2008(.

.http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml القائمة املوّحدة متاحة يف 
)84(
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•االأدلة اأو امل�ستندات املوؤيرِّدة التي ميكن تقدميها؛ 	
•تفا�سيل عن اأي علقة مع اأحد االأ�سخا�ض اأو الكيانات املدرجني حالياً يف القائمة. 	

ل اإىل توافق اآراء االأع�ساء اخلم�سة ع�سر ت�سيف الفرد  وبعد ذلك تنظر جلنة القرار 1267 يف التحديد واإذا اأمكن التو�سّ

اأو الكيان اإىل القائمة املوّحدة. وكلما ت�س��تكمل القائمة تبلغ االأمانة العامة للأمم املتحدة جميع الدول االأع�س��اء بوا�سطة 

مذكرة �س��فوية وت�سدر بياناً �س��حفياً. وفيما يتعلق باالأفراد, ت�سدر االإنرتبول اأي�ساً ن�س��رات خا�سة م�سرتكة بني جمل�ض 

االأمن واالإنرتبول.

هل ميكن رفع ��سم من �لقائمة؟

تطّورت عملية اإجراءات رفع االأ�سماء من القائمة ا�ستجابة النتقاد موؤّداه اأن عدم و�سوح النظام يعرقل قدرة مقّدمي الطلبات 

على الطعن بفعالية يف اإدراجهم يف القائمة املوّحدة. ورغم اأن هذه ال�س��واغل قد عوجلت ال تزال املناق�س��ة ب�س��اأن اإجراءات 

الرفع من القائمة م�س��تمرة. ومن اأجل ت�س��هيل اإجراءات رفع االأ�سماء توجد اإجراءات ل�سطب االأفراد والكيانات من قوائم 

اجلزاءات. واأن�ساأ جمل�ض االأمن مبوجب القرار 1730 )2006( اإجراء مركز التن�سيق الذي ميكن اأن تقّدم من خلله طلبات 

)85(

الرفع من القائمة اإىل مركز تن�سيق من�ساأ داخل فرع االأجهزة الفرعية ملجل�ض االأمن, التابع للأمانة العامة.

يج��وز الأي فرد )اأفراد( اأو جماعات اأو موؤ�س�س��ات و/اأو كيانات ترد اأ�س��ماوؤهم يف القائمة املوّح��دة اأن يقّدم طلباً بالرفع من 

 واإما عن 
)86(

القائمة. وميكن ملقّدمي الطلبات اأن يقدموا طلب رفع اأ�س��مائهم من القائمة اإما عن طريق عملية مركز التن�س��يق

طريق الدولة التي يقيمون فيها اأو التي يحملون جن�سيتها. ويف التما�ض الرفع من القائمة املقدم اإىل دولة االإقامة اأو اجلن�سية 

ينبغي ملقدم الطلب اأن يقدم تبيراً لطلب الرفع من القائمة واأن يقدم معلومات ذات �سلة واأن يطلب دعماً للرفع من القائمة. 

ويجوز للجنة لدى البّت يف رفع اأ�سماء من القائمة املوحدة اأن تنظر يف اأمور من جملتها ما يلي:

درج يف القائمة املوحدة ب�سبب خطاأ يف حتديد الهوّية؛
ُ
•اإذا كان ا�سم الفرد اأو الكيان قد اأ 	

• اإذا اأ�سبح الفرد اأو الكيان غري م�ستوف املعايري املحّددة يف القرارات ذات ال�سلة )اأي مثًل اإذا كان الفرد قد تويف  	
.) اأو ثبت اأن االرتباط بفرد اآخر اأو كيان اآخر يف القائمة قد ُقِطعرَ

مته دولة ع�س��و ال ميكن اأن تقرر اللجنة اأن ترفع ا�س��م فرد اأو كيان من  م الطلب من خلل مركز التن�س��يق اأو قدَّ و�س��واء اأقدرِّ

القائمة اإاّل بتوافق االآراء.

كما تنظر اللجنة يف طلبات مقدمة من دول ب�ساأن ا�ستثناءات من جتميد االأ�سول مبوجب القرار 1452 )2002( وحظر ال�سفر 

 واإذا اأرادت اإحدى الدول االأع�ساء اأن تفرج عن اأ�سول جمّمدة من 
)87(

مبوجب الفقرة 1 )ب( من القرار 1822 )2008(.

اأجل ت�سديد نفقات اأ�سا�سية, مثل االإيجارات واملاأكوالت واالأدوية واخلدمات القانونية, يجوز لها اأن تفعل ذلك, �سريطة اأن 

)88(

تبلرِّغ بذلك اللجنةرَ التي اأن�سئت مبوجب القرار 1267 واأن ال تعرت�ض اللجنة على ذلك يف غ�سون ثلثة اأيام.

 انظر مرفق قرار جمل�ض االأمن 1730 )2006(.
)85(

 املن�ساأ مبوجب قرار جمل�ض االأمن 1730 )2006(.
)86(

 اأدرجت اأحكام مماثلة يف قرارات �سابقة ذات �سلة.
)87(

.www.un.org/sc/committees/1267/exemptions.shtml للطلع على املزيد من التفا�سيل ب�ساأن اال�ستثناءات انظر 
)88(
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واأخرياً, جتدر ملحظة اأن اآليات االأمم املتحدة التي اأن�سئت �سمن جهود مكافحة االإرهاب ال تعمل يف معزل عن بع�سها واإمنا 

تكمل كل منها االأخرى. ففي القرار 1805 املوؤرخ 20 اآذار/مار�ض 2008, الذي يرّكز اأ�سا�س��اً على دور املديرية التنفيذية 

ر جمل�ض االأمن "تاأكيد احلاجة اإىل تعزيز التعاون اجلاري بني جلنة 
َّ
للجنة مكافحة االإرهاب يف دعم جلنة مكافحة االإرهاب, كر

مكافحة االإرهاب, واللجنة املن�ساأة عمًل بالقرار 1267 )1999(, واللجنة املن�ساأة عمًل بالقرار 1540 )2004(, ف�سًل عن 

جمموعات اخلباء التابعة لكل منها, بو�س��ائل ت�سمل, عند االقت�ساء, تعزيز تبادل املعلومات وتن�سيق الزيارات اإىل البلدان 

وتقدمي امل�ساعدة التقنية وغريها من امل�سائل ذات ال�سلة بجميع اللجان الثلث, واأعرب عن عزمه على تقدمي التوجيهات اإىل 

هذه اللجان ب�ساأن املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك من اأجل حت�سني تن�سيق جهود مكافحة االإرهاب.")89(

تد�بري �لت�سدي لالإرهاب على �مل�ستوي ن �لإقليمي ودون �لإقليمي  3-1

هناك عدد كبري من املنظمات االإقليمية ودون االإقليمية التي تت�سّمن والياتها عمًل يتعلق باالإرهاب. وهناك تباين كبري بني 

واليات تلك املنظمات و�س��لطاتها الت�سريعية. فبع�سها لها �سلطة ت�سريعية وا�سعة وفوق وطنية, بينما لي�ست لغريها اإاّل �سلطة 

اعتماد تو�سيات غري ملزمة.

ويق��ّدم اجلدول التايل قائمة تو�س��يحية بال�س��كوك االإقليمي��ة ودون االإقليمية املتعلقة باالإره��اب امللزمة للدول 

االأطراف فيها:

—  اتفاقي��ة منظمة الدول االأمريكية ملنع االأعمال االإرهابية التي تاأخذ �س��كل جرائم �س��د االأ�س��خا�ض واالبتزاز 
املت�سل بها التي لها اأهمية دولية واملعاقبة عليها, املبمة يف وا�سنطن العا�سمة يف 2 �سباط/فباير 1971 )مودعة 

لدى اأمني عام منظمة الدول االأمريكية(

www.oas.org    

ل,  —  االتفاقية االأوروبية لقمع االإرهاب, املبمة يف �سرتا�سبورغ يف 27 كانون الثاين/يناير 1997. البوتوكول املعدرِّ
املبم يف �سرتا�سبورغ يف 15 اأيار/مايو 2003. )مودعة لدى اأمني عام جمل�ض اأوروبا(.

conventions.coe.int    

—  االتفاقية االإقليمية لرابطة جنوب اآ�سيا للتعاون االإقليمي ملنع االإرهاب, املوّقعة يف كامتاندو يف 4 ت�سرين الثاين/ 
نوفمب 1987. )مودعة لدى اأمني عام رابطة جنوب اآ�سيا للتعاون االإقليمي(

www.saarc-sec.org    

—  االتفاقية العربية ملكافحة االإرهاب, املوّقعة يف اجتماع ُعقد يف االأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة يف 
22 ني�سان/اأبريل 1998. )مودعة لدى اأمني عام جامعة الدول العربية(

www.arableagueonline.org    

 قرار جمل�ض االأمن 1805 )2008(.
)89(
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—  معاهدة التعاون فيما بني الدول االأع�س��اء يف كومنولث الدول امل�ستقلة ملكافحة االإرهاب, املعقودة يف مين�سك 
يف 4 حزيران/يونيه 1998. )مودعة لدى اأمانة كومنولث الدول امل�ستقلة(

www.cis.minsk.by    

—  معاهدة منظمة املوؤمتر االإ�سلمي ملكافحة االإرهاب الدويل, املعتمدة يف واغادوغو يف 1 متوز/يوليه 1999. )مودعة 
لدى اأمني عام منظمة املوؤمتر االإ�سلمي(

www.oic-oci.org    

—  اتفاقية منظمة الوحدة االأفريقية ملنع االإرهاب ومكافحته, املعتمدة يف اجلزائر العا�سمة يف 14 متوز/يوليه 1999. 
)مودعة لدى االأمانة العامة ملنظمة الوحدة االأفريقية(

www.africa-union.org    

—   رابطة اأمم جنوب �س��رق اآ�سيا, اتفاقية رابطة اأمم جنوب �سرق اآ�سيا ملكافحة االإرهاب, املعتمدة يف �سيبو, الفلبني, 
يف 13 كانون الثاين/يناير 2007

www.aseansec.org/19250.htm    

—  اتفاقي��ة جمل�ض اأوروبا املتعلقة مبنع االإرهاب, املبمة يف وار�س��و يف 16 اأيار/مايو 2005. )مودعة لدى اأمني عام 
جمل�ض اأوروبا(

http://www.coe.int     

م ال�س��كوك الدولية,  طراً مفيدة, فهي حمدودة من حيث نطاقها اجلغرايف, وهي تتمرِّ
ُ
ويف حني اأن ال�س��كوك االإقليمية توّفر اأ

ن الدول من التعاون مع جميع الدول االأخرى, مبا فيها ما هو خارج  ولكن ال ت�ستطيع اأن حتّل حملها. فال�سكوك الدولية متكرِّ

منها عن املنطقة اجلغرافية املعّينة املعنية.
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ــاون فــي  ــك �لتعـــ ــا فـي ذلـــ ــدويل، مبــ ــي �ل ــون �جلنــائ 2-  �لقانــ

�مل�ســـائل �جلنائيـة

د االأول الذي يتناوله هذا املن�س��ور.  االأعمال االإرهابية جرائم, ولذلك �س��وف يكون القانون اجلنائي الدويل هو املجال املحدَّ

ويتف��ق معظم فقه��اء القانون على اأنه توجد فعًل جمموعة ميك��ن متييزها من القانون اجلنائي الدويل. ولكن لي�س��ت املعامل 

فة, رمب��ا الأن هذا املجال هو اأحد جم��االت القانون الدويل االأكرث حيوية وقد �س��هد كثرياً من 
َّ
الدقيق��ة له��ذه املجموعة معر

التطّورات يف االآونة االأخرية. ورمبا ينبثق م�س��در القانون اجلنائي الدويل يف اأو�س��ع �سياقاته من املبادئ العامة للقانون الدويل 

الت��ي تعرتف بها االأمم املتح�س��رة, والتي توجد لذل��ك يف القانون العريف الذي تقبله ال��دول, والقانون اجلنائي العام الذي 

)90(

ناً. تعرتف به االأمم, واملعاهدات التي حتكم �سلوكاً معيَّ

وميكن ت�س��نيف القانون اجلنائي الدويل وفقاً ملا اإذا كان ال�سلوك املعني دولياً وي�سّكل جرمية �سد املجتمع العاملي, اأو اإذا كان 

الفعل املعني عب وطني ويوؤّثر يف م�سالح اأكرث من دولة واحدة. وبعبارة اأخرى, ي�سمل مفهوم القانون اجلنائي الدويل فئتني 

منف�سلتني من اجلرائم: )اأ( اأكرث اجلرائم خطورة التي تهم املجتمع الدويل )جرائم �سد االإن�سانية(, وهي جرائم �سد الب�سرية 

باأ�سرها, مثل االإبادة اجلماعية وجرائم �سد االإن�سانية والقر�سنة؛ )ب( اجلرائم التي توؤّثر بحكم طبيعتها يف م�سلحة اأكرث من 

دول��ة والتي تتطلب تعاوناً قانونياً دولياً يف امل�س��ائل اجلنائية مللحقتها ق�س��ائياً بفعالية, وه��و ما يحدث كثرياً يف حالة اجلرائم 

املتعلقة باالأعمال االإرهابية اأو غ�سل االأموال اأو اجلرائم املالية, واإتلف البيئة عمداً اأو ا�ستغلل االأطفال يف املواد اخلليعة.

ف اجلزء االأول  م هذا الف�س��ل معلومات عن كل من مفهومي القانون اجلنائي الدويل اللذين ُذكرا عاليه. و�س��وف يعررِّ  ويقدرِّ

من هذا الف�س��ل اجلرائم �س��د االإن�سانية ويبنيرِّ كيف ميكن اأن تكون ذات �س��لة باالإرهاب. و�سوف يتناول اجلزء الثاين من 

الف�سل التعاون الدويل يف م�سائل القانون اجلنائي وي�سف الطرائق التي تتعاون بها الدول.

مقا�ساة مرتكبي جر�ئم �سد قانون �لأمم و�لإرهاب  1-2

بينما اأّدى ال�س��عور بالغ�سب وال�س��خط يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية اإىل حماكمات نورمبغ وطوكيو واإىل اعتماد اتفاقية 

االإب��ادة اجلماعي��ة يف عام 1948, فهو مل يرتجم فوراً اإىل اإن�س��اء نظام جديد للعدالة اجلنائي��ة الدولية. وكلرِّفت جلنة القانون 

�س��ة لتطوير القانون الدويل تدريجياً, بو�س��ع 
َّ
الدويل, وهي هيئة تابعة للأمم املتحدة موؤلفة من خباء بارزين يف القانون ومكر

نظام اأ�سا�س��ي ملحكمة جنائية دولية. اإاّل اأن العملية كانت تفتقر اإىل الزخم اللزم لها ومل تاأت بنتائج ملمو�س��ة. وتغرّي ذلك 

يف فرتة ما بعد احلرب الباردة. ففي عام 1993, عندما ووجه جمل�ض االأمن بحروب يف يوغو�س��لفيا ال�س��ابقة, اأن�ساأ املحكمة 

اجلنائية الدولية ليوغو�س��لفيا ال�س��ابقة ثم اأن�س��اأ بعد ذلك ب�س��نة واحدة املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا, ا�ستجابة للإبادة 
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ى ذلك  اجلماعي��ة التي حدثت يف رواندا. ويف عام 1998 اعتمد النظام االأ�سا�س��ي للمحكمة اجلنائية الدولية يف روما, واأدَّ

اإىل اإن�س��اء املحكمة اجلنائية الدولية. وقد �س��اهمت وال تزال ت�س��اهم هذه املحكمة واملحكمتان املخ�س�س��تان, من خلل 

م هامني يف جمال القانون  اجتهاداتهم��ا الق�س��ائية, مبا يف ذلك تف�س��ريهما للنظام الداخل��ي اخلا�ض بكل منها, يف منو وتق��دُّ

اجلنائي الدويل املتعلق باجلرائم املرتكبة �سد قانون االأمم delicta juris gentium. وب�سورة خا�سة, ا�ستمرار تطوير جمموعة 

القوانني املتعلقة بامل�سوؤولية الفردية عن االإبادة اجلماعية واجلرائم �سد االإن�سانية وجرائم احلرب.

من �لذي ميكن مقا�ساته على �رتكاب جر�ئم �سد قانون �لأمم؟  1-1-2

��ح عاليه, ت�سري عبارة اجلرائم املرتكبة �سد قانون االأمم )delicta juris gentium( اإىل جرائم تهز �سمائر االأمم وتعالج  كما و�سرِّ

م�سوؤولية االأفراد اجلنائية. وميكن اأن يكون هوؤالء االأفراد يت�سرفون نيابة عن دولة ما اأو قد ال ميّثلون الدولة.

�أين ميكن �إجر�ء �ملقا�ساة على �جلر�ئم �ملرتكبة �سد قانون �لأمم؟  2-1-2

ميكن املقا�ساة على اجلرائم املرتكبة �سد قانون االأمم اإّما على امل�ستوى الوطني واإّما على امل�ستوى الدويل.

رغ��م تطّور املحاك��م اجلنائية الدولية, ومن بينها املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�س��لفيا ال�س��ابقة واملحكمة اجلنائية الدولية 

لرواندا واإن�ساء املحكمة اجلنائية الدولية, ال تزال املحاكم الوطنية هي املحاكم التي تغلب فيها املقا�ساة على ارتكاب اجلرائم 

اخلطرية ذات االأهمية الدولية. وكثرياً ما ال تكون الق�س��ايا التي حتال اإىل حماكم وطنية معروفة اإاّل يف البلد اأو املنطقة الذي 

جرت فيه املحاكمة. ويف بع�ض احلاالت جتري مقا�س��اة االأ�س��خا�ض املّتهمني على ارتكاب جرائم دولية اأدرجت يف القانون 

الداخلي. ويف حاالت اأخرى جتري مقا�ساة املّتهمني على ارتكاب جرائم حملية عادية, مثل القتل العمد, الأن البلد املعني 

)91(

تخلَّف عن اإدراج جرائم دولية على نحو واف يف القانون الداخلي.

�ملحاكم �ملخ�س�سة

 مبوجب قرار جمل�ض االأمن 827, مبوجب الف�س��ل ال�سابع, يف 
)92(

اأن�س��ئت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�س��لفيا ال�س��ابقة

25 اأيار/مايو 1993, وذلك يف مواجهة االنتهاكات اخلطرية للقانون االإن�س��اين الدويل التي ارتكبت يف اإقليم يوغو�س��لفيا 

ال�سابقة منذ عام 1991. واأن�سئت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا مبوجب قرار جمل�ض االأمن 955 يف عام 1994 رّدا على 

االإب��ادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون االإن�س��اين الدويل التي ارتكبت يف رواندا يف عام 1994. وتعطي 

املحكمتان اأمثلة تو�سح �سلطات جمل�ض االأمن الإن�ساء حماكم خم�س�سة ا�ستجابة خلطر يهدد ال�سلم واالأمن الدوليني ت�سكله 

)93(

انتهاكات خطرية للقانون اجلنائي الدويل.

www.preventgenocide.org/punish/ للطلع على نظرة جمملة لقانون الدعوى يف املقا�ساة الداخلية, باالأخ�ض فيما يتعلق باالإبادة اجلماعية, انظر 
)91(

domestic, الذي يبنيرِّ اأن تلك املقا�ساة الداخلية حتدث يف جميع مناطق العامل, يف االأمريكتني واأوروبا واأفريقيا ومنطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ.

.www.icty.org انظر 
)92(

.www.ictr.org انظر 
)93(
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�ملحاكم �ملختلطة

باالإ�سافة اإىل املحاكم املخ�س�سة التي اأن�ساأها جمل�ض االأمن مبوجب الف�سل ال�سابع, اأن�سئ عدد من املحاكم املختلطة املكّلفة 

 
)94(

بالنظر يف ق�س��ايا جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �س��د االإن�سانية واالإبادة اجلماعية. فاأن�سئت املحكمة اخلا�سة ل�سرياليون

بامل�ساركة بني حكومة �سرياليون واالأمم املتحدة. وهي خمّولة مبحاكمة اأولئك الذين يحملون اأكب امل�سوؤوليات عن االنتهاكات 

اخلطرية للقانون االإن�س��اين الدويل وقانون �س��رياليون املرتكبة منذ 30 ت�س��رين الثاين/نوفمب 1996. وهناك مثال اآخر على 

حمكمة خمتلطة يجل�ض فيها ق�س��اة وطنيون ودوليون معاً, وهي الدوائر اخلا�س��ة ملحاكم كمبوديا, التي تخت�ّض مبحاكمة كبار 

 وحمكمة البو�س��نة والهر�س��ك, الدائرة 1, املكّلفة بالنظر يف جرائم احلرب املتعلقة ب�س��راع 
)95(

اأع�س��اء حزب اخلمري احلمر,

 واإ�س��افة اإىل ذلك, اأن�سئت املحكمة اخلا�س��ة للبنان, مبوجب اتفاق بني االأمم املتحدة واجلمهورية 
)96(

الفرتة 1995-1992.

اللبناني��ة, عمًل بقرار جمل�ض االأمن 1664 )2006( امل��وؤرخ 29 اآذار/مار�ض 2006, الذي اأّيده قرار جمل�ض االأمن 1757 

)2007(. وتتمّيز املحكمة اخلا�س��ة للبنان, التي �س��وف يجل�ض فيها ق�ساة لبنانيون وق�س��اة دوليون, عن غريها من املحاكم 

املختلطة ال�س��الفة الذكر يف اأنها لي�س��ت خمّولة بالنظر يف جرائم حرب وجرائم مرتكبة �س��د االإن�س��انية, واإمنا تنظر يف جرمية 

)97(

ناً. �سيا�سية ا�ستهدفت �سخ�ساً واحداً معيَّ

�ملحكمة �جلنائية �لدولية

�س��ة باأنها حمكمة دائمة ذات نطاق عاملي )فل تقت�س��ر واليتها الق�س��ائية  ز املحكمة اجلنائية الدولية عن املحاكم املخ�سّ تتميَّ

على بلد اأو اإقليم واحد يف العامل(. واأن�س��ئت مبوجب نظام روما االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية, الذي جاءت ت�سميته 

هذه الأنه اعتمد يف روما, اإيطاليا, يف 17 متوز/يوليه 1998 من قبل موؤمتر االأمم املتحدة الدبلوما�سي للمفو�سني املعني باإن�ساء 

حمكمة جنائية دولية. ونظام روما االأ�سا�سي معاهدة دولية لي�ست ملزمة اإاّل للدول التي تعرب ر�سمياً عن موافقتها على اأن 

ز النفاذ وفقاً  تكون ملزمة باأحكامها. وت�س��بح تلك الدول عندئذ "اأطرافاً" يف النظام االأ�سا�سي. ودخل النظام االأ�سا�سي حيرِّ

الأحكامه يف 1 متوز/يوليه2002, مبجرد اأن اأ�سبحت 60 دولة طرفاً فيه.

ر واليتها الق�س��ائية على االإب��ادة اجلماعية واجلرائم 
ّ
ويج��وز للمحكم��ة اجلنائية الدولية مبوجب نظام روما االأ�سا�س��ي اأن تقر

م ن�ّض تكميلي ب�ساأن  املرتكبة �س��د االإن�س��انية وجرائم احلرب, كما جاء تعريفها بالتف�س��يل يف نظام روما االأ�سا�س��ي. ويقدرِّ

"عنا�سر اجلرائم" تفا�سيل عنا�سر كل من هذه اجلرائم. وعلوة على ذلك, اأدرجت جرمية العدوان يف نظام روما االأ�سا�سي, 
ر واليتها الق�سائية على هذه اجلرمية الأنه مل يتم اأي اتفاق 

ّ
اإاّل اأن املحكمة اجلنائية الدولية ال ت�ستطيع يف الوقت الراهن اأن تقر

ر املحكمة مبوجبها واليتها الق�سائية.
ّ
حتى االآن ب�ساأن تعريف للعدوان وال�سروط التي ميكن اأن تقر

 انظر www.sc-sl.org. وقد اأ�سدرت املحكمة اخلا�سة اأحكاماً يف جرمية االإرهاب.
)94(

.www.eccc.gov.kh/english/default.aspx انظر 
)95(

.www.sudbih.gov.ba/?jezik=e انظر 
)96(

.www.un.org/apps/news/infocus/lebanon/tribunal انظر 
)97(
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واملحكمة اجلنائية الدولية لها والية ق�سائية على االأفراد املتهمني بارتكاب تلك اجلرائم. وي�سمل ذلك االأ�سخا�ض امل�سوؤولني 

مبا�س��رة عن ارتكاب اجلرائم, اإ�س��افة اإىل اآخرين قد يكونون م�س��وؤولني ع��ن اجلرائم, وذلك مثًل باالإعان��ة اأو التحري�ض اأو 

م�س��اعدة ارتكاب جرمية بطريقة اأخرى. وت�س��مل املجموعة االأخرية اأي�ساً القادة الع�سكريني اأو غريهم من اأ�سحاب ال�سلطة 

العليا يرد تعريف م�سوؤوليتهم يف النظام االأ�سا�سي.

ولي�ض للمحكمة اجلنائية الدولية والية ق�سائية �ساملة, فهي ال ت�ستطيع اأن تقرر الوالية الق�سائية اإاّل اإذا:

• 	)98(

كان املتَّهم من مواطني دولة طرف اأو دولة تقبل بوجه اآخر اخت�سا�ض املحكمة؛

•وقعت اجلرمية يف اأرا�سي دولة طرف اأو دولة تقبل بوجه اآخر اخت�سا�ض املحكمة؛ 	
• اأحال جمل�ض االأمن التابع للأمم املتحدة الو�س��ع اإىل املّدعي العام, ب�سرف النظر عن جن�سية املتهم وموقع  	

اجلرمية.

كم��ا اأن الوالية الق�س��ائية للمحكمة تقت�س��ر عل��ى االأحداث التي وقعت من��ذ 1 متوز/يوليه 2002. وحت��ى عندما تكون 

للمحكمة والية ق�س��ائية ال تتخذ اإجراًء بال�س��رورة. فيق�س��ي مبداأ "التكامل" باأن بع�ض الق�سايا ال تكون مقبولة حتى اإذا 

ق فيها اأو تلحقها ق�سائياً دولة لها والية ق�سائية.  كانت للمحكمة والية ق�سائية. وتكون الق�سية مقبولة عموماً اإذا كانت حتقرِّ

اإاّل اأن ق�س��ية قد تكون مقبولة اإذا كانت الدولة القائمة بالتحقيق اأو بامللحقة الق�س��ائية غري راغبة يف اال�س��طلع بالتنفيذ 

اأو بامللحقة الق�س��ائية اأو غري قادرة حقيقة على ذلك. فمثًل, تكون ق�س��ية مقبولة اإذا ا�س��طلع باإجراءات وطنية بق�سد �سرت 

ال�س��خ�ض املعني من امل�س��وؤولية اجلنائية. واإ�سافة اإىل ذلك تكون ق�سية غري مقبولة اإن مل تكن على قدر من اخلطورة يكفي 

)99(

لتبير اإجراء اآخر من جانب املحكمة.

�ملحكمة �جلنائية �لدولية

ال ين�ض النظام االأ�سا�س��ي للمحكمة اجلنائية الدولية على اخت�سا�س��ها بامللحقة الق�سائية جلرائم "االإرهاب", ولكن 

يجوز لها ملحقة االأعمال االإرهابية ق�س��ائيا اإذا كانت ترقى اإىل جرائم حرب اأو جرائم �س��د االإن�سانية اأو اإبادة جماعية 

يف حدود التعريف املن�سو�ض عليه يف النظام االأ�سا�سي.

 http://www.icc-cpi.int  

 هي:
)100(

ميكن اأن متار�ض املحكمة اجلنائية الدولية اخت�سا�سها بثلثة طرائق خمتلفة مبوجب النظام االأ�سا�سي

حالة من جمل�ض االأمن التابع للأمم املتحدة مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة؛ • االإ	

•االإحالة من دولة طرف؛ 	
• املّدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من تلقاء نف�سه. بناًء على طلب	

WWW

 النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية, املادة 12، "ال�سروط امل�سبقة ملمار�سة االخت�سا�ض".
)98(

 النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية, املادة 17، "امل�سائل املتعلقة باملقبولية".
)99(

 النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية, املادة 13، "ممار�سة االخت�سا�ض".
)100(
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دارت مناق�س��ة اأثناء مفاو�سات نظام روما االأ�سا�سي ب�س��اأن اإدراج االإرهاب �سمن اجلرائم التي يجوز اأن ي�سملها اخت�سا�ض 

��د يف عام 2009 موؤمتر ا�ستعرا�س��ي جلمعية الدول   و�س��وف ُيعقرَ
)101(

ر عدم اإدراجه.
َّ
املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة, اإاّل اأنه تقر

االأطراف للبت يف ما اإذا كان من امللئم اإدخال اأي تعديلت على نظام روما االأ�سا�سي. واعتمد املفو�سون الإن�ساء حمكمة 

)102(

جنائية دولية قراراً يف عام 1998, اأو�سى بالنظر يف هذه املنا�سبة يف اإدراج جرائم االإرهاب �سمن اخت�سا�ض املحكمة.

ــون �جلنائي  ــاب" يف �لقان ــى "�لإره ــت م�سم ــوع خا�ص حت ــن ن ــد جرمية م ــل توج 2-1-3  ه

�لدويل؟

ال توجد جرمية "اإرهاب" دولية يف عرف اجلرائم املرتكبة �س��د قانون االأمم, وبذلك لي�ض االإرهاب يف حد ذاته جرمية حرب 

 وعلوة على ذلك, 
)103(

وال جرمية �سد االإن�سانية. واأحد اأ�سباب ذلك هو اأنه ال يوجد اتفاق دويل عام على تعريف للإرهاب.

ال تت�س��ّمن النظم االأ�سا�س��ية ملختلف املحاكم "االإرهاب" بو�س��فه جرمية من نوع خا�ض. وكما ذكر اأعله, يف حني اأنه قد 

نوق�ست م�ساألة اإدراج "االإرهاب" يف نظام روما االأ�سا�سي كفئة من اجلرائم التي يكون للمحكمة اجلنائية الدولية اخت�سا�ض 

عليه��ا مل يكن هناك توافق يف االآراء وقت اعتماد النظام االأ�سا�س��ي, ولن جتري مناق�س��ات اأخ��رى اإاّل يف عام 2009. وقد 

اأعرب موؤمتر روما ب�س��اأن املحكمة اجلنائية الدولية عن اأ�س��فه "الأنه مل ميكن االتفاق على تعريف مقبول ب�سورة عامة جلرائم 

)104(

االإرهاب وجرائم املخدرات من اأجل اإدراجها �سمن اخت�سا�ض املحكمة".

ــرب" �أو "�جلر�ئم  ــات "جر�ئم �حل ــال �لإرهابية �سمن فئ ــدرج �لأعم ــل ميكن �أن تن 2-1-4  ه

�ملرتكبة �سد �لإن�سانية" �أو "�لإبادة �جلماعية"؟

يجوز مع ذلك اأن تندرج االأعمال االإرهابية الفردية �س��من فئة جرائم احلرب اأو جرائم �س��د االإن�سانية اإذا ا�ستوفت ال�سروط 

املن�س��و�ض عليها يف االأحكام التي حتظرها. واإ�س��افة اإىل ذلك, قد ترتتب على ردود فعل غري متنا�سبة وغري قانونية للإرهاب 

من جانب دولة م�سوؤولية جنائية فردية ترقى اإىل اأعمال تندرج �سمن تعريف اجلرائم الدولية.

�لأعمال �لإرهابية كجرمية حرب

 ت�سري 
)105(

يف الواقع, يت�س��ّمن النظام االأ�سا�س��ي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اخلا�س��ة ل�س��رياليون اأحكاماً

�س��راحة اإىل حظر للإرهاب يف �س��ياق الن�زاع امل�س��ّلح, كفئة فرعية خا�س��ة جلرائم احلرب التي يحكمها القانون االإن�ساين 

الدويل, الوارد مناق�سته اأدناه. اإال اأن النظامني االأ�سا�سيني املذكورين ال يت�سمنان "االإرهاب" كجرمية عامة.

.www.un.org/News/facts/iccfact.htm انظر 
)101(

 الوثيقة اخلتامية ملوؤمتر االأمم املتحدة الدبلوما�س��ي للمفو�س��ني املعني باإن�س��اء حمكمة جنائية دولية, املحررة يف روما يف 17 مت�وز/يوليه 1998, )الوثيقة 
)102(

.)A/CONF.183/10

 انظر اأي�ساً الف�سل 1-2-1.
)103(

 الوثيقة اخلتامية ملوؤمتر االأمم املتحدة الدبلوما�سي للمفو�سني املعني باإن�ساء حمكمة جنائية دولية, املرفق االأول, القرار هاء, املحررة يف روما يف 17 متوز/
)104(

.)A/CONF.183/10 يوليه 1998, )الوثيقة

 انظ��ر النظام االأ�سا�س��ي ملحكم��ة رواندا, املادة 4 )د(, املتاح��ة اإلكرتونياً www.un.org/ictr/statute.html؛ والنظام االأ�سا�س��ي للمحكمة اخلا�س��ة 
)105(

.www.sc-sl.org/Documents/scsl-statute.html ل�سرياليون, املادة 3 )د(, املتاحة اإلكرتونيا يف
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ولك��ي تعتب االأعمال االإرهابية "جرائم حرب" يجب اأن حتدث يف �س��ياق ن�زاع م�س��لح. وجرائم احلرب انتهاكات خطرية 

 jus ad( لقواعد القانون االإن�ساين الدويل التي �سوف توا�سل مناق�ستها يف الف�سل 3- القانون الدويل ب�ساأن ا�ستعمال القوة

.)jus in bello( والقانون االإن�ساين الدويل وقت احلرب  )bellum

�لأعمال �لإرهابية كجرمية �سد �لإن�سانية

"اجلرائم �س��د االإن�س��انية" هي اأعمال )مثل القتل العمد اأو التعذيب اأو االأعمال اللاإن�س��انية( املوجهة �س��د ال�سكان 
املدنيني على �س��كل وا�س��ع النطاق اأو منتظم, اإّما يف وقت احلرب واإما يف وقت ال�س��لم. وقد تباين تعريف اجلرائم املرتكبة 

�سد االإن�سانية ح�سب االخت�سا�ض وال�سياق املعنى.

مثال: 

نظام روما �ملن�سئ للمحكمة �جلنائية �لدولية، �ملادة 7:

اجلرائم �سد االإن�سانية

لغر�ض هذا النظام االأ�سا�سي, ي�سّكل اأي فعل من االأفعال التالية "جرمية �سد االإن�سانية" متى ارتكب يف اإطار   -1

هجوم وا�سع النطاق اأو منهجي موّجه �سد اأية جمموعة من ال�سكان املدنيني, وعن علم بالهجوم:

القتل العمد؛ )اأ( 

االإبادة؛ )ب( 

اال�سرتقاق؛ )ج( 

اإبعاد ال�سكان اأو النقل الق�سري لل�سكان؛ )د( 

ال�سجن اأو احلرمان ال�سديد على اأي نحو اآخر من احلرية البدنية مبا يخالف القواعد االأ�سا�سية للقانون الدويل؛ )ه�( 

التعذيب؛ )و( 

)ز(  االغت�ساب, اأو اال�ستعباد اجلن�سي, اأو االإكراه على البغاء, اأو احلمل الق�سري, اأو التعقيم الق�سري, اأو 

اأي �سكل اآخر من اأ�سكال العنف اجلن�سي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة؛

)ح(  ا�س��طهاد اأية جماعة حمددة اأو جمموع حمدد من ال�س��كان الأ�س��باب �سيا�س��ية اأو عرقية اأو قومية اأو 

ف يف الفقرة 3, اأو الأ�سباب اأخرى من 
ّ
اإثنية اأو ثقافية اأو دينية, اأو متعلقة بنوع اجلن�ض على النحو املعر

امل�س��لم عامليا باأن القانون الدويل ال يجيزها, وذلك فيما يت�س��ل باأي فعل م�سار اإليه يف هذه الفقرة اأو 

باأية جرمية تدخل يف اخت�سا�ض املحكمة؛

االختفاء الق�سري للأ�سخا�ض؛ )ط( 

جرمية الف�سل العن�سري؛ )ي( 

)ك(  االأفعال اللاإن�س��انية االأخرى ذات الطابع املماثل التي تت�س��بب عمداً يف معاناة �س��ديدة اأو يف اأذى 

خطري يلحق باجل�سم اأو بال�سحة العقلية اأو البدنية.

لغر�ض الفقرة 1:  -2

)اأ(  تعني عبارة "هجوم موّجه �س��د اأية جمموعة من ال�س��كان املدنيني" نهجاً �سلوكياً يت�سّمن االرتكاب   

املتكرر للأفعال امل�س��ار اإليها يف الفقرة 1 �س��د اأية جمموعة من ال�سكان املدنيني, عمًل ب�سيا�سة دولة 

اأو منظمة تق�سي بارتكاب هذا الهجوم, اأو تعزيزاً لهذه ال�سيا�سة؛
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قد تندرج بع�ض االأعمال االإرهابية �س��من تعريف "جرائم �س��د االإن�سانية" عندما تكون وا�س��عة النطاق اأو منتظمة اإىل حّد 

 اأن تكون اجلرائم املرتكبة �سد االإن�سانية تعزيزاً ل�سيا�سة دولة 
)106(

كاٍف. ويقت�سي النظام االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية

اأو منظمة تق�سي بارتكاب مثل هذا الهجوم على �سكان مدنيني, ولكنه ال يقت�سي اأنه يجب اأن يت�سنى عزو االأعمال اإىل دولة. 

ويتوقف ما اإذا كان ميكن اأو ال ميكن اأن ترقى اأعمال اإرهابية اإىل جرائم �سد االإن�سانية اإىل حد كبري على نطاقها. فمن امل�ستبعد 

اأن تكون االأعمال املتفرقة اأو الع�س��وائية وا�س��عة النطاق اأو منتظمة بقدر كاف, اإاّل اأن عمًل وحيداً عظيم احلجم قد يرقى يف 

حد ذاته اإىل هجوم وا�سع النطاق يرقى اإىل جرمية �سد االإن�سانية. اأّما اإذا كان هجوم معنيَّ منتظماً اأو غري منتظم فيمكن تقدير 

)107(

ذلك ا�ستناداً اإىل اأدلة على حدوث �سل�سلة من الهجمات اأو على وجود خطة اأو �سيا�سة وا�سحة املعامل وراء الهجوم.

�لأعمال �لإرهابية كاإبادة جماعية

م��ن املمكن, نظرياً على االأقل, اأن تدخل االأعمال االإرهابية �س��من نطاق "االإبادة اجلماعي��ة". فتفرت�ض االإبادة اجلماعية 

عن�سراً ذهنيا, مبعنى "ق�سد اإهلك جماعة قومية اأو اإثنية اأو عرقية اأو دينية ب�سفتها هذه, اإهلكاً كّلياً اأو جزئياً", وعن�سراً مادياً 

يت�س��ّمن خم�س��ة اأفعال وارد و�س��فها يف االأجزاء )اأ ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه�(. ويجب اأن ت�سمل جرمية العن�سرين كليهما 

ف 
َّ
ى "اإبادة جماعي��ة". وال يجوز اأن تندرج االأعمال االإرهابية �س��من نطاق االإبادة اجلماعية اإاّل عندما يت�س��ر لك��ي ت�س��مَّ

اجلاين بالعزم اللزم مع الق�سد اللزم "الإهلك جماعة قومية اأو اإثنية اأو عرقية اأو دينية ب�سفتها هذه, اإهلكاً كّلياً اأو جزئياً" 

واإذا كانت االأعمال االإرهابية املرتكبة ت�س��تويف ال�س��روط املن�س��و�ض عليها يف قائمة االأفعال املحظ��ورة يف اجلزء الثاين من 

تعريف االإبادة اجلماعية.

�تفاقية منع جرمية �لإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها، �ملادة 2

 )حل حملها نظام روما �لأ�سا�سي، �ملادة 6(:

لغر�ض هذا النظام االأ�سا�سي, تعني "االإبادة اجلماعية" اأي فعل من االأفعال التالية يرتكب بق�سد اإهلك جماعة قومية 

اأو اإثنية اأو عرقية اأو دينية, ب�سفتها هذه, اإهلكاً كلياً اأو جزئيا:

قتل اأفراد اجلماعة؛ )اأ(   

اإحلاق �سرر ج�سدي اأو عقلي ج�سيم باأفراد اجلماعة؛ )ب(   

اإخ�ساع اجلماعة عمداً الأحوال معي�سية يق�سد بها اإهلكها الفعلي كلياً اأو جزئياً؛ )ج(   

فر�ض تدابري ت�ستهدف منع االإجناب داخل اجلماعة؛ )د(   

نقل اأطفال اجلماعة عنوة اإىل جماعة اأخرى. )ه�(   

 وختاماً, ال ميكن الف�سل يف امل�سوؤولية الفردية عن اأعمال اإرهابية يف اإطار القانون اجلنائي الدويل مبعنى اجلرائم املرتكبة �سد 

قانون االإن�س��انية اإاّل اإذا كان من امل�س��تطاع اأي�ساً ت�سنيف العمل االإرهابي �سمن جرائم االإبادة اجلماعية اأو جرائم احلرب اأو 

جرائم مرتكبة �سد االإن�سانية.

www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/ متاح اإلكت�رونيا يف ,A/CONF.183/9 ،7 نظام روما االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية, امل��ادة 
)106(

.Rome_Statute_120704-EN.pdf

.www.icty.org و  www.ictr.org اجتهادات املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سلفيا, انظر 
)107(
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�لتعاون �لدويل يف �مل�سائل �جلنائية و�لإرهاب  2-2

مع تزايد النطاق الدويل لظاهرة االإرهاب اأ�سبح التعاون فيما بني الدول من اأجل منع االأعمال االإرهابية وتقدمي االإرهابيني 

اإىل العدالة عن�سراً حا�سماً يف نهج العدالة اجلنائية املّتبع اإزاء مكافحة االإرهاب. والتعاون الدويل من خلل ت�سليم املطلوبني 

للعدالة وامل�س��اعدة القانوني��ة املتبادلة له اأهمية حيوية من اأجل القب�ض على االإرهابيني امل�س��تبه فيهم ونقلهم ملحاكمتهم اأو 

لتنفيذ حكم, اإ�سافة اإىل احل�سول على االأدّلة اللزمة لنجاح املقا�ساة وجتميد اأ�سول االإرهابيني. والتعاون الدويل يف امل�سائل 

اجلنائية هو مفتاح مكافحة االإفلت من العقاب على ارتكاب االأعمال االإرهابية.

ــا �ملحاكم �لوطنية لتقرير  ــي �لأ�س�ص �لتي ميكن �أن ت�ستند �إليه ــة �لق�سائية: ما ه 2-2-1  �لولي

�لولية �لق�سائية على �جلر�ئم ذ�ت �لأهمية �لدولية؟

هناك عدد من االأ�س���ض التي ميكن للمحاكم الوطنية اأن ت�ستند اإليها لتقرير واليتها الق�سائية على جرائم ذات اأهمية دولية, 

من بينها االإرهاب, واأهمها ما يلي:

• متى ارتكبت اجلرائم يف اأرا�سي الدولة اأو على منت �سفن ترفع علمها اأو طائرات م�سّجلة يف الدولة )االخت�سا�ض  	
االإقليمي(

•متى كان امل�ستبه فيهم من مواطني الدولة )االخت�سا�ض ال�سخ�سي االإيجابي( 	
•متى كان ال�سحايا من مواطني الدولة )االخت�سا�ض ال�سخ�سي ال�سلبي( 	

• مت��ى يرق��ى ال�س��لوك اإىل جرمية دولية خط��رية مثل اجلرائم �س��د االإن�س��انية اأو جرائم احلرب )الوالية الق�س��ائية  	
ال�ساملة(.

د االأ�س�ض التي يجب  ومن هذا املنحى, تت�سّمن االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع االإرهاب وقمعه اأحكاماً حتدرِّ

)108(

ر واليتها الق�سائية بالن�سبة اإىل اجلرائم الواردة يف ال�سك ذي ال�سلة. على الدول اأو التي ت�ستطيع على اأ�سا�سها اأن تقررِّ

مثال:

�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل 1998، �ملادة 6:

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابري لتقرير واليتها الق�س��ائية على اأي جرمية من اجلرائم املن�س��و�ض عليها   -1

يف املادة 2. حني تكون اجلرمية قد ارتكبت:

يف اإقليم تلك الدولة؛ اأو )اأ(   

على منت �سفينة ترفع علم تلك الدولة اأو طائرة م�سّجلة مبوجب قوانينها وقت ارتكاب اجلرمية؛ اأو )ب(   

على يد اأحد مواطني تلك الدولة. )ج(   

نة متعّلقة باالإرهاب, �س��وف يتعنيَّ على الدول   علوة على ذلك, بالنظر اإىل االلتزام الوارد يف قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001( بتجرمي اأعمال معيَّ
)108(

اأي�س��اً اأن تق��رر الوالية الق�س��ائية من اأجل مقا�س��اة مرتكبي تلك االأعمال. فين�ّض الق��رار 1373 )2001(, مثًل, على اأنه على جميع ال��دول "كفالة تقدمي اأي 

�سخ�ض ي�سارك يف متويل اأعمال اإرهابية اأو تدبريها اأو االإعداد لها اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة وكفالة اإدراج االأعمال االإرهابية يف القوانني والت�سريعات املحلية 

بو�س��فها جرائم خطرية وكفالة اأن تعك�ض العقوبات على النحو الواجب ج�س��امة تلك االأعمال االإرهابية, وذلك باالإ�س��افة اإىل اأي تدابري اأخرى قد تتخذ يف هذا 

ال�سدد".
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ر واليتها الق�س��ائية عل��ى اأي جرمية من هذا القبيل ح��ني تكون اجلرمية قد  يج��وز اأي�س��اً للدول��ة الطرف اأن تقررِّ  -2

ارتكبت:

�سد اأحد مواطني تلك الدولة؛ اأو )اأ(   

)ب(  �سد مرفق للحكومة اأو الدولة تابع لتلك الدولة باخلارج, مبا يف ذلك ال�سفارات اأو غريها من االأماكن   

الدبلوما�سية اأو القن�سلية التابعة لتلك الدولة؛ اأو

على يد �سخ�ض عدمي اجلن�سية يوجد حمل اإقامته املعتاد يف اإقليم تلك الدولة؛ اأو )ج(   

يف حماولة ت�ستهدف حمل تلك الدولة على القيام باأي عمل من االأعمال اأو االمتناع عن القيام به؛ اأو )د(   

لها حكومة تلك الدولة. على منت طائرة ُت�سغرِّ )ه�(   

]...[
كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتقرير واليتها الق�سائية على اجلرائم املن�سو�ض عليها يف املادة 2   -4

يف احلاالت التي يكون فيها ال�سخ�ض املّدعى ارتكابه اجلرمية موجوداً يف اإقليمها وال ت�سّلمه اإىل اأي من الدول االأطراف 

رت واليتها الق�سائية وفقاً للفقرة 1 اأو 2.
ّ
التي قر

رها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي. ال حتول هذه االتفاقية دون ممار�سة اأي والية جنائية تقررِّ  -5

ت�سليم �ملطلوب ن: ما هو �لت�سليم وكيف يعامل مبوجب �لقانون �لدويل؟  2-2-2

ينطوي الت�س��ليم على نقل �س��خ�ض م��ن دولة اإىل دولة اأخ��رى الأغرا�ض امللحقة اجلنائي��ة اأو لتنفيذ حكم جنائي 

مت��ى كان الهارب قد اأدين بارتكاب جرمية جنائية. وال يحدث الت�س��ليم اإال عندما يكون هناك اتفاق بني الدولتني 

املعنيتني.

وت�س��ليم املطلوب��ني )extradition( يختلف عن اأ�س��كال اأخ��رى من النقل )مثل االإبعاد اأو الطرد اأو ت�س��ليم االأ�س��خا�ض 

ر لل�س��خ�ض الذي يجري ت�سليمه حّداً اأدنى من ال�سمانات  ال�س��تجوابهم )rendition(( من حيث اإن ت�س��ليم املطلوبني يوفرِّ

االإجرائية. ويرد و�سف لهذه ال�سمانات مبزيد من التف�سيل اأدناه.

ال يوجد التزام عام مبوجب القانون الدويل باأن ت�س��لرِّم الدولة �سخ�س��اً. وينبع واجب الت�س��ليم عادة من معاهدات ثنائية اأو 

متعددة االأطراف خا�سة بالت�سليم, اإاّل اأن وجود معاهدة لي�ض �سرطاً �سروريا للت�سليم فيما بني الدول.

 قد توّد الدول اأن ت�ستند اإليها يف و�سع اتفاقاتها من هذا النوع 
)109(

و�س��عت االأمم املتحدة معاهدة منوذجية لت�سليم املجرمني,

اخلا�سة بالت�سليم.

 بال�سيغة املعتمدة مبوج��ب ق��رار اجلمعية العام��ة 116/45 امل���وؤرخ 14 كان���ون االأول/دي�سمب 1990, املعاه���دة النموذجية لت�سليم املجرمني, 
)109(

 .A/RES/52/88 ,؛ املعّدلة الحقاً مبوجب قرار اجلمعية العامة 88/52 املوؤرخ 12 كانون االأول/دي�سمب 1997, التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائيةA/RES/45/116
انظر www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf. يف هذا ال�سياق, انظر اأي�ساً القانون النموذجي ب�ساأن ت�سليم املطلوبني, الذي 

.www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf ,و�سعه مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
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مثال:

معاهدة �لأمم �ملتحدة �لنموذجية لت�سليم �ملجرم ن، 1990، 

)110(
�ملادة �لعا�سرة: �للتز�م بالت�سليم

يوافق كل طرف على اأن ي�سلرِّم للطرف االآخر, عند الطلب ووفق اأحكام هذه املعاهدة, اأي �سخ�ض مطلوب للمحاكمة 

يف الدولة الطالبة ب�سبب جرم يجوز الت�سليم ب�ساأنه, اأو لفر�ض عقوبة اأو لتنفيذها ب�سدد هذا اجلرم.

 
)111(

وهناك اأي�س��اً عدد من معاهدات الت�س��ليم االإقليمية حتكم ترتيبات الت�س��ليم بني الدول االأطراف يف تلك املعاهدات,

نة والتي قد ت�س��مح بالتايل باتباع  وهي تعك�ض التقاليد القانونية امل�س��رتكة اأو االأحكام واملعايري املقبولة عموماً يف مناطق معيَّ

)112(

طة. اإجراءات مب�سَّ

ويجوز اأن تفر�ض معاهدات اأخرى التزامات فيما يتعلق بالت�س��ليم ب�س��اأن جرائم معّينة خطرية ب�س��ورة خا�سة. واالتفاقيات 

دة   تن�ض على اأ�س��ا�ض تعاهدي للت�س��ليم فيما يتعلق باجلرائم املحدَّ
)113(

والبوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع االإرهاب وقمعه

التي ت�سملها.

مثال:

�تفاقية منع وقمع �جلر�ئم �ملرتكبة �سد �لأ�سخا�ص �ملتمتع ن بحماية دولية،

مبا فيهم �ملوظفون �لدبلوما�سيون 1973،

�ملادة 8:

كل جرمية من اجلرائم املن�سو�ض عليها يف املادة 2 مل تدرج يف قائمة اجلرائم التي ت�ستدعي ت�سليم املجرمني يف اأية معاهدة 

لت�س��ليم املجرمني نافذة فيما بني الدول االأطراف تعتب مدرجة يف تلك القائمة بتلك ال�س��فة. وتتعهد الدول االأطراف 

باعتبار هذه اجلرائم جرائم ت�ستدعي ت�سليم املجرمني يف كل معاهدة لت�سليم املجرمني تعقدها فيما بينها يف امل�ستقبل.

اإذا تلّقت دولة من الدول االأطراف تعّلق ت�سليم املجرمني على �سرط وجود معاهدة طلب بت�سليم املجرمني, من   -1

دولة اأخرى من الدول االأطراف ال ترتبط معها مبعاهدة لت�سليم املجرمني, فلها, اإذا قررت الت�سليم, اعتبار هذه االتفاقية 

نة. وتخ�سع عملية ت�س��ليم املجرمني للأنظمة االإجرائية وال�سروط  االأ�س��ا�ض القانوين للت�س��ليم بخ�س��و�ض اجلرائم املبيَّ

االأخرى املن�سو�ض عليها يف قانون الدولة التي قّدم اإليها الطلب.

.www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition.pdf انظر 
)110(

 مثًل, االتفاقية االأوروبية املتعلقة بت�س��ليم املجرمني ل�س��نة http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/024.htm ،1957؛ واالتفاقية 
)111(

املتعلقة باالإجراء املب�ّس��ط للت�س��ليم فيما بني الدول االأع�س��اء يف االحت��اد االأوروب��ي ل�س��نة http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l14015a.htm ،1995؛ 

www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ ,)ز النفاذ وبروتوكول اجلماعة االإمنائية للجنوب االأفريقي ب�ساأن الت�سليم ل�سنة 2002 )مل يدخل بعد حيرِّ

sadc/protextra.pdf؛ اإلخ, واتفاقية البلدان االأمريكية ب�س��اأن الت�سليم ل�س��نة www.oas.org/juridico/English/treaties/b-47،htm ،1981؛ واالتفاقية ب�ساأن 
الت�س��ليم وامل�ساعدة القانونية يف امل�س��ائل اجلنائية ل�سنة 1962؛ واتفاقية جامعة الدول العربية لت�سليم املجرمني ل�سنة 1952؛ واتفاقات الت�سليم اخلا�سة باجلماعة 

االقت�سادية لدول غرب اأفريقيا.

ر االإطاري للحتاد االأوروبي ب�س��اأن اأمر التوقيف االأوروبي واإجراءات ت�س��ليم املطلوبني بني الدول االأع�س��اء ل�س��نة 2001؛ الذي يب�ّس��ط 
ّ
 انظر املقر

)112(

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/ اإىل حد كبري اإجراءات ت�س��ليم الفاري��ن داخل االحتاد االأوروبي. ملزيد من االإحال��ة, انظ��ر

.fsj_criminal_extradition_en.htm

 يجري اإعداد دليل ملكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ساأن التعاون الق�سائي الدويل يف ق�سايا االإرهاب.
)113(
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اأما الدول االأطراف التي ال تعّلق ت�سليم املجرمني على �سرط وجود معاهدة فتعتب هذه اجلرائم فيما بينها جرائم   -2

ت�س��تدعي ت�سليم املجرمني مع مراعاة النظم االإجرائية وال�س��روط االأخرى املن�سو�ض عليها يف قانون الدولة التي يقّدم 

اإليها الطلب.

تعتب كل جرمية من هذه اجلرائم, لغر�ض ت�سليم املجرمني فيما بني الدول االأطراف, كاأنها ارتكبت ال يف مكان   -3

وقوعها فقط بل ويف اإقليم كل من الدول املطلوب اإليها تقرير واليتها القانونية وفقاً للفقرة 1 من املادة 3.

 اأحدث 
)115(

 واتفاقي��ة االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة ع��ب الوطنية
)114(

تت�س��ّمن اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�س��اد

االأح��كام املتعلق��ة بالتع��اون القانوين الدويل يف م�س��ائل القانون اجلنائي. وهذا اأمر مهم يف �س��ياق مكافح��ة االإرهاب الأن 

االإرهابيني رمبا يكونون متورطني يف الف�ساد ورمبا ي�ستعملون نف�ض االأ�ساليب التي ت�ستعملها اجلماعات االإجرامية املنظمة عب 

الوطنية. ويف بع�ض احلاالت ميكن اأن ت�س��تكمل االتفاقيتان ال�س��كوك العاملية ملكافحة االإرهاب. فل يت�سّمن تعريف تعبري 

"جماعة اإجرامية منظمة" الوارد يف اتفاقية اجلرمية املنظمة اجلماعات التي ال ت�سعى للح�سول على "منفعة مالية اأو منفعة 
مادية اأخرى" بغية ا�س��تبعاد اجلماعات ذات الدوافع ال�سيا�س��ية واالجتماعية البحتة, وهو ما قد يكون احلال بالن�س��بة اإىل 

جماع��ات اإرهابية وجماعات متمردة معّينة. اإاّل اأن اتفاقية اجلرمية املنظمة ميكن اأن تنطبق على اأي جرائم ت�س��ملها االتفاقية 

مت غ�س��ل االأموال  ترتكبها جماعة اإرهابية )مثًل, اإذا ارتكبت جماعة اإرهابية جرمية �س��رقة اأو تهريب خمدرات اأو ا�س��تخدرَ

لتدبري منافع مالية ومادية لتمويل اأن�سطتها(.

يف هذا ال�س��دد تهمُّ ملحظة اأن املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنظمة تن�ض على اإطار تف�س��يلي للغاية لتمكني الت�س��ليم فيما 

لة وكفوؤة وت�سيرِّق اأ�سباب رف�ض الت�سلم وتق�سيها. يتعلق باجلرائم التي ت�سملها. فاملادة 16 تهدف اإىل عملية معجَّ

ماذ� يق�سد مببد�أ "�إما �لت�سليم و�إما �ملحاكمة"  )1

اإن بع�ض اجلرائم خطرية اإىل حد اأنه عندما يوجد �سخ�ض ي�ستبه يف اأنه ارتكب جرمية من هذا النوع يف اإقليم دولة ما, تكون 

مة اإّما بت�س��ليم امل�س��تبه فيه اإىل دولة تطالب بالوالية الق�سائية ملحاكمته واإّما بتقدمي ال�سخ�ض للمحاكمة اأمام  تلك الدولة ملزرَ

 وهو نوع من 
)116(

حماكمها الوطنية. ويعرف ذلك مببداأ )aut dedere aut judicare( اأو مبداأ "اإّما الت�س��ليم واإّما املحاكمة".

الوالية الق�س��ائية العاملية يق�س��د منها مكافحة االإفلت من املعاقبة على جرائم جنائية خط��رية, من بينها جرائم االإرهاب. 

وجترى اأي�ساً مناق�سة ب�ساأن ما اإذا كان ميكن اأن ي�سّكل ذلك مبداأ يف القانون الدويل العريف فيما يتعلق ببع�ض اجلرائم اخلطرية 

 ولكنه ال يوجد بعد اتفاق عام على هذه النقطة.
)117(

ذات االأهمية الدولية

وجتدر ملحظة اأن االلتزام مببداأ "اإّما الت�س��ليم واإّما املحاكمة" ال ي�س��تتبعه يف الواقع التزام باملحاكمة يف حّد ذاتها بل التزام 

باإحالة الق�سية للمحاكمة. اأّما قرار اإجراء حماكمة اأو عدم اإجرائها فريجع اإىل ال�سلطات الوطنية املخت�سة. وال�سلطات تتخذ 

.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html للطلع على �سيغة اإلكرتونية التفاقية مكافحة الف�ساد, انظر 
)114(

.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html للطلع على �سيغة اإلكرتونية التفاقية اجلرمية املنّظمة, انظر 
)115(

.www.un.org/law/ilc تطبيق هذا املبداأ قيد نظر جلنة القانون الدويل, انظر 
)116(

.A/61/10 ,انظر جلنة القانون الدويل, تقرير عن اأعمال دورتها الثامنة واخلم�سني )2006(, الف�سل احلادي ع�سر 
)117(
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ْل االأدّلة وغري ذلك من  قرارها ا�س��تناداً اإىل نف�ض االأ�س���ض التي ت�س��تند اإليها يف ق�س��ية داخلية بحتة, اآخذة يف اعتبارها ِثقرَ

م�س��ائل من هذا القبيل. وع��لوة على ذلك, ال يعني االلتزام باملحاكمة اأنه يتعنّي اأن يح��ال اإىل املحكمة اّدعاء يثبت بعد 

التحقيقات اأن ال اأ�س��ا�ض له من ال�سحة. فالقانون الد�ستوري والقواعد املو�سوعية واالإجرائية املعمول بها يف البلد هي التي 

د اإىل اأي مدى يجب موا�سلة املحاكمة. حتدرِّ

�ض �س��راحة يف االتفاقيات والبوتوكوالت الدولي��ة املتعلقة مبنع االإرهاب وقمعه, 
ّ
ومبداأ "اإّما الت�س��ليم واإّما املحاكمة" مكر

ابتداًء باتفاقية �سنة 1970 لقمع اال�ستيلء غري امل�سروع على الطائرات )املادة 7(.

مثال:

�تفاقية قمع �ل�ستيالء غري �مل�سروع على �لطائر�ت 1970،

)�ملادة 7(:

اإذا مل تقم الدولة املتعاقدة التي يوجد اجلاين )امل�س��تبه فيه( يف اإقليمها بت�س��ليمه, فتكون ُملزمة بدون ا�س��تثناء اأّياً كان 

و�س��واء ارتكبت اجلرمية يف اإقليمها اأم ال باإحالة الق�س��ية اإىل �سلطاتها املخت�س��ة بغر�ض املحاكمة. وتقوم تلك ال�سلطات 

باتخاذ قرارها بنف�ض الطريقة التي تتبع ب�ساأن اأية جرمية عادية ذات طابع ج�سيم مبوجب قانون تلك الدولة.

 والقانون االإن�ساين الدويل, مبا يف 
)118(

وهو جزء اأي�س��اً من خمتلف �سكوك حقوق االإن�س��ان, مثل اتفاقية مناه�سة التعذيب,

ذلك اتفاقيات جنيف ل�س��نة 1949, التي تلزم الدول باأن حتاكم اأو اأن ت�س��لرِّم االأفراد امل�س��وؤولني عن ارتكاب "خمالفات 

)119(

ج�سيمة" للتفاقيات.

ال ي�س��مح مبحاكمة امل�س��تبه فيهم يف  يقت�س��ي مبداأ "اإّما الت�س��ليم واإّما املحاكمة" من الناحية العملية وجود اإطار وطني فعَّ

الق�س��ايا التي مل ترتكب فيها اجلرائم املزعومة يف اإقليم الدولة املطالرَبة و/اأو التي مل يكن فيها امل�س��تبه فيه وال ال�سحايا من 

)120(

الة. الة �سرورية للمحاكمات الفعَّ رعايا الدولة املطالرَبة. كما تكون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الفعَّ

كيف تعمل �إجر�ء�ت �لت�سليم؟  )2

ر ما اإذا كان يجوز اأو ال يجوز ت�سليم �سخ�ض 
ّ
لي�س��ت اإجراءات الت�س��ليم اإجراءات جنائية بدقيق العبارة. فاملحكمة التي تقر

لي�ست مكّلفة بالبّت يف ما اإذا كان ذلك ال�سخ�ض بريئاً اأم مذنباً. اإاّل اأنه قد يتعنيَّ على الدولة الطالبة اأن تثبت اأن لديها اأدلة 

كافية ملحاكمة ال�س��خ�ض )الدليل الظاهر( اأو وجود اإدانة وحكم �س��حيحني, وذلك الإثبات اأن الغر�ض احلقيقي من طلب 

الت�سليم هو املحاكمة اأو تنفيذ حكم جنائي.

 اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة, املادة 5.
)118(

 املادتان 49 و50 من اتفاقية جنيف االأوىل, واملادتان 50 و51 من اتفاقية جنيف الثانية, واملادتان 129 و130 من اتفاقية جنيف الثالثة, واملادتان 146 
)119(

االأول. االإ�سايف  البوتوكول  من   85 املادة  و147 من اتفاقية جنيف الرابعة. كما يوجد مب�داأ "اإّما الت�سليم واإّما املحاكمة" يف 

 هن��اك مث��ال قريب العهد ملحاكمة ناجحة اأجريت ملواطن اأجنبي ارتكب جرائم خارج اإقليم دولة املحاكمة, وهي حماكمة ال�س��يد فريادي زرداري, وهو من 
)120(

.www.cps.gov.uk/news/pressreleases/archive/2005/135_05.html مواطني اأفغان�ستان, واأدين بارتكاب جرائم تعذيب يف اململكة املتحدة يف عام 2005. انظر
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دها بدليل ظاهر اأو اأن تبنيرِّ �س��بباً وجيهاً قبل اأن متنح الت�س��ليم. اإاّل  واأحيان��اً تطل��ب الدولة املطالرَبة من الدولة الطالبة اأن تزورِّ

نة املطلوبة الإثبات وجود اأ�س��ا�ض  رة", وال يكون م�س��توى البيرِّ اأنه ينبغي اأاّل تعامل اإجراءات الت�س��ليم كاأنها "حماكمة م�س��غَّ

نة املطلوبة للإدانة يف حمكمة وطنية. للت�سليم واملحاكمة الحقاً على نف�ض م�ستوى البيرِّ

 مبداأ عام يف قانون الت�س��ليم يق�س��ي باأاّل تتحّقق الدولة املطالرَبة من ح�س��ن نّية طلب موّجه من 
)121(

يوجد يف بع�ض الدول

نة وكذلك  دولة اأخرى. وحتول "قاعدة عدم التحقُّق" هذه دون اأن تاأخذ الدولة املطالرَبة يف االعتبار اأي م�س��ائل تتعّلق بالبيرِّ

مبحاكمة امل�ستبه فيه ومعاملته يف الدولة الطالبة.

وتتباي��ن كث��رياً االإجراءات والقوانني الواجبة التطبيق على الت�س��ليم م��ن دولة اإىل اأخرى, وقد يت�س��ّمن القانون الواجب 

ز  نة. ولكن يتميَّ التطبيق على الت�س��ليم يف الدولة املطالرَبة اإجراءات متباينة ح�س��ب طبيعة االتفاق املبم مع دولة طالبة معيَّ

الت�سليم بعدد من ال�سمات التي تنطبق يف حاالت كثرية وتعك�ض طبيعة ترتيبات الت�سليم امل�سرتكة فيما بني الدول واالأثر 

املحتمل للت�س��ليم على حقوق ال�سخ�ض املعني. فتنق�سم اإجراءات الت�سليم عموماً اإىل مرحلة ق�سائية واأخرى اإدارية, حيث 

ر املحكمة ما اإذا كان يجوز اأو ال يجوز ت�سليم �سخ�ض مطلوب قبل اأن تتخذ ال�سلطة التنفيذية قراراً نهائياً بخ�سو�ض ت�سليم 
ّ
تقر

نة. اأو عدم ت�سليم �سخ�ض يف ق�سية معيَّ

دة �س��رورية من اأجل توف��ري احلّد االأدنى من  وكث��رياً م��ا تعتب اإجراءات الت�س��ليم مرهقة ومطّول��ة, ولكن طبيعتها املعقَّ

ال�س��مانات للأ�س��خا�ض امل�سمولني بطلب الت�س��ليم. وهي تتعلق بالتعاون فيما بني الدول املعنية, اإاّل اأنه يجب عليها اأن 

حترتم اأي�س��اً التزامات الدول جتاه الفرد املعني. وعندما يوافق �س��خ�ض على اأن ي�س��ّلم ميكن اأن تكون اإجراءات الت�سليم 

 ويف بع�ض املناطق اأن�ساأت الدول اإجراءات اأكرث ب�ساطة للت�سليم فيما بني بلدان لها التزامات قانونية 
)122(

لة. طة ومعجَّ
َّ

مب�س

)123(

م�سرتكة اأو نظم مماثلة ت�سمح لها بتقليل ال�سمانات الر�سمية قبل الت�سليم.

�س��وف يناق�ض مبزيد من اال�ستفا�س��ة مو�س��وع القانون الدويل حلقوق االإن�سان وتطبيقه يف �س��ياق مكافحة االإرهاب يف 

الف�س��ل 4 من هذا املن�س��ور. اإاّل اأنه جتدر هنا ملحظة اأن القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان ينطبق بعدد من الطرائق فيما 

يتعلق بالت�سليم.

م�س��روعية االحتجاز: تنطوي اإجراءات الت�س��ليم عموماً على القب�ض على �س��خ�ض اأو احتجازه, ويثري ذلك حقه يف احلرية 

وال�س��لمة اجل�س��دية. ويعني ذلك اأنه يجب اأن ت�ستوفى اأ�سباب الت�س��ليم واإجراءاته حمّك امل�سروعية واأن تكون را�سخة يف 

القانون الوطني واأن يكون يف و�س��ع االأ�س��خا�ض املعنيني اأن يطعنوا يف م�س��روعية القب�ض عليهم اأو احتجازهم اأمام حمكمة 

)124(

اأثناء اإجراءات الت�سليم.

 خ�سو�ساً يف بلدان القانون العام مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا.
)121(

www.unodc.org/pdf/model_law_ ،27 القان��ون النموذجي للت�س��ليم ال�س��ادر عن مكت��ب االأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمي��ة, الب��اب 
)122(

.extradition.pdf

http://ec.europa.eu/ م��ن اأمثل��ة ذلك اأمر التوقيف االأوروبي واإجراءات الت�س��ليم يف االحت��اد االأوروبي. للطلع عل��ى املزيد من املراجع, انظ��ر 
)123(

.justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm

 انظر اأي�ساً الف�سل 5 ب�ساأن القانون الدويل حلقوق االإن�سان.
)124(
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�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية 1966، �ملادة 9:

لكل فرد حق يف احلرية ويف االأمان على �سخ�سه. وال يجوز توقيف اأحد اأو اعتقاله تع�ّسفاً. وال يجوز حرمان اأحد   -1

ر فيه. من حريته اإال الأ�سباب ين�ّض عليها القانون وطبقاً للإجراء املقررِّ

]...[

لكل �س��خ�ض ُحِرم من حريته بالتوقيف اأو االعتقال حق الرجوع اإىل حمكمة لكي تف�س��ل هذه املحكمة دون   -4

اإبطاء يف قانونية اعتقاله, وتاأمر باالإفراج عنه اإذا كان االعتقال غري قانوين.

لكل �سخ�ض كان �سحية توقيف اأو اعتقال غري قانوين حق يف احل�سول على تعوي�ض.  -5

 �سمانات هامة 
)126(

 واإمكانية الو�سول اإىل اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر
)125(

ر حق الو�سول اإىل موظفني قن�سليني كما يوفرِّ

للأ�س��خا�ض املعتقلني ب�سبب اال�س��تباه يف ارتكاب جرائم اإرهابية خارج بلد جن�سيتهم, �سواء اأكان ذلك الأغرا�ض الت�سليم 

اأو املحاكمة يف ذلك البلد.

�لتفاقية �لدولية ملناه�سة �أخذ �لرهائن 1979، �ملادة 6:

تقوم اأية دولة طرف يوجد يف اإقليمها ال�س��خ�ض املن�س��وبة اإليه اجلرمية, ل��دى اقتناعها بوجود ظروف تبر ذلك   -1

باإيداعه احلب�ض اأو باتخاذ تدابري اأخرى, وفقاً لقوانينها, ل�سمان وجوده طوال الوقت اللزم التخاذ اأي اإجراءات جنائية 

اأو اإجراءات ت�سليم. وجتري هذه الدولة الطرف, على الفور, حتقيقاً متهيدياً يف الوقائع.

]...[

يحق الأي �سخ�ض تتخذ ب�ساأنه التدابري امل�سار اإليها يف الفقرة 1 من هذه املادة:  -3

)اأ(  اأن يت�س��ل دون تاأخ��ري باأقرب ممثل خمت���ض للدولة التي يكون ه��و من مواطنيه��ا اأو التي يحق لها 

بوجه اآخر اإقامة هذا االت�س��ال اأو, اإن كان عدمي اجلن�س��ية, للدولة التي يك��ون حمل اإقامته املعتاد يف 

اإقليمها؛

اأن يزوره ممثل لتلك الدولة. )ب( 

متار�ض احلقوق امل�سار اإليها يف الفقرة 3 من هذه املادة وفقاً لقوانني واأنظمة الدولة التي يوجد يف اإقليمها ال�سخ�ض   -4

املن�س��وب اإليه اجلرم, �س��ريطة اأن تكون القوانني واالأنظمة املذكورة كفيلة باأن حتقق متاماً املقا�س��د امل�س��تهدفة باحلقوق 

املمنوحة مبوجب الفقرة 3 من هذه املادة.

 انظر اأي�ساً الف�سل 5 ب�ساأن القانون الدويل حلقوق االإن�سان.
)125(

 انظر اأي�ساً اتفاقية فيينا للعلقات القن�سلية, 1963, املادة 36.
)126(
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ال تخ����ل اأح��كام الفقرتني 3 و4 من ه��ذه امل��ادة بحق اأية دولة طرف, لها ح���ق الوالية الق�س��ائية وفقاً   -5

للفق��رة 1 )ب( من املادة 5, يف دعوة جلنة ال�س��ليب االأحمر الدولية للت�س��ال بال�س��خ�ض املن�س��وب اإليه اجلرم 

وزيارته.

نزاه��ة االإجراءات: اإجراءات الت�س��ليم لي�س��ت يف حد ذاتها اإجراءات جنائية ت�س��مح للأفراد املعني��ني بالتمتع باملجموعة 

الكامل��ة من اأوجه احلماية املتاحة يف املحاكمة املن�س��فة, املن�س��و�ض عليها يف املادة 14 من العه��د الدويل اخلا�ض باحلقوق 

املدنية وال�سيا�س��ية و�س��كوك حقوق االإن�سان االإقليمية. غري اأن بحث مو�سوع اإن�س��اف االإجراءات ككل ي�سمل اإجراءات 

�ض قدرة الدولة الطالبة على اإجراء حماكمة فّعالة  الت�س��ليم. فالتخّلف عن �س��مان االإن�ساف يف اإجراءات الت�س��ليم قد يقورِّ

للم�س��تبه فيه عند عودته. وااللتزام ب�سمان املعاملة املن�سفة مذكور �س��راحة يف االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة 

مبنع االإرهاب وقمعه.

مثال:

�لتفاقية �لدولية لقمع متويل �لإرهاب )1999(،

 �ملادة 17:

تكفل الأي �سخ�ض يو�سع قيد االحتجاز اأو تتخذ ب�ساأنه اأي اإجراءات اأخرى اأو تقام عليه الدعوى عمًل بهذه االتفاقية 

معاملة من�س��فة وجميع احلقوق وال�س��مانات طبقاً لت�س��ريعات الدولة التي يوجد ذلك ال�سخ�ض يف اإقليمها والأحكام 

القانون الدويل الواجبة التطبيق, مبا يف ذلك االأحكام املتعلقة بحقوق االإن�سان.

ما هي �أ�سباب رف�ص �لت�سليم؟  )3

اجلرائم التي ت�ستوجب الت�سليم وازدواجية التجرمي

ال يكون الت�س��ليم ممكناً اإاّل اإذا كان اجلرم "ي�س��توجب الت�سليم". وقد حتدد معاهدة ت�سليم اأو ت�سريع وطني قائمة من اجلرائم 

املعّينة على اأنها جرائم ت�س��توجب الت�س��ليم. والبديل واالأكرث �س��يوعاً, بداًل من حتديد قائمة من اجلرائم التي ت�س��توجب 

الت�س��ليم, اإمكانية تعريف اجلرائم التي ت�س��توجب الت�س��ليم بعبارات عامة يف معاهدة الت�س��ليم ذات ال�سلة اأو يف الت�سريع 

داً م��ن العقوبة. واالتفاقي��ات والبوتوكوالت الدولية  الوطن��ي عل��ى اأنها جرائم جنائية خطرية ت�س��توجب حداً اأدنى حمدَّ

املتعلق��ة مبن��ع االإرهاب وقمعه تن���ض على اأنه ينبغ��ي اأن تعتب الدول االأطراف فيها اجلرائم املن�س��و�ض عليه��ا فيها جرائم 

ت�ستوجب الت�سليم.

ويقت�س��ي العديد من ترتيبات الت�سليم باأن يكون اجلرم املطلوب ال�سخ�ض الرتكابه جرماً يف كل من الدولة الطالبة والدولة 

املطالرَب��ة )"ازدواجية التج��رمي"(. وال يلزم عموماً اأن يكون اجلرم املعني متطابقاً يف قوان��ني الدولتني كلتيهما, ولكن ينبغي 

ما فيهما واأن يعاقب عليه بحد اأدنى من العقوبة لكي ي�ستوجب الت�سليم. 
َّ
اأن يكون ال�سلوك الذي ي�سّكل اأ�سا�ض اجلرم جمر

ويعن��ي ذلك اأنه حتى اإن مل توجد لدى الدولة املطالرَبة جرمية "اإرهاب" حمّددة وفقاً لقانونها الداخلي, غالباً ما ت�س��توجب 
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االأعمال االإرهابية العنيفة الت�س��ليم, نظراً اإىل اأن العنا�س��ر املكّونة لها مثل القتل العمد اأو ال�س��روع يف القتل اأو العنف �سد 

االأ�سخا�ض اأو املمتلكات يعاقب عليها بالعقوبة الدنيا امل�ستوجبة للت�سليم.

عدم ت�سليم املواطنني

 وعلوة على ذلك, 
)127(

ال ت�س��لرِّم دول عديدة مواطنيها, ولكن هناك ا�س��تثناءات لهذا املبداأ يف بع�ض ال�سياقات االإقليمية,

لي�ست جن�سية ال�سخ�ض �سبباً مقبواًل لرف�ض ت�سليم ذلك ال�سخ�ض اإىل الوالية الق�سائية ملحاكم دولية قائمة, مثل املحكمة 

اجلنائية الدولية اأو املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سلفيا اأو املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.

ومتى ال ميكن ت�س��ليم �س��خ�ض ب�سبب اجلرائم اجلنائية املن�س��و�ض عليها يف االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع 

االإرهاب وقمعه ب�سبب جن�سيته, ينبغي تقدميه للمحاكمة اأمام املحاكم الوطنية للبلد املطالرَب. ويف بع�ض احلاالت, قد ي�سمح 

قانون الدولة الداخ��لي بت�سليم مواطن ملحاكمته يف الدولة الطالبة ب�سرط اأن يعاد ال�سخ�ض اإىل الدولة املطالرَبة لتنفيذ احلكم 

)"الت�سليم امل�سروط"(.

مثال:

�لتفاقية �لدولية لقمع متويل �لإرهاب، 

�ملادة 10:

حينما ال جتيز الت�سريعات الداخلية للدولة الطرف اأن ت�سّلم اأحد رعاياها اإال ب�سرط اإعادته اإليها ليق�سي العقوبة   -2

املفرو�س��ة عليه نتيجة املحاكمة اأو االإجراءات التي ُطلب ت�س��ليمه من اأجلها, وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب 

ت�سليم ذلك ال�سخ�ض اإليها على هذه ال�سيغة وعلى اأي �سروط اأخرى قد تريانها منا�سبة, يكون الت�سليم امل�سروط كافياً 

الإعفاء الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم من االلتزام ]بالت�سليم اأو املحاكمة[.

ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية

كثرياً ما درجت الدول على رف�ض الت�س��ليم ب�س��بب جرائم تعتب ذات طبيعة �سيا�س��ية, وذلك حلماية االأفراد من احتمال 

اأن تطلب دول الت�س��ليم الإجراء حماكمات بدافع �سيا�سي )"ا�س��تثناء اجلرائم ال�سيا�سية"(. وتت�سّمن معاهدة االأمم املتحدة 

النموذجية لت�سليم املجرمني �سبباً اإلزامياً لرف�ض الت�سليم: "اإذا اعتبت الدولة املطالرَبة اجلرم املطالب الت�سليم الأجله جرماً ذا 

 وقد تقلَّ�ض هذا اال�ستثناء تدريجياً فيما يت�سل باالإرهاب, فين�ض قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001( 
)128(

طاب�ع �سيا�س��ي".

 
)129(

على "عدم االعرتاف باالدعاءات بوجود بواعث �سيا�س��ية كاأ�س��باب لرف�ض طلبات ت�س��ليم االإرهابيني امل�ستبه فيهم".

 ال ي�سمح مثًل نظام التوقيف االأوروبي داخل االحتاد االأوروبي بعدم ت�سليم مواطني الدولة ك�سبب لرف�ض ت�سليم اأحد امل�ستبه فيهم اأو �سخ�ض مدان 
)127(

بني الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي.

 معاهدة االأمم املتحدة النموذجية لت�سليم املجرمني, املادة 3 )اأ(.
)128(

 قرار جمل�ض االأمن 1373, الفقرة 3 )ز(.
)129(



53 �لقانون �جلنائي �لدويل، مبا يف ذلك �لتعاون يف �مل�سائل �جلنائية 

واأح��دث االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلق��ة مبنع االإرهاب وقمعه, بدءاً باعتماد اتفاقية الهجمات بالقنابل ل�س��نة 

1977, ت�ستبعد �سراحة ا�ستثناء اجلرم ال�سيا�سي فيما يت�سل باجلرائم امل�سمولة بها.

مثال: 

�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل 1998، 

�ملادة 11:

ال يجوز, الأغرا�ض ت�س��ليم املجرمني اأو امل�س��اعدة القانونية املتبادلة, اعتبار اأي جرمية من اجلرائم املن�س��و�ض عليها يف 

املادة 2 جرمية �سيا�سية اأو جرمية مت�سلة بجرمية �سيا�سية اأو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية. وبالتايل, ال يجوز رف�ض طلب 

ب�ساأن ت�سليم املجرمني اأو امل�ساعدة القانونية املتبادلة موؤ�س�ض على مثل هذه اجلرمية ملجرد اأنه يتعلق بجرمية �سيا�سية اأو 

جرمية مت�سلة بجرمية �سيا�سية اأو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية.

احلماية من الت�س��ليم للمحاكمة اأو العقاب ب�س��بب العن�سر اأو الديانة اأو اجلن�س��ية اأو االأ�سل العرقي  اأو 

الراأي ال�سيا�سي

يف ح��ني اأن ا�س��تثناء اجلرائم ال�سيا�س��ية قد األغي عموماً فيم��ا يتعلق باجلرائم االإرهابية, ميك��ن اأن تكون الدواعي 

االإن�سانية �سبباً لرف�ض الت�سليم. فتن�ض املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني على اأنه ال مينح الت�سليم "اإذا وجدت 

الدولة املطالرَبة اأ�سباباً جوهرية للعتقاد باأن طلب الت�سليم اإمنا قّدم لغر�ض حماكمة �سخ�ض اأو معاقبته ب�سبب عن�سره 

اأو ديانته اأو جن�س��يته اأو اأ�س��له العرقي اأو اآرائه ال�سيا�سية اأو جن�سه اأو مركزه, اأو اأن و�سع ذلك ال�سخ�ض قد يتعر�ض 

 كما ينطبق ذلك يف حاالت االأ�سخا�ض الذين ي�ستبه يف اأنهم ارتكبوا اأعمااًل 
)130(

للأذى الأي من تلك االأ�سباب".

اإرهابية.

مثال: 

�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل 1998،

�ملادة 12

��ر على اأنه يفر�ض التزاماً بت�س��ليم املجرم اأو بتقدمي امل�س��اعدة القانونية املتبادلة اإذا توّفرت  لي�ض يف هذه االتفاقية ما يف�سرِّ

لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�س��ليم اأ�س��باب وجيهة تدعوها اإىل االعتقاد باأن طلب ت�س��ليم املجرمني الرتكابهم 

اجلرائ��م املذكورة يف املادة 2, اأو طلب امل�س��اعدة القانوني��ة املتبادلة فيما يتعلق بهذه اجلرائم, قد ق��ّدم بغية حماكمة اأو 

معاقبة �سخ�ض ما ب�سبب العن�سر الذي ينتمي اإليه اأو ب�سبب دينه اأو جن�سيته اأو اأ�سله االإثني اأو راأيه ال�سيا�سي, اأو باأن 

ا�ستجابتها للطلب �سيكون فيها م�سا�ض بو�سع ال�سخ�ض املذكور الأي من هذه االأ�سباب.

 معاهدة االأمم املتحدة النموذجية لت�سليم املجرمني, املادة 3 )ب(.
)130(
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اعتبارات حقوق االإن�سان كاأ�سباب لرف�ض الت�سليم

اإ�س��افة اإىل اأ�سباب رف�ض الت�سليم املن�سو�ض عليها �س��راحة يف املعاهدات التي تتناول الت�سليم, تن�ساأ اأ�سباب من التزامات 

اأخرى اأي�ساً. واأهم ما يف االأمر هو اأنه كي متتثل دولة اللتزاماتها الدولية املتعلقة بحقوق االإن�سان ال ت�ستطيع اأن ت�سلرِّم �سخ�ساً 

 �سوف تنتهك يف 
)131(

نة مثل حظر التعذيب اأو املعاملة اللاإن�سانية اأو املهينة عندما يكون هناك خطر فعلي من اأن حقوقاً معيَّ

 ومبداأ عدم االإعادة 
)132(

.)"non-refoulement"( )الدولة الطالبة عند عودة ذلك ال�س��خ�ض )مبداأ عدم االإعادة الق�س��رية

ن, كمبداأ اأ�سا�سي ال يجوز اأّي حيد عنه, يف اتفاقية اللجئني  الق�سرية هو حجر زاوية النظام الدويل حلماية اللجئني, وقد دورِّ

ل�سنة 1951 وبروتوكول �سنة 1967 اخلا�ض بها, و�سوف يناق�ض مبزيد من التف�سيل يف الف�سل الرابع ب�ساأن قانون اللجئني. 

وحظر االإعادة الق�س��رية اإىل دولة تكون هناك اأ�س��باب حقيقية للعتقاد باأن ال�س��خ�ض املعني قد يتعر�ض للتعذيب فيها, قد 

اكت�سب مرتبة القاعدة االآمرة مبوجب القانون العريف الدويل, وهو ملزم جلميع الدول.

واتفاقية �س��نة 1984 ملناه�س��ة التعذيب وغريه من �س��روب املعاملة اأو العقوبة القا�س��ية اأو اللاإن�س��انية اأو املهينة تقنرِّ هذا 

االلت��زام. فامل��ادة 3 من هذه االتفاقية تن�ض �س��راحة على اأنه "ال يج��وز الأية دولة اأن تطرد اأي �س��خ�ض اأو اأن تعيده )"اأن 

ترّده"( اأو اأن ت�س��ّلمه اإىل دولة اأخرى, اإذا توافرت لديها اأ�س��باب حقيقية تدعو اإىل االعتقاد باأنه �س��يكون يف خطر التعر�ض 

للتعذيب".

وفيما يتعلق باعتبارات اأخرى خا�س��ة بحقوق االإن�س��ان قد تتباين التزامات الدول وفقاً اللتزامات خمتلفة مبوجب �سكوك 

اإقليمية حلقوق االإن�سان ينبغي الرجوع اإليها باالقرتان مع العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالإعلن العاملي 

حلقوق االإن�سان. وت�سمل احلقوق االأخرى التي قد تن�ساأ عنها اأ�سباب لرف�ض الت�سليم ما يلي:

•احلق يف احلياة؛ 	
•احلق يف عدم املحاكمة مرتني على اجلرم ذاته؛ 	

•احلق يف املحاكمة العادلة. 	

ــادة 3: �لأ�سباب  ــ ن، 1990، �مل ــدة �لنموذجية لت�سليم �ملجرم ــدة �لأمم �ملتح ــف من معاه مقتط

�لإلز�مية للرف�ص:

ال يجوز الت�سليم يف اأي من الظروف التالية:

]...[
اإذا وجدت الدولة املطالرَبة اأ�سباباً جوهرية للعتقاد باأن طلب الت�سليم اإمنا قّدم لغر�ض حماكمة �سخ�ض  )ب(   

اأو معاقبته ب�س��بب عن�س��ره اأو ديانته اأو جن�سيته اأو اأ�سله العرقي اأو اآرائه ال�سيا�سية اأو جن�سه اأو مركزه, اأو اأن و�سع ذلك 

ال�سخ�ض قد يتعر�ض للأذى الأي من تلك االأ�سباب؛

 للطلع على ق�سية راأت فيها اإحدى حماكم حقوق االإن�سان اأن الطرد لي�ض ممكناً الأن ال�سخ�ض املعني قد يتعر�ض للتعذيب اأو ل�سوء املعاملة يف البلد 
)131(

املتلقي, انظر مثًل املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان, �سعادى �سد اإيطاليا, )االلتما�ض رقم 06/37201(, احلكم ال�سادر يف 28 �سباط/فباير 2008(.

 ترد مناق�سته مبزيد من التف�سيل فيما يلي يف الف�سل 5 ب�ساأن القانون الدويل حلقوق االإن�سان ويف الف�سل 4 ب�ساأن قانون اللجئني.
)132(
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]...[
اإذا كان قد �سدر حكم نهائي يف الدولة املطالرَبة ب�ساأن اجلرم املطالب بت�سليم ال�سخ�ض من اأجله؛ )د(   

]...[
�ض يف الدولة الطالبة للتعذيب, اأو ملعاملة اأو 

ّ
�ض اأو �سيتعر

ّ
اإذا كان ال�س��خ�ض املطالب بت�سليمه قد تعر )و(   

عقوبة قا�س��ية اأو ال اإن�س��انية اأو مهينة, اأو اإذا كان مل يتوفر اأو لن يتوفر لذلك ال�س��خ�ض احلد االأدنى من ال�س��مانات يف 

االإجراءات اجلنائية على النحو املبنيَّ يف املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛

اإذا كان حكم الدولة الطالبة قد �سدر غيابياً, اأو مل يخطر ال�سخ�ض املدان باملحاكمة يف الوقت املنا�سب  )ز(   

اأو مل يعط فر�سة كافية التخاذ تدابري الدفاع عن نف�سه, ومل تتح له اأو لن تتاح له فر�سة اإعادة املحاكمة بح�سوره.

�ملادة 4: �لأ�سباب �لختيارية للرف�ص

يجوز رف�ض الت�سليم يف اأي من الظروف التالية:

]...[
اإذا قررت ال�س��لطات املخت�سة يف الدولة املطالرَبة عدم اتخاذ االإجراءات القانونية �سد ال�سخ�ض ب�ساأن  )ب(   

اجلرم املطالب الت�سليم من اأجله اأو اإنهاء تلك االإجراءات؛

]...[
اإذا كان اجلرم املطالب الت�س��ليم الأجله من اجلرائم الت��ي يعاقب عليها باالإعدام مبوجب قانون الدولة  )د(   

الطالبة, وذلك ما مل تقّدم هذه الدولة �سماناً, تعتبه الدولة املطالرَبة كافياً, بعدم فر�ض عقوبة االإعدام اأو بعدم تنفيذها 

يف حال فر�سها؛

]...[
اإذا كان قد �س��در على ال�سخ�ض املطلوب ت�س��ليمه حكم يف الدولة الطالبة اأو اإذا كان هذا ال�سخ�ض  )ز(   

�ض فيها للمحاكمة و�سدور احلكم اأمام حمكمة ا�ستثنائية اأو هيئة ق�سائية اأن�سئت خ�سي�ساً لهذا الغر�ض؛
ّ
�سيتعر

اإذا ارتاأت الدولة املطالرَبة, مع مراعاتها يف الوقت ذاته لطبيعة اجلرم وم�سالح الدولة الطالبة, اأن ت�سليم  )ح(   

ذلك ال�سخ�ض, بالنظر اإىل ظروف الق�سية, �سيكون منافياً للعتبارات االإن�سانية, ب�سبب �سن ذلك ال�سخ�ض اأو �سحته 

اأو لظروف �سخ�سية اأخرى.

وعن��د البت يف منح الت�س��ليم اأو عدم منحه قد جتد الدولة املطالرَبة نف�س��ها يف موقف تتعار�ض في��ه االلتزامات. فمن ناحية, 

قد ين�س��اأ واجب للت�س��ليم من اتفاق ثنائي اأو متعدد االأطراف ب�ساأن الت�س��ليم تكون كل من الدولة الطالبة والدولة املطالرَبة 

طرفاً فيه, اأو مبوجب اأحكام واردة يف �س��كوك دولية اأو اإقليمية تر�ّس��خ واجب الت�سليم اأو املحاكمة. ومن ناحية اأخرى, تكون 

الدولة املطالرَبة ملزمة مبوجب التزاماتها اخلا�س��ة بعدم االإعادة ق�س��راً التي متنع ت�س��ليم اللجئني اأو طالبي اللجوء اإىل الدولة 

الطالبة يف الظروف ال�س��ابق بحثها. ويف تلك الظروف تغلب موانع ت�سليم فرد مبوجب قانون اللجئني الدويل وقانون حقوق 

)133(

االإن�سان.

 Guidance Note on Extradition( "انظر مفو�س��ية االأمم املتحدة ل�س��وؤون اللجئني "مذكرة توجيهية ب�س��اأن الت�س��ليم واحلماية الدولية للجئني 
)133(

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/ يف  اإلكرتوني��اً  مت��اح   ,3 الث��اين,  الف�س��ل   ,)and International Refugee Protection
.rwmain?docid=481ec7d92
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 وهذه هي املمار�س��ة القائمة من��ذ اأجل طويل يف 
)134(

وقد تعتمد الدول على �س��مانات دبلوما�س��ية لك��ي تفي بالتزاماتها.

ف بذلك خمالفة 
ّ
علقات الت�س��ليم القائمة بني الدول, حيث تخدم غر�ض متكني الدولة املطالرَبة من الت�س��ليم دون الت�س��ر

اللتزاماتها مبوجب معاهدات حقوق االإن�س��ان الواجبة التطبيق اأو القانون الوطني, مبا فيه القانون الد�س��توري, و/اأو اأحكام 

واردة يف قان��ون الت�س��ليم متن��ع خلفاً لذلك ت�س��ليم الفرد املعني. ويكرث ا�س��تخدامها يف حاالت احلكم باالإع��دام, اإال اأن 

ال�س��مانات تطلب اأي�ساً اإذا كان لدى الدولة املطالرَبة دواع للقلق اإزاء اإن�ساف االإجراءات الق�سائية يف الدولة الطالبة, اأو اإذا 

 )135(

�ض ال�س��خ�ض املطلوب خلطر التعذيب اأو غري ذلك من اأ�س��كال �سوء املعاملة. كانت هناك خماوف من اأن الت�س��ليم يعررِّ

واإن مل تكن الدولة املطالبة يف و�س��ع ي�س��مح لها باحل�سول على �سمانات كافية من خلل ال�س��مانات الدبلوما�سية الإزالة 

خطر حدوث انتهاك ج�س��يم حلقوق االإن�س��ان اإذا ما اأعيد ال�س��خ�ض, قد ُتلزم بتقرير الوالية الق�سائية على اجلرم لكي تقوم 

)136(

باملحاكمة بداًل من الت�سليم.

ــم فيما يتعلق بالأ�سخا�ص ذوي و�سع �للجوء  ذ �إجر�ء�ت �لت�سلي ــع �للجوء و�لالجئ. كيف تنفَّ و�س

�أو �لالجئ ن؟

)137(

قد ت�سمل اإجراءات الت�سليم اأ�سخا�ساً ُمنحوا و�سع اللجئني اأو قيد طلب اللجوء يف الدولة املطالرَبة.

ومت��ى تك��ون اإجراءات الت�س��ليم متزامنة مع اإجراءات اللجوء ال ينبغي اأن ي�س��ّلم ال�س��خ�ض اإىل اأن يك��ون القرار النهائي 

بخ�س��و�ض اللجوء قد اتخذ. فقد يكون الت�س��ليم قبل ذلك خمالفة لللتزامات الدولية الواقعة على الدولة, باالأخ�ض مبداأ 

)138(

�ض يف كل من قانون اللجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق االإن�سان.
ّ
عدم االإعادة الق�سرية املكر

وحتَّى اإذا مل مينح �س��خ�ض و�س��ع اللجئ اأو اإذا فقد ذلك الو�سع نتيجة لتورطه يف اأعمال اإرهابية, يحول مبداأ عدم االإعادة 

الق�سرية دون ت�سليمه عندما يكون هناك خطر حقيقي من تعر�سه للتعذيب اأو ملعاملة اأو معاقبة قا�سية اأو ال اإن�سانية اأو مهينة 

)139(

عند عودته اإىل البلد الطالب.

اإذا كان الج��ئ اأو طالب جلوء مو�س��وع طلب ت�س��ليم من دولة اأخرى )اأي غري الدولة التي يطل��ب اللجوء منها(, قد يكون 

الت�س��ليم ممكناً اإىل تلك الدولة اإذا كانت هناك �س��مانات كافية باأن ال�س��خ�ض لن يتعر�ض خلطر اإعادة الت�سليم اأو الطرد اإىل 

�ساً النتهاكات ج�سيمة حلقوقه االإن�سانية. ويف تلك احلاالت قد مينح الت�سليم على اأ�سا�ض 
َّ
بلد ثالث يكون فيه ال�سخ�ض معر

�سمان اأن ال�سخ�ض �سوف يعاد اإىل الدولة املطالرَبة عند اكتمال االإجراءات يف الدولة الطالبة )"الت�سليم امل�سروط"(.

 غري اأن احل�س��ول على �س��مانات دبلوما�س��ية ال يعفي الدولة تلقائياً من اأية م�سوؤولية اأخرى. ففي ق�سية �سعدي �س��د اإيطاليا, املذكورة اأعله, اأّكدت 
)134(

م االلتما�ض اإىل دولة متلقية حتى اإن وجدت �سمانات  حمكمة حقوق االإن�سان االأوروبية حقها يف بحث ما اإذا كان �سوف يكون هناك انتهاك يف حالة ت�سليم مقدرِّ

دبلوما�سية. واأفادت املحكمة يف الفقرة 148 اأن ثقل ال�سمانات املقدمة من الدولة املتلقية يتوقف يف كل حالة على الظروف ال�سائدة يف الوقت الفعلي.

 انظر اأي�ساً الف�سل 4 ب�ساأن "قانون اللجئني الدويل" وباالأخ�ض الفقرة الفرعية "هل يجوز طرد اللجئ اأو اإعادته؟".
)135(

 انظر الف�سل 2-2-2.
)136(

 للطلع على مناق�س��ة اأكرث تف�س��يًل للتفاعل بني اإجراءات اللجوء والت�سليم, انظر مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني, "مذكرة توجيهية ب�ساأن 
)137(

الت�سليم واحلماية الدولية للجئني".

EC/ ،1977 مة من املفّو�ض ال�سامي(, 23 اآب/اأغ�سط�ض  انظر مفو�س��ية االأمم املتحدة ل�س��وؤون اللجئني, مذكرة ب�س��اأن عدم االإعادة الق�س��رية )مقدَّ
)138(

.www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68ccd10.html متاحة اإلكرتونيا يف ,SCP/2

 انظر الف�سل 4.
)139(
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مقتطف من �ملذكرة �لتوجيهية ب�ساأن �لت�سليم و�حلماية �لدولية لالجئ ن، من مفو�سية �لأمم �ملتحدة 

ل�سوؤون �لالجئ ن:

من وجهة نظر احلماية الدولية, يكون االهتمام الرئي�س��ي يف حاالت الت�س��ليم املتعلق��ة باللجئني اأو طالبي اللجوء هو 

�س��مان اأن يتمكن املحتاجون اإىل حماية دولية وي�ستحقونها من الو�سول اإىل تلك احلماية واال�ستفادة منها, ويف الوقت 

ب من 
ّ
نف�س��ه مع جتّنب �سوء ا�ستغلل موؤ�س�سة اللجوء من جانب اأ�س��خا�ض ي�سعون اإىل االختباء خلفها الأغرا�ض التهر

امل�سوؤولية عن جرائم خطرية.

ويتطلب ذلك, من ناحية, اإجراء تقييم م�س��ّدد الأحقية ال�س��خ�ض املطلوب يف احلماية املمنوحة للجئني, ا�س��تناداً اإىل 

فح�ض دقيق جلميع الوقائع ذات ال�س��لة ومع اإيلء االعتبار الواجب ملقت�س��يات االإن�ساف يف االإجراءات.]...[ قد ال 

يكون االأ�س��خا�ض امل�س��وؤولون عن جرائم موؤهلني للح�سول على و�سع اللجئني, اإما الأنهم ال ي�ستوفون معايري االإدراج 

�س��من تعريف اللجئ املن�س��و�ض عليه يف املادة 1 األف)2( من اتفاقية �سنة 1951, اأو الأن �سلوعهم يف جرائم خطرية 

نة ت�ستوجب تطبيق بند اال�ستثناء مبوجب املادة 1 واو من اتفاقية �سنة 1951. اأو اأعمال �سنيعة معيَّ

وم��ن ناحي��ة اأخرى, عندما يتعلق طلب الت�س��ليم باأحد اللجئني اأو طالبي اللجوء, يجب اأن ت�س��من الدولة االمتثال 

اللتزاماتها اخلا�س��ة باحلماية مبوجب القانون الدويل للجئني وقانون حقوق االإن�س��ان. وت�سكل تلك االلتزامات جزءاً 

من االإطار القانوين الذي يحكم الت�سليم ويجب اأن توؤخذ يف احل�سبان عند البت يف ما اإذا كان ميكن ت�سليم ال�سخ�ض 

املطل��وب قانون��اً للدولة الطالبة. واأهم ما يف االأمر, لدى النظر يف ت�س��ليم الجئ اأو طالب جلوء ه��و اأن الدول ملزمة باأن 

ت�سمن االحرتام الكامل ملبداأ عدم االإعادة الق�سرية مبوجب القانون الدويل للجئني وقانون حقوق االإن�سان.

ويجب تن�س��يق اإجراءات الت�س��ليم واللجوء بحيث تتمّكن الدول من االعتماد على الت�سليم كاأداة فّعالة ملنع االإفلت 

من املعاقبة ومكافحة اجلرمية عب الوطنية باأ�سلوب يكون متوافقاً متاماً مع التزامها اخلا�ض باحلماية الدولية.

التخ�سي�ض

هناك مبداأ عام يق�سي باأن ال�سخ�ض, حاملا مت ت�سليمه, ال يحاكم اإاّل على ارتكاب اجلرائم املن�سو�ض عليها يف طلب الت�سليم 

وال يحاكم اإاّل يف الدولة الطالبة )"قاعدة التخ�س��ي�ض"(. وال ينبغي اأن توّجه اأي ُتهم اإ�س��افية اأو اأن يحدث ت�سليم اإىل دولة 

ثالثة اإاّل مبوافقة الدولة املطالرَبة.

ما هي �لرتتيبات �خلا�سة بنقل �ل�سجناء �ملحكوم عليهم  )4

ونقل �ل�سهود �ملحتجزين؟  

اإ�س��افة اإىل ترتيبات الت�س��ليم, ميكن اأن ي�ستعمل التعاون الدويل اأي�ساً لنقل ال�سجناء املحكوم عليهم فيما بني الدول, لكي 

ينفذ ال�س��جناء احلكم املفرو�ض عليهم يف بلد جن�س��يتهم اأو اإقامتهم. وي�س��تند عموماً هذا النوع من النقل اإىل افرتا�ض اأن 

اأثر احلكم على ال�س��خ�ض وعلى اأ�س��رته �سوف يتفاقم نتيجة لبعده عن وطنه. وميكن اأن يحدث النقل اأي�ساً يف �سياق ت�سليم 

�س��خ�ض ب�س��رط اأنه �س��وف يعاد لتنفيذ احلكم ال�س��ادر �س��ده يف الدولة املطالرَبة. وقد تكون هناك بع�ض امل�س��ائل املتعلقة 

بتباين اأنواع االأحكام واالإجراءات تتعلق مبراجعة االأحكام ال�س��ادرة وتنفيذها, ويجب اأن توؤخذ يف االعتبار. وقد و�س��عت 
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االأمم املتحدة معاهدة منوذجية ب�س��اأن نقل االإ�س��راف على املجرمني املحكوم عليهم باأحكام م�س��روطة اأو املفرج عنهم اإفراجاً 

)141(.

 واالتفاق النموذجي ب�ساأن نقل ال�سجناء االأجانب
)140(

م�سروطاً

 ميكن اأن توافق الدول على اأن يجري نقل ال�سهود املحتجزين موؤقتاً لغر�ض االإدالء 
)142(

ويف �سياق امل�ساعدة القانونية املتبادلة

بال�س��هادة يف اإجراءات يف دولة اأخرى. وينبغي اأن تراعى اأي�ساً االعتبارات املتعلقة بقانون حقوق االإن�سان وقانون اللجئني 

فيما يتعلق بالت�سليم بخ�سو�ض اأي نقل موؤقت من هذا القبيل ل�سخ�ض اإىل دولة اأخرى, خ�سو�ساً اإذا كان ال�سخ�ض معرت�ساً 

على النقل.

�لتفاقية �لدولية لقمع متويل �لإرهاب 1999، �ملادة 16:

يجوز نقل اأي �سخ�ض حمتجز اأو يق�سي عقوبته يف اإقليم دولة طرف ومطلوب وجوده يف دولة اأخرى من الدول   -1

االأطراف الأغرا�ض حتديد الهوية اأو ال�س��هادة اأو امل�س��اعدة من نواٍح اأخرى يف احل�سول على اأدلة الأغرا�ض التحقيق يف 

اجلرائم املبّينة يف املادة 2 اأو املحاكمة عليها, اإذا ا�ستويف ال�سرطان التاليان:

موافقة ذلك ال�سخ�ض, طوعاً وعن علم تام؛ )اأ( 

موافقة ال�سلطات املخت�سة يف كلتا الدولتني على النقل, رهناً بال�سروط التي تريانها منا�سبة. )ب( 

الأغرا�ض هذه املادة:  -2

)اأ(  يكون للدولة التي ينقل اإليها ال�سخ�ض �سلطة اإبقائه قيد االحتجاز, وعليها التزام بذلك, ما مل تطلب 

الدولة التي نقل منها غري ذلك اأو تاأذن به؛

)ب(  على الدولة التي ينقل اإليها ال�سخ�ض اأن تنفذ, دون اإبطاء, التزامها باإعادته اإىل عهدة الدولة التي نقل 

منها وفقاً للمتفق عليه من قبل, اأو ملا يتفق عليه بني ال�سلطات املخت�سة يف كلتا الدولتني؛

)ج(  ال يج��وز للدول��ة التي ينقل اإليها ال�س��خ�ض اأن تطالب الدولة التي نقل منه��ا ببدء اإجراءات لطلب 

الت�سليم من اأجل اإعادته اإليها؛

حتت�س��ب لل�سخ�ض املنقول املدة التي ق�ساها قيد االحتجاز لدى الدولة التي نقل اإليها, على اأنها من  )د( 

مدة العقوبة املنفذة عليه يف الدولة التي نقل منها.

م��ا مل توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل �س��خ�ض ما منها, وفقاً الأحكام ه��ذه املادة, ال يجوز حماكمة ذلك   -3

ال�س��خ�ض, اأّياً كانت جن�س��يته, اأو احتجازه اأو فر�ض اأي قيود اأخرى على حرية تنقله يف اإقليم الدولة التي ينقل اإليها 

ب�سبب اأي اأفعال اأو اأحكام باالإدانة �سابقة ملغادرته اإقليم الدولة التي نقل منها.

 اعتم��دت مبوج��ب قرار اجلمعية العام��ة 119/45 املوؤرخ 14 كانون االأول/دي�س��مب 1990, املعاهدة النموذجية باأن نقل االإ�س��راف على املجرمني 
)140(

.A/RES/45/119 ,ًاملحكوم عليهم باأحكام م�سروطة اأو املفرج عنهم اإفراجاً م�سروطا

.http://www.uncjin.org/Standards/Rules/r08/r08.html للطلع على �سيغة اإلكرتونية, انظر 
)141(

 انظر اأي�ساً الف�سل 3-2-2.
)142(
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ما هي �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة وكيف تعاَمل مبوجب �لقانون �لدويل؟  3-2-2

نة وخلف ذلك من  امل�س��اعدة القانونية املتبادلة هي العملية التي ت�س��اعد بها الدول بع�س��ها البع�ض للح�س��ول على البيرِّ

اأ�س��كال التعاون اللزم للتحقيقات واملحاكم��ات اجلنائية فيما يتعلق باجلرائم اجلنائية. وتتعّلق امل�س��اعدة القانونية املتبادلة 

بالتعاون الق�س��ائي ال بتعاون ال�س��رطة الذي يحكمه اإطار قانوين وموؤ�س�س��ي خمتلف, وت�س��مل جمموعة متنوعة كبرية من 

اأعمال توفري امل�ساعدة اإىل البلد الطالب, مثل:

•اأخذ �سهادات ال�سهود اأو اال�ستماع اإىل اأقوال االأ�سخا�ض؛ 	
•امل�ساعدة يف تقدمي االأ�سخا�ض املحتجزين اأو غريهم للإدالء بال�سهادة اأو للمعاونة يف التحريات؛ 	

•تبليغ امل�ستندات الق�سائية؛ 	
•تنفيذ عمليات التفتي�ض وال�سبط؛ 	

•فح�ض االأ�سياء واملواقع؛ 	
•توفري املعلومات واملواد اال�ستداللية؛ 	

• توفري الوثائق وال�س��جلت االأ�س��لية اأو ن�سخ منها م�سدقة, مبا يف ذلك �س��جلت امل�سارف اأو ال�سجلت املالية اأو  	
)143(

�سجلت ال�سركات اأو االأعمال.

وعادة ما حتكم معاهدات ثنائية اأو متعددة االأطراف خا�سة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة ترتيبات هذه امل�ساعدة, اإال اأن وجود 

معاهدة لي�ض �س��رطاً م�س��بقاً للتعاون. فمن املفيد من اأجل مواكبة اأ�ساليب التحقيق املبتكرة حديثاً, عندما ال تت�سّمن تلك 

املعاهدات ب�س��اأن امل�س��اعدة القانونية املتبادلة قوائم ح�س��رية ت�س��ف االأفعال التي تنطبق املعاهدة عليها, جتنب احلاجة اإىل 

تعديل معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة القائمة كلما ت�سبح اأ�ساليب جديدة للتحقيق اعتيادية )مثل اختبارات احلم�ض 

.))DNA( اخللوي ال�سبغي

 توّفر بع�ض االإر�س��اد ب�ساأن اإجراءات 
)144(

وقد و�س��عت االأمم املتحدة معاهدة منوذجية لتبادل امل�س��اعدة يف امل�س��ائل اجلنائية

 ويف حني اأنها تذكر �سراحة 
)145(

واعتبارات ممكنة فيما يتعلق مبنح طلبات احل�س��ول على م�س��اعدة قانونية متبادلة اأو رف�سها.

عدداً من اأنواع امل�ساعدة التي ميكن اأن تنطبق عليها املعاهدة النموذجية فهي ال تقدم قائمة ح�سرية.

وهن��اك اأي�س��اً عدد من املعاه��دات االإقليمية التي حتكم ترتيبات امل�س��اعدة القانونية املتبادلة فيما ب��ني الدول االأطراف يف 

 وهي تعك�ض تقاليد قانونية م�س��رتكة اأو قواعد ومعايري مقبولة عموماً يف مناطق معّينة. وكثرياً ما تكون 
)146(

تلك املعاهدات,

ترتيبات امل�ساعدة املتبادلة اأقل ر�سمية واأكرث مرونة من الرتتيبات املنطبقة على الت�سليم.

www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_ ،)2( 1 معاهدة االأمم املتحدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية, املادة 
)143(

.criminal_matters.pdf

 اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة 117/45 املوؤرخ 14 كانون االأول/دي�س��مب 1990, املعاهدة النموذجية لتبادل امل�س��اعدة يف امل�سائل اجلنائية, 
)144(

A/RES/45/117, املعّدلة يف وقت الحق بقرار اجلمعية العامة 112/53 املوؤرخ 9 كانون االأول/دي�س��مب 1998, امل�س��اعدة املتبادلة والتعاون الدويل يف امل�س��ائل 
.www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf انظر .A/RES/53/112 ,اجلنائية

.www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/Model.html ,القوانني النموذجية ملكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
)145(

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm؛   مثًل, االتفاقية االأوروبية ب�ساأن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية, 1959، 
)146(

http://europa.eu/scadplus/leg/en/ ومعاهدة االحتاد االأوروبي ب�س��اأن امل�س��اعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بني الدول االأع�س��اء يف االحتاد االأوروبي, 2000؛ 

www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_ ،2002 ,؛ وبروتوكول اجلماعة االإمنائية للجنوب االأفريقي للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائيةlvb/l33108.htm
www.oas.org/juridico/English/ ؛ واتفاقية البلدان االأمريكية اخلا�س��ة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية, 1992؛to_union/pdfs/sadc/protextra.pdf
treaties/a-55.html؛ واتفاقية احتاد بينيلوك�ض ب�ساأن ت�سليم املجرمني وتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية, 1962. انظر اأي�ساً القرار االإطاري االأوروبي ب�ساأن اأمر 

التوقيف واإجراءات الت�سليم ما بني الدول االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي, 2001, الذي يب�ّسط كثرياً عملية نقل الفارين داخل االحتاد االأوروبي.
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وامل�س��اعدة املتبادلة عن�س��ر رئي�س��ي يف التعاون الدويل من اأجل مكافحة االإرهاب, وتت�س��ّمن االتفاقيات والبوتوكوالت 

الدولي��ة املتعلقة مبنع االإرهاب وقمع��ه اأحكاماً حمددة تن�ض على اأن تتعاون الدول تعاوناً كامًل قدر االإمكان يف منع اجلرائم 

)147(

االإرهابية والتحقيق فيها ومقا�ساة مرتكبيها.

مثال:

�لتفاقية �لدولية لقمع �أعمال �لإرهاب �لنووي 2005، �ملادة 14:

تتب��ادل الدول االأطراف اأكب قدر من امل�س��اعدة فيما يتعلق بالتحقيقات اأو االإجراءات اجلنائية اأو اإجراءات الت�س��ليم 

التي تتم مبا�سرتها بخ�سو�ض اجلرائم املن�سو�ض عليها يف املادة 2, مبا يف ذلك امل�ساعدة يف احل�سول على ما يوجد حتت 

ت�سرفها من اأدلة الزمة للإجراءات.

تفي الدول االأطراف بالتزاماتها املن�سو�ض عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة مبا يتفق مع اأي معاهدات اأو ترتيبات اأخرى 

ب�س��اأن تبادل امل�س��اعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. ويف حال عدم وجود مثل هذه املعاهدات اأو الرتتيبات, تتبادل 

الدول االأطراف امل�ساعدة وفقا لقانونها الوطني.

 قد تندرج اأن�سطة معّينة جلماعات اإرهابية �سمن نطاق اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عب 
)148(

وكما ُذكر اأعله,

الوطنية, التي تت�س��ّمن اأحدث االأحكام ب�س��اأن التعاون القانوين الدويل يف م�س��ائل القانون اجلنائي, مبا يف ذلك امل�س��اعدة 

القانونية املتبادلة. وهي تن�ض يف املادة 18 على اإطار بالغ التف�س��يل الأن�س��طة امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تلزم االأطراف 

طر االإجراءات الق�س��ائية 
ُ
يف االتفاقية باأن تتبع اأكب قدر ممكن من امل�س��اعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات وامللحقات واأ

)149(

للم�ساعدة القانونية املتبادلة اإىل اأق�سى حد ممكن.

ما هي �لأ�سباب �لتي ميكن على �أ�سا�سها رف�ص طلب �مل�ساعدة �لقانونية �ملتبادلة؟  )1

ر اأ�س��باب الرف�ض اأ�سا�س��اً وفقاً للمعاهدات الثنائية اأو املتعددة االأطراف الواجبة التطبيق. وينبغي اأن يكون رف�ض طلب 
َّ
تقر

نة بو�سوح. امل�ساعدة القانونية املتبادلة ا�ستثنائياً واأن ي�ستند اإىل اأ�سباب مبيَّ

وتتيح املعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية, عندما يكون ذلك م�ستطاعاً, اإمكانية تقدمي امل�ساعدة, حتى 

اإن مل يكن الفعل الذي ي�ستند اإليه الطلب جرماً يف الدولة املطالرَبة )انعدام ازدواجية التجرمي( اأو النظر يف اأن يقت�سر انطباق 

)150(

اقت�ساء ازدواجية التجرمي على اأنواع معّينة من امل�ساعدة, مثل التفتي�ض وال�سبط.

د الدول "كل منها االأخرى باأق�س��ى قدر من امل�س��اعدة فيما يت�س��ل بالتحقيقات اأو  ( وفقاً للفقرة 2 )و( من قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001(, تزورِّ
147(

االإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل اأو دعم االأعمال االإرهابية, وي�س��مل ذلك امل�س��اعدة على ح�سول كل منها على ما لدى االأخرى من اأدلة الزمة للإجراءات 

القانونية".

 انظر الف�سل 2-2-2.
)148(

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/ انظ��ر اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي��ة املنظمة عب الوطنية, املادة 18, املتاح��ة يف 
)149(

.Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf

 املرجع نف�سه, احلا�سيتان 5 و6.
)150(



61 �لقانون �جلنائي �لدويل، مبا يف ذلك �لتعاون يف �مل�سائل �جلنائية 

مثال:

معاهدة �لأمم �ملتحدة �لنموذجية لتبادل �مل�ساعدة يف �مل�سائل �جلنائية، 

�ملادة 4 - رف�ص طلب �مل�ساعدة:

يجوز رف�ض طلب امل�ساعدة يف احلاالت التالية:  -1

)اأ(  اإذا ارتاأت الدولة املطالرَبة اأن الطلب, اإذا ووفق عليه, من �ساأنه اأن مي�ض �سيادتها اأو اأمنها اأو نظامها العام 

اأو غري ذلك من م�ساحلها العامة االأ�سا�سية؛

اإذا اعتبت الدولة املطالرَبة اأن للجرم طابعاً �سيا�سياً؛ )ب( 

)ج(  اإذا كانت هناك اأ�س��باب جوهرية تدعو للعتقاد باأن طلب امل�س��اعدة اإمنا قّدم لغر�ض مقا�ساة �سخ�ض 

ب�س��بب عن�سره اأو جن�س��ه اأو ديانته اأو جن�سيته اأو اأ�س��له العرقي اأو اآرائه ال�سيا�سية, اأو اأن و�سع ذلك 

ال�سخ�ض قد يتعر�ض للأذى الأي من تلك االأ�سباب؛

)د(  اإذا كان الطلب يت�سل بجرم هو مو�سع حتقيق اأو مقا�ساة يف الدولة املطالرَبة اأو اإذا كانت املقا�ساة بخ�سو�سه 

يف الدولة الطالبة تتنافى مع قانون الدولة املطالرَبة املتعّلق مبنع املحاكمة مرتني على اجلرم ذاته؛

)ه�(  اإذا كانت امل�س��اعدة املطلوبة تقت�س��ي من الدول��ة املطالرَبة اأن تنّفذ تدابري ق�س��رية تتعار�ض مع قانونها 

وممار�ستها فيما لو كان اجلرم خا�سعاً للتحقيق اأو املقا�ساة مبوجب اخت�سا�سها الق�سائي؛

)و(  اإذا كان الفعل يعتب ُجرماً مبقت�س��ى القانون الع�س��كري ولكنه ال يعتب ُجرماً مبقت�سى القانون اجلنائي 

العادي اأي�ساً.

تن���ض االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع االإرهاب وقمعه على اأنه ال ميكن اعتبار اجلرائم التي ت�س��ملها جرائم 

مالية اأو �سيا�سية لغر�ض رف�ض طلبات امل�ساعدة املتبادلة. اأّما اإذا كانت هناك اأ�سباب وجيهة للعتقاد باأن الطلب مقّدم بغية 

"ملحقة اأو معاقبة �سخ�ض ما ب�سبب العرق اأو الدين اأو اجلن�سية اأو االأ�سل االإثني اأو االآراء ال�سيا�سية" )بند اإن�ساين(, 
يجوز رف�ض الطلب.

مثال:

�لتفاقية �لدولية لقمع متويل �لإرهاب

نة يف  امل��ادة 13—ال يجوز, الأغرا�ض ت�س��ليم املجرمني اأو تبادل امل�س��اعدة القانونية, اعتب��ار اأي جرمية من اجلرائم املبيَّ

امل��ادة 2 جرمي��ة مالية. لذلك ال يجوز للدول االأطراف اأن تتذّرع بالطابع املايل للجرمية وحده لرتف�ض طلباً يتعلق بتبادل 

امل�ساعدة القانونية اأو ت�سليم املجرمني.

املادة 14—ال يجوز, الأغرا�ض ت�سليم املجرمني اأو تبادل امل�ساعدة القانونية بني الدول االأطراف, اعتبار اأي جرمية من 

اجلرائم املبّينة يف املادة 2 جرمية �سيا�س��ية اأو جرمية مت�س��لة بجرمية �سيا�سية اأو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية. وبالتايل, ال 

يجوز رف�ض طلب ب�ساأن ت�سليم املجرمني اأو امل�ساعدة القانونية املتبادلة قائم على مثل هذه اجلرمية ملجرد اأنه يتعلق بجرمية 

�سيا�سية اأو جرمية مت�سلة بجرمية �سيا�سية اأو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية.
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��ر على اأنه يفر�ض التزاماً بت�س��ليم املجرمني اأو بتبادل امل�س��اعدة القانونية  امل��ادة 15—لي���ض يف هذه االتفاقية ما يف�سَّ

اإذا توفَّرت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�س��ليم اأ�س��باب وجيهة تدعوها اإىل االعتقاد باأن طلب ت�س��ليم املجرمني 

نة يف املادة 2, اأو طلب تبادل امل�ساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه اجلرائم, قد قّدم بغية ملحقة اأو  الرتكابهم اجلرائم املبيَّ

معاقبة �س��خ�ض ما ب�س��بب العرق اأو الدين اأو اجلن�سية اأو االأ�سل االإثني اأو االآراء ال�سيا�سية, اأو االعتقاد باأن ا�ستجابتها 

للطلب �سيكون فيها م�سا�ض بو�سع ال�سخ�ض املذكور الأي من هذه االأ�سباب.

ولدى تقدمي امل�س��اعدة تظل الدول��ة املطالرَبة ملزمة بالتزاماتها الدولية املتعلقة بحقوق االإن�س��ان. وق��د يكون لتنفيذ طلبات 

امل�س��اعدة القانوني��ة املتبادلة اأثر على حقوق فردية, مثل احلق يف اخل�سو�س��ية اأو احلرية من جت��رمي النف�ض, وينبغي اأن يوؤخذ 

ذلك يف احل�س��بان عند البت يف ملءمة منح الطلب وو�س��يلة تنفيذ الطلب. ويرد اأدناه و�س��ف تف�سيلي للعتبارات العامة 

حلقوق االإن�سان )انظر الباب 5(.

تكون قوانني الدول الطالبة واملطالرَبة على ال�سواء ذات �سلة, مبا يف ذلك التزاماتها الدولية والوطنية املتعلقة بحقوق االإن�سان, 

عند تنفيذ طلب للح�س��ول على م�س��اعدة قانونية متبادلة. ويتعنّي على الدولة املطالرَبة اأن تت�سرف وفقاً لقوانينها والتزاماتها 

اخلا�سة بها لدى تنفيذ طلب.

ذ الطلب وفقاً  نة مقبولة يف االإجراءات اجلنائية يف الدولة الطالبة, يكون الو�س��ع االأمثل ه��و اأن ينفَّ ول�س��مان اأن تك��ون البيرِّ

للقوانني االإجرائية يف الدولة الطالبة اأي�س��اً. فمثًل, يلزم اأحياناً, من اأجل حماية ال�س��هود واملبلرِّغني, النظر يف و�سائل اإجرائية 

لقب��ول االأقوال التي اأدىل بها قب��ل املحاكمة. ويف معظم البلدان االأوروبية تعرتف املحاكم باالأقوال التي اأدىل بها ال�س��هود 

نة �س��حيحة اأمام املحكمة, �س��ريطة اأن تتاح للأطراف فر�س��ة  ومعاون��و العدال��ة يف املرحلة ال�س��ابقة للمحاكمة على اأنها بيرِّ

 فلنفرت�ض اأن هذه الفكرة تنطبق يف الدولة الطالبة. يف هذه احلالة, حتى اإذا ُقبلت االأقوال التي 
)151(

ال�س��تجواب ال�س��هود.

اأدىل بها ال�س��هود يف املرحلة ال�س��ابقة للمحاكمة يف الدول��ة املطالرَبة, ينبغي للدولة الطالبة اأن تطلب م��ن الدولة املطالرَبة اأن 

لرَ  ت�س��من اإمكانية م�س��اركة اأطراف الق�سية يف ا�ستجواب ال�س��هود. وبهذه الطريقة ميكن اأن تكون اأقوال ال�ساهد التي ُح�سِ

عليها مقبولة بعد ذلك اأمام حماكم الدولة الطالبة. وعموماً, ي�س��تلزم التعاون الفّعال توا�س��ًل جيداً بني الدول فيما يتعلق 

باالقت�ساءات القانونية لكل منها.

ما هي �لرتتيبات �لقائمة ب�ساأن نقل �لإجر�ء�ت �جلنائية؟  )2

ميك��ن نقل االإجراءات اجلنائية من دولة اإىل دولة اأخرى بغية مقا�س��اة مرتكب��ي اجلرائم االإرهابية على نحو فّعال, واحلّد من 

تنازع االخت�س��ا�ض وتقليل االحتجاز ال�س��ابق للمحاكمة. وميكن اأن تكون الرتتيبات اخلا�سة بنقل االإجراءات على اأ�سا�ض 

 وينبغي 
)152(

د االأطراف, وقد و�سعت االأم املتحدة معاهدة منوذجية ب�ساأن نقل االإجراءات يف امل�سائل اجلنائية. ثنائي اأو متعدرِّ

 لدى البّت يف اإمكانية نقل االإجراءات. ومتى 
)154(

 وحقوق ال�سحية
)153(

اأن يوؤخذ يف احل�س��بان و�سع ال�سخ�ض امل�س��تبه فيه

يتم االتفاق على نقل االإجراءات, ال ت�س��تطيع الدولة الناقلة موا�س��لة االإجراءات �سد ال�سخ�ض )عدم حماكمة ال�سخ�ض 

)155(

على ذات اجلرم مرتني(.

 Piancete, N. )2006(, "Analytical Report", in Council of Europe, Terrorism: Protection of Witnesses and Collaborators of Justice, )151(

.Strasbourg: Council of Europe, p. 22

A/ ,قرار اجلمعية العامة 118/45 املوؤرخ 14 كان���ون االأول/دي�س��مب 1990, مع���اهدة منوذج��ية ب�س��اأن نق���ل االإج���راءات يف امل�سائل اجلنائية 
)152(

.RES/45/118

 املرجع نف�سه, املادة 8.
)153(

 املرجع نف�سه, املادة 9.
)154(

 املرجع نف�سه, املادة 10.
)155(



3-  �لقانـون �لـدويل �ملتعلق با�ستخد�م �لقوة 

 )jus ad bellum( )قانون م�سّوغات �حلرب(  

)jus in bello( )و�لقانون �لإن�ساين �لدويل )قانون وقت �حلرب  

االإرهاب جرمية ويجب الت�س��ّدي له بوا�س��طة القانون اجلنائي على امل�س��تويني الوطني والدويل. وحيث اإنه ميكن اأن حتدث 

االأعمال االإرهابية يف �سياق الن�زاع امل�سّلح, يورد هذا املن�سور املعايري االأ�سا�سية للقانون الدويل ب�ساأن ا�ستخدام القوة, اإ�سافة 

اإىل االإطار االأ�سا�س��ي للقواعد التي تنطبق على الن�زاع امل�س��ّلح, وي�س��ف كيف ميكن اأن تنطبق على االإرهاب. اأما املعايري 

الدقيقة لكيف ينطبق القانون االإن�س��اين الدويل فيما يتعلق باجلماعات االإرهابية فمو�س��وع الكثري من املناق�سات املعا�سرة 

اخلارجة عن نطاق هذا املن�سور. بيد اأنه ميكن اأن يكون من املفيد اإبراز مبادئ معّينة يف القانون االإن�ساين الدويل بو�سفها ذات 

�سلة فيما يتعلق بالت�سّدي للإرهاب, و�سوف تناقرَ�ض فيما يلي.

)jus ad bellum( قانون م�سّوغات �حلرب  1-3

ر �لإرهاب ��ستخد�م �لقوة؟ هل ميكن �أن يربِّ  1-1-3

ترد القوانني احلالية املتعلقة با�ستخدام القوة يف ميثاق االأمم املتحدة ويف القانون العريف الدويل. واحلظر العام على ا�ستخدام 

القوة اأحد املبادئ اجلوهرية للأمم املتحدة وتن�ض عليه املادة 2 من امليثاق:

امليثاق: املادة 2:

]...[
يف�ّض جميع اأع�س��اء الهيئة منازعاتهم الدولية بالو�س��ائل ال�س��لمية على وجه ال يجعل ال�سلم واالأمن والعدل   )3(

الدويل عر�سة للخطر.

ميتنع اأع�ساء الهيئة جميعاً يف علقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة اأو ا�ستخدامها �سد �سلمة االأرا�سي   )4(

اأو اال�ستقلل ال�سيا�سي الأية دولة اأو على اأي وجه اآخر ال يتفق ومقا�سد "الأمم املتحدة".

ر وجود" ميثاق االأمم املتحدة يف مادته االأوىل, اأال وهو "حفظ ال�سلم واالأمن الدويل": ويرد و�سف "مبرِّ

امليثاق, املادة 1:

د ال�سلم  حفظ ال�سلم واالأمن الدويل, وحتقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابري امل�سرتكة الفّعالة ملنع االأ�سباب التي تهدرِّ

والإزالتها, وتقمع اأعمال العدوان وغريها من وجوه االإخلل بال�س��لم, وتتذرع بالو�س��ائل ال�س��لمية, وفقاً ملبادئ العدل 

والقانون الدويل, حلل املنازعات الدولية التي قد توؤّدي اإىل االإخلل بال�سلم اأو لت�سويتها.
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وتت�س��ح اأهمية حظر ا�س��تخدام القوة �س��د دولة اأخرى من اأنه يعتب من القواعد االآمرة القليلة للغاية املن�س��و�ض عليها يف 

)156(

القانون العريف الدويل.

وال يوجد اإاّل ا�ستثناءان اثنان للحظر العام, هما:

• 	)157(

ا�ستخدام القوة يف الدفاع عن النف�ض,

ر املجل�ض ا�س��تخدام القوة اللزمة حلفظ ال�س��لم  • اإذن من جمل�ض االأمن با�س��تخدام القوة, وهو ينطبق عندما يقررِّ 	
)158(

واالأمن الدويل اأو اإعادته اإىل ن�سابه.

ره وفقاً الأحد هذين اال�ستثناءين. وال يكون ا�ستخدام القوة رّداً على االأعمال االإرهابية م�سروعاً اإال اإذا كان له ما يبرِّ

�لقانون �لإن�ساين �لدويل  2-3

ما هي مبادئ �لقانون �لإن�ساين �لدويل ذ�ت �ل�سلة مبكافحة �لإرهاب؟  1-2-3

القانون االإن�س��اين الدويل, املعروف اأي�س��اً با�سم قانون الن�زاع امل�سلرَح اأو قانون وقت احلرب, هو جمموعة القواعد التي حتمي 

يف اأوقات الن�زاع امل�سّلح االأ�سخا�ض الذين ال ي�ساركون يف اأعمال القتال اأو توّقفوا عن امل�ساركة فيها, وينّظم اأ�ساليب احلرب 

وو�س��ائلها. والغر�ض الرئي�س��ي منه هو احلّد من املعاناة االإن�سانية ومنعها وقت الن�زاع امل�سّلح. وال تنّظم معظم القواعد �سلوك 

احلكومات وقواتها امل�سّلحة فح�سب, واإمنا تنّظم اأي�ساً �سلوك جماعات املعار�سة امل�سّلحة واأي اأطراف اأخرى يف ن�زاع.

ميكن اأن حتدث اأعمال اإرهابية يف وقت الن�زاع امل�سلح اأو يف وقت ال�سلم. وال ينطبق القانون االإن�ساين الدويل اإاّل يف اأو�ساع 

الن�زاع امل�س��ّلح, فهو بذلك ال يحكم االأعمال االإرهابية املرتكبة يف وقت ال�س��لم. وينطبق القانون االإن�س��اين الدويل على 

اأن�س��طة التنظيمات االإرهابية ومبادرات مكافحة االإرهاب يف �س��ياق ن�زاع م�سّلح داخلي اأو دويل. وهو ينطبق ب�سرف النظر 

عّما اإذا كان ا�س��تخدام القوة االأ�س��لي م�س��روعاً. والقانون االإن�س��اين الدويل والقانون الدويل حلقوق االإن�س��ان )الذي ترد 

 فيظل القانون الدويل حلقوق االإن�سان 
)159(

مناق�سته بالتف�سيل يف الف�سل العا�سر( ال ي�ستبعد كل منهما االآخر بل يتكاملن.

واجب التطبيق باالقرتان مع القانون االإن�س��اين الدويل يف اأو�ساع الن�زاع امل�سلح. كما اإن االإرهاب يف �سياق الن�زاع امل�سلح 

)160(

قد ترتتب عليه م�سوؤولية جنائية مبوجب القانون اجلنائي الدويل.

ويت�س��ّمن العديد من االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع االإرهاب وقمعه بنوداً تق�س��ي با�ستثناءات فيما يتعلق 

بالقوات امل�س��لحة واأوقات احلرب, فتن�ض على اأن اأن�س��طة القوات امل�س��لحة خلل ن�زاع م�س��ّلح يحكمها القانون االإن�ساين 

الدويل وال تخ�سع الأحكام االتفاقيات. ويوجد مثال على بند ا�ستثناء �سريح يف االتفاقية الدولية لقمع الهجمات االإرهابية 

بالقنابل, التي دخلت حّيز النفاذ يف 23 اأيار/مايو 2001.

 International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )Nicaragua. v. USA(, Jurisdiction and 
)156(

.Admissibility, 1984 ICJ REP. 392, 27 June 1986, para. 190

 ميثاق االأمم املتحدة, املادة 51.
)157(

 مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق االأمم املتحدة.
)158(

 حمكمة العدل الدولية, فتوى ب�س��اأن االآثار القانونية املرتتبة على ت�س��ييد جدار يف االأرا�س��ي الفل�س��طينية املحتلة )9 متوز/ يوليه 2004(, تقرير عام 
)159(

2004, الفقرة 106.

 انظر الف�سل 2.
)160(
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مثال:

�لتفاقية �لدولية لقمع �لهجمات �لإرهابية بالقنابل 1997، 

�ملادة 19:

لي���ض يف ه��ذه االتفاقية ما مي�ض احلق��وق وااللتزامات وامل�س��وؤوليات االأخرى للدول واالأف��راد مبوجب القانون   -1

الدويل, وال �سيما مقا�سد ومبادئ ميثاق االأمم املتحدة والقانون االإن�ساين الدويل.

ال ت�س��ري هذه االتفاقية على اأن�س��طة القوات امل�سلحة خلل �سراع م�س��ّلح, ح�سبما يفهم من تلك التعابري يف   -2

اإطار القانون االإن�س��اين الدويل, باعتباره القانون الذي ينظمها, كما ال ت�سري هذه االتفاقية على االأن�سطة التي ت�سطلع 

بها القوات امل�سّلحة لدولة ما ب�سدد ممار�سة واجباتها الر�سمية بقدر ما تنّظم بقواعد اأخرى من القانون الدويل.

من �أين ينبع �لقانون �لإن�ساين �لدويل؟  2-2-3

ميكن العثور على القانون االإن�ساين الدويل يف القانون العريف الدويل ويف معاهدات خمتلفة تتعّلق بقانون احلرب:

 والبوتوكوالت االإ�سافية 
)161(

امل�س��ادر الرئي�سية للقانون االإن�ساين الدويل هي اتفاقيات جنيف االأربع ل�سنة 1949،

)162(

الثلثة امللحقة بتلك االتفاقيات:

اتفاقية جنيف االأوىل لتح�سني حال اجلرحى واملر�سى بالقوات امل�سلحة يف امليدان )1949(  -

اتفاقية جنيف الثانية لتح�سني حال جرحى ومر�سى وغرقى القوات امل�سلحة يف البحار )1949(  -

اتفاقية جنيف الثالثة ب�ساأن معاملة اأ�سرى احلرب )1949(  -

اتفاقية جنيف الرابعة ب�ساأن حماية االأ�سخا�ض املدنيني يف وقت احلرب )1949(  -

البوتوكول االإ�سايف االأول املتعلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سلحة الدولية )1977(  -

البوتوكول االإ�سايف الثاين املتعّلق بحماية �سحايا املنازعات امل�سلحة غري الدولية )1977(  -

ز اإ�سايف )2005( البوتوكول االإ�سايف الثالث املتعّلق باعتماد رمز مميرِّ  -

ومن بني الن�سو�ض االأخرى هناك بروتوكول جنيف ل�سنة 1925 حلظر اال�ستعمال احلربي للغازات اخلانقة وال�سامة 

وما �س��ابهها, واتفاقية �س��نة 1948 ملنع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها, واتفاقية �س��نة 1980 حلظر ا�س��تعمال 

اأ�سلحة تقليدية معّينة, واتفاقية اأوتاوا ل�سنة 1997 حلظر االألغام امل�سادة للأفراد.

  www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions.  

 اتفاقيات جنيف االأربع, املنّقحة واملو�ّسعة يف عام 1949, دخلت حّيز النفاذ يف عام 1950.
)161(

 اعُتِم��د البوتوك��والن االأول والثاين امللحقان باتفاقيات جنيف يف عام 1977 ودخل حّيز النفاذ يف عام 1979؛ واعُتِمد البوتوكول الثالث يف عام 
)162(

2005 ودخل حّيز النفاذ يف عام 2007.
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��ر من خلل الفقه القانوين الوطني والدويل. والفق��ه القانوين ملحكمة اجلنايات 
َّ

ر ويف�س القانون االإن�س��اين الدويل يطوَّ

الدولية ليوغو�س��لفيا ال�س��ابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا مهّم ب�سورة خا�س��ة ال�ستمرار تطّور القانون االإن�ساين 

)163(

الدويل.

َمن �لذي ير�قب �لقانون �لإن�ساين �لدويل؟  3-2-3

اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر

الهيئة الرئي�سية التي تعنى بالقانون االإن�ساين الدويل هي اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر, وهي منظمة اإن�سانية حمايدة 

وغري منحازة وم�س��تقلة. والوالية التي كّلفتها بها الدول من خلل اتفاقيات جنيف االأربع ل�س��نة 1949 وبروتوكوالتها 

االإ�س��افية ل�سنة 1977 و�س��نة 2005 هي حماية �سحايا الن�زاع امل�سّلح وم�س��اعدتهم. ووالية اللجنة الدولية لل�سليب 

االأحم��ر وو�س��عها القانوين مييزانها عن وكاالت حكومية دولية, مثل منظم��ة االأمم املتحدة, وكذلك عن منظمات غري 

حكومية. وتت�س��ّمن مهامها ن�سر الدراية بالقانون االإن�ساين, ور�سد االمتثال, ولفت االأنظار اإىل االنتهاكات, وامل�ساهمة 

يف تطوير القانون االإن�ساين.

 www.icrc.org  

تت�س��ّمن االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع االإرهاب وقمعه اأحكاماً ت�س��مح للدول��ة باأن تدعو اللجنة الدولية 

)164(

لل�سليب االأحمر اإىل زيارة اأ�سخا�ض احتجزوا فيما يت�سل بجرائم اإرهابية ت�سملها خمتلف االتفاقيات.

متى ينطبق �لقانون �لإن�ساين �لدويل و�أين ينطبق؟  4-2-3

ينطبق القانون االإن�ساين الدويل يف اأو�ساع الن�زاع امل�سلح.

• الن�زاع امل�سّلح الدويل ي�سمل القوات امل�سلحة لدولتني على االأقل اأو ن�زاعاً م�سلحاً تقاتل فيه �سعوب �سد �سيطرة  	
ا�ستعمارية اأو احتلل اأجنبي و�سد نظم عن�سرية ممار�سة حلقها يف حتديد امل�سري.

• الن�زاع امل�س��ّلح غ��ري الدويل هو مواجهة م�س��لحة داخل اإقليم دولة واح��دة بني القوات امل�س��لحة التابعة للدولة  	
وجماعات م�سّلحة منظمة اأو بني مثل تلك اجلماعات.

ويتناول البوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف الن�زاع امل�س��لح الداخلي ح�س��ب تعريفه الوارد اأعله. ولكن يقت�س��ي 

االأم��ر وج��ود عتبة معّينة لكي ينطبق القانون االإن�س��اين الدويل, كما هو مو�س��ح يف الفقرة 2 من امل��ادة 1 من البوتوكول 

الثاين: "ال ي�س��ري هذا امللحق "البوتوكول" على حاالت اال�س��طرابات والتوتر الداخلية مثل ال�س��غب واأعمال العنف 

 واإذا كان هناك اختلف يف 
)165(

العر�سية الندرى وغريها من االأعمال ذات الطبيعة املماثلة التي ال تعد منازعات م�سلحة".

الراأي ب�ساأن ما اإذا كانت العتبة التي حتّدد وجود ن�زاع ُم�سّلح قد اجتيزت, يجوز اللجوء اإىل املحاكم لتبت يف االأمر.

.www.icty.org ،2 انظر باالأخ�ض حمكمة اجلنايات الدولية ليوغو�سلفيا ال�سابقة, قرار تاديت�ض, الباب 
)163(

 انظر مثًل االتفاقية الدولية لقمع اأعمال االإرهاب النووي )2005(, املادة 10)5(.
)164(

 البوتوكول االإ�سايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف.
)165(

WWW
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واتفاقيات جنيف ملزمة جلميع الدول االأطراف فيها امل�س��رتكة يف ن�زاعات م�سلرَحة. وينطبق ذلك حتى اإن مل تكن اأطراف 

اأخ��رى يف الن���زاع اأطرافاً يف االتفاقي��ات. ويكر�ض العديد من اأحكام معاهدات القانون االإن�س��اين ال��دويل التزامات جتاه 

��د القانون العريف الدويل. وحتى اإذا خالف اأحد اأطراف الن�زاع قاعدة ملزمة  املجتمع الدويل باأ�س��ره )erga omnes( ويج�سرِّ

للقانون االإن�ساين الدويل, ال ميكن اأن ي�سّكل ذلك مبراً النتهاكات من جانب طرف اآخر يف الن�زاع.

وتنطبق قواعد القانون االإن�ساين الدويل على اأن�سطة املنظمات, مبا فيها التنظيمات االإرهابية اإذا كانت طرفاً يف ن�زاع م�سّلح. 

ويتعنّي على امليلي�س��يات اأو الوحدات املتطوعة, مبا يف ذلك حركات املقاومة املنظمة امل�س��رتكة يف ن�زاع م�س��لح, اأن ت�ستويف 

ال�سروط التالية اإذا اأريد اأن يعتب اأع�ساوؤها حماربني نظاميني الأغرا�ض القانون االإن�ساين الدويل.

اأن يقودها �سخ�ض م�سوؤول عن مروؤو�سيه؛ • 	 

دة ميكن متييزها من ُبعد؛ اأن تكون لها �سارة مميزة حمدَّ • 	 

اأن حتمل االأ�سلحة جهراً؛ • 	 

• 	)166(

 اأن تلتزم يف عملياتها بقوانني احلرب وعاداتها.

يظ��ل القانون االإن�س��اين الدويل ينطبق على كامل اإقلي��م الدول املتحاربة )اأو يف حالة الن�زاع��ات غري الدولية, على كامل 

)167(

االإقليم الواقع حتت �سيطرة اأحد االأطراف(, �سواء اأكان يجري اأو ال يجري قتال فعلي هناك.

ما �لذي ي�سمح به مبوجب قو�ن ن �حلرب؟  5-2-3

اأحد املبادئ االأ�سا�س��ية للقانون االإن�س��اين الدويل هو مبداأ االإن�س��انية الذي يف�س��ي اإىل مبداأ التمييز ومبداأ الن�سبية وحظر 

الت�سّبب يف ال�سرر املفرط اأو املعاناة غري ال�سرورية.

 وال يجوز توجيه 
)168(

��ز االأطراف يف ن�زاع يف جميع االأوق��ات بني املدنيني واملقاتل��ني, ومبوج��ب مب��داأ التمييز, يجب اأن مييرِّ

ف االأهداف الع�سكرية باأنها هي االأهداف التي تاأتي بحكم طبيعتها اأو موقعها 
َّ
الهجمات اإاّل �سد االأهداف الع�سكرية. وتعر

ياً اأو جزئياً اأو اال�ستيلء عليها اأو تعطيلها  اأو غايتها اأو ا�س��تخدامها مب�س��اهمة فّعالة للعمل الع�سكري والتي يحقق تدمريها كلرِّ

 والظرف الوحيد الذي ميكن اأن ي�ستهدف فيه املدنيون هو للوقت 
)169(

دة. يف االأحوال ال�سائدة يف حينه ميزة ع�سكرية حمدَّ

 غري م�سروعة 
)171(

 وبذلك تكون الهجمات �سد االأعيان املدنية
)170(

الذي ي�س��اركون فيه م�ساركة مبا�س��رة يف اأعمال القتال.

اإاّل اإذا كانت ت�ستخدم وقت الهجوم الأغرا�ض ع�سكرية وكان يتيح تدمريها حتقيق ميزة ع�سكرية موؤّكدة.

 اتفاقية جنيف الثالثة, املادة 4 األف )2( )د(.
)166(

.http://www.icty.org املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سلفيا ال�سابقة, قرار ا�ستئناف اخت�سا�ض تاديت�ض, انظر 
)167(

 اللجنة الدولية لل�س��ليب االأحمر, القانون الدويل االإن�س��اين العريف )Customary International Humanitarian Law(, جون ماري هينكريت�ض 
)168(

ولويز دوزوالد-بك )املحرران(, مطبعة جامعة كامبيدج 2005 )امل�سار اإليه فيما بعد با�سم "درا�سة اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر"(. اأعدت هذه الدرا�سة بناًء 

على تو�س��ية املوؤمتر الدويل ال�س��اد�ض والع�سرين لل�سليب االأحمر والهلل االأحمر )كانون االأول/دي�سمب 1995( وت�ستند اإىل حتليل مو�ّسع ملمار�سة الدول )مثل 

االأدلة الع�سكرية( ووثائق تعرب عن راأي قانوين )انظر القاعدة 1 و25 اإىل 36 )القواعد 7 اإىل 10(.

 املرجع نف�سه )القاعدتان 8-7(.
)169(

 املرجع نف�سه )القاعدة 6(.
)170(

 املرجع نف�سه )القاعدة 9(.
)171(
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 وهي الهجمات التي '1' لي�ست موجهة �سد هدف ع�سكري 
)172(

ر باملثل القانون االإن�ساين الدويل الهجمات الع�سوائية. يحظرِّ

د؛ '3' ت�ستخدم اأ�ساليب اأو و�سائل  حمّدد؛ '2' ت�ستخدم اأ�سلوباً اأو و�سيلة للقتال ال ميكن توجيهها �سد هدف ع�سكري حمدَّ

للقتال ال ميكن احلد من اأثرها على النحو الذي يقت�سيه القانون االإن�ساين الدويل؛ فتوؤدي طبيعتها بذلك اإىل �سرب اأهداف 

 وحتّظر الهجمات بوا�سطة الق�سف, مبا فيه الق�سف بال�سواريخ, التي تعامل 
)173(

ع�س��كرية ومدنيني اأو اأعيان مدنية دون متييز.

كهدف ع��س��كري وحيد عدداً من االأهداف الع�س��كرية املنف�س��لة واملتميزة بو�س��وح تقع يف منطقة ح���س��ر اأو يف ق��رية 

ر حظر الهجمات الع�س��وائية فح�س��ب اال�سرتاتيجية املتبعة لعملية ع�سكرية معّينة, واإمنا اأن يحّد   ويجب اأاّل يقررِّ
)174(

ريف���ية.

اأي�ساً من ا�ستخدام اأ�سلحة معّينة عندما يتاأثر ال�سكان املدنيون.

ر الهجمات على االأهداف الع�سكرية امل�سروعة التي ميكن التوّقع باأنها توؤّدي اإىل خ�سائر عر�سية  ومبوجب مبداأ الن�س��بية, حتظَّ

يف اأرواح املدني��ني, اأو اإ�س��ابة املدني��ني, اأو اإحلاق اأ�س��رار باأعيان مدني��ة, اأو مزيج من ذلك, تكون مفرطة بالن�س��بة اإىل امليزة 

)175(

الع�سكرية امللمو�سة واملبا�سرة املتوقعة.

واأخرياً, يجب اأن يتخذ املهاجم جميع االحتياطات املمكنة من اأجل جتّنب اخل�سائر العر�سية يف حياة املدنيني واإحلاق اأ�سرار 

 وين�ّض القانون االإن�س��اين على عدد م��ن التدابري االحتياطية 
)176(

باالأعي��ان املدني��ة, اأو على اأية ح��ال من اأجل احلد منها.

 واإ�سافة اإىل ذلك, يلزم املهاجم باأن يوّجه اإنذاراً فّعااًل م�سبقاً بالهجمات التي قد 
)177(

بالن�س��بة لتخطيط الهجمات وتنفيذها.

)178(

توؤّثر يف ال�سكان املدنيني, ما مل حتول الظروف دون ذلك.

 ويتطلب خرق هذه 
)179(

كما يفر�ض القانون االإن�س��اين الدويل التزامات على املدافعني. فيحّظر ا�س��تخدام الدروع الب�سرية.

 واإ�سافة اإىل هذا احلظر, 
)180(

دة ال�ستخدام املدنيني من اأجل منع الهجمات امل�سروعة خلفاً لذلك. ة املدافع املحدَّ القاعدة نيَّ

)181(

تقع على املدافع التزامات اإيجابية حلماية املدنيني باإبعادهم عن االأهداف الع�سكرية.

ما هو �حلد �لأدنى من �ل�سمانات �ملن�سو�ص عليه مبوجب �لقانون �لإن�ساين �لدويل؟  6-2-3

تت�س��ّمن املادة 3 من اتفاقيات جنيف االأربع جميعها, التي كثرياً ما ي�س��ار اإليها با�سم "املادة امل�سرتكة 3", وكذلك 

من البوتوكول االإ�س��ايف الثاين, حداً اأدنى من ال�س��مانات تنطبق على كل من الن�زاع امل�س��ّلح الدويل والن�زاع 

امل�سّلح الوطني:

 املرجع نف�سه )القاعدة 11(.
)172(

 املرجع نف�سه )القاعدة 12(.
)173(

 املرجع نف�سه )القاعدة 13(.
)174(

 املرجع نف�سه )القاعدة 14(.
)175(

 املرجع نف�سه )القاعدة 15(.
)176(

 املرجع نف�سه )القواعد 15 اإىل 21(.
)177(

 املرجع نف�سه )القاعدة 20(.
)178(

 املرجع نف�سه )القاعدة 97(.
)179(

 املرجع نف�سه )القاعدة 97(.
)180(

 املرجع نف�سه )القواعد 22 اإىل 24(.
)181(
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تن�ض املادة امل�سرتكة 3 على احلد االأدنى التايل من ال�سمانات:

املادة 3- يف حالة قيام ن�زاع م�سّلح لي�ض له طابع دويل يف اأرا�سي اأحد االأطراف ال�سامية املتعاقدة, يلتزم كل طرف يف 

الن�زاع باأن يطّبق كحد اأدنى االأحكام التالية:

االأ�سخا�ض الذين ال ي�سرتكون مبا�سرة يف االأعمال العدائية, مبن فيهم اأفراد القوات امل�سلحة الذين األقوا عنهم   )1(

اأ�سلحتهم, واالأ�سخا�ض العاجزون عن القتال ب�سبب املر�ض اأو اجلرح اأو االحتجاز اأو الأي �سبب اآخر, يعاملون يف جميع 

االأحوال معاملة اإن�سانية, دون اأي متييز �سار يقوم على العن�سر اأو اللون, اأو الدين اأو املعتقد, اأو اجلن�ض, اأو املولد اأو الرثوة 

اأو اأي معيار مماثل اآخر.

وله��ذا الغر���ض, حتظر االأفعال التالية فيم��ا يتعلق باالأ�س��خا�ض املذكورين اأعله, وتبقى حمظ��ورة يف جميع االأوقات 

واالأماكن:

االعت��داء عل��ى احلياة وال�س��لمة البدنية, وبخا�س��ة القت��ل بجميع اأ�س��كاله, والت�س��ويه, واملعاملة القا�س��ية,  )اأ( 

والتعذيب؛

اأخذ الرهائن؛ )ب( 

االعتداء على الكرامة ال�سخ�سية, وعلى االأخ�ض املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة؛ )ج( 

اإ�س��دار االأحكام وتنفيذ العقوبات دون اإجراء حماكمة �س��ابقة اأمام حمكمة م�س��ّكلة ت�س��كيًل قانونياً, وتكفل  )د( 

جميع ال�سمانات الق�سائية اللزمة يف نظر ال�سعوب املتمدنة.

يجمع اجلرحى واملر�سى ويعتني بهم.  )2(

ويجوز لهيئة اإن�سانية غري متحّيزة, كاللجنة الدولية لل�سليب االأحمر, اأن تعر�ض خدماتها على اأطراف الن�زاع.

]...[

كيف ي�سري �لقانون �لإن�ساين �لدويل �إىل �لإرهاب؟  7-2-3

��ر العقوبات اجلماعية وباملثل جميع تداب��ري التهديد اأو االإرهاب"،  تن���ض اتفاقية جني��ف الرابعة )املادة 33( على اأن "حتظَّ

ون  ر البوتوكول االإ�سايف الثاين )املادة 4( "اأعمال االإرهاب" �سد االأ�سخا�ض الذين ال ي�سرتكون اأو الذين يكفُّ بينما يحظَّ

عن اال�س��رتاك يف االأعمال العدائية. والهدف الرئي�س��ي هو الت�سديد على اأنه ال يجوز اإخ�ساع االأفراد وال ال�سكان املدنيني 

للعقوبات اجلماعية, التي من الوا�سح اأنها تبث حالة من الذعر من بني ما تفعله.

ر البوتوكوالن االإ�س��افيان التفاقي��ات جنيف االأعمال التي تهدف اإىل بث الذعر بني ال�س��كان املدنيني. "ل  كم��ا يحظرِّ

ر اأعمال العنف اأو التهديد به  يجوز اأن يكون ال�سكان املدنيون بو�سفهم هذا وال االأ�سخا�ض املدنيون حمًل للهجوم. وحتظَّ

الرامية اأ�سا�ساً اإىل بث الذعر بني ال�سكان املدنيني". )البوتوكول االإ�سايف 1, املادة 51)2( والبوتوكول االإ�سايف الثاين, 

املادة 13)2((.

ذ  وهذه االأحكام عن�س��ر رئي�س��ي يف قواعد القانون االإن�ساين الدويل التي حتكم �سري االأعمال القتالية, اأي الطريقة التي تنفَّ

بها العمليات الع�س��كرية. وهي حتظر اأعمال العنف اأثناء الن�زاعات امل�س��لحة التي ال حتقق ميزة ع�سكرية موؤكدة. ومن املهم 
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اأن يو�س��ع يف االعتبار اأن الهجوم على االأهداف الع�س��كرية, حتى واإن كان م�س��روعا, ميكن اأن يبث اخلوف بني املدنيني. 

اإاّل اأن هذه االأحكام حتظر الهجمات التي تهدف بالتحديد اإىل ترويع املدنيني, مثل حملت ق�س��ف املدنيني اأو قن�س��هم يف 

مناطق احل�سر.

م�ستخل�ض من من�سور للجنة الدولية لل�سليب االأحمر "القانون االإن�ساين الدويل: اإجابات عن اأ�سئلتك":

قد حتدث اأعمال االإرهاب اأثناء ن�زاعات م�س��لحة اأو يف وقت ال�س��لم. وحيث اأن القانون الدويل االإن�ساين ال ينطبق اإاّل 

يف حاالت الن�زاع امل�سّلح فهو ال يتناول م�ساألة اأعمال االإرهاب يف وقت ال�سلم.

ويق��ع واجب التمييز ب��ني املدنيني واملقاتلني وحظ��ر الهجمات على املدني��ني والهجمات الع�س��وائية يف قلب القانون 

االإن�س��اين. وباالإ�س��افة اإىل احلظر ال�س��ريح جلميع االأعمال التي ترمي اإىل بث الذعر بني ال�س��كان املدنيني )املادة 51 

الفق��رة 2 م��ن البوتوكول االأول واملادة 13, والفق��رة 2 من البوتوكول الثاين(, فاإن القانون الدويل االإن�س��اين يجرم 

االأفعال التالية التي ميكن اعتبارها هجمات اإرهابية:

• من البوتوكول االأول, واملادة  الهجم��ات على املدنيني وعلى االأهداف املدنية )املادة 51, الفقرة 2, واملادة 52	

13 من البوتوكول الثاين(؛

• من البوتوكول االأول(؛ الهجمات الع�سوائية غري التمييزية )املادة 51 الفقرة 4	

• من البوتوكول الثاين(؛ مهاجمة دور العبادة )املادة 53 من البوتوكول االأول واملادة 16	

• من البوتوكول الثاين(؛ مهاجمة االأعمال واملن�ساآت التي حتوي قوى خطرة )املادة 56 من البوتوكول االأول, واملادة 15	

 ، • اأخ��ذ الرهائن )امل��ادة 75 من البوتوكول االأول, واملادة 3 امل�س��رتكة بني اتفاقيات جني��ف االأربع, واملادة 4	

الفقرة 2 )ب( من البوتوكول الثاين(؛

 •  قتل االأ�س��خا�ض الذين توقفوا عن امل�س��اركة يف االأعمال العدائية )املادة 75 من البوتوكول االأول, واملادة 3	

امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف االأربع, واملادة 4, الفقرة 2 )اأ( من البوتوكول الثاين(.

واإىل جانب حظر االأفعال املذكورة اأعله يت�س��من القانون االإن�ساين اأحكاماً لقمع انتهاك هذه املحظورات, وين�ض على 

)182(

اآليات لتنفيذ هذه االلتزامات )...(.

www.icrc.org/web/ م�ستخل�ض من من�سور اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر "القانون الدويل االإن�ساين: اإجابات عن اأ�سئلتك", املتاح اإلكرتونياً يف 
)182(

.eng/siteeng0.nsf/html/5L2BUR
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ــون �لالجئ ن �لدويل  ــون �لالجئ ن �لدويل وما هي جو�نب قان ــن يوجد قان 4-1  �أي

ذ�ت �ل�سلة مبكافحة �لإرهاب؟

 ورمبا يكون اأ�سخا�ض ي�ستبه يف �سلوعهم 
)183(

هناك جوانب خمتلفة من قانون اللجئني الدويل ذات ال�سلة مبكافحة االإرهاب.

يف االإرهاب قد ح�س��لوا على و�س��ع اللجئني اأو يلتم�سون اللجوء. ورمبا تدفع نزاعات ت�س��رتك فيها جماعات اإرهابية باأفراد 

يخ�س��ون اال�س��طهاد من جانب تلك اجلماعات اإىل الفرار من بلدانهم بحثاً عن اللجوء. والت�س��ليم, علوة على ذلك, اأداة 

رئي�س��ية اأي�س��اً يف جهود الدول ملكافحة االإرهاب ويت�س��ّمن العديد من اتفاقيات مكافحة االإرهاب و�سكوك اأخرى تتناول 

نة. وتلزم تلك ال�سكوك عموماً   واجب ت�س��ليم امل�ستبه يف م�سوؤوليتهم عن جرائم معيَّ
ّ
م�س��األة اجلرمية عب الوطنية اأحكاماً تقر

الدول االأطراف ب�س��مان اأن تكون االأفعال املعنية جرائم مبوجب قانونها اجلنائي واأنه يجوز اأن ت�س��ّكل اأ�سا�ساً للت�سليم حتى 

يف حال عدم وجود معاهدات للت�سليم بني الدول املعنية. اإاّل اأن االلتزامات املت�سلة مببداأ عدم االإعادة الق�سرية املنبثق عن 

نة, اإ�سافة اإىل ما ي�ستند منها اإىل قانون اللجئني الدويل. قانون حقوق االإن�سان تفر�ض حواجز اأمام الت�سليم يف ظروف معيَّ

و�س��وف يبحث هذا الف�س��ل, يف جملة اأمور, متطلبات اعتبار ال�س��خ�ض الجئاً, والبنود التي ت�س��تبعد اعتبار اأفراد معّينني 

الجئني, اإ�سافة اإىل حقوق اللجئني وملتم�سي اللجوء والتزاماتهم.

بداأت عملية و�س��ع جمموعة من �س��كوك القانون الدويل حلماية اللجئني يف اأوائل القرن الع�س��رين يف ظل ع�س��بة االأمم, 

جت هذه العملية يف 28 متوز/ يوليه 1951 عندما اعتمد موؤمتر خا�ض للأمم املتحدة  وهي الهيئة ال�س��الفة للأمم املتحدة. وتورِّ

االتفاقية اخلا�سة بو�سع اللجئني.

�لتفاقية �خلا�سة بو�سع �لالجئ ن

 www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf  

نة من االأ�س��خا�ض, مثل جمرمي احلرب, لي�س��وا موؤّهلني الكت�س��اب و�س��ع  د فئات معيَّ ��ح من هو اللجئ وحتدرِّ تو�سرِّ

اللجئني. وهي تبنيرِّ نوع احلماية القانونية وغري ذلك من اأوجه امل�س��اعدة واحلقوق االجتماعية التي ينبغي اأن يح�سل 

ف التزامات اللجئني جتاه احلكومات امل�سيفة. عليها اللجئون من الدول, وتعررِّ

 Selected Documents ,للط��لع عل��ى قائمة بوثائق تتناول قان��ون اللجئني ومكافحة االإرهاب, انظر مفو�س��ية االأمم املتحدة ل�س��وؤون اللجئ��ني 
)183(

www. متاحة اإلكرتونياً على موقع املفو�س��ية ,Relevant to National Security and Counter-Terrorism، January 2008. Online at UNHCR Refworld
.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4794c81c2

71

WWW



�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ساأن جو�نب مكافحة �لإرهاب ذ�ت �ل�سلة بالقانون �لدويل  72

كان ذلك ال�سك االأول مقت�سراً على حماية اللجئني, وكان اأكرثهم اأوروبيني, يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية. وو�ّسع 

بروتوكول �س��نة 1967 اخلا�ض بو�س��ع اللجئني نطاق االتفاقية و�س��طب حّداً زمنياً وقيوداً جغرافي��ة من االتفاقية, مع 

د حول العامل. كما حّثت اتفاقية �سنة 1951 و�سع �سكوك اإقليمية, مثل اتفاقية �سنة 1969 ملنظمة 
ّ
انت�سار م�سكلة الت�سر

 واإعلن كارتاخينا ل�سنة 1984 ب�ساأن 
)184(

الوحدة االأفريقية التي حتكم املظاهر اخلا�س��ة مب�س��كلت اللجئني يف اأفريقيا,

)185(

اللجئني.

كيف تتعامل �لأمم �ملتحدة مع �لالجئ ن؟  2-4

يف 14 كانون االأول/دي�سمب 1950, اأن�ساأت اجلمعية العامة للأمم املتحدة مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني. وت�سعى 

ن  املفو�س��ية, من خلل تنفيذ واليتها اخلا�س��ة بقيادة وتن�س��يق اجلهود الدولية من اأجل حماية اللجئني, اإىل �س��مان متكُّ

اجلميع من ممار�سة احلق يف التما�ض اللجوء واحل�سول على امللذ االآمن يف دولة اأخرى, مع خيار العودة اإىل الوطن طوعاً, اأو 

)186(

االندماج حملياً اأو التوّطن يف بلد ثالث.

مفو�سية �لأمم �ملتحدة ل�سوؤون �لالجئ ن

اأن�س��اأت اجلمعية العامة للأمم املتحدة مفو�س��ية االأمم املتحدة ل�س��وؤون اللجئني يف 14 كانون االأول/دي�س��مب 1950. 

واملفو�س��ية مكّلفة مبوجب واليتها بقيادة وتن�س��يق اجلهود الدولية حلماية اللجئني وتذليل م�س��اكل اللجئني عاملياً. 

مت املفو�سية م�س��اعدات ملا يقّدر بنحو خم�سني مليون من النا�ض. ويعمل  ويف العقود اخلم�س��ة ونيف منذ اإن�س��ائها قدَّ

موظفوه��ا البال��غ عددهم زهاء 300 6 �س��خ�ض يف اأكرث من 110 من البلدان, وهي ال تزال تقّدم امل�س��اعدة اإىل 32.9 

مليون �سخ�ض.

  www.unhcr.org  

)187(
من هو �لالجئ؟  3-4

�لتفاقية �خلا�سة بو�سع �لالجئ ن، �ملادة 1:

�ض لل�سطهاد ب�سبب عرقه اأو دينه اأو جن�سيته اأو انتمائه اإىل فئة 
ّ
كل �س��خ�ض يوجد ب�س��بب خوف له ما يبره من التعر

نة اأو اآرائه ال�سيا�س��ية, خارج بلد جن�س��يته, وال ي�س��تطيع, اأو ال يريد اأن ي�ستظل بحماية ذلك البلد اأو اأن  اجتماعية معيَّ

يعود اإىل ذلك البلد ب�سبب ذلك اخلوف.

 اتفاقية منظمة الوحدة االأفريقية التي حتكم املظاهر اخلا�سة مب�سكلت اللجئني يف اأفريقيا, و�سعت يف اأدي�ض اأبابا يف 10 اأيلول/�سبتمب 1969, متاحة 
)184(

. http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Refugee_Convention.pdfاإلكرتونياً يف

 اإعلن كارتاخينا ب�س��اأن اللجئني, اعتمدته الندوة املعنية باحلماية الدولية للجئني يف اأمريكا الو�س��طى وبنما واملك�سيك, املعقودة يف كارتاخينا, من 
)185(

19 اإىل 22 ت�سرين الثاين/نوفمب 1984.

.www.unhcr.org/basics.html انظر 
)186(

 انظ��ر دليل مفو�س��ية االأمم املتحدة ل�س��وؤون اللجئني ب�س��اأن االإج��راءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد و�س��ع اللجئ مبقت�س��ى اتفاقية 1951 
)187(

.www.unhcr.org/home/PUBL/3d58e13b4.pdf ,وبروتوكول 1967 اخلا�سني بو�سع اللجئني
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حه هذه املادة, ثلثة عنا�سر يجب ا�ستيفاوؤها لكي يعتب ال�سخ�ض الجئاً:  )اأ( يجب اأن يكون ال�سخ�ض  وهناك, كما تو�سّ

خارج بلد جن�س��يته )وبالتايل ال ت�س��مل االتفاقية من يطلق عليهم ا�س��م "امل�س��ردون داخلياً"(؛ )ب( يجب اأن يكون 

نة؛ )ج( عدم 
ّ
�ض لل�س��طهاد ل�سبب اأو اأكرث من �سبب من االأ�سباب اخلم�سة املبي

ّ
لل�س��خ�ض خوف له ما يبره من التعر

توافر احلماية يف البلد االأ�س��لي. وال يهّم اإذا كان اال�س��طهاد من جانب �س��لطات الدولة اأو جهات من غري الدول, مثل 

 اللجئون من بل��دان ال توّفر فيها الدولة حماية كافية من اأن�س��طة اجلماعات 
ّ
اجلماع��ات االإرهابية. وميك��ن مثًل اأن يفر

االإرهابية.

ماذ� يعنيه �أن يكون �ل�سخ�ص لجئًا؟  4-4

دت اتفاقية  م الو�س��ع القانوين للجئ��ني "اتفاقية اللجئ��ني". ووحَّ يف ع��ام 1951 اعتم��دت اجلمعي��ة العامة اتفاقية تنظرِّ

 اإىل و�سعه 
رَ

اللجئني ال�س��كوك الدولية ال�س��ابقة املتعلقة باللجئني, وهي تن�ّض على اأ�س��مل تقنني حلقوق اللجئني �ُسِعي

حتى ذلك الوقت على امل�س��توى الدويل. وهي تن�ض على املعايري االأ�سا�س��ية الدنيا ملعاملة اللجئني, دون م�س��ا�ض بقيام 

الدول مبنح معاملة اأف�س��ل من املن�س��و�ض عليها. وتطبَّق اتفاقية اللجئني دون متييز على اأ�س��ا�ض اجلن�ض اأو الديانة اأو البلد 

االأ�سلي, وت�ستمل على �سمانات خمتلفة حتول دون طرد اللجئني.

لح  نة من اتفاقية اللجئني جوهرية اإىل حّد ال ي�سمح باأي حتفظات ب�ساأنها. وهي تت�سّمن تعريف م�سطرَ
ّ
وتعتب اأحكام معي

اأي اأنه ال يجوز لدولة متعاقدة اأن 
 )188(

،)"non-refoulement"( ًق�س��را االإعادة  عدم  مبداأ  امل�س��مى  "اللجئ" واملبداأ 
�ض 

ّ
تط��رد اأو اأن تعي��د )"refouler"( اأح��د اللجئني رغماً عن اإرادته, باأي اأ�س��لوب كان, اإىل اإقليم يخ��اف فيه من التعر

لل�سطهاد.

واللجئون لديهم حقوق والتزامات. فيلزم اللجئون باأن يحرتموا قوانني بلد جلوئهم واأنظمته.

�لتفاقية �خلا�سة بو�سع �لالجئ ن، �ملادة 2: �لتز�مات عامة:

عل��ى كل الجئ اإزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفر�ض عليه, خ�سو�س��اً, اأن ين�س��اع لقوانين��ه واأنظمته, واأن يتقّيد 

بالتدابري املتخذة فيه للمحافظة على النظام العام

من ي�ستبعد من حماية �تفاقية �لالجئ ن؟  5-4

هل ي�ستبعد �لإرهابيون؟  

نة وبالتايل ال توّفر حمايتها. وتن�ض امل��ادة 1 واو من اتفاقية اللجئني على 
َّ
ال تنطب��ق اتفاقي��ة اللجئني يف حاالت معي

تلك اال�ستثناءات.

 انظر الف�سل 2-2-2 اأعله ب�ساأن الت�سليم.
)188(
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�لتفاقية �خلا�سة بو�سع �لالجئ ن، �ملادة 1 و�و:

ال تنطبق اأحكام هذه االتفاقية على اأي �سخ�ض تتوّفر اأ�سباب جّدية للعتقاد باأنه:

م لهذه اجلرائم يف ال�سكوك  ارتكب جرمية �سد ال�سلم اأو جرمية حرب اأو جرمية �سد االإن�سانية, باملعني امل�ستخدرَ )اأ( 

الدولية املو�سوعة للن�ّض على اأحكامها ب�ساأنها؛

ارتكب جرمية ج�سيمة غري �سيا�سية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد ب�سفة الجئ؛ )ب( 

ارتكب اأفعااًل م�سادة الأهداف االأمم املتحدة ومبادئها. )ج( 

د اأنهم ارتكبوا اأعمااًل اإرهابي��ة, تهّم ملحظة اأن قرار جمل�ض  يف �س��ياق م��ا اإذا كانت اتفاقية اللجئني حتمي اأ�سخا�س��اً يعتقرَ

االأمن 1373 )2001( يعلن �سراحة "اأن اأعمال واأ�ساليب وممار�سات االإرهاب تتنافى مع مقا�سد ومبادئ االأمم املتحدة واأن 

متويل االأعمال االإرهابية وتدبريها والتحري�ض عليها عن علم, اأمور تتنافى اأي�ساً مع مقا�سد االأمم املتحدة ومبادئها".

وفقاً للمادة 1 واو من اتفاقية اللجئني, ي�س��تبعد من حماية اتفاقية اللجئني اأي �س��خ�ض تتوفر اأ�سباب جّدية للعتقاد باأنه 

 ل 
)189(

"ارتكب اأفعااًل م�سادة الأهداف االأمم املتحدة ومبادئها". وبالتايل, ا�ستناداً اإىل قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001(،
يدخل اأي �س��خ�ض يعتقد اأنه كان م�سوؤواًل عن اأعمال واأ�ساليب وممار�سات االإرهاب �سمن نطاق احلماية التي توفرها خلفاً 

لذلك اتفاقية اللجئني. اأّما فيما يتعلق بالنطاق ال�سخ�سي للمادة 1 واو )ج(, توؤكد مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني 

اأن��ه حيث اإن املادتني 1 و2 من ميثاق االأمم املتحدة تن�س��ان اأ�سا�س��اً على املبادئ اجلوهري��ة التي يجب على الدول اأن تلتزم 

بها يف علقاتها املتبادلة, فيبدو, من حيث املبداأ, اأن االأ�سخا�ض الذين يحتلون مراكز ال�سلطة يف بلدانهم اأو يف كيانات �سبه 

حكومية هم وحدهم قادرون على انتهاك تلك االأحكام. وت�س��لرِّم املفو�س��ية باأنه, يف ظروف ا�س��تثنائية, ميكن اعتبار اأن قادة 

ذ اأعمااًل اإرهابية دولية �س��ائنة بوجه خا�ض تنطوي على تهديدات ج�س��يمة لل�س��لم واالأمن الدوليني  التنظيمات التي تنفرِّ

)190(

ميكن اعتبار اأنهم يندرجون �سمن نطاق املادة 1 واو )ج(.

وعلوة على ذلك, تن�ض الفقرتان الفرعيتان )اأ( و)ب( من املادة 1 واو على �سببني اإ�سافيني ال�ستبعاد �سخ�ض من احلقوق 

املمنوحة للجئني مبوجب اتفاقية اللجئني, ميكن اأن ينطبق اأي�ساً على اأ�سخا�ض تتوفر اأ�سباب جدية للعتقاد باأنهم ارتكبوا 

اأعمااًل اإرهابية. وميكن اأن تندرج تلك االأعمال االإرهابية �سمن نطاق الفقرة الفرعية )اأ( بو�سفها جرمية �سد ال�سلم اأو جرمية 

حرب اأو جرمية �سد االإن�سانية. ويف هذه احلالة, ال يتمتع ال�سخ�ض الذي ي�ستبه يف اأنه ارتكب فعًل من هذا القبيل باحلماية 

 علوة على ذلك, يطلب �س��راحة قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001( يف الفقرة 3 )و( و)ز( من الدول "اتخاذ التدابري املنا�س��بة طبقاً للأحكام ذات 
)189(

ال�س��لة من القوانني الوطنية والدولية, مبا يف ذلك املعايري الدولية حلقوق االإن�س��ان, قبل منح مركز اللجئ, بغية �س��مان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط اأعمال 

اإرهابية اأو تي�س��ريها اأو اال�س��رتاك يف ارتكابها"، و"كفالة عدم اإ�ساءة ا�س��تعمال مرتكبي االأعمال االإرهابية اأو منظميها اأو من يي�سرها ملركز اللجئني, وفقاً للقانون 

الدويل, وكفالة عدم االعرتاف باالّدعاءات بوجود بواعث �سيا�سية كاأ�سباب لرف�ض طلبات ت�سليم االإرهابيني امل�ستبه فيهم".

www.unhcr.org.uk/legal/ انظ��ر تعليقات املفو�س��ية على البند 52 من قانون اململكة املتحدة للهجرة واللجوء واجلن�س��ية ل�س��نة 2005, املت��اح يف 
)190(

.positions/UNHCR%20Comments/comments_dec2005clause52.htm
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التي توفرها اتفاقية اللجئني, ب�سرف النظر عما اإذا ارتكب تلك االأفعال قبل اأن ي�سبح الجئاً اأو بعد منحه و�سع اللجئ. 

ف يف االتفاقيات والبوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع االإرهاب جرمية خطرية 
َّ
ل عمل اإرهابي كما هو معر كما ميكن اأن ي�سكرِّ

غري �سيا�سية فيندرج بالتايل �سمن نطاق الفقرة الفرعية )ب(.

وختاماً, ال ميكن اأن ي�س��نَّف �س��خ�ض ارتكب جرمية اإرهابية ج�س��يمة اإّما يف بلد اللجوء اأو خارجه كلجئ مبوجب االتفاقية 

وال ميكن اأن ي�ستفيد من و�سع اللجئ. اإال اأنه يجب اأن توجد اإجراءات منا�سبة ل�سمان متكنه من اأن يطعن يف االدعاءات 

هة �س��ده. واإ�س��افة اإىل ذلك, ال تزال اأوجه احلماية االأخرى, مبا فيها ما يوفره القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان, تنطبق  املوجَّ

على االإرهابيني.

هل ميكن طرد �لالجئ ن �أو �إعادتهم؟  6-4

نة, يجوز طرد اللجئني من البلد الذي ح�س��لوا فيه على ملذ. ويجوز باالأخ�ض, على  نة ورهناً ب�س��روط معيَّ يف ظروف معيَّ

النحو املن�س��و�ض عليه يف املادة 32 من اتفاقية اللجئني, طرد اللجئني ب�س��ورة قانونية الأ�س��باب تتعلق باالأمن الوطني اأو 

النظام العام. وميكن اأن تنطبق تلك االأ�س��باب على اأ�س��خا�ض ي�س��تبه يف �س��لوعهم يف اأعمال اإرهابية. اإاّل اأنه يجب مراعاة 

نة. فيجب باالأخ�ض مراعاة االأ�سول االإجرائية واأن يكون الطرد وفقاً للقانون. ويجب عموماً اأن توجد اإجراءات  اإجراءات معيَّ

ت�سمح للفرد بامل�ساركة يف العملية االإجرائية وباأن يطعن يف القرار ويعرت�ض عليه اإما �سخ�سياً اأو من خلل وكيل له. وعلوة 

على ذلك, مينح اللجئ مهلة معقولة ت�سمح له باأن يلتم�ض قبوله ب�سورة قانونية يف بلد اآخر.

�لتفاقية �خلا�سة بو�سع �لالجئ ن، �ملادة 32: �لطرد:

ال تط��رد الدولة املتعاقدة الجئاً موجوداً يف اإقليمها ب�س��ورة نظامية اإاّل ب�س��بب يتعل��ق باالأمن الوطني اأو النظام   -1

العام.

ال ينفذ طرد مثل هذا اللجئ اإاّل تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأ�سول االإجرائية التي ين�ض عليها القانون. ويجب   -2

اأن ي�سمح للجئ ما مل تتطلب خلف ذلك اأ�سباب قاهرة تت�سل باالأمن الوطني, باأن يقدم بيانات الإثبات براءته, وباأن 

ميار�ض حق اال�ستئناف ويكون له وكيل ميثله لهذا الغر�ض اأمام �سلطة خمت�سة اأو اأمام �سخ�ض اأو اأكرث معينني خ�سي�ساً 

من ِقبل ال�سلطة املخت�سة.

متن��ح الدولة املتعاقدة مثل هذا اللجئ مهلة معقولة ليلتم�ض خللها قبوله ب�س��ورة قانونية يف بلد اآخر. وحتتفظ   -3

الدولة املتعاقدة بحقها يف اأن تطبق, خلل هذه املهلة, ما تراه �سرورياً من التدابري الداخلية.

 ،)non-trefoulemen( "ًواإمكاني��ة الطرد حمدودة مببداأ اأ�سا�س��ي ذكر اأعله, ه��و ما يطلق عليه مبداأ "عدم االإعادة ق�س��ريا

الذي �س��بقت مناق�سته يف �سياق الت�س��ليم يف الف�سل 2-2-2 اأعله. وتن�ض عليه املادة 33 من اتفاقية اللجئني, وهو يلزم 

جميع الدول باأاّل تطرد اأو تعيد )"refouler"( اأحد اللجئني, رغماً عن اإرادته, باأي �س��ورة من ال�س��ور, اإىل اإقليم يخ�سى اأن 

ي�سطهد فيه.
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�لتفاقية �خلا�سة بو�سع �لالجئ ن، �ملادة 33: 

ل يجوز الأية دولة متعاقدة اأن تطرد الجئاً اأو ترده باأية �سورة من ال�سور اإىل حدود االأقاليم التي تكون حياته اأو   -1

نة اأو ب�سبب اآرائه ال�سيا�سية. حريته مهددتني فيها ب�سبب عرقه اأو دينه اأو جن�سيته اأو انتمائه اإىل فئة اجتماعية معيَّ

على اأنه ال ي�س��مح باالحتجاج بهذا احلق الأي الجئ تتوف��ر دواع معقولة العتباره خطراً على اأمن البلد الذي   -2

يوجد فيه اأو اعتباره ميثل, نظراً ل�س��بق �س��دور حكم نهائي عليه الرتكابه جرماً ا�س��تثنائي اخلطورة, خطراً على جمتمع 

ذلك البلد.

 وفقاً لقانون اللجئني الدويل على االإرهابيني الذين ي�سكلون 
)191(

ال تنطبق احلماية من الطرد اأو االإعادة ب�سورة غري قانونية

 ويجوز اإلغاء �س��فة اللجئ التي اكت�سبها �سخ�ض 
)192(

خطراً على اأمن البلد اأو الذين اأدينوا بارتكاب جرمية اإرهابية خطرية.

)193(

�سبق اأن منح و�سع اللجئ اإذا ثبت اأن اأحد اأ�سباب اال�ستثناء الواردة يف اتفاقية جنيف ينطبق عليه.

��د وتطّور مبداأ عدم االإعادة ق�س��راً يف القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان: فحتى الذين ي�ستبه يف اأنهم ارتكبوا جرائم  كما جت�سَّ

اإرهابية خطرية اأو اأدينوا بارتكابها ال ميكن طردهم اأو اإعادتهم اإىل بلد يف ظروف يكون فيها خطر حقيقي باحتمال تعر�س��هم 

 وتن�ض اتفاقية االأمم 
)194(

النتهاكات ج�س��يمة حلقوق االإن�س��ان, باالأخ�ض التعذيب واملعاملة القا�سية واللاإن�س��انية واملهينة.

املتحدة ملناه�س��ة التعذيب اأو العقوبة القا�س��ية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة يف املادة 3 على اأنه "ال يجوز الأية دولة طرف اأن تطرد 

اأي �س��خ�ض اأو اأن تعيده )"اأن ترده"( اأو اأن ت�س��لمه اإىل دولة اأخرى, اإذا توافرت لديها اأ�س��باب حقيقية تدعو اإىل االعتقاد 

 ووفقاً للجنة مناه�س��ة التعذيب, التابعة للأمم املتحدة, ال ت�س��ري عبارة "دولة 
)195(

باأنه �س��يكون يف خطر التعر�ض للتعذيب".

اأخرى" فح�سب اإىل دولة يطرد اأو يعاد اأو ي�سلَّم اإليها اأحد االأ�سخا�ض, واإمنا ت�سري اأي�ساً اإىل اأية دولة قد يطرد اأو يعاد اأو ي�سلَّم 

)196(

اإليها ال�سخ�ض يف وقت الحق.

كيف ميكن �أن توؤثر �سيا�سات مكافحة �لإرهاب �سلبًا على �لالجئ ن وطالبي �للجوء؟  7-4

اأثارت مفو�س��ية االأمم املتحدة ل�س��وؤون اللجئني عدداً من ال�سواغل ب�ساأن االأثر ال�سلبي لبع�ض �سيا�سات مكافحة االإرهاب 

 مثل خطر تعر�ض اللجئني وطالبي اللجوء للحتجاز تلقائياً على اأ�س��ا�ض و�س��عهم؛ اأو 
)197(

على اللجئني وطالبي اللجوء,

 وفقاً التفاقية اللجئني, املادة 33 )1(, اأعله.
)191(

 انظر اتفاقية اللجئني, املادة 33 )2(, اأعله.
)192(

 انظر اتفاقية اللجئني, املادة 1 واو, اأعله.
)193(

 انظر الف�سل 5 ب�ساأن قانون حقوق االإن�سان, اأدناه.
)194(

www.unhchr. اتفاقية مناه�سة التعذيب اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة, التي اعتمدت يف 10 كانون االأول/دي�سمب 1984, املتاحة يف 
)195(

.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm

 "Human Rights Implications of European Union Internal Security Proposals and Measures in the ,منظم��ة ر�س��د حق��وق االإن�س��ان 
)196(

.Aftermath of the 11 September Attacks in the United States", www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm

 Possible repercussions for refugees following" 2001 مفو�سية االأمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني, خب �سحفي بتاريخ 23 ت�سرين االأول/اأكتوبر 
)197(

.terrorist attacks worry UNHCR",  www.unhcr.org/news/NEWS/3bd563394.html
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 اأو خطر الرتحيل؛ اأو خطر فر�ض 
)198(

خطر رف�ض و�سع اللجئني خمالفة للتفاقية والبوتوكول اخلا�سني بو�سع اللجئني؛

نة اأو اأفراد معيَّنني يرى اأنهم يرتبطون  قيود على اإجراءات حتديد الو�سع؛ اأو خطر �سوء تطبيق �سروط اال�ستثناء جلماعات معيَّ

باالإرهاب ب�سكل ما ب�سبب الديانة اأو االأ�سل العرقي اأو االأ�سل الوطني اأو االنتماء ال�سيا�سي.

قر�ر جمل�ص �لأمن 1456 )2003(:

يج��ب على الدول اأن حتر�ض عل��ى اأن تكون اأي تدابري تتخذ ملكافحة االإرهاب ممتثل��ة لكافة التزاماتها مبوجب   -6

القان��ون ال��دويل, واأن تتخذ تل��ك التدابري وفقاً للقانون الدويل, وبخا�س��ة القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان واللجئني 

والقانون االإن�ساين الدويل.

ومن املهم تكرار اأن جمل�ض االأمن قد اأعلن �س��راحة اأنه يجب اأن ت�س��من الدول اأن متتثل التدابري املتخذة ملكافحة االإرهاب 

 كما 
)199(

جلميع التزاماتها مبوجب القانون الدويل, وباالأخ�ض القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان واللجئني والقانون االإن�ساين.

 مراراً �سراحة اإىل التزامات الدول مبوجب اتفاقية �سنة 1951 وبروتوكول �سنة 1967, مبا يف ذلك 
)200(

اأ�سارت اجلمعية العامة

)201(

ما ورد يف ا�سرتاتيجية االأمم املتحدة العاملية ملكافحة االإرهاب ل�سنة 2006.

 اأبعد من اأ�سباب اال�ستثناء الواردة يف املادة 1 )واو( من اتفاقية جنيف اخلا�سة بو�سع اللجئني.
)198(

 انظ��ر ق��رار جمل���ض االأمن 1269 )1999(, الفقرة 4 )4(؛ قرار جمل�ض االأمن 1373 )2001(, الفقرت��ان 3 )و( و3 )ز(؛ قرار جمل�ض االأمن 1456 
)199(

)2003(, املرفق, الفقرة 6؛ قرار جمل�ض االأمن 1535 )2004(, املرفق, الفقرة 6 من الديباجة؛ قرار جمل�ض االأمن 1566 )2004(, الفقرة 4 من الديباجة؛ قرار 

جمل�ض االأمن 1617 )2005(, الفقرة 4 من الديباجة؛ قرار جمل�ض االأمن 1624 )2005(, الفقرة 2 من الديباجة والفقرة 4 من املنطوق.

 انظر اأي�س��اً قرار اجلمعية العامة 60/49 املوؤرخ 9 كانون االأول/دي�س��مب 2004, االإعلن املتعلق بالتدابري الرامية اإىل الق�س��اء على االإرهاب الدويل, 
)200(

املرف��ق, الفق��رة A/RES/49/60 ،5؛ قرار اجلمعية العامة 210/51 املوؤرخ 17 كانون االأول/دي�س��مب 1996, التدابري الرامية اإىل الق�س��اء على االإرهاب الدويل, 

املرفق, الفقرة 6 من الديباجة )مع اإ�سارة خا�سة اإىل املواد 1 و2 و32 و33 من اتفاقية �سنة 1951(, والفقرة 7 من الديباجة, A/RES/51/210؛ قرار اجلمعية العامة 

219/57 املوؤرخ 27 �س��باط/فباير 2003, حماية حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�سية يف �س��ياق مكافحة االإرهاب, الفقرة A/RES/57/219 ،1؛ قرار اجلمعية 

العامة 187/58 املوؤرخ 22 اآذار/مار�ض 2004, حماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية يف �سياق مكافحة االإرهاب, الفقرة A/RES/58/187 ،1؛ قرار اجلمعية 

العام��ة 1/60 امل��وؤرخ 24 ت�س��رين االأول/اأكتوبر 2005, نتائج موؤمتر القمة العامل��ي لعام 2005, الفقرة A/RES/60/1 ،85؛ ق��رار اجلمعية العامة 43/60 املوؤرخ 

6 كان��ون الثاين/يناي��ر 2006, التدابري الرامية اإىل الق�س��اء على االإرهاب الدويل, الفقرتان 11 و19 من الديباج��ة, الفقرة 3 من املنطوق, A/RES/60/43؛ قرار 

اجلمعية العامة 158/60 املوؤرخ 28 �سباط/فباير 2006, حماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية يف �سياق مكافحة االإرهاب, الفقرتان 7 و13 من الديباجة, 

الفقرتان 1 و5 من املنطوق, A/RES/60/158؛ قرار اجلمعية العامة 71/62 املوؤرخ 8 كانون الثاين/يناير 2008, التدابري الرامية اإىل الق�ساء على االإرهاب الدويل, 

الفقرتان 12  و20 من الديباجة, A/RES/62/71؛ قرار اجلمعية العامة 159/62 املوؤرخ 11 اآذار/مار�ض 2008, حماية حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية يف 

.A/RES/62/159 ,سياق مكافحة االإرهاب�

 انظر ا�سرتاتيجية االأمم املتحدة العاملية ملكافحة االإرهاب, خطة العمل, الف�سلني 1-2-1)اأ( و1-5.
)201(





5-  حقوق �لإن�سان �لدولية ومكافحة �لإرهاب

ل االلتزامات املتعلقة بحقوق االإن�سان جزءاً ال يتجزاأ من االإطار القانوين الدويل ملكافحة االإرهاب, وذلك من خلل  ت�س��كرِّ

االلتزام الواقع على الدول باأن متنع الهجمات االإرهابية, التي يحتمل اأن يكون لها اأثر �س��خم على حقوق االإن�س��ان فتوؤدي 

بالتايل اإىل تقوي�سها, وكذلك من خلل االلتزام ب�سمان اأن حترتم اأي اأن�سطة ملكافحة االإرهاب حقوق االإن�سان.

االأم��ني العام للأمم املتحدة, ال�س��يد ب��ان كي مون, كلمة األقي��ت يف املوؤمتر الدويل املعني باالإره��اب: االأبعاد واملخاطر 

)202(

والتدابري امل�سادة, تون�ض العا�سمة, تون�ض, 15 ت�سرين الثاين/نوفمب 2007:

اإننا عندما ندافع عن حقوق االإن�س��ان, ونكافح الفقر والتهمي�ض, وعندما ن�س��عى اإىل ت�س��وية الن�زاعات, وندعم احلكم 

الر�س��يد و�سيادة القانون, فاإننا نفعل ذلك الأن هذه االأن�س��طة لها قيمة فعلية وينبغي القيام بها على هذا االأ�سا�ض. واإننا 

اإذ نفعل ذلك نعمل اأي�س��اً من اأجل مكافحة االإرهاب, وذلك من خلل الت�س��دي للظروف ذاتها التي ميكن اأن توؤدي 

اإىل انت�سار االإرهاب.

ا�سرتاتيجية االأمم املتحدة العاملية ملكافحة االإرهاب, اجلزء الرابع

اإننا, اإذ نعيد تاأكيد اأن تعزيز حقوق االإن�س��ان للجميع وحمايتها و�س��يادة القانون اأمر اأ�سا�س��ي بالن�س��بة جلميع عنا�س��ر 

اال�س��رتاتيجية, واإذ نق��ر ب��اأن اتخاذ تدابري فعال��ة ملكافحة االإرهاب وحماية حقوق االإن�س��ان هدفان ال يتعار�س��ان, بل 

متكاملن ويعزز كل منهما االآخر, واإذ نوؤكد على �س��رورة تعزيز وحماية حقوق �س��حايا االإرهاب وحمايتها, نقرر اتخاذ 

التدابري التالية.

يق�سد من القانون الدويل حلقوق االإن�سان اأن يوفر معياراً اأ�سا�سياً حلماية جمموعة من احلقوق جلميع الب�سر يف جميع االأوقات 

ويف جمي��ع االأماكن. و�س��وف يبحث هذا الف�س��ل من اأين ياأتي القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان, وكي��ف يوؤثر يف مكافحة 

ز على تطبيق حقوق االإن�سان بوجه عام يف  االإرهاب, وكيف تعمل املبادئ االأ�سا�س��ية لقانون حقوق االإن�س��ان. و�س��وف يركرِّ

نة. �سياق مكافحة االإرهاب وال�سمات الرئي�سية اللتزامات حقوق االإن�سان, ولكنه ال يبحث بالتف�سيل تطبيق حقوق معيَّ

م�سادر �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان  1-5

ل جمموعة من �سكوك االأمم املتحدة لّب القانون الدويل حلقوق االإن�سان. وهي تت�سمن ميثاق االأمم املتحدة, واالإعلن  ت�سكرِّ

 والعهد ال��دويل اخلا�ض باحلقوق 
)204(

 والعهد الدويل اخلا�ض باحلق��وق املدنية وال�سيا�س��ية,
)203(

العامل��ي حلق��وق االإن�س��ان,

 كلمة األقيت يف املوؤمتر الدويل املعني باالإرهاب: االأبعاد واملخاطر والتدابري امل�سادة, تون�ض العا�سمة, تون�ض, 15 ت�سرين الثاين/نوفمب 2007, متاحة 
)202(

.www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=149 يف

.www.un.org/Overview/rights.html االإعلن العاملي حلقوق االإن�سان )1948(, متاح اإلكرتونياً يف 
)203(

.www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )1966(, انظر 
)204(
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 وهناك اإ�س��افة اإىل ذلك عدد م��ن البوتوكوالت االختيارية مث��ل البوتوكول 
)205(

االقت�س��ادية واالجتماعي��ة والثقافي��ة.

االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, الذي اعتمد يف عام 1966, اأو البوتوكول االختياري 

الثاين للعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, الذي يهدف اإىل اإلغاء عقوبة االإعدام.

من �أين ينبع �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان؟  1-1-5

ميثاق �لأمم �ملتحدة

د احرتام حقوق االإن�سان واحلريات  ل ميثاق االأمم املتحدة اأ�سا�ض القانون الدويل احلديث حلقوق االإن�سان, حيث يحدرِّ ي�س��كرِّ

االأ�سا�س��ية بو�سفه اأحد ال�سروط اللزمة لل�ستقرار وال�س��لم. ويف حني اأن امليثاق ي�سع حقوق االإن�سان يف �سميم منظومة 

االأمم املتحدة, فهو ال ي�سهب يف تناول جوهر حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية.

ميثاق االأمم املتحدة, املادة 55:

�سة على احرتام املبداأ  رغبة يف تهيئة دواعي اال�ستقرار والرفاهية ال�سروريني لقيام علقات �سلمية وودية بني االأمم موؤ�سَّ

الذي يق�سي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�سعوب وباأن يكون لكل منها تقرير م�سريها, تعمل االأمم املتحدة على:

]...[ اأن ي�سيع يف العامل احرتام حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية للجميع بل متييز ب�سبب اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين, 
وال تفريق بني الرجال والن�ساء, ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعًل.

�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان

االإعلن العاملي حلقوق االإن�س��ان مقبول بو�س��فه "املثل االأعلى امل�س��رتك الذي ينبغي اأن تبلغه كافة ال�س��عوب وكافة 

 واعتمد يف عام 1948 كقرار غري ملزم للجمعية العامة, اإاّل اأنه اأ�سبح يعتب مرجعاً يعتد به للحقوق واحلريات 
)206(

الأمم".

التي ُتلزم االأمم املتحدة والدول االأع�س��اء فيها باأن تنه�ض بها مبوجب امليثاق. ويعتب االإعلن العاملي جزءاً من القانون 

العريف الدويل في�س��كل بذلك اأ�سا�س��اً اللتزامات حقوق االإن�س��ان التي تنطبق على جميع الدول, حتى الدول التي 

لي�ست اأطرافاً يف معاهدات اأخرى خا�سة بحقوق االإن�سان.

ت�سف املادة االأوىل من االإعلن العاملي فكرة حقوق االإن�سان االأ�سا�سية: "يولد جميع النا�ض اأحراراً ومت�ساوين يف الكرامة 

دة من احلق��وق, من بينها احلقوق  واحلق��وق". وين�ض االإع��لن العاملي على حظر عام للتمييز, ثم ي�س��رد جمموعات حمدَّ

املدنية والثقافية واالقت�س��ادية وال�سيا�س��ة واالجتماعية الواجب حمايتها. واملواد 3 اإىل 21 تبنيرِّ احلقوق املدنية وال�سيا�س��ة 

التقليدية مثل احلق يف احلياة, وحظر الرق والتعذيب, واحلق يف امل�س��اواة اأمام القانون, وحرية الكلم واالجتماع والتنقل, 

واحلق يف حياة خا�س��ة, وغري ذلك. وتكفل املواد 22 اإىل 28 طائفة من احلقوق االقت�س��ادية واالجتماعية والثقافية, مبا فيها 

التاأكيد الوارد يف املادة 28 على اأن "لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن اأن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات 

املن�سو�ض عليها يف هذا االإعلن حتقيقاً تاماً".

.www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية )1966(, متاح يف 
)205(

.www.un.org/Overview/rights.html االإعلن العاملي حلقوق االإن�سان )1948(, متاح اإلكرتونياً يف 
)206(
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واالإعلن العاملي لي�ض معاهدة ملزمة قانوناً كما ي�سري اإليه ا�سمه )"اإعلن"(, ولكن ينبغي اأاّل يقلَّل من �ساأنه نظراً ملا يتمتع به 

من قوة معنوية عظيمة. وعندما اعتمد االإعلن العاملي كان هناك اتفاق عام على اأنه ينبغي اأن تو�س��ع احلقوق التي ي�سملها 

يف �س��كل ملزم قانوناً كمعاهدات تلزم على نحو مبا�س��ر الدول التي وافقت على �سروطها. ونتيجة لذلك اعتمد على مدى 

فرتة من الزمن عدد من املعاهدات الدولية اخلا�س��ة بحقوق االإن�س��ان, تت�س��من حقوقاً اإن�سانية ملزمة قانوناً للدول االأطراف 

يف تلك املعاهدات.

معاهد�ت �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�سان

دة, التي تتناول با�ستفا�س��ة كثرياً من احلقوق الواردة يف االإعلن  هناك عدد من معاهدات حقوق االإن�س��ان, العامة واملحدَّ

العاملي. وتوجد ت�سع معاهدات اأ�سا�سية خا�سة بحقوق االإن�سان. وهناك جلنة من اخلباء مكلَّفة بر�سد قيام الدول االأطراف 

بتنفي��ذ خمتلف االأحكام. وحتى متوز/يوليه 2008 كان يوجد �س��بع من تلك اللجان. ودخل��ت حيز النفاذ اتفاقية حقوق 

االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة, ولكن مل تن�ساأ بعد هيئة لر�سد تنفيذها. ومل تدخل بعد حيز النفاذ االتفاقية الدولية حلماية جميع 

االأ�سخا�ض من االختفاء الق�سري )اتفاقية االختفاء الق�سري(.

�ملعاهد�ت �لأ�سا�سية �إىل جانب �لربوتوكولت �لختيارية �مللحقة بها هي:

)207(

االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري

)208(

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

)209(

البوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

البوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية الهادف اإىل اإلغاء عقوبة 

)210(

االإعدام

)211(

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية

)212(

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة

)213(

البوتوكول االختياري التفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة

)214(

اتفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة

البوتوكول االختياري التفاقية مناه�س��ة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو 

)215(

املهينة

 بدء النفاذ يف 21 كانون االأول/دي�سمب 1965.
)207(

 بدء النفاذ يف 16 كانون االأول/دي�سمب 1966.
)208(

 بدء النفاذ يف 16 كانون االأول/دي�سمب 1966.
)209(

 بدء النفاذ يف 15 كانون االأول/دي�سمب 1989.
)210(

 بدء النفاذ يف 16 كانون االأول/دي�سمب 1966.
)211(

 بدء النفاذ يف 18 كانون االأول/دي�سمب 1979.
)212(

 بدء النفاذ يف 10 كانون االأول/دي�سمب 1999.
)213(

 بدء النفاذ يف 10 كانون االأول/دي�سمب 1984.
)214(

 بدء النفاذ يف 18 كانون االأول/دي�سمب 2002.
)215(
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)216(

اتفاقية حقوق الطفل

)217(

البوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ساأن ا�سرتاك االأطفال يف املنازعات امل�سلحة

البوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�س��اأن بيع االأطفال وا�س��تغلل االأطفال يف البغاء ويف املواد 

)218(

االإباحية

)219(

االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�سرهم

)220(

االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�سخا�ض من االختفاء الق�سري )اتفاقية االختفاء الق�سري(

)221(

اتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

)222(

البوتوكول االختياري التفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة

  www2.ohchr.org/english/law/  

معاهد�ت حقوق �لإن�سان �لإقليمية

اإ�سافة اإىل �سكوك االأمم املتحدة املتعلقة بحقوق االإن�سان توجد اأي�ساً لدى عدد من املنظمات االإقليمية معاهدات خا�سة ب�سمان 

حقوق االإن�سان على اأ�سا�ض اإقليمي, وهي ت�ستند اإىل معاهدات االأمم املتحدة االأ�سا�سية وتعك�ض خ�سائ�ض املنطقة املعنية.

)223(

االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية ل�سنة 1950

)224(

االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان ل�سنة 1969

)225(

امليثاق االأفريقي حلقوق االإن�سان وال�سعوب ل�سنة 1981

)226(

ميثاق احلقوق االأ�سا�سية للحتاد االأوروبي ل�سنة 2000

ما هي �حلقوق �ملحمّية؟  2-1-5

ل اجلزءان االأول والثاين من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, وي�سملن املواد 1 اإىل 5, جمموعة مهمة  ي�سكرِّ

ل اجلزء االأول,  من االأحكام التي رمبا كان اأف�سل و�سف لها اأنها اأحكام ذات طبيعة �ساملة اأو هيكلية. فاملادة 1, التي ت�سكرِّ

تكفل حق تقرير امل�س��ري. ويختلف هذا احلق عن غريه من احلقوق الواردة يف العهد يف اأنه حق من�س��وب اإىل "�س��عوب" ل 

 بدء النفاذ يف 20 كانون االأول/دي�سمب 1989.
)216(

 بدء النفاذ يف 25 اأيار/مايو 2000.
)217(

 بدء النفاذ يف 25 اأيار/مايو 2000.
)218(

 بدء النفاذ يف 18 كانون االأول/دي�سمب 1999.
)219(

 مل يدخل بعد حيز النفاذ.
)220(

 مل يدخل بعد حيز النفاذ.
)221(

 مل يدخل بعد حيز النفاذ.
)222(

.www.coe.int انظر 
)223(

.www.oas.org انظر 
)224(

.www.achpr.org انظر 
)225(

.www.europa.eu انظر 
)226(
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اإىل اأفراد. وهو اأي�س��اً احلق الوحيد امل�س��رتك بني العهدين, حيث اإن املادة 1 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية مطابقة. ويف حني اأن املعنى الدقيق حلق تقرير امل�س��ري مبوجب القانون الدويل ال يزال يف حالة تطور, 

فاإن اأحد ال�سروط االأ�سا�سية للتعبري الكامل واحلقيقي عن تقرير امل�سري من جانب اأحد ال�سعوب هو متتع اأفراده بق�سط كامل 

من احلقوق الواردة يف العهد اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

وي�س��مل اجل��زء الثاين املواد 2 اإىل 5. واملادة 2 اأحد اأحجار الزاوية االأ�سا�س��ية للعهد, فه��ي تن�ض على اأنه يجب اأن حترتم الدولة 

الطرف واأن ت�سمن احلقوق املن�سو�ض عليها يف العهد جلميع االأ�سخا�ض الداخلني يف واليتها. وال ت�سمل هذه احلقوق, مع بع�ض 

اال�س��تثناءات, مثل احلق يف الت�س��ويت, املواطنني فح�س��ب واإمنا ت�سمل جميع االأ�س��خا�ض املوجودين يف اإقليم الدولة, ويجب 

ن ت�سريعات ل�سمان تلك احلقوق على نحو �سحيح. وعلوة على ذلك, تلزم الدول  احرتامها دون متييز. واإذا لزم االأمر, ينبغي �سرَ

االأطراف باأن تكفل �ُسُبل التظلم للأ�سخا�ض الذين انتهكت حقوقهم املعرتف بها يف العهد. وتن�ض املادة 3 على ت�ساوي الرجال 

قة امل�سموح بها لتعليق  والن�س��اء يف حق التمتع بجميع احلقوق املن�س��و�ض عليها يف العهد. وتبنيرِّ املادة 4 بو�س��وح احلدود ال�س��يرِّ

نة اأو عدم التقيد بها, من اأجل احلد من اإمكانية حدوث اأي انتهاكات. وتت�سمن املادة 5 حكماً وقائياً عاماً. حقوق معيَّ

واجلزء الثالث, وهو جوهر العهد, ي�س��رد احلقوق املو�س��وعية واحلريات االأ�سا�س��ية التي يكفلها العهد. وهذه هي املواد التي 

يحتج بها عادة االأفراد الذين يدعون اأن حقوقهم مبوجب العهد قد انتهكت. وي�سمل اجلزء الثالث احلقوق التالية, التي قد 

تكون ذات �سلة اأي�ساً يف �سياق مكافحة االإرهاب:

• 	)227(

احلق يف احلياة

• 	)228(

التحرر من التعذيب

• 	)229(

التحرر من اال�سرتقاق

• 	)230(

حق الفرد يف احلرية واالأمان على �سخ�سه

• 	)231(

حق املحتجزين يف اأن يعاملوا معاملة اإن�سانية

• 	)232(

حرية التنقل

• ح��ق االأجنبي املقيم ب�س��فة قانونية يف عدم اإبع��اده اإال تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون واحلق يف مراجعة ق�س��ائية  	
)233(

لذلك القرار

• 	)234(

احلق يف حماكمة عادلة

• 	)235(

�ض لعقوبة باأثر رجعي
ّ
عدم التعر

• 	)236(

حق الفرد يف اأن يعرتف به ك�سخ�ض اأمام القانون يف كل مكان

• 	)237(

احلق يف املحافظة على حرمة احلياة اخلا�سة واالأ�سرية ويف حماية ال�سمعة

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 6.
)227(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 7.
)228(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 8.
)229(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 9.
)230(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 10.
)231(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 12.
)232(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 13.
)233(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 14.
)234(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 15.
)235(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 16.
)236(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 17.
)237(
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• 	)238(

حرية الفكر والوجدان والدين والعقيدة

• 	)239(

حرية الراأي والتعبري

• 	)240(

حظر التحري�ض على التمييز اأو الكراهية اأو العنف

• 	)241(

حرية التجمع وتكوين اجلمعيات

• 	)242(

الت�ساوي يف التمتع بحماية القانون

• 	)243(

احلق يف امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة

• ح��ق االأقلّي��ات االإثنية اأو اللغوية اأو الدينية يف التمتع بثقافتهم اخلا�س��ة اأو املجاهرة بدينهم اأو اإقامة �س��عائرهم اأو  	
)244(

ا�ستخدام لغتهم

• 	)245(

احلق يف االنت�ساف الق�سائي الفّعال

ويتعل��ق البوتوك��ول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية باإلغ��اء عقوبة االإعدام يف الدول 

)246(

االأطراف.

وكم��ا لوحظ اأعله, يكفل اأي�س��اً العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�س��ادية واالجتماعية والثقافية حقوق ال�س��عوب يف 

تقرير امل�س��ري املن�س��و�ض عليها يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدينة وال�سيا�س��ية. ومثل العهد اخلا�ض باحلقوق املدنية 

وال�سيا�س��ية, يتن��اول العهد اخلا�ض باحلقوق االقت�س��ادية واالجتماعية والثقافية احلقوق املقابل��ة يف ميدان حقوق االأفراد 

 )249(

والتعليم,
 )248(

 ويف ال�س��حة
)247(

االقت�س��ادية واالجتماعي��ة والثقافية, مبا فيها احلق يف عدم التميي��ز واحلق يف العمل,

 ونظراً للفهم امل�س��رتك باأن احلقوق املدنية وال�سيا�س��ية واحلقوق االقت�س��ادية واالجتماعية والثقافية 
)250(

واحلقوق النقابية.

ل احلقوق الواردة يف العهدين بع�سها بع�ساً. حقوق مرتابطة وال ميكن الف�سل بينها, تكمرِّ

دة. فيتاأثر  والعلق��ة بني االإرهاب والتدابري املتبعة ملكافحة االإرهاب واحلقوق االقت�س��ادية واالجتماعي��ة والثقافية علقة معقَّ

االإرهاب وتدابري مكافحة االأعمال االإرهابية باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية للأفراد حول العامل ولها اأثر عليها.

�ض االإرهاب التنمية االقت�س��ادية واالجتماعية, خ�سو�س��اً يف البلدان  وكمثل االأ�س��كال االأخرى من اجلرائم اخلطرية يقورِّ

واملناطق التي توجد بها نزاعات وذات ُنظم احلكم ال�سعيفة ونظم العدالة اجلنائية دون املثلى وعدم اال�ستقرار االقت�سادي. 

واالإرهاب, على وجه التحديد, )وت�سور التعر�ض للهجوم( يق�سي اال�ستثمار واالأعمال التجارية. فكثرياً ما يرى امل�ستثمرون 

االأجان��ب واملحلي��ون اأن االإرهاب وتعر�ض البلد للهجوم علمة تدل على عدم اال�س��تقرار االجتماعي وخطر وا�س��ح على 

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 18.
)238(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 19.
)239(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 20.
)240(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادتان 21 و22.
)241(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 26.
)242(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 25.
)243(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 27.
)244(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 2.
)245(

.www.unhchr.ch/pdf/report.pdf للطلع على حالة الت�سديق, انظر 
)246(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية, املادة 6.
)247(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية, املادة 12.
)248(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية, املادة 13.
)249(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية, املادة 8.
)250(
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اال�ستثمار االآمن. وعلوة على ذلك, يقّو�ض االإرهاب راأ�ض مال البلد االجتماعي والب�سري نظراً اإىل اأن الهجمات االإرهابية 

�ض  وما يت�سل بها من خوف من الهجمات تنال من نوعية احلياة وميكن اأن ترغم العاملني املهرة على مغادرة البلد, كما تقورِّ

الهجمات االإرهابية واخلوف منها حقوقاً اأ�سا�س��ية اأخرى للمواطنني, مثل حرية التنقل, واإمكانية الو�سول اإىل فر�ض العمل 

والتعلي��م, وتثن��ي عن جمع االأ�س��ول. ولذلك يكون تعزيز قدرة ُنظ��م العدالة اجلنائية على قمع اجلرمي��ة اخلطرية ومكافحة 

االإرهاب عن�سراً حا�سماً يف ا�سرتاتيجية �ساملة للتنمية, الأنه مينع تقوي�ض حقوق االإن�سان االأ�سا�سية, وهي �سرورية لل�ستقرار 

االجتماعي واالقت�سادي.

عه اأوجه عدم التكافوؤ يف الظروف االجتماعية واالقت�س��ادية. وا�س��رتاتيجية االأمم  وثمة جانب اآخر هو اأن االإرهاب رمّبا ت�س��جرِّ

 ت�س��رد �سراحة التدابري "الرامية اإىل معاجلة الظروف املوؤدية اإىل انت�سار االإرهاب, ومن 
)251(

املتحدة العاملية ملكافحة االإرهاب

بينها, على �س��بيل املثال ال احل�س��ر, ال�س��راعات الطويلة االأمد التي مل حتّل بعد, وجتريد �س��حايا االإرهاب, بجميع اأ�سكاله 

ومظاهره, من اإن�س��انيتهم, وغياب �سيادة القانون وانتهاكات حقوق االإن�سان, والتمييز على اأ�سا�ض االنتماء العرقي والوطني 

والديني, واال�س��تبعاد ال�سيا�س��ي, والتهمي�ض االجتماعي واالقت�سادي, واالفتقار اإىل احلكم الر�س��يد" مع الت�سليم باأنه ال 

ل اأي من هذه الظروف ذريعة اأو تبيراً الأعمال االإرهاب. وتوؤكد اال�سرتاتيجية من جديد العزم على "الرتويج  ميكن اأن ت�سكرِّ

لثقافة ال�سلم والعدالة والتنمية الب�سرية, وللت�سامح العرقي والوطني والديني, والحرتام جميع االأديان اأو القيم الدينية اأو 

املعتقدات اأو الثقافات, عن طريق القيام, ح�س��ب االقت�س��اء, بو�سع وت�سجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة ت�سمل جميع 

قطاعات املجتمع" والت�س��ميم "على كفالة حتقيق الغايات واالأهداف االإمنائية املتفق عليها يف املوؤمترات الرئي�س��ية وموؤمترات 

القمة التي تعقدها االأمم املتحدة, ومن بينها االأهداف االإمنائية للألفية.

مفو�ض االأمم املتحدة ال�سامي ال�سابق حلقوق االإن�سان, �سرجيو دى ميلو )2002(:

اأف�سل ا�سرتاتيجية—بل اال�س��رتاتيجية الوحيدة—لعزل االإرهاب ودحره تتمّثل يف احرتام حقوق االإن�سان وتعزيز 

العدالة االجتماعية وتقوية الدميقراطية والتم�سك باأولوية �سيادة القانون.

ويرتتب على ال�س��كوك املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية, مثل العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية, 

 اإاّل اأن احلق��وق الواردة يف العهد ال��دويل اخلا�ض باحلقوق 
)252(

التزام مبا�س��ر لل��دول االأطراف باأن متتث��ل الأحكامها.

االقت�س��ادية واالجتماعية والثقافية تفر�ض التزاماً على الدول االأطراف باأن تتعهد ب�س��مان تلك احلقوق "باأق�س��ى ما 

 وي�سلرِّم مبداأ التحقيق التدريجي هذا بالقيود التي تواجه الدول االأطراف نتيجة حلدود املوارد 
)253(

ت�سمح به مواردها".

املتاحة, ولكنه يفر�ض يف الوقت نف�سه التزاماً باتخاذ خطوات مدرو�سة وملمو�سة هادفة �سوب التحقيق الكامل للحقوق 

املن�سو�ض عليها يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.

واإ�س��افة اإىل العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية, ينبغي مراعاة �سكوك االأمم املتحدة االأخرى التي تتو�ّسع يف 

نة من النا�ض, مثل  تناول بع�ض احلقوق, مثل اتفاقية مناه�سة التعذيب, اإ�سافة اإىل ال�سكوك االأخرى التي تتناول فئات معيَّ

االأطفال اأو الن�ساء, التي قد حتتاج اإىل عناية خا�سة ل�سمان حماية حقوقها االإن�سانية.

.A/RES/60/288 اجلمعية العامة, القرار 288/60 املوؤرخ 8 اأيلول/�سبتمب 2006, ا�سرتاتيجية االأمم املتحدة العاملية ملكافحة االإرهاب 
)251(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 2)1(.
)252(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية, املادة 2)1(.
)253(
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�إنفاذ حقوق �لإن�سان  2-5

مفّو�ض االأمم املتحدة ال�س��امي حلقوق االإن�س��ان هو موظف االأمم املتحدة الرئي�س��ي امل�س��وؤول عن حقوق االإن�س��ان. ويراأ�ض 

املفو�ض ال�س��امي مفو�س��ية االأمم املتحدة حلقوق االإن�س��ان, املكّلفة بريادة العمل يف ميدان حقوق االإن�سان, وبتعليم حقوق 

االإن�سان واتخاذ االإجراءات من اأجل متكني االأفراد وم�ساعدة الدول يف الدفاع عن حقوق االإن�سان.

مفو�سية االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان هي اإدارة تابعة للأمانة العامة للأمم املتحدة, والوالية املنوطة بها هي تعزيز وحماية 

متّت��ع النا�ض جميعاً بجميع حقوق االإن�س��ان املن�س��و�ض عليها يف ميثاق االأمم املتح��دة ويف القوانني واملعاهدات الدولية 

املتعلقة بحقوق االإن�س��ان, واإعمالهم لهذه احلقوق اإعمااًل كامًل. وت�س��مل الوالية احليلولة دون وقوع انتهاكات حلقوق 

االإن�س��ان, وتاأمني احرتام جميع حقوق االإن�سان, وتعزيز التعاون الدويل من اأجل حماية وتن�سيق االأن�سطة ذات ال�سلة 

يف جميع اأنحاء االأمم املتحدة, وتقوية اأجهزة االأمم املتحدة يف ميدان حقوق االإن�سان وتن�سيطها. واإ�سافة اإىل امل�سوؤوليات 

ذها هيئات  املكلفة بها مبوجب واليتها, تقود املفو�سية جهود اإدماج نهج حلقوق االإن�سان �سمن جميع االأن�سطة التي تنفرِّ

الأمم املتحدة.

 www.ohchr.org  

ــي لتعزيز حقوق  ــدويل و�لإقليم ــى �مل�ستوي ن �ل ــر �ملوؤ�س�سية �لقائمة عل ط
ُ
ــي �لأ 5-2-1  ما ه

�لإن�سان وحمايتها؟

هيئات حقوق �لإن�سان �لتابعة لالأمم �ملتحدة  )1

ما هي �أدو�ر هيئات حقوق �لإن�سان �لتابعة لالأمم �ملتحدة وما هي ولياتها؟

يتاألف نظام االأمم املتحدة لتعزيز حقوق االإن�س��ان وحمايتها من نوعني رئي�سيني من الهيئات: الهيئات املن�ساأة مبوجب ميثاق 

االأمم املتح��دة, وم��ن بينها جمل�ض حقوق االإن�س��ان اجلديد, والهيئات املن�س��اأة مبوجب معاهدات حقوق االإن�س��ان الدولية. 

ويح�سل معظم هذه الهيئات على دعم بخدمات االأمانة من املفو�سية.

�لهيئات �ملن�ساأة مبوجب ميثاق �لأمم �ملتحدة  )2

ما هي �أدو�ر �لهيئات �ملن�ساأة مبوجب ميثاق �لأمم �ملتحدة وما هي ولياتها؟

)254(
جمل�ص حقوق �لإن�سان

 منذ عام 
)255(

جمل�ض حقوق االإن�س��ان, ومق��ره يف جنيف, هو هيئة فرعية للجمعية العامة حلَّت حمّل جلنة حقوق االإن�س��ان

2006. ويتاألف جمل�ض حقوق االإن�سان من 47 من الدول االأع�ساء املنتخبة لفرتة مدتها ثلث �سنوات ويتم اختيارها على 

اأ�سا�ض التوزيع اجلغرايف العادل.

 حّل جمل�ض حقوق االإن�سان حمّل جلنة حقوق االإن�سان, التي عقدت دورتها االأخرية يف عام 2006.
)254(

 اأن�سئ مبوجب قرار اجلمعية العامة 251/60 املوؤرخ 15 اآذار/مار�ض 2006.
)255(

WWW
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تت�سّمن وظائف جمل�ص حقوق �لإن�سان ما يلي:

• النهو�ض بالتثقيف والتعلُّم يف جمال حقوق االإن�س��ان, ف�سًل عن توفري اخلدمات اال�ست�سارية وامل�ساعدة التقنية  	
وبناء القدرات

•اال�سطلع بدور منتدى للحوار ب�ساأن الق�سايا املوا�سيعية املتعلقة بحقوق االإن�سان 	
•تقدمي تو�سيات اإىل اجلمعية العامة تهدف اإىل موا�سلة تطوير القانون الدويل يف جمال حقوق االإن�سان 	

•ت�سجيع التنفيذ الكامل اللتزامات الدول يف جمال حقوق االإن�سان 	
•اإجراء ا�ستعرا�ض دوري �سامل ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال حقوق االإن�سان 	

• امل�س��اهمة, من خلل احلوار والتعاون, يف منع حدوث انتهاكات حلقوق االإن�س��ان واال�ستجابة فوراً يف احلاالت  	
الطارئة املتعلقة بحقوق االإن�سان

• العمل بتعاون وثيق يف جمال حقوق االإن�س��ان مع احلكومات واملنظمات االإقليمية واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق  	
االإن�سان واملجتمع املدين

•تقدمي تو�سيات تتعلق بتعزيز حقوق االإن�سان وحمايتها 	
•تقدمي تقرير �سنوي اإىل اجلمعية العامة 	

�لإجر�ء�ت �خلا�سة

طلق على االآليات التي و�س��عتها جلنة حقوق االإن�سان والتي توالها 
ُ
اأ "االإجراءات اخلا�س��ة" هو امل�س��طلح العام الذي 

دة اأو م�سائل موا�س��يعية يف جميع اأنحاء العامل. وتوجد حالياً 28 والية  جمل�ض حقوق االإن�س��ان ملعاجلة اأو�س��اع قطرية حمدَّ

موا�س��يعية و10 والي��ات قطرية. وتطلب واليات االإجراءات اخلا�س��ة ع��ادة من املكّلفني بالواليات فح�ض ور�س��د وتقدمي 

امل�سورة واالإبلغ علناً عن اأو�ساع حقوق االإن�سان يف بلدان اأو اأرا�ٍض حمّددة, تعرف بالواليات القطرية, اأو عن ظواهر رئي�سية 

النتهاكات تتعر�ض لها حقوق االإن�سان حول العامل, وتعرف بالواليات املوا�سيعية.

ر اخلا�ض"، اأو "املمثل اخلا�ض للأمني العام"، اأو  وي�س��طلع باالإجراءات اخلا�س��ة اإّما �سخ�ض واحد )يطلرَق عليه ا�س��م "املقررِّ

"اخلبري امل�ستقل"(, اأو فريق عامل يتكّون عادة من خم�سة اأع�ساء )ع�سو واحد من كل منطقة(. ويعمل املكّلفون بواليات 
االإجراءات اخلا�س��ة ب�س��فتهم ال�سخ�سية وال يح�س��لون على اأي راتب اأو اأي تعوي�ض مادي اآخر لقاء العمل الذي يقومون 

به, والو�س��ع امل�س��تقل الذي يتمتع به املكّلفون بواليات و�سع حا�سم حتى يتمّكنوا من القيام بوظائفهم بحياد تام. وتزودهم 

مفو�سية االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان باملوظفني ومب�ساعدات لوج�ستية وبحثية من اأجل دعمهم يف اإجناز والياتهم.

ر اخلا�ض املعني بحماية حقوق االإن�س��ان واحلريات  واأهم ما يف االأمر بالن�س��بة ملكافحة االإرهاب, عنيرِّ يف عام 2005 املقررِّ

 واإ�سافة اإىل ذلك, تت�سّمن اإجراءات خا�سة اأخرى ذات �سلة املقرر اخلا�ض املعني 
)256(

االأ�سا�سية اأثناء مكافحة االإرهاب.

بالتعذيب وغريه من �س��روب املعاملة اأو العقوبة القا�س��ية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة, واملقرر اخلا�ض املعني بحاالت االإعدام 

ر اخلا�ض املعني بحماية حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية اأثناء مكافحة االإرهاب, يف قرارها 80/2005, لفرتة 
ّ
 عيَّنت جلنة حقوق االإن�س��ان املقر

)256(

ر جمل�ض حقوق االإن�سان, يف قراره 28/6, متديد الوالية لفرتة مدتها ثلث �سنوات.
ّ
مدتها ثلث �سنوات. ويف كانون االأول/دي�سمب 2007, قر
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خارج نطاق الق�س��اء اأو باإجراءات موجزة اأو تع�ّس��فاً, واملقرر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري, 

ية الدين, واأفرقة عاملة معنية مبوا�س��يع مثل االحتجاز التع�س��في اأو االختفاء الق�س��ري اأو غري  واملقرر اخلا�ض املعني بحررِّ

)257(

الطوعي.

البيان امل�س��رتك ال�س��ادر عن املقررين/املمثلني اخلا�س��ني واخلباء وروؤ�س��اء االأفرقة العاملة للإجراءات اخلا�سة للجنة 

حقوق االإن�سان, 30 حزيران/يونيه 2003:

رون اخلا�س��ون واخلباء امل�ستقلون[ التنديد ال�س��ريح باالإرهاب, فقد عّبوا عن عميق قلقهم اإزاء تكاثر 
ّ
يتقا�س��م ]املقر

ال�سيا�س��ات والت�س��ريعات واملمار�س��ات التي تزايد اعتمادها من ِقبرَل العديد من البلدان با�سم احلرب على االإرهاب, 

والتي توؤثرِّر �س��لباً على التمتع بكافة اأ�س��كال حقوق االإن�س��ان تقريباً—املدنية منها والثقافية واالقت�س��ادية وال�سيا�سية 

واالجتماعية.

كما لفتوا االنتباه اإىل املخاطر املتاأ�سلة يف اال�ستخدام اجلزايف مل�سطلح "االإرهاب", واأ�سكال التمييز اجلديدة التي ترتبت 

على ذلك. وذكروا اأنه وفقاً للعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية, ومبوجب اتفاقية مناه�س��ة التعذيب وغريه 

من �س��روب املعاملة القا�س��ية اأو اللاإن�س��انية اأو املهينة, فهنالك بع�ض احلقوق الغري قابلة للنتقا���ض واأن اأي اإجراءات 

تنتق�ض من احلقوق االأخرى التي ي�سمنها العهد يجب اأن تتم وفق االلتزام ال�سارم باأحكام املادة الرابعة منه.

]...[
واأكدوا بقوة على اأن اأي تدابري تتخذها الدول ملكافحة االإرهاب يتعنّي اأن تتم وفقاً اللتزامات الدولة مبقت�سى ال�سكوك 

)258(

الدولية حلقوق االإن�سان.

هيئات �لأمم �ملتحدة �ملن�ساأة مبوجب معاهد�ت  )3

ما هي �أدو�ر هيئات �لأمم �ملتحدة �ملن�ساأة مبوجب معاهد�ت وما هي ولياتها؟

توجد يف الوقت احلايل �س��بع هيئات من�س��اأة مبوجب معاهدات حلقوق االإن�سان تر�س��د تنفيذ املعاهدات الدولية االأ�سا�سية 

)259(

حلقوق االإن�سان:

•اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان 	
•جلنة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 	

•جلنة الق�ساء على التمييز العن�سري 	
•اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة 	

•جلنة مناه�سة التعذيب 	
•جلنة حقوق الطفل 	

• جلنة العّمال املهاجرين	

.www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/manual.htm ميكن االطلع على قائمة كاملة للإجراءات اخلا�سة يف 
)257(

www2.ohchr.org/ املرفق االأول(؛ وميكن احل�س��ول على الن���ض الكامل يف ,E/CN.4/2004/4( 2003 البي��ان امل�س��رتك املوؤرخ 30 حزيران/يونيه 
)258(

.English/bodies/chr/special/index.htm

 باالإ�س��افة اإىل ذلك, كما ُذكر اأعله, رمّبا تن�س��اأ هيئات مبوجب معاهدات يف امل�ستقبل ب�س��اأن االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�سخا�ض من االختفاء 
)259(

ز النفاذ. الق�سري )اتفاقيات االختفاء الق�سري( واتفاقية حقوق االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة, متى تدخل االتفاقيتان حيرِّ
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تر�س��د اللجنة املعنية بحقوق االإن�س��ان قيام الدول بتنفيذ العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. وجميع الدول 

االأطراف ملزمة باأن تقّدم تقارير منتظمة اإىل اللجنة عن كيفية تنفيذ تلك احلقوق. ويجب اأن تقّدم الدول تقريراً مبدئياً بعد 

مرور �سنة واحدة على ان�سمامها للعهد ثم كلما تطلب اللجنة ذلك )مرة كل اأربع �سنوات عادة(. وتفح�ض اللجنة كل تقرير 

وتوّجه ما لديها من �سواغل وتو�سيات اإىل الدولة الطرف يف �سكل "ملحظات ختامية".

م �س��د ال��دول االأطراف التي قبل��ت هذا االإجراء  ويج��وز اأن تنظر اللجنة املعنية بحقوق االإن�س��ان يف �س��كاوى فردية تقدَّ

 كما ت�س��در 
)260(

بالت�س��ديق على البوتوكول االختياري االأول امللحق بالعهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية,

اللجنة بيانات عن م�س��ائل مو�س��وعية واأ�ساليب العمل, تعرف با�س��م "تعليقات عامة". وتوّفر م�سدراً مفيداً ي�ستعان به يف 

 كما تنظر جلنة الق�س��اء على التمييز العن�س��ري واللجنة املعنية بالق�س��اء على 
)261(

تف�س��ري نطاق احلقوق الواردة يف العهد.

دة. التمييز �سد املراأة يف ال�سكاوى الفردية يف ظروف حمدَّ

ويف �س��ياق مكافحة االإرهاب, تعّد جلنة مناه�س��ة التعذيب, وهي هيئة خباء حقوق االإن�سان التي تر�سد تنفيذ اتفاقية االأمم 

املتحدة ملناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة من جانب الدول االأطراف, 

ذات اأهمية خا�س��ة. وعلوة على ذلك, ين�ّض البوتوكول االختياري التفاقية مناه�سة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة 

اأو العقوبة القا�س��ية اأو اللاإن�س��انية اأو املهينة, االأحدث عهداً والذي اعتمدته اجلمعية العامة يف 18 كانون االأول/دي�س��مب 

2002 والناف��ذ املفع��ول منذ 22 حزيران/يونيه 2006, على "اإن�س��اء نظام قوامه زيارات منتظمة ت�س��طلع بها هيئات دولية 

ووطنية م�س��تقلة للأماكن التي يحرم فيها االأ�س��خا�ض من حريتهم, وذلك بغية منع التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو 

 ت�س��رف عليه جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة 
العقوبة القا�س��ية اأو اللاإن�س��انية اأو املهينة,")262(

القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة.

اأ�سدرت مفو�سية االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان جمموعة قرارات االأمم املتحدة واملنظمات االإقليمية ب�ساأن حماية حقوق 

)HR/PUB/03/1( االإن�سان يف �سياق مكافحة االإرهاب

 www.ohchr.org/documents/publications/digestjurisprudenceen.pdf  

�لآليات �لإقليمية  )4

ما هي �أدو�ر �لآليات �لإقليمية وما هي ولياتها؟

اإ�س��افة اإىل اآليات االأمم املتحدة لكفالة حقوق االإن�س��ان, توجد اأي�س��اً لدى منظمات اإقليمية اآلياتها اخلا�سة بها لر�سد واإنفاذ احرتام 

حق��وق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية. وتوّفر قرارات الهيئات االإقليمي��ة وحتديدها للمعايري واأحكامه��ا روؤى مفيدة لتطوير املعايري 

 )263(

الدولية حلقوق االإن�س��ان. وب�سورة خا�سة, ت�س��ّكل جمموعة قرارات املحاكم االإقليمية, مثل املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان

 باالإ�س��افة اإىل ذل��ك, ين���ضّ العهد ال��دويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية يف املواد 41-43 عل��ى اإجراء حلل املنازعات ب��ني الدول االأطراف 
)260(

)ال�سكاوى فيما بني الدول( عندما ت�سكو اإحدى الدول االأطراف من اأن دولة طرف اأخرى ال تنّفذ اأحد اأحكام العهد. اإاّل اأن هذه االآلية مل ت�ستخدم بعد.

.www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm ,جميع القرارات والتعليقات العامة متاحة يف موقع جلنة حقوق االإن�سان على ال�سبكة 
)261(

 البوتوكول االختياري, املادة 1.
)262(

.www.echr.coe.int انظر 
)263(
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 م�سدراً هاماً للقانون الدويل حلقوق االإن�سان. وملا كان الكثري من احلقوق 
)264(

وجلنة وحمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان

الواردة يف معاهدات اإقليمية يعك�ض احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, هناك قدر من التبادل 

يف تف�سري املعاهدات الدولية اخلا�سة بحقوق االإن�سان, بحيث ميكن, مثًل, ا�ستخدام قرارات املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 

التي تتو�س��ع يف تناولها للمبادئ امل�س��مولة يف حظر التعذيب واملعاملة القا�س��ية واللاإن�س��انية واملهينة املن�سو�ض عليه يف املادة 

3 م��ن االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�س��ان كاأداة لتف�س��ري احلظر املقابل له الوارد يف امل��ادة 7 من العهد الدويل اخلا�ض 

)265(

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

كيف تعمل �حلماية �لتي يوّفرها �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�سان؟  2-2-5

كيف تعمل حقوق �لإن�سان؟  )1

الة. وثمة عدد من  حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية لي�س��ت ُمثًل يت�س��دق بها, بل يجب اأن تكون مبادئ عملية وفعَّ

املبادئ يجب مراعاتها لنفهم كيف تعطى للحقوق واحلريات الواردة يف ال�س��كوك الدولية قيمة عملية يف �س��ياق مكافحة 

االإرهاب.

وفكرة اأن �سكوك حقوق االإن�سان "�سكوك حّية" حا�سمة االأهمية ملو�سوعيتها. ويعني ذلك اأن تف�سري اأوجه احلماية الواردة 

يف ال�س��كوك الدولي��ة يتطّور على مر الزمن مع تط��ّور املجتمعات التي تنطبق فيها. فمث��ًل, راأت املحكمة االأوروبية حلقوق 

االإن�سان اأن العقوبة البدنية يف اأوروبا يف ال�سبعينات ترقى اإىل العقوبة القا�سية واللاإن�سانية واملهينة, مبا يخالف اتفاقية حماية 

حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية, رغم اأن العقوبة البدنية كانت �س��كًل مقبواًل عامة يف اأوروبا وقت �سوغ االتفاقية يف 

)266(

اخلم�سينات.

من �لذي حتمى حقوقه؟  )2

ترمي اأوجه حماية حقوق االإن�سان اإىل اأن ت�سمل اجلميع. ويعني ذلك اأنه يجب اأن حتمي الدولة حقوق اأي فرد يكون داخل 

اإقليمها اأو يخ�سع لواليتها الق�سائية, �سواء اأكان اأو مل يكن من مواطني الدولة.

مثال:

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �ملادة 2:

تتعه��د كل دول��ة طرف يف ه��ذا العهد باحرتام احلقوق املع��رتف بها فيه, وبكفالة هذه احلق��وق جلميع االأفراد   -1

املوجودي��ن يف اإقليمها والداخلني يف واليتها, دون اأي متييز ب�س��بب العرق, اأو الل��ون, اأو اجلن�ض, اأو اللغة, اأو الدين, اأو 

الراأي �سيا�سياً اأو غري �سيا�سي, اأو االأ�سل القومي اأو االجتماعي, اأو الرثوة, اأو الن�سب, اأو غري ذلك من االأ�سباب.

.www.cidh.org انظر 
)264(

 انظر مثًل الفقرة 4-3 من قرار جلنة حقوق االإن�س��ان يف ق�س��ية الزيري �سد ال�س��ويدCCPR/C/88/D/1416/2005  بتاريخ 10 ت�سرين الثاين/نوفمب 
)265(

مة اإىل اللجنة املعنية بحقوق  2006, الذي ي�ست�سهد بقرارات كل من املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان وجلنة االأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب, تاأييداً للحجج املقدَّ

االإن�سان ب�ساأن مبداأ عدم االإعادة الق�سرية.

 املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�س��ان, تايرر �س��د اململكة املتحدة, االلتما�ض رقم Tyrer v. UK، Application no 5856/72( 72/5856(، 25 ني�سان/
)266(

.www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+databaseو www.coe.int اأبريل 1978, الفقرة 31, انظر
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ويعني ذلك يف �س��ياق مكافحة االإرهاب اأنه يجب اأن تبذل الدول ق�س��ارى جهدها حلماية حقوق النا�ض عموماً و�س��حايا 

الهجمات االإرهابية واالأفراد امل�س��اركني يف اأن�سطة مكافحة االإرهاب واالأ�سخا�ض امل�ستبه يف اأنهم �سالعون يف اأن�سطة اإرهابية 

اأو يوؤيدونه��ا. ورغم اأن العهد ال يذكر حقوق ال�سخ�س��يات االعتبارية اأو ما �س��ابهها من الكيان��ات اأو اجلماعات, فاإن حقوقاً 

 ميكن التمّتع 
)269(

 اأو حقوق اأع�ساء االأقليات,
)268(

 اأو حرية تكوين اجلمعيات,
)267(

نة ي�سملها, مثل حرية الدين اأو املعتقد, معيَّ

بها لي�ض كحقوق فردية فح�س��ب, واإمنا ميكن التمّتع بها اأي�س��اً "باال�سرتاك مع اآخرين" بو�سفها حقوقاً جماعية متلكها فئة من 

)270(

النا�ض.

ومتى يكن �سخ�ض خا�سعاً الإجراءات الت�سليم اأو الطرد, تكون حقوقه حممّية بالتزامات الدولة املطالرَبة التي يكون حمتجزاً 

فيه��ا. وقد يوؤّثر احرتام حقوق االإن�س��ان له��وؤالء املحتجزين يف انتظار الت�س��ليم اأو الطرد يف قدرة الدولة على ت�س��ليمهم اأو 

)271(

طردهم.

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان: التعليق العام رقم 31 )80( ب�ساأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول 

االأطراف يف العهد

االلتزام الوارد يف املادة 2 الذي يقت�س��ي من الدول االأطراف اأن حترتم وتكفل حقوق العهد جلميع االأفراد املوجودين 

يف اإقليمها وجميع االأفراد اخلا�سعني ل�سيطرتها ينطوي على التزام بعدم ت�سليم اأو ترحيل اأو طرد اأو نقل اأي �سخ�ض باأية 

طريقة اأخرى من اإقليمها عندما توجد اأ�س��باب وجيهة تدعو اإىل االعتقاد باحتمال اإ�س��ابة ذلك ال�سخ�ض ب�سرر يتعذر 

اإ�س��لحه, على نحو ما يرد يف املادتني 6 و7 من العهد, �س��واء يف البلد املتوخى نقله اإليه اأو يف اأي بلد قد يتم نقله اإليه 

يف وقت الحق. وينبغي اإحاطة ال�سلطات الق�سائية واالإدارية املعنية علماً ب�سرورة �سمان االمتثال اللتزامات العهد يف 

هذه امل�سائل.

3(  من �لذي ميكن �عتباره م�سوؤوًل عن �نتهاكات حقوق �لإن�سان وما هي �سلتها بالهجمات �لإرهابية؟

ر على متّتع االأفراد بحقوق االإن�س��ان, مثل احلق يف احلياة. وحتكم ال�س��كوك الدولية اخلا�س��ة  االأعمال االإرهابية لها اأثر مدمرِّ

بحقوق االإن�س��ان م�سوؤوليات الدول اإزاء الفرد, ال امل�سوؤولية اجلنائية للأفراد االإرهابيني والتنظيمات االإرهابية. وميكن اعتبار 

 م�س��وؤولة عن انتهاكات اللتزاماتها يف جمال حقوق االإن�س��ان, التي تت�س��ّمن واجب حماية النا�ض من االأعمال 
)272(

الدول

)273(

االإرهابية.

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 18.
)267(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 22.
)268(

 العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 27.
)269(

 جلنة حقوق االإن�سان, التعليق العام رقم 31 )80( ب�ساأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول االأطراف يف العهد, الفقرة 9.
)270(

 انظر الفقرات 129-127.
)271(

 راأى خباء يف حقوق االإن�س��ان, مثل املقرر اخلا�ض املعني بحاالت االإعدام خارج نطاق الق�س��اء اأو باإجراءات موجزة اأو تع�ّسفاً اأنه ا�ستناداً اإىل الفكرة 
)272(

الت��ي اأع��رب عنها للمرة االأوىل يف االإعلن العاملي حلقوق االإن�س��ان, وهي "اأن حترتم جميع هيئات املجتمع حقوق االإن�س��ان واأن تعززها", واأنه يف ظروف معينة, 

باحرتام حقوق االإن�سان.  اأي�ساً  تلزم  اأن  وخ�سو�س��اً عندما متار�ض اإحدى الفئات "�س��يطرة كبرية على اإقليم و�س��كان ويكون لها هيكل �سيا�سي وا�س���ح" يجوز 

انظ��ر تقرير املقرر اخلا�ض, ال�س��يد فيليب األ�س��تون ع��ن البعثة التي قام بها اإىل �س��ري النكا )28 ت�س��رين الثاين/نوفمب اإىل 6 كانون االأول/دي�س��مب 2005(، 

املجل�ض االقت�س��ادي واالجتماعي, الوثيقة E/CN.4/2006/53/Add.5 املوؤرخة 27 اآذار/مار�ض 2006, الفقرات 24-44 عن هذه امل�ساألة عموماً, وباالأخ�ض عن 

االلتزامات الواقعة على حركة التمرد املعروفة با�سم منور حترير تاميل اإيلم ب�ساأن احرتام حقوق االإن�سان.

 انظر الفقرة 208.
)273(
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كما ميكن اعتبار الدول م�س��وؤولة عن انتهاكات حلقوق االإن�س��ان ارتكبها اأفراد عاديون اأو جهات فاعلة غري الدول يف ظروف 

نة. فمثًل, من االأمور الوثيقة ال�سلة ب�سورة خا�سة فيما يتعلق مبكافحة االإرهاب, ميكن اعتبار دولة م�سوؤولة عن انتهاكات  معيَّ

حلقوق االإن�سان �ساركت فيها:

•�سركات خا�سة تعمل نيابة عن الدولة, اأي يف قطاع االأمن مثًل؛ 	
•عدم كفاية الت�سريعات اجلنائية لتحكم اأن�سطة جماعات مثل اجلماعات االإرهابية يف اإقليم الدولة؛ 	

•التخّلف عن اتخاذ اإجراءات ملنع ذلك. 	

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان: التعليق العام رقم 31 )80( ب�ساأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول 

االأطراف يف العهد:

اإن التزام��ات العه��د عموماً واملادة 2 منه خ�سو�س��اً ملِزم��ة لكل دولة طرف اإجمااًل. وكل �س��لطات احلكومة   -4

اإقليمية  اأم  )التنفيذية والت�س��ريعية والق�سائية(, وغريها من ال�س��لطات العامة اأو احلكومية, اأياً كان م�ستواها—وطنية 

لة �س��لحية ا�ستنها�ض م�س��وؤولية الدولة الطرف. وال�سلطة التنفيذية, التي تتوىل عادة متثيل الدول  اأم حملية—خموَّ

االأط��راف دولي��اً, مبا يف ذل��ك اأمام اللجنة, قد ال تبنّي اأن فرعاً اآخر من فروع احلكوم��ة قد قام بفعل يتنافى مع اأحكام 

العهد كو�س��يلة لل�س��عي اإىل اإعفاء الدول االأطراف من امل�س��وؤولية عن الفعل وما ينطوي عليه من تعار�ض مع اأحكام 

العهد. 

]...[

ما �لذي يجب �أن تفعله �لدولة لكي تفي بالتز�ماتها يف جمال حقوق �لإن�سان؟  )4

ب القانون الدويل  عندما ت�س��بح الدول اأطرافاً يف املعاهدات الدولية حلقوق االإن�س��ان ت�س��طلع مب�س��وؤوليات وواجبات مبوجرَ

الحرتام حقوق االإن�سان وحمايتها واإعمالها. ويعني االلتزام باحرتام حقوق االإن�سان اأن متتنع الدولة عن التدخل يف التمتع 

بحق��وق االإن�س��ان اأو تقلي�ض احلق يف التمتع بها. وااللت��زام باحلماية يلزم الدول باأن حتمي االأف��راد والفئات من انتهاكات 

حق��وق االإن�س��ان. وااللتزام باالإعمال يعن��ي اأنه يجب اأن تتخذ ال��دول اإجراءات اإيجابية من اأجل تي�س��ري التمتع بحقوق 

االإن�س��ان االأ�سا�س��ية. وعلى ذلك تكون للحق يف احلياة ثلثة اأبعاد: )اأ( ينبغي للدولة اأاّل تقتل تع�سفياً, )ب( ينبغي للدولة 

اأن حتمي احلياة, اأي مثًل بو�سع نظام للقانون اجلنائي يحظر القتل العمد, )ج( ينبغي للدولة اأن تفي بتعهدها ب�سمان احلق 

يف احلياة باأن توجد الظروف االجتماعية-االقت�سادية التي ميكن اأن يزدهر فيها احلق يف احلياة.

فاأواًل, وحتى يف �سياق االإرهاب, يجب اأن حترتم الدولة التزاماتها مبوجب القانون الدويل حلقوق االإن�سان. ويجب على الدولة 

بوجه خا�ض اأن ت�سمن عدم انتهاكها حلقوق االإن�سان اأو احلريات االأ�سا�سية لدى تنفيذ اأن�سطتها املت�سلة مبكافحة االإرهاب.

وثانياً, تت�س��من التزامات الدولة اخلا�س��ة بحقوق االإن�سان التزاماً اإيجابياً بحماية حقوق االأفراد املوجودين داخل اإقليمها اأو 

اخلا�س��عني لواليتها الق�س��ائية من الهجمات االإرهابية. ويفرت�ض ذلك وجود نظام فعال للعدالة اجلنائية �س��من اإطار �سيادة 

 ومقا�س��اة االإرهابيني وفقاً للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة 
)274(

القانون من اأجل مكافحة اإفلت االإرهابيني من العقاب.

 انظر من�سور مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية "منع االأعمال االإرهابية: ا�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية تدمج معايري �سيادة القانون يف تنفيذ 
)274(

.www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html ،"سكوك االأمم املتحدة ملكافحة االإرهاب�
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جزء اأ�سا�س��ي من التزامات الدولة حلماية حقوق االإن�س��ان يف �س��ياق مكافحة االإرهاب. وتكون ا�سرتاتيجية فعالة ملكافحة 

االإرهاب تهدف اإىل منع الهجمات االإرهابية واحلّد اأق�سى ما ميكن من االأثر على حياة النا�ض ومعاناتهم يف حال وقوع هجوم 

�سرط اأ�سا�سي لوفاء اأية دولة بالتزاماتها الدولية اخلا�سة بحقوق االإن�سان.

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان: التعليق العام رقم 31 )80( ب�ساأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول 

االأطراف يف العهد:

اإن االلتزامات الواردة يف الفقرة 1 من املادة 2 هي ملِزمة للدول ]االأطراف[ ولي�ض لها, ب�سفتها هذه, اأثر اأفقي   -8

مبا�سر من حيث القانون الدويل. وال ميكن اعتبار العهد بديًل عن القانون اجلنائي اأو املدين املحلي. غري اأن ما يقع على 

ال��دول االأطراف من التزامات اإيجابية ب�س��مان احلقوق املحددة يف العهد لن يتم الوفاء به��ا متاماً اإاّل اإذا حظي االأفراد 

بحماية الدولة, لي�ض فقط مما يقوم به موظفوها من انتهاكات حلقوق العهد, بل اأي�ساً مما يرتكبه اأفراد ب�سفتهم ال�سخ�سية 

اأو م��ا ترتكبه كيانات من اأفعال �س��ارة بالتمتع بحقوق العهد بقدر ما تكون تل��ك احلقوق قابلة للإعمال بني االأفراد اأو 

الكيانات. وقد يكون ثمة ظروف ي�سفر فيها عدم �سمان حقوق العهد على نحو ما تقت�سيه املادة 2 عن انتهاكات لتلك 

احلقوق من ِقبرَل الدول االأطراف, نتيجة ل�س��ماح الدول االأطراف الأفراد اأو كيانات بارتكاب اأفعال من هذا القبيل اأو 

نتيجة لعدم اتخاذها تدابري منا�س��بة اأو عدم بذلها ما يتوجب من م�س��اع ملنع ارتكاب تلك االأفعال اأو للمعاقبة عليها اأو 

التحقيق فيها اأو جب ال�سرر الناجم عنها. ]...[

وثالث��اً, يج��ب اأن تفي الدولة بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل حلقوق االإن�س��ان, مبعنى اأنه يجب اأن تتخذ الدول اإجراءات 

اإيجابية من اأجل تي�سري التمتع بحقوق االإن�سان االأ�سا�سية, حتى يف مواجهة االإرهاب.

ال لالنت�ساف؟ ما هو �حلق يف �سبيل فعَّ  )5

لكي تكون حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية عملية وفّعالة, يجب اأن توجد �ُسبل للنت�ساف تكون متاحة للأفراد الذين 

خرقت حقوقهم. واحلق يف �سبيل فعال للنت�ساف حق يدعم اأ�سا�ض النظام الدويل حلقوق االإن�سان باأ�سره.

ويتطلب احلق يف �سبيل فّعال للنت�ساف وجود اإطار وطني يكون قادراً على اإعلء �سيادة القانون, مبا يف ذلك اإمكانية وجود 

�سبيل ق�سائي للنت�ساف النتهاكات حقوق االإن�سان املزعومة واآليات ل�سمان امل�ساءلة عن العمل اأو عدم العمل من جانب 

�س��لطات الدولة. ولكي تفي دولة بالتزاماتها الدولية يف جمال حقوق االإن�س��ان يجب اأن تكون الدولة قادرة على اأن تعرتف 

د اأن توؤكد دولة اأنها ممتثلة حلقوق االإن�س��ان الأنها 
َّ
باإمكاني��ة ح��دوث انتهاك حلقوق االإن�س��ان داخل اإقليمها. وال يكفي جم��ر

قت على �سكوك دولية خا�سة بحقوق االإن�سان. �سدَّ

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �ملادة 2)3(:

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:

باأن تكفل توفر �س��بيل فعال للتظلم الأي �سخ�ض انتهكت حقوقه اأو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد, حتى لو  )اأ( 

�سدر االنتهاك عن اأ�سخا�ض يت�سرفون ب�سفتهم الر�سمية؛



�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ساأن جو�نب مكافحة �لإرهاب ذ�ت �ل�سلة بالقانون �لدويل  94

ب��اأن تكف��ل لكل متظلم على ه��ذا النحو اأن تب��ت يف احلقوق التي يّدعى انتهاكها �س��لطة ق�س��ائية اأو اإدارية  )ب( 

اأو ت�س��ريعية خمت�س��ة, اأو اأية �س��لطة خمت�س��ة اأخرى ين�ض عليها نظام الدولة القانوين, وباأن تنمي اإمكانيات التظلم 

الق�سائي؛

باأن تكفل قيام ال�سلطات املخت�سة باإنفاذ االأحكام ال�سادرة مل�سالح املتظلمني. )ج( 

ميكن اأن ياأخذ �س��بيل فّعال للنت�ساف اأ�س��كااًل عديدة بح�سب الظروف اخلا�سة واحلق املعني بالتحديد. وينبغي اأن تكون 

نة من االأ�سخا�ض, مبن  فة على نحو ملئم بحيث تراعي ال�سعف اخلا�ض الذي يعرتي فئات معيَّ �ُسبل االنت�ساف الفعالة مكيَّ

فيهم االأطفال باالأخ�ض. وينبغي للدول اأن تن�س��ئ اآليات ق�س��ائية واإدارية منا�سبة مبوجب القانون الداخلي ل�سمان احلق يف 

�سبيل فعال للنت�ساف. وميكن اأن توؤدي موؤ�س�سات حقوق االإن�سان الوطنية دوراً يف �سمان احلق يف �سبيل فعال للنت�ساف, 

وكذلك ال�سلطة الق�سائية.

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان: التعليق العام 31:

اإن تقاع�ض دولة طرف عن التحقيق يف ادعاءات انتهاك قد يف�س��ي, يف حد ذاته, اإىل حدوث اإخلل منف�س��ل باأحكام 

العهد. واإن وقف ا�ستمرار انتهاٍكٍ ما هو عن�سر جوهري من عنا�سر احلق يف �سبيل تظلم فّعال.

يت�س��من �س��بيل االنت�ساف الفّعال حق �سحايا انتهاكات حقوق االإن�س��ان يف اجلب. وقد اعتمدت اجلمعية العامة جمموعة 

ز اإعلن مبادئ العدل االأ�سا�س��ية املتعلقة ب�س��حايا االإجرام  من املبادئ املعيارية واملعايري تتناول حقوق �س��حايا اجلرمية. فيعزرِّ

والتع�س��ف يف ا�ستعمال ال�سلطة, الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 34/40 املوؤرخ 29 ت�سرين الثاين/نوفمب 1985 

 كما اعتمدت اجلمعية العامة موؤخراً, يف 16 كانون االأول/دي�سمب 2005، "املبادئ 
)275(

مبداأ حق �س��حايا اجلرمية يف اجلب.

االأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ساأن احلق يف االنت�ساف واجلب ل�سحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق االإن�سان 

عة للمواد القانونية  واالنتهاكات اخلطرية للقانون االإن�ساين الدويل". ووفقاً لهذه "املبادئ االأ�سا�سية", وهي نتيجة درا�سة مو�سَّ

 ينبغي اأن 
)276(

املتعلق��ة باجل��ب يف القانون التقليدي والقانون العريف الدويل, وت�س��مل مبادئ قائمة وكذلك مفاهيم نا�س��ئة,

يكون اجلب متنا�سباً مع ج�سامة االنتهاكات وال�سرر الذي حلق بال�سحايا, وميكن اأن ياأخذ االأ�سكال التالية: الرّد, والتعوي�ض 

واإعادة التاأهيل والرت�سية و�سمانات عدم التكرار.

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان: التعليق العام 31:

والفقرة 3 من املادة 2 تقت�س��ي من الدول االأطراف اأن تنت�س��ف للأ�س��خا�ض الذين انُتهكت حقوقهم التي   -16

ين�ض عليها العهد. فبدون ذلك االنت�ساف, ال يكون قد مت الوفاء بالتزام توفري �سبيل انت�ساف فعال, وهو اأمر اأ�سا�سي 

يف كفاءة تطبيق اأحكام الفقرة 3 من املادة 2. واإ�س��افة اإىل االنت�س��اف ال�س��ريح الذي تقت�سيه الفقرة 5 من املادة 9 

.http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm متاح اإلكرتونياً يف 
)275(

.http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm متاح اإلكرتونياً يف 
)276(
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والفق��رة 6 م��ن املادة 14, ترى اللجنة اأن العهد ينطوي عموماً على تعوي�ض منا�س��ب. وتنوه اللجنة باأن االنت�س��اف 

قد ي�س��مل, عند االقت�ساء, رد االعتبار واإعادة التاأهيل وتدابري الرت�سية, كاالعتذارات العلنية واإقامة اأن�سبة تذكارية 

عامة, وتقدمي �س��مانات بعدم التكرار, واإجراء تغيريات يف القوانني واملمار�س��ات ذات ال�س��لة, ف�س��ًل عن مقا�س��اة 

مقرتيف انتهاكات حقوق االإن�سان.

وحتى اإن مل يتبنيَّ حدوث انتهاك للحق املو�سوعي املعني, قد يرقى التخلف عن توفري انت�ساف فّعال بحّد ذاته اإىل انتهاك 

حلقوق االإن�سان. وتتاألف بع�ض احلقوق من حق مو�سوعي وجانب اإجرائي يوفر احتياطات ت�سمن ذلك احلق. ومن االأمثلة 

على ذلك حظر التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة الذي يقت�سي التحقيق يف ال�سكاوى ومقا�ساة 

مرتكبي تلك االأفعال وتعوي�ض ال�سحايا.

التعليق العام رقم 7: التعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة )املادة 7(:

1]...[ تلحظ اللجنة اأنه ال يكفي لتنفيذ هذه املادة حظر تلك املعاملة اأو العقوبة اأو اعتبارها جرمية. فاأكرثية الدول 

لها اأحكام جنائية تنطبق على حاالت التعذيب اأو املمار�سات املماثلة. وملا كانت هذه احلاالت حتدث مع ذلك, فاإنه 

ي�س��تنتج من املادة 7, لدى قراءتها مع املادة 2 من العهد, اأن على الدول اأن ت�س��من حماية فعالة باإن�ساء اآلية للرقابة. 

وينبغي اأن حتقق ال�س��لطات املخت�س��ة, على نحو فعال, يف ال�سكاوى املتعلقة ب�س��وء املعاملة. وينبغي حتميل كل من 

ثبتت اإدانته م�س��وؤولية اأعماله, كما يجب اإتاحة و�س��ائل انت�س��اف فعالة لل�سحايا املزعومني اأنف�سهم, مبا يف ذلك حق 

احل�سول على تعوي�ض.

5-3  مكافحة �لإرهاب و�أثرها �ملمكن على حقوق �لإن�سان

ما هي �لآثار �لتي ميكن �أن ترتتب على حقوق �لإن�سان من مكافحة �لإرهاب؟  1-3-5

ميكن اأن توؤثر مكافحة االإرهاب على حقوق االإن�س��ان بطرائق �س��تى. فمن املحتمل اأن تكون حقوق االإن�س��ان م�س��مولة يف 

)277(

جميع مراحل مكافحة االإرهاب, مبا يف ذلك االأمثلة التالية:

�لتجرمي

ثمة اأهمية حا�س��مة يف اأن ت�س��من الدول تطبيق مبداأ ال�سرعية لدى و�سع الت�سريعات. فقد �سبق االإعراب عن �سواغل من 

اأن التعاريف الوا�س��عة لعبارة "االإرهاب" قد توؤدي اإىل جترمي اأن�س��طة م�سروعة مثل االحتجاجات واالإعراب عن الراأي على 

)278(

نحو قانوين التي, واإن كانت غري م�ست�ساغة, ال ترقى اإىل اأن تكون حتري�ساً على العنف.

 للطلع على قائمة اأكرث �سمواًل لتحديات حمددة تواجه حقوق االإن�سان يف �سياق االإرهاب ومكافحة االإرهاب, انظر اجلزء الثالث من �سحيفة الوقائع 
)277(

رقم 32 ال�سادرة عن مفو�سية حقوق االإن�سان ب�ساأن حقوق االإن�سان واالإرهاب ومكافحة االإرهاب.

 انظ��ر مث��ًل مقرر االأمم املتحدة اخلا�ض املعني بحماية وتعزيز حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية يف �س��ياق مكافحة االإره��اب يف تقريره املقدم اإىل 
)278(

www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/ املتاح اإلكرتونياً يف ,E/CN.4/2006/98 ،2005 جلنة حقوق االإن�س��ان بتاريخ 28 كانون االأول/دي�سمب

.fight_against_terrorism/3_CODEXTER/ Working_Documents/2006/Sheinin%20E-CN.4-2006-98.pdf
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 انظر الباب 3( اأدناه.
)279(

�ملقا�ساة

ميكن اأن تكون مقا�س��اة االإرهابيني عملية بالغة التعقيد واحل�سا�س��ية وتعرتيها �س��واغل اأمنية. ورغم ما تنطوي عليه مقا�ساة 

مرتكبي اجلرائم االإرهابية عن �س��عوبات يجب �س��مان املحاكمة العادلة يف ق�سايا االإرهاب. فل توؤدي اإ�ساءة تطبيق اأحكام 

العدالة يف ق�س��ايا االإرهاب اإىل انتهاكات للحقوق الفردية فح�سب, واإمنا توؤدي اأي�ساً اإىل اإفلت امل�سوؤولني فعًل عن ارتكاب 

االأعمال االإرهابية من العقاب.

�لحتجاز

يجب معاملة االإرهابيني املحتجزين, املدانني وامل�ستبه فيهم على ال�سواء, معاملة اإن�سانية, ب�سرف النظر عن طبيعة اجلرائم التي 

ارتكبوها اأو يزعم اأنهم ارتكبوها. وحتى يف �س��ياق االإرهاب, ال ميكن اأبداً تبير االحتجاز التع�سفي واالختفاء االحتجازي, 

بل ال يجوز االحتجاز اإاّل مت�س��ياً مع القانون. وعلوة على ذلك, يتمتع جميع االأ�سخا�ض املحتجزين, مبن فيهم الذين ي�ستبه 

يف اأنهم �س��العون يف االإرهاب, باحلق يف اأمر االإح�س��ار اأمام القا�سي )habeas corpus( اأو ما يقابله من اإجراءات ق�سائية يف 

جميع االأوقات ويف كل الظروف, من اأجل الطعن يف �سرعية احتجازهم.

�ملنع

مة لك�سف الهجمات االإرهابية وتعطيلها ومنعها على اأ�ساليب تتعار�ض مع احلق يف  ت�ستمل اأن�سطة مكافحة االإرهاب امل�سمَّ

)279(

اخل�سو�سية. ويلزم وجود اإطار ت�سريعي يحكم هذا النوع من االأن�سطة ل�سمان اأن تكون متنا�سبة مع اأهدافها.

وا�س��تخدام القوة من جانب م�س��وؤويل اإنفاذ القانون ملنع وقوع هجوم اإرهابي و�سيك من دواعي القلق ب�سورة خا�سة. ويجب 

اأن توجد قواعد وا�سحة ال�ستخدام القوة يف �سياق مكافحة االإرهاب. وينبغي �سمان امل�ساءلة عن ا�ستخدام القوة على نحو 

غري ملئم من خلل اإن�ساء اآليات م�ستقلة وفعالة لل�سكوى.

كيف ميكن تقييد حقوق �لإن�سان يف �سياق مكافحة �لإرهاب؟  )1

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التعليق رقم 31 )80( ب�ساأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول االأطراف 

يف العهد:

6- ]...[ على الدول االأطراف اأن متتنع عن انتهاك احلقوق املعرتف بها يف العهد, واأية قيود ُتفر�ض على تلك احلقوق 

يجب اأن تكون مباحة مبوجب االأحكام ذات ال�سلة من العهد. وعلى الدول, عند فر�سها اأية قيود من هذا القبيل, اأن 

تقيم الدليل على �س��رورتها واأاّل تتخذ من التدابري اإاّل ما يكون متنا�س��باً مع ال�سعي اإىل حتقيق االأهداف امل�سروعة بغية 

�س��مان حماية احلقوق املن�س��و�ض عليها يف العهد حماية م�ستمرة وفعالة. وال يجوز يف اأي حال فر�ض القيود اأو التذرع 

 بجوهر تلك احلقوق.
ّ
بها على نحو ي�سر

تنطبق التزامات حقوق االإن�سان الدولية, حتى يف ظل �سياق مكافحة االإرهاب الدويل املعقد واملّلح. فرتمي التزامات حقوق 

االإن�س��ان الدولية اإىل توفري حماية للحقوق الفردية يف عامل الواقع, فلذلك تت�سمن املعاهدات الدولية حلقوق االإن�سان قدراً 

نة, بينما تعتب حقوق اأخرى اأ�سا�سية اإىل حد اأنه ال ميكن ال�سماح باأي تدخل  من املرونة فيما يتعلق بالتدخل يف حقوق معيَّ

فيها يف اأي ظروف.
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 للطلع على مزيد من التفا�س��يل عن حظر التعذيب وحقوق االإن�س��ان, انظر �س��حيفة الوقائع رقم 32 ال�س��ادرة عن مفو�سية حقوق االإن�سان ب�ساأن 
)280(

حقوق االإن�سان واالإرهاب ومكافحة االإرهاب.

ما هي �حلقوق �ملطلقة؟

احلقوق املطلقة هي فئة من احلقوق التي ال ت�سمح باأي تقييد اأو تدخل اأياً كان.

احلظر املطلق على التعذيب واملعاملة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة مثال على احلقوق املطلقة. فل ميكن اإطلقاً اأن يكون 

هناك تبير لتعذيب اأي �سخ�ض اأو تعري�سه ملعاملة اأو عقوبة قا�سية اأو ال اإن�سانية اأو مهينة. وحتى وجود تهديد بهجوم اإرهابي 

و�س��يك يحتمل اأن يوؤدي اإىل خ�س��ائر �س��خمة يف االأرواح ال ميكن اأن يبر ا�ستخدام اأ�س��اليب التحقيق التي تخالف هذا 

)280(

احلظر.

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 7:

ال يجوز اإخ�ساع اأحد للتعذيب وال للمعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو احلاطة بالكرامة. وعلى وجه اخل�سو�ض, 

ال يجوز اإجراء اأية جتربة طبية اأو علمية على اأحد دون ر�ساه احلر.

نة من احلق يف احلياة, اإ�س��افة اإىل حق املحرومني من  وم��ن االأمثلة االأخ��رى على احلقوق املطلقة حظر ال��رق وجوانب معيَّ

حريتهم يف املعاملة االإن�سانية. فيجب معاملة حتى ال�سجناء املدانني بارتكاب جرائم اإرهابية ج�سيمة معاملة اإن�سانية.

ما هي �حلقوق �لتي ميكن تقييدها؟

دة طاملاً ال  حقوق االإن�س��ان غري قابلة للت�سرف وينبغي اأاّل ُت�س��لب. اإاّل اأنه ميكن تقييد بع�ض حقوق االإن�سان يف ظروف حمدَّ

�ض التقييدات روح احلق ذاته وال ُتطبَّق اإاّل يف اأو�س��اع حمددة ووفق��اً للقواعد واالإجراءات القانونية الواجبة. فاحلق يف  تقورِّ

ع واحلق يف احرتام احلياة اخلا�س��ة كلها من اأمثلة احلقوق التي ميكن اأن تخ�س��ع لتقييدات  حرية تكوين اجلمعيات والتجمُّ

نة يف �سياق مكافحة االإرهاب. ويجوز تقييد احلق يف احلرية اإذا اأدانت اإحدى املحاكم �سخ�ساً بارتكاب جرمية, مبا يف ذلك  معيَّ

عمل اإرهابي يعاقب عليه مبوجب القانون الواجب التطبيق.

وتت�سمن بع�ض االأحكام اأ�سباباً لتقييد التمتع بحق معنيَّ بغية حماية حقوق االآخرين اأو حلماية االأمن الوطني. اإاّل اأنه يجب 

مراعاة القواعد واالإجراءات القانونية وينبغي عدم تطبيق التقييدات اإاّل ا�ستثنائياً وعند ال�سرورة.

مثال:

�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، �ملادة 19

لكل اإن�سان حق يف اعتناق اآراء دون م�سايقة.  -1

لكل اإن�س��ان حق يف حرية التعبري. وي�س��مل هذا احلق حريته يف التما�ض خمتلف �س��روب املعلومات واالأفكار   -2

وتلقيها ونقلها اإىل االآخرين دومنا اعتبار للحدود, �س��واًء على �س��كل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و�س��يلة 

اأخرى يختارها.
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.CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )4 اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان, التعليق العام رقم 29 ب�ساأن حاالت الطوارئ )املادة 
)281(

ت�س��تتبع ممار�س��ة احلقوق املن�س��و�ض عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات وم�سوؤوليات خا�سة. وعلى ذلك   -3

يجوز اإخ�ساعها لبع�ض القيود ولكن �سريطة اأن تكون حمددة بن�ض القانون واأن تكون �سرورية:

الحرتام حقوق االآخرين اأو �سمعتهم؛ )اأ( 

حلماية االأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو االآداب العامة. )ب( 

كيف ميكن تعليق حقوق �لإن�سان يف �سياق مكافحة �لإرهاب؟  )2

ن��ة يف ظروف وا�س��حة التحديد وموؤقتة  تت�س��من ال�س��كوك الدولية اخلا�س��ة بحقوق االإن�س��ان اإمكاني��ة تعليق حقوق معيَّ

 وقبل اأن تقرر دولة اأن تلجاأ اإىل املادة 4 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يجب اأن يتوفر 
)281(

وا�ستثنائية.

د حياة االأمة واأن تكون الدولة قد اأعلنت ر�سمياً حالة  �سرطان رئي�سيان, هما: يجب اأن ي�سكل الو�سع حالة طوارئ عامة تهدرِّ

الطوارئ. واال�س��رتاط الثاين �س��روري للحفاظ على مبداأي ال�سرعية و�سيادة القانون يف اأوقات اأ�سد احلاجة اإليهما. وعلوة 

على ذلك, يجب على الدول التي تعلن حالة طوارئ ذات عواقب ميكن اأن يرتتب عليها انتقا�ض من اأي حكم من اأحكام 

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية اأن تت�سرف يف حدود قانونها الد�ستوري وغري ذلك من اأحكام القانون التي 

د حياة االأمة,  حتكم ذلك االإعلن وممار�سة �سلطات ا�ستثنائية. وال ميكن و�سف كل ا�سطراب اأو كارثة باأنها حالة طوارئ تهدرِّ

على النحو املن�س��و�ض عليه يف الفقرة 1 من املادة 4 من العهد. واأثناء الن�زاعات امل�س��لحة, �سواًء اأكانت دولية اأو غري دولية, 

ت�س��بح قواعد القانون االإن�س��اين الدويل واجبة التطبيق, وهي ت�ساعد, اإ�سافة اإىل االأحكام الواردة يف املادة 4 والفقرة 1 من 

املادة 5 من العهد, منع اإ�ساءة ا�ستخدام �سلطات الدولة اال�ستثنائية.

نة با�سم التقييد. ف هذه االإمكانية لتعليق تطبيق حقوق معيَّ
ّ
تعر

العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية, املادة 4:

د حياة االأمة, واملعلن قيامها ر�س��مياً, يجوز للدول االأطراف يف هذا  يف حاالت الطوارئ اال�س��تثنائية التي تتهدرِّ  -1

د بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�سى هذا العهد,  العهد اأن تتخذ, يف اأ�س��يق احلدود التي يتطلبها الو�سع, تدابري ال تتقيَّ

�س��ريطة عدم منافاة هذه التدابري لللتزامات االأخرى املرتتبة عليها مبقت�س��ى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز 

يكون مبره الوحيد هو العرق اأو اللون اأو اجلن�ض اأو اللغة اأو الدين اأو االأ�سل االجتماعي.

ال يجيز هذا الن�ض اأي خمالفة الأحكام املواد 6 و7 و8 )الفقرتني 1 و2( و11 و15 و16 و18.  -2

عل��ى اأي��ة دولة طرف يف هذا العهد ا�س��تخدمت حق عدم التقيد اأن تعلم الدول االأط��راف االأخرى فوراً, عن   -3

د بها وباالأ�س��باب التي دفعتها اإىل ذلك. وعليها, يف التاريخ  طري��ق االأم��ني العام للأمم املتحدة, باالأحكام التي مل تتقيَّ

الذي تنهي فيه عدم التقيد, اأن تعلمها بذلك مرة اأخرى وبالطريق ذاته.
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 مبادئ �س��رياكيوزا املتعلقة باأحكام التقييد وعدم التقيُّد الواردة يف العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية, وهي جمموعة من املبادئ غري 
)282(

امللزمة و�س��عها فريق من خباء القانون الدوليني امل�س��تقلني جمعوا حتت رعاية جلنة احلقوقيني الدولية, توفر نقطة مرجعية مفيدة للتف�س��ري بخ�سو�ض نطاق تقييد 

التمتع بحقوق االإن�سان وعدم التقيد بااللتزام بها.

د ال��واردة يف مرفق العهد الدويل اخلا���ض باحلقوق املدنية   انظ��ر مثًل احلا�س��ية اأعله ب�س��اأن مبادئ �س��رياكيوزا املتعلقة باأح��كام التقييد وعدم التقيُّ
)283(

وال�سيا�س��ية, يف الوثيقة )E/CN.4/1984/4 )1984, وميكن االطلع على �س��رح تف�سيلي  يف �س��حيفة الوقائع رقم 32 ال�سادرة عن مفو�سية حقوق االإن�سان ب�ساأن 

ة فيما يتعلق مبختلف املحكات. "حقوق االإن�سان واالإرهاب ومكافحة االإرهاب", )ال�سفحات 22-29 من الن�ض االإنكليزي( مع اإحاالت اإىل م�سادر اأ�سليَّ

ميك��ن تق�س��يم احلقوق اإىل حقوق قابلة للتقييد وحق��وق غري قابلة للتقييد. جميع احلقوق املطلقة غ��ري قابلة للتقييد, وميكن 

ت�س��ييق بع�ض احلقوق القابلة للتقييد. وال يجوز اأي تقييد للمواد 6 و7 و8 )الفقرتان 1 و2( و11 و15 و16 و18 من العهد 

الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

) • احلق يف احلياة )املادة 6	

) • حظر التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو اللاإن�سانية اأو املهينة )املادة 7	

) • حظر العبودية وال�سخرة )املادة 8	

) • حظر ال�سجن ب�سبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدي )املادة 11	

) • حظر العقوبات اجلنائية الرجعية االأثر )املادة 15	

) • حق الفرد يف االعرتاف به ك�سخ�ض اأمام القانون )املادة 16	

) • احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين )املادة 18	

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان: التعليق العام رقم 29 - حاالت الطوارئ )املادة 4(:

ر التخاذ اإجراءات 
رِّ
]...[ ال يج��وز لل��دول االأطراف يف اأي ظرف من الظروف اأن حتتج باملادة 4 من العهد كمب

تنتهك القانون االإن�س��اين الدويل اأو القواعد االآمرة للقانون ال��دويل, من قبيل اأخذ الرهائن, اأو فر�ض عقوبات 

د باملبادئ االأ�سا�س��ية للمحاكمة العادلة, مبا يف 
ُّ
جماعية, اأو عن طريق احلرمان من احلرية تع�س��فاً, اأو عدم التقي

ذلك افرتا�ض الباءة.

ما هو �لفرق ب ن �لتدخل و�نتهاك حقوق �لإن�سان؟  )3

فمثًل, 
 )282(

يف �س��ياق مكافحة االإرهاب قد يلزم التدخل يف احلقوق التي ت�سمح بالت�سييق اأو تقييد احلقوق القابلة للتقييد.

تتدخل عملية مراقبة يف حق امل�ستبه فيهم يف حياة خا�سة, ورمبا اآخرين اأي�ساً كان االإرهابيون على �سلة بهم. كما اأن القب�ض 

على االإرهابي امل�ستبه فيه يتعار�ض بحكم طبيعته مع حق الفرد يف احلرية. وحترمي التنظيمات االإرهابية يوؤثر يف حرية اأع�سائه 

يف تكوين جمعيات.

نة, على النحو املن�س��و�ض عليه يف االتفاقيات الدولية حلقوق االإن�سان, مبا  ويجوز للدول قانوناً اأن حتّد من ممار�س��ة حقوق معيَّ

فيها احلق يف حرية التعبري, واحلق يف حرية تكوين جمعيات وحرية االجتماع, وحرية التنقل, واحلق يف احرتام حرمة احلياة 

اخلا�س��ة واالأ�س��رية. ولكي تفي الدول متاماً التزاماتها املتعلقة بحقوق االإن�سان لدى فر�ض مثل تلك القيود, يجب اأن حترتم 

عدداً من ال�سروط. فعليها اأن حترتم مبداأي امل�ساواة وعدم التمييز, يجب اأن تفر�ض هذه القيود بن�ض القانون, حتقيقاً لغر�ض 

اأو اأكرث من ذلك من االأغرا�ض امل�س��روعة وال�س��رورية يف جمتمع دميقراطي. ويجب اأن تتاأكد الدول من ا�س��تيفاء املحكات 

)283(

التالية:
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هل يق�سي �لقانون بالتقييد؟

يجب اأن يكون اأي تدخل يف حقوق االإن�س��ان وفقاً للقانون. ويعني ذلك اأنه يجب اأن ي�س��تطيع الفرد اأن يعرف اأو اأن يتبني 

ماهّية القانون لكي ي�سبط �سلوكه وفقاً للقانون. وال يكفي وجود الت�سريع وحده ال�ستيفاء حمّك ال�سرعية. فيجب اأن يكون 

اأي قان��ون ين���ض على التدخل يف احلقوق الفردية دقيقاً بقدر كاٍف واأاّل يكون تع�س��فياً. والقانون الوطني الذي يتعار�ض مع 

املبادئ العامة للقانون الدويل ال ي�ستويف حمّك ال�سرعية.

هل يرمي �لتقييد �إىل حتقيق غر�ص م�سروع؟

ره ا�ستناداً اإىل جمموعة حمدودة من االأ�سباب املقبولة الأجل �سمان  يجب اأن يكون اأي تدخل يف حقوق االإن�سان له ما يبرِّ

ال�سرعية. وتت�سمن تلك االأ�سباب, مثُل, االأمن الوطني وال�سلمة العامة وحماية االأخلق العامة وحماية حقوق االآخرين. 

د بع�ض اأحكام حقوق االإن�س��ان بو�س��وح اأي هذه االأ�سباب ميكنها اأن توؤدي اإىل فر�ض تقييد على احلق املعني. وينبغي  وحتدرِّ

تف�سري اأ�سباب تقييد حقوق االإن�سان تف�سرياً �سارماً.

هل �لتقييد �سروري ومتنا�سب؟

يجب اإثبات اأن اأي تقييد على حقوق �سروري ومتنا�سب. وحمّك التنا�سب لي�ض من�سو�ساً عليه �سراحة يف �سكوك حقوق 

االإن�س��ان ولكنه من الناحية العملية مفتاح �س��مان اأن يكون اأي تقييد للتمتع بحقوق االإن�س��ان مقبواًل. فيما يتعلق بتدابري 

مكافحة االإرهاب, يقت�سي النهج املتنا�سب اأنه يجب على اأي تدبري اأن يراعي ما يلي:

•عدم تعطيل التمتع باحلق اإال باأقل قدر ممكن, 	
ماً بعناية من اأجل حتقيق الغر�ض, •اأن يكون م�سمَّ 	

•واأاّل يكون قائماً على اأ�سا�ض اعتبارات غري عادلة اأو تع�سفية اأو غري ر�سيدة. 	

والتنا�سب مطلوب يف ت�سميم اأي تدبري معنيَّ وكذلك يف تطبيق ذلك التدبري يف حاالت فردية.

هل يحرتم �لتقييد مبد�أي عدم �لتمييز و�مل�ساو�ة؟

حتى اإذا ا�س��توفى تدبري ما املحكات الثلثة االأوىل, فهو ينتهك معايري حقوق االإن�س��ان اإذا كان متييزياً. ويعتب التدبري متييزياً 

ق بني النا�ض على اأ�سا�ض اجلن�ض اأو العن�سر اأو الدين اأو اجلن�سية اأو االأ�سل العرقي دون اأي تبير مو�سوعي ومعقول. 
َّ
اإذا فر

وم�ساألتا التمييز والتنا�سب مرتابطتان.

فمثًل, اإذا تدخل تدبري ملكافحة االإرهاب يف حقوق غري املواطنني دون غريهم يف دولة ي�سكل فيها غري املواطنني واملواطنون 

م  كذلك خطراً اإرهابياً, يحتمل اأن يخل ذلك التدبري بالتزامات الدولة املتعلقة بحقوق االإن�سان ب�سبب اأنه متييزي ومل ي�سمَّ

بعناية ملواجهة اخلطر الذي ي�سكله املواطنون وغري املواطنني على ال�سواء.
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مع تزايد الطبيعة الدولية التي يت�س��م بها االإرهاب تغدو معرفة القانون العام الدويل حا�س��مة االأهمية لفهم االإطار القانوين 

الأن�سطة مكافحة االإرهاب. ومن هذا املنطلق كان الق�سد من الف�سول ال�سابقة هو تزويد القارئ بفهم اأ�سا�سي الأهم جوانب 

القانون اجلنائي الدويل والقانون االإن�ساين وقانون حقوق االإن�سان فيما يتعلق مبكافحة االإرهاب.

د  واأح��د الدرو���ض التي ميكن ا�ستخل�س��ها من االطلع عل��ى اإطار القانون ال��دويل املتعلق باالإرهاب ه��و اأن هيكله معقَّ

ومت�سابك. فل تقوم اأي جمموعة من القوانني الدولية مبعزل عن غريها وقد ت�سمل االأدوات املتنوعة اللزمة ملنع االإرهاب 

ومكافحته عدداً من جوانب خمتلفة للقانون الدويل. فقد يثري طلب لت�س��ليم اأحد االأفراد مبوجب اأحد ال�س��كوك الدولية 

اخلا�س��ة مبكافحة االإرهاب م�سائل تتعلق بقانون اللجئني الدويل اأو القانون الدويل حلقوق االإن�سان. وقد يثري قرار مقا�ساة 

اأحد االإرهابيني اأو عدم مقا�س��اته م�سائل تتعلق بالقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل حلقوق االإن�سان اإ�سافة اإىل قواعد 

وطنية ب�ساأن الوالية الق�سائية.

وكان الهدف من هذه املقدمة العامة الإطار القانون الدويل ملكافحة االإرهاب هو توفري ملحة عامة اأوىل. وميكن احل�س��ول على 

معلومات اأكرث تف�سيًل عن اجلوانب القانونية ذات ال�سلة املتعلقة مبكافحة االإرهاب يف من�سورات اأخرى �سادرة عن مكتب 

االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية, من بينها الدليل الت�سريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة االإرهاب، ودليل اإدراج 

ال�س��كوك العاملية ملكافحة االإرهاب يف الت�سريعات وتنفيذها, واملن�س��ور املعنون منع االأفعال االإرهابية: ا�سرتاتيجية للعدالة 

��ق معايري حكم القانون يف تنفيذ �س��كوك االأمم املتح��دة يف جمال مكافحة االإرهاب, ويف ع��دد من االأدوات  اجلنائي��ة تطبرِّ

نة التي اأعدها مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية. االأخرى والدرا�سات املقاررَ
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