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مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
فيينا

�أ�سئلة يكرث طرحها
ب�ش�أن جوانب مكافحة الإرهاب
ذات ال�صلة بالقانون الدويل

الأمم املتحدة
نيويورك2009 ,

�شكر
�أُجنز هذا الدليل ا�س��تناداً �إىل ن�ص��و�ص �أعدتها �سوزي �أليغري مبقت�ض��ى عقد خدمات ا�ست�شارية لأجل مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية (املكتب).
وقد مت متويل هذا املن�ش��ور باال�س��تفادة من �أموال وفّرتها البلدان التالية التي ت َّربعت للم�ش��روع العاملي ب�ش���أن تعزيز النظام
القانوين ملكافحة الإرهاب ،اخلا�ص باملكتب� :إ�س��بانيا و�أملانيا و�إيطاليا وبلجيكا وتركيا والدامنرك وال�س��ويد و�سوي�س��را وفرن�سا
وكندا وكولومبيا وليختن�ش��تاين واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�ش��مالية وموناكو والرنويج والنم�سا ونيوزيلندا
وهولندا والواليات املتحدة الأمريكية واليابان واليونان.

�صدرت هذه الوثيقة دون حترير ر�سمي.
تعب عن �أي ر�أي كان للأمانة العامة للأمم املتحدة فيما
الت�سميات امل�ستخدمة �أو طريقة عر�ض املادة الواردة يف هذه الوثيقة ال رِّ
يتعلق باملركز القانوين لأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو ل�سلطاتها� ،أو فيما يتعلق بتعيني خطوط حدودها �أو تخومها.

ت�صدير
يق��دم ملحة موجزة عن الإط��ار العام للقانون ال��دويل الذي ُتبذل �ض��منه جهود مكافحة
الغر���ض من هذا املن�ش��ور هو �أن ِّ
الإرهاب .وهو مقدمة ق�صرية ترمي �إىل �إلقاء نظرة �سريعة على املبادئ العامة للقانون الدويل وكذلك على العنا�صر الأ�سا�سية
ين وقانون الالجئني وقانون حقوق الإن�س��ان التي قد تكون وثيقة ال�ص��لة يف �سياق
للقانون اجلنائي الدويل والقانون الإن�س��ا ّ
مكافحة الإرهاب.
مق�سم �إىل خم�سة �أجزاء:
املن�شور َّ
•�أُ ُ�س�س القانون الدويل
•القانون اجلنائي الدويل ،مبا يف ذلك التعاون الدويل يف م�سائل القانون اجلنائي
•القانون الدويل املتع ِّلق با�ستخدام القوة والقانون الإن�ساين الدويل
•قانون الالجئني الدويل
•القانون الدويل حلقوق الإن�سان
ويقدم م�ص��ادر القانون الرئي�س��ية
ويبحث كل جزء من الأجزاء وثاقة �ص��لة جمال القانون املعني مب�س���ألة مكافحة الإرهابِّ ،
والهيئات الدولية ذات ال�صلة قبل ال�شروع يف تقدمي و�صف موجز لكيفية عمل القانون من الناحية العملية.
يقدم هذا املن�ش��ور �إجابات موجزة عن الأ�س��ئلة التي يكرث طرحها ب�ش���أن القانون الدويل يف حلقات العمل التدريبية التي
ِّ
ينظمها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/فرع منع الإرهاب وخالل �سائر �أن�شطة امل�ساعدة التقنية .وهو مكتوب
ويقدم �أ�سا�س��يات القانون الدويل دون �أن يبح��ث املناظرات واملجادالت الأكرث تعقيداً القائمة ب�ش���أن القانون
بلغة ب�س��يطة ِّ
الدويل وعالقته بالإرهاب على وجه اخل�ص��و�ص .ومن ثم ال يحاول هذا املن�ش��ور �أن ي�ش��مل جميع امل�سائل املتعلقة بالإطار
القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب بنف�س القدر من االهتمام ،فهو يتناول بع�ض امل�سائل التي عادة ما تثري كثرياً من الأ�سئلة
بحد �أدنى من الإحاالت
مبزيد من التف�ص��يل .وينبغي �أ ّال ُيع َت رَب هذا املن�ش��ور عم ًال �أكادميياً ،ويعك�س �ش��كله الذي يت�س��م ٍّ
طبيعته العملية والتمهيدية .فيتناول عدداً كبرياً من املن�شورات مو�ضوع القانون الدويل وتطبيقه يف �سياق يتعلق بالإرهاب،
املتعمقة ي�ص��درها مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمية (املكتب).
وكذلك �سل�س��لة من الدرا�س��ات التحليلية ِّ
تعمقاً لهذه امل�سائل ميكن الو�صول �إليها يف عدد من الأدوات
وينبغي �أن ُيعتَرب هذا املن�شور نقطة انطالق لدرا�سة حتليلية �أكرث ُّ
(�أ)
واملن�شورات الأخرى التي ينتجها املكتب.
مقدمة عامة ،ال يعــك�س �أي مـــواقف ر�س��ـــمية �أو مو�ضـــوعية ملختلف
وهذا املن�ش��ور ،بحكم طبيعته اخلا�ص��ة وبو�ص��فه ِّ
كيانات الأمم املتحدة.
(�أ) انظر .www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html
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مقدمة :ما هي عالقة خمتلف ن�صو�ص
القانون الدويل بالإرهاب؟
هناك جمموعة متزايدة من ن�ص��و�ص القانون الدويل الوثيقة ال�صلة ب�ص��ورة مبا�شرة مبكافحة الإرهاب .ويتيح القانون الدويل
الإطار الذي جتري �ضمنه الأن�شطة الوطنية ملكافحة الإرهاب والذي ي�سمح للدول ب�أن تتعاون على نحو ف َّعال من �أجل منع
ويت�ض��من ذلك الإطار �ص��كوكاً تعالج جوانب مع َّينة ملكافحة الإرهاب� ،إىل جانب ال�ص��كوك الدولية
الإرهاب ومكافحته.
َّ
الأخرى اخلا�ص��ة بالتعاون الدويل يف جمال القانون اجلنائي ،وحماية حقوق الإن�س��ان �أو الالجئني� ،أو و�ض��ع قوانني احلرب
التي تتيح ال�سياق الأو�سع الذي جتري �ضمنه �أن�شطة مكافحة الإرهاب.
يوجد قانون دويل يعالج الإرهاب على وجه اخل�صو�ص �ضمن الإطار العام للقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اجلنائي الدويل
والقانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان وقانون الالجئني.
تتج ّلى احلاجة �إىل و�ض��ع �إجـــراءات مكافحـــة الإرهـــاب �ض��من الإطـــار الأو�سع من ن�صـو�ص قرارات جمـل�س الأمن
التــابع للأمم املتحدة:
قرار جمل�س الأمن :)2003( 1456
[]...

 -6يجب على الدول �أن حتر�ص على �أن تكون �أي تدابري تتخذ ملكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها مبوجب القانون الدويل،
و�أن تتخذ تلك التدابري وفقاً للقانون الدويل ،وبخا�صة القانون الدويل حلقوق الإن�سان والالجئني والقانون الإن�ساين الدويل؛

و�س��وف جتمع الف�ص��ول التالية املبادئ الأ�سا�س��ية للقانون اجلنائي الدويل والتعاون الدويل يف امل�س��ائل اجلنائية وقانون
الالجئني وقانون حقوق الإن�س��ان كي تتيح للقارئ فهماً وا�س��عاً اللتزامات الدول التي يجب �أن تو�ضع يف االعتبار يف
�س��ياق مكافحة الإرهاب .وال يوجد �أي جمال من القانون الدويل يكون م�س��تق ًال متاماً عن ال�س��ياق الأو�سع نطاقاً ،وهو
ما �سيت�ض��ح من خالل هذا املن�شور .واملعايري الدولية حلقوق الإن�س��ان املتعلقة باملحاكمة العادلة تنطبق يف الإجراءات
مبوجب القانون اجلنائي الدويل وقد ت�ؤثّر التطورات احلا�ص��لة يف القان��ون اجلنائي الدويل يف تط ّور نف�س معايري املحاكمة
العادلة يف القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان .فيجب �أن ت�أخذ القرارات املتعلقة ب�إجراءات الت�س��ليم يف االعتبار ك ًّال من
إن�ساين الدويل ال يزال
قانون حقوق الإن�س��ان وقانون الالجئني .ويف ظروف النـزاع امل�س�� َّلح التي ينطبق فيها القانون ال ّ
القانون الدويل حلقوق الإن�سان واجب التطبيق .ويهدف هذا املن�شور �إىل ت�سليط الأ�ضواء على جماالت القانون الدويل
الأوثق �ص��لة باملو�ضوع و�إىل تقدمي فكرة �أ�سا�سية عن الطرائق التي ترتابط بها خمتلف جوانب القانون الدويل يف �سياق
مكافحة الإرهاب.
1
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يفر���ض القانون ال��دويل عموماً واجبات والتزامات على الدول فيما يخ�ص عالقاتها بال��دول الأخرى وباملنظمات الدولية.
كما يفر�ض القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان وقانون الالجئني والقانون الإن�ساين واجبات والتزامات على الدول فيما يتعلق
مبعامالتها مع الأفراد .ورغم �أن تط ُّور القانون اجلنائي الدويل ي�سمح فع ًال باعتبار الأفراد م�س�ؤولني ب�صورة مبا�شرة عن اجلرائم
الدولية اخلطرية مثل جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �ض��د الإن�س��انية ف�س��وف يكون الرتكيز الرئي�س��ي لهذا املن�ش��ور على
االلتزامات القانونية الدولية التي تقع على الدول فيما يتعلق مبكافحة الإرهاب.

 -1موا�ضيع خمتارة تتعلق
بالقانون الدويل
ما �أهمية القانون الدويل يف مكافحة الإرهاب؟
يبينِّ هذا اجلزء �أ�س��باب �أهمية القانون الدويل يف جمال مكافحة الإرهاب ثم ي�شرح بعد ذلك م�صادر القانون الدويل وكيف
�سيقدم منظومة الأمم املتحدة مع الرتكيز على �إجراءاتها يف مكافحة الإرهاب ،كمعلومات خلفية
يعمل القانون الدويل .كما ِّ
ذات �صلة باملناق�شات الالحقة ب�ش�أن جماالت مع َّينة من القانون الدويل.
على ال�ص��عيد الدويل ت�س��مو حقوق الدولة والتزاماتها مبقت�ضى القانون الدويل على �أي حقوق �أو واجبات قد توجد مبوجب
القانون الوطني .فالقانون الدويل يط َّبق يف املحاكم الوطنية وكذلك يف املحاكم الدولية وهو الذي ي�سرت�شد به تطوير القوانني
واملمار�س��ات الوطنية ويف�س��رها ،ولذلك ثمة �أهمية حا�س��مة يف �أن يتوافر على الأقل فهم �أ�سا�سي للقانون الدويل من �أجل
تطبيق الإطار القانوين الوثيق ال�صلة مبكافحة الإرهاب تطبيقاً كام ًال.

 1-1م�صادر القانون الدويل
من �أين ينبع القانون الدويل؟
توجد نقطة البداية للإجابة عن هذا ال�س�ؤال يف املادة  )1( 38من النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،التي تن�ص على
امل�صادر الأ�سا�سية الثالثة الأوىل للقانون الدويل وم�صادره الفرعية:
النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،املادة :)1( 38
االتفاقيات الدولية العامة واخلا�صة التي ت�ضع قواعد معرتفاً بها �صراحة من جانب الدول املتنازعة؛
�أ)
ب) العادات الدولية املرعية املعتربة مبثابة قانون ّ
دل عليه تواتر اال�ستعمال؛
مبادئ القانون العامة التي �أقرتها الأمم املتحدة؛
ج)
د)	[� ]...أحكـام املحاكم ومذاهب كبار امل�ؤلفني يف القانون العام يف خمتلف الأمم .ويعترب هذا وذاك م�صدراً احتياطياً
لقواعد القانون.

ال تن���ص املادة  38على تد ّرج ترتيبي مل�ص��ادر القانون الدويل الأ�سا�س��ية� ،إ ّال �أنه يبدو  -م��ن الناحية العملية � -أن املحاكم
الدولية �سوف تعطي �أولوية لأي حكم وارد يف معاهدة على قاعدة تتعار�ض معه يف القانون الدويل العريف ،ما مل تكن تلك
القاعدة من القواعد الآمرة يف القانون الدويل العام (.)jus cogens
والقاع��دة الآم��رة من قواعد القانون الدويل العام ( )jus cogensهي �أي��ة قاعدة يقبلها ويعرتف بها جمـــتمع الدول الدويل
ككل بو�صفها قاعدة ال ي�سمح باالنتقا�ص منها وال ميكن تغيريها �إ ّال بقاعدة الحقة من قواعد القــانون الــدويل العام يكون
3
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لها نف�س الطابع )1(.وتكون املعاهدة الغية �إذا كانت ،يف وقت عقدها ،تتعار�ض مع قاعدة �آمرة من قواعد القانون العام .وحتى
�إذا كانت املعاهدة �صاحلة وقت عقدها فهي ت�صبح الغية �إذا تعار�ضت مع قاعدة �آمرة تظهر يف وقت الحق.
ثم��ة مثال على قاعدة �آمرة م��ن قواعد القانون الدويل العام ( )jus cogensهو احلظ��ر املطلق للتعذيب .ولذلك� ،إذا عقدت
معاهدة يف �سياق مكافحة الإرهاب تناق�ض ذلك احلظر وجتيز التعذيب ،تكون تلك االتفاقية الغية وال ميكن االعتماد عليها
كم�صدر من م�صادر القانون الدويل.

1-1-1

ما هي العنا�صر الرئي�سية لقانون املعاهدات؟

 )1ما هي املعاهدة؟
ُي�س��تعمل م�صطلح ''املعاهدة'' يف ال�سياق الدويل لو�ص��ف االتفاقات الدولية املُلزمة قانوناً عموماً .وميكن �أن تكون املعاهدة
متع��ددة الأطراف وهي اتفاق ب�ين دول و�/أو منظمات دولية �أو فيما بينها .وميكن ت�س��مية تل��ك االتفاقات ب�أنها
ثنائي��ة �أو ِّ
اتفاقيات �أو مواثيق �أو عهود �أو بروتوكوالت ،وغري ذلك ،ولكن هذه الت�سميات لي�ست لها �أية داللة قانونية .وعـادة ما تكون
املعاهدة اتفاقاً مكتوباً ،ولكنه ال يلزم �أن تكون مكتوبة لكي تــكون �صاحلـــة وواجبة الإنفاذ وفقاً للقانون الدويل .وال�صكوك
العاملية ملكافحة الإرهاب كلها معاهدات.
و ُي رَفت�ض عموماً �أن اتفاقاً مربماً بني دول �أو منظمات دولية يكون معاهدة .ولكن االتفاقات التي يحكمها قانون وطني ال
القانون الدويل لي�س��ت معاهدات .وميكن �أن يكون من الأمثلة على االتفاقات التي ال تندرج حتت ت�ص��نيف املعاهدات
عقد مربم بني دول ب�ش���أن بيع قطعة �أر�ض لبناء �س��فارة� ،أو ب�ش���أن تــوريد معدات ع�س��كريةُ ،يق�صد �أن حتكمه القوانني
الوطنية املتعلقة بامللكية �أو بالتجارة.
تو�ض��ع املعاهدات املتعددة الأطراف مثل ال�ص��كوك العاملية ملكافحة الإرهاب من خالل م�ؤمترات دبلوما�س��ية مت َّثل فيها
تت�ضمن ا�ست�شاريني قانونيني يتفاو�ضون ب�ش�أن ن�ص ي�ستند �إىل م�شاريع مقرتحات �أعدتها الدول �أو
الدول امل�شاركة بوفود ّ
املنظمات الدولية �سلفاً.
وتو�س��ع اتفاقية فيينا لقانون
ق��د د َّونت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ل�س��نة  )2(1969القان��ون الدويل للمعاهداتِّ .
املعاه��دات بني الدول واملنظمات الدولية �أو فيما بني املنظم��ات الدولية  )3(1986جمموعة القواعد القائمة الواجبة
التطبيق على االتفاقيات الدولية.

( )1اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة ،53
( )2بد�أ نفاذ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات يف عام .1980
( )3مل تدخل بعد ح ِّيز النفاذ اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية �أو فيما بني املنظمات الدولية.

.http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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 )2كيف تعمل املعاهدة؟
"كل معاهدة نافذة ُتلزم �أطرافها ويجب �أن ينفّذها الأطراف بن َّية ح�سنة" )4(.هذا مبد�أ �أ�سا�سي للقانون الدويل وقانون املعاهدات،
()5
تتم�سك بقانونها الوطني الجتناب ذلك االلتزام.
و ُيعرف �أي�ضاً با�سم العقد �شريعة املتعاقدين .وال يجوز للدول �أن ّ
تف�سر املعاهدات بن َّية ح�سنة "وفقاً للمعاين العادية التي ينبغي �إعطا�ؤها لتعابري املعاهدة ح�سب ال�سياق الوارد فيه ويف �ضوء
َّ
()6
مو�ضوع املعاهدة وغر�ضها"  .وميكن �أن ت�ساعد الأعمال التح�ضريية للمعاهدة وظروف عقدها تف�سري املعاهدات متى يكون
()7
املعنى مبهماً �أو غام�ضاً ظاهرياً �أو يخل�ص �إىل نتيجة وا�ضحة ال�سخف �أو الالمعقولية.
 )3كيف تتفق الدول على �أن تلتزم باملعاهدات؟
ت�صبح املعاهدات نافذة املفعول متاماً ابتداء من وقت دخولها ح ِّيز النفاذ .ويبد�أ نفاذ املعاهدات الثنائية عندما تفيد الدولتان
املتعددة الأطراف حكماً ين�ص
تت�ضمن املعاهدات ِّ
ب�أنهما قد اتفقتا على �أن تكونا ملزمتني باملعاهدة بعد تاريخ معينَّ  .وعادة ما ّ
حد �أدنى معينَّ من الدول على �أن تكون ُملزمة باالتفاقية.
على بدء النفاذ بعدما يتفق ُّ
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي  ،2005املادة :25
 -1يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ �إيداع وثيقة الت�ص��ديق �أو القبول �أو املوافقة �أو االن�ض��مام الثانية
والع�شرين ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
ت�صدق على االتفاقية �أو تقبلها �أو توافق عليها �أو تن�ضم �إليها بعد �إيداع وثيقة الت�صديق �أو القبول
 -2بالن�سبة �إىل كل دولة ّ
�أو املوافقة �أو االن�ض��مام الثانية والع�ش��رين ،يبد�أ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ �إيداع تلك الدولة وثيقة ت�صديقها
�أو قبولها �أو موافقتها �أو ان�ضمامها.

ت�صبح الدولة طرفاً يف معاهدة عندما توافق على �أن تكون ُملزمة باملعاهدة .وميكن التعبري عن هذه املوافقة "بالتوقيع �أو بتبادل
حتدد املعاهدة
�ص��كوك تك ِّون معاهدة �أو بالت�ص��ديق �أو بالقبول �أو بالإقرار �أو باالن�ضمام �أو ب�أية و�سيلة �أخرى ُيتفَّق عليها"ِّ )8(.
عادة الو�سيلة ،وتكون عموماً بوا�سطة التوقيع و�/أو الت�صديق.
ويف املعاهدات التي تقت�ض��ي الت�ص��ديق يكون ذل��ك عادة اجلزء الثاين من عملية تتك َّون من مرحلت�ين .فتو ِّقع الدولة �أو ًال
على املعاهدة ،وهي طريقة لتوثيق ن�ص املعاهدة .وين�ش��ئ ذلك بع�ض االلتزامات الدنيا( )9من جانب الدولة� ،إ ّال �أن التوقيع
( )4اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .26
( )5اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .27
( )6اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .31
( )7اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .32
( )8اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .11
( )9اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .18
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ال يعني بال�ضرورة �أن الدولة �سوف توا�صل ال�سري للت�صديق على املعاهدة .وكثرياً ما يحدث الت�صديق بوا�سطة �إيداع �صك
الت�ص��ديق بعد الت�ش��اور وبعد موافقة ال�س��لطات الوطنية ،وهي الهيئة الت�شريعية عادة .والت�ص��ديق وحده هو الذي يجعل
�أحكام املعاهدة ُملزمة للدولة .وبذلك ت�س��مح العملية ذات املرحلتني للدول ب�أن ُت�ش��رِك ال�سلطات الوطنية يف املوافقة على
اتفاقاتها على امل�ستوى الدويل.
ومتى �أغلق باب التوقيع على معاهدة ،فال ميكن للدول �إ ّال �أن تن�ض��م �إليها .واالن�ض��مام له نف�س التبعات القانونية التي
يوجدها الت�صديق.
"تودع" الدولة �صك الت�صديق لدى الوديع ،الذي ع َّينته الدول املتفاو�ضة �إ ّما يف املعاهدة نف�سها �أو على نحو �آخر .وميكن
�أن يك��ون الوديع �إ ّما دولة واحدة �أو �أكرث من دول��ة �أو منظمة دولية )10(،مثل الأمم املتحدة� ،أو املوظف الإداري الأعلى فيها،
()12
تت�ضمن ما يلي:
مثل الأمني العام للأمم املتحدة )11(.ويجب �أن يت�صرف الوديع بحياد عند ت�أدية وظائفه ،التي ّ
•	 حفظ ن�ص املعاهدة الأ�صلي؛
•	 �إعداد ن�سخ معتمدة من الن�ص الأ�صلي و�إعداد ن�سخ بلغات �إ�ضافية و�إحالتها �إىل الأطراف؛
•	 تلقي التوقيعات وتلقي وحفظ �أي �صكوك �أو �إ�شعارات �أو خطابات تت�صل باملعاهدة؛
•	�إبالغ الدول ب�أي �أعمال �أو �إ�ش��عارات �أو خطابات لها �ص��لة باملعاهدة� ،إ�ض��افة �إىل �إبالغ الدول عند بلوغ العدد
املطلوب من التوقيعات �أو �صكوك الت�صديق وغري ذلك لبدء النفاذ.
 )4هل يجب �أن توافق الدولة على �أن تكون ُملزمة باملعاهدة برمتها؟
تن�ض��م الدول �أحياناً �إىل معاهدة مع بع�ض التحفظات .والتحفظ هو "�إعالن من جانب واحد� ،أ ّياً كانت �ص��يغته �أو ت�سميته،
ت�ص��دره دولة ما حني توقّع معاهدة �أو ت�ص��دقها �أو تقبلها �أو تقرها �أو تن�ضم �إليها ،م�ستهدفة به ا�ستبعاد �أو تغيري الأثر القانوين
()13
لبع�ض �أحكام املعاهدة يف تطبيقها على تلك الدولة".
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 1997
حتفُّظ:
وفقاً للفقرة  2من املادة  20من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،ال تعترب الدولة "�س�ين" نف�س��ها ُملزمة
بالفقرة  1من املادة  20من هذه االتفاقية .وتعلن الدولة "�سني" �أنه لكي يحال نـزاع يتعلق بتف�سري هذه االتفاقية وتطبيقها
�إىل التحكيم �أو �إىل حمكمة العدل الدولية تكون موافقة جميع الأطراف املعنية يف النـزاع �ضرورية.
( )10اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .76
( )11اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .76
( )12اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .77
( )13اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة ()1(2د).
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هناك ثالثة �أو�ضاع تكون فيها قدرة الدولة على و�ضع حتفّظات وقت االلتحاق مبعاهدة حمدودة )14(،وهي:
•	 متى حتظر املعاهدة التحفّظات؛
•	 متى ال ت�سمح املعاهدة �إ ّال ب�أنواع مع ّينة من التحفظات؛
•	 متى يكون التحفّظ منافياً ملو�ضوع املعاهدة وهدفها.
وم��ن الأمثلة على حتفظ مناف ملو�ض��وع �إحدى املعاهدات وهدفها حتفّظ يرم��ي �إىل تعليق حق غري قابل للتقييد (مثل حظر
التعذيب) يف اتفاقية خا�صة بحقوق الإن�سان .وهناك اجتاه يف هذا النوع من احلاالت ،مل�صلحة حماية حقوق الأ�شخا�ص� ،إىل
()15
ال�سماح بالت�صديق مع �إبطال التحفّظ املعني.
و�إذا �أذنت معاهدة �ص��راحة بتحفّظ ال يتطلب التحفّظ �أي قبول من الدول الأطراف الأخرى )16(.وقد تن�ص معاهدة ما يف
بع�ض احلاالت على �أنه يجب �أن تقبل جميع الدول الأطراف التحفّظ )17(.ومتى تكون املعاهدة َّ
�صكا ت�أ�سي�سياً ملنظمة دولية
()18
يجب �أن تقبل املنظمة املعنية التحفّظ.
متى ال يكون التحفّظ م�أذوناً به �أو ّ
حمظراً �ص��راحة ولي�س منافياً ملو�ض��وع املعاهدة وهدفه��ا تكون للدول الأطراف الأخرى
()19
ح ِّرية اختيار قبول التحفّظ �أو رف�ض��ه .وميكن �أن ي�ؤ ّدي ذلك �إىل قدر كبري من التعقُّد نظراً �إىل �أنه ميكن �أن تن�ش���أ عالقات
خمتلفة عديدة بني الدول من خالل معاهدة متعددة الأطراف حيث تقبل دول خمتلفة حتفّظات �أو ترف�ضها.
مثال:
االتفاقية الدولية ملنع متويل الإرهاب  ،1999املادة :24
 -1يعر���ض للتحكيم �أي خالف ين�ش���أ بني دولت�ين �أو �أكرث من الدول الأطراف حول تف�س�ير �أو تطبيق هذه
االتفاقية وتتعذّ ر ت�سويته عن طريق التفاو�ض خالل مـــدة معـــقولة ،وذلك بنا ًء على طـــلب واحدة من تلك
التو�ص��ل ،يف غ�ض��ون �ســـتة �أ�ش��هر من تاريخ طلب التحكيم� ،إىل اتفاق
الدول .و�إذا مل تتمكّ ن الأطراف من ّ
عل��ى تنظيم التحكيم ،جاز لأي منها رفع اخلالف �إىل حمـكمة العدل الدولية ،بتقدمي طلب بذلك ،وفقاً للنظام
الأ�سا�سي للمحكمة.
 -2يجوز لأي دولة �أن تعلن ،عند التوقيع على هذه االتفاقية �أو الت�ص��ديق عليها �أو قبولها �أو املوافقة عليها �أو
االن�ض��مام �إليها� ،أنها ال تعترب نف�س��ها ُملزمة ب�أحكام الفقرة  .1وال تكون ال��دول الأطراف الأخرى ملزمة بهذه
الأحكام �إزاء �أي دولة طرف �أبدت حتفظاً من هذا القبيل.
توجهه �إىل
	-3لأي دولة �أبــدت حتفظاً وفقاً لأحـكام الفقرة � 2أن ت�سحب ذلك التح ّفظ متى �شاءت ،ب�إخطار ّ
الأمني العام للأمم املتحدة.
( )14اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .19
()15
انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان .www.echr.coe.int/echr; OHCHR, http://www2.ohchr.org/English/bodies/Hrc/index.htm
( )16اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .)1(20
( )17اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .)2(20
( )18اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .)3(20
( )19اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .)4(20
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كما يجوز لدولة �أن ت�ص��در بياناً ب�ش���أن ما تفهم �أن يعنيه حكم معينَّ يف �إحدى املعاهدات دون �أن تلتم�س من دول �أطراف
�أخرى املوافقة على التف�س�ير .وهذا "فهم" �أو "�إعالن" �أكرث مما هو حتفّظ من حيث �إن مثل ذلك البيان ال ي�س��عى �إىل �أن
يعدل الأثر القانوين للحكم املعني� .إ ّال �أنه من الناحية العملية قد يكون اخلط الفا�صل بني التحفّظ والتف�سري
ي�ستبعد �أو �أن ِّ
من جانب واحد مبهماً وقد يتطلب الأمر طلب تو�ض��يح من الدولة التي �أ�ص��درت البيان بغية �ش��رح �أثره .وكثرياً ما يعك�س
هذا النوع من البيانات �شواغل �سيا�سية �أو قانونية وطنية .وقد جتعل املحاكم الوطنية تلك الإعالنات نافذة عندما تف�صل يف
م�سائل تتعلق بتنفيذ معاهدة ما.
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل 1997
�إعالن:
"تعل��ن الدولة (�ص��اد) �أنها تعترب �أن تطبيق املادة ( )3( 2ج) م��ن االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
بالقناب��ل يقت�ص��ر على الأفعال املرتكبة تعزيزاً مل�ؤامرة من �شخ�ص�ين �أو �أكرث من �أجل ارت��كاب جرمية جنائية مع ّينة
تن�ص عليها الفقرة � 1أو الفقرة  2من املادة  2من تلك االتفاقية".
�إعالن:
تت�ضمن حق
"تفهم الدولة (�سني) �أن الفقرة  1من املادة  8من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ّ
ال�س��لطات الق�ض��ائية املخت�صة يف �أن تق ِّرر عدم حماكمة �شخ�ص ّيدعي �أنه ارتكب مثل تلك اجلرمية� ،إذا ر�أت ال�سلطات
الق�ضائية املخت�صة �أن اعتبارات هامة للقانون الإجرائي ت�شري �إىل �أن املحاكمة الف ّعالة �سوف تكون م�ستحيلة".

تك��ون املعاه��دات ملزمة عموماً على كامل �إقليم كل دولة م��ا مل تن�ص املعاهدة على خالف ذلك �أو �إذا �أعربت الدولة عن
()20
حتفّظ �صريح ي�ستبعد جزءاً من �إقليمها.
 )5ما الذي يحدث �إذا تعار�ضت معاهدتان تتناوالن مو�ضوع ًا واحد ًا؟
مت��ى تتعار�ض معاهدتان تتناوالن مو�ض��وعاً واحداً ،يعترب عموم��اً �أن املعاهدة الالحقة التي وقّعت عليها الأطراف نف�س��ها
()21
حتل حمل املعاهدة ال�س��ابقة يف ح��ال التعار�ض .و ُيعرف ذلك مببد�أ �أن القانون الالحق يقيد ال�س��ابق (lex posteriori
 .)priori derogatويف احلاالت التي يتعار�ض فيها قانون عام االنطباق وقانون ينطبق على ظرف معينَّ ،يعترب القانون الأكرث
تخ�ص�صاً واجب التطبيق .و ُيعرف ذلك بقاعدة اخل�صو�صية (اخلا�ص يقيد العام) (.)lex specialis derogat legi generali
وذلك لأن القانون الأكرث تخ�ص�صاً يبينِّ كيف كانت تق�صد الدول تطبيق القانون يف الو�ضع اخلا�ص املعني.
( )20اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .29
( )21اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .30
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 )6متى ينتهي العمل باملعاهدة؟
()22

تكون املعاهدة الغية �إذا كانت تخل بقاعدة �آمرة.

ال تكون املعاهدة الغية بال�ض��رورة �إذا كانت تخرق القانون الوطني "ما مل يكن هذا اخلرق ب ِّيناً ومت� ً
صال بقاعدة ذات �أهمية
()23
�أ�سا�سية من قواعد القانون الداخلي".
ال تنه��ي املعاهدة �أو يعلق العمل بها تلقائياً ملج ّرد حدوث تغيري يف حكومة �إحدى الدول الأطراف �أو لأن الأطراف قطعت
العالقات الدبلوما�س��ية �أو القن�ص��لية� )24(.إ ّال �أنه يجوز للدول �أن تن�س��حب من معاهدة �أو �أن تنهيها �أو �أن تعلق تنفيذها وفقاً
لأ�س��اليب تن�ص عليها املعاهدة �أو مبوافقة جميع الدول الأطراف )25(.واخلرق املادي ملعاهدة ما يكون �س��بباً �صحيحاً لتعليقها
�أو لإنهائها� )26(.أما فيما يتعلق باملعاهدات ذات الطابع الإن�س��اين� )27(.أو املعاهدات احلديثة اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،ال يربِّ ر
خرق مادي من جانب �أحد الأطراف تعليق املعاهدة.
ويج��وز �أن تربِّ ر ا�س��تحالة تنفيذ معاهدة ما وحدوث تغري �أ�سا�س��ي يف الظروف يف �س��ياقات حمددة �إنه��اء املعاهدة �أو تعليق
حداً �إقليمياً .وال يجوز االحتجاج
تنفيذها �أو االن�سحاب منها )28(.غري �أن ذلك ال ينطبق فيما يتعلق باملعاهدات التي تعينِّ ّ
بحدوث تغري �أ�سا�س��ي يف الظروف لإنهاء املعاهدة �أو االن�س��حاب منها �إذا كان التغري الأ�سا�س��ي نتيجة خلرق الطرف الذي
()29
يحتج بحدوثه �إما اللتزام مبقت�ضى املعاهدة �أو لأي التزام دويل �آخر �إزاء طرف �آخر يف املعاهدة.
ت�س��تبعد اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات �ص��راحة �آثار احلرب �أو الأعمال العدائية امل�س��لحة )30(،ولكن ،من الناحية العملية،
يعل��ق تنفيذ معاهدات عديدة �أو تنهي يف وقت احل��رب .وال ينطبق ذلك على املعاهدات املتعلقة بقانون احلرب �أو بالقانون
()31
الإن�ساين والكثري من معاهدات حقوق الإن�سان التي ي�ستمر وجوب تطبيقها حتى وقت احلرب.

2-1-1

ما هو القانون الدويل العريف؟

ال توجد هيئة ت�شريعية دولية ت�ستطع �أن تن�شئ قوانني تكون ملزمة جلميع الدول( .فاملعاهدات لي�ست ُملزِمة �إ ّال للدول التي
وافقت على �أن تكون ملزمة بها) .ولذلك ين�ش�أ القانون الدويل الوحيد الذي ميكن اعتباره واجب التطبيق عموماً من العرف
الدويل .والقانون الدويل العريف هو "ممار�سة عامة مقبولة مبثابة قانون".

( )22انظر �أي�ضاً الف�صل  ،2-1-1وبالأخ�ص "ما هي القاعدة الآمرة (")Jus Cogens؟
( )23اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .)1(46
( )24اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .63
( )25اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة  54واملادة .57
( )26اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .60
( )27اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة  ،)5(60انظر �أي�ضاً الر�أي اال�ست�شاري ب�ش�أن مفعول التحفظات ،املحكمة امل�شرتكة بني البلدان الأمريكية واملعنية
بحقوق الإن�سان (.)ser. A) No. 2, 22 I.L.M. 37 (1983
( )28اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .61
( )29اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .62
( )30اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .73
( )31مثل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة .وترد مناق�شة تتناولها فيما يلي يف اجلز�أين  3و.4

�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ش�أن جوانب مكافحة الإرهاب ذات ال�صلة بالقانون الدويل

10

وال تعترب ممار�سة الدول مبثابة قانون دويل عريف �إ ّال �إذا ا�ستوفت ّ
حمكني:
•�أن تكون املمار�سة مت�سقة ومت�ساوية وعامة بقدر ٍ
كاف،

•و�أن تعترب �ضرورية �أو �إلزامية قانوناً (.)opinio juris sive necessitatis
و�إذا كانت الدول تط ّبق ممار�س��ة عموماً وب�ص��ورة مت�ساوقة من باب املجاملة �أو كعادة ولكن لي�س لأنها تعتربها �ضرورة قانونية
ميكن اعتبارها عادة دولية ولكنها ال تكون مبثابة قانون دويل عريف.
 )1كيف ين�ش�أ القانون الدويل العريف؟
ميكن تبينُّ ممار�سة الدول من خالل البيانات احلكومية الر�سمية يف امل�ؤمترات الدولية �أو يف املرا�سالت الدبلوما�سية .واالتفاقات
واملعاهدات دليل على ممار�س��ة الدول .وميكن �أي�ض��اً �أن تعترب قرارات املحاكم الوطنية �أو التدابري الت�شريعية �أو غري ذلك من
الإجراءات التي تتخذها الدول ملعاجلة الق�ضايا الدولية مبثابة ممار�سة .كما ميكن تبينُّ ممار�سة الدول من خالل الإحجام عن
العمل وكذلك العمل.
وال يلزم �أن تكون املمار�س��ة عاملية لكي تعترب قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف ،ولكن ينبغي �أن يقلبها عدد كبري من
الدول كما ينبغي �أ ّال يكون عدد كبري من الدول قد ثبت على رف�ض��ها .والدولة التي ثبتت على رف�ض �إحدى املمار�س��ات
قبل �أن تبلغ تلك املمار�س��ة مكانة القانون الدويل العريف ال تكون ملزمة بها متى ت�ص��بح قانوناً ما دامت لي�ست تلك القاعدة
من القواعد الآمرة )32(.وتكون جميع الدول الأخرى ملزمة بقاعدة من قواعد القانون الدويل العريف.
من ال�صعب للغاية حتديد متى تكت�سب املمار�سة �صفة القانون الدويل العريف .فيكاد يعني تعريف القانون الدويل العريف
�أنه يتطور ويتغري مبرور الوقت وفقاً لالجتاهات ال�سائدة يف ممار�سات الدول .وقد ت�ساعد م�صادر ثانوية للقانون �إثبات وجود
قواع��د للقان��ون الدويل العريف .كما جتدر مالحظ��ة �أنه ال يلزم �أن تكون �إحدى املمار�س��ات مطابقة بدقة مطلقة للقاعدة
لكي ت�ص��بح عرفية .وبغية ا�س��تنتاج وجود قواعد عرفية ،يكفي �أن يكون �سلوك الدول عموماً متم�شياً مع تلك القواعد،
و�أن تك��ون حاالت �س��لوك الدول غري املتوافق��ة مع قاعدة ما قد عوملت على �أنها خرق لتل��ك القاعدة .فمثالً ،ال يزال
ا�س��تعمال التعذيب ممار�س��ة متبعة يف عدد من الدول ،ولكن ال يعني ذلك �أنه ميكن القول �إنه لي�ست هناك ممار�سة كافية
لإقرار حظر عريف للتعذيب.
وثم��ة مث��ال على قانون دويل عريف مو�ض��وع ،وه��و واجب الدول �أن متتنع ع��ن تنظيم �أي �أعمال �إرهابي��ة يف دولة �أخرى �أو
التحري�ض عليها �أو امل�س��اعدة� ،أو امل�ش��اركة فيها �أو قبول �أن�شطة منظمة يف �أرا�ضيها بهدف ارتكاب تلك الأعمال )33(.وعلى
الرغم من طول �أجل مناق�ش��ة املو�ض��وع ال يوجد بعد تعريف متفق عليه عاملياً للإرهاب ،ال يف القانون الدويل العريف وال يف
قانون املعاهدات الدويل.

( )32انظر �أي�ضاً الف�صل  ،2-1-1وبالأخ�ص "ما هي القاعدة الآمرة (")Jus Cogens؟.
( )33مث ًال ،ديباجة قرار جمل�س الأمن .)2001( 1373
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 )2ما هي القاعدة الآمرة؟
 -47هناك بع�ض قواعد القانون الدويل العريف الأقل قابلية للتغيري بعدما اكت�سبت منـزلة القواعد الآمرة يف القانون الدويل.
وهي "قواعد ال�س��لوك املو�ض��وعية التي ِّ
حتظر ما قد �أ�ص��بح يعترب غري حمتمل ب�س��بب اخلطر الذي ي�شكله على بقاء الدول
()34
و�شعوبها و�أب�سط احلقوق الإن�سانية الأ�سا�سية".
وم��ن �أمثلة القواعد الآمرة هــناك قواعد ِّ
حتظر الإبادة اجلــماعية والتعذيب والــرق وا�س��تخدام العــنـف خمــالفة مليثاق
الأمم املتحدة.
وقواع��د القان��ون الآمرة (" )jus cogensال ميكن تغيريها �إ ّال بقاعدة الحقة من قواع��د القانون الدويل العام يكون لها نف�س
()35
الطابع".
وتتج�س��د �أهمية تلك القواعد يف �أنها تن�ش��ئ التزامات على الدول �إزاء املجتمع الدويل ب�أ�سره (.)erga omnes
َّ
ويجب احرتام تلك القواعد وال ميكن تقييدها ،حتى يف مواجهة خطر ج�سيم مثل اخلطر الذي ي�شكله الإرهاب.

3-1-1

ما هي مبادئ القانون العامة؟

كانت قواعد القانون العامة التي اعرتفت بها ُنظم العامل القانونية الرئي�س��ية �أو التي كانت م�ش�تركة فيما بينها بالغة الأهمية
تاريخياً يف تبينُّ قواعد القانون الدويل .ومع التطور ال�سريع احلا�صل يف قانون املعاهدات املتعددة الأطراف يف القانون الدويل
احلدي��ث؛ وم��ع حت ُّول العديد من مبادئ القانون العامة �إىل قانون دويل عريف من خالل املمار�س��ة ق َّلت �أهمية مبادئ القانون
ل�سد الثغرات املوجودة يف النظام القانوين الدويل.
العامة يف الع�صر احلديث� .إ ّال �أنها ال تزال ت�ستعمل �أحياناً ّ
من الأمثلة على ا�س��تعمال "مبادئ القانون العامة" اال�س��تعانة مببد�أ الأمر املق�ض��ي به ( ،)res judicataالذي يعني �أنه متى
()36
حكم نهائياً يف مو�ضوع بني طرفني ومل يعد قاب ًال لال�ستئناف ال ميكن �إعادة �إقامة دعوى ب�ش�أنه.

�ُّي ن القانون
	4-1-1م�ص��ادر ثانوية للقانون—م��ا هي الأماكن الأخـ��رى التــي ميكن تب نُّ
الدويل منها؟
ت�ساعد القرارات الق�ضائية ومذاهب كبار امل�ؤلفني يف القانون ك ّال من تبينُّ قواعد القانون الدويل وتف�سري تلك القواعد .ويف
املمار�سة العملية تعطي م�ستويات خمتلفة من االعتبار لأنواع خمتلفة من م�صادر القانون الثانوية.
 )1كيف ت�ؤثر القرارات الق�ضائية يف القانون الدويل؟
ق��رارات حمكمة العدل الدولية هي القرارات الق�ض��ائية الأق��وى حجية قيما يتعلق بالقانون الدويل .ف�إذا ق�ض��ت حمكمة
الع��دل الدولي��ة ب�أن مبد�أً ما قد �أ�ص��بح قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف يكاد ي�س��تحيل دح���ض ذلك املبد�أ� ،إ ّال �أن
قرارات حمكمة العدل الدولية لي�س��ت ملزمة عموماً �إ ّال للأطراف يف ق�ض��ية مع َّينة )37(.وقرارات املحاكم الدولية الأخرى،
( )34تعليقات جلنة القانون الدويل على مواد خا�صة مب�س�ؤولية الدول ،التعليق على املادة .)3( 40
( )35اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .53
( )36حكم �ص��ادر عن حمكمة العدل الدولية يف  .2007/2/26تطبيق اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها (البو�س��نة والهر�سك �ضد �صربيا
واجلبل الأ�سود) ،الفقرات 120-114؛ النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،املادة  60فيما يتعلق بالأحكام ال�صادرة عن حمكمة العدل الدولية.
( )37حمكمة العدل الدولية ،النظام الأ�سا�سي ،املادة .59
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مثل املحكمة الدولية لقانون البحار� ،أو املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�س�لافيا ال�س��ابقة� ،أو املحكمة اجلنائية الدولية� ،إ�ضاف ًة
�إىل القرارات �شبه الق�ضائية التي ت�صدرها هيئات من�ش�أة مبوجب معاهدات ،مثل اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،تعترب �أي�ضاً
قوية احلج ّية.
وقد تكون قرارات املحاكم الوطنية والإقليمية التي تط ِّبق القانون الدويل ذات �ص��لة باملو�ض��وع ولكنها تكون �أقل ثق ًال من
قرارات املحاكم الدولية.
)2

ما هي "مذاهب كبار امل�ؤلفني يف القانون"؟

تت�ضمن "مذاهب كبار امل�ؤلفني يف القانون" كال من �آراء فرادى العلماء واخلرباء ،والأهم من ذلك� ،آراء �صادرة عن هيئات
ذات �ش��هرة دولية مثل جلنة القانون الدويل .والر�أي ال�ص��ادر عن هيئة دولية مثل جلنة القانون الدويل �أو هيئة خا�ص��ة حتظى
باحرتام عظيم وتت�ألف من قانونيني حمرتمني من نظم قانونية خمتلفة مينح قدر من الثقل �أكرث من قرار ق�ض��ائي وطني �أو من
ر�أي �أكادميي فردي ب�ش�أن نقطة من نقاط القانون الدويل.
جلنة القانون الدويل
�أن�ش���أت اجلمعية العامة للأمم املتحدة جلنة القانون الدويل يف عام  ،1947وهي هيئة تابعة للأمم املتحدة مك َّر�س��ة لتطوير القانون
الدويل وتدوينه تدريجياً ،وفقاً للمادة �()1(13أ) من ميثاق الأمم املتحدة .وجتتمع اللجنة يف جنيف لفرتة ت�صل �إىل ثالثة �أ�شهر
كل �ص��يف .وهي تت�ألف من  34من القانونيني الدوليني البارزين ميثلون النظم القانونية الرئي�س��ية يف العامل ،تنتخب اجلمعية
العامة كال منهم ملدة خم�س �سنوات ،للعمل ب�صفتهم ال�شخ�صية ال كممثلني حلكوماتهم.
ومن �أمثلة املوا�ضيع املنجزة ما يلي:
•م�ش��روع مواد ب�ش���أن قانون املعاهدات ("( 1996 ،)"Draft articles on the law of treatiesن�شر يف حولية جلنة القانون
الدويل ،1966 ،املجلد الثاين)
•طرائق و�أ�س��اليب تي�س�ير �إتاح��ة بينة القان��ون ال��دويل الع��ريف "Ways and means of making the evidence of
( "customary international law more readily availableتقرير جلنة القانون الدويل  ،1950ن�ش��ر يف حولية جلنة
القانون الدويل ،1950 ،املجلد الثاين)
•اال�س��تنتاجات التي خل�صت �إليها �أعمال فريق الدرا�سة املعني بت�شتت القانون الدويل :ال�صعوبات النا�شئة من تنويع
القان��ون ال��دويل وتو�س��يع نطاق��ه "Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of
"International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law

(تقرير جلنة القانون الدويل ،2006 ،ن�شر يف حولية جلنة القانون الدويل ،2006 ،املجلد الثاين ،اجلزء الثاين)
تت�ضمن املو�ضوعات قيد البحث ما يلي:
•االلتزام بالت�س��ليم �أو املحاكمة (مبد�أ �إما الت�س��ليم و�إم��ا املحاكم��ة ( )aut dedere aut judicare -التقرير الأ ّويل عن
االلتزام بالت�سليم �أو املقا�ضاة Cor.1; A/CN.4/599 ،و)A/CN.4/571; A/CN.4/585
•م�س�ؤولية املنظمات الدولية (انظر مث ًال التقرير الرابع عن م�س�ؤولية املنظمات الدولية)A/CN.4/564; A/CN.4/582 ،
•طرد الأجانب (طرد الأجانب :مذكرة من الأمانة)A/CN.4/565; A/CN.4/573; A/CN.4/581 ،
WWW

www.un.org/law/ilc/
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ماذا يق�صد بالقانون غري امللزم؟

معظم القرارات والإعالنات والتو�ص��يات وما �ش��ابه ذلك مما ت�صدره املنظمات الدولية لي�س��ت ذات طبيعة ملزمة قانوناً� ،إ ّال
�أنه ميكن �أن توفر وتوفر فع ًال م�ص��ادر مفيدة لاللتزامات ال�سيا�س��ية وكذلك يف كثري من الأحيان للقواعد النا�شئة من قواعد
القانون الدويل .ويعرف هذا النوع من ال�صكوك جملة با�سم "القانون غري امللزم (.")soft law
و�صكوك القانون غري امللزم ،ومن بينها قرارات اجلمعية العامة ،تتفاو�ض ب�ش�أنها  -بح�سن ن َّية  -الأطراف املتفاو�ضة التي لديها
�شيء من التوقُّع ب�أن االلتزامات غري امللزمة �سوف يويف بها بقدر معقول .وجتدر مالحظة �أن بيانات القانون غري امللزم كثرياً ما
تت�ض��من عبارات تبعث على االعتماد عليها لتح�س�ين عملية �صوغ ال�سيا�سات العامة .ومن �أمثلة ذلك معايري الأمم املتحدة
وقواعده��ا يف جمال من��ع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،واملبادئ املعيارية ومعايري منع اجلرمي��ة والعدالة اجلنائية املعرتف بها دولياً
التي و�ضعها املجتمع الدويل على مدى العقود املن�صرمة )38(،مثل املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني واملعاهدة النموذجية
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 الأول/دي�سمرب .1990
وقد تكون لقرارات اجلمعية العامة قيمة معيارية �أي�ضاً يف بع�ض الأحيان .ويعني ذلك �أنها تو ِّفر الأدلة الالزمة لإثبات وجود
قاعدة �أو ن�ش��وء ر�أي قانوين .ولتقييم ما �إذا كان لأحد قرارات اجلمعية العامة قيمة معيارية ،يتعني فح�ص م�ض��مونه و�شروط
اعتماده وم�س�ألة ما �إذا كان يوجد ر�أي قانوين يتعلق بالقيمة املعيارية التي يعرب عنها.
قالت حمكمة العدل الدولية ما يلي:

حمكمة العدل الدولية ،فتوى ب�ش���أن م�ش��روعية التهديد با�ستعمال الأ�سلحة النووية �أو ا�ستعمالها فع ًال ( 8متوز/
يوليه :)1996
'�إن ق��رارات اجلمعي��ة العامة ،حتى �إن مل تكن ملزمة ،قد تكون لها �أحيان��اً قيمة معيارية .وميكنها ،يف ظروف مع َّينة� ،أن
ِّ
تقدم �أدلة مهمة لإثبات وجود قاعدة �أو ن�ش��وء ر�أي قانوين .ولإثبات ما �إذا كان ذلك �ص��حيحاً فيما يتعلق بقرار معينَّ
من قرارات اجلمعية العامة يلزم فح�ص م�ضمونه و�شروط اعتماده ،كما يلزم التحقق من وجود ر�أي قانوين ب�ش�أن طبيعته
()40
املعيارية� .أو قد تبينِّ �سل�سلة من القرارات التطور التدريجي للر�أي القانوين الالزم لإر�ساء قاعدة جديدة'.
وقد �أ�ص��بحت بع�ض ق��رارات اجلمعية العامة مقبولة على �أنه��ا �إعالنات للقانون الدويل العريف ،وم��ن �أمثلة ذلك الإعالن
()41
العاملي حلقوق الإن�سان.
( )38انظر .www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html
()39
لالطالع على �إحالة �إلكرتونية العتماد اجلمعية العامة املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني ،انظر www.un.org/documents/ga/res/45/a45r116.
 .htmوللمعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل اجلنائية ،انظر .www.un.org/documents/ga/res/45/a45r117.htm
( )40حمكمة العدل الدولية ،فتوى ب�ش�أن م�شروعية التهديد با�ستعمال الأ�سلحة النووية �أو ا�ستعمالها فع ًال ( 8متوز/يوليه  ،)1996تقرير  ،1996ال�صفحتان
.267-226
( )41الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،انظر .www.un.org/Overview/rights.html
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6-1-1

ما هي الآثار القانونية لقرارات جمل�س الأمن؟

ميك��ن �أن تك��ون ق��رارات جمل�س الأمن قانوناً غري مل��زم وقانوناً ملزماً على حد �س��واء ،وكثرياً ما تت�ض��من قرارات املجل�س
العن�ص��رين كليهما .وقرارات جمل�س الأمن ،التي ت�س��تند �إىل الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم املتحدة وت�س��تعمل �صيغة
�إلزامية ،ملزمة جلميع الدول الأع�ض��اء يف الأمم املتحدة .ويت�ض��من ذلك ،مث ًال ،ق��رار جمل�س الأمن  )2001( 1373الذي
اعتم��د يف �أعق��اب الهجم��ات الإرهابية التي وقعت يف � 11أيلول�/س��بتمرب  ،2001ويلزم جميع الدول الأع�ض��اء يف الأمم
املتح��دة ،يف جملة �أم��ور ،ب�أن تتخذ اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ،و�أن جت ّرم تقدمي امل�س��اعدة للأن�ش��طة
الإرهابية ،وعدم توفري الدعم املايل واملالذ الآمن للإرهابيني ،و�أن تز ّود "كل منها الأخرى ب�أق�ص��ى قدر من امل�س��اعدة فيما
()42
يتعلق بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية".
ويكمن �س��بب الطبيعة الإلزامية التي تت�س��م بها قرارات مع َّينة من قرارات جمل�س الأمن يف الطبيعة اخلا�ص��ة للف�ص��ل
ال�س��ابع من امليثاق .فيمكن ملجل�س الأمن �أن يتخذ تدابري �إنفاذية حلفظ ال�س��لم والأمن الدوليني �أو �إعادته �إىل ن�ص��ابه.
وتن���ص امل��ادة  25من امليثاق على �أن "يتعهد �أع�ض��اء الأمم املتحدة بقب��ول قرارات جمل�س الأم��ن وتنفيذها وفق هذا
امليث��اق" .وعالوة على ذلك ،تفيد املادة  48ب�أن "الأعمال الالزمة لتنفيذ قرارات جمل�س الأمن حلفظ ال�س��لم والأمن
الدويل يقوم بها جميع �أع�ض��اء الأمم املتحدة �أو بع�ض ه�ؤالء الأع�ض��اء وذلك ح�س��بما يقرر املجل�س" ،وثانياً ب�أن "يقوم
�أع�ض��اء الأمم املتحدة بتنفيذ القرارات املتقدمة مبا�ش��رة وبطريق العمل يف الوكاالت الدولية املتخ�ص�ص��ة التي يكونون
�أع�ض��اء فيها" .وا�س��تناداً �إىل تلك املواد من امليثاق تكون الدول الأع�ضاء ملزمة بحكم القانون الدويل ب�أن ت�ضع قرارات
جمل�س الأمن حمل التنفيذ ،حتى عندما تكون تلك الأحكام متعار�ضة مع القانون الداخلي.
وكما ذكر �أعاله ،ميكن �أن تت�ض��من قرارات جمل�س الأمن امل�س��تندة �إىل الف�ص��ل ال�س��ابع عنا�ص��ر من كل من القانون غري
امللزم والقانون امللزم .وميكن تقرير ما �إذا كان عن�ص��ر معينّ ملزماً جلميع الدول الأع�ض��اء بفح�ص الأ�سلوب الذي ي�ستعمله.
فالأح��كام التي تب��د�أ بعبارة �إن جمل�س الأمن "يق ِّرر �أن [ ]...الدول" تكون ملزمة للدول ،بينما ي�س��تعمل جمل�س الأمن
�صيغة يف الأحكام غري امللزمة مثل "يدعو" و"يحث" و"ي�شجع" و"يالحظ" ،وغري ذلك.

 2-1الأمم املتحدة ومكافحة الإرهاب
 1-2-1ما هي م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة الرئي�سية العاملة يف جمال مكافحة الإرهاب؟
الأمم املتحدة منظمة دولية ن�ش�أت عندما بد�أ نفاذ ميثاق الأمم املتحدة ،وهو معاهدة متعددة الأطراف ِّ
ت�شكل نوعاً من "الد�ستور"
للأمم املتحدة ،وذلك يف  24ت�شرين الأول�/أكتوبر  .1946وت�ضم الأمم املتحدة حالياً  192من الدول الأع�ضاء.

( )42قرار جمل�س الأمن .)2001( 1373
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وين�ص ميثاق الأمم املتحدة على مقا�صد الأمم املتحدة:

امليثاق ،املادة :1
مقا�صد الأمم املتحدة هي:
 -1حفظ ال�سلم والأمن الدويل ،وحتقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابري امل�شرتكة الفعالة ملنع الأ�سباب التي تهدد
ال�س��لم ولإزالتها ،وتقمع �أعمال العدوان وغريها من وجوه الإخالل بال�س��لم ،وتتذرع بالو�س��ائل ال�سلمية ،وفقاً ملبادئ
العدل والقانون الدويل ،حلل املنازعات الدولية التي قد ت�ؤدي �إىل الإخالل بال�سلم �أو لت�سويتها.
�	-2إمناء العالقات الودية بني الأمم على �أ�س��ا�س احرتام املبد�أ الذي يق�ض��ي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�شعوب وب�أن
يكون لكل منها تقرير م�صريها ،وكذلك اتخاذ التدابري الأخرى املالئمة لتعزيز ال�سلم العام.
 -3حتقيق التعاون الدويل على حل امل�س��ائل الدولية ذات ال�ص��يغة االقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية والإن�سانية
وعلى تعزيز احرتام حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية للنا�س جميعاً والت�ش��جيع على ذلك �إطالقاً بال متييز ب�سبب
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين وال تفريق بني الرجال والن�ساء.
 -4جعل هذه الهيئة مرجعاً لتن�سيق �أعمال الأمم وتوجيهها نحو �إدراك هذه الغايات امل�شرتكة.
كما ين�ص امليثاق على مبادئ الأمم املتحدة:

امليثاق ،املادة :2
تعمل الهيئة و�أع�ضا�ؤها يف �سعيها وراء املقا�صد املذكورة يف املادة الأوىل وفقاً للمبادئ الآتية:
 -1تقوم الهيئة على مبد�أ امل�ساواة يف ال�سيادة بني جميع �أع�ضائها.
 -2لكي يكفل �أع�ض��اء الهيئة لأنف�س��هم جميعاً احلقوق واملزايا املرتتبة على �ص��فة الع�ضوية يقومون يف ح�سن نية
بااللتزامات التي �أخذوها على �أنف�سهم بهذا امليثاق.
 -3يف�ض جميع �أع�ض��اء الهيئة منازعاتهم الدولية بالو�س��ائل ال�س��لمية على وجه ال يجعل ال�سلم والأمن والعدل
الدويل عر�ضة للخطر.
 -4ميتنع �أع�ضاء الهيئة جميعاً يف عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستخدامها �ضد �سالمة الأرا�ضي
�أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة �أو على �أي وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد "الأمم املتحدة".
 -5يقدم جميع الأع�ضاء كل ما يف و�سعهم من عون �إىل "الأمم املتحدة" يف �أي عمل تتخذه وفق هذا امليثاق ،كما
ميتنعون عن م�ساعدة �أية دولة تتخذ الأمم املتحدة �إزاءها عم ًال من �أعمال املنع �أو القمع.

15

�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ش�أن جوانب مكافحة الإرهاب ذات ال�صلة بالقانون الدويل

16

 -6تعمل الهيئة على �أن ت�س�ير الدول غري الأع�ض��اء فيها على هذه املبادئ بقدر ما تقت�ض��يه �ض��رورة حفظ ال�سلم
والأمن الدويل.
 -7لي�س يف هذا امليثاق ما ي�سوغ "للأمم املتحدة" �أن تتدخل يف ال�شئون التي تكون من �صميم ال�سلطان الداخلي
لدولة ما ،ولي�س فيه ما يقت�ض��ي الأع�ض��اء �أن يعر�ضوا مثل هذه امل�سائل لأن حتل بحكم هذا امليثاق ،على �أن هذا املبد�أ
ال يخل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الف�صل ال�سابع.
يت�ض��من ميثاق الأمم املتحدة بنداً خا�ص��اً بال�س��يادة ين�ص على �أنه "�إذا تعار�ض��ت االلتزامات التي يرتبط بها �أع�ضاء الأمم
()43
املتح��دة  -وفق��اً لأحكام هذا امليثاق  -مع �أي التزام دويل �آخر يرتبطون ب��ه فالعربة بالتزاماتهم املرتتبة على هذا امليثاق.
ويعني ذلك �أن ميثاق الأمم املتحدة يوجد على قمة الرتتيب التدرجي اللتزامات القانون الدويل.
وتت�ألف منظومة الأمم املتحدة من عدد من الهيئات املختلفة ومن الكيانات والوكاالت املتخ�ص�ص��ة املتباينة اخل�ص��ائ�ص
وال�سلطات والواليات .وترد فيما يلي قائمة خمت�صرة ت�ضم ما ي�شارك منها ب�صورة مبا�شرة يف �أن�شطة مكافحة الإرهاب؛
و�س��وف ي�ش��ار يف الف�ص��ول ذات ال�ص��لة �إىل بع�ض من الأجهزة الأخ��رى التي تتناول مكافح��ة الإرهاب من خالل
املحددة.
منظوراتها َّ
	)1اجلمعية العامة

ما هي �أدوار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ووالياتها؟
WWW

www.un.org/ga/

اجلمعية العامة هي الهيئة الوحيدة التابعة للأمم املتحدة التي تتمتع فيها جميع الدول الأع�ض��اء بحق التمثيل وبالت�ص��ويت
على �أ�سا�س "�صوت واحد لكل دولة" .ويجوز لها �أن تناق�ش �أي م�سائل �أو �أمر يدخل يف نطاق امليثاق )44(.وتتخذ القرارات
الهامة ب�أغلبية الثلثني� ،إ ّال �أن معظم القرارات تتخذ يف الواقع على �أ�سا�س توافق الآراء.
وفقاً مليثاق الأمم املتحدة ،اجلمعية العامة:

()45

امليثاق ،الف�صل الرابع:
•للجمعية العامة �أن تنظر يف املبادئ العامة للتعاون يف حفظ ال�سلم والأمن الدويل ،مبا يف ذلك نزع ال�سالح؛ ولها
تقدم تو�صيات ب�صدد تلك املبادئ؛
�أن ّ
تقدم تو�ص��ياتها
•للجمعية العامة �أن تناق�ش �أية م�س���ألة تكون لها �ص��لة بحفظ ال�س��لم والأمن الدويل ،ولها �أن ّ
ب�صددها ،فيما عدا �أي منازعة �أو و�ضع يكون قيد البحث يف جمل�س الأمن؛
( )43ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .103
( )44ميثاق الأمم املتحدة ،املادة  10واملادة .97
( )45ميثاق الأمم املتحدة ،الف�صل الرابع.
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•للجمعي��ة العامة �أن تناق�ش �أية م�س���ألة تدخل يف نطاق امليثاق �أو تت�ص��ل ب�س��لطات �أي هيئ��ة من هيئات الأمم
املتحدة ،مع اال�ستثناء نف�سه؛
•تن�ش��ئ اجلمعية العامة درا�س��ات وت�شري لتو�ص��يات بق�ص��د �إمناء التعاون الدويل يف امليدان ال�سيا�سي ،وت�شجيع
التقدم املطرد للقانون الدويل وتدوينه ،والإعانة على حتقيق حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�سية ،و�إمناء التعاون
ّ
الدويل يف امليادين االقت�صادية واالجتماعية والإن�سانية والثقافية والتعليمية وال�صحية؛
•للجمعية العامة �أن تو�صي باتخاذ تدابري لت�سوية �أي موقف قد ِّ
يعكر �صفو العالقات الو ِّدية بني الأمم؛
•تتلقى اجلمعية العامة تقارير من جمل�س الأمن ومن هيئات �أخرى تابعة للأمم املتحدة وتنظر فيها؛
وحتدد الأن�صبة املالية املقررة على الدول الأع�ضاء؛
•تنظر اجلمعية العامة يف ميزانية الأمم املتحدة ِّ
•تنتخب اجلمعية العامة �أع�ض��اء جمل�س الأمن غري الدائمني و�أع�ض��اء املجال�س والهيئات الأخرى التابعة للأمم
املتحدة ،وتعينِّ الأمني العام بنا ًء على تو�صية جمل�س الأمن.

ما هو الدور الذي ت�ؤ ّديه اجلمعية العامة يف جمال مكافحة الإرهاب؟
ت�ؤ ّدي اجلمعية العامة دوراً هاماً يف و�ض��ع �إطار قانوين دويل يع ِّزز التعاون �ض��د الإرهاب ويف ت�شجيع احلكومات على �أن توثِّق
الت�صدي لهذا اخلطر .ويف عام � 1994أعادت اجلمعية العامة ت�أكيدها �أن الأعمال الإرهابية "�إجرامية وال ميكن
عملها معاً يف ّ
تربيرها� ،أينما ار ُتكبت و�أ ّياً كان مرتكبوها [ ."]...كما �أُعلن �أن "الأعمال الإرهابية التي يق�صد منها �أو يراد بها �إ�شاعة
حالة من الرعب ،لأغرا�ض �سيا�س��ية ،بني عامة اجلمهور �أو جماعة من الأ�ش��خا�ص �أو �أ�ش��خا�ص مع َّينني هي �أعمال ال ميكن
إثني �أو الديني �أو �أي
تربيرها ب�أي حال من الأحوال �أ ّياً كان الطابع ال�سيا�س��ي �أو الفل�س��في �أو العقائدي �أو العن�ص��ري �أو ال ّ
طابع �آخر لالعتبارات التي قد يحتج بها لتربير تلك الأعمال"� )46(.إ ّال �أنه جتدر مالحظة �أن اجلمعية العامة مل َّ
تتمكن بعد،
على الرغم من �س��نوات من النقا�ش� ،أن تتو�ص��ل �إىل توافق يف الآراء ب�ش���أن تعريف الإرهاب لأنه ال يوجد توافق يف الآراء
ب�ش�أن نطاق للتطبيق.
كثرياً ما تعمل اجلمعية العامة من خالل هيئات فرعية—�أو جلان—يكون �أع�ض��ا�ؤها جميعاً �إما دول �أو جمموعة
من الدول انتخبتها اجلمعية العامة لتخدم يف تلك الهيئة )47(.وعمل بع�ض تلك الهيئات الفرعية ذو �ص��لة مبا�ش��رة
مبكافحة الإرهاب:

( )46اجلمعية العامة ،القرار  ،60/49امل�ؤرخ  9كانون الأول/دي�س��مرب  ،1994الإعالن املتعلق بالتدابري الرامــية �إىل الق�ض��اء علـــى الإرهــاب الــدويل،

.A/RES/49/60

( )47ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .22
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ما هي جلان اجلمعية العامة التي تعالج مو�ضوع مكافحة الإرهاب؟
	)1اللجنة الثالثة (اللجنة االجتماعية والإن�سانية والثقافية)

()48

تتناول اللجنة الثالثة طائفة متنوعة من الق�ض��ايا االجتماعية والإن�سانية واملتعلقة بحقوق الإن�سانِّ .
ويركز جزء هام من عمل
اللجنة على بحث م�س��ائل خا�صة بحقوق الإن�سان .كما تتناول اللجنة ق�ضايا منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وتعالج الإرهاب
من منظور منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
WWW

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

اللجنة ال�ساد�سة (اللجنة القانونية)
)2
اللجنة ال�ساد�س��ة مك َّلفة بالنظر يف م�س��ائل قانونية .واعتمدت اللجنة يف عام  1994الإعالن املعلم املتعلق بالتدابري الرامية
�إىل الق�ضاء على الإرهاب الدويل )49(،الذي ع َّرف الإرهاب ب�أنه "�أعمال �إجرامية" ال ميكن تربيرها "�أينما ار ُتكبت و�أ ّياً كان
مرتكبوها".
WWW

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

اللجنة املخ�ص�صة التي �أن�ش�أتها اجلمعية العامة مبوجب قرار اجلمعية العامة 210/51
�أن�ش���أت اجلمعية العامة اللجنة املخ�ص�ص��ة مبوجب القرار  210/51امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  ،1996وك ِّلفت بو�ضع
اتفاقية دولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،واتفاقية دولية لقمع متويل الإرهاب� ،إ�ض��افة �إىل اتفاقية دولية لقمع �أعمال
الإرهاب النووي ،ال�ستكمال ال�صكوك الدولية القائمة ذات ال�صلة )50(.وقد �أ ّدت الن�صو�ص التي تفاو�ضت اللجنة املخ�ص�صة
ب�ش�أنها �إىل اعتماد املعاهدات الثالث املعنية .كما ك ّلفت اللجنة املخ�ص�صة ب�أن تعالج بعد ذلك و�سائل ملوا�صلة تطوير اتفاقية
�ش��املة ب�ش���أن الإرهاب الدويل وقد عملت من �أجل حتقيق تلك الغاية منذ نهاية عام  .2000وتعقد اللجنة املخ�ص�صة عادة
دورة واحدة يف ال�سنة ملدة �أ�سبوع واحد �أو �أ�سبوعني يف وقت ّ
مبكر من ال�سنة ،وتوا�صل العمل يف �إطار فريق عامل تابع للجنة
ال�ساد�سة يجتمع يف وقت الحق من ال�سنة �أثناء انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة.
WWW

www.un.org/law/terrorism

كم��ا اعتمدت اجلمعية العامة عدداً من القرارات املتعلقة بالإرهاب ِّ
ت�ش��كل م�ص��ادر مفيدة للقانون غ�ير امللزِم ولها �أهمية
قانونا )51(.وكان اعتماد ا�س�تراتيجية الأمم املتح��دة العاملية ملكافحة الإرهاب بتوافق
�سيا�س��ية كربى حتى �إن مل تكن ملزِمة ً
الآراء يف �أيلول�/سبتمرب � )52(2006أحد معامل ذلك.

( )48انظر �أي�ضاً املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.www.un.org/ecosoc ،
( )49قرار اجلمعية العامة  60/49امل�ؤرخ  9كانــون الأول/دي�س��مرب  ،1994الإعـــالن املتع ّلق بالتدابيـــر الــرامية �إىل الق�ض��اء على الإرهاب الـــدويل،
.A/RES/49/60
جددت اجلمعية العامة والية اللجنة املخ�ص�صة ونقحتها �سنوياً يف قراراتها ب�ش�أن مو�ضوع تدابري الق�ضاء على الإرهاب الدويل.
(َّ )50
( )51ميثاق الأمم املتحدة ،املادة  10واملادة .14
( )52قرار اجلمعية العامة  288/60امل�ؤرخ � 8أيلول�/سبتمرب  ،2006ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب.A/RES/60/288 ،
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ما هي ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب؟
ا�س�تراتيجية الأمم املتح��دة العاملية ملكافحة الإرهاب ،التي اعتمدت يف �ش��كل قرار للجمعي��ة العامة وخطة عمل مرفقة به،
�صك عاملي فريد يهدف �إىل تعزيز اجلهود الوطنية والإقليمية والدولية للت�صدي للإرهاب .وكانت هذه هي املرة الأوىل التي
وافقت فيها جميع الدول الأع�ض��اء على اتباع نهج ا�سرتاتيجي م�شرتك حيال مكافحة الإرهاب ،وذلك ب�أن ق َّررت �أن تتخذ
خطوات عملية فراداً وجماعياً من �أجل منعه ومكافحته.
وتت�ألف اال�سرتاتيجية من �أربع دعائم ،هي:
•تدابري ملعاجلة الظروف املف�ضية �إىل انت�شار الإرهاب
•تدابري ملنع الإرهاب ومكافحته
•تدابري لبناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد
•تدابري ل�ضمان احرتام حقوق الإن�سان للجميع و�سيادة القانون ك�أ�سا�س جوهري ملكافحة الإرهاب
		
WWW

)2

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

جمل�س الأمن

ما هي �أدوار جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة ووالياته؟
		
WWW

www.un.org/Docs/sc

يت�ألف جمل�س الأمن من خم�س ع�ش��رة دولة ع�ضواً ،منها خم�سة �أع�ضاء دائمون (االحتاد الرو�سي وال�صني وفرن�سا واململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�ش��مالية والواليات املتحدة الأمريكية) وع�ش��رة �أع�ضاء ينتخبون لفرتات مدتها �سنتان
وفقاً ل�صيغة ت�ضمن توزيعاً جغرافياً عاد ًال .واملجل�س له امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن حفظ ال�سلم والأمن الدوليني.
()53

وظائف جمل�س الأمن و�سلطاته ،مبوجب امليثاق ،هي:

امليثاق ،الف�صل اخلام�س:
•حفظ ال�سلم والأمن الدويل وفقاً ملقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها؛
•فح�ص �أي نـزاع �أو �أي موقف قد ي�ؤ ّدي �إىل احتكاك دويل؛
•التو�صية ب�أ�ساليب لت�سوية تلك النـزاعات �أو �شروط الت�سوية؛
•و�ضع خطط لإن�شاء منهاج لتنظيم الت�سليح؛
•تقرير ما �إذا كان قد وقع تهديد لل�سلم �أو عمل من �أعمال العدوان والتو�صية مبا ينبغي اتخاذه من �إجراءات؛
( )53ميثاق الأمم املتحدة ،الف�صل اخلام�س.
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•طلب �أع�ض��اء الأمم املتحدة بتطبيق عقوبات اقت�ص��ادية وغري ذلك من التدابري التي ال تتطلب ا�س��تخدام القوة
ملنع العدوان �أو لوقفه؛
•اتخاذ �إجراءات ع�سكرية �ضد املعتدي؛
•التو�صية بقبول �أع�ضاء جدد؛
•تو�ص��ية اجلمعية العامة ب�ش���أن تعيني الأمني العام؛ وانتخاب ق�ض��اة حمكمة العدل الدولية ،بامل�شاركة مع
اجلمعية العامة.
وكما �سبق تو�ضيحه �أعاله ،يف الباب  ،6-1-1يجوز ملجل�س الأمن �أن يتخذ قرارات تكون ملزِمة جلميع الدول الأع�ضاء يف
الأمم املتحدة ،وفقاً للمادة  25واملادة  48من ميثاق الأمم املتحدة.

كيف ميكن ملجل�س الأمن �أن ي�ساهم يف مكافحة الإرهاب؟
بعدما ق َّرر جمل�س الأمن �أن �أعمال الإرهاب الدويل ّ
"ت�شكل تهديداً لل�سالم والأمن الدوليني" ،اعتمد عدداً من القرارات
()54
املتعلقة بالإرهاب مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،يرد بيان بع�ضها فيما يلي.
كما �أن�ش�أ جمل�س الأمن ثالث جلان ،ك ِّلفت بر�صد تنفيذ قرارات حمددة تتعلق بالإرهاب .وتت�ألف ع�ضوية اللجان من �أع�ضاء
جمل�س الأمن اخلم�س��ة ع�ش��ر جميعاً :الهيئات الفرعية الثالث التي �أن�ش���أها جمل�س الأمن والتي تعالج الق�ض��ايا املتعلقة
بالإره��اب هي جلنة العقوبات اخلا�ص��ة بالقاعدة وطالب��ان ،وجلنة مكافحة الإرهاب ،وجلنة الق��رار  ،1540ولكل منها والية
متم ِّيزة على النحو الوارد و�صفه فيما يلي:
'	'1جلنة جمل�س الأمن املن�ش�أة عم ًال بالقرار  )1999( 1267ب�ش�أن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط
بهما من �أفراد وكيانات (جلنة القرار )1267
				
WWW

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

	�أن�ش��ئت جلنة القرار  1267مبوجب القرار  )1999( 1267بق�ص��د الإ�شراف على تنفيذ اجلزاءات املفرو�ضة على
�أفغان�س��تان التي ي�س��يطر عليها طالبان ب�سبب ت�أييدها لأ�س��امة بن الدن .وقد ُع ِّدل نظام اجلزاءات ُوع ِّزز بقرارات
الحق��ة ،م��ن بينه��ا الق��رارات  )2000( 1333و )2002( 1390و )2003( 1455و )2004( 1526و1617
( )2005و )2007( 1735و  ،)2008( 182بحيث �أ�ص��بحت اجلزاءات (جتميد الأ�ص��ول وحظر ال�س��فر وحظر
الأ�سلحة) ت�شمل الآن الأفراد والكيانات املرتبطني بتنظيم القاعدة �أو �أ�سامة بن الدن و�/أو الطالبان �أينما وجدوا.
واللجن��ة مدعوم��ة من �أمانة الأمم املتح��دة ومن فريق الدعم التحليلي ور�ص��د اجلزاءات .وحتتف��ظ اللجنة بقائمة
ت�ض��م �أ�س��ماء الأفراد والكيانات املنتمني �إىل تنظيم القاعدة و�أ�س��امة بن الدن و�/أو الطالبان ،وغريهم من الأفراد
وتقدم اللجنة تقارير منتظمة �إىل جمل�س
املوحدة")ّ )55(،
واجلماعات وامل�ؤ�س�سات والكيانات املرتبطة بهم ("القائمة َّ
الأمن ب�ش�أن �أن�شطتها ،بغية حت�سني نظام اجلزاءات ،مبا يف ذلك اقرتاح تدابري �إ�ضافية.
( )54انظر الف�صل -2-2-1ب.
( )55املرجع نف�سه.
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جلنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية

				
WWW

www.un.org/sc/ctc/

	يف �أعقاب هجمات � 11أيلول�/س��بتمرب  2001الإرهابية اعتمد جمل���س الأمن التابع للأمم املتحدة القرار 1373
( .)2001ويف القرار �أعاد جمل�س الأمن ت�أكيد �أن الهجمات� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن �أي عمل �إرهابي دويلّ ،
ت�شكل
تهديداً لل�س�لام والأم��ن الدوليني .كما �أعاد ت�أكيد احلق الرا�س��خ للفرد �أو اجلماعة يف الدف��اع عن النف�س ،كما
هو معرتف به يف ميثاق الأمم املتحدة .والقرار  ،)2001( 1373املعتمد مبوجب الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم
املتحدة ،يلزم الدول الأع�ض��اء ،على وجه التخ�صي�ص ،مبنع ووقف متويل الأعمال الإرهابية وجترمي متويل الإرهاب،
والقيام بدون ت�أخري بتجميد �أموال الإرهابيني؛ واالمتناع عن تقدمي �أي �ش��كل من �أ�ش��كال الدعم �إىل الكيانات
�أو الأ�ش��خا�ص ال�ضالعني يف الأعمال الإرهابية؛ وقمع جتنيد �أع�ض��اء اجلماعات الإرهابية؛ ومنع تزويد الإرهابيني
بال�س�لاح ،واتخاذ اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب الأعم��ال الإرهابية ،وعدم �إتاحة املالذ الآمن للإرهابيني؛ ومنع
يي�س��رون �أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من ا�س��تخدام �أرا�ضيها؛ وكفالة تقدمي �أي �شخ�ص
من مي ّولون �أو يد ّبرون �أو ّ
ي�ش��ارك يف متوي��ل �أعمال �إرهابية �أو تدبريه��ا �أو الإعداد له��ا �أو ارتكابها �أو دعمها �إىل العدال��ة؛ وتزويد كل منها
الأخرى ب�أق�صى قدر من امل�ساعدة فيما يت�صل بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل �أو دعم الأعمال
الإرهابي��ة؛ ومنع حت��ركات الإرهابيني �أو اجلماعات الإرهابية عن طريق فر�ض �ض��وابط ف ّعال��ة على احلدود وعلى
()56
�إ�صدار �أوراق �إثبات الهوية ووثائق ال�سفر.
	�أن�ش���أ القرار جلنة مكافحة الإرهاب ،التي ت�ض��م �أع�ضاء جمل�س الأمن اخلم�سة ع�شر جميعاً ،لر�صد تنفيذ القرار.
وزاد تعزي��ز عمل الر�ص��د عندما �أن�ش���أ جمل�س الأمن املديري��ة التنفيذية للجنة مكافحة الإره��اب يف � 26آذار/
مار�س  ،2004مبوجب القرار  ،)2004( 1535مل�س��اعدة اللجنة .والدور الرئي�س��ي للمديرية التنفيذية هو تعزيز
ق��درة اللجنة على ر�ص��د تنفيذ القرار  ،)2001( 1373وزيادة قدرات مكافحة الإرهاب لدى الدول الأع�ض��اء
من خالل تي�سري تزويد امل�ساعدة التقنية وت�شجيع توثيق التعاون والتن�سيق مع منظمات دولية �أو �إقليمية �أو دون
�إقليمية .واكتمل مالك املديرية التنفيذية يف �أيلول�/س��بتمرب  ،2005و�أعلن بدء عملها ر�س��مياً يف كانون الأول/
دي�س��مرب  .2005وبعد ذلكَّ ،مدد جمل�س الأمن يف قراره  )2008( 1805والية املديرية التنفيذية حتى كانون
الأول/دي�سمرب .2010
	ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2005اعتمد جمل�س الأمن القرار  )2005( 1624الذي يدعو جميع الدول ،يف جملة �أمور،
�إىل �أن متنع و�أن حتظر بن�ص القانون التحري�ض على ارتكاب �أعمال �إرهابية )57(.ومنذ �أيلول�/سبتمرب  2005ت�شمل
جلنة مكافحة الإرهاب يف حوارها مع الدول الأع�ضاء جهودها من �أجل تنفيذ هذا القرار.
وتعج��ل تبادل املعلومات العملية،
( )56يطل��ب قرار جمل�س الأمن � )2001( 1373إ�ض��افة �إىل ذلك من جميع الدول ،على وجه اخل�ص��و�ص ،ب�أن تكثِّف ِّ
بخا�ص��ة ما يتعلق منها ب�أعمال �أو حتركات الإرهابيني �أو ال�ش��بكات الإرهابية ،وبوثائق ال�س��فر املز َّورة �أو املز َّيفة ،واالجتار بالأ�سلحة �أو املتفجرات �أو املواد احل�سا�سة،
وبا�س��تخدام اجلماعات الإرهابية لتكنولوجيا االت�ص��االت ،وبالتهديد الذي ي�ش��كله امتالك اجلماعات الإرهابية لأ�سلحة الدمار ال�شامل؛ وتبادل املعلومات وفقاً
للقوانني الدولية واملحلية والتعاون يف ال�ش���ؤون الإدارية والق�ض��ائية ملنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ والتعاون ،ب�ص��فة خا�ص��ة من خالل ترتيبات واتفاقات ثنائية
ومتعددة الأطراف ،على منع وقمع االعتداءات الإرهابية واتخاذ �إجراءات �ضد مرتكبي تلك الأعمال؛ واالن�ضمام �إىل االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات
ال�ص��لة بالإرهاب وتنفيذها بالكامل؛ وكفالة عدم �إ�س��اءة ا�س��تعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية ومنظميها �أو من يي�سرها لو�ض��ع الالجئني ،وفقاً للقانون الدويل،
وكفالة عدم االعرتاف باالدعاءات بوجود بواعث �سيا�سية ك�أ�سباب لرف�ض طلبات ت�سليم الإرهابيني امل�شتبه فيهم.
( )57يدعو قرار جمل�س الأمن � )2005( 1624إ�ضافة �إىل ذلك جميع الدول الأع�ضاء �إىل �أن حترم من املالذ الآمن �أي �أ�شخا�ص توجد ب�ش�أنهم معلومات موثوقة
وذات �صلة ّ
ت�شكل �أ�سباباً جدّ ية تدعو العتبارهم مرتكبني لذلك الت�ص ّرف؛ و�أن متنع الذين ثبت ارتكابهم الت�ص ّرف امل�شار �إليه يف الفقرة �( 1أ) من دخول �أرا�ضيها؛
وتو�س��ع �آفاق التفاهم بني احل�ض��ارات ،و�أن متنع الإرهابيني ومنا�ص��ريهم من تخريب امل�ؤ�س�س��ات التعليمية والثقافية والدينية؛ و�أن حتر�ص على كفالة
و�أن تع ِّزز احلوار ّ
امتثال �أي تدابري تتخذ لتنفيذ هذا القرار جلميع التزاماتها مبوجب القانون الدويل ،وال �سيما القانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وقانون الالجئني ،والقانون الإن�ساين.
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جلنة القرار 1540
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www.disarmament2.un.org/Committee1540/index.html

	�أن�ش��ئت جلنة الق��رار  1540مبوجب القرار  ،)2004( 1540وكانت مهمتها هي ر�ص��د امتثال الدول الأع�ض��اء
لاللتزامات الواردة يف القرار ،الذي يهدف �إىل منع �س��قوط �أ�س��لحة الدمار ال�ش��امل بني �أيدي جهات غري تابعة
ويت�ض��من برنامج عمل اللجنة جمع
لل��دول ،مبا يف ذلك اجلماع��ات الإرهابية .واللجنة مع َّززة بفريق من اخلرباء.
ّ
معلومات عن حالة تنفيذ الدول جميع جوانب القرار .)2004( 1540
	)3الأمانة العامة

ما هي �أدوار الأمانة العامة للأمم املتحدة ووالياتها؟
كيف ي�ساهم عملها يف مكافحة الإرهاب؟
WWW

www.un.org/documents/st.htm

تنفِّ��ذ الأمان��ة العامة قرارات اجلمعية العامة وجمل�س الأمن .وهي تت�ألف م��ن الأمني العام للأمم املتحدة( )58وما قد
حتتاج �إليه املنظمة من موظفني )59(.تنتخب اجلمعية العامة الأمني العام لفرتة مدتها خم�س �سنوات بنا ًء على تو�صية
تهدد حفظ ال�سلم والأمن
من جمل�س الأمن .للأمني العام �سلطة "�أن ي ّنبه جمل�س الأمن �إىل �أية م�س�ألة يرى �أنها قد ِّ
()60
الدويل".

ما هي فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب؟
�أن�ش�أ الأمني العام ال�سابق ،ال�سيد كويف عنان ،فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب يف متوز/يوليه  .2005وهي
هيئة للتن�س��يق وتبادل املعلومات ت�ض��م عدداً كبرياً من الكيانات واملنظمات عرب منظومة الأمم املتحدة النا�ش��طة يف ميدان
مكافحة الإرهاب .وهي تقوم بدور حمفل لتحديد الق�ض��ايا والنهوج اال�س�تراتيجية ومتابعتها وتعزيز ات�ساق الإجراءات يف
نطاق منظومة الأمم املتحدة.

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب
WWW

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

ت�ض��م فرق��ة العمل ،التي ير�أ�س��ها مكتب الأم�ين العام� ،أربعة وع�ش��رين ممث ًال من خمتل��ف �إدارات الأمم املتحدة
والوكاالت املتخ�ص�ص��ة وال�صناديق والربامج� ،إ�ض��افة �إىل كيانات �أخرى مثــل املنظــمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
( )58انظر .http://www.un.org/sg
( )59ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .97
( )60ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .99
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(�إنرتب��ول) )61(.ومنذ اعتماد ا�س�تراتيجية الأمم املتح��دة العاملية ملكافحة الإرهاب يتزاي��د �إدراج العمل التنفيذي
�ض��من ميادين فرقة العمل الفنية املتخ�ص�صة� ،إ�ض��افة �إىل عملها املتعلق بال�سيا�سة العامة .ومن �أجل ت�سهيل تلك
العمليات �أن�ش�أت فرقة العمل عدة �أفرقة عاملة تعالج ق�ضايا مثل:
•متويل الإرهاب؛
•حقوق الإن�سان؛
•التنفيذ املتكامل؛
•الت�شدد والتط ُّرف املف�ضيان �إىل الإرهاب؛
ُّ
•ا�ستعمال الإنرتنت لأغرا�ض �إرهابية؛
•�ضحايا الإرهاب؛
•الأهداف املعر�ضة للخطر.
كلمة الأمني العام ال�س��يد بان كي مون �أمام امل�ؤمتر الدويل املعني بالإرهاب :الأبعاد واملخاطر والتدابري امل�ض��ادة ،تون�س
العا�صمة ،تون�س 15 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب :2007
�إن فرق��ة العم��ل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة الإرهاب التابعة ل�ل�أمم املتحدة توفّر الدليل على الكيفية التي ميكن
�أن تعمل بها الأمم املتحدة ك�أ�س��رة واحدة� .إننا نعمل مع الدول الأع�ض��اء يف و�ض��ع وحتليل املبادرات الوطنية والدولية
املتعلق��ة مبكافحة التط�� ّرف والتجنيد لغر�ض الإرهاب؛ ويف جمال النهو�ض بحماية حقوق الإن�س��ان ،وامل�س��اعدة على
حماية الأهداف ال�ضعيفة؛ ويف تلبية احتياجات �ضحايا الإرهاب.
دليل الأمم املتحدة الإلكرتوين ملكافحة الإرهاب (الذي و�ض��عته فرق��ة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب)
يز ِّود الدول الأع�ضاء و�أفرقة الأمم املتحدة القطرية وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة باملعلومات املتاحة ب�ش�أن موارد الأمم املتحدة
املتعلقة مبكافحة الإرهاب.
WWW

www.un.org/terrorism/cthandbook

ما هو دور فرع منع الإرهاب؟
فرع منع الإرهاب التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (املكتب) ،الكائن يف فيينا ،هو �أحد اجلهات الرئي�سية
التي تو ِّفر م�ساعدة تقنية يف مكافحة الإرهاب يف املجاالت القانونية واملجاالت ذات ال�صلة .وتفي خدماته املتخ�ص�صة لتعزيز
املحددة.
النظام القانوين ملكافحة الإرهاب مبجموعة من الواليات َّ

()61
تت�ض��من فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب ممثلني عن املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ،و�إدارة �ش���ؤون نزع ال�سالح ،و�إدارة
ّ
ال�ش���ؤون ال�سيا�س��ية و�إدارة �ش���ؤون الإعالم ،و�إدارة �ش���ؤون ال�س�لامة والأمن ،وهيئة خرباء جلنة القرار  ،1540والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ومنظمة الطريان
املدين الدويل ،واملنظمة البحرية الدولية ،و�ص��ندوق النقد الدويل ،واملنظمة الدولية لل�ش��رطة اجلنائية (�إنرتبول) ،وفريق الدعم التحليلي ور�صد اجلزاءات التابع
للجنة القرار  ،1267ومفو�ض��ية الأمم املتحدة حلقوق الإن�س��ان ،ومكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون القانونية ،ومنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية ،واملقرر اخلا�ص املعني
بحماية حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية �أثناء مكافحة الإرهاب ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�س��كو)،
ومعه��د الأمم املتح��دة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة ،ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،واملنظمة العاملية للجمارك ،والبنك الدويل ،ومنظمة
ال�صحة العاملية.
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واليات املكتب يف جمال مكافحة الإرهاب:

()62

		

WWW

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

مو�س��عاً للأن�ش��طة لفرع منع الإرهاب التاب��ع للمكتب َّركز على توفري
اعتم��دت اجلمعية العامة يف عام  2002برناجماً ّ
امل�س��اعدة التقنية للبلدان ،بنا ًء على طلبها ،يف اجلوانب القانونية وما يت�صل بها املتعلقة مبكافحة الإرهاب ،بالأخ�ص من
�أجل الت�صديق على ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب وتعزيز قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنية على تطبيق
�أحكام تلك ال�صكوك ،وفقاً ملبادئ �سيادة القانون .كما يقت�ضي برنامج العمل �إ�ضافة �إىل ذلك تزويد الهيئات احلكومية
الدولية مبدخالت فنية ،وبالأخ�ص جلنة منع اجلرمية واملجل�س االقت�ص��ادي واالجتماعي واجلمعية العامة وم�ؤمترات الأمم
املتحدة ب�ش�أن منع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،إ�ضافة �إىل مدخالت متخ�ص�صة ب�ش�أن ق�ضايا مكافحة الإرهاب ذات ال�صلة
من �أجل مبادرات من الأمانة العامة للأمم املتحدة.

)4

حمكمة العدل الدولية

ما هي �أدوار حمكمة العدل الدولية ووالياتها؟
		
WWW

www.icj-cij.org

حمكمة العدل الدولية هي الهيئة الق�ض��ائية الرئي�سية للأمم املتحدة )63(،و�أن�شئت يف عام  .1945والنظام الأ�سا�سي ملحكمة
ِّ
وي�ش��كل جزءاً ال يتجز�أ منه .ويف حني �أن جميع الدول الأع�ض��اء يف الأمم املتحدة
العدل الدولية ملحق مبيثاق الأمم املتحدة
�أط��راف يف النظ��ام الأ�سا�س��ي ال بد �أن تقبل الدول اخت�ص��ا�ص املحكمة قبل �أن يت�س��نى �إلزامها بامل�ش��اركة يف املنازعات
املعرو�ضة على املحكمة.
يجوز ملحكمة العدل الدولية �أن تنظر يف نوعني من الق�ض��ايا ،هم��ا :املنازعات القانونية فيما بني الدول التي حتيلها �إليها
(ق�ضايا املنازعات) وطلبات ا�ست�صدار فتاوى ب�ش�أن م�سائل قانونية حتيلها �إليها هيئات الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة
(�إجراءات ا�ست�شارية).
وال ينطبق اخت�ص��ا�ص املنازعات �إال على املنازعات فيما بني الدول التي قبلت ذلك االخت�ص��ا�ص� .إال �أن حمكمة العدل
الدولية ال ت�ستطيع �أن تتناول منازعات تتعلق ب�أفراد �أو بكيانات غري الدول .والأحكام التي ت�صدرها حمكمة العدل الدولية
()64
يف ق�ضايا املنازعات ملزمة للأطراف فيها.
ال يجوز �أن يلتم�س االخت�صا�ص اال�ست�شاري �سوى هيئات الأمم املتحدة والوكاالت املتخ�ص�صة ،وال ميكن �أن تطلب الدول
فتاوى �أو �أن يطلبها �أفراد.
(� )62أحدث الواليات :قرار اجلمعية العامة  172/62امل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب  ،2007امل�ساعدة التقنية يف جمال تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت
الدولي��ة املت�ص��لة بالإرهابA/RES/62/172 ،؛ قرار اجلمعي��ة العامة  175/62امل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�س��مرب  ،2007تعزيز برنام��ج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية
والعدال��ة اجلنائية ،وال �س��يما قدراته يف جمال التعاون التقن��يA/RES/62/175 ،؛ قرار اجلمعية العامة  71/62امل�ؤرخ  6كانون الأول/دي�س��مرب  ،2007التدابري
الرامية �إىل الق�ضاء على الإرهاب الدويل.A/RES/62/71 ،
( )63ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .92
( )64النظام الأ�سا�سي ملحكمة العدل الدولية ،املادة .59
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يجوز ملجل�س الأمن واجلمعية العامة التما�س فتاوى "يف �أية م�س���ألة قانونية" )65(،يف حني �أنه ال يجوز ل�س��ائر هيئات الأمم
املتحدة والوكاالت املتخ�ص�ص��ة �إال �أن تلتم�س فتاوى ب�ش���أن "امل�س��ائل القانونية الداخلة يف نط��اق �أعمالها" )66(،ووفقاً
حمددة .وقد التم�س��ت فتاوى ب�ش���أن طائفة متنوعة من الق�ض��ايا ،من بينها الآثار القانونية النا�ش��ئة عن ت�ش��ييد
لقواعد َّ
()68
()67
جدار يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،و�شرعية التهديد با�ستعمال الأ�سلحة النووية �أو ا�ستعمالها ،وحتفّظات على
اتفاقي��ة من��ع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )69(.والفتاوى غري ملزمة ولكنها ّ
حجة ذات ثقل يف م�س��ائل
ت�ش��كل َّ
القانون الدويل.
2-2-1

ما هي العنا�صر الرئي�سية لإطار الأمم املتحدة القانوين يف ميدان مكافحة الإرهاب؟

ّ
حتتل الأمم املتحدة ال�ص��دارة يف اجلهد العاملي من �أجل مكافحة الإرهاب ،ودورها يف مكافحة الإرهاب دور وا�س��ع النطاق.
ونتيج��ة لوالياتها يف خمتل��ف جوانب الأمن والتنمية والتع��اون تعنى الأمم املتحدة بكل جوانب مكافح��ة الإرهاب تقريباً
وت�س��تطيع �أن ت�س��اهم فيها .ونظراً �إىل �أن الإرهاب ظاهرة غري وطنية تكون �أكرث الأ�س��اليب كفاءة ملتابعة اال�س��تجابة العاملية
املطلوبة على م�ستوى ال�سيا�سات العامة ولتدابري الت�صدي من خالل الأمم املتحدة ،مع اال�ستفادة من نطاقها العاملي و�أدواتها
املتعددة اجلوانب.
ال توجد معاهدة �ش��املة للأمم املتحدة ب�ش���أن الإرهاب وال تعريف ر�س��مي مل�ص��طلح "الإرهاب" يف الوقت احلا�ضر� ،إ ّال �أن
الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة يف �صدد �صوغ اتفاقية �شاملة ب�ش�أن الإرهاب الدويل(� )70سوف تتيح �أخرياً تعريفاً دولياً عاماً
جلرمية "الإرهاب" وت�ستكمل الإطار القانوين القائم لل�صكوك الدولية اخلا�صة مبكافحة الإرهاب.
وب��د ًال من ذلك ،يف الوقت احلا�ض��ر ،ي��رد الإطار القانوين الدويل الواجب التطبيق املتعل��ق مبكافحة الإرهاب يف طائفة من
امل�صادر ،من بينها معاهدات ،وقرارات ملجل�س الأمن واجلمعية العامة ،والفقه .وكما �سبق تو�ضيحه يف الباب � 6-1-1أعاله،
موجهة �إىل جميع الدول
تت�ضمن �صيغة ُملزمة ّ
�ص��درت قرارات عن جمل�س الأمن مبوجب الف�صل ال�س��ابع تعالج الإرهاب ّ
الأع�ضاء وتفر�ض على الدول الأع�ضاء االمتثال اللتزامات مع َّينة.
يو�ضح مبزيد من التف�صيل فيما يلي ،يوجد �أي�ضاً عدد من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة بالإرهاب تق�ضي
وكما َّ
املحددة الواردة يف االتفاقيات
ب�أن جت ِّرم الدول مظاهر ّ
حمددة من الإرهاب على ال�ص��عيد الدويل .و�إ�ض��افة �إىل تلك اجلرائم َّ
والربوتوكوالت املتعلقة بالإرهاب ،تو ِّفر االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ل�س��نة  1999و�ص��فاً عاماً للأعمال الإرهابية
لأغرا�ض جرمية متويل الإرهاب:
( )65ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .)1(96
( )66ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .)2(96
( )67حمكمة العدل الدولية ،فتوى ب�ش���أن الآثار القانونية النا�ش��ئة عن ت�ش��ييد جدار يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ( 9متوز /يوليه  ،)2004تقرير ،2004
ال�صفحات .203-136
( )68حمكمة العدل الدولية ،فتوى ب�ش���أن �ش��رعية التهديد با�س��تعمال الأ�سلحة النووية �أو ا�س��تعمالها ( 8متوز/يوليه  ،)1996تقرير  ،1996ال�صفحات
.267-226
( )69حمكم��ة الع��دل الدولية ،فتوى ب�ش���أن التحفظات عل��ى اتفاقية منع جرمية الإب��ادة اجلماعية واملعاقب��ة عليها (� 28أيار/ماي��و  ،)1951تقارير ،1951
ال�صفحات .69-15
( )70انظر الف�صل �( 1-2-1أ) بالإ�شارة �إىل اللجنة املخ�ص�صة التي �أن�ش�أتها اجلمعية العامة مبوجب القرار .210/51
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اتفاقية قمع متويل الإرهاب ،املادة :1-2
 -1يرتكب جرمية مبفهوم هذه االتفاقية كل �ش��خ�ص يقوم ب�أية و�س��يلة كانت ،مبا�ش��رة �أو غري مبا�شرة ،وب�شكل غري
م�شروع وب�إرادته ،بتقدمي �أو جمع �أموال بن َّية ا�ستخدامها� ،أو هو يعلم �أنها �ست�ستخدم كلياً �أو جزئياً ،للقيام:
(�أ) بعمل ِّ
املحدد يف هذه املعاهدات؛
ي�شكل جرمية يف نطاق �إحدى املعاهدات الواردة يف املرفق وبالتعريف َّ
(ب) ب�أي عمل �آخر يهدف �إىل الت�سبب يف موت �شخ�ص مدين �أو �أي �شخ�ص �آخر� ،أو �إ�صابته بجروح بدنية ج�سيمة،
عندما يكون هذا ال�شخ�ص غري م�شرتك يف �أعمال عدائية يف حالة ن�شوب نـزاع م�س ّلح ،عندما يكون غر�ض هذا العمل،
موجهاً لرتويع ال�سكان� ،أو لإرغام حكومة �أو منظمة دولية على القيام ب�أي عمل �أو االمتناع
بحكم طبيعته �أو يف �سياقهّ ،
()71
عن القيام به.

)1

ما هي االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية التي تتعلق مبنع الإرهاب وقمعه؟

()72

توجد جمموعة—يبلغ عددها يف الوقت الراهن �س��تة ع�شر—من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية التي تتعلق مبا�شرة
حمدداً بد ًال من معاجل��ة مفهوم "الإرهاب" الأعم يف حد ذاته.
مبن��ع الإرهاب وقمعه )73(.وتتناول كل منها �س��لوكاً �إجرامياً ّ
موحد .وهذه ال�صكوك تت�سم مبا يلي عموما:
و�أكرثها ذات طبيعة جزائية و�شكل َّ
• تع ِّرف نوعاً مع َّيناً من العنف الإرهابي ب�أنه جرمية مبوجب االتفاقية؛
• تق�ضي ب�أن تعاقِب الدول الأع�ضاء على ذلك الن�شاط يف قانونها الداخلي؛

املحدد؛
• ّ
حتدد قواعد مع َّينة ُتل َزم الأطراف امل�س�ؤولة على �أ�سا�سها ب�أن تق ِّرر واليتها الق�ضائية ب�ش�أن ا ُجلرم َّ

•تن�شئ التزاماً على الدول التي يوجد فيها �أحد امل�شتبه فيهم ب�أن تق ِّرر واليتها الق�ضائية يف اجلرم امل�شمول باالتفاقية
و�أن حتيل اجلرم �إىل املقا�ضاة ما مل يقم الطرف بالت�سليم عم ًال ب�أحكام �أخرى من �أحكام االتفاقية .وهذا العن�صر
الأخري هو ما يعرف عموماً مببد�أ "�إ َّما الت�سليم و�إ َّما املحاكمة" (.)aut dedere aut judicare

وتل��ك االتفاقي��ات والربوتوكوالت الدولي��ة ُملزِمة للدول الأطراف .ومن الأهمية مبكان �أن ت�ص��بح ال��دول �أطرافاً يف تلك
حمددة،
ال�ص��كوك و�أن جت ِّرم الأفعال املعنية مبوجب قانونها الداخلي و�أن متار�س اخت�صا�ص��اً ف ّعا ًال على اجلناة وفقاً ل�ش��روط َّ
وتن�ص على �آليات للتعاون الدويل ِّمتكن الدول الأطراف من �إ ّما حماكمة اجلاين املزعوم و�إ ّما ت�سليمه.
يوفِّ��ر اجل��دول التايل ملحة ع��ن م�ض��مون االتفاقي��ات والربوتوكوالت الدولية ال�س��تة ع�ش��ر املتعلقة مبن��ع الإرهاب
()74
وقمعه:
( )71امل��ادة  1-2م��ن االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة مبوجب القرار  109/54امل�ؤرخ  9كانون الأول/
دي�سمرب  .1999ودخلت ح ِّيز النفاذ يف  22ني�سان�/أبريل .2002
تت�ض��من الدليل الت�ش��ريعي لالتفاقيات والربوتوكوالت
(� )72أنت��ج مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية جمموعة من �أدوات امل�س��اعدة التقنية
ّ
العاملية ملكافحة الإرهاب .www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html
( )73للح�صول على املزيد من املعلومات ،انظر .www.unodc.org/unodc/en/terrorism/conventions.html
()74
ميكن االطالع على الن�ص��و�ص الكاملة للمعاهدات املتعددة الأطراف املودعة لدى الأم�ين العام وعلى حالتها الراهنة يف http://untreaty.un.org/
.English/Terrorism.asp
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 1963االتفاقي��ة املتعلقة باجلرائ��م وبع�ض الأعمال الأخرى املرتكبة على م�تن الطائرات (اتفاقية
الطائرات) (مودعة لدى منظمة الطريان املدين الدويل)
تنطب��ق على الأعمال التي ت�ؤثّر يف ال�س�لامة �أثن��اء الطريان؛ وت�ؤذن لقائد الطائرة ب�أن يفر���ض تدابري معقولة ،من بينها
التقييد ،على �أي �شخ�ص لديه ما يدعو �إىل االعتقاد �أنه ارتكب عم ًال من هذا النوع �أو �أو�شك �أن يرتكبه ،عند ال�ضرورة،
حلماية �سالمة الطائرة؛ وتلزم الدول املتعاقدة ب�أن حتتجز اجلناة وب�أن تعيد ال�سيطرة على الطائرة �إىل القائد امل�شروع.

 1970اتفاقية لقمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات (اتفاقية اال�ستيالء غري امل�شروع) مودعة
لدى منظمة الطريان املدين الدويل)
وهي ُتلزِم الدول الأطراف ب�أن تفر�ض عقوبة على �أي �ش��خ�ص على منت طائرة �أثناء طريانها "ي�ستوىل على تلك الطائرة
�أو ميار�س ال�سيطرة عليها بطريقة غري م�شروعة ،بالقوة �أو بالتهديد ب�أي �شكل �آخر من التخويف" �أو يحاول ذلك.

املوجهة �ضد �سالمة الطريان امل��دين (اتفاقية الطريان
 1971اتفاقي��ة قمع الأعمال غري امل�شروع��ة ّ
املدين) (مودعة لدى منظمة الطريان املدين الدويل)
وهي ُتلزِم الدول الأطراف ب�أن تفر�ض عقوبة على �أي �ش��خ�ص يقوم ب�أعمال عنف بطريقة غري م�ش��روعة �ضد �شخ�ص ما
على منت طائرة �أثناء حتليقها� ،إذا كان يحتمل �أن ّ
ي�ش��كل خطراً على �س�لامة الطائرة� ،أو ي�ض��ع جهازاً متفجراً على منت
طائرة� ،أو يحاول ارتكاب تلك الأعمال� ،أو يكون �شريكاً ل�شخ�ص يرتكب تلك الأعمال �أو يحاول ارتكابها.

 1973اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولية مبا فيهم املوظفون
الدبلوما�سيون( ،اتفاقية املوظفني الدبلوما�سيني) (مودعة لدى الأمني العام للأمم املتحدة)
وهي تع ِّرف "ال�شخ�ص املتمتع بحماية دولية" :ب�أنه رئي�س دولة �أو وزير �ش�ؤون خارجية �أو ممثل لدولة �أو منظمة دولية �أو
موظف فيها حتق له  -و�أفراد �أ�سرته  -حماية خا�صة يف دولة �أجنبية؛ وهي ُتلزِم الأطراف ب�أن جت ِّرم و�أن تعاقِب "بعقوبات
منا�سبة ت�أخذ يف اعتبارها ما تت�سم به من طابع خطري" القتل العمد �أو اخلطف �أو �أي اعتداء �آخر على ال�سالمة البدنية
ل�شخ�ص يتمتع بحماية دولية �أو على حريته� ،أو االعتداء على املقار الر�سمية �أو حمال الإقامة الر�سمية �أو و�سائط النقل
التابعة له�ؤالء الأ�شخا�ص� ،أو التهديد بارتكاب ذلك االعتداء؛ �أو �أي "فعل ِّ
ي�شكل امل�شاركة ك�شريك".
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 1979االتفاقية الدولية ملناه�ضة �أخذ الرهائن (اتفاقية الرهائن) (مودعة لدى الأمني العام للأم املتحدة)
وه��ي تن���ص على �أن "�أي �ش��خ�ص يقب�ض على �ش��خ�ص �آخر �أو يحتجزه ويه��دد بقتله �أو �إيذائه �أو ا�س��تمرار احتجازه
من �أجل �إكراه طرف ثالث� ،س��واء �أكان دولة �أو منظمة دولية حكومية� ،أو �شخ�ص��اً طبيعياً �أو اعتباريا� ،أو جمموعة من
الأ�شخا�ص ،على القيام �أو االمتناع عن القيام بفعل معينّ ك�شرط �صريح �أو �ضمني للإفراج عن الرهينة ،يرتكب جرمية
�أخذ الرهائن باملعنى الوارد يف هذه االتفاقية".
 1980اتفاقي��ة احلماية املادية للمواد النووية (اتفاقية املواد النووي��ة) (مودعة لدى الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)
وهي جت ِّرم حيازة املواد النووية �أو ا�ستعمالها �أو نقلها بطريقة غري م�شروعة �أو �سرقتها� ،أو التهديد با�ستعمال مواد نووية من
�أجل الت�سبب يف املوت �أو �إ�صابة بليغة �أو �إحلاق �أ�ضرار ج�سيمة باملمتلكات.
 2005تعديالت التفاقية احلماية املادية للمواد النووية (مودعة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
تلزم الدول الأطراف قانوناً بحماية املرافق واملواد النووية امل�ستخدمة لأغرا�ض �سلمية داخلية وتخزينها ونقلها؛ وتن�ص على
تو�س��يع نطاق التعاون فيما بني الدول وبع�ض��ها ب�ش�أن تدابري �سريعة لتحديد موقع املواد النووية امل�سروقة �أو امله ّربة وتخفيف
وتت�ضمن املنع وجرائم تتعلق بالقتال.
�أي عواقب �إ�شعاعية �أو تخريب .وت�ضيف جرائم جديدة �ضد املرافق النوويةّ ،
 1988الربوتوك��ول املتعل��ق بقم��ع �أعمال العنف غ�ير امل�شروعة يف املطارات الت��ي تخدم الطريان
املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين
املدين الـ��دويل ،امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروع��ة ّ
ويكم��ل اتفاقية مونرتي��ال لل�سالمة اجلوي��ة) (بروتوكول املطارات) (م��ودع لدى منظمة
ِّ
(يو�س��ع ِّ
الطريان املدين الدويل)
يو�س��ع �أحكام اتفاقية مونرتيال (انظر الرقم � 3أعاله) كي ت�ش��مل الأعمال الإجرامية املرتكبة يف املطارات التي تخدم
ِّ
الطريان املدين الدويل.
املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية (االتفاقية البحرية)
 1988اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة ّ
(مودعة لدى املنظمة البحرية الدولية)
تن�شئ نظاماً قانونياً واجب التطبيق على الأفعال املرتكبة �ضد املالحة البحرية الدولية ،وهي مماثلة للنظم املن�ش�أة للطريان
الدويل .وهي تعترب �أي �ش��خ�ص مرتكباً جلرم �إذا ما قام ب�ص��ورة غري م�ش��روعة وعن عمد باال�س��تيالء على �س��فينة �أو
ال�س��يطرة عليها با�س��تخدام القوة �أو التهديد با�ستخدامها �أو با�س��تعمال �أي منط من �أمناط الإخافة� ،أو مبمار�سة عمل من
�أعمال العنف �ضد �أي �شخ�ص على ظهر ال�سفينة �إذا كان ذلك العمل ميكن �أن يع ّر�ض للخطر املالحة الآمنة لل�سفينة،
�أو و�ضع جهاز مد ِّمر �أو مادة مد ّمرة على ظهر ال�سفينة� ،أو غري ذلك من �أعمال تهدد �سالمة ال�سفن.
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املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية
 2005الربوتوكول امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة ّ
(مودع لدى املنظمة البحرية الدولية)
يج�� ّرم ا�س��تعمال �س��فينة ك�أداة لتعزيز عمل �إرهاب��ي؛ ويج ِّرم نقل مواد خمتلفة على ظهر �س��فينة مع العلم �أنه يق�ص��د
ا�س��تعمالها للت�س��بب يف املوت �أو �إ�صابة بليغة �أو �إحلاق �أ�ض��رار� ،أو التهديد بذلك ،تعزيزاً لعمل �إرهابي ،ويج ّرم النقل
على ظهر �س��فينة لأ�ش��خا�ص ارتكبوا عم ًال �إرهابياً؛ ويدخل �إجراءات حتكم ال�صعود على �س��فينة يعتقد �أنها ارتكبت
جرماً مبوجب االتفاقية.
املوجهة �ض��د �سالمة املن�صات الثابت��ة القائمة يف
 1988بروتوك��ول قم��ع الأعمال غ�ير امل�شروعة ّ
اجلرف القاري (بروتوكول املن�صات الثابتة) (مودع لدى املنظمة البحرية الدولية)
املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري مياثل النظم
ين�ش��ئ نظاماً قانونياً واجب التطبيق على الأعمال املرتكبة �ض��د ّ
املن�ش�أة حلماية الطريان الدويل.
املوجهة �ض��د �سالمة املن�صات الثابت��ة القائمة يف
 2005بروتوك��ول قم��ع الأعمال غ�ير امل�شروعة َّ
اجلرف القاري (مودع لدى املنظمة البحرية الدولية)
املن�ص��ات الثابتة
املوجهة �ض��د �س�لامة املالحة البحرية ل�س��ياق ّ
يك ِّيف تعديالت اتفاقية قمع الأعمال غري امل�ش��روعة ّ
القائمة يف اجلرف القاري.
 1991اتفاقي��ة متيي��ز املتفج��رات البال�ستيكية بغر�ض ك�شفه��ا (اتفاقية املتفج��رات البال�ستيكية)
(مودعة لدى منظمة الطريان املدين الدويل)
واحلد من ا�ستعمالها (جرى
يق�ص��د بها مراقبة ا�س��تعمال املتفجرات البال�س��تيكية غري املم َّيزة وغري القابلة للك�ش��ف ّ
التفاو���ض عليه��ا يف �أعقاب تفجري رحلة بان �آم  103يف عام )1988؛ الأطراف ملزمة يف خمتلف �أقاليمها ب�أن ت�ض��من
رقابة ف ّعالة على املتفجرات البال�ستيكية غري املم َّيزة.
 1997االتفاقية الدولية لقمـ��ع الهجمات الإرهابية بالقنابل (اتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل)
(مودعة لدى الأمني العام للأمم املتحدة)
تن�ش��ئ نظاماً من الوالية الق�ض��ائية العاملية على اال�ستعمال غري امل�ش��روع وعن عمد للمتفجرات �أو غريها من الأجهزة
املميتة داخل �أو �ض��د خمتلف الأماكن املفتوحة لال�س��تخدام العام بق�ص��د �إزهاق الأرواح �أو �إحداث �إ�ص��ابات بدنية
خطرية �أو �إحداث دمار هائل يف الأماكن املذكورة.
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 1999االتفاقي��ة الدولية لقمع متويل الإرهاب (اتفاقية متوي��ل الإرهاب) (مودعة لدى الأمني العام
للأمم املتحدة)
تلزم الأطراف باتخاذ خطوات ملنع ومقاومة متويل الإرهابيني� ،س��واء بطريقة مبا�ش��رة �أو غري مبا�ش��رة؛ وتلزم الدول ب�أن
تعترب الأ�ش��خا�ص االعتبارية التي مت ِّول الإرهاب م�س���ؤولة مدنياً �أو �إدارياً عن تلك الأفعال ،و�أن تعترب الأفراد م�س���ؤولة
عنها جنائيا؛ ومتد امل�س���ؤولية اجلنائية لت�شمل الأفراد �أي�ض��ا وامل�س�ؤولية املدنية والإدارية لت�شمل الأ�شخا�ص االعتبارية؛
وتن�ص على حتديد الأموال املخ�ص�ص��ة لغر�ض �أن�شطة �إرهابية وجتميدها و�ضبطها ،وكذلك اقت�سام الأموال امل�صادرة مع
دول �أخرى على �أ�سا�س كل حالة على حدة .ومل تعد ال�س ِّرية امل�صرفية مربراً كافيا لرف�ض التعاون.

 2005االتفاقي��ة الدولي��ة لقمع �أعمال الإره��اب النووي (اتفاقية الإرهاب الن��ووي) (مودعة لدى
الأمني العام للأمم املتحدة)
ت�ش��مل طائفة متنوعة من الأفعال ومن الأهداف املمكنة ،من بينها حمطات الطاقة النووية واملفاعالت النووية وتعالج
ك ًال من حاالت الأزمات (م�ساعدة الدول يف حل املوقف) وحاالت ما بعد الأزمات (جعل املادة النووية عدمية ال�ضرر
عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

	)2م��ا ه��ي الق��رارات الرئي�سية ال�صادرة م��ن جملـ�س الأم��ن التابع للأمم املتح��دة يف ميدان
مكافحة الإرهاب؟
اعتم��د جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة عدداً من القرارات املتعلقة بالإرهاب .وت�ش�ير بع�ض القرارات �إىل �أعمال �إرهابية
معين��ة ،مثل قرار جمل�س الأمن  )1998( 1189ال��ذي �أدان هجمات القنابل الإرهابية التي وقعت يف نريوبي ،كينيا ،ودار
ال�سالم ،تنـزانيا ،يف �آب�/أغ�سط�س 1998؛ وهناك قرارات �أخرى ذات طابع �أعم .وتعتمد بع�ض قرارات جمل�س الأمن هذه
مبوجب الف�ص��ل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة وتفر�ض التزامات على الدول الأع�ضاء )75(.والدول الأع�ضاء ملزمة بتنفيذ
ً ()76
تلك االلتزامات تنفيذاً ف ّعاال.
ّ
وت�ش��كل القرارات التالية ال�ص��ادرة عن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة �أ�س��ا�س التزامات الدول الأع�ض��اء اخلا�صة
مبكافحة الإرهاب:
املعدلة له  -املعتمدة مبوجب الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم
ق��رار جمل���س الأم��ن  )77()1999( 1267والقرارات التالية ِّ
جتمد الأ�ص��ول اخلا�ص��ة ب�أي ف��رد �أو كيان يرتبط بتنظيم القاعدة �أو �أ�س��امة بن الدن و/
املتح��دة  -تلزم جميع الدول ب�أنِّ :
()78
�أو الطالبان وفقاً ملا تقرر جلنة القرار  ،1267ومتنع دخول �أو عبور �أرا�ض��يها ومتنع توريد �أو بيع �أو نقل الأ�س��لحة واملعدات
الع�سكرية ،بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،له�ؤالء الأفراد وتلك الكيانات.
( )75انظر ميثاق الأمم املتحدة ،الف�صل ال�سابع ،املتاح يف .www.un.org/aboutun/charter
( )76انظر الف�صل � 6-1-1أعاله.
(ُ )77ع��دِّ ل ُوع�� ِّزِز بقرارات الحق��ة ملجل�س الأمن ،م��ن بينه��ا الق��رارات  )2000( 1333و )2002( 1390و )2003( 1455و )2004( 1526و1617
( )2005و )2007( 1735و.)2008( 1822
( )78انظر الف�صل ( 1-2-1ب) ب�ش�أن جلنة القرار .1267
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قرار جمل�س الأمن —)2001( 1373املعتمد مبوجب الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم املتحدة—ين�شئ �إطاراً لتح�سني
التع��اون ال��دويل يف مكافحة الإرهاب ،مبا يف ذلك عن طريق �إلزام الدول ب�أن جت�� ِّرم �أعمال الإرهاب و�أن تالحق مرتكبيها
ق�ضائياً ،وب�أن ِّ
وتت�ضمن التزامات الدول الأع�ضاء املن�صو�ص عليها يف هذا القرار ،وهو �أكرث
تعطل متويل الإرهاب و�أن متنعه.
ّ
قرارات مكافحة الإرهاب �ش��مو ًال و�إلزاماً ،يف جملة �أمور ،جتميد �أ�ص��ول الإرهابيني ،وعدم توفري املالذ الآمن للإرهابيني،
ومن��ع حت ّركات الإرهابيني عن طريق فر�ض �ض��وابط ف ّعالة على احلدود وعلى �إ�ص��دار �أوراق �إثبات الهوية ووثائق ال�س��فر.
ويطل��ب جمل���س الأمن من الدول يف القرار �أن تنفِّذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة بالإرهاب على امل�س��توى
الوطن��ي و�أن تزي��د التعاون ال��دويل يف مكافحة الإرهاب .كما �أن�ش���أ جمل�س الأمن مبوجب القرار جلن��ة مكافحة الإرهاب
لرتاقب التنفيذ من جانب الدول الأع�ضاء )79(.ويعترب هذا القرار معلماً يف تاريخ جمل�س الأمن نظراً الت�ساع نطاقه وطبيعته
الت�ش��ريعية .وكان ه��ذا القرار هو امل��رة الأوىل التي �ألزم فيها جمل�س الأمن الدول ب�أن تدخل تغيريات وا�س��عة النطاق يف
حمددة من القرار
ت�شريعاتها الوطنية .ونتيجة لطبيعة القرار امللزمة وال�شاملة �سوف يجد القارئ �إ�شارات عديدة �إىل عنا�صر َّ
يف هذا الن�ص بكامله.
ق��رار جمل���س الأم��ن ّ � )2003( 1456أكد من جديد �أنه يج��ب �أن متتثل تدابري الدول ملكافحة الإره��اب للقانون الدويل،
و�شدد على �أهمية ال�سياق
وبخا�ص��ة القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان والقانون الدويل لالجئني والقانون الإن�س��اين الدويلَّ ،
الأو�س��ع يف تعزيز مكافحة الإرهاب ،مبا يف ذلك تو�س��يع احلوار وتو�س��يع نطاق التفاهم بني احل�ض��ارات بغية منع ا�ستهداف
�أديان وثقافات خمتلفة ،واحلاجة �إىل معاجلة النـزاعات الإقليمية التي مل يتم حلها والق�ض��ايا العاملية ب�أكملها ،مبا فيها ق�ض��ايا
التنمية.
قرار جمل�س الأمن —)2004( 1540املعتمد مبوجب الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم املتحدة—ين�ش��ئ �إطاراً ي�س��مح
للدول �أن ِّ
حتظر على �أي جهة غري تابعة لدولة �ص��نع الأ�س��لحة النووية �أو الكيميائية �أو البيولوجية �أو احتيازها �أو امتالكها �أو
()80
تطويرها �أو نقلها �أو حتويلها.
قرار جمل�س الأمن —)2004( 1566املعتمد مبوجب الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم
املتحدة—يت�ض��من �إن�شاء فريق
ّ
عامل مك ّلف بالنظر يف �إمكانية �إن�ش��اء �ص��ندوق دويل لتعوي�ض �ض��حايا الأعمال الإرهابية� ،إ�ض��افة �إىل النظر يف تو�صيات
وتقدميها �إىل املجل�س "فيما يتعلق بالتدابري العملية التي �ستفر�ض على الأفراد واجلماعات والكيانات ال�ضالعني يف الأن�شطة
الإرهابية� ،أو املرتبطني بها ،من غري الأفراد واجلماعات والكيانات املدرجني يف قوائم جلنة اجلزاءات املتعلقة بتنظيم القاعدة
()81
وحركة الطالبان".
قرار جمل�س الأمن —)2005( 1624املعتمد دون �إ�ش��ارة �إىل الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم
املتحدة—يت�ضمن عنا�صر
ّ
م��ن قوانني غري ملزم��ة تتعلق مبكافحة الإرهاب ،ويدعو جميع الدول بالأخ���ص �إىل "�أن ِّ
حتظر بن�ص القانون التحري�ض على
()82
ارتكاب عمل �أو �أعمال �إرهابية" �إ�ضافة �إىل منع تلك الأعمال.
( )79انظر الف�صل ( 1-2-1ب) ب�ش�أن جلنة مكافحة الإرهاب.
( )80قرار جمل�س الأمن .)2004( 1540
( )81قرار جمل�س الأمن .)2004( 1566
( )82قرار جمل�س الأمن .)2005( 1624

32

�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ش�أن جوانب مكافحة الإرهاب ذات ال�صلة بالقانون الدويل

)3

ما هي العنا�صر الرئي�سية لنظام اجلزاءات املفرو�ضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان؟

�أن�ش���أ عدد من قرارات جمل�س الأمن( )83املعتمدة مبوجب الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم املتحدة نظام��اً دولياً للجزاءات
املفرو�ضة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان ملزماً جلميع الدول.
�أن�ش��ئت جلنة القرار  1267مبوجب ق��رار جمل�س الأمن ( )1999( 1267انظر اجل��زء الأول) ملراقبة تنفيذ نظام اجلزاءات.
وجلنة القرار  1267م�س���ؤولة عن حتديد الأفراد �أو الكيانات املرتبطني بتنظيم القاعدة و�أ�س��امة بن الدن و�/أو حركة طالبان.
املوحدة بانتظام.
املوحدة"( )84وت�ستكمل القائمة ّ
والأفراد والكيانات املحددين يدرجون يف ما ي�سمى "القائمة َّ
وقد ُعدِّ ل نظام اجلزاءات و ُع ِّزز بقرارات الحقة ،اعتمدت كلها مبوجب الف�ص��ل ال�س��ابع من ميثاق الأمم املتحدة ،ومن بينها
القرارات  )2000( 1333و )2002( 1390و )2003( 1455و )2004( 1526و )2005( 1617و )2006( 1735و1822
( ،)2008بحيث ت�ش��مل اجلزاءات الآن �أفراداً وكيانات مرتبطني بتنظيم القاعدة و�أ�س��امة بن الدن و�/أو حركة طالبان �أينما
وجدوا .وجتدر مالحظة �أن امل�س�ؤولية الرئي�سية عن تنفيذ اجلزاءات تقع على الدول الأع�ضاء و�أن التنفيذ الف ّعال �إلزامي.
املوحدة:
الدول الأع�ضاء ُملزمة ب�أن تتخذ الإجراءات التالية فيما يتعلق بالأفراد والكيانات املدرجني يف القائمة ّ

•القيام بدون ت�أخري بتجميد الأموال و�أي �أ�ص��ول مالية �أو موارد اقت�ص��ادية �أخرى خا�ص��ة بالأ�شخا�ص والكيانات
املحددين [جتميد الأ�صول]؛
املحددين �أرا�ضيها �أو عبورها [حظر ال�سفر]؛
•منع دخول الأفراد َّ

•منع التوريد والبيع والنقل ،املبا�ش��ر �أو غري املبا�ش��ر� ،إىل الأفراد والكيانات املحددين ،من �أرا�ضيها �أو من جانب
رعاياها خارج �أرا�ض��يها �أو با�س��تخدام ال�س��فن �أو الطائرات التي حتمل �أعالمها ،للأ�س��لحة والعتاد ذي ال�صلة
بجميع �أنواعه وقطع الغيار وتقدمي امل�ش��ورة التقنية �أو امل�س��اعدة �أو توفري التدريب املت�ص��ل بالأن�شطة الع�سكرية
[حظر الأ�سلحة].
تقدم الدول الأع�ض��اء تقارير �إىل جلن��ة القرار  1267عــن
عم� ً
لا بق��رار جمل�س الأمن  )2003( 1455يجب �أن ِّ
تنفيـذ القرارات.

كيف يدرج ا�سم يف القائمة؟
املوحدة .وال يتوقف الإدراج يف القائم��ة على �إدانة جنائية،
تق�ترح الدول الأع�ض��اء �أفراداً وكيانات لإدراجهم يف القائم��ة َّ
والإجراءات املتخذة على �أ�س��ا�س الإدراج يف القائمة �إدارية �أكرث منها جنائية .ويجب �أن تقدم الدول الأع�ض��اء بياناً تعليلياً
تعزي��زاً للإدراج املقرتح يف القائمة .وينبغي �أن يوفر البيان التعليلي �أكرث ما ميكن من التفا�ص��يل ب�ش���أن �أ�س��ا�س �أو �أ�س���س
الإدراج �أو مربراته ،مبا يف ذلك ما يلي:
حمددة تبينِّ االرتباط �أو الأن�شطة املزعومة؛
•بيانات وقائع َّ
•طبيعة الأدلة امل�ؤيدة (مثل املعلومات اال�ستخبارية ،ومعلومات �إنفاذ القانون ،والأجهزة الق�ضائية وو�سائط الإعالم،
واعرتافات ال�شخ�ص ،وما �إىل ذلك؛
( )83ق��رارات جمل�س الأمن  )1999( 1267و )2000( 1333و )2002( 1390و )2003( 1455و )2004( 1526و )2005( 1617و)2006( 1735
و.)2008( 1822
املوحدة متاحة يف .http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
( )84القائمة ّ
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•الأدلة �أو امل�ستندات امل�ؤ ِّيدة التي ميكن تقدميها؛
•تفا�صيل عن �أي عالقة مع �أحد الأ�شخا�ص �أو الكيانات املدرجني حالياً يف القائمة.
التو�صل �إىل توافق �آراء الأع�ضاء اخلم�سة ع�شر ت�ضيف الفرد
وبعد ذلك تنظر جلنة القرار  1267يف التحديد و�إذا �أمكن ّ
املوحدة .وكلما ت�س��تكمل القائمة تبلغ الأمانة العامة للأمم املتحدة جميع الدول الأع�ض��اء بوا�سطة
�أو الكيان �إىل القائمة ّ
مذكرة �ش��فوية وت�صدر بياناً �ص��حفياً .وفيما يتعلق بالأفراد ،ت�صدر الإنرتبول �أي�ضاً ن�ش��رات خا�صة م�شرتكة بني جمل�س
الأمن والإنرتبول.

هل ميكن رفع ا�سم من القائمة؟
مقدمي الطلبات
تط ّورت عملية �إجراءات رفع الأ�سماء من القائمة ا�ستجابة النتقاد م�ؤ ّداه �أن عدم و�ضوح النظام يعرقل قدرة ّ
املوحدة .ورغم �أن هذه ال�ش��واغل قد عوجلت ال تزال املناق�ش��ة ب�ش���أن �إجراءات
على الطعن بفعالية يف �إدراجهم يف القائمة ّ
الرفع من القائمة م�س��تمرة .ومن �أجل ت�س��هيل �إجراءات رفع الأ�سماء توجد �إجراءات ل�شطب الأفراد والكيانات من قوائم
تقدم من خالله طلبات
اجلزاءات .و�أن�ش�أ جمل�س الأمن مبوجب القرار � )2006( 1730إجراء مركز التن�سيق الذي ميكن �أن ّ
()85
الرفع من القائمة �إىل مركز تن�سيق من�ش�أ داخل فرع الأجهزة الفرعية ملجل�س الأمن ،التابع للأمانة العامة.
يقدم طلباً بالرفع من
املوح��دة �أن ّ
يج��وز لأي فرد (�أفراد) �أو جماعات �أو م�ؤ�س�س��ات و�/أو كيانات ترد �أ�س��ما�ؤهم يف القائمة ّ
()86
ملقدمي الطلبات �أن يقدموا طلب رفع �أ�س��مائهم من القائمة �إما عن طريق عملية مركز التن�س��يق و�إما عن
القائمة .وميكن ّ
طريق الدولة التي يقيمون فيها �أو التي يحملون جن�سيتها .ويف التما�س الرفع من القائمة املقدم �إىل دولة الإقامة �أو اجلن�سية
ينبغي ملقدم الطلب �أن يقدم تربيراً لطلب الرفع من القائمة و�أن يقدم معلومات ذات �صلة و�أن يطلب دعماً للرفع من القائمة.
البت يف رفع �أ�سماء من القائمة املوحدة �أن تنظر يف �أمور من جملتها ما يلي:
ويجوز للجنة لدى ّ
•�إذا كان ا�سم الفرد �أو الكيان قد �أُدرج يف القائمة املوحدة ب�سبب خط�أ يف حتديد الهو ّية؛

املحددة يف القرارات ذات ال�صلة (�أي مث ًال �إذا كان الفرد قد تويف
•�إذا �أ�صبح الفرد �أو الكيان غري م�ستوف املعايري ّ
�أو ثبت �أن االرتباط بفرد �آخر �أو كيان �آخر يف القائمة قد قُطِ َع).
و�س��واء � ِّأقدم الطلب من خالل مركز التن�س��يق �أو َّقدمته دولة ع�ض��و ال ميكن �أن تقرر اللجنة �أن ترفع ا�س��م فرد �أو كيان من
القائمة �إ ّال بتوافق الآراء.

كما تنظر اللجنة يف طلبات مقدمة من دول ب�ش�أن ا�ستثناءات من جتميد الأ�صول مبوجب القرار  )2002( 1452وحظر ال�سفر
جممدة من
مبوجب الفقرة ( 1ب) من القرار  )87(.)2008( 1822و�إذا �أرادت �إحدى الدول الأع�ضاء �أن تفرج عن �أ�صول ّ
�أجل ت�سديد نفقات �أ�سا�سية ،مثل الإيجارات وامل�أكوالت والأدوية واخلدمات القانونية ،يجوز لها �أن تفعل ذلك� ،شريطة �أن
()88
تب ِّلغ بذلك اللجن َة التي �أن�شئت مبوجب القرار  1267و�أن ال تعرت�ض اللجنة على ذلك يف غ�ضون ثالثة �أيام.
( )85انظر مرفق قرار جمل�س الأمن .)2006( 1730
( )86املن�ش�أ مبوجب قرار جمل�س الأمن .)2006( 1730
(� )87أدرجت �أحكام مماثلة يف قرارات �سابقة ذات �صلة.
( )88لالطالع على املزيد من التفا�صيل ب�ش�أن اال�ستثناءات انظر .www.un.org/sc/committees/1267/exemptions.shtml
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و�أخرياً ،جتدر مالحظة �أن �آليات الأمم املتحدة التي �أن�شئت �ضمن جهود مكافحة الإرهاب ال تعمل يف معزل عن بع�ضها و�إمنا
تكمل كل منها الأخرى .ففي القرار  1805امل�ؤرخ � 20آذار/مار�س  ،2008الذي ّ
يركز �أ�سا�س��اً على دور املديرية التنفيذية
للجنة مكافحة الإرهاب يف دعم جلنة مكافحة الإرهاب ،ك َّرر جمل�س الأمن "ت�أكيد احلاجة �إىل تعزيز التعاون اجلاري بني جلنة
مكافحة الإرهاب ،واللجنة املن�ش�أة عم ًال بالقرار  ،)1999( 1267واللجنة املن�ش�أة عم ًال بالقرار  ،)2004( 1540ف� ً
ضال عن
جمموعات اخلرباء التابعة لكل منها ،بو�س��ائل ت�شمل ،عند االقت�ضاء ،تعزيز تبادل املعلومات وتن�سيق الزيارات �إىل البلدان
وتقدمي امل�ساعدة التقنية وغريها من امل�سائل ذات ال�صلة بجميع اللجان الثالث ،و�أعرب عن عزمه على تقدمي التوجيهات �إىل
()89
هذه اللجان ب�ش�أن املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك من �أجل حت�سني تن�سيق جهود مكافحة الإرهاب".

 3-1تدابري الت�صدي للإرهاب على امل�ستويني الإقليمي ودون الإقليمي
تت�ضمن والياتها عم ًال يتعلق بالإرهاب .وهناك تباين كبري بني
هناك عدد كبري من املنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي ّ
واليات تلك املنظمات و�س��لطاتها الت�شريعية .فبع�ضها لها �سلطة ت�شريعية وا�سعة وفوق وطنية ،بينما لي�ست لغريها �إ ّال �سلطة
اعتماد تو�صيات غري ملزمة.
ويق��دم اجلدول التايل قائمة تو�ض��يحية بال�ص��كوك الإقليمي��ة ودون الإقليمية املتعلقة بالإره��اب امللزمة للدول
ّ
الأطراف فيها:
—	اتفاقي��ة منظمة الدول الأمريكية ملنع الأعمال الإرهابية التي ت�أخذ �ش��كل جرائم �ض��د الأ�ش��خا�ص واالبتزاز
املت�صل بها التي لها �أهمية دولية واملعاقبة عليها ،املربمة يف وا�شنطن العا�صمة يف � 2شباط/فرباير ( 1971مودعة
لدى �أمني عام منظمة الدول الأمريكية)
			
WWW

www.oas.org

املعدل،
—	االتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب ،املربمة يف �سرتا�سبورغ يف  27كانون الثاين/يناير  .1997الربوتوكول ِّ
املربم يف �سرتا�سبورغ يف � 15أيار/مايو ( .2003مودعة لدى �أمني عام جمل�س �أوروبا).
			
WWW

conventions.coe.int

—	االتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي ملنع الإرهاب ،املوقّعة يف كامتاندو يف  4ت�شرين الثاين/
نوفمرب ( .1987مودعة لدى �أمني عام رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي)
			
WWW

www.saarc-sec.org

—	االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب ،املوقّعة يف اجتماع ُعقد يف الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة يف
 22ني�سان�/أبريل ( .1998مودعة لدى �أمني عام جامعة الدول العربية)
			
WWW

www.arableagueonline.org

( )89قرار جمل�س الأمن .)2008( 1805
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—	معاهدة التعاون فيما بني الدول الأع�ض��اء يف كومنولث الدول امل�ستقلة ملكافحة الإرهاب ،املعقودة يف مين�سك
يف  4حزيران/يونيه ( .1998مودعة لدى �أمانة كومنولث الدول امل�ستقلة)
			
WWW

www.cis.minsk.by

—	معاهدة منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي ملكافحة الإرهاب الدويل ،املعتمدة يف واغادوغو يف  1متوز/يوليه ( .1999مودعة
لدى �أمني عام منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي)
			
WWW

www.oic-oci.org

—	اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية ملنع الإرهاب ومكافحته ،املعتمدة يف اجلزائر العا�صمة يف  14متوز/يوليه .1999
(مودعة لدى الأمانة العامة ملنظمة الوحدة الأفريقية)
WWW
			

www.africa-union.org

—	رابطة �أمم جنوب �ش��رق �آ�سيا ،اتفاقية رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ملكافحة الإرهاب ،املعتمدة يف �سيبو ،الفلبني،
يف  13كانون الثاين/يناير 2007
			
WWW

www.aseansec.org/19250.htm

—	اتفاقي��ة جمل�س �أوروبا املتعلقة مبنع الإرهاب ،املربمة يف وار�س��و يف � 16أيار/مايو ( .2005مودعة لدى �أمني عام
جمل�س �أوروبا)
			
WWW

http://www.coe.int

تتمم ال�ص��كوك الدولية،
ويف حني �أن ال�ص��كوك الإقليمية توفّر �أُطراً مفيدة ،فهي حمدودة من حيث نطاقها اجلغرايف ،وهي ِّ
ولكن ال ت�ستطيع �أن ّ
حتل حملها .فال�صكوك الدولية ِّمتكن الدول من التعاون مع جميع الدول الأخرى ،مبا فيها ما هو خارج
منها عن املنطقة اجلغرافية املع ّينة املعنية.

	-2القانــ��ون اجلنــائ��ي ال��دويل ،مبــ��ا فـي ذلـــ��ك التعـــ��اون فــي
امل�ســـائل اجلنائيـة
املحدد الأول الذي يتناوله هذا املن�ش��ور.
الأعمال الإرهابية جرائم ،ولذلك �س��وف يكون القانون اجلنائي الدويل هو املجال َّ
ويتف��ق معظم فقه��اء القانون على �أنه توجد فع ًال جمموعة ميك��ن متييزها من القانون اجلنائي الدويل .ولكن لي�س��ت املعامل
الدقيق��ة له��ذه املجموعة مع َّرفة ،رمب��ا لأن هذا املجال هو �أحد جم��االت القانون الدويل الأكرث حيوية وقد �ش��هد كثرياً من
التط ّورات يف الآونة الأخرية .ورمبا ينبثق م�ص��در القانون اجلنائي الدويل يف �أو�س��ع �سياقاته من املبادئ العامة للقانون الدويل
الت��ي تعرتف بها الأمم املتح�ض��رة ،والتي توجد لذل��ك يف القانون العريف الذي تقبله ال��دول ،والقانون اجلنائي العام الذي
ً ()90
تعرتف به الأمم ،واملعاهدات التي حتكم �سلوكاً مع َّينا.
وميكن ت�ص��نيف القانون اجلنائي الدويل وفقاً ملا �إذا كان ال�سلوك املعني دولياً ّ
وي�شكل جرمية �ضد املجتمع العاملي� ،أو �إذا كان
الفعل املعني عرب وطني وي�ؤثّر يف م�صالح �أكرث من دولة واحدة .وبعبارة �أخرى ،ي�شمل مفهوم القانون اجلنائي الدويل فئتني
منف�صلتني من اجلرائم�( :أ) �أكرث اجلرائم خطورة التي تهم املجتمع الدويل (جرائم �ضد الإن�سانية) ،وهي جرائم �ضد الب�شرية
ب�أ�سرها ،مثل الإبادة اجلماعية وجرائم �ضد الإن�سانية والقر�صنة؛ (ب) اجلرائم التي ت�ؤثّر بحكم طبيعتها يف م�صلحة �أكرث من
دول��ة والتي تتطلب تعاوناً قانونياً دولياً يف امل�س��ائل اجلنائية ملالحقتها ق�ض��ائياً بفعالية ،وه��و ما يحدث كثرياً يف حالة اجلرائم
املتعلقة بالأعمال الإرهابية �أو غ�سل الأموال �أو اجلرائم املالية ،و�إتالف البيئة عمداً �أو ا�ستغالل الأطفال يف املواد اخلليعة.
ويقدم هذا الف�ص��ل معلومات عن كل من مفهومي القانون اجلنائي الدويل اللذين ُذكرا عاليه .و�س��وف يع ِّرف اجلزء الأول
ِّ
من هذا الف�ص��ل اجلرائم �ض��د الإن�سانية ويبينِّ كيف ميكن �أن تكون ذات �ص��لة بالإرهاب .و�سوف يتناول اجلزء الثاين من
الف�صل التعاون الدويل يف م�سائل القانون اجلنائي وي�صف الطرائق التي تتعاون بها الدول.

 1-2مقا�ضاة مرتكبي جرائم �ضد قانون الأمم والإرهاب
بينما �أ ّدى ال�ش��عور بالغ�ضب وال�س��خط يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية �إىل حماكمات نورمربغ وطوكيو و�إىل اعتماد اتفاقية
الإب��ادة اجلماعي��ة يف عام  ،1948فهو مل يرتجم فوراً �إىل �إن�ش��اء نظام جديد للعدالة اجلنائي��ة الدولية .وك ِّلفت جلنة القانون
الدويل ،وهي هيئة تابعة للأمم املتحدة م�ؤلفة من خرباء بارزين يف القانون ومك َّر�س��ة لتطوير القانون الدويل تدريجياً ،بو�ض��ع
نظام �أ�سا�س��ي ملحكمة جنائية دولية� .إ ّال �أن العملية كانت تفتقر �إىل الزخم الالزم لها ومل ت�أت بنتائج ملمو�س��ة .وتغيرّ ذلك
يف فرتة ما بعد احلرب الباردة .ففي عام  ،1993عندما ووجه جمل�س الأمن بحروب يف يوغو�س�لافيا ال�س��ابقة� ،أن�ش�أ املحكمة
اجلنائية الدولية ليوغو�س�لافيا ال�س��ابقة ثم �أن�ش���أ بعد ذلك ب�س��نة واحدة املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،ا�ستجابة للإبادة

( )90انظر اجلمعية الأمريكية للقانون الدويل
 "Lawمع موارد �إلكرتونية �أخرى ،يف

"American Society for International Law, ASIL Guide to Electronic Resources for International
www.asil.org/resource/crim1.htm
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اجلماعي��ة التي حدثت يف رواندا .ويف عام  1998اعتمد النظام الأ�سا�س��ي للمحكمة اجلنائية الدولية يف روما ،و�أ َّدى ذلك
�إىل �إن�ش��اء املحكمة اجلنائية الدولية .وقد �س��اهمت وال تزال ت�س��اهم هذه املحكمة واملحكمتان املخ�ص�ص��تان ،من خالل
وتق��دم هامني يف جمال القانون
اجتهاداتهم��ا الق�ض��ائية ،مبا يف ذلك تف�س�يرهما للنظام الداخل��ي اخلا�ص بكل منها ،يف منو ُّ
اجلنائي الدويل املتعلق باجلرائم املرتكبة �ضد قانون الأمم  .delicta juris gentiumوب�صورة خا�صة ،ا�ستمرار تطوير جمموعة
القوانني املتعلقة بامل�س�ؤولية الفردية عن الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية وجرائم احلرب.

1-1-2

من الذي ميكن مقا�ضاته على ارتكاب جرائم �ضد قانون الأمم؟

كما و�ضِّ ��ح عاليه ،ت�شري عبارة اجلرائم املرتكبة �ضد قانون الأمم (� )delicta juris gentiumإىل جرائم تهز �ضمائر الأمم وتعالج
م�س�ؤولية الأفراد اجلنائية .وميكن �أن يكون ه�ؤالء الأفراد يت�صرفون نيابة عن دولة ما �أو قد ال ميثّلون الدولة.

2-1-2

�أين ميكن �إجراء املقا�ضاة على اجلرائم املرتكبة �ضد قانون الأمم؟

ميكن املقا�ضاة على اجلرائم املرتكبة �ضد قانون الأمم �إ ّما على امل�ستوى الوطني و�إ ّما على امل�ستوى الدويل.
رغ��م تط ّور املحاك��م اجلنائية الدولية ،ومن بينها املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�س�لافيا ال�س��ابقة واملحكمة اجلنائية الدولية
لرواندا و�إن�شاء املحكمة اجلنائية الدولية ،ال تزال املحاكم الوطنية هي املحاكم التي تغلب فيها املقا�ضاة على ارتكاب اجلرائم
اخلطرية ذات الأهمية الدولية .وكثرياً ما ال تكون الق�ض��ايا التي حتال �إىل حماكم وطنية معروفة �إ ّال يف البلد �أو املنطقة الذي
جرت فيه املحاكمة .ويف بع�ض احلاالت جتري مقا�ض��اة الأ�ش��خا�ص امل ّتهمني على ارتكاب جرائم دولية �أدرجت يف القانون
الداخلي .ويف حاالت �أخرى جتري مقا�ضاة امل ّتهمني على ارتكاب جرائم حملية عادية ،مثل القتل العمد ،لأن البلد املعني
()91
تخ َّلف عن �إدراج جرائم دولية على نحو واف يف القانون الداخلي.

املحاكم املخ�ص�صة
�أن�ش��ئت املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�س�لافيا ال�س��ابقة( )92مبوجب قرار جمل�س الأمن  ،827مبوجب الف�ص��ل ال�سابع ،يف
� 25أيار/مايو  ،1993وذلك يف مواجهة االنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�س��اين الدويل التي ارتكبت يف �إقليم يوغو�س�لافيا
ال�سابقة منذ عام  .1991و�أن�شئت املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا مبوجب قرار جمل�س الأمن  955يف عام  1994ر ّدا على
الإب��ادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�س��اين الدويل التي ارتكبت يف رواندا يف عام  .1994وتعطي
املحكمتان �أمثلة تو�ضح �سلطات جمل�س الأمن لإن�شاء حماكم خم�ص�صة ا�ستجابة خلطر يهدد ال�سلم والأمن الدوليني ت�شكله
()93
انتهاكات خطرية للقانون اجلنائي الدويل.

( )91لالطالع على نظرة جمملة لقانون الدعوى يف املقا�ضاة الداخلية ،بالأخ�ص فيما يتعلق بالإبادة اجلماعية ،انظر
 ،domesticالذي يبينِّ �أن تلك املقا�ضاة الداخلية حتدث يف جميع مناطق العامل ،يف الأمريكتني و�أوروبا و�أفريقيا ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ.
( )92انظر .www.icty.org
( )93انظر .www.ictr.org

www.preventgenocide.org/punish/

القانون اجلنائي الدويل ،مبا يف ذلك التعاون يف امل�سائل اجلنائية
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املحاكم املختلطة
بالإ�ضافة �إىل املحاكم املخ�ص�صة التي �أن�ش�أها جمل�س الأمن مبوجب الف�صل ال�سابع� ،أن�شئ عدد من املحاكم املختلطة املك ّلفة
()94
بالنظر يف ق�ض��ايا جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �ض��د الإن�سانية والإبادة اجلماعية .ف�أن�شئت املحكمة اخلا�صة ل�سرياليون
بامل�شاركة بني حكومة �سرياليون والأمم املتحدة .وهي خم ّولة مبحاكمة �أولئك الذين يحملون �أكرب امل�س�ؤوليات عن االنتهاكات
اخلطرية للقانون الإن�س��اين الدويل وقانون �س�يراليون املرتكبة منذ  30ت�ش��رين الثاين/نوفمرب  .1996وهناك مثال �آخر على
تخت�ص مبحاكمة كبار
حمكمة خمتلطة يجل�س فيها ق�ض��اة وطنيون ودوليون معاً ،وهي الدوائر اخلا�ص��ة ملحاكم كمبوديا ،التي ّ
�أع�ض��اء حزب اخلمري احلمر )95(،وحمكمة البو�س��نة والهر�س��ك ،الدائرة  ،1املك ّلفة بالنظر يف جرائم احلرب املتعلقة ب�ص��راع
الفرتة  )96(.1995-1992و�إ�ض��افة �إىل ذلك� ،أن�شئت املحكمة اخلا�ص��ة للبنان ،مبوجب اتفاق بني الأمم املتحدة واجلمهورية
اللبناني��ة ،عم ًال بقرار جمل�س الأمن  )2006( 1664امل���ؤرخ � 29آذار/مار�س  ،2006الذي �أ ّيده قرار جمل�س الأمن 1757
( .)2007وتتم ّيز املحكمة اخلا�ص��ة للبنان ،التي �س��وف يجل�س فيها ق�ضاة لبنانيون وق�ض��اة دوليون ،عن غريها من املحاكم
املختلطة ال�س��الفة الذكر يف �أنها لي�س��ت خم ّولة بالنظر يف جرائم حرب وجرائم مرتكبة �ض��د الإن�س��انية ،و�إمنا تنظر يف جرمية
ً ()97
�سيا�سية ا�ستهدفت �شخ�صاً واحداً مع َّينا.

املحكمة اجلنائية الدولية
املخ�ص�ص��ة ب�أنها حمكمة دائمة ذات نطاق عاملي (فال تقت�ص��ر واليتها الق�ض��ائية
تتم َّيز املحكمة اجلنائية الدولية عن املحاكم ّ
على بلد �أو �إقليم واحد يف العامل) .و�أن�ش��ئت مبوجب نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،الذي جاءت ت�سميته
هذه لأنه اعتمد يف روما� ،إيطاليا ،يف  17متوز/يوليه  1998من قبل م�ؤمتر الأمم املتحدة الدبلوما�سي للمفو�ضني املعني ب�إن�شاء
حمكمة جنائية دولية .ونظام روما الأ�سا�سي معاهدة دولية لي�ست ملزمة �إ ّال للدول التي تعرب ر�سمياً عن موافقتها على �أن
تكون ملزمة ب�أحكامها .وت�ص��بح تلك الدول عندئذ "�أطرافاً" يف النظام الأ�سا�سي .ودخل النظام الأ�سا�سي ح ِّيز النفاذ وفقاً
لأحكامه يف  1متوز/يوليه ،2002مبجرد �أن �أ�صبحت  60دولة طرفاً فيه.
ويج��وز للمحكم��ة اجلنائية الدولية مبوجب نظام روما الأ�سا�س��ي �أن تق ّرر واليتها الق�ض��ائية على الإب��ادة اجلماعية واجلرائم
ن�ص تكميلي ب�ش�أن
املرتكبة �ض��د الإن�س��انية وجرائم احلرب ،كما جاء تعريفها بالتف�ص��يل يف نظام روما الأ�سا�س��يِّ .
ويقدم ّ
"عنا�صر اجلرائم" تفا�صيل عنا�صر كل من هذه اجلرائم .وعالوة على ذلك� ،أدرجت جرمية العدوان يف نظام روما الأ�سا�سي،
�إ ّال �أن املحكمة اجلنائية الدولية ال ت�ستطيع يف الوقت الراهن �أن تق ّرر واليتها الق�ضائية على هذه اجلرمية لأنه مل يتم �أي اتفاق
حتى الآن ب�ش�أن تعريف للعدوان وال�شروط التي ميكن �أن تق ّرر املحكمة مبوجبها واليتها الق�ضائية.

( )94انظر  .www.sc-sl.orgوقد �أ�صدرت املحكمة اخلا�صة �أحكاماً يف جرمية الإرهاب.
( )95انظر .www.eccc.gov.kh/english/default.aspx
( )96انظر .www.sudbih.gov.ba/?jezik=e
( )97انظر .www.un.org/apps/news/infocus/lebanon/tribunal
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واملحكمة اجلنائية الدولية لها والية ق�ضائية على الأفراد املتهمني بارتكاب تلك اجلرائم .وي�شمل ذلك الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني
مبا�ش��رة عن ارتكاب اجلرائم� ،إ�ض��افة �إىل �آخرين قد يكونون م�س���ؤولني ع��ن اجلرائم ،وذلك مث ًال بالإعان��ة �أو التحري�ض �أو
م�س��اعدة ارتكاب جرمية بطريقة �أخرى .وت�ش��مل املجموعة الأخرية �أي�ضاً القادة الع�سكريني �أو غريهم من �أ�صحاب ال�سلطة
العليا يرد تعريف م�س�ؤوليتهم يف النظام الأ�سا�سي.
ولي�س للمحكمة اجلنائية الدولية والية ق�ضائية �شاملة ،فهي ال ت�ستطيع �أن تقرر الوالية الق�ضائية �إ ّال �إذا:
•كان امل َّتهم من مواطني دولة طرف �أو دولة تقبل بوجه �آخر اخت�صا�ص املحكمة؛

()98

•وقعت اجلرمية يف �أرا�ضي دولة طرف �أو دولة تقبل بوجه �آخر اخت�صا�ص املحكمة؛
املدعي العام ،ب�صرف النظر عن جن�سية املتهم وموقع
•�أحال جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة الو�ض��ع �إىل ّ
اجلرمية.
كم��ا �أن الوالية الق�ض��ائية للمحكمة تقت�ص��ر عل��ى الأحداث التي وقعت من��ذ  1متوز/يوليه  .2002وحت��ى عندما تكون
للمحكمة والية ق�ض��ائية ال تتخذ �إجرا ًء بال�ض��رورة .فيق�ض��ي مبد�أ "التكامل" ب�أن بع�ض الق�ضايا ال تكون مقبولة حتى �إذا
كانت للمحكمة والية ق�ضائية .وتكون الق�ضية مقبولة عموماً �إذا كانت حتقِّق فيها �أو تالحقها ق�ضائياً دولة لها والية ق�ضائية.
�إ ّال �أن ق�ض��ية قد تكون مقبولة �إذا كانت الدولة القائمة بالتحقيق �أو باملالحقة الق�ض��ائية غري راغبة يف اال�ض��طالع بالتنفيذ
�أو باملالحقة الق�ض��ائية �أو غري قادرة حقيقة على ذلك .فمث ًال ،تكون ق�ض��ية مقبولة �إذا ا�ض��طلع ب�إجراءات وطنية بق�صد �سرت
ال�ش��خ�ص املعني من امل�س���ؤولية اجلنائية .و�إ�ضافة �إىل ذلك تكون ق�ضية غري مقبولة �إن مل تكن على قدر من اخلطورة يكفي
()99
لتربير �إجراء �آخر من جانب املحكمة.
املحكمة اجلنائية الدولية
ال ين�ص النظام الأ�سا�س��ي للمحكمة اجلنائية الدولية على اخت�صا�ص��ها باملالحقة الق�ضائية جلرائم "الإرهاب" ،ولكن
يجوز لها مالحقة الأعمال الإرهابية ق�ض��ائيا �إذا كانت ترقى �إىل جرائم حرب �أو جرائم �ض��د الإن�سانية �أو �إبادة جماعية
يف حدود التعريف املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي.
WWW

http://www.icc-cpi.int

ميكن �أن متار�س املحكمة اجلنائية الدولية اخت�صا�صها بثالثة طرائق خمتلفة مبوجب النظام الأ�سا�سي( )100هي:
•الإحالة من جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة؛
•الإحالة من دولة طرف؛
املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية من تلقاء نف�سه.
•بنا ًء على طلب ّ
( )98النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادة " ،12ال�شروط امل�سبقة ملمار�سة االخت�صا�ص".
( )99النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادة " ،17امل�سائل املتعلقة باملقبولية".
( )100النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادة " ,13ممار�سة االخت�صا�ص".
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دارت مناق�ش��ة �أثناء مفاو�ضات نظام روما الأ�سا�سي ب�ش���أن �إدراج الإرهاب �ضمن اجلرائم التي يجوز �أن ي�شملها اخت�صا�ص
املحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة� ،إ ّال �أنه تق َّرر عدم �إدراجه )101(.و�س��وف ُيعقَ��د يف عام  2009م�ؤمتر ا�ستعرا�ض��ي جلمعية الدول
الأطراف للبت يف ما �إذا كان من املالئم �إدخال �أي تعديالت على نظام روما الأ�سا�سي .واعتمد املفو�ضون لإن�شاء حمكمة
()102
جنائية دولية قراراً يف عام � ،1998أو�صى بالنظر يف هذه املنا�سبة يف �إدراج جرائم الإرهاب �ضمن اخت�صا�ص املحكمة.
	3-1-2ه��ل توج��د جرمية م��ن ن��وع خا�ص حت��ت م�سم��ى "الإره��اب" يف القان��ون اجلنائي
الدويل؟
ال توجد جرمية "�إرهاب" دولية يف عرف اجلرائم املرتكبة �ض��د قانون الأمم ،وبذلك لي�س الإرهاب يف حد ذاته جرمية حرب
وال جرمية �ضد الإن�سانية .و�أحد �أ�سباب ذلك هو �أنه ال يوجد اتفاق دويل عام على تعريف للإرهاب )103(.وعالوة على ذلك،
تت�ض��من النظم الأ�سا�س��ية ملختلف املحاكم "الإرهاب" بو�ص��فه جرمية من نوع خا�ص .وكما ذكر �أعاله ،يف حني �أنه قد
ال
ّ
نوق�شت م�س�ألة �إدراج "الإرهاب" يف نظام روما الأ�سا�سي كفئة من اجلرائم التي يكون للمحكمة اجلنائية الدولية اخت�صا�ص
عليه��ا مل يكن هناك توافق يف الآراء وقت اعتماد النظام الأ�سا�س��ي ،ولن جتري مناق�ش��ات �أخ��رى �إ ّال يف عام  .2009وقد
�أعرب م�ؤمتر روما ب�ش���أن املحكمة اجلنائية الدولية عن �أ�س��فه "لأنه مل ميكن االتفاق على تعريف مقبول ب�صورة عامة جلرائم
()104
الإرهاب وجرائم املخدرات من �أجل �إدراجها �ضمن اخت�صا�ص املحكمة".
	4-1-2ه��ل ميكن �أن تن��درج الأعم��ال الإرهابية �ضمن فئ��ات "جرائم احل��رب" �أو "اجلرائم
املرتكبة �ضد الإن�سانية" �أو "الإبادة اجلماعية"؟
يجوز مع ذلك �أن تندرج الأعمال الإرهابية الفردية �ض��من فئة جرائم احلرب �أو جرائم �ض��د الإن�سانية �إذا ا�ستوفت ال�شروط
املن�ص��و�ص عليها يف الأحكام التي حتظرها .و�إ�ض��افة �إىل ذلك ،قد ترتتب على ردود فعل غري متنا�سبة وغري قانونية للإرهاب
من جانب دولة م�س�ؤولية جنائية فردية ترقى �إىل �أعمال تندرج �ضمن تعريف اجلرائم الدولية.
الأعمال الإرهابية كجرمية حرب
يف الواقع،
يت�ض��من النظام الأ�سا�س��ي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اخلا�ص��ة ل�س�يراليون �أحكاماً( )105ت�شري
ّ
�ص��راحة �إىل حظر للإرهاب يف �س��ياق النـزاع امل�س�� ّلح ،كفئة فرعية خا�ص��ة جلرائم احلرب التي يحكمها القانون الإن�ساين
الدويل ،الوارد مناق�شته �أدناه� .إال �أن النظامني الأ�سا�سيني املذكورين ال يت�ضمنان "الإرهاب" كجرمية عامة.
( )101انظر .www.un.org/News/facts/iccfact.htm
( )102الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر الأمم املتحدة الدبلوما�س��ي للمفو�ض�ين املعني ب�إن�ش��اء حمكمة جنائية دولية ،املحررة يف روما يف  17متـوز/يوليه ( ،1998الوثيقة
.)A/CONF.183/10
( )103انظر �أي�ضاً الف�صل .1-2-1
( )104الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر الأمم املتحدة الدبلوما�سي للمفو�ضني املعني ب�إن�شاء حمكمة جنائية دولية ،املرفق الأول ،القرار هاء ،املحررة يف روما يف  17متوز/
يوليه ( ،1998الوثيقة .)A/CONF.183/10
( )105انظ��ر النظام الأ�سا�س��ي ملحكم��ة رواندا ،املادة ( 4د) ،املتاح��ة �إلكرتونياً www.un.org/ictr/statute.html؛ والنظام الأ�سا�س��ي للمحكمة اخلا�ص��ة
ل�سرياليون ،املادة ( 3د) ،املتاحة �إلكرتونيا يف .www.sc-sl.org/Documents/scsl-statute.html
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ولك��ي تعترب الأعمال الإرهابية "جرائم حرب" يجب �أن حتدث يف �س��ياق نـزاع م�س��لح .وجرائم احلرب انتهاكات خطرية
لقواعد القانون الإن�ساين الدويل التي �سوف توا�صل مناق�شتها يف الف�صل  -3القانون الدويل ب�ش�أن ا�ستعمال القوة (jus ad
 )bellumوالقانون الإن�ساين الدويل وقت احلرب (.)jus in bello
الأعمال الإرهابية كجرمية �ضد الإن�سانية
"اجلرائم �ض��د الإن�س��انية" هي �أعمال (مثل القتل العمد �أو التعذيب �أو الأعمال الال�إن�س��انية) املوجهة �ض��د ال�سكان
املدنيني على �ش��كل وا�س��ع النطاق �أو منتظم� ،إ ّما يف وقت احلرب و�إما يف وقت ال�س��لم .وقد تباين تعريف اجلرائم املرتكبة
�ضد الإن�سانية ح�سب االخت�صا�ص وال�سياق املعنى.
مثال:
نظام روما املن�شئ للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادة :7
اجلرائم �ضد الإن�سانية
 -1لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سيّ ،
ي�شكل �أي فعل من الأفعال التالية "جرمية �ضد الإن�سانية" متى ارتكب يف �إطار
موجه �ضد �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،وعن علم بالهجوم:
هجوم وا�سع النطاق �أو منهجي ّ
(�أ)
القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛
(ج) اال�سرتقاق؛
(د)	�إبعاد ال�سكان �أو النقل الق�سري لل�سكان؛
(هـ) ال�سجن �أو احلرمان ال�شديد على �أي نحو �آخر من احلرية البدنية مبا يخالف القواعد الأ�سا�سية للقانون الدويل؛
التعذيب؛
(و)
(ز)	االغت�صاب� ،أو اال�ستعباد اجلن�سي� ،أو الإكراه على البغاء� ،أو احلمل الق�سري� ،أو التعقيم الق�سري� ،أو
�أي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف اجلن�سي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة؛
(ح)	ا�ض��طهاد �أية جماعة حمددة �أو جمموع حمدد من ال�س��كان لأ�س��باب �سيا�س��ية �أو عرقية �أو قومية �أو
�إثنية �أو ثقافية �أو دينية� ،أو متعلقة بنوع اجلن�س على النحو املع ّرف يف الفقرة � ،3أو لأ�سباب �أخرى من
امل�س��لم عامليا ب�أن القانون الدويل ال يجيزها ،وذلك فيما يت�ص��ل ب�أي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة �أو
ب�أية جرمية تدخل يف اخت�صا�ص املحكمة؛
(ط) االختفاء الق�سري للأ�شخا�ص؛
(ي) جرمية الف�صل العن�صري؛
(ك)	الأفعال الال�إن�س��انية الأخرى ذات الطابع املماثل التي تت�س��بب عمداً يف معاناة �ش��ديدة �أو يف �أذى
خطري يلحق باجل�سم �أو بال�صحة العقلية �أو البدنية.
 -2لغر�ض الفقرة :1
يت�ضمن االرتكاب
(�أ)	تعني عبارة "هجوم ّ
موجه �ض��د �أية جمموعة من ال�س��كان املدنيني" نهجاً �سلوكياً ّ
املتكرر للأفعال امل�ش��ار �إليها يف الفقرة � 1ض��د �أية جمموعة من ال�سكان املدنيني ،عم ًال ب�سيا�سة دولة
�أو منظمة تق�ضي بارتكاب هذا الهجوم� ،أو تعزيزاً لهذه ال�سيا�سة؛
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حد
قد تندرج بع�ض الأعمال الإرهابية �ض��من تعريف "جرائم �ض��د الإن�سانية" عندما تكون وا�س��عة النطاق �أو منتظمة �إىل ّ
ٍ
كاف .ويقت�ضي النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية(� )106أن تكون اجلرائم املرتكبة �ضد الإن�سانية تعزيزاً ل�سيا�سة دولة
�أو منظمة تق�ضي بارتكاب مثل هذا الهجوم على �سكان مدنيني ،ولكنه ال يقت�ضي �أنه يجب �أن يت�سنى عزو الأعمال �إىل دولة.
ويتوقف ما �إذا كان ميكن �أو ال ميكن �أن ترقى �أعمال �إرهابية �إىل جرائم �ضد الإن�سانية �إىل حد كبري على نطاقها .فمن امل�ستبعد
�أن تكون الأعمال املتفرقة �أو الع�ش��وائية وا�س��عة النطاق �أو منتظمة بقدر كاف� ،إ ّال �أن عم ًال وحيداً عظيم احلجم قد يرقى يف
حد ذاته �إىل هجوم وا�سع النطاق يرقى �إىل جرمية �ضد الإن�سانية� .أ ّما �إذا كان هجوم معينَّ منتظماً �أو غري منتظم فيمكن تقدير
()107
ذلك ا�ستناداً �إىل �أدلة على حدوث �سل�سلة من الهجمات �أو على وجود خطة �أو �سيا�سة وا�ضحة املعامل وراء الهجوم.
الأعمال الإرهابية ك�إبادة جماعية
م��ن املمكن ،نظرياً على الأقل� ،أن تدخل الأعمال الإرهابية �ض��من نطاق "الإبادة اجلماعي��ة" .فتفرت�ض الإبادة اجلماعية
عن�صراً ذهنيا ،مبعنى "ق�صد �إهالك جماعة قومية �أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية ب�صفتها هذه� ،إهالكاً ك ّلياً �أو جزئياً" ،وعن�صراً مادياً
يت�ض��من خم�س��ة �أفعال وارد و�ص��فها يف الأجزاء (�أ ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) .ويجب �أن ت�شمل جرمية العن�صرين كليهما
ّ
ت�س��مى "�إبادة جماعي��ة" .وال يجوز �أن تندرج الأعمال الإرهابية �ض��من نطاق الإبادة اجلماعية �إ ّال عندما يت�ص�� َّرف
لك��ي َّ
اجلاين بالعزم الالزم مع الق�صد الالزم "لإهالك جماعة قومية �أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية ب�صفتها هذه� ،إهالكاً ك ّلياً �أو جزئياً"
و�إذا كانت الأعمال الإرهابية املرتكبة ت�س��تويف ال�ش��روط املن�ص��و�ص عليها يف قائمة الأفعال املحظ��ورة يف اجلزء الثاين من
تعريف الإبادة اجلماعية.

اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،املادة 2
(حل حملها نظام روما الأ�سا�سي ،املادة :)6
لغر�ض هذا النظام الأ�سا�سي ،تعني "الإبادة اجلماعية" �أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بق�صد �إهالك جماعة قومية
�أو �إثنية �أو عرقية �أو دينية ،ب�صفتها هذه� ،إهالكاً كلياً �أو جزئيا:
(�أ) قتل �أفراد اجلماعة؛
(ب)	�إحلاق �ضرر ج�سدي �أو عقلي ج�سيم ب�أفراد اجلماعة؛
(ج)	�إخ�ضاع اجلماعة عمداً لأحوال معي�شية يق�صد بها �إهالكها الفعلي كلياً �أو جزئياً؛
(د) فر�ض تدابري ت�ستهدف منع الإجناب داخل اجلماعة؛

(هـ)

نقل �أطفال اجلماعة عنوة �إىل جماعة �أخرى.

وختاماً ،ال ميكن الف�صل يف امل�س�ؤولية الفردية عن �أعمال �إرهابية يف �إطار القانون اجلنائي الدويل مبعنى اجلرائم املرتكبة �ضد
قانون الإن�س��انية �إ ّال �إذا كان من امل�س��تطاع �أي�ضاً ت�صنيف العمل الإرهابي �ضمن جرائم الإبادة اجلماعية �أو جرائم احلرب �أو
جرائم مرتكبة �ضد الإن�سانية.
( )106نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املــادة  ،A/CONF.183/9 ،7متاح �إلكتـرونيا يف
.Rome_Statute_120704-EN.pdf
( )107اجتهادات املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ،انظر  www.ictr.orgو .www.icty.org

www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/
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	2-2التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية والإرهاب
مع تزايد النطاق الدويل لظاهرة الإرهاب �أ�صبح التعاون فيما بني الدول من �أجل منع الأعمال الإرهابية وتقدمي الإرهابيني
�إىل العدالة عن�صراً حا�سماً يف نهج العدالة اجلنائية امل ّتبع �إزاء مكافحة الإرهاب .والتعاون الدويل من خالل ت�سليم املطلوبني
للعدالة وامل�س��اعدة القانوني��ة املتبادلة له �أهمية حيوية من �أجل القب�ض على الإرهابيني امل�ش��تبه فيهم ونقلهم ملحاكمتهم �أو
لتنفيذ حكم� ،إ�ضافة �إىل احل�صول على الأد ّلة الالزمة لنجاح املقا�ضاة وجتميد �أ�صول الإرهابيني .والتعاون الدويل يف امل�سائل
اجلنائية هو مفتاح مكافحة الإفالت من العقاب على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
	1-2-2الوالي��ة الق�ضائية :ما ه��ي الأ�س�س التي ميكن �أن ت�ستند �إليه��ا املحاكم الوطنية لتقرير
الوالية الق�ضائية على اجلرائم ذات الأهمية الدولية؟
هناك عدد من الأ�س���س التي ميكن للمحاكم الوطنية �أن ت�ستند �إليها لتقرير واليتها الق�ضائية على جرائم ذات �أهمية دولية،
من بينها الإرهاب ،و�أهمها ما يلي:
م�سجلة يف الدولة (االخت�صا�ص
•متى ارتكبت اجلرائم يف �أرا�ضي الدولة �أو على منت �سفن ترفع علمها �أو طائرات ّ
الإقليمي)
•متى كان امل�شتبه فيهم من مواطني الدولة (االخت�صا�ص ال�شخ�صي الإيجابي)
•متى كان ال�ضحايا من مواطني الدولة (االخت�صا�ص ال�شخ�صي ال�سلبي)
•مت��ى يرق��ى ال�س��لوك �إىل جرمية دولية خط�يرة مثل اجلرائم �ض��د الإن�س��انية �أو جرائم احلرب (الوالية الق�ض��ائية
ال�شاملة).
حتدد الأ�س�س التي يجب
تت�ضمن االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع الإرهاب وقمعه �أحكاماً ِّ
ومن هذا املنحىّ ،
()108
على الدول �أو التي ت�ستطيع على �أ�سا�سها �أن تق ِّرر واليتها الق�ضائية بالن�سبة �إىل اجلرائم الواردة يف ال�صك ذي ال�صلة.
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل  ،1998املادة :6
 -1تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابري لتقرير واليتها الق�ض��ائية على �أي جرمية من اجلرائم املن�ص��و�ص عليها
يف املادة  .2حني تكون اجلرمية قد ارتكبت:

(�أ)
(ب)

يف �إقليم تلك الدولة؛ �أو
م�سجلة مبوجب قوانينها وقت ارتكاب اجلرمية؛ �أو
على منت �سفينة ترفع علم تلك الدولة �أو طائرة ّ

(ج)

على يد �أحد مواطني تلك الدولة.

( )108عالوة على ذلك ،بالنظر �إىل االلتزام الوارد يف قرار جمل�س الأمن  )2001( 1373بتجرمي �أعمال مع َّينة متع ّلقة بالإرهاب� ،س��وف يتعينَّ على الدول
فين�ص الق��رار  ،)2001( 1373مث ًال ،على �أنه على جميع ال��دول "كفالة تقدمي �أي
�أي�ض��اً �أن تق��رر الوالية الق�ض��ائية من �أجل مقا�ض��اة مرتكبي تلك الأعمالّ .
�شخ�ص ي�شارك يف متويل �أعمال �إرهابية �أو تدبريها �أو الإعداد لها �أو ارتكابها �أو دعمها �إىل العدالة وكفالة �إدراج الأعمال الإرهابية يف القوانني والت�شريعات املحلية
بو�ص��فها جرائم خطرية وكفالة �أن تعك�س العقوبات على النحو الواجب ج�س��امة تلك الأعمال الإرهابية ،وذلك بالإ�ض��افة �إىل �أي تدابري �أخرى قد تتخذ يف هذا
ال�صدد".
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 -2يج��وز �أي�ض��اً للدول��ة الطرف �أن تق ِّرر واليتها الق�ض��ائية عل��ى �أي جرمية من هذا القبيل ح�ين تكون اجلرمية قد
ارتكبت:
(�أ) �ضد �أحد مواطني تلك الدولة؛ �أو
(ب)	�ضد مرفق للحكومة �أو الدولة تابع لتلك الدولة باخلارج ،مبا يف ذلك ال�سفارات �أو غريها من الأماكن
الدبلوما�سية �أو القن�صلية التابعة لتلك الدولة؛ �أو

[]...

(ج)
(د)
(هـ)

على يد �شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد حمل �إقامته املعتاد يف �إقليم تلك الدولة؛ �أو
يف حماولة ت�ستهدف حمل تلك الدولة على القيام ب�أي عمل من الأعمال �أو االمتناع عن القيام به؛ �أو
على منت طائرة ُت�شغِّلها حكومة تلك الدولة.

 -4كذلك تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتقرير واليتها الق�ضائية على اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة 2
املدعى ارتكابه اجلرمية موجوداً يف �إقليمها وال ت�س ّلمه �إىل �أي من الدول الأطراف
يف احلاالت التي يكون فيها ال�شخ�ص ّ
التي ق ّررت واليتها الق�ضائية وفقاً للفقرة � 1أو .2
 -5ال حتول هذه االتفاقية دون ممار�سة �أي والية جنائية تق ِّررها دولة طرف وفقاً لقانونها الداخلي.
2-2-2

ت�سليم املطلوبني :ما هو الت�سليم وكيف يعامل مبوجب القانون الدويل؟

ينطوي الت�س��ليم على نقل �ش��خ�ص م��ن دولة �إىل دولة �أخ��رى لأغرا�ض املالحقة اجلنائي��ة �أو لتنفيذ حكم جنائي
مت��ى كان الهارب قد �أدين بارتكاب جرمية جنائية .وال يحدث الت�س��ليم �إال عندما يكون هناك اتفاق بني الدولتني
املعنيتني.
وت�س��ليم املطلوب�ين ( )extraditionيختلف عن �أ�ش��كال �أخ��رى من النقل (مثل الإبعاد �أو الطرد �أو ت�س��ليم الأ�ش��خا�ص
حداً �أدنى من ال�ضمانات
ال�س��تجوابهم ( ))renditionمن حيث �إن ت�س��ليم املطلوبني يو ِّفر لل�ش��خ�ص الذي يجري ت�سليمه ّ
الإجرائية .ويرد و�صف لهذه ال�ضمانات مبزيد من التف�صيل �أدناه.
ال يوجد التزام عام مبوجب القانون الدويل ب�أن ت�س�� ِّلم الدولة �شخ�ص��اً .وينبع واجب الت�س��ليم عادة من معاهدات ثنائية �أو
متعددة الأطراف خا�صة بالت�سليم� ،إ ّال �أن وجود معاهدة لي�س �شرطاً �ضروريا للت�سليم فيما بني الدول.
و�ض��عت الأمم املتحدة معاهدة منوذجية لت�سليم املجرمني )109(،قد تو ّد الدول �أن ت�ستند �إليها يف و�ضع اتفاقاتها من هذا النوع
اخلا�صة بالت�سليم.
( )109بال�صيغة املعتمدة مبوجــب قــرار اجلمعية العامــة  116/45املـــ�ؤرخ  14كانـــون الأول/دي�سمرب  ،1990املعاهـــدة النموذجية لت�سليم املجرمني،
املعدلة الحقاً مبوجب قرار اجلمعية العامة  88/52امل�ؤرخ  12كانون الأول/دي�سمرب  ،1997التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية.A/RES/52/88 ،
A/RES/45/116؛ ّ
انظر  .www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdfيف هذا ال�سياق ،انظر �أي�ضاً القانون النموذجي ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني ،الذي
و�ضعه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf ،
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مثال:
معاهدة الأمم املتحدة النموذجية لت�سليم املجرمني،1990 ،
()110
املادة العا�شرة :االلتزام بالت�سليم
يوافق كل طرف على �أن ي�س ِّلم للطرف الآخر ،عند الطلب ووفق �أحكام هذه املعاهدة� ،أي �شخ�ص مطلوب للمحاكمة
يف الدولة الطالبة ب�سبب جرم يجوز الت�سليم ب�ش�أنه� ،أو لفر�ض عقوبة �أو لتنفيذها ب�صدد هذا اجلرم.
وهناك �أي�ض��اً عدد من معاهدات الت�س��ليم الإقليمية حتكم ترتيبات الت�س��ليم بني الدول الأطراف يف تلك املعاهدات،
وهي تعك�س التقاليد القانونية امل�ش�تركة �أو الأحكام واملعايري املقبولة عموماً يف مناطق مع َّينة والتي قد ت�س��مح بالتايل باتباع
()112
مب�سطة.
�إجراءات َّ

()111

ويجوز �أن تفر�ض معاهدات �أخرى التزامات فيما يتعلق بالت�س��ليم ب�ش���أن جرائم مع ّينة خطرية ب�ص��ورة خا�صة .واالتفاقيات
املحددة
والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع الإرهاب وقمعه( )113تن�ص على �أ�س��ا�س تعاهدي للت�س��ليم فيما يتعلق باجلرائم َّ
التي ت�شملها.
مثال:
اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولية،
مبا فيهم املوظفون الدبلوما�سيون ،1973
املادة :8
كل جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  2مل تدرج يف قائمة اجلرائم التي ت�ستدعي ت�سليم املجرمني يف �أية معاهدة
لت�س��ليم املجرمني نافذة فيما بني الدول الأطراف تعترب مدرجة يف تلك القائمة بتلك ال�ص��فة .وتتعهد الدول الأطراف
باعتبار هذه اجلرائم جرائم ت�ستدعي ت�سليم املجرمني يف كل معاهدة لت�سليم املجرمني تعقدها فيما بينها يف امل�ستقبل.
�	-1إذا تلقّت دولة من الدول الأطراف تع ّلق ت�سليم املجرمني على �شرط وجود معاهدة طلب بت�سليم املجرمني ،من
دولة �أخرى من الدول الأطراف ال ترتبط معها مبعاهدة لت�سليم املجرمني ،فلها� ،إذا قررت الت�سليم ،اعتبار هذه االتفاقية
الأ�س��ا�س القانوين للت�س��ليم بخ�ص��و�ص اجلرائم املب َّينة .وتخ�ضع عملية ت�س��ليم املجرمني للأنظمة الإجرائية وال�شروط
الأخرى املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة التي ّقدم �إليها الطلب.
( )110انظر .www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition.pdf
( )111مث ًال ،االتفاقية الأوروبية املتعلقة بت�س��ليم املجرمني ل�س��نة http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/024.htm ،1957؛ واالتفاقية
املب�س��ط للت�س��ليم فيما بني الدول الأع�ض��اء يف االحت��اد الأوروب��ي ل�س��نة http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l14015a.htm ،1995؛
املتعلقة بالإجراء ّ
وبروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي ب�ش�أن الت�سليم ل�سنة ( 2002مل يدخل بعد ح ِّيز النفاذ)www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ ،
sadc/protextra.pdf؛ �إلخ ،واتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش���أن الت�سليم ل�س��نة www.oas.org/juridico/English/treaties/b-47,htm ،1981؛ واالتفاقية ب�ش�أن
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�صة باجلماعة
االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا.
يب�س��ط
الذي
2001؛
ل�س��نة
أع�ض��اء
ل
ا
الدول
بني
املطلوبني
ت�س��ليم
إجراءات
�
و
أوروبي
ل
ا
التوقيف
أمر
�
أن
�
ب�ش��
أوروبي
ل
ا
لالحتاد
( )112انظر املق ّرر الإطاري
ّ
�إىل حد كبري �إجراءات ت�س��ليم الفاري��ن داخل االحتاد الأوروبي .ملزيد من الإحال��ة ،انظ��ر http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/
.fsj_criminal_extradition_en.htm
( )113يجري �إعداد دليل ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ب�ش�أن التعاون الق�ضائي الدويل يف ق�ضايا الإرهاب.
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�	-2أما الدول الأطراف التي ال تع ّلق ت�سليم املجرمني على �شرط وجود معاهدة فتعترب هذه اجلرائم فيما بينها جرائم
يقدم
ت�س��تدعي ت�سليم املجرمني مع مراعاة النظم الإجرائية وال�ش��روط الأخرى املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة التي ّ
�إليها الطلب.
 -3تعترب كل جرمية من هذه اجلرائم ،لغر�ض ت�سليم املجرمني فيما بني الدول الأطراف ،ك�أنها ارتكبت ال يف مكان
وقوعها فقط بل ويف �إقليم كل من الدول املطلوب �إليها تقرير واليتها القانونية وفقاً للفقرة  1من املادة .3
تت�ض��من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�س��اد( )114واتفاقي��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة ع�بر الوطنية(� )115أحدث
ّ
الأح��كام املتعلق��ة بالتع��اون القانوين الدويل يف م�س��ائل القانون اجلنائي .وهذا �أمر مهم يف �س��ياق مكافح��ة الإرهاب لأن
الإرهابيني رمبا يكونون متورطني يف الف�ساد ورمبا ي�ستعملون نف�س الأ�ساليب التي ت�ستعملها اجلماعات الإجرامية املنظمة عرب
يت�ضمن تعريف تعبري
الوطنية .ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن ت�س��تكمل االتفاقيتان ال�ص��كوك العاملية ملكافحة الإرهاب .فال ّ
"جماعة �إجرامية منظمة" الوارد يف اتفاقية اجلرمية املنظمة اجلماعات التي ال ت�سعى للح�صول على "منفعة مالية �أو منفعة
مادية �أخرى" بغية ا�س��تبعاد اجلماعات ذات الدوافع ال�سيا�س��ية واالجتماعية البحتة ،وهو ما قد يكون احلال بالن�س��بة �إىل
جماع��ات �إرهابية وجماعات متمردة مع ّينة� .إ ّال �أن اتفاقية اجلرمية املنظمة ميكن �أن تنطبق على �أي جرائم ت�ش��ملها االتفاقية
ا�س��تخدمت غ�س��ل الأموال
ترتكبها جماعة �إرهابية (مث ًال� ،إذا ارتكبت جماعة �إرهابية جرمية �س��رقة �أو تهريب خمدرات �أو
َ
لتدبري منافع مالية ومادية لتمويل �أن�شطتها).
تهم مالحظة �أن املادة  16من اتفاقية اجلرمية املنظمة تن�ص على �إطار تف�ص��يلي للغاية لتمكني الت�س��ليم فيما
يف هذا ال�ص��دد ُّ
معجلة وكف�ؤة وت�ض ِّيق �أ�سباب رف�ض الت�سلم وتق�صيها.
يتعلق باجلرائم التي ت�شملها .فاملادة  16تهدف �إىل عملية َّ

)1

ماذا يق�صد مببد�أ "�إما الت�سليم و�إما املحاكمة"

�إن بع�ض اجلرائم خطرية �إىل حد �أنه عندما يوجد �شخ�ص ي�شتبه يف �أنه ارتكب جرمية من هذا النوع يف �إقليم دولة ما ،تكون
تلك الدولة مل َزمة �إ ّما بت�س��ليم امل�ش��تبه فيه �إىل دولة تطالب بالوالية الق�ضائية ملحاكمته و�إ ّما بتقدمي ال�شخ�ص للمحاكمة �أمام
حماكمها الوطنية .ويعرف ذلك مببد�أ (� )aut dedere aut judicareأو مبد�أ "�إ ّما الت�س��ليم و�إ ّما املحاكمة" )116(.وهو نوع من
الوالية الق�ض��ائية العاملية يق�ص��د منها مكافحة الإفالت من املعاقبة على جرائم جنائية خط�يرة ،من بينها جرائم الإرهاب.
وجترى �أي�ضاً مناق�شة ب�ش�أن ما �إذا كان ميكن �أن ّ
ي�شكل ذلك مبد�أ يف القانون الدويل العريف فيما يتعلق ببع�ض اجلرائم اخلطرية
ذات الأهمية الدولية( )117ولكنه ال يوجد بعد اتفاق عام على هذه النقطة.
حد ذاتها بل التزام
وجتدر مالحظة �أن االلتزام مببد�أ "�إ ّما الت�س��ليم و�إ ّما املحاكمة" ال ي�س��تتبعه يف الواقع التزام باملحاكمة يف ّ
ب�إحالة الق�ضية للمحاكمة� .أ ّما قرار �إجراء حماكمة �أو عدم �إجرائها فريجع �إىل ال�سلطات الوطنية املخت�صة .وال�سلطات تتخذ
( )114لالطالع على �صيغة �إلكرتونية التفاقية مكافحة الف�ساد ،انظر .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
( )115لالطالع على �صيغة �إلكرتونية التفاقية اجلرمية ّ
املنظمة ،انظر .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html
( )116تطبيق هذا املبد�أ قيد نظر جلنة القانون الدويل ،انظر .www.un.org/law/ilc
( )117انظر جلنة القانون الدويل ،تقرير عن �أعمال دورتها الثامنة واخلم�سني ( ،)2006الف�صل احلادي ع�شر.A/61/10 ،
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قرارها ا�س��تناداً �إىل نف�س الأ�س���س التي ت�س��تند �إليها يف ق�ض��ية داخلية بحتة� ،آخذة يف اعتبارها ِث َقلْ الأد ّلة وغري ذلك من
م�س��ائل من هذا القبيل .وع�لاوة على ذلك ،ال يعني االلتزام باملحاكمة �أنه يتعينّ �أن يح��ال �إىل املحكمة ا ّدعاء يثبت بعد
التحقيقات �أن ال �أ�س��ا�س له من ال�صحة .فالقانون الد�ستوري والقواعد املو�ضوعية والإجرائية املعمول بها يف البلد هي التي
حتدد �إىل �أي مدى يجب موا�صلة املحاكمة.
ِّ
ومبد�أ "�إ ّما الت�س��ليم و�إ ّما املحاكمة" مك ّر�س �ص��راحة يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولي��ة املتعلقة مبنع الإرهاب وقمعه،
ابتدا ًء باتفاقية �سنة  1970لقمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات (املادة .)7
مثال:
اتفاقية قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات ،1970
(املادة :)7
�إذا مل تقم الدولة املتعاقدة التي يوجد اجلاين (امل�ش��تبه فيه) يف �إقليمها بت�س��ليمه ،فتكون ُملزمة بدون ا�س��تثناء �أ ّياً كان
و�س��واء ارتكبت اجلرمية يف �إقليمها �أم ال ب�إحالة الق�ض��ية �إىل �سلطاتها املخت�ص��ة بغر�ض املحاكمة .وتقوم تلك ال�سلطات
باتخاذ قرارها بنف�س الطريقة التي تتبع ب�ش�أن �أية جرمية عادية ذات طابع ج�سيم مبوجب قانون تلك الدولة.
وهو جزء �أي�ض��اً من خمتلف �صكوك حقوق الإن�س��ان ،مثل اتفاقية مناه�ضة التعذيب )118(،والقانون الإن�ساين الدويل ،مبا يف
ذلك اتفاقيات جنيف ل�س��نة  ،1949التي تلزم الدول ب�أن حتاكم �أو �أن ت�س�� ِّلم الأفراد امل�س���ؤولني عن ارتكاب "خمالفات
()119
ج�سيمة" لالتفاقيات.
يقت�ض��ي مبد�أ "�إ ّما الت�س��ليم و�إ ّما املحاكمة" من الناحية العملية وجود �إطار وطني ف َّعال ي�س��مح مبحاكمة امل�ش��تبه فيهم يف
الق�ض��ايا التي مل ترتكب فيها اجلرائم املزعومة يف �إقليم الدولة املطا َلبة و�/أو التي مل يكن فيها امل�ش��تبه فيه وال ال�ضحايا من
()120
رعايا الدولة املطا َلبة .كما تكون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الف َّعالة �ضرورية للمحاكمات الف َّعالة.
)2

كيف تعمل �إجراءات الت�سليم؟

لي�س��ت �إجراءات الت�س��ليم �إجراءات جنائية بدقيق العبارة .فاملحكمة التي تق ّرر ما �إذا كان يجوز �أو ال يجوز ت�سليم �شخ�ص
بالبت يف ما �إذا كان ذلك ال�شخ�ص بريئاً �أم مذنباً� .إ ّال �أنه قد يتعينَّ على الدولة الطالبة �أن تثبت �أن لديها �أدلة
لي�ست مك ّلفة ّ
كافية ملحاكمة ال�ش��خ�ص (الدليل الظاهر) �أو وجود �إدانة وحكم �ص��حيحني ،وذلك لإثبات �أن الغر�ض احلقيقي من طلب
الت�سليم هو املحاكمة �أو تنفيذ حكم جنائي.
( )118اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،املادة .5
( )119املادتان  49و 50من اتفاقية جنيف الأوىل ،واملادتان  50و 51من اتفاقية جنيف الثانية ،واملادتان  129و 130من اتفاقية جنيف الثالثة ،واملادتان 146
و 147من اتفاقية جنيف الرابعة .كما يوجد مبـد�أ "�إ ّما الت�سليم و�إ ّما املحاكمة" يف املادة  85من الربوتوكول الإ�ضايف الأول.
( )120هن��اك مث��ال قريب العهد ملحاكمة ناجحة �أجريت ملواطن �أجنبي ارتكب جرائم خارج �إقليم دولة املحاكمة ،وهي حماكمة ال�س��يد فريادي زرداري ،وهو من
مواطني �أفغان�ستان ،و�أدين بارتكاب جرائم تعذيب يف اململكة املتحدة يف عام  .2005انظر .www.cps.gov.uk/news/pressreleases/archive/2005/135_05.html
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و�أحيان��اً تطل��ب الدولة املطا َلبة من الدولة الطالبة �أن تز ِّودها بدليل ظاهر �أو �أن تبينِّ �س��بباً وجيهاً قبل �أن متنح الت�س��ليم� .إ ّال
�أنه ينبغي �أ ّال تعامل �إجراءات الت�س��ليم ك�أنها "حماكمة م�ص��غَّرة" ،وال يكون م�س��توى الب ِّينة املطلوبة لإثبات وجود �أ�س��ا�س
للت�سليم واملحاكمة الحقاً على نف�س م�ستوى الب ِّينة املطلوبة للإدانة يف حمكمة وطنية.
موجه من
يوجد يف بع�ض الدول( )121مبد�أ عام يف قانون الت�س��ليم يق�ض��ي ب�أ ّال تتحقّق الدولة املطا َلبة من ح�س��ن ن ّية طلب ّ
دولة �أخرى .وحتول "قاعدة عدم التحقُّق" هذه دون �أن ت�أخذ الدولة املطا َلبة يف االعتبار �أي م�س��ائل تتع ّلق بالب ِّينة وكذلك
مبحاكمة امل�شتبه فيه ومعاملته يف الدولة الطالبة.
يت�ض��من القانون الواجب
وتتباي��ن كث�يراً الإجراءات والقوانني الواجبة التطبيق على الت�س��ليم م��ن دولة �إىل �أخرى ،وقد
ّ
التطبيق على الت�س��ليم يف الدولة املطا َلبة �إجراءات متباينة ح�س��ب طبيعة االتفاق املربم مع دولة طالبة مع َّينة .ولكن يتم َّيز
الت�سليم بعدد من ال�سمات التي تنطبق يف حاالت كثرية وتعك�س طبيعة ترتيبات الت�سليم امل�شرتكة فيما بني الدول والأثر
املحتمل للت�س��ليم على حقوق ال�شخ�ص املعني .فتنق�سم �إجراءات الت�سليم عموماً �إىل مرحلة ق�ضائية و�أخرى �إدارية ،حيث
تق ّرر املحكمة ما �إذا كان يجوز �أو ال يجوز ت�سليم �شخ�ص مطلوب قبل �أن تتخذ ال�سلطة التنفيذية قراراً نهائياً بخ�صو�ص ت�سليم
�أو عدم ت�سليم �شخ�ص يف ق�ضية مع َّينة.
احلد الأدنى من
وكث�يراً م��ا تعترب �إجراءات الت�س��ليم مرهقة ومط ّول��ة ،ولكن طبيعتها املعقَّدة �ض��رورية من �أجل توف�ير ّ
ال�ض��مانات للأ�ش��خا�ص امل�شمولني بطلب الت�س��ليم .وهي تتعلق بالتعاون فيما بني الدول املعنية� ،إ ّال �أنه يجب عليها �أن
حترتم �أي�ض��اً التزامات الدول جتاه الفرد املعني .وعندما يوافق �ش��خ�ص على �أن ي�س�� ّلم ميكن �أن تكون �إجراءات الت�سليم
ومعجلة )122(.ويف بع�ض املناطق �أن�ش�أت الدول �إجراءات �أكرث ب�ساطة للت�سليم فيما بني بلدان لها التزامات قانونية
مب�سطة َّ
َّ
()123
م�شرتكة �أو نظم مماثلة ت�سمح لها بتقليل ال�ضمانات الر�سمية قبل الت�سليم.
�س��وف يناق�ش مبزيد من اال�ستفا�ض��ة مو�ض��وع القانون الدويل حلقوق الإن�سان وتطبيقه يف �س��ياق مكافحة الإرهاب يف
الف�ص��ل  4من هذا املن�ش��ور� .إ ّال �أنه جتدر هنا مالحظة �أن القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان ينطبق بعدد من الطرائق فيما
يتعلق بالت�سليم.
م�ش��روعية االحتجاز :تنطوي �إجراءات الت�س��ليم عموماً على القب�ض على �ش��خ�ص �أو احتجازه ،ويثري ذلك حقه يف احلرية
وال�س�لامة اجل�س��دية .ويعني ذلك �أنه يجب �أن ت�ستوفى �أ�سباب الت�س��ليم و�إجراءاته ّ
حمك امل�شروعية و�أن تكون را�سخة يف
القانون الوطني و�أن يكون يف و�س��ع الأ�ش��خا�ص املعنيني �أن يطعنوا يف م�ش��روعية القب�ض عليهم �أو احتجازهم �أمام حمكمة
()124
�أثناء �إجراءات الت�سليم.

( )121خ�صو�صاً يف بلدان القانون العام مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة وكندا.
()122
القان��ون النموذجي للت�س��ليم ال�ص��ادر عن مكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمي��ة ،الب��اب www.unodc.org/pdf/model_law_ ،27
.extradition.pdf
()123
م��ن �أمثل��ة ذلك �أمر التوقيف الأوروبي و�إجراءات الت�س��ليم يف االحت��اد الأوروبي .لالطالع عل��ى املزيد من املراجع ،انظ��ر http://ec.europa.eu/
.justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm
( )124انظر �أي�ضاً الف�صل  5ب�ش�أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية  ،1966املادة :9
تع�سفاً .وال يجوز حرمان �أحد
 -1لكل فرد حق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه .وال يجوز توقيف �أحد �أو اعتقاله ّ
ين�ص عليها القانون وطبقاً للإجراء املق ِّرر فيه.
من حريته �إال لأ�سباب ّ
[]...

 -4لكل �ش��خ�ص ُحرِم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�ص��ل هذه املحكمة دون
�إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري قانوين.
 -5لكل �شخ�ص كان �ضحية توقيف �أو اعتقال غري قانوين حق يف احل�صول على تعوي�ض.
كما يو ِّفر حق الو�صول �إىل موظفني قن�صليني( )125و�إمكانية الو�صول �إىل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر(� )126ضمانات هامة
للأ�ش��خا�ص املعتقلني ب�سبب اال�ش��تباه يف ارتكاب جرائم �إرهابية خارج بلد جن�سيتهم� ،سواء �أكان ذلك لأغرا�ض الت�سليم
�أو املحاكمة يف ذلك البلد.

االتفاقية الدولية ملناه�ضة �أخذ الرهائن  ،1979املادة :6
 -1تقوم �أية دولة طرف يوجد يف �إقليمها ال�ش��خ�ص املن�س��وبة �إليه اجلرمية ،ل��دى اقتناعها بوجود ظروف تربر ذلك
ب�إيداعه احلب�س �أو باتخاذ تدابري �أخرى ،وفقاً لقوانينها ،ل�ضمان وجوده طوال الوقت الالزم التخاذ �أي �إجراءات جنائية
�أو �إجراءات ت�سليم .وجتري هذه الدولة الطرف ،على الفور ،حتقيقاً متهيدياً يف الوقائع.
[]...
 -3يحق لأي �شخ�ص تتخذ ب�ش�أنه التدابري امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة:
(�أ)	�أن يت�ص��ل دون ت�أخ�ير ب�أقرب ممثل خمت���ص للدولة التي يكون ه��و من مواطنيه��ا �أو التي يحق لها
بوجه �آخر �إقامة هذا االت�ص��ال �أو� ،إن كان عدمي اجلن�س��ية ،للدولة التي يك��ون حمل �إقامته املعتاد يف
�إقليمها؛
(ب)	�أن يزوره ممثل لتلك الدولة.
 -4متار�س احلقوق امل�شار �إليها يف الفقرة  3من هذه املادة وفقاً لقوانني و�أنظمة الدولة التي يوجد يف �إقليمها ال�شخ�ص
املن�س��وب �إليه اجلرم� ،ش��ريطة �أن تكون القوانني والأنظمة املذكورة كفيلة ب�أن حتقق متاماً املقا�ص��د امل�س��تهدفة باحلقوق
املمنوحة مبوجب الفقرة  3من هذه املادة.
( )125انظر �أي�ضاً الف�صل  5ب�ش�أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان.
( )126انظر �أي�ضاً اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ،1963 ،املادة .36
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 -5ال تخــ��ل �أح��كام الفقرتني  3و 4من ه��ذه املــادة بحق �أية دولة طرف ،لها حـــق الوالية الق�ض��ائية وفقاً
للفق��رة ( 1ب) من املادة  ،5يف دعوة جلنة ال�ص��ليب الأحمر الدولية لالت�ص��ال بال�ش��خ�ص املن�س��وب �إليه اجلرم
وزيارته.
نزاه��ة الإجراءات� :إجراءات الت�س��ليم لي�س��ت يف حد ذاتها �إجراءات جنائية ت�س��مح للأفراد املعني�ين بالتمتع باملجموعة
الكامل��ة من �أوجه احلماية املتاحة يف املحاكمة املن�ص��فة ،املن�ص��و�ص عليها يف املادة  14من العه��د الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�س��ية و�ص��كوك حقوق الإن�سان الإقليمية .غري �أن بحث مو�ضوع �إن�ص��اف الإجراءات ككل ي�شمل �إجراءات
الت�س��ليم .فالتخ ّلف عن �ض��مان الإن�صاف يف �إجراءات الت�س��ليم قد يق ِّو�ض قدرة الدولة الطالبة على �إجراء حماكمة ف ّعالة
للم�ش��تبه فيه عند عودته .وااللتزام ب�ضمان املعاملة املن�صفة مذكور �ص��راحة يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة
مبنع الإرهاب وقمعه.
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب (،)1999
املادة :17
تكفل لأي �شخ�ص يو�ضع قيد االحتجاز �أو تتخذ ب�ش�أنه �أي �إجراءات �أخرى �أو تقام عليه الدعوى عم ًال بهذه االتفاقية
معاملة من�ص��فة وجميع احلقوق وال�ض��مانات طبقاً لت�ش��ريعات الدولة التي يوجد ذلك ال�شخ�ص يف �إقليمها ولأحكام
القانون الدويل الواجبة التطبيق ،مبا يف ذلك الأحكام املتعلقة بحقوق الإن�سان.

)3

ما هي �أ�سباب رف�ض الت�سليم؟

اجلرائم التي ت�ستوجب الت�سليم وازدواجية التجرمي
ال يكون الت�س��ليم ممكناً �إ ّال �إذا كان اجلرم "ي�س��توجب الت�سليم" .وقد حتدد معاهدة ت�سليم �أو ت�شريع وطني قائمة من اجلرائم
املع ّينة على �أنها جرائم ت�س��توجب الت�س��ليم .والبديل والأكرث �ش��يوعاً ،بد ًال من حتديد قائمة من اجلرائم التي ت�س��توجب
الت�س��ليم� ،إمكانية تعريف اجلرائم التي ت�س��توجب الت�س��ليم بعبارات عامة يف معاهدة الت�س��ليم ذات ال�صلة �أو يف الت�شريع
حمدداً م��ن العقوبة .واالتفاقي��ات والربوتوكوالت الدولية
الوطن��ي عل��ى �أنها جرائم جنائية خطرية ت�س��توجب حداً �أدنى َّ
املتعلق��ة مبن��ع الإرهاب وقمعه تن���ص على �أنه ينبغ��ي �أن تعترب الدول الأطراف فيها اجلرائم املن�ص��و�ص عليه��ا فيها جرائم
ت�ستوجب الت�سليم.
ويقت�ض��ي العديد من ترتيبات الت�سليم ب�أن يكون اجلرم املطلوب ال�شخ�ص الرتكابه جرماً يف كل من الدولة الطالبة والدولة
املطا َلب��ة ("ازدواجية التج��رمي") .وال يلزم عموماً �أن يكون اجلرم املعني متطابقاً يف قوان�ين الدولتني كلتيهما ،ولكن ينبغي
�أن يكون ال�سلوك الذي ّ
ي�شكل �أ�سا�س اجلرم جم َّرما فيهما و�أن يعاقب عليه بحد �أدنى من العقوبة لكي ي�ستوجب الت�سليم.
حمددة وفقاً لقانونها الداخلي ،غالباً ما ت�س��توجب
ويعن��ي ذلك �أنه حتى �إن مل توجد لدى الدولة املطا َلبة جرمية "�إرهاب" ّ
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الأعمال الإرهابية العنيفة الت�س��ليم ،نظراً �إىل �أن العنا�ص��ر املك ّونة لها مثل القتل العمد �أو ال�ش��روع يف القتل �أو العنف �ضد
الأ�شخا�ص �أو املمتلكات يعاقب عليها بالعقوبة الدنيا امل�ستوجبة للت�سليم.

عدم ت�سليم املواطنني
ال ت�س�� ِّلم دول عديدة مواطنيها ،ولكن هناك ا�س��تثناءات لهذا املبد�أ يف بع�ض ال�سياقات الإقليمية )127(،وعالوة على ذلك،
لي�ست جن�سية ال�شخ�ص �سبباً مقبو ًال لرف�ض ت�سليم ذلك ال�شخ�ص �إىل الوالية الق�ضائية ملحاكم دولية قائمة ،مثل املحكمة
اجلنائية الدولية �أو املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا �أو املحكمة اجلنائية الدولية لرواندا.
ومتى ال ميكن ت�س��ليم �ش��خ�ص ب�سبب اجلرائم اجلنائية املن�ص��و�ص عليها يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع
الإرهاب وقمعه ب�سبب جن�سيته ،ينبغي تقدميه للمحاكمة �أمام املحاكم الوطنية للبلد املطا َلب .ويف بع�ض احلاالت ،قد ي�سمح
قانون الدولة الداخــلي بت�سليم مواطن ملحاكمته يف الدولة الطالبة ب�شرط �أن يعاد ال�شخ�ص �إىل الدولة املطا َلبة لتنفيذ احلكم
("الت�سليم امل�شروط").
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب،
املادة :10
 -2حينما ال جتيز الت�شريعات الداخلية للدولة الطرف �أن ت�س ّلم �أحد رعاياها �إال ب�شرط �إعادته �إليها ليق�ضي العقوبة
املفرو�ض��ة عليه نتيجة املحاكمة �أو الإجراءات التي ُطلب ت�س��ليمه من �أجلها ،وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب
ت�سليم ذلك ال�شخ�ص �إليها على هذه ال�صيغة وعلى �أي �شروط �أخرى قد تريانها منا�سبة ،يكون الت�سليم امل�شروط كافياً
لإعفاء الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم من االلتزام [بالت�سليم �أو املحاكمة].

ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية
كثرياً ما درجت الدول على رف�ض الت�س��ليم ب�س��بب جرائم تعترب ذات طبيعة �سيا�س��ية ،وذلك حلماية الأفراد من احتمال
وتت�ضمن معاهدة الأمم املتحدة
�أن تطلب دول الت�س��ليم لإجراء حماكمات بدافع �سيا�سي ("ا�س��تثناء اجلرائم ال�سيا�سية").
ّ
النموذجية لت�سليم املجرمني �سبباً �إلزامياً لرف�ض الت�سليم�" :إذا اعتربت الدولة املطا َلبة اجلرم املطالب الت�سليم لأجله جرماً ذا
طابـع �سيا�س��ي" )128(.وقد تق َّل�ص هذا اال�ستثناء تدريجياً فيما يت�صل بالإرهاب ،فين�ص قرار جمل�س الأمن )2001( 1373
()129
على "عدم االعرتاف باالدعاءات بوجود بواعث �سيا�س��ية ك�أ�س��باب لرف�ض طلبات ت�س��ليم الإرهابيني امل�شتبه فيهم".
( )127ال ي�سمح مث ًال نظام التوقيف الأوروبي داخل االحتاد الأوروبي بعدم ت�سليم مواطني الدولة ك�سبب لرف�ض ت�سليم �أحد امل�شتبه فيهم �أو �شخ�ص مدان
بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.
( )128معاهدة الأمم املتحدة النموذجية لت�سليم املجرمني ،املادة �( 3أ).
( )129قرار جمل�س الأمن  ،1373الفقرة ( 3ز).
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و�أح��دث االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلق��ة مبنع الإرهاب وقمعه ،بدءاً باعتماد اتفاقية الهجمات بالقنابل ل�س��نة
 ،1977ت�ستبعد �صراحة ا�ستثناء اجلرم ال�سيا�سي فيما يت�صل باجلرائم امل�شمولة بها.
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،1998
املادة :11
ال يجوز ،لأغرا�ض ت�س��ليم املجرمني �أو امل�س��اعدة القانونية املتبادلة ،اعتبار �أي جرمية من اجلرائم املن�ص��و�ص عليها يف
املادة  2جرمية �سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية .وبالتايل ،ال يجوز رف�ض طلب
ب�ش�أن ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة م�ؤ�س�س على مثل هذه اجلرمية ملجرد �أنه يتعلق بجرمية �سيا�سية �أو
جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية.

احلماية من الت�س��ليم للمحاكمة �أو العقاب ب�س��بب العن�صر �أو الديانة �أو اجلن�س��ية �أو الأ�صل العرقي �أو
الر�أي ال�سيا�سي
يف ح�ين �أن ا�س��تثناء اجلرائم ال�سيا�س��ية قد �ألغي عموماً فيم��ا يتعلق باجلرائم الإرهابية ،ميك��ن �أن تكون الدواعي
الإن�سانية �سبباً لرف�ض الت�سليم .فتن�ص املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني على �أنه ال مينح الت�سليم "�إذا وجدت
الدولة املطا َلبة �أ�سباباً جوهرية لالعتقاد ب�أن طلب الت�سليم �إمنا ّقدم لغر�ض حماكمة �شخ�ص �أو معاقبته ب�سبب عن�صره
�أو ديانته �أو جن�س��يته �أو �أ�ص��له العرقي �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو جن�سه �أو مركزه� ،أو �أن و�ضع ذلك ال�شخ�ص قد يتعر�ض
للأذى لأي من تلك الأ�سباب" )130(.كما ينطبق ذلك يف حاالت الأ�شخا�ص الذين ي�شتبه يف �أنهم ارتكبوا �أعما ًال
�إرهابية.
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،1998
املادة 12
يف�س��ر على �أنه يفر�ض التزاماً بت�س��ليم املجرم �أو بتقدمي امل�س��اعدة القانونية املتبادلة �إذا توفّرت
لي�س يف هذه االتفاقية ما ِّ
لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�س��ليم �أ�س��باب وجيهة تدعوها �إىل االعتقاد ب�أن طلب ت�س��ليم املجرمني الرتكابهم
ق��دم بغية حماكمة �أو
اجلرائ��م املذكورة يف املادة � ،2أو طلب امل�س��اعدة القانوني��ة املتبادلة فيما يتعلق بهذه اجلرائم ،قد ّ
معاقبة �شخ�ص ما ب�سبب العن�صر الذي ينتمي �إليه �أو ب�سبب دينه �أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو ر�أيه ال�سيا�سي� ،أو ب�أن
ا�ستجابتها للطلب �سيكون فيها م�سا�س بو�ضع ال�شخ�ص املذكور لأي من هذه الأ�سباب.

( )130معاهدة الأمم املتحدة النموذجية لت�سليم املجرمني ،املادة ( 3ب).
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اعتبارات حقوق الإن�سان ك�أ�سباب لرف�ض الت�سليم
�إ�ض��افة �إىل �أ�سباب رف�ض الت�سليم املن�صو�ص عليها �ص��راحة يف املعاهدات التي تتناول الت�سليم ،تن�ش�أ �أ�سباب من التزامات
�أخرى �أي�ضاً .و�أهم ما يف الأمر هو �أنه كي متتثل دولة اللتزاماتها الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ال ت�ستطيع �أن ت�س ِّلم �شخ�صاً
عندما يكون هناك خطر فعلي من �أن حقوقاً مع َّينة مثل حظر التعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة(� )131سوف تنتهك يف
الدولة الطالبة عند عودة ذلك ال�ش��خ�ص (مبد�أ عدم الإعادة الق�س��رية) (" )132(.)"non-refoulementومبد�أ عدم الإعادة
الق�سرية هو حجر زاوية النظام الدويل حلماية الالجئني ،وقد د ِّون ،كمبد�أ �أ�سا�سي ال يجوز � ّأي حيد عنه ،يف اتفاقية الالجئني
ل�سنة  1951وبروتوكول �سنة  1967اخلا�ص بها ،و�سوف يناق�ش مبزيد من التف�صيل يف الف�صل الرابع ب�ش�أن قانون الالجئني.
وحظر الإعادة الق�س��رية �إىل دولة تكون هناك �أ�س��باب حقيقية لالعتقاد ب�أن ال�ش��خ�ص املعني قد يتعر�ض للتعذيب فيها ،قد
اكت�سب مرتبة القاعدة الآمرة مبوجب القانون العريف الدويل ،وهو ملزم جلميع الدول.
تقن هذا
واتفاقية �س��نة  1984ملناه�ض��ة التعذيب وغريه من �ض��روب املعاملة �أو العقوبة القا�س��ية �أو الال�إن�س��انية �أو املهينة نِّ
االلت��زام .فامل��ادة  3من هذه االتفاقية تن�ص �ص��راحة على �أنه "ال يج��وز لأية دولة �أن تطرد �أي �ش��خ�ص �أو �أن تعيده ("�أن
تر ّده") �أو �أن ت�س�� ّلمه �إىل دولة �أخرى� ،إذا توافرت لديها �أ�س��باب حقيقية تدعو �إىل االعتقاد ب�أنه �س��يكون يف خطر التعر�ض
للتعذيب".
وفيما يتعلق باعتبارات �أخرى خا�ص��ة بحقوق الإن�س��ان قد تتباين التزامات الدول وفقاً اللتزامات خمتلفة مبوجب �صكوك
�إقليمية حلقوق الإن�سان ينبغي الرجوع �إليها باالقرتان مع العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان .وت�شمل احلقوق الأخرى التي قد تن�ش�أ عنها �أ�سباب لرف�ض الت�سليم ما يلي:
•احلق يف احلياة؛
•احلق يف عدم املحاكمة مرتني على اجلرم ذاته؛
•احلق يف املحاكمة العادلة.
مقتط��ف من معاه��دة الأمم املتح��دة النموذجية لت�سليم املجرم�ين ،1990 ،امل��ادة  :3الأ�سباب
الإلزامية للرف�ض:
ال يجوز الت�سليم يف �أي من الظروف التالية:
[]...

(ب)	�إذا وجدت الدولة املطا َلبة �أ�سباباً جوهرية لالعتقاد ب�أن طلب الت�سليم �إمنا ّقدم لغر�ض حماكمة �شخ�ص
�أو معاقبته ب�س��بب عن�ص��ره �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله العرقي �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو جن�سه �أو مركزه� ،أو �أن و�ضع ذلك
ال�شخ�ص قد يتعر�ض للأذى لأي من تلك الأ�سباب؛
( )131لالطالع على ق�ضية ر�أت فيها �إحدى حماكم حقوق الإن�سان �أن الطرد لي�س ممكناً لأن ال�شخ�ص املعني قد يتعر�ض للتعذيب �أو ل�سوء املعاملة يف البلد
املتلقي ،انظر مث ًال املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان� ،سعادى �ضد �إيطاليا( ،االلتما�س رقم  ،)06/37201احلكم ال�صادر يف � 28شباط/فرباير .)2008
( )132ترد مناق�شته مبزيد من التف�صيل فيما يلي يف الف�صل  5ب�ش�أن القانون الدويل حلقوق الإن�سان ويف الف�صل  4ب�ش�أن قانون الالجئني.
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(د)	�إذا كان قد �صدر حكم نهائي يف الدولة املطا َلبة ب�ش�أن اجلرم املطالب بت�سليم ال�شخ�ص من �أجله؛

(و)	�إذا كان ال�ش��خ�ص املطالب بت�سليمه قد تع ّر�ض �أو �سيتع ّر�ض يف الدولة الطالبة للتعذيب� ،أو ملعاملة �أو
عقوبة قا�س��ية �أو ال �إن�س��انية �أو مهينة� ،أو �إذا كان مل يتوفر �أو لن يتوفر لذلك ال�ش��خ�ص احلد الأدنى من ال�ض��مانات يف
الإجراءات اجلنائية على النحو املبينَّ يف املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛
(ز)	�إذا كان حكم الدولة الطالبة قد �صدر غيابياً� ،أو مل يخطر ال�شخ�ص املدان باملحاكمة يف الوقت املنا�سب
�أو مل يعط فر�صة كافية التخاذ تدابري الدفاع عن نف�سه ،ومل تتح له �أو لن تتاح له فر�صة �إعادة املحاكمة بح�ضوره.
املادة  :4الأ�سباب االختيارية للرف�ض
يجوز رف�ض الت�سليم يف �أي من الظروف التالية:
[]...
(ب)	�إذا قررت ال�س��لطات املخت�صة يف الدولة املطا َلبة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد ال�شخ�ص ب�ش�أن
اجلرم املطالب الت�سليم من �أجله �أو �إنهاء تلك الإجراءات؛
[]...
(د)	�إذا كان اجلرم املطالب الت�س��ليم لأجله من اجلرائم الت��ي يعاقب عليها بالإعدام مبوجب قانون الدولة
تقدم هذه الدولة �ضماناً ،تعتربه الدولة املطا َلبة كافياً ،بعدم فر�ض عقوبة الإعدام �أو بعدم تنفيذها
الطالبة ،وذلك ما مل ّ
يف حال فر�ضها؛
[]...
(ز)	�إذا كان قد �ص��در على ال�شخ�ص املطلوب ت�س��ليمه حكم يف الدولة الطالبة �أو �إذا كان هذا ال�شخ�ص
�سيتع ّر�ض فيها للمحاكمة و�صدور احلكم �أمام حمكمة ا�ستثنائية �أو هيئة ق�ضائية �أن�شئت خ�صي�صاً لهذا الغر�ض؛
(ح)	�إذا ارت�أت الدولة املطا َلبة ،مع مراعاتها يف الوقت ذاته لطبيعة اجلرم وم�صالح الدولة الطالبة� ،أن ت�سليم
ذلك ال�شخ�ص ،بالنظر �إىل ظروف الق�ضية� ،سيكون منافياً لالعتبارات الإن�سانية ،ب�سبب �سن ذلك ال�شخ�ص �أو �صحته
�أو لظروف �شخ�صية �أخرى.
وعن��د البت يف منح الت�س��ليم �أو عدم منحه قد جتد الدولة املطا َلبة نف�س��ها يف موقف تتعار�ض في��ه االلتزامات .فمن ناحية،
قد ين�ش���أ واجب للت�س��ليم من اتفاق ثنائي �أو متعدد الأطراف ب�ش�أن الت�س��ليم تكون كل من الدولة الطالبة والدولة املطا َلبة
تر�س��خ واجب الت�سليم �أو املحاكمة .ومن ناحية �أخرى ،تكون
طرفاً فيه� ،أو مبوجب �أحكام واردة يف �ص��كوك دولية �أو �إقليمية ّ
الدولة املطا َلبة ملزمة مبوجب التزاماتها اخلا�ص��ة بعدم الإعادة ق�س��راً التي متنع ت�س��ليم الالجئني �أو طالبي اللجوء �إىل الدولة
الطالبة يف الظروف ال�س��ابق بحثها .ويف تلك الظروف تغلب موانع ت�سليم فرد مبوجب قانون الالجئني الدويل وقانون حقوق
()133
الإن�سان.
( )133انظر مفو�ض��ية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني "مذكرة توجيهية ب�ش���أن الت�س��ليم واحلماية الدولية لالجئني"
 ،)and International Refugee Protectionالف�ص��ل الث��اين ،3 ،مت��اح �إلكرتوني��اً يف
.rwmain?docid=481ec7d92
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وقد تعتمد الدول على �ض��مانات دبلوما�س��ية لك��ي تفي بالتزاماتها )134(.وهذه هي املمار�س��ة القائمة من��ذ �أجل طويل يف
عالقات الت�س��ليم القائمة بني الدول ،حيث تخدم غر�ض متكني الدولة املطا َلبة من الت�س��ليم دون الت�ص�� ّرف بذلك خمالفة
اللتزاماتها مبوجب معاهدات حقوق الإن�س��ان الواجبة التطبيق �أو القانون الوطني ،مبا فيه القانون الد�س��توري ،و�/أو �أحكام
واردة يف قان��ون الت�س��ليم متن��ع خالفاً لذلك ت�س��ليم الفرد املعني .ويكرث ا�س��تخدامها يف حاالت احلكم بالإع��دام� ،إال �أن
ال�ض��مانات تطلب �أي�ضاً �إذا كان لدى الدولة املطا َلبة دواع للقلق �إزاء �إن�صاف الإجراءات الق�ضائية يف الدولة الطالبة� ،أو �إذا
()135
كانت هناك خماوف من �أن الت�س��ليم يع ِّر�ض ال�ش��خ�ص املطلوب خلطر التعذيب �أو غري ذلك من �أ�ش��كال �سوء املعاملة.
و�إن مل تكن الدولة املطالبة يف و�ض��ع ي�س��مح لها باحل�صول على �ضمانات كافية من خالل ال�ض��مانات الدبلوما�سية لإزالة
خطر حدوث انتهاك ج�س��يم حلقوق الإن�س��ان �إذا ما �أعيد ال�ش��خ�ص ،قد ُتلزم بتقرير الوالية الق�ضائية على اجلرم لكي تقوم
()136
باملحاكمة بد ًال من الت�سليم.

و�ض��ع اللجوء والالجئ .كيف تن َّفذ �إجراءات الت�سلي��م فيما يتعلق بالأ�شخا�ص ذوي و�ضع اللجوء
�أو الالجئني؟
قد ت�شمل �إجراءات الت�سليم �أ�شخا�صاً ُمنحوا و�ضع الالجئني �أو قيد طلب اللجوء يف الدولة املطا َلبة.

()137

ومت��ى تك��ون �إجراءات الت�س��ليم متزامنة مع �إجراءات اللجوء ال ينبغي �أن ي�س�� ّلم ال�ش��خ�ص �إىل �أن يك��ون القرار النهائي
بخ�ص��و�ص اللجوء قد اتخذ .فقد يكون الت�س��ليم قبل ذلك خمالفة لاللتزامات الدولية الواقعة على الدولة ،بالأخ�ص مبد�أ
()138
عدم الإعادة الق�سرية املك ّر�س يف كل من قانون الالجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان.
وح َّتى �إذا مل مينح �ش��خ�ص و�ض��ع الالجئ �أو �إذا فقد ذلك الو�ضع نتيجة لتورطه يف �أعمال �إرهابية ،يحول مبد�أ عدم الإعادة
الق�سرية دون ت�سليمه عندما يكون هناك خطر حقيقي من تعر�ضه للتعذيب �أو ملعاملة �أو معاقبة قا�سية �أو ال �إن�سانية �أو مهينة
()139
عند عودته �إىل البلد الطالب.
�إذا كان الج��ئ �أو طالب جلوء مو�ض��وع طلب ت�س��ليم من دولة �أخرى (�أي غري الدولة التي يطل��ب اللجوء منها) ،قد يكون
الت�س��ليم ممكناً �إىل تلك الدولة �إذا كانت هناك �ض��مانات كافية ب�أن ال�ش��خ�ص لن يتعر�ض خلطر �إعادة الت�سليم �أو الطرد �إىل
بلد ثالث يكون فيه ال�شخ�ص مع َّر�ضاً النتهاكات ج�سيمة حلقوقه الإن�سانية .ويف تلك احلاالت قد مينح الت�سليم على �أ�سا�س
�ضمان �أن ال�شخ�ص �سوف يعاد �إىل الدولة املطا َلبة عند اكتمال الإجراءات يف الدولة الطالبة ("الت�سليم امل�شروط").
( )134غري �أن احل�ص��ول على �ض��مانات دبلوما�س��ية ال يعفي الدولة تلقائياً من �أية م�س�ؤولية �أخرى .ففي ق�ضية �سعدي �ض��د �إيطاليا ،املذكورة �أعاله� ،أكّ دت
حمكمة حقوق الإن�سان الأوروبية حقها يف بحث ما �إذا كان �سوف يكون هناك انتهاك يف حالة ت�سليم مقدِّ م االلتما�س �إىل دولة متلقية حتى �إن وجدت �ضمانات
دبلوما�سية .و�أفادت املحكمة يف الفقرة � 148أن ثقل ال�ضمانات املقدمة من الدولة املتلقية يتوقف يف كل حالة على الظروف ال�سائدة يف الوقت الفعلي.
( )135انظر �أي�ضاً الف�صل  4ب�ش�أن "قانون الالجئني الدويل" وبالأخ�ص الفقرة الفرعية "هل يجوز طرد الالجئ �أو �إعادته؟".
( )136انظر الف�صل .2-2-2
( )137لالطالع على مناق�ش��ة �أكرث تف�ص��ي ًال للتفاعل بني �إجراءات اللجوء والت�سليم ،انظر مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني" ،مذكرة توجيهية ب�ش�أن
الت�سليم واحلماية الدولية لالجئني".
(مقدمة من املف ّو�ض ال�سامي)� 23 ،آب�/أغ�سط�س EC/ ،1977
( )138انظر مفو�ض��ية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني ،مذكرة ب�ش���أن عدم الإعادة الق�س��رية َّ
 ،SCP/2متاحة �إلكرتونيا يف .www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68ccd10.html
( )139انظر الف�صل .4
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مقتطف من املذكرة التوجيهية ب�ش�أن الت�سليم واحلماية الدولية لالجئني ،من مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني:
من وجهة نظر احلماية الدولية ،يكون االهتمام الرئي�س��ي يف حاالت الت�س��ليم املتعلق��ة بالالجئني �أو طالبي اللجوء هو
�ض��مان �أن يتمكن املحتاجون �إىل حماية دولية وي�ستحقونها من الو�صول �إىل تلك احلماية واال�ستفادة منها ،ويف الوقت
نف�س��ه مع جت ّنب �سوء ا�ستغالل م�ؤ�س�سة اللجوء من جانب �أ�ش��خا�ص ي�سعون �إىل االختباء خلفها لأغرا�ض الته ّرب من
امل�س�ؤولية عن جرائم خطرية.
م�ش��دد لأحقية ال�ش��خ�ص املطلوب يف احلماية املمنوحة لالجئني ،ا�س��تناداً �إىل
ويتطلب ذلك ،من ناحية� ،إجراء تقييم ّ
فح�ص دقيق جلميع الوقائع ذات ال�ص��لة ومع �إيالء االعتبار الواجب ملقت�ض��يات الإن�صاف يف الإجراءات ]...[.قد ال
يكون الأ�ش��خا�ص امل�س���ؤولون عن جرائم م�ؤهلني للح�صول على و�ضع الالجئني� ،إما لأنهم ال ي�ستوفون معايري الإدراج
�ض��من تعريف الالجئ املن�ص��و�ص عليه يف املادة � 1ألف( )2من اتفاقية �سنة � ،1951أو لأن �ضلوعهم يف جرائم خطرية
�أو �أعمال �شنيعة مع َّينة ت�ستوجب تطبيق بند اال�ستثناء مبوجب املادة  1واو من اتفاقية �سنة .1951
وم��ن ناحي��ة �أخرى ،عندما يتعلق طلب الت�س��ليم ب�أحد الالجئني �أو طالبي اللجوء ،يجب �أن ت�ض��من الدولة االمتثال
اللتزاماتها اخلا�ص��ة باحلماية مبوجب القانون الدويل لالجئني وقانون حقوق الإن�س��ان .وت�شكل تلك االلتزامات جزءاً
من الإطار القانوين الذي يحكم الت�سليم ويجب �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان عند البت يف ما �إذا كان ميكن ت�سليم ال�شخ�ص
املطل��وب قانون��اً للدولة الطالبة .و�أهم ما يف الأمر ،لدى النظر يف ت�س��ليم الجئ �أو طالب جلوء ه��و �أن الدول ملزمة ب�أن
ت�ضمن االحرتام الكامل ملبد�أ عدم الإعادة الق�سرية مبوجب القانون الدويل لالجئني وقانون حقوق الإن�سان.
ويجب تن�س��يق �إجراءات الت�س��ليم واللجوء بحيث ّ
تتمكن الدول من االعتماد على الت�سليم ك�أداة ف ّعالة ملنع الإفالت
من املعاقبة ومكافحة اجلرمية عرب الوطنية ب�أ�سلوب يكون متوافقاً متاماً مع التزامها اخلا�ص باحلماية الدولية.

التخ�صي�ص
هناك مبد�أ عام يق�ضي ب�أن ال�شخ�ص ،حاملا مت ت�سليمه ،ال يحاكم �إ ّال على ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف طلب الت�سليم
توجه �أي ُتهم �إ�ض��افية �أو �أن يحدث ت�سليم �إىل دولة
وال يحاكم �إ ّال يف الدولة الطالبة ("قاعدة التخ�ص��ي�ص") .وال ينبغي �أن ّ
ثالثة �إ ّال مبوافقة الدولة املطا َلبة.

)4

ما هي الرتتيبات اخلا�صة بنقل ال�سجناء املحكوم عليهم
ونقل ال�شهود املحتجزين؟

�إ�ض��افة �إىل ترتيبات الت�س��ليم ،ميكن �أن ي�ستعمل التعاون الدويل �أي�ضاً لنقل ال�سجناء املحكوم عليهم فيما بني الدول ،لكي
ينفذ ال�س��جناء احلكم املفرو�ض عليهم يف بلد جن�س��يتهم �أو �إقامتهم .وي�س��تند عموماً هذا النوع من النقل �إىل افرتا�ض �أن
�أثر احلكم على ال�ش��خ�ص وعلى �أ�س��رته �سوف يتفاقم نتيجة لبعده عن وطنه .وميكن �أن يحدث النقل �أي�ضاً يف �سياق ت�سليم
�ش��خ�ص ب�ش��رط �أنه �س��وف يعاد لتنفيذ احلكم ال�ص��ادر �ض��ده يف الدولة املطا َلبة .وقد تكون هناك بع�ض امل�س��ائل املتعلقة
بتباين �أنواع الأحكام والإجراءات تتعلق مبراجعة الأحكام ال�ص��ادرة وتنفيذها ،ويجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار .وقد و�ض��عت
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الأمم املتحدة معاهدة منوذجية ب�ش���أن نقل الإ�ش��راف على املجرمني املحكوم عليهم ب�أحكام م�ش��روطة �أو املفرج عنهم �إفراجاً
)141(.
م�شروطاً( )140واالتفاق النموذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب
ويف �سياق امل�ساعدة القانونية املتبادلة( )142ميكن �أن توافق الدول على �أن يجري نقل ال�شهود املحتجزين م�ؤقتاً لغر�ض الإدالء
بال�ش��هادة يف �إجراءات يف دولة �أخرى .وينبغي �أن تراعى �أي�ضاً االعتبارات املتعلقة بقانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني
فيما يتعلق بالت�سليم بخ�صو�ص �أي نقل م�ؤقت من هذا القبيل ل�شخ�ص �إىل دولة �أخرى ،خ�صو�صاً �إذا كان ال�شخ�ص معرت�ضاً
على النقل.
االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب  ،1999املادة :16
 -1يجوز نقل �أي �شخ�ص حمتجز �أو يق�ضي عقوبته يف �إقليم دولة طرف ومطلوب وجوده يف دولة �أخرى من الدول
نواح �أخرى يف احل�صول على �أدلة لأغرا�ض التحقيق يف
الأطراف لأغرا�ض حتديد الهوية �أو ال�ش��هادة �أو امل�س��اعدة من ٍ
اجلرائم املب ّينة يف املادة � 2أو املحاكمة عليها� ،إذا ا�ستويف ال�شرطان التاليان:
(�أ) موافقة ذلك ال�شخ�ص ،طوعاً وعن علم تام؛
(ب) موافقة ال�سلطات املخت�صة يف كلتا الدولتني على النقل ،رهناً بال�شروط التي تريانها منا�سبة.
	-2لأغرا�ض هذه املادة:
(�أ)	يكون للدولة التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �سلطة �إبقائه قيد االحتجاز ،وعليها التزام بذلك ،ما مل تطلب
الدولة التي نقل منها غري ذلك �أو ت�أذن به؛
(ب)	على الدولة التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن تنفذ ،دون �إبطاء ،التزامها ب�إعادته �إىل عهدة الدولة التي نقل
منها وفقاً للمتفق عليه من قبل� ،أو ملا يتفق عليه بني ال�سلطات املخت�صة يف كلتا الدولتني؛
(ج)	ال يج��وز للدول��ة التي ينقل �إليها ال�ش��خ�ص �أن تطالب الدولة التي نقل منه��ا ببدء �إجراءات لطلب
الت�سليم من �أجل �إعادته �إليها؛
(د) حتت�س��ب لل�شخ�ص املنقول املدة التي ق�ضاها قيد االحتجاز لدى الدولة التي نقل �إليها ،على �أنها من
مدة العقوبة املنفذة عليه يف الدولة التي نقل منها.
 -3م��ا مل توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل �ش��خ�ص ما منها ،وفقاً لأحكام ه��ذه املادة ،ال يجوز حماكمة ذلك
ال�ش��خ�ص� ،أ ّياً كانت جن�س��يته� ،أو احتجازه �أو فر�ض �أي قيود �أخرى على حرية تنقله يف �إقليم الدولة التي ينقل �إليها
ب�سبب �أي �أفعال �أو �أحكام بالإدانة �سابقة ملغادرته �إقليم الدولة التي نقل منها.
( )140اعتم��دت مبوج��ب قرار اجلمعية العام��ة  119/45امل�ؤرخ  14كانون الأول/دي�س��مرب  ،1990املعاهدة النموذجية ب�أن نقل الإ�ش��راف على املجرمني
املحكوم عليهم ب�أحكام م�شروطة �أو املفرج عنهم �إفراجاً م�شروطاً.A/RES/45/119 ،
( )141لالطالع على �صيغة �إلكرتونية ،انظر .http://www.uncjin.org/Standards/Rules/r08/r08.html
( )142انظر �أي�ضاً الف�صل .3-2-2
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ما هي امل�ساعدة القانونية املتبادلة وكيف تعا َمل مبوجب القانون الدويل؟

امل�س��اعدة القانونية املتبادلة هي العملية التي ت�س��اعد بها الدول بع�ض��ها البع�ض للح�ص��ول على الب ِّينة وخالف ذلك من
�أ�ش��كال التعاون الالزم للتحقيقات واملحاكم��ات اجلنائية فيما يتعلق باجلرائم اجلنائية .وتتع ّلق امل�س��اعدة القانونية املتبادلة
بالتعاون الق�ض��ائي ال بتعاون ال�ش��رطة الذي يحكمه �إطار قانوين وم�ؤ�س�س��ي خمتلف ،وت�ش��مل جمموعة متنوعة كبرية من
�أعمال توفري امل�ساعدة �إىل البلد الطالب ،مثل:
•�أخذ �شهادات ال�شهود �أو اال�ستماع �إىل �أقوال الأ�شخا�ص؛
•امل�ساعدة يف تقدمي الأ�شخا�ص املحتجزين �أو غريهم للإدالء بال�شهادة �أو للمعاونة يف التحريات؛
•تبليغ امل�ستندات الق�ضائية؛
•تنفيذ عمليات التفتي�ش وال�ضبط؛
•فح�ص الأ�شياء واملواقع؛
•توفري املعلومات واملواد اال�ستداللية؛
•توفري الوثائق وال�س��جالت الأ�ص��لية �أو ن�سخ منها م�صدقة ،مبا يف ذلك �س��جالت امل�صارف �أو ال�سجالت املالية �أو
()143
�سجالت ال�شركات �أو الأعمال.
وعادة ما حتكم معاهدات ثنائية �أو متعددة الأطراف خا�صة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة ترتيبات هذه امل�ساعدة� ،إال �أن وجود
تت�ضمن تلك
معاهدة لي�س �ش��رطاً م�س��بقاً للتعاون .فمن املفيد من �أجل مواكبة �أ�ساليب التحقيق املبتكرة حديثاً ،عندما ال ّ
املعاهدات ب�ش���أن امل�س��اعدة القانونية املتبادلة قوائم ح�ص��رية ت�ص��ف الأفعال التي تنطبق املعاهدة عليها ،جتنب احلاجة �إىل
تعديل معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة القائمة كلما ت�صبح �أ�ساليب جديدة للتحقيق اعتيادية (مثل اختبارات احلم�ض
اخللوي ال�صبغي (.))DNA
وقد و�ض��عت الأمم املتحدة معاهدة منوذجية لتبادل امل�س��اعدة يف امل�س��ائل اجلنائية( )144توفّر بع�ض الإر�ش��اد ب�ش�أن �إجراءات
واعتبارات ممكنة فيما يتعلق مبنح طلبات احل�ص��ول على م�س��اعدة قانونية متبادلة �أو رف�ضها )145(.ويف حني �أنها تذكر �صراحة
عدداً من �أنواع امل�ساعدة التي ميكن �أن تنطبق عليها املعاهدة النموذجية فهي ال تقدم قائمة ح�صرية.
وهن��اك �أي�ض��اً عدد من املعاه��دات الإقليمية التي حتكم ترتيبات امل�س��اعدة القانونية املتبادلة فيما ب�ين الدول الأطراف يف
تلك املعاهدات )146(،وهي تعك�س تقاليد قانونية م�ش�تركة �أو قواعد ومعايري مقبولة عموماً يف مناطق مع ّينة .وكثرياً ما تكون
ترتيبات امل�ساعدة املتبادلة �أقل ر�سمية و�أكرث مرونة من الرتتيبات املنطبقة على الت�سليم.
( )143معاهدة الأمم املتحدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ،املادة ،)2( 1
.criminal_matters.pdf
( )144اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة  117/45امل�ؤرخ  14كانون الأول/دي�س��مرب  ،1990املعاهدة النموذجية لتبادل امل�س��اعدة يف امل�سائل اجلنائية،
املعدلة يف وقت الحق بقرار اجلمعية العامة  112/53امل�ؤرخ  9كانون الأول/دي�س��مرب  ،1998امل�س��اعدة املتبادلة والتعاون الدويل يف امل�س��ائل
ّ ،A/RES/45/117
اجلنائية .A/RES/53/112 ،انظر .www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf
()145
القوانني النموذجية ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/Model.html ،
( )146مث ًال ،االتفاقية الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائيةhttp://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm ،1959 ،؛
ومعاهدة االحتاد الأوروبي ب�ش���أن امل�س��اعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بني الدول الأع�ض��اء يف االحتاد الأوروبي2000 ،؛ http://europa.eu/scadplus/leg/en/
lvb/l33108.htm؛ وبروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائيةwww.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_ ،2002 ،
to_union/pdfs/sadc/protextra.pdf؛ واتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�ص��ة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية1992 ،؛ www.oas.org/juridico/English/
treaties/a-55.html؛ واتفاقية احتاد بينيلوك�س ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية .1962 ،انظر �أي�ضاً القرار الإطاري الأوروبي ب�ش�أن �أمر
يب�سط كثرياً عملية نقل الفارين داخل االحتاد الأوروبي.
التوقيف و�إجراءات الت�سليم ما بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،2001 ،الذي ّ
_www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance

60

�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ش�أن جوانب مكافحة الإرهاب ذات ال�صلة بالقانون الدويل

وتت�ض��من االتفاقيات والربوتوكوالت
وامل�س��اعدة املتبادلة عن�ص��ر رئي�س��ي يف التعاون الدويل من �أجل مكافحة الإرهاب،
ّ
الدولي��ة املتعلقة مبنع الإرهاب وقمع��ه �أحكاماً حمددة تن�ص على �أن تتعاون الدول تعاوناً كام ًال قدر الإمكان يف منع اجلرائم
()147
الإرهابية والتحقيق فيها ومقا�ضاة مرتكبيها.
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي  ،2005املادة :14
تتب��ادل الدول الأطراف �أكرب قدر من امل�س��اعدة فيما يتعلق بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية �أو �إجراءات الت�س��ليم
التي تتم مبا�شرتها بخ�صو�ص اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  ،2مبا يف ذلك امل�ساعدة يف احل�صول على ما يوجد حتت
ت�صرفها من �أدلة الزمة للإجراءات.
تفي الدول الأطراف بالتزاماتها املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من هذه املادة مبا يتفق مع �أي معاهدات �أو ترتيبات �أخرى
ب�ش���أن تبادل امل�س��اعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها .ويف حال عدم وجود مثل هذه املعاهدات �أو الرتتيبات ،تتبادل
الدول الأطراف امل�ساعدة وفقا لقانونها الوطني.
وكما ُذكر �أعاله )148(،قد تندرج �أن�شطة مع ّينة جلماعات �إرهابية �ضمن نطاق اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
تت�ض��من �أحدث الأحكام ب�ش���أن التعاون القانوين الدويل يف م�س��ائل القانون اجلنائي ،مبا يف ذلك امل�س��اعدة
الوطنية ،التي
ّ
القانونية املتبادلة .وهي تن�ص يف املادة  18على �إطار بالغ التف�ص��يل لأن�ش��طة امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تلزم الأطراف
يف االتفاقية ب�أن تتبع �أكرب قدر ممكن من امل�س��اعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات و�أُطر الإجراءات الق�ض��ائية
()149
للم�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل �أق�صى حد ممكن.

)1

ما هي الأ�سباب التي ميكن على �أ�سا�سها رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟

تق َّرر �أ�س��باب الرف�ض �أ�سا�س��اً وفقاً للمعاهدات الثنائية �أو املتعددة الأطراف الواجبة التطبيق .وينبغي �أن يكون رف�ض طلب
امل�ساعدة القانونية املتبادلة ا�ستثنائياً و�أن ي�ستند �إىل �أ�سباب مب َّينة بو�ضوح.
وتتيح املعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ،عندما يكون ذلك م�ستطاعاً� ،إمكانية تقدمي امل�ساعدة ،حتى
�إن مل يكن الفعل الذي ي�ستند �إليه الطلب جرماً يف الدولة املطا َلبة (انعدام ازدواجية التجرمي) �أو النظر يف �أن يقت�صر انطباق
()150
اقت�ضاء ازدواجية التجرمي على �أنواع مع ّينة من امل�ساعدة ،مثل التفتي�ش وال�ضبط.
( )147وفقاً للفقرة ( 2و) من قرار جمل�س الأمن  ،)2001( 1373تز ِّود الدول "كل منها الأخرى ب�أق�ص��ى قدر من امل�س��اعدة فيما يت�ص��ل بالتحقيقات �أو
الإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل �أو دعم الأعمال الإرهابية ،وي�ش��مل ذلك امل�س��اعدة على ح�صول كل منها على ما لدى الأخرى من �أدلة الزمة للإجراءات
القانونية".
( )148انظر الف�صل .2-2-2
()149
انظ��ر اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي��ة املنظمة عرب الوطنية ،املادة  ،18املتاح��ة يف http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/
.Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
( )150املرجع نف�سه ،احلا�شيتان  5و.6
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مثال:
معاهدة الأمم املتحدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية،
املادة  - 4رف�ض طلب امل�ساعدة:
 -1يجوز رف�ض طلب امل�ساعدة يف احلاالت التالية:
(�أ)	�إذا ارت�أت الدولة املطا َلبة �أن الطلب� ،إذا ووفق عليه ،من �ش�أنه �أن مي�س �سيادتها �أو �أمنها �أو نظامها العام
�أو غري ذلك من م�صاحلها العامة الأ�سا�سية؛
(ب)	�إذا اعتربت الدولة املطا َلبة �أن للجرم طابعاً �سيا�سياً؛
(ج)	�إذا كانت هناك �أ�س��باب جوهرية تدعو لالعتقاد ب�أن طلب امل�س��اعدة �إمنا ّقدم لغر�ض مقا�ضاة �شخ�ص
ب�س��بب عن�صره �أو جن�س��ه �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�ص��له العرقي �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو �أن و�ضع ذلك
ال�شخ�ص قد يتعر�ض للأذى لأي من تلك الأ�سباب؛
(د) �إذا كان الطلب يت�صل بجرم هو مو�ضع حتقيق �أو مقا�ضاة يف الدولة املطا َلبة �أو �إذا كانت املقا�ضاة بخ�صو�صه
يف الدولة الطالبة تتنافى مع قانون الدولة املطا َلبة املتع ّلق مبنع املحاكمة مرتني على اجلرم ذاته؛
(هـ)	�إذا كانت امل�س��اعدة املطلوبة تقت�ض��ي من الدول��ة املطا َلبة �أن تنفّذ تدابري ق�س��رية تتعار�ض مع قانونها
وممار�ستها فيما لو كان اجلرم خا�ضعاً للتحقيق �أو املقا�ضاة مبوجب اخت�صا�صها الق�ضائي؛
(و)	�إذا كان الفعل يعترب ُجرماً مبقت�ض��ى القانون الع�س��كري ولكنه ال يعترب ُجرماً مبقت�ضى القانون اجلنائي
العادي �أي�ضاً.
تن���ص االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع الإرهاب وقمعه على �أنه ال ميكن اعتبار اجلرائم التي ت�ش��ملها جرائم
مقدم بغية
مالية �أو �سيا�سية لغر�ض رف�ض طلبات امل�ساعدة املتبادلة� .أ ّما �إذا كانت هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب�أن الطلب ّ
"مالحقة �أو معاقبة �شخ�ص ما ب�سبب العرق �أو الدين �أو اجلن�سية �أو الأ�صل الإثني �أو الآراء ال�سيا�سية" (بند �إن�ساين)،
يجوز رف�ض الطلب.
مثال:
االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب
امل��ادة —13ال يجوز ،لأغرا�ض ت�س��ليم املجرمني �أو تبادل امل�س��اعدة القانونية ،اعتب��ار �أي جرمية من اجلرائم املب َّينة يف
امل��ادة  2جرمي��ة مالية .لذلك ال يجوز للدول الأطراف �أن تتذ ّرع بالطابع املايل للجرمية وحده لرتف�ض طلباً يتعلق بتبادل
امل�ساعدة القانونية �أو ت�سليم املجرمني.
املادة —14ال يجوز ،لأغرا�ض ت�سليم املجرمني �أو تبادل امل�ساعدة القانونية بني الدول الأطراف ،اعتبار �أي جرمية من
اجلرائم املب ّينة يف املادة  2جرمية �سيا�س��ية �أو جرمية مت�ص��لة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية .وبالتايل ،ال
يجوز رف�ض طلب ب�ش�أن ت�سليم املجرمني �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة قائم على مثل هذه اجلرمية ملجرد �أنه يتعلق بجرمية
�سيا�سية �أو جرمية مت�صلة بجرمية �سيا�سية �أو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية.
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يف�س��ر على �أنه يفر�ض التزاماً بت�س��ليم املجرمني �أو بتبادل امل�س��اعدة القانونية
امل��ادة —15لي���س يف هذه االتفاقية ما َّ
�إذا توفَّرت لدى الدولة الطرف املطلوب منها الت�س��ليم �أ�س��باب وجيهة تدعوها �إىل االعتقاد ب�أن طلب ت�س��ليم املجرمني
الرتكابهم اجلرائم املب َّينة يف املادة � ،2أو طلب تبادل امل�ساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه اجلرائم ،قد ّقدم بغية مالحقة �أو
معاقبة �ش��خ�ص ما ب�س��بب العرق �أو الدين �أو اجلن�سية �أو الأ�صل الإثني �أو الآراء ال�سيا�سية� ،أو االعتقاد ب�أن ا�ستجابتها
للطلب �سيكون فيها م�سا�س بو�ضع ال�شخ�ص املذكور لأي من هذه الأ�سباب.
ولدى تقدمي امل�س��اعدة تظل الدول��ة املطا َلبة ملزمة بالتزاماتها الدولية املتعلقة بحقوق الإن�س��ان .وق��د يكون لتنفيذ طلبات
امل�س��اعدة القانوني��ة املتبادلة �أثر على حقوق فردية ،مثل احلق يف اخل�صو�ص��ية �أو احلرية من جت��رمي النف�س ،وينبغي �أن ي�ؤخذ
ذلك يف احل�س��بان عند البت يف مالءمة منح الطلب وو�س��يلة تنفيذ الطلب .ويرد �أدناه و�ص��ف تف�صيلي لالعتبارات العامة
حلقوق الإن�سان (انظر الباب .)5
تكون قوانني الدول الطالبة واملطا َلبة على ال�سواء ذات �صلة ،مبا يف ذلك التزاماتها الدولية والوطنية املتعلقة بحقوق الإن�سان،
عند تنفيذ طلب للح�ص��ول على م�س��اعدة قانونية متبادلة .ويتعينّ على الدولة املطا َلبة �أن تت�صرف وفقاً لقوانينها والتزاماتها
اخلا�صة بها لدى تنفيذ طلب.
ول�ض��مان �أن تك��ون الب ِّينة مقبولة يف الإجراءات اجلنائية يف الدولة الطالبة ،يكون الو�ض��ع الأمثل ه��و �أن ينفَّذ الطلب وفقاً
للقوانني الإجرائية يف الدولة الطالبة �أي�ض��اً .فمث ًال ،يلزم �أحياناً ،من �أجل حماية ال�ش��هود واملب ِّلغني ،النظر يف و�سائل �إجرائية
لقب��ول الأقوال التي �أدىل بها قب��ل املحاكمة .ويف معظم البلدان الأوروبية تعرتف املحاكم بالأقوال التي �أدىل بها ال�ش��هود
ومعاون��و العدال��ة يف املرحلة ال�س��ابقة للمحاكمة على �أنها ب ِّينة �ص��حيحة �أمام املحكمة� ،ش��ريطة �أن تتاح للأطراف فر�ص��ة
ال�س��تجواب ال�ش��هود )151(.فلنفرت�ض �أن هذه الفكرة تنطبق يف الدولة الطالبة .يف هذه احلالة ،حتى �إذا ُقبلت الأقوال التي
�أدىل بها ال�ش��هود يف املرحلة ال�س��ابقة للمحاكمة يف الدول��ة املطا َلبة ،ينبغي للدولة الطالبة �أن تطلب م��ن الدولة املطا َلبة �أن
ت�ض��من �إمكانية م�ش��اركة �أطراف الق�ضية يف ا�ستجواب ال�ش��هود .وبهذه الطريقة ميكن �أن تكون �أقوال ال�شاهد التي ُح ِ�ص َل
عليها مقبولة بعد ذلك �أمام حماكم الدولة الطالبة .وعموماً ،ي�س��تلزم التعاون الف ّعال توا�ص� ً
لا جيداً بني الدول فيما يتعلق
باالقت�ضاءات القانونية لكل منها.

ما هي الرتتيبات القائمة ب�ش�أن نقل الإجراءات اجلنائية؟

)2

واحلد من
ميك��ن نقل الإجراءات اجلنائية من دولة �إىل دولة �أخرى بغية مقا�ض��اة مرتكب��ي اجلرائم الإرهابية على نحو ف ّعالّ ،
تنازع االخت�ص��ا�ص وتقليل االحتجاز ال�س��ابق للمحاكمة .وميكن �أن تكون الرتتيبات اخلا�صة بنقل الإجراءات على �أ�سا�س
متعدد الأطراف ،وقد و�ضعت الأم املتحدة معاهدة منوذجية ب�ش�أن نقل الإجراءات يف امل�سائل اجلنائية )152(.وينبغي
ثنائي �أو ِّ
()154
()153
البت يف �إمكانية نقل الإجراءات .ومتى
�أن ي�ؤخذ يف احل�س��بان و�ضع ال�شخ�ص امل�ش��تبه فيه وحقوق ال�ضحية لدى ّ
يتم االتفاق على نقل الإجراءات ،ال ت�س��تطيع الدولة الناقلة موا�ص��لة الإجراءات �ضد ال�شخ�ص (عدم حماكمة ال�شخ�ص
()155
على ذات اجلرم مرتني).
()151

Piancete, N. (2006), "Analytical Report", in Council of Europe, Terrorism: Protection of Witnesses and Collaborators of Justice,
Strasbourg: Council of Europe, p. 22

.
( )152قرار اجلمعية العامة  118/45امل�ؤرخ  14كانـــون الأول/دي�س��مرب  ،1990معـــاهدة منوذجــية ب�ش���أن نقـــل الإجـــراءات يف امل�سائل اجلنائية،
.RES/45/118
( )153املرجع نف�سه ،املادة .8
( )154املرجع نف�سه ،املادة .9
( )155املرجع نف�سه ،املادة .10

A/

	-3القانـون الـدويل املتعلق با�ستخدام القوة
(قانون م�س ّوغات احلرب) ()jus ad bellum
والقانون الإن�ساين الدويل (قانون وقت احلرب) ()jus in bello
الت�ص��دي له بوا�س��طة القانون اجلنائي على امل�س��تويني الوطني والدويل .وحيث �إنه ميكن �أن حتدث
الإرهاب جرمية ويجب
ّ
الأعمال الإرهابية يف �سياق النـزاع امل�س ّلح ،يورد هذا املن�شور املعايري الأ�سا�سية للقانون الدويل ب�ش�أن ا�ستخدام القوة� ،إ�ضافة
�إىل الإطار الأ�سا�س��ي للقواعد التي تنطبق على النـزاع امل�س�� ّلح ،وي�ص��ف كيف ميكن �أن تنطبق على الإرهاب� .أما املعايري
الدقيقة لكيف ينطبق القانون الإن�س��اين الدويل فيما يتعلق باجلماعات الإرهابية فمو�ض��وع الكثري من املناق�شات املعا�صرة
اخلارجة عن نطاق هذا املن�شور .بيد �أنه ميكن �أن يكون من املفيد �إبراز مبادئ مع ّينة يف القانون الإن�ساين الدويل بو�صفها ذات
بالت�صدي للإرهاب ،و�سوف تناقَ�ش فيما يلي.
�صلة فيما يتعلق
ّ

1-3

قانون م�س ّوغات احلرب ()jus ad bellum

1-1-3

ربر الإرهاب ا�ستخدام القوة؟
هل ميكن �أن ي ِّ

ترد القوانني احلالية املتعلقة با�ستخدام القوة يف ميثاق الأمم املتحدة ويف القانون العريف الدويل .واحلظر العام على ا�ستخدام
القوة �أحد املبادئ اجلوهرية للأمم املتحدة وتن�ص عليه املادة  2من امليثاق:

امليثاق :املادة :2
[]...
يف�ض جميع �أع�ض��اء الهيئة منازعاتهم الدولية بالو�س��ائل ال�س��لمية على وجه ال يجعل ال�سلم والأمن والعدل
()3
ّ
الدويل عر�ضة للخطر.
( )4ميتنع �أع�ضاء الهيئة جميعاً يف عالقاتهم الدولية عن التهديد با�ستعمال القوة �أو ا�ستخدامها �ضد �سالمة الأرا�ضي
�أو اال�ستقالل ال�سيا�سي لأية دولة �أو على �أي وجه �آخر ال يتفق ومقا�صد "الأمم املتحدة".
ويرد و�صف "مربِّ ر وجود" ميثاق الأمم املتحدة يف مادته الأوىل� ،أال وهو "حفظ ال�سلم والأمن الدويل":

امليثاق ،املادة :1
تهدد ال�سلم
حفظ ال�سلم والأمن الدويل ،وحتقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابري امل�شرتكة الف ّعالة ملنع الأ�سباب التي ِّ
ولإزالتها ،وتقمع �أعمال العدوان وغريها من وجوه الإخالل بال�س��لم ،وتتذرع بالو�س��ائل ال�س��لمية ،وفقاً ملبادئ العدل
والقانون الدويل ،حلل املنازعات الدولية التي قد ت�ؤ ّدي �إىل الإخالل بال�سلم �أو لت�سويتها.
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وتت�ض��ح �أهمية حظر ا�س��تخدام القوة �ض��د دولة �أخرى من �أنه يعترب من القواعد الآمرة القليلة للغاية املن�ص��و�ص عليها يف
()156
القانون العريف الدويل.
وال يوجد �إ ّال ا�ستثناءان اثنان للحظر العام ،هما:
•ا�ستخدام القوة يف الدفاع عن النف�س،
•�إذن من جمل�س الأمن با�س��تخدام القوة ،وهو ينطبق عندما يق ِّرر املجل�س ا�س��تخدام القوة الالزمة حلفظ ال�س��لم
()158
والأمن الدويل �أو �إعادته �إىل ن�صابه.
()157

وال يكون ا�ستخدام القوة ر ّداً على الأعمال الإرهابية م�شروعاً �إال �إذا كان له ما يربِّ ره وفقاً لأحد هذين اال�ستثناءين.

	2-3القانون الإن�ساين الدويل
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ما هي مبادئ القانون الإن�ساين الدويل ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب؟

القانون الإن�س��اين الدويل ،املعروف �أي�ض��اً با�سم قانون النـزاع امل�س َلح �أو قانون وقت احلرب ،هو جمموعة القواعد التي حتمي
يف �أوقات النـزاع امل�س ّلح الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون يف �أعمال القتال �أو توقّفوا عن امل�شاركة فيهاّ ،
وينظم �أ�ساليب احلرب
احلد من املعاناة الإن�سانية ومنعها وقت النـزاع امل�س ّلح .وال ّ
تنظم معظم القواعد �سلوك
وو�س��ائلها .والغر�ض الرئي�س��ي منه هو ّ
احلكومات وقواتها امل�س ّلحة فح�سب ،و�إمنا ّ
تنظم �أي�ضاً �سلوك جماعات املعار�ضة امل�س ّلحة و�أي �أطراف �أخرى يف نـزاع.
ميكن �أن حتدث �أعمال �إرهابية يف وقت النـزاع امل�سلح �أو يف وقت ال�سلم .وال ينطبق القانون الإن�ساين الدويل �إ ّال يف �أو�ضاع
النـزاع امل�س�� ّلح ،فهو بذلك ال يحكم الأعمال الإرهابية املرتكبة يف وقت ال�س��لم .وينطبق القانون الإن�س��اين الدويل على
�أن�ش��طة التنظيمات الإرهابية ومبادرات مكافحة الإرهاب يف �س��ياق نـزاع م�س ّلح داخلي �أو دويل .وهو ينطبق ب�صرف النظر
عما �إذا كان ا�س��تخدام القوة الأ�ص��لي م�ش��روعاً .والقانون الإن�س��اين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�س��ان (الذي ترد
ّ
()159
مناق�شته بالتف�صيل يف الف�صل العا�شر) ال ي�ستبعد كل منهما الآخر بل يتكامالن .فيظل القانون الدويل حلقوق الإن�سان
واجب التطبيق باالقرتان مع القانون الإن�س��اين الدويل يف �أو�ضاع النـزاع امل�سلح .كما �إن الإرهاب يف �سياق النـزاع امل�سلح
()160
قد ترتتب عليه م�س�ؤولية جنائية مبوجب القانون اجلنائي الدويل.
ويت�ض��من العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع الإرهاب وقمعه بنوداً تق�ض��ي با�ستثناءات فيما يتعلق
ّ
بالقوات امل�س��لحة و�أوقات احلرب ،فتن�ص على �أن �أن�ش��طة القوات امل�س��لحة خالل نـزاع م�س�� ّلح يحكمها القانون الإن�ساين
الدويل وال تخ�ضع لأحكام االتفاقيات .ويوجد مثال على بند ا�ستثناء �صريح يف االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
بالقنابل ،التي دخلت ح ّيز النفاذ يف � 23أيار/مايو .2001
()156

International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua. v. USA), Jurisdiction and
Admissibility, 1984 ICJ REP. 392, 27 June 1986, para. 190

.

( )157ميثاق الأمم املتحدة ،املادة .51
( )158مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.
( )159حمكمة العدل الدولية ،فتوى ب�ش���أن الآثار القانونية املرتتبة على ت�ش��ييد جدار يف الأرا�ض��ي الفل�س��طينية املحتلة ( 9متوز /يوليه  ،)2004تقرير عام
 ،2004الفقرة .106
( )160انظر الف�صل .2
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مثال:
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،1997
املادة :19
 -1لي���س يف ه��ذه االتفاقية ما مي�س احلق��وق وااللتزامات وامل�س���ؤوليات الأخرى للدول والأف��راد مبوجب القانون
الدويل ،وال �سيما مقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة والقانون الإن�ساين الدويل.
 -2ال ت�س��ري هذه االتفاقية على �أن�ش��طة القوات امل�سلحة خالل �صراع م�س�� ّلح ،ح�سبما يفهم من تلك التعابري يف
�إطار القانون الإن�س��اين الدويل ،باعتباره القانون الذي ينظمها ،كما ال ت�سري هذه االتفاقية على الأن�شطة التي ت�ضطلع
بها القوات امل�س ّلحة لدولة ما ب�صدد ممار�سة واجباتها الر�سمية بقدر ما ّ
تنظم بقواعد �أخرى من القانون الدويل.
من �أين ينبع القانون الإن�ساين الدويل؟
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ميكن العثور على القانون الإن�ساين الدويل يف القانون العريف الدويل ويف معاهدات خمتلفة تتع ّلق بقانون احلرب:

امل�ص��ادر الرئي�سية للقانون الإن�ساين الدويل هي اتفاقيات جنيف الأربع ل�سنة  )161(،1949والربوتوكوالت الإ�ضافية
()162
الثالثة امللحقة بتلك االتفاقيات:
 اتفاقية جنيف الأوىل لتح�سني حال اجلرحى واملر�ضى بالقوات امل�سلحة يف امليدان ()1949 اتفاقية جنيف الثانية لتح�سني حال جرحى ومر�ضى وغرقى القوات امل�سلحة يف البحار ()1949 اتفاقية جنيف الثالثة ب�ش�أن معاملة �أ�سرى احلرب ()1949 اتفاقية جنيف الرابعة ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص املدنيني يف وقت احلرب ()1949 الربوتوكول الإ�ضايف الأول املتعلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلحة الدولية ()1977 الربوتوكول الإ�ضايف الثاين املتع ّلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلحة غري الدولية ()1977 الربوتوكول الإ�ضايف الثالث املتع ّلق باعتماد رمز مم ِّيز �إ�ضايف ()2005ومن بني الن�صو�ص الأخرى هناك بروتوكول جنيف ل�سنة  1925حلظر اال�ستعمال احلربي للغازات اخلانقة وال�سامة
وما �ش��ابهها ،واتفاقية �س��نة  1948ملنع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ،واتفاقية �س��نة  1980حلظر ا�س��تعمال
�أ�سلحة تقليدية مع ّينة ،واتفاقية �أوتاوا ل�سنة  1997حلظر الألغام امل�ضادة للأفراد.
WWW

www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions.

واملو�سعة يف عام  ،1949دخلت ح ّيز النفاذ يف عام .1950
( )161اتفاقيات جنيف الأربع ،املنقّحة ّ
( )162اع ُتمِ ��د الربوتوك��والن الأول والثاين امللحقان باتفاقيات جنيف يف عام  1977ودخال ح ّيز النفاذ يف عام 1979؛ واع ُتمِ د الربوتوكول الثالث يف عام
 2005ودخل ح ّيز النفاذ يف عام .2007
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ويف�س��ر من خالل الفقه القانوين الوطني والدويل .والفق��ه القانوين ملحكمة اجلنايات
القانون الإن�س��اين الدويل يط َّور َّ
مهم ب�صورة خا�ص��ة ال�ستمرار تط ّور القانون الإن�ساين
الدولية ليوغو�س�لافيا ال�س��ابقة واملحكمة اجلنائية الدولية لرواندا ّ
()163
الدويل.
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َمن الذي يراقب القانون الإن�ساين الدويل؟

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
الهيئة الرئي�سية التي تعنى بالقانون الإن�ساين الدويل هي اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ،وهي منظمة �إن�سانية حمايدة
وغري منحازة وم�س��تقلة .والوالية التي ك ّلفتها بها الدول من خالل اتفاقيات جنيف الأربع ل�س��نة  1949وبروتوكوالتها
الإ�ض��افية ل�سنة  1977و�س��نة  2005هي حماية �ضحايا النـزاع امل�س ّلح وم�س��اعدتهم .ووالية اللجنة الدولية لل�صليب
الأحم��ر وو�ض��عها القانوين مييزانها عن وكاالت حكومية دولية ،مثل منظم��ة الأمم املتحدة ،وكذلك عن منظمات غري
وتت�ض��من مهامها ن�شر الدراية بالقانون الإن�ساين ،ور�صد االمتثال ،ولفت الأنظار �إىل االنتهاكات ،وامل�ساهمة
حكومية.
ّ
يف تطوير القانون الإن�ساين.
WWW

www.icrc.org

تت�ض��من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع الإرهاب وقمعه �أحكاماً ت�س��مح للدول��ة ب�أن تدعو اللجنة الدولية
ّ
()164
لل�صليب الأحمر �إىل زيارة �أ�شخا�ص احتجزوا فيما يت�صل بجرائم �إرهابية ت�شملها خمتلف االتفاقيات.
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متى ينطبق القانون الإن�ساين الدويل و�أين ينطبق؟

ينطبق القانون الإن�ساين الدويل يف �أو�ضاع النـزاع امل�سلح.
•النـزاع امل�س ّلح الدويل ي�شمل القوات امل�سلحة لدولتني على الأقل �أو نـزاعاً م�سلحاً تقاتل فيه �شعوب �ضد �سيطرة
ا�ستعمارية �أو احتالل �أجنبي و�ضد نظم عن�صرية ممار�سة حلقها يف حتديد امل�صري.
•النـزاع امل�س�� ّلح غ�ير الدويل هو مواجهة م�س��لحة داخل �إقليم دولة واح��دة بني القوات امل�س��لحة التابعة للدولة
وجماعات م�س ّلحة منظمة �أو بني مثل تلك اجلماعات.
ويتناول الربوتوكول الثاين امللحق باتفاقيات جنيف النـزاع امل�س��لح الداخلي ح�س��ب تعريفه الوارد �أعاله .ولكن يقت�ض��ي
الأم��ر وج��ود عتبة مع ّينة لكي ينطبق القانون الإن�س��اين الدويل ،كما هو مو�ض��ح يف الفقرة  2من امل��ادة  1من الربوتوكول
الثاين" :ال ي�س��ري هذا امللحق "الربوتوكول" على حاالت اال�ض��طرابات والتوتر الداخلية مثل ال�ش��غب و�أعمال العنف
العر�ضية الندرى وغريها من الأعمال ذات الطبيعة املماثلة التي ال تعد منازعات م�سلحة" )165(.و�إذا كان هناك اختالف يف
حتدد وجود نـزاع ُم�س ّلح قد اجتيزت ،يجوز اللجوء �إىل املحاكم لتبت يف الأمر.
الر�أي ب�ش�أن ما �إذا كانت العتبة التي ّ
( )163انظر بالأخ�ص حمكمة اجلنايات الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة ،قرار تاديت�ش ،الباب .www.icty.org ،2
( )164انظر مث ًال االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ( ،)2005املادة .)5(10
( )165الربوتوكول الإ�ضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف.
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واتفاقيات جنيف ملزمة جلميع الدول الأطراف فيها امل�ش�تركة يف نـزاعات م�س َلحة .وينطبق ذلك حتى �إن مل تكن �أطراف
�أخ��رى يف النـ��زاع �أطرافاً يف االتفاقي��ات .ويكر�س العديد من �أحكام معاهدات القانون الإن�س��اين ال��دويل التزامات جتاه
ويج�س��د القانون العريف الدويل .وحتى �إذا خالف �أحد �أطراف النـزاع قاعدة ملزمة
املجتمع الدويل ب�أ�س��ره (ِّ )erga omnes
للقانون الإن�ساين الدويل ،ال ميكن �أن ّ
ي�شكل ذلك مربراً النتهاكات من جانب طرف �آخر يف النـزاع.
وتنطبق قواعد القانون الإن�ساين الدويل على �أن�شطة املنظمات ،مبا فيها التنظيمات الإرهابية �إذا كانت طرفاً يف نـزاع م�س ّلح.
ويتعينّ على امليلي�ش��يات �أو الوحدات املتطوعة ،مبا يف ذلك حركات املقاومة املنظمة امل�ش�تركة يف نـزاع م�س��لح� ،أن ت�ستويف
ال�شروط التالية �إذا �أريد �أن يعترب �أع�ضا�ؤها حماربني نظاميني لأغرا�ض القانون الإن�ساين الدويل.
• �أن يقودها �شخ�ص م�س�ؤول عن مر�ؤو�سيه؛
حمددة ميكن متييزها من ُبعد؛
• �أن تكون لها �شارة مميزة َّ
• �أن حتمل الأ�سلحة جهراً؛

• �أن تلتزم يف عملياتها بقوانني احلرب وعاداتها.

()166

يظ��ل القانون الإن�س��اين الدويل ينطبق على كامل �إقلي��م الدول املتحاربة (�أو يف حالة النـزاع��ات غري الدولية ،على كامل
()167
الإقليم الواقع حتت �سيطرة �أحد الأطراف)� ،سواء �أكان يجري �أو ال يجري قتال فعلي هناك.
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ما الذي ي�سمح به مبوجب قوانني احلرب؟

�أحد املبادئ الأ�سا�س��ية للقانون الإن�س��اين الدويل هو مبد�أ الإن�س��انية الذي يف�ض��ي �إىل مبد�أ التمييز ومبد�أ الن�سبية وحظر
الت�س ّبب يف ال�ضرر املفرط �أو املعاناة غري ال�ضرورية.
ومبوج��ب مب��د�أ التمييز ،يجب �أن مي ِّي��ز الأطراف يف نـزاع يف جميع الأوق��ات بني املدنيني واملقاتل�ين )168(،وال يجوز توجيه
الهجمات �إ ّال �ضد الأهداف الع�سكرية .وتع َّرف الأهداف الع�سكرية ب�أنها هي الأهداف التي ت�أتي بحكم طبيعتها �أو موقعها
�أو غايتها �أو ا�س��تخدامها مب�س��اهمة ف ّعالة للعمل الع�سكري والتي يحقق تدمريها ك ِّلياً �أو جزئياً �أو اال�ستيالء عليها �أو تعطيلها
حمددة )169(.والظرف الوحيد الذي ميكن �أن ي�ستهدف فيه املدنيون هو للوقت
يف الأحوال ال�سائدة يف حينه ميزة ع�سكرية َّ
()171
()170
الذي ي�ش��اركون فيه م�شاركة مبا�ش��رة يف �أعمال القتال .وبذلك تكون الهجمات �ضد الأعيان املدنية غري م�شروعة
�إ ّال �إذا كانت ت�ستخدم وقت الهجوم لأغرا�ض ع�سكرية وكان يتيح تدمريها حتقيق ميزة ع�سكرية م� ّؤكدة.

( )166اتفاقية جنيف الثالثة ،املادة � 4ألف (( )2د).
( )167املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة ،قرار ا�ستئناف اخت�صا�ص تاديت�ش ،انظر .http://www.icty.org
( )168اللجنة الدولية لل�ص��ليب الأحمر ،القانون الدويل الإن�س��اين العريف ( ,)Customary International Humanitarian Lawجون ماري هينكريت�س
ولويز دوزوالد-بك (املحرران) ،مطبعة جامعة كامربيدج ( 2005امل�شار �إليه فيما بعد با�سم "درا�سة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر")� .أعدت هذه الدرا�سة بنا ًء
مو�سع ملمار�سة الدول (مثل
على تو�ص��ية امل�ؤمتر الدويل ال�س��اد�س والع�شرين لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر (كانون الأول/دي�سمرب  )1995وت�ستند �إىل حتليل ّ
الأدلة الع�سكرية) ووثائق تعرب عن ر�أي قانوين (انظر القاعدة  1و� 25إىل ( 36القواعد � 7إىل .)10
( )169املرجع نف�سه (القاعدتان .)8-7
( )170املرجع نف�سه (القاعدة .)6
( )171املرجع نف�سه (القاعدة .)9
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ِّ
يحظر باملثل القانون الإن�ساين الدويل الهجمات الع�شوائية )172(.وهي الهجمات التي ' '1لي�ست موجهة �ضد هدف ع�سكري
حمدد؛ ' '3ت�ستخدم �أ�ساليب �أو و�سائل
ّ
حمدد؛ ' '2ت�ستخدم �أ�سلوباً �أو و�سيلة للقتال ال ميكن توجيهها �ضد هدف ع�سكري َّ
للقتال ال ميكن احلد من �أثرها على النحو الذي يقت�ضيه القانون الإن�ساين الدويل؛ فت�ؤدي طبيعتها بذلك �إىل �ضرب �أهداف
ع�س��كرية ومدنيني �أو �أعيان مدنية دون متييزّ )173(.
وحتظر الهجمات بوا�سطة الق�صف ،مبا فيه الق�صف بال�صواريخ ،التي تعامل
كهدف عـ�س��كري وحيد عدداً من الأهداف الع�س��كرية املنف�ص��لة واملتميزة بو�ض��وح تقع يف منطقة حــ�ض��ر �أو يف قــرية
يحد
ريفـــية )174(.ويجب �أ ّال يق ِّرر حظر الهجمات الع�ش��وائية فح�س��ب اال�سرتاتيجية املتبعة لعملية ع�سكرية مع ّينة ،و�إمنا �أن ّ
�أي�ضاً من ا�ستخدام �أ�سلحة مع ّينة عندما يت�أثر ال�سكان املدنيون.
ومبوجب مبد�أ الن�س��بيةَّ ،
حتظر الهجمات على الأهداف الع�سكرية امل�شروعة التي ميكن التوقّع ب�أنها ت�ؤ ّدي �إىل خ�سائر عر�ضية
يف �أرواح املدني�ين� ،أو �إ�ص��ابة املدني�ين� ،أو �إحلاق �أ�ض��رار ب�أعيان مدني��ة� ،أو مزيج من ذلك ،تكون مفرطة بالن�س��بة �إىل امليزة
()175
الع�سكرية امللمو�سة واملبا�شرة املتوقعة.
و�أخرياً ،يجب �أن يتخذ املهاجم جميع االحتياطات املمكنة من �أجل جت ّنب اخل�سائر العر�ضية يف حياة املدنيني و�إحلاق �أ�ضرار
وين�ص القانون الإن�س��اين على عدد م��ن التدابري االحتياطية
بالأعي��ان املدني��ة� ،أو على �أية ح��ال من �أجل احلد منهاّ )176(.
يوجه �إنذاراً ف ّعا ًال م�سبقاً بالهجمات التي قد
بالن�س��بة لتخطيط الهجمات وتنفيذها )177(.و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يلزم املهاجم ب�أن ّ
()178
ت�ؤثّر يف ال�سكان املدنيني ،ما مل حتول الظروف دون ذلك.
كما يفر�ض القانون الإن�س��اين الدويل التزامات على املدافعنيّ .
فيحظر ا�س��تخدام الدروع الب�شرية )179(.ويتطلب خرق هذه
املحددة ال�ستخدام املدنيني من �أجل منع الهجمات امل�شروعة خالفاً لذلك )180(.و�إ�ضافة �إىل هذا احلظر،
القاعدة ن َّية املدافع َّ
()181
تقع على املدافع التزامات �إيجابية حلماية املدنيني ب�إبعادهم عن الأهداف الع�سكرية.
6-2-3

ما هو احلد الأدنى من ال�ضمانات املن�صو�ص عليه مبوجب القانون الإن�ساين الدويل؟

تت�ض��من املادة  3من اتفاقيات جنيف الأربع جميعها ،التي كثرياً ما ي�ش��ار �إليها با�سم "املادة امل�شرتكة  ،"3وكذلك
ّ
من الربوتوكول الإ�ض��ايف الثاين ،حداً �أدنى من ال�ض��مانات تنطبق على كل من النـزاع امل�س��لّح الدويل والنـزاع
امل�سلّح الوطني:

( )172املرجع نف�سه (القاعدة .)11
( )173املرجع نف�سه (القاعدة .)12
( )174املرجع نف�سه (القاعدة .)13
( )175املرجع نف�سه (القاعدة .)14
( )176املرجع نف�سه (القاعدة .)15
( )177املرجع نف�سه (القواعد � 15إىل .)21
( )178املرجع نف�سه (القاعدة .)20
( )179املرجع نف�سه (القاعدة .)97
( )180املرجع نف�سه (القاعدة .)97
( )181املرجع نف�سه (القواعد � 22إىل .)24

القانون الدويل املتعلق با�ستخدام القوة والقانون الإن�ساين الدويل	
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تن�ص املادة امل�شرتكة  3على احلد الأدنى التايل من ال�ضمانات:
املادة  -3يف حالة قيام نـزاع م�س ّلح لي�س له طابع دويل يف �أرا�ضي �أحد الأطراف ال�سامية املتعاقدة ،يلتزم كل طرف يف
النـزاع ب�أن يط ّبق كحد �أدنى الأحكام التالية:
( )1الأ�شخا�ص الذين ال ي�شرتكون مبا�شرة يف الأعمال العدائية ،مبن فيهم �أفراد القوات امل�سلحة الذين �ألقوا عنهم
�أ�سلحتهم ،والأ�شخا�ص العاجزون عن القتال ب�سبب املر�ض �أو اجلرح �أو االحتجاز �أو لأي �سبب �آخر ،يعاملون يف جميع
الأحوال معاملة �إن�سانية ،دون �أي متييز �ضار يقوم على العن�صر �أو اللون� ،أو الدين �أو املعتقد� ،أو اجلن�س� ،أو املولد �أو الرثوة
�أو �أي معيار مماثل �آخر.
وله��ذا الغر���ض ،حتظر الأفعال التالية فيم��ا يتعلق بالأ�ش��خا�ص املذكورين �أعاله ،وتبقى حمظ��ورة يف جميع الأوقات
والأماكن:
(�أ) االعت��داء عل��ى احلياة وال�س�لامة البدنية ،وبخا�ص��ة القت��ل بجميع �أ�ش��كاله ،والت�ش��ويه ،واملعاملة القا�س��ية،
والتعذيب؛
(ب)	�أخذ الرهائن؛
(ج) االعتداء على الكرامة ال�شخ�صية ،وعلى الأخ�ص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة؛
(د)	�إ�ص��دار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون �إجراء حماكمة �س��ابقة �أمام حمكمة ّ
م�ش��كلة ت�ش��كي ًال قانونياً ،وتكفل
جميع ال�ضمانات الق�ضائية الالزمة يف نظر ال�شعوب املتمدنة.
( )2يجمع اجلرحى واملر�ضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة �إن�سانية غري متح ّيزة ،كاللجنة الدولية لل�صليب الأحمر� ،أن تعر�ض خدماتها على �أطراف النـزاع.
[]...

كيف ي�شري القانون الإن�ساين الدويل �إىل الإرهاب؟
7-2-3
تن���ص اتفاقية جني��ف الرابعة (املادة  )33على �أن َّ
"حتظ��ر العقوبات اجلماعية وباملثل جميع تداب�ير التهديد �أو الإرهاب"،
بينما َّ
يحظر الربوتوكول الإ�ضايف الثاين (املادة �" )4أعمال الإرهاب" �ضد الأ�شخا�ص الذين ال ي�شرتكون �أو الذين يكفُّون
عن اال�ش�تراك يف الأعمال العدائية .والهدف الرئي�س��ي هو الت�شديد على �أنه ال يجوز �إخ�ضاع الأفراد وال ال�سكان املدنيني
للعقوبات اجلماعية ،التي من الوا�ضح �أنها تبث حالة من الذعر من بني ما تفعله.
كم��ا ِّ
يحظر الربوتوكوالن الإ�ض��افيان التفاقي��ات جنيف الأعمال التي تهدف �إىل بث الذعر بني ال�س��كان املدنيني" .ال
يجوز �أن يكون ال�سكان املدنيون بو�صفهم هذا وال الأ�شخا�ص املدنيون حم ًال للهجومَّ .
وحتظر �أعمال العنف �أو التهديد به
الرامية �أ�سا�ساً �إىل بث الذعر بني ال�سكان املدنيني"( .الربوتوكول الإ�ضايف  ،1املادة  )2(51والربوتوكول الإ�ضايف الثاين،
املادة .))2(13
وهذه الأحكام عن�ص��ر رئي�س��ي يف قواعد القانون الإن�ساين الدويل التي حتكم �سري الأعمال القتالية� ،أي الطريقة التي تنفَّذ
بها العمليات الع�س��كرية .وهي حتظر �أعمال العنف �أثناء النـزاعات امل�س��لحة التي ال حتقق ميزة ع�سكرية م�ؤكدة .ومن املهم
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�أن يو�ض��ع يف االعتبار �أن الهجوم على الأهداف الع�س��كرية ،حتى و�إن كان م�ش��روعا ،ميكن �أن يبث اخلوف بني املدنيني.
�إ ّال �أن هذه الأحكام حتظر الهجمات التي تهدف بالتحديد �إىل ترويع املدنيني ،مثل حمالت ق�ص��ف املدنيني �أو قن�ص��هم يف
مناطق احل�ضر.

م�ستخل�ص من من�شور للجنة الدولية لل�صليب الأحمر "القانون الإن�ساين الدويل� :إجابات عن �أ�سئلتك":
قد حتدث �أعمال الإرهاب �أثناء نـزاعات م�س��لحة �أو يف وقت ال�س��لم .وحيث �أن القانون الدويل الإن�ساين ال ينطبق �إ ّال
يف حاالت النـزاع امل�س ّلح فهو ال يتناول م�س�ألة �أعمال الإرهاب يف وقت ال�سلم.
ويق��ع واجب التمييز ب�ين املدنيني واملقاتلني وحظ��ر الهجمات على املدني�ين والهجمات الع�ش��وائية يف قلب القانون
الإن�س��اين .وبالإ�ض��افة �إىل احلظر ال�ص��ريح جلميع الأعمال التي ترمي �إىل بث الذعر بني ال�س��كان املدنيني (املادة 51
الفق��رة  2م��ن الربوتوكول الأول واملادة  ،13والفق��رة  2من الربوتوكول الثاين) ،ف�إن القانون الدويل الإن�س��اين يجرم
الأفعال التالية التي ميكن اعتبارها هجمات �إرهابية:
•الهجم��ات على املدنيني وعلى الأهداف املدنية (املادة  ،51الفقرة  ،2واملادة  52من الربوتوكول الأول ،واملادة
 13من الربوتوكول الثاين)؛
•الهجمات الع�شوائية غري التمييزية (املادة  51الفقرة  4من الربوتوكول الأول)؛
•مهاجمة دور العبادة (املادة  53من الربوتوكول الأول واملادة  16من الربوتوكول الثاين)؛
•مهاجمة الأعمال واملن�ش�آت التي حتوي قوى خطرة (املادة  56من الربوتوكول الأول ،واملادة  15من الربوتوكول الثاين)؛
•�أخ��ذ الرهائن (امل��ادة  75من الربوتوكول الأول ،واملادة  3امل�ش�تركة بني اتفاقيات جني��ف الأربع ،واملادة ،4
الفقرة ( 2ب) من الربوتوكول الثاين)؛
• قتل الأ�ش��خا�ص الذين توقفوا عن امل�ش��اركة يف الأعمال العدائية (املادة  75من الربوتوكول الأول ،واملادة 3
امل�شرتكة بني اتفاقيات جنيف الأربع ،واملادة  ،4الفقرة �( 2أ) من الربوتوكول الثاين).
و�إىل جانب حظر الأفعال املذكورة �أعاله يت�ض��من القانون الإن�ساين �أحكاماً لقمع انتهاك هذه املحظورات ،وين�ص على
()182
�آليات لتنفيذ هذه االلتزامات (.)...

( )182م�ستخل�ص من من�شور اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر "القانون الدويل الإن�ساين� :إجابات عن �أ�سئلتك" ،املتاح �إلكرتونياً يف
.eng/siteeng0.nsf/html/5L2BUR

www.icrc.org/web/

 -4قانون الالجئني الدويل
�	1-4أي��ن يوجد قان��ون الالجئني الدويل وما هي جوانب قان��ون الالجئني الدويل
ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب؟
هناك جوانب خمتلفة من قانون الالجئني الدويل ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب )183(.ورمبا يكون �أ�شخا�ص ي�شتبه يف �ضلوعهم
يف الإرهاب قد ح�ص��لوا على و�ض��ع الالجئني �أو يلتم�سون اللجوء .ورمبا تدفع نزاعات ت�ش�ترك فيها جماعات �إرهابية ب�أفراد
يخ�ش��ون اال�ض��طهاد من جانب تلك اجلماعات �إىل الفرار من بلدانهم بحثاً عن اللجوء .والت�س��ليم ،عالوة على ذلك� ،أداة
ويت�ض��من العديد من اتفاقيات مكافحة الإرهاب و�صكوك �أخرى تتناول
رئي�س��ية �أي�ض��اً يف جهود الدول ملكافحة الإرهاب
ّ
م�س���ألة اجلرمية عرب الوطنية �أحكاماً تق ّر واجب ت�س��ليم امل�شتبه يف م�س�ؤوليتهم عن جرائم مع َّينة .وتلزم تلك ال�صكوك عموماً
الدول الأطراف ب�ض��مان �أن تكون الأفعال املعنية جرائم مبوجب قانونها اجلنائي و�أنه يجوز �أن ّ
ت�ش��كل �أ�سا�ساً للت�سليم حتى
يف حال عدم وجود معاهدات للت�سليم بني الدول املعنية� .إ ّال �أن االلتزامات املت�صلة مببد�أ عدم الإعادة الق�سرية املنبثق عن
قانون حقوق الإن�سان تفر�ض حواجز �أمام الت�سليم يف ظروف مع َّينة� ،إ�ضافة �إىل ما ي�ستند منها �إىل قانون الالجئني الدويل.
و�س��وف يبحث هذا الف�ص��ل ،يف جملة �أمور ،متطلبات اعتبار ال�ش��خ�ص الجئاً ،والبنود التي ت�س��تبعد اعتبار �أفراد مع ّينني
الجئني� ،إ�ضافة �إىل حقوق الالجئني وملتم�سي اللجوء والتزاماتهم.
بد�أت عملية و�ض��ع جمموعة من �ص��كوك القانون الدويل حلماية الالجئني يف �أوائل القرن الع�ش��رين يف ظل ع�ص��بة الأمم،
وهي الهيئة ال�س��الفة للأمم املتحدة .وت ِّوجت هذه العملية يف  28متوز /يوليه  1951عندما اعتمد م�ؤمتر خا�ص للأمم املتحدة
االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني.
االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني
WWW

www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

وحتدد فئات مع َّينة من الأ�ش��خا�ص ،مثل جمرمي احلرب ،لي�س��وا م�ؤ ّهلني الكت�س��اب و�ض��ع
تو�ضِّ ��ح من هو الالجئ ِّ
الالجئني .وهي تبينِّ نوع احلماية القانونية وغري ذلك من �أوجه امل�س��اعدة واحلقوق االجتماعية التي ينبغي �أن يح�صل
عليها الالجئون من الدول ،وتع ِّرف التزامات الالجئني جتاه احلكومات امل�ضيفة.
( )183لالط�لاع عل��ى قائمة بوثائق تتناول قان��ون الالجئني ومكافحة الإرهاب ،انظر مفو�ض��ية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئ�ين،
 ،Relevant to National Security and Counter-Terrorism, January 2008. Online at UNHCR Refworldمتاحة �إلكرتونياً على موقع املفو�ض��ية
.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4794c81c2
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وو�سع
كان ذلك ال�صك الأول مقت�صراً على حماية الالجئني ،وكان �أكرثهم �أوروبيني ،يف �أعقاب احلرب العاملية الثانيةّ .
حداً زمنياً وقيوداً جغرافي��ة من االتفاقية ،مع
بروتوكول �س��نة  1967اخلا�ص بو�ض��ع الالجئني نطاق االتفاقية و�ش��طب ّ
الت�شرد حول العامل .كما ح ّثت اتفاقية �سنة  1951و�ضع �صكوك �إقليمية ،مثل اتفاقية �سنة  1969ملنظمة
انت�شار م�شكلة ّ
()184
الوحدة الأفريقية التي حتكم املظاهر اخلا�ص��ة مب�ش��كالت الالجئني يف �أفريقيا ،و�إعالن كارتاخينا ل�سنة  1984ب�ش�أن
()185
الالجئني.

 2-4كيف تتعامل الأمم املتحدة مع الالجئني؟
يف  14كانون الأول/دي�سمرب � ،1950أن�ش�أت اجلمعية العامة للأمم املتحدة مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .وت�سعى
املفو�ض��ية ،من خالل تنفيذ واليتها اخلا�ص��ة بقيادة وتن�س��يق اجلهود الدولية من �أجل حماية الالجئني� ،إىل �ض��مان ُّمتكن
اجلميع من ممار�سة احلق يف التما�س اللجوء واحل�صول على املالذ الآمن يف دولة �أخرى ،مع خيار العودة �إىل الوطن طوعاً� ،أو
()186
االندماج حملياً �أو ّ
التوطن يف بلد ثالث.

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
�أن�ش���أت اجلمعية العامة للأمم املتحدة مفو�ض��ية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني يف  14كانون الأول/دي�س��مرب .1950
واملفو�ض��ية مك ّلفة مبوجب واليتها بقيادة وتن�س��يق اجلهود الدولية حلماية الالجئني وتذليل م�ش��اكل الالجئني عاملياً.
يقدر بنحو خم�سني مليون من النا�س .ويعمل
ويف العقود اخلم�س��ة ونيف منذ �إن�ش��ائها َّقدمت املفو�ضية م�س��اعدات ملا ّ
تقدم امل�س��اعدة �إىل 32.9
موظفوه��ا البال��غ عددهم زهاء � 6 300ش��خ�ص يف �أكرث من  110من البلدان ،وهي ال تزال ّ
مليون �شخ�ص.
WWW

www.unhcr.org

 3-4من هو الالجئ؟

()187

االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،املادة :1
كل �ش��خ�ص يوجد ب�س��بب خوف له ما يربره من التع ّر�ض لال�ضطهاد ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه �إىل فئة
اجتماعية مع َّينة �أو �آرائه ال�سيا�س��ية ،خارج بلد جن�س��يته ،وال ي�س��تطيع� ،أو ال يريد �أن ي�ستظل بحماية ذلك البلد �أو �أن
يعود �إىل ذلك البلد ب�سبب ذلك اخلوف.
( )184اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي حتكم املظاهر اخلا�صة مب�شكالت الالجئني يف �أفريقيا ،و�ضعت يف �أدي�س �أبابا يف � 10أيلول�/سبتمرب  ،1969متاحة
�إلكرتونياً يف. http://www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/Refugee_Convention.pdf
(� )185إعالن كارتاخينا ب�ش���أن الالجئني ،اعتمدته الندوة املعنية باحلماية الدولية لالجئني يف �أمريكا الو�س��طى وبنما واملك�سيك ،املعقودة يف كارتاخينا ،من
� 19إىل  22ت�شرين الثاين/نوفمرب .1984
( )186انظر .www.unhcr.org/basics.html
( )187انظ��ر دليل مفو�ض��ية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني ب�ش���أن الإج��راءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد و�ض��ع الالجئ مبقت�ض��ى اتفاقية 1951
وبروتوكول  1967اخلا�صني بو�ضع الالجئني.www.unhcr.org/home/PUBL/3d58e13b4.pdf ،
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تو�ضحه هذه املادة ،ثالثة عنا�صر يجب ا�ستيفا�ؤها لكي يعترب ال�شخ�ص الجئاً�( :أ) يجب �أن يكون ال�شخ�ص
وهناك ،كما ّ
خارج بلد جن�س��يته (وبالتايل ال ت�ش��مل االتفاقية من يطلق عليهم ا�س��م "امل�ش��ردون داخلياً")؛ (ب) يجب �أن يكون
التعر�ض لال�ض��طهاد ل�سبب �أو �أكرث من �سبب من الأ�سباب اخلم�سة املب ّينة؛ (ج) عدم
لل�ش��خ�ص خوف له ما يربره من ّ
يهم �إذا كان اال�ض��طهاد من جانب �س��لطات الدولة �أو جهات من غري الدول ،مثل
توافر احلماية يف البلد الأ�ص��لي .وال ّ
يفر الالجئون من بل��دان ال توفّر فيها الدولة حماية كافية من �أن�ش��طة اجلماعات
اجلماع��ات الإرهابية .وميك��ن مث ًال �أن ّ
الإرهابية.

 4-4ماذا يعنيه �أن يكون ال�شخ�ص الجئ ًا؟
يف ع��ام  1951اعتم��دت اجلمعي��ة العامة اتفاقية ِّ
ووحدت اتفاقية
تنظم الو�ض��ع القانوين لالجئ�ين "اتفاقية الالجئ�ين"َّ .
تن�ص على �أ�ش��مل تقنني حلقوق الالجئني ُ�سع َِي �إىل و�ضعه
الالجئني ال�ص��كوك الدولية ال�س��ابقة املتعلقة بالالجئني ،وهي ّ
حتى ذلك الوقت على امل�س��توى الدويل .وهي تن�ص على املعايري الأ�سا�س��ية الدنيا ملعاملة الالجئني ،دون م�س��ا�س بقيام
الدول مبنح معاملة �أف�ض��ل من املن�ص��و�ص عليها .وتط َّبق اتفاقية الالجئني دون متييز على �أ�س��ا�س اجلن�س �أو الديانة �أو البلد
الأ�صلي ،وت�شتمل على �ضمانات خمتلفة حتول دون طرد الالجئني.
تت�ضمن تعريف َ
م�صطلح
وتعترب �أحكام مع ّينة من اتفاقية الالجئني جوهرية �إىل ّ
حد ال ي�سمح ب�أي حتفظات ب�ش�أنها .وهي ّ
()188
"الالجئ" واملبد�أ امل�س��مى مبد�أ عدم الإعادة ق�س��راً ("� ،)"non-refoulementأي �أنه ال يجوز لدولة متعاقدة �أن
التعر�ض
تط��رد �أو �أن تعي��د ("� )"refoulerأح��د الالجئني رغماً عن �إرادته ،ب�أي �أ�س��لوب كان� ،إىل �إقليم يخ��اف فيه من ّ
لال�ضطهاد.
والالجئون لديهم حقوق والتزامات .فيلزم الالجئون ب�أن يحرتموا قوانني بلد جلوئهم و�أنظمته.

االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،املادة  :2التزامات عامة:
عل��ى كل الجئ �إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفر�ض عليه ،خ�صو�ص��اً� ،أن ين�ص��اع لقوانين��ه و�أنظمته ،و�أن يتق ّيد
بالتدابري املتخذة فيه للمحافظة على النظام العام

 5-4من ي�ستبعد من حماية اتفاقية الالجئني؟
هل ي�ستبعد الإرهابيون؟
معينة وبالتايل ال توفّر حمايتها .وتن�ص امل��ادة  1واو من اتفاقية الالجئني على
ال تنطب��ق اتفاقي��ة الالجئني يف حاالت َّ
تلك اال�ستثناءات.
( )188انظر الف�صل � 2-2-2أعاله ب�ش�أن الت�سليم.
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االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،املادة  1واو:
جدية لالعتقاد ب�أنه:
ال تنطبق �أحكام هذه االتفاقية على �أي �شخ�ص تتوفّر �أ�سباب ّ
امل�ستخدم لهذه اجلرائم يف ال�صكوك
(�أ) ارتكب جرمية �ضد ال�سالم �أو جرمية حرب �أو جرمية �ضد الإن�سانية ،باملعني
َ
للن�ص على �أحكامها ب�ش�أنها؛
الدولية املو�ضوعة ّ
(ب) ارتكب جرمية ج�سيمة غري �سيا�سية خارج بلد اللجوء قبل قبوله يف هذا البلد ب�صفة الجئ؛
(ج) ارتكب �أفعا ًال م�ضادة لأهداف الأمم املتحدة ومبادئها.
تهم مالحظة �أن قرار جمل�س
يف �س��ياق م��ا �إذا كانت اتفاقية الالجئني حتمي �أ�شخا�ص��اً يعتقَد �أنهم ارتكبوا �أعما ًال �إرهابي��ةّ ،
الأمن  )2001( 1373يعلن �صراحة "�أن �أعمال و�أ�ساليب وممار�سات الإرهاب تتنافى مع مقا�صد ومبادئ الأمم املتحدة و�أن
متويل الأعمال الإرهابية وتدبريها والتحري�ض عليها عن علم� ،أمور تتنافى �أي�ضاً مع مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها".
جدية لالعتقاد ب�أنه
وفقاً للمادة  1واو من اتفاقية الالجئني ،ي�س��تبعد من حماية اتفاقية الالجئني �أي �ش��خ�ص تتوفر �أ�سباب ّ
"ارتكب �أفعا ًال م�ضادة لأهداف الأمم املتحدة ومبادئها" .وبالتايل ،ا�ستناداً �إىل قرار جمل�س الأمن  )189(،)2001( 1373ال
يدخل �أي �ش��خ�ص يعتقد �أنه كان م�س�ؤو ًال عن �أعمال و�أ�ساليب وممار�سات الإرهاب �ضمن نطاق احلماية التي توفرها خالفاً
لذلك اتفاقية الالجئني� .أ ّما فيما يتعلق بالنطاق ال�شخ�صي للمادة  1واو (ج) ،ت�ؤكد مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
�أن��ه حيث �إن املادتني  1و 2من ميثاق الأمم املتحدة تن�ص��ان �أ�سا�س��اً على املبادئ اجلوهري��ة التي يجب على الدول �أن تلتزم
بها يف عالقاتها املتبادلة ،فيبدو ،من حيث املبد�أ� ،أن الأ�شخا�ص الذين يحتلون مراكز ال�سلطة يف بلدانهم �أو يف كيانات �شبه
حكومية هم وحدهم قادرون على انتهاك تلك الأحكام .وت�س�� ِّلم املفو�ض��ية ب�أنه ،يف ظروف ا�س��تثنائية ،ميكن اعتبار �أن قادة
التنظيمات التي تنفِّذ �أعما ًال �إرهابية دولية �ش��ائنة بوجه خا�ص تنطوي على تهديدات ج�س��يمة لل�س�لام والأمن الدوليني
()190
ميكن اعتبار �أنهم يندرجون �ضمن نطاق املادة  1واو (ج).
وعالوة على ذلك ،تن�ص الفقرتان الفرعيتان (�أ) و(ب) من املادة  1واو على �سببني �إ�ضافيني ال�ستبعاد �شخ�ص من احلقوق
املمنوحة لالجئني مبوجب اتفاقية الالجئني ،ميكن �أن ينطبق �أي�ضاً على �أ�شخا�ص تتوفر �أ�سباب جدية لالعتقاد ب�أنهم ارتكبوا
�أعما ًال �إرهابية .وميكن �أن تندرج تلك الأعمال الإرهابية �ضمن نطاق الفقرة الفرعية (�أ) بو�صفها جرمية �ضد ال�سالم �أو جرمية
حرب �أو جرمية �ضد الإن�سانية .ويف هذه احلالة ،ال يتمتع ال�شخ�ص الذي ي�شتبه يف �أنه ارتكب فع ًال من هذا القبيل باحلماية
( )189عالوة على ذلك ،يطلب �ص��راحة قرار جمل�س الأمن  )2001( 1373يف الفقرة ( 3و) و(ز) من الدول "اتخاذ التدابري املنا�س��بة طبقاً للأحكام ذات
ال�ص��لة من القوانني الوطنية والدولية ،مبا يف ذلك املعايري الدولية حلقوق الإن�س��ان ،قبل منح مركز الالجئ ،بغية �ض��مان عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط �أعمال
�إرهابية �أو تي�س�يرها �أو اال�ش�تراك يف ارتكابها" ،و"كفالة عدم �إ�ساءة ا�س��تعمال مرتكبي الأعمال الإرهابية �أو منظميها �أو من يي�سرها ملركز الالجئني ،وفقاً للقانون
الدويل ،وكفالة عدم االعرتاف باال ّدعاءات بوجود بواعث �سيا�سية ك�أ�سباب لرف�ض طلبات ت�سليم الإرهابيني امل�شتبه فيهم".
()190
انظ��ر تعليقات املفو�ض��ية على البند  52من قانون اململكة املتحدة للهجرة واللجوء واجلن�س��ية ل�س��نة  ،2005املت��اح يف www.unhcr.org.uk/legal/
.positions/UNHCR%20Comments/comments_dec2005clause52.htm
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التي توفرها اتفاقية الالجئني ،ب�صرف النظر عما �إذا ارتكب تلك الأفعال قبل �أن ي�صبح الجئاً �أو بعد منحه و�ضع الالجئ.
كما ميكن �أن ِّ
ي�شكل عمل �إرهابي كما هو مع َّرف يف االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع الإرهاب جرمية خطرية
غري �سيا�سية فيندرج بالتايل �ضمن نطاق الفقرة الفرعية (ب).
وختاماً ،ال ميكن �أن ي�ص�� َّنف �ش��خ�ص ارتكب جرمية �إرهابية ج�س��يمة �إ ّما يف بلد اللجوء �أو خارجه كالجئ مبوجب االتفاقية
وال ميكن �أن ي�ستفيد من و�ضع الالجئ� .إال �أنه يجب �أن توجد �إجراءات منا�سبة ل�ضمان متكنه من �أن يطعن يف االدعاءات
املوجهة �ض��ده .و�إ�ض��افة �إىل ذلك ،ال تزال �أوجه احلماية الأخرى ،مبا فيها ما يوفره القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان ،تنطبق
َّ
على الإرهابيني.

 6-4هل ميكن طرد الالجئني �أو �إعادتهم؟
يف ظروف مع َّينة ورهناً ب�ش��روط مع َّينة ،يجوز طرد الالجئني من البلد الذي ح�ص��لوا فيه على مالذ .ويجوز بالأخ�ص ،على
النحو املن�ص��و�ص عليه يف املادة  32من اتفاقية الالجئني ،طرد الالجئني ب�ص��ورة قانونية لأ�س��باب تتعلق بالأمن الوطني �أو
النظام العام .وميكن �أن تنطبق تلك الأ�س��باب على �أ�ش��خا�ص ي�ش��تبه يف �ض��لوعهم يف �أعمال �إرهابية� .إ ّال �أنه يجب مراعاة
�إجراءات مع َّينة .فيجب بالأخ�ص مراعاة الأ�صول الإجرائية و�أن يكون الطرد وفقاً للقانون .ويجب عموماً �أن توجد �إجراءات
ت�سمح للفرد بامل�شاركة يف العملية الإجرائية وب�أن يطعن يف القرار ويعرت�ض عليه �إما �شخ�صياً �أو من خالل وكيل له .وعالوة
على ذلك ،مينح الالجئ مهلة معقولة ت�سمح له ب�أن يلتم�س قبوله ب�صورة قانونية يف بلد �آخر.

االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،املادة  :32الطرد:
 -1ال تط��رد الدولة املتعاقدة الجئاً موجوداً يف �إقليمها ب�ص��ورة نظامية �إ ّال ب�س��بب يتعل��ق بالأمن الوطني �أو النظام
العام.
 -2ال ينفذ طرد مثل هذا الالجئ �إ ّال تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأ�صول الإجرائية التي ين�ص عليها القانون .ويجب
�أن ي�سمح لالجئ ما مل تتطلب خالف ذلك �أ�سباب قاهرة تت�صل بالأمن الوطني ،ب�أن يقدم بيانات لإثبات براءته ،وب�أن
ميار�س حق اال�ستئناف ويكون له وكيل ميثله لهذا الغر�ض �أمام �سلطة خمت�صة �أو �أمام �شخ�ص �أو �أكرث معينني خ�صي�صاً
من قِبل ال�سلطة املخت�صة.
 -3متن��ح الدولة املتعاقدة مثل هذا الالجئ مهلة معقولة ليلتم�س خاللها قبوله ب�ص��ورة قانونية يف بلد �آخر .وحتتفظ
الدولة املتعاقدة بحقها يف �أن تطبق ،خالل هذه املهلة ،ما تراه �ضرورياً من التدابري الداخلية.
و�إمكاني��ة الطرد حمدودة مببد�أ �أ�سا�س��ي ذكر �أعاله ،ه��و ما يطلق عليه مبد�أ "عدم الإعادة ق�س��رياً" (،)non-trefoulemen
الذي �س��بقت مناق�شته يف �سياق الت�س��ليم يف الف�صل � 2-2-2أعاله .وتن�ص عليه املادة  33من اتفاقية الالجئني ،وهو يلزم
جميع الدول ب�أ ّال تطرد �أو تعيد ("� )"refoulerأحد الالجئني ،رغماً عن �إرادته ،ب�أي �ص��ورة من ال�ص��ور� ،إىل �إقليم يخ�شى �أن
ي�ضطهد فيه.
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االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،املادة :33
	-1ال يجوز لأية دولة متعاقدة �أن تطرد الجئاً �أو ترده ب�أية �صورة من ال�صور �إىل حدود الأقاليم التي تكون حياته �أو
حريته مهددتني فيها ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه �إىل فئة اجتماعية مع َّينة �أو ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية.
 -2على �أنه ال ي�س��مح باالحتجاج بهذا احلق لأي الجئ تتوف��ر دواع معقولة العتباره خطراً على �أمن البلد الذي
يوجد فيه �أو اعتباره ميثل ،نظراً ل�س��بق �ص��دور حكم نهائي عليه الرتكابه جرماً ا�س��تثنائي اخلطورة ،خطراً على جمتمع
ذلك البلد.
ال تنطبق احلماية من الطرد �أو الإعادة ب�صورة غري قانونية( )191وفقاً لقانون الالجئني الدويل على الإرهابيني الذين ي�شكلون
خطراً على �أمن البلد �أو الذين �أدينوا بارتكاب جرمية �إرهابية خطرية )192(.ويجوز �إلغاء �ص��فة الالجئ التي اكت�سبها �شخ�ص
()193
�سبق �أن منح و�ضع الالجئ �إذا ثبت �أن �أحد �أ�سباب اال�ستثناء الواردة يف اتفاقية جنيف ينطبق عليه.
جت�س��د وتط ّور مبد�أ عدم الإعادة ق�س��راً يف القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان :فحتى الذين ي�شتبه يف �أنهم ارتكبوا جرائم
كما َّ
�إرهابية خطرية �أو �أدينوا بارتكابها ال ميكن طردهم �أو �إعادتهم �إىل بلد يف ظروف يكون فيها خطر حقيقي باحتمال تعر�ض��هم
النتهاكات ج�س��يمة حلقوق الإن�س��ان ،بالأخ�ص التعذيب واملعاملة القا�سية والال�إن�س��انية واملهينة )194(.وتن�ص اتفاقية الأمم
املتحدة ملناه�ض��ة التعذيب �أو العقوبة القا�س��ية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة يف املادة  3على �أنه "ال يجوز لأية دولة طرف �أن تطرد
�أي �ش��خ�ص �أو �أن تعيده ("�أن ترده") �أو �أن ت�س��لمه �إىل دولة �أخرى� ،إذا توافرت لديها �أ�س��باب حقيقية تدعو �إىل االعتقاد
ب�أنه �س��يكون يف خطر التعر�ض للتعذيب" )195(.ووفقاً للجنة مناه�ض��ة التعذيب ،التابعة للأمم املتحدة ،ال ت�ش�ير عبارة "دولة
�أخرى" فح�سب �إىل دولة يطرد �أو يعاد �أو ي�س َّلم �إليها �أحد الأ�شخا�ص ،و�إمنا ت�شري �أي�ضاً �إىل �أية دولة قد يطرد �أو يعاد �أو ي�س َّلم
()196
�إليها ال�شخ�ص يف وقت الحق.
 7-4كيف ميكن �أن ت�ؤثر �سيا�سات مكافحة الإرهاب �سلب ًا على الالجئني وطالبي اللجوء؟
�أثارت مفو�ض��ية الأمم املتحدة ل�ش���ؤون الالجئني عدداً من ال�شواغل ب�ش�أن الأثر ال�سلبي لبع�ض �سيا�سات مكافحة الإرهاب
على الالجئني وطالبي اللجوء )197(،مثل خطر تعر�ض الالجئني وطالبي اللجوء لالحتجاز تلقائياً على �أ�س��ا�س و�ض��عهم؛ �أو
( )191وفقاً التفاقية الالجئني ،املادة � ،)1( 33أعاله.
( )192انظر اتفاقية الالجئني ،املادة � ،)2( 33أعاله.
( )193انظر اتفاقية الالجئني ،املادة  1واو� ،أعاله.
( )194انظر الف�صل  5ب�ش�أن قانون حقوق الإن�سان� ،أدناه.
()195
اتفاقية مناه�ضة التعذيب �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،التي اعتمدت يف  10كانون الأول/دي�سمرب  ،1984املتاحة يف www.unhchr.
.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm
()196
منظم��ة ر�ص��د حق��وق الإن�س��ان"Human Rights Implications of European Union Internal Security Proposals and Measures in the ،
.Aftermath of the 11 September Attacks in the United States", www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity-memo.htm
()197
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،خرب �صحفي بتاريخ  23ت�شرين الأول�/أكتوبر Possible repercussions for refugees following" 2001
.terrorist attacks worry UNHCR", www.unhcr.org/news/NEWS/3bd563394.html
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خطر رف�ض و�ضع الالجئني خمالفة لالتفاقية والربوتوكول اخلا�صني بو�ضع الالجئني؛(� )198أو خطر الرتحيل؛ �أو خطر فر�ض
قيود على �إجراءات حتديد الو�ضع؛ �أو خطر �سوء تطبيق �شروط اال�ستثناء جلماعات مع َّينة �أو �أفراد مع َّينني يرى �أنهم يرتبطون
بالإرهاب ب�شكل ما ب�سبب الديانة �أو الأ�صل العرقي �أو الأ�صل الوطني �أو االنتماء ال�سيا�سي.

قرار جمل�س الأمن :)2003( 1456
 -6يج��ب على الدول �أن حتر�ص عل��ى �أن تكون �أي تدابري تتخذ ملكافحة الإرهاب ممتثل��ة لكافة التزاماتها مبوجب
القان��ون ال��دويل ،و�أن تتخذ تل��ك التدابري وفقاً للقانون الدويل ،وبخا�ص��ة القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان والالجئني
والقانون الإن�ساين الدويل.
ومن املهم تكرار �أن جمل�س الأمن قد �أعلن �ص��راحة �أنه يجب �أن ت�ض��من الدول �أن متتثل التدابري املتخذة ملكافحة الإرهاب
جلميع التزاماتها مبوجب القانون الدويل ،وبالأخ�ص القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان والالجئني والقانون الإن�ساين )199(.كما
�أ�شارت اجلمعية العامة( )200مراراً �صراحة �إىل التزامات الدول مبوجب اتفاقية �سنة  1951وبروتوكول �سنة  ،1967مبا يف ذلك
()201
ما ورد يف ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ل�سنة .2006

(� )198أبعد من �أ�سباب اال�ستثناء الواردة يف املادة ( 1واو) من اتفاقية جنيف اخلا�صة بو�ضع الالجئني.
( )199انظ��ر ق��رار جمل���س الأمن  ،)1999( 1269الفقرة )4( 4؛ قرار جمل�س الأمن  ،)2001( 1373الفقرت��ان ( 3و) و( 3ز)؛ قرار جمل�س الأمن 1456
( ،)2003املرفق ،الفقرة 6؛ قرار جمل�س الأمن  ،)2004( 1535املرفق ،الفقرة  6من الديباجة؛ قرار جمل�س الأمن  ،)2004( 1566الفقرة  4من الديباجة؛ قرار
جمل�س الأمن  ،)2005( 1617الفقرة  4من الديباجة؛ قرار جمل�س الأمن  ،)2005( 1624الفقرة  2من الديباجة والفقرة  4من املنطوق.
( )200انظر �أي�ض��اً قرار اجلمعية العامة  60/49امل�ؤرخ  9كانون الأول/دي�س��مرب  ،2004الإعالن املتعلق بالتدابري الرامية �إىل الق�ض��اء على الإرهاب الدويل،
املرف��ق ،الفق��رة A/RES/49/60 ،5؛ قرار اجلمعية العامة  210/51امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�س��مرب  ،1996التدابري الرامية �إىل الق�ض��اء على الإرهاب الدويل،
املرفق ،الفقرة  6من الديباجة (مع �إ�شارة خا�صة �إىل املواد  1و 2و 32و 33من اتفاقية �سنة  ،)1951والفقرة  7من الديباجةA/RES/51/210 ،؛ قرار اجلمعية العامة
 219/57امل�ؤرخ � 27ش��باط/فرباير  ،2003حماية حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�سية يف �س��ياق مكافحة الإرهاب ،الفقرة A/RES/57/219 ،1؛ قرار اجلمعية
العامة  187/58امل�ؤرخ � 22آذار/مار�س  ،2004حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب ،الفقرة A/RES/58/187 ،1؛ قرار اجلمعية
العام��ة  1/60امل���ؤرخ  24ت�ش��رين الأول�/أكتوبر  ،2005نتائج م�ؤمتر القمة العامل��ي لعام  ،2005الفقرة A/RES/60/1 ،85؛ ق��رار اجلمعية العامة  43/60امل�ؤرخ
 6كان��ون الثاين/يناي��ر  ،2006التدابري الرامية �إىل الق�ض��اء على الإرهاب الدويل ،الفقرتان  11و 19من الديباج��ة ،الفقرة  3من املنطوقA/RES/60/43 ،؛ قرار
اجلمعية العامة  158/60امل�ؤرخ � 28شباط/فرباير  ،2006حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب ،الفقرتان  7و 13من الديباجة،
الفقرتان  1و 5من املنطوقA/RES/60/158 ،؛ قرار اجلمعية العامة  71/62امل�ؤرخ  8كانون الثاين/يناير  ،2008التدابري الرامية �إىل الق�ضاء على الإرهاب الدويل،
الفقرتان  12و 20من الديباجةA/RES/62/71 ،؛ قرار اجلمعية العامة  159/62امل�ؤرخ � 11آذار/مار�س  ،2008حماية حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية يف
�سياق مكافحة الإرهاب.A/RES/62/159 ،
( )201انظر ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ،خطة العمل ،الف�صلني �(1-2-1أ) و.1-5

 -5حقوق الإن�سان الدولية ومكافحة الإرهاب
ِّ
ت�ش��كل االلتزامات املتعلقة بحقوق الإن�سان جزءاً ال يتجز�أ من الإطار القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب ،وذلك من خالل
االلتزام الواقع على الدول ب�أن متنع الهجمات الإرهابية ،التي يحتمل �أن يكون لها �أثر �ض��خم على حقوق الإن�س��ان فت�ؤدي
بالتايل �إىل تقوي�ضها ،وكذلك من خالل االلتزام ب�ضمان �أن حترتم �أي �أن�شطة ملكافحة الإرهاب حقوق الإن�سان.

الأم�ين العام للأمم املتحدة ،ال�س��يد ب��ان كي مون ،كلمة �ألقي��ت يف امل�ؤمتر الدويل املعني بالإره��اب :الأبعاد واملخاطر
()202
والتدابري امل�ضادة ،تون�س العا�صمة ،تون�س 15 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب :2007
�إننا عندما ندافع عن حقوق الإن�س��ان ،ونكافح الفقر والتهمي�ش ،وعندما ن�س��عى �إىل ت�س��وية النـزاعات ،وندعم احلكم
الر�ش��يد و�سيادة القانون ،ف�إننا نفعل ذلك لأن هذه الأن�ش��طة لها قيمة فعلية وينبغي القيام بها على هذا الأ�سا�س .و�إننا
�إذ نفعل ذلك نعمل �أي�ض��اً من �أجل مكافحة الإرهاب ،وذلك من خالل الت�ص��دي للظروف ذاتها التي ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل انت�شار الإرهاب.
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ،اجلزء الرابع
�إننا� ،إذ نعيد ت�أكيد �أن تعزيز حقوق الإن�س��ان للجميع وحمايتها و�س��يادة القانون �أمر �أ�سا�س��ي بالن�س��بة جلميع عنا�ص��ر
اال�س�تراتيجية ،و�إذ نق��ر ب���أن اتخاذ تدابري فعال��ة ملكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإن�س��ان هدفان ال يتعار�ض��ان ،بل
متكامالن ويعزز كل منهما الآخر ،و�إذ ن�ؤكد على �ض��رورة تعزيز وحماية حقوق �ض��حايا الإرهاب وحمايتها ،نقرر اتخاذ
التدابري التالية.
يق�صد من القانون الدويل حلقوق الإن�سان �أن يوفر معياراً �أ�سا�سياً حلماية جمموعة من احلقوق جلميع الب�شر يف جميع الأوقات
ويف جمي��ع الأماكن .و�س��وف يبحث هذا الف�ص��ل من �أين ي�أتي القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان ،وكي��ف ي�ؤثر يف مكافحة
الإرهاب ،وكيف تعمل املبادئ الأ�سا�س��ية لقانون حقوق الإن�س��ان .و�س��وف ِّ
يركز على تطبيق حقوق الإن�سان بوجه عام يف
�سياق مكافحة الإرهاب وال�سمات الرئي�سية اللتزامات حقوق الإن�سان ،ولكنه ال يبحث بالتف�صيل تطبيق حقوق مع َّينة.

 1-5م�صادر القانون الدويل حلقوق الإن�سان
ِّ
لب القانون الدويل حلقوق الإن�سان .وهي تت�ضمن ميثاق الأمم املتحدة ،والإعالن
ت�شكل جمموعة من �صكوك الأمم املتحدة ّ
()204
()203
العامل��ي حلق��وق الإن�س��ان ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلق��وق املدنية وال�سيا�س��ية ،والعهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق
( )202كلمة �ألقيت يف امل�ؤمتر الدويل املعني بالإرهاب :الأبعاد واملخاطر والتدابري امل�ضادة ،تون�س العا�صمة ،تون�س 15 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2007متاحة
يف .www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=149
( )203الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( ،)1948متاح �إلكرتونياً يف .www.un.org/Overview/rights.html
( )204العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ( ،)1966انظر .www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm
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االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة والثقافي��ة )205(.وهناك �إ�ض��افة �إىل ذلك عدد م��ن الربوتوكوالت االختيارية مث��ل الربوتوكول
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي اعتمد يف عام � ،1966أو الربوتوكول االختياري
الثاين للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي يهدف �إىل �إلغاء عقوبة الإعدام.

1-1-5

من �أين ينبع القانون الدويل حلقوق الإن�سان؟

ميثاق الأمم املتحدة
ِّ
يحدد احرتام حقوق الإن�سان واحلريات
ي�ش��كل ميثاق الأمم املتحدة �أ�سا�س القانون الدويل احلديث حلقوق الإن�سان ،حيث ِّ
الأ�سا�س��ية بو�صفه �أحد ال�شروط الالزمة لال�ستقرار وال�س�لام .ويف حني �أن امليثاق ي�ضع حقوق الإن�سان يف �صميم منظومة
الأمم املتحدة ،فهو ال ي�سهب يف تناول جوهر حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

ميثاق الأمم املتحدة ،املادة :55
رغبة يف تهيئة دواعي اال�ستقرار والرفاهية ال�ضروريني لقيام عالقات �سلمية وودية بني الأمم م� َّؤ�س�سة على احرتام املبد�أ
الذي يق�ضي بالت�سوية يف احلقوق بني ال�شعوب وب�أن يكون لكل منها تقرير م�صريها ،تعمل الأمم املتحدة على:

[� ]...أن ي�شيع يف العامل احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع بال متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين،
وال تفريق بني الرجال والن�ساء ،ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فع ًال.

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان مقبول بو�ص��فه "املثل الأعلى امل�ش�ترك الذي ينبغي �أن تبلغه كافة ال�ش��عوب وكافة
الأمم" )206(.واعتمد يف عام  1948كقرار غري ملزم للجمعية العامة� ،إ ّال �أنه �أ�صبح يعترب مرجعاً يعتد به للحقوق واحلريات
التي ُتلزم الأمم املتحدة والدول الأع�ض��اء فيها ب�أن تنه�ض بها مبوجب امليثاق .ويعترب الإعالن العاملي جزءاً من القانون
العريف الدويل في�ش��كل بذلك �أ�سا�س��اً اللتزامات حقوق الإن�س��ان التي تنطبق على جميع الدول ،حتى الدول التي
لي�ست �أطرافاً يف معاهدات �أخرى خا�صة بحقوق الإن�سان.
ت�صف املادة الأوىل من الإعالن العاملي فكرة حقوق الإن�سان الأ�سا�سية" :يولد جميع النا�س �أحراراً ومت�ساوين يف الكرامة
حمددة من احلق��وق ،من بينها احلقوق
واحلق��وق" .وين�ص الإع�لان العاملي على حظر عام للتمييز ،ثم ي�س��رد جمموعات َّ
املدنية والثقافية واالقت�ص��ادية وال�سيا�س��ة واالجتماعية الواجب حمايتها .واملواد � 3إىل  21تبينِّ احلقوق املدنية وال�سيا�س��ة
التقليدية مثل احلق يف احلياة ،وحظر الرق والتعذيب ،واحلق يف امل�س��اواة �أمام القانون ،وحرية الكالم واالجتماع والتنقل،
واحلق يف حياة خا�ص��ة ،وغري ذلك .وتكفل املواد � 22إىل  28طائفة من احلقوق االقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية ،مبا فيها
الت�أكيد الوارد يف املادة  28على �أن "لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن �أن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات
املن�صو�ص عليها يف هذا الإعالن حتقيقاً تاماً".
( )205العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ( ،)1966متاح يف .www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm
( )206الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( ،)1948متاح �إلكرتونياً يف .www.un.org/Overview/rights.html
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والإعالن العاملي لي�س معاهدة ملزمة قانوناً كما ي�شري �إليه ا�سمه ("�إعالن") ،ولكن ينبغي �أ ّال يق َّلل من �ش�أنه نظراً ملا يتمتع به
من قوة معنوية عظيمة .وعندما اعتمد الإعالن العاملي كان هناك اتفاق عام على �أنه ينبغي �أن تو�ض��ع احلقوق التي ي�شملها
يف �ش��كل ملزم قانوناً كمعاهدات تلزم على نحو مبا�ش��ر الدول التي وافقت على �شروطها .ونتيجة لذلك اعتمد على مدى
فرتة من الزمن عدد من املعاهدات الدولية اخلا�ص��ة بحقوق الإن�س��ان ،تت�ض��من حقوقاً �إن�سانية ملزمة قانوناً للدول الأطراف
يف تلك املعاهدات.

معاهدات الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
واملحددة ،التي تتناول با�ستفا�ض��ة كثرياً من احلقوق الواردة يف الإعالن
هناك عدد من معاهدات حقوق الإن�س��ان ،العامة َّ
العاملي .وتوجد ت�سع معاهدات �أ�سا�سية خا�صة بحقوق الإن�سان .وهناك جلنة من اخلرباء مك َّلفة بر�صد قيام الدول الأطراف
بتنفي��ذ خمتلف الأحكام .وحتى متوز/يوليه  2008كان يوجد �س��بع من تلك اللجان .ودخل��ت حيز النفاذ اتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ولكن مل تن�ش�أ بعد هيئة لر�صد تنفيذها .ومل تدخل بعد حيز النفاذ االتفاقية الدولية حلماية جميع
الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري (اتفاقية االختفاء الق�سري).
املعاهدات الأ�سا�سية �إىل جانب الربوتوكوالت االختيارية امللحقة بها هي:
()207

االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
()208
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
()209
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية الهادف �إىل �إلغاء عقوبة
()210
الإعدام
()211
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
()212
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
()213
الربوتوكول االختياري التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
()214
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ض��ة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
()215
املهينة
( )207بدء النفاذ يف  21كانون الأول/دي�سمرب .1965
( )208بدء النفاذ يف  16كانون الأول/دي�سمرب .1966
( )209بدء النفاذ يف  16كانون الأول/دي�سمرب .1966
( )210بدء النفاذ يف  15كانون الأول/دي�سمرب .1989
( )211بدء النفاذ يف  16كانون الأول/دي�سمرب .1966
( )212بدء النفاذ يف  18كانون الأول/دي�سمرب .1979
( )213بدء النفاذ يف  10كانون الأول/دي�سمرب .1999
( )214بدء النفاذ يف  10كانون الأول/دي�سمرب .1984
( )215بدء النفاذ يف  18كانون الأول/دي�سمرب .2002
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()216

اتفاقية حقوق الطفل

()217

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات امل�سلحة
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش���أن بيع الأطفال وا�س��تغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد
()218
الإباحية
()219
االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم
()220
االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري (اتفاقية االختفاء الق�سري)
()221
اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
()222
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
WWW

www2.ohchr.org/english/law/

معاهدات حقوق الإن�سان الإقليمية
�إ�ضافة �إىل �صكوك الأمم املتحدة املتعلقة بحقوق الإن�سان توجد �أي�ضاً لدى عدد من املنظمات الإقليمية معاهدات خا�صة ب�ضمان
حقوق الإن�سان على �أ�سا�س �إقليمي ،وهي ت�ستند �إىل معاهدات الأمم املتحدة الأ�سا�سية وتعك�س خ�صائ�ص املنطقة املعنية.
()223
االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ل�سنة 1950
()224
االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ل�سنة 1969
()225
امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ل�سنة 1981
()226

ميثاق احلقوق الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي ل�سنة 2000
ما هي احلقوق املحم ّية؟

2-1-5
ِّ
ي�شكل اجلزءان الأول والثاين من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وي�شمالن املواد � 1إىل  ،5جمموعة مهمة
من الأحكام التي رمبا كان �أف�ضل و�صف لها �أنها �أحكام ذات طبيعة �شاملة �أو هيكلية .فاملادة  ،1التي ِّ
ت�شكل اجلزء الأول،
تكفل حق تقرير امل�ص�ير .ويختلف هذا احلق عن غريه من احلقوق الواردة يف العهد يف �أنه حق من�س��وب �إىل "�ش��عوب" ال
( )216بدء النفاذ يف  20كانون الأول/دي�سمرب .1989
( )217بدء النفاذ يف � 25أيار/مايو .2000
( )218بدء النفاذ يف � 25أيار/مايو .2000
( )219بدء النفاذ يف  18كانون الأول/دي�سمرب .1999
( )220مل يدخل بعد حيز النفاذ.
( )221مل يدخل بعد حيز النفاذ.
( )222مل يدخل بعد حيز النفاذ.
( )223انظر .www.coe.int
( )224انظر .www.oas.org
( )225انظر .www.achpr.org
( )226انظر .www.europa.eu
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�إىل �أفراد .وهو �أي�ض��اً احلق الوحيد امل�ش�ترك بني العهدين ،حيث �إن املادة  1من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية مطابقة .ويف حني �أن املعنى الدقيق حلق تقرير امل�ص�ير مبوجب القانون الدويل ال يزال يف حالة تطور،
ف�إن �أحد ال�شروط الأ�سا�سية للتعبري الكامل واحلقيقي عن تقرير امل�صري من جانب �أحد ال�شعوب هو متتع �أفراده بق�سط كامل
من احلقوق الواردة يف العهد اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
وي�ش��مل اجل��زء الثاين املواد � 2إىل  .5واملادة � 2أحد �أحجار الزاوية الأ�سا�س��ية للعهد ،فه��ي تن�ص على �أنه يجب �أن حترتم الدولة
الطرف و�أن ت�ضمن احلقوق املن�صو�ص عليها يف العهد جلميع الأ�شخا�ص الداخلني يف واليتها .وال ت�شمل هذه احلقوق ،مع بع�ض
اال�س��تثناءات ،مثل احلق يف الت�ص��ويت ،املواطنني فح�س��ب و�إمنا ت�شمل جميع الأ�ش��خا�ص املوجودين يف �إقليم الدولة ،ويجب
احرتامها دون متييز .و�إذا لزم الأمر ،ينبغي َ�سن ت�شريعات ل�ضمان تلك احلقوق على نحو �صحيح .وعالوة على ذلك ،تلزم الدول
الأطراف ب�أن تكفل ُ�س ُبل التظلم للأ�شخا�ص الذين انتهكت حقوقهم املعرتف بها يف العهد .وتن�ص املادة  3على ت�ساوي الرجال
والن�س��اء يف حق التمتع بجميع احلقوق املن�ص��و�ص عليها يف العهد .وتبينِّ املادة  4بو�ض��وح احلدود ال�ض�� ِّيقة امل�سموح بها لتعليق
حقوق مع َّينة �أو عدم التقيد بها ،من �أجل احلد من �إمكانية حدوث �أي انتهاكات .وتت�ضمن املادة  5حكماً وقائياً عاماً.
واجلزء الثالث ،وهو جوهر العهد ،ي�س��رد احلقوق املو�ض��وعية واحلريات الأ�سا�س��ية التي يكفلها العهد .وهذه هي املواد التي
يحتج بها عادة الأفراد الذين يدعون �أن حقوقهم مبوجب العهد قد انتهكت .وي�شمل اجلزء الثالث احلقوق التالية ،التي قد
تكون ذات �صلة �أي�ضاً يف �سياق مكافحة الإرهاب:
()227
•احلق يف احلياة
()228
•التحرر من التعذيب
()229
•التحرر من اال�سرتقاق
()230
•حق الفرد يف احلرية والأمان على �شخ�صه
()231
•حق املحتجزين يف �أن يعاملوا معاملة �إن�سانية
()232
•حرية التنقل
•ح��ق الأجنبي املقيم ب�ص��فة قانونية يف عدم �إبع��اده �إال تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون واحلق يف مراجعة ق�ض��ائية
()233
لذلك القرار
()234
•احلق يف حماكمة عادلة
()235
•عدم التع ّر�ض لعقوبة ب�أثر رجعي
()236
•حق الفرد يف �أن يعرتف به ك�شخ�ص �أمام القانون يف كل مكان
()237
•احلق يف املحافظة على حرمة احلياة اخلا�صة والأ�سرية ويف حماية ال�سمعة
( )227العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .6
( )228العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .7
( )229العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .8
( )230العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .9
( )231العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .10
( )232العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .12
( )233العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .13
( )234العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .14
( )235العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .15
( )236العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .16
( )237العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .17
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•حرية الفكر والوجدان والدين والعقيدة
()239
•حرية الر�أي والتعبري
()240
•حظر التحري�ض على التمييز �أو الكراهية �أو العنف
()241
•حرية التجمع وتكوين اجلمعيات
()242
•الت�ساوي يف التمتع بحماية القانون
()243
•احلق يف امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة
•ح��ق الأقل ّي��ات الإثنية �أو اللغوية �أو الدينية يف التمتع بثقافتهم اخلا�ص��ة �أو املجاهرة بدينهم �أو �إقامة �ش��عائرهم �أو
()244
ا�ستخدام لغتهم
()245
•احلق يف االنت�صاف الق�ضائي الف ّعال
()238

ويتعل��ق الربوتوك��ول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية ب�إلغ��اء عقوبة الإعدام يف الدول
()246
الأطراف.
وكم��ا لوحظ �أعاله ،يكفل �أي�ض��اً العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية حقوق ال�ش��عوب يف
تقرير امل�ص�ير املن�ص��و�ص عليها يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدينة وال�سيا�س��ية .ومثل العهد اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�س��ية ،يتن��اول العهد اخلا�ص باحلقوق االقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية احلقوق املقابل��ة يف ميدان حقوق الأفراد
()249
االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة والثقافية ،مبا فيها احلق يف عدم التميي��ز واحلق يف العمل )247(،ويف ال�ص��حة( )248والتعليم،
واحلقوق النقابية )250(.ونظراً للفهم امل�ش�ترك ب�أن احلقوق املدنية وال�سيا�س��ية واحلقوق االقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية
تكمل احلقوق الواردة يف العهدين بع�ضها بع�ضاً.
حقوق مرتابطة وال ميكن الف�صل بينهاِّ ،
والعالق��ة بني الإرهاب والتدابري املتبعة ملكافحة الإرهاب واحلقوق االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة والثقافية عالقة معقَّدة .فيت�أثر
الإرهاب وتدابري مكافحة الأعمال الإرهابية باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية للأفراد حول العامل ولها �أثر عليها.
وكمثل الأ�ش��كال الأخرى من اجلرائم اخلطرية يق ِّو�ض الإرهاب التنمية االقت�ص��ادية واالجتماعية ،خ�صو�ص��اً يف البلدان
واملناطق التي توجد بها نزاعات وذات ُنظم احلكم ال�ضعيفة ونظم العدالة اجلنائية دون املثلى وعدم اال�ستقرار االقت�صادي.
والإرهاب ،على وجه التحديد( ،وت�صور التعر�ض للهجوم) يق�صي اال�ستثمار والأعمال التجارية .فكثرياً ما يرى امل�ستثمرون
الأجان��ب واملحلي��ون �أن الإرهاب وتعر�ض البلد للهجوم عالمة تدل على عدم اال�س��تقرار االجتماعي وخطر وا�ض��ح على
( )238العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .18
( )239العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .19
( )240العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .20
( )241العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادتان  21و.22
( )242العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .26
( )243العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .25
( )244العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .27
( )245العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .2
( )246لالطالع على حالة الت�صديق ،انظر .www.unhchr.ch/pdf/report.pdf
( )247العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .6
( )248العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .12
( )249العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .13
( )250العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .8
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اال�ستثمار الآمن .وعالوة على ذلك ،يق ّو�ض الإرهاب ر�أ�س مال البلد االجتماعي والب�شري نظراً �إىل �أن الهجمات الإرهابية
وما يت�صل بها من خوف من الهجمات تنال من نوعية احلياة وميكن �أن ترغم العاملني املهرة على مغادرة البلد ،كما تق ِّو�ض
الهجمات الإرهابية واخلوف منها حقوقاً �أ�سا�س��ية �أخرى للمواطنني ،مثل حرية التنقل ،و�إمكانية الو�صول �إىل فر�ص العمل
والتعلي��م ،وتثن��ي عن جمع الأ�ص��ول .ولذلك يكون تعزيز قدرة ُنظ��م العدالة اجلنائية على قمع اجلرمي��ة اخلطرية ومكافحة
الإرهاب عن�صراً حا�سماً يف ا�سرتاتيجية �شاملة للتنمية ،لأنه مينع تقوي�ض حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وهي �ضرورية لال�ستقرار
االجتماعي واالقت�صادي.
ت�ش��جعه �أوجه عدم التكاف�ؤ يف الظروف االجتماعية واالقت�ص��ادية .وا�س�تراتيجية الأمم
وثمة جانب �آخر هو �أن الإرهاب ربمّ ا ِّ
املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب( )251ت�س��رد �صراحة التدابري "الرامية �إىل معاجلة الظروف امل�ؤدية �إىل انت�شار الإرهاب ،ومن
بينها ،على �س��بيل املثال ال احل�ص��ر ،ال�ص��راعات الطويلة الأمد التي مل ّ
حتل بعد ،وجتريد �ض��حايا الإرهاب ،بجميع �أ�شكاله
ومظاهره ،من �إن�س��انيتهم ،وغياب �سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإن�سان ،والتمييز على �أ�سا�س االنتماء العرقي والوطني
والديني ،واال�س��تبعاد ال�سيا�س��ي ،والتهمي�ش االجتماعي واالقت�صادي ،واالفتقار �إىل احلكم الر�ش��يد" مع الت�سليم ب�أنه ال
ميكن �أن ِّ
ت�شكل �أي من هذه الظروف ذريعة �أو تربيراً لأعمال الإرهاب .وت�ؤكد اال�سرتاتيجية من جديد العزم على "الرتويج
لثقافة ال�سالم والعدالة والتنمية الب�شرية ،وللت�سامح العرقي والوطني والديني ،والحرتام جميع الأديان �أو القيم الدينية �أو
املعتقدات �أو الثقافات ،عن طريق القيام ،ح�س��ب االقت�ض��اء ،بو�ضع وت�شجيع برامج للتثقيف والتوعية العامة ت�شمل جميع
قطاعات املجتمع" والت�ص��ميم "على كفالة حتقيق الغايات والأهداف الإمنائية املتفق عليها يف امل�ؤمترات الرئي�س��ية وم�ؤمترات
القمة التي تعقدها الأمم املتحدة ،ومن بينها الأهداف الإمنائية للألفية.

مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي ال�سابق حلقوق الإن�سان� ،سرجيو دى ميلو (:)2002
�أف�ضل ا�سرتاتيجية—بل اال�س�تراتيجية الوحيدة—لعزل الإرهاب ودحره تتمثّل يف احرتام حقوق الإن�سان وتعزيز
العدالة االجتماعية وتقوية الدميقراطية والتم�سك ب�أولوية �سيادة القانون.
ويرتتب على ال�ص��كوك املتعلقة باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية ،مثل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية،
التزام مبا�ش��ر لل��دول الأطراف ب�أن متتث��ل لأحكامها� )252(.إ ّال �أن احلق��وق الواردة يف العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�ص��ادية واالجتماعية والثقافية تفر�ض التزاماً على الدول الأطراف ب�أن تتعهد ب�ض��مان تلك احلقوق "ب�أق�ص��ى ما
ت�سمح به مواردها" )253(.وي�س ِّلم مبد�أ التحقيق التدريجي هذا بالقيود التي تواجه الدول الأطراف نتيجة حلدود املوارد
املتاحة ،ولكنه يفر�ض يف الوقت نف�سه التزاماً باتخاذ خطوات مدرو�سة وملمو�سة هادفة �صوب التحقيق الكامل للحقوق
املن�صو�ص عليها يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
تتو�سع يف
و�إ�ض��افة �إىل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية ،ينبغي مراعاة �صكوك الأمم املتحدة الأخرى التي ّ
تناول بع�ض احلقوق ،مثل اتفاقية مناه�ضة التعذيب� ،إ�ضافة �إىل ال�صكوك الأخرى التي تتناول فئات مع َّينة من النا�س ،مثل
الأطفال �أو الن�ساء ،التي قد حتتاج �إىل عناية خا�صة ل�ضمان حماية حقوقها الإن�سانية.
( )251اجلمعية العامة ،القرار  288/60امل�ؤرخ � 8أيلول�/سبتمرب  ،2006ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب .A/RES/60/288
( )252العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .)1(2
( )253العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،املادة .)1(2
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� 2-5إنفاذ حقوق الإن�سان
مف ّو�ض الأمم املتحدة ال�س��امي حلقوق الإن�س��ان هو موظف الأمم املتحدة الرئي�س��ي امل�س���ؤول عن حقوق الإن�س��ان .وير�أ�س
املفو�ض ال�س��امي مفو�ض��ية الأمم املتحدة حلقوق الإن�س��ان ،املك ّلفة بريادة العمل يف ميدان حقوق الإن�سان ،وبتعليم حقوق
الإن�سان واتخاذ الإجراءات من �أجل متكني الأفراد وم�ساعدة الدول يف الدفاع عن حقوق الإن�سان.
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان هي �إدارة تابعة للأمانة العامة للأمم املتحدة ،والوالية املنوطة بها هي تعزيز وحماية
مت ّت��ع النا�س جميعاً بجميع حقوق الإن�س��ان املن�ص��و�ص عليها يف ميثاق الأمم املتح��دة ويف القوانني واملعاهدات الدولية
املتعلقة بحقوق الإن�س��ان ،و�إعمالهم لهذه احلقوق �إعما ًال كام ًال .وت�ش��مل الوالية احليلولة دون وقوع انتهاكات حلقوق
الإن�س��ان ،وت�أمني احرتام جميع حقوق الإن�سان ،وتعزيز التعاون الدويل من �أجل حماية وتن�سيق الأن�شطة ذات ال�صلة
يف جميع �أنحاء الأمم املتحدة ،وتقوية �أجهزة الأمم املتحدة يف ميدان حقوق الإن�سان وتن�شيطها .و�إ�ضافة �إىل امل�س�ؤوليات
املكلفة بها مبوجب واليتها ،تقود املفو�ضية جهود �إدماج نهج حلقوق الإن�سان �ضمن جميع الأن�شطة التي تنفِّذها هيئات
الأمم املتحدة.
WWW

www.ohchr.org

	1-2-5ما ه��ي الأُط��ر امل�ؤ�س�سية القائمة عل��ى امل�ستويني ال��دويل والإقليم��ي لتعزيز حقوق
الإن�سان وحمايتها؟
)1

هيئات حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة

ما هي �أدوار هيئات حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة وما هي والياتها؟
يت�ألف نظام الأمم املتحدة لتعزيز حقوق الإن�س��ان وحمايتها من نوعني رئي�سيني من الهيئات :الهيئات املن�ش�أة مبوجب ميثاق
الأمم املتح��دة ،وم��ن بينها جمل�س حقوق الإن�س��ان اجلديد ،والهيئات املن�ش���أة مبوجب معاهدات حقوق الإن�س��ان الدولية.
ويح�صل معظم هذه الهيئات على دعم بخدمات الأمانة من املفو�ضية.
	)2الهيئات املن�ش�أة مبوجب ميثاق الأمم املتحدة

ما هي �أدوار الهيئات املن�ش�أة مبوجب ميثاق الأمم املتحدة وما هي والياتها؟
جمل�س حقوق الإن�سان

()254

جمل�س حقوق الإن�س��ان ،ومق��ره يف جنيف ،هو هيئة فرعية للجمعية العامة ح َّلت ّ
حمل جلنة حقوق الإن�س��ان( )255منذ عام
 .2006ويت�ألف جمل�س حقوق الإن�سان من  47من الدول الأع�ضاء املنتخبة لفرتة مدتها ثالث �سنوات ويتم اختيارها على
�أ�سا�س التوزيع اجلغرايف العادل.
حل جمل�س حقوق الإن�سان ّ
(ّ )254
حمل جلنة حقوق الإن�سان ،التي عقدت دورتها الأخرية يف عام .2006
(� )255أن�شئ مبوجب قرار اجلمعية العامة  251/60امل�ؤرخ � 15آذار/مار�س .2006
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تت�ضمن وظائف جمل�س حقوق الإن�سان ما يلي:
ّ
•النهو�ض بالتثقيف والتع ُّلم يف جمال حقوق الإن�س��ان ،ف� ً
ضال عن توفري اخلدمات اال�ست�شارية وامل�ساعدة التقنية
وبناء القدرات
•اال�ضطالع بدور منتدى للحوار ب�ش�أن الق�ضايا املوا�ضيعية املتعلقة بحقوق الإن�سان
•تقدمي تو�صيات �إىل اجلمعية العامة تهدف �إىل موا�صلة تطوير القانون الدويل يف جمال حقوق الإن�سان
•ت�شجيع التنفيذ الكامل اللتزامات الدول يف جمال حقوق الإن�سان
•�إجراء ا�ستعرا�ض دوري �شامل ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال حقوق الإن�سان
•امل�س��اهمة ،من خالل احلوار والتعاون ،يف منع حدوث انتهاكات حلقوق الإن�س��ان واال�ستجابة فوراً يف احلاالت
الطارئة املتعلقة بحقوق الإن�سان
•العمل بتعاون وثيق يف جمال حقوق الإن�س��ان مع احلكومات واملنظمات الإقليمية وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
الإن�سان واملجتمع املدين
•تقدمي تو�صيات تتعلق بتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها
•تقدمي تقرير �سنوي �إىل اجلمعية العامة
الإجراءات اخلا�صة
"الإجراءات اخلا�ص��ة" هو امل�ص��طلح العام الذي �أُطلق على الآليات التي و�ض��عتها جلنة حقوق الإن�سان والتي توالها
حمددة �أو م�سائل موا�ض��يعية يف جميع �أنحاء العامل .وتوجد حالياً  28والية
جمل�س حقوق الإن�س��ان ملعاجلة �أو�ض��اع قطرية َّ
موا�ض��يعية و 10والي��ات قطرية .وتطلب واليات الإجراءات اخلا�ص��ة ع��ادة من املك ّلفني بالواليات فح�ص ور�ص��د وتقدمي
حمددة ،تعرف بالواليات القطرية� ،أو عن ظواهر رئي�سية
امل�شورة والإبالغ علناً عن �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف بلدان �أو � ٍ
أرا�ض ّ
النتهاكات تتعر�ض لها حقوق الإن�سان حول العامل ،وتعرف بالواليات املوا�ضيعية.
وي�ض��طلع بالإجراءات اخلا�ص��ة �إ ّما �شخ�ص واحد (يط َلق عليه ا�س��م "املق ِّرر اخلا�ص"� ،أو "املمثل اخلا�ص للأمني العام"� ،أو
"اخلبري امل�ستقل")� ،أو فريق عامل يتك ّون عادة من خم�سة �أع�ضاء (ع�ضو واحد من كل منطقة) .ويعمل املك ّلفون بواليات
الإجراءات اخلا�ص��ة ب�ص��فتهم ال�شخ�صية وال يح�ص��لون على �أي راتب �أو �أي تعوي�ض مادي �آخر لقاء العمل الذي يقومون
به ،والو�ض��ع امل�س��تقل الذي يتمتع به املك ّلفون بواليات و�ضع حا�سم حتى ّ
يتمكنوا من القيام بوظائفهم بحياد تام .وتزودهم
مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان باملوظفني ومب�ساعدات لوج�ستية وبحثية من �أجل دعمهم يف �إجناز والياتهم.
و�أهم ما يف الأمر بالن�س��بة ملكافحة الإرهاب ،عينِّ يف عام  2005املق ِّرر اخلا�ص املعني بحماية حقوق الإن�س��ان واحلريات
تت�ضمن �إجراءات خا�صة �أخرى ذات �صلة املقرر اخلا�ص املعني
الأ�سا�سية �أثناء مكافحة الإرهاب )256(.و�إ�ضافة �إىل ذلكّ ،
بالتعذيب وغريه من �ض��روب املعاملة �أو العقوبة القا�س��ية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واملقرر اخلا�ص املعني بحاالت الإعدام

( )256ع َّينت جلنة حقوق الإن�س��ان املق ّرر اخلا�ص املعني بحماية حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية �أثناء مكافحة الإرهاب ،يف قرارها  ،80/2005لفرتة
مدتها ثالث �سنوات .ويف كانون الأول/دي�سمرب  ،2007ق ّرر جمل�س حقوق الإن�سان ،يف قراره  ،28/6متديد الوالية لفرتة مدتها ثالث �سنوات.
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تع�س��فاً ،واملقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الر�أي والتعبري،
خارج نطاق الق�ض��اء �أو ب�إجراءات موجزة �أو ّ
واملقرر اخلا�ص املعني بح ِّرية الدين ،و�أفرقة عاملة معنية مبوا�ض��يع مثل االحتجاز التع�س��في �أو االختفاء الق�س��ري �أو غري
()257
الطوعي.

البيان امل�ش�ترك ال�ص��ادر عن املقررين/املمثلني اخلا�ص�ين واخلرباء ور�ؤ�س��اء الأفرقة العاملة للإجراءات اخلا�صة للجنة
حقوق الإن�سان 30 ،حزيران/يونيه :2003
يتقا�س��م [املق ّررون اخلا�ص��ون واخلرباء امل�ستقلون] التنديد ال�ص��ريح بالإرهاب ،فقد رّعبوا عن عميق قلقهم �إزاء تكاثر
ال�سيا�س��ات والت�ش��ريعات واملمار�س��ات التي تزايد اعتمادها من ِق َبل العديد من البلدان با�سم احلرب على الإرهاب،
والتي ت�ؤثِّر �س��لباً على التمتع بكافة �أ�ش��كال حقوق الإن�س��ان تقريباً—املدنية منها والثقافية واالقت�ص��ادية وال�سيا�سية
واالجتماعية.
كما لفتوا االنتباه �إىل املخاطر املت�أ�صلة يف اال�ستخدام اجلزايف مل�صطلح "الإرهاب" ،و�أ�شكال التمييز اجلديدة التي ترتبت
على ذلك .وذكروا �أنه وفقاً للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية ،ومبوجب اتفاقية مناه�ض��ة التعذيب وغريه
من �ض��روب املعاملة القا�س��ية �أو الال�إن�س��انية �أو املهينة ،فهنالك بع�ض احلقوق الغري قابلة لالنتقا���ص و�أن �أي �إجراءات
تنتق�ص من احلقوق الأخرى التي ي�ضمنها العهد يجب �أن تتم وفق االلتزام ال�صارم ب�أحكام املادة الرابعة منه.
[]...
و�أكدوا بقوة على �أن �أي تدابري تتخذها الدول ملكافحة الإرهاب يتعينّ �أن تتم وفقاً اللتزامات الدولة مبقت�ضى ال�صكوك
()258
الدولية حلقوق الإن�سان.
)3

هيئات الأمم املتحدة املن�ش�أة مبوجب معاهدات

ما هي �أدوار هيئات الأمم املتحدة املن�ش�أة مبوجب معاهدات وما هي والياتها؟
توجد يف الوقت احلايل �س��بع هيئات من�ش���أة مبوجب معاهدات حلقوق الإن�سان تر�ص��د تنفيذ املعاهدات الدولية الأ�سا�سية
()259
حلقوق الإن�سان:
•اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان
•جلنة احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
•جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري
•اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
•جلنة مناه�ضة التعذيب
•جلنة حقوق الطفل
العمال املهاجرين
•جلنة ّ
( )257ميكن االطالع على قائمة كاملة للإجراءات اخلا�صة يف .www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/manual.htm
()258
البي��ان امل�ش�ترك امل�ؤرخ  30حزيران/يونيه  ،E/CN.4/2004/4( 2003املرفق الأول)؛ وميكن احل�ص��ول على الن���ص الكامل يف www2.ohchr.org/
.English/bodies/chr/special/index.htm
( )259بالإ�ض��افة �إىل ذلك ،كما ُذكر �أعاله ،ربمّ ا تن�ش���أ هيئات مبوجب معاهدات يف امل�ستقبل ب�ش���أن االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء
الق�سري (اتفاقيات االختفاء الق�سري) واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،متى تدخل االتفاقيتان ح ِّيز النفاذ.
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تر�ص��د اللجنة املعنية بحقوق الإن�س��ان قيام الدول بتنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وجميع الدول
تقدم الدول تقريراً مبدئياً بعد
تقدم تقارير منتظمة �إىل اللجنة عن كيفية تنفيذ تلك احلقوق .ويجب �أن ّ
الأطراف ملزمة ب�أن ّ
مرور �سنة واحدة على ان�ضمامها للعهد ثم كلما تطلب اللجنة ذلك (مرة كل �أربع �سنوات عادة) .وتفح�ص اللجنة كل تقرير
وتوجه ما لديها من �شواغل وتو�صيات �إىل الدولة الطرف يف �شكل "مالحظات ختامية".
ّ
تقدم �ض��د ال��دول الأطراف التي قبل��ت هذا الإجراء
ويج��وز �أن تنظر اللجنة املعنية بحقوق الإن�س��ان يف �ش��كاوى فردية َّ
بالت�ص��ديق على الربوتوكول االختياري الأول امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية )260(،كما ت�ص��در
اللجنة بيانات عن م�س��ائل مو�ض��وعية و�أ�ساليب العمل ،تعرف با�س��م "تعليقات عامة" .وتوفّر م�صدراً مفيداً ي�ستعان به يف
تف�س�ير نطاق احلقوق الواردة يف العهد )261(.كما تنظر جلنة الق�ض��اء على التمييز العن�ص��ري واللجنة املعنية بالق�ض��اء على
حمددة.
التمييز �ضد املر�أة يف ال�شكاوى الفردية يف ظروف َّ
تعد جلنة مناه�ض��ة التعذيب ،وهي هيئة خرباء حقوق الإن�سان التي تر�صد تنفيذ اتفاقية الأمم
ويف �س��ياق مكافحة الإرهابّ ،
املتحدة ملناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من جانب الدول الأطراف،
ين�ص الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
ذات �أهمية خا�ص��ة .وعالوة على ذلكّ ،
�أو العقوبة القا�س��ية �أو الال�إن�س��انية �أو املهينة ،الأحدث عهداً والذي اعتمدته اجلمعية العامة يف  18كانون الأول/دي�س��مرب
 2002والناف��ذ املفع��ول منذ  22حزيران/يونيه  ،2006على "�إن�ش��اء نظام قوامه زيارات منتظمة ت�ض��طلع بها هيئات دولية
ووطنية م�س��تقلة للأماكن التي يحرم فيها الأ�ش��خا�ص من حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
العقوبة القا�س��ية �أو الال�إن�س��انية �أو املهينة )262("،ت�ش��رف عليه جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
�أ�صدرت مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان جمموعة قرارات الأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية ب�ش�أن حماية حقوق
الإن�سان يف �سياق مكافحة الإرهاب )(HR/PUB/03/1
WWW

www.ohchr.org/documents/publications/digestjurisprudenceen.pdf

	)4الآليات الإقليمية

ما هي �أدوار الآليات الإقليمية وما هي والياتها؟
�إ�ض��افة �إىل �آليات الأمم املتحدة لكفالة حقوق الإن�س��ان ،توجد �أي�ض��اً لدى منظمات �إقليمية �آلياتها اخلا�صة بها لر�صد و�إنفاذ احرتام
حق��وق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية .وتو ّفر قرارات الهيئات الإقليمي��ة وحتديدها للمعايري و�أحكامه��ا ر�ؤى مفيدة لتطوير املعايري
()263
الدولية حلقوق الإن�س��ان .وب�صورة خا�صةّ ،
ت�ش��كل جمموعة قرارات املحاكم الإقليمية ،مثل املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
ين���ص العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية يف املواد  43-41عل��ى �إجراء حلل املنازعات ب�ين الدول الأطراف
( )260بالإ�ض��افة �إىل ذل��كّ ،
(ال�شكاوى فيما بني الدول) عندما ت�شكو �إحدى الدول الأطراف من �أن دولة طرف �أخرى ال تنفّذ �أحد �أحكام العهد� .إ ّال �أن هذه الآلية مل ت�ستخدم بعد.
( )261جميع القرارات والتعليقات العامة متاحة يف موقع جلنة حقوق الإن�سان على ال�شبكة.www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm ،
( )262الربوتوكول االختياري ،املادة .1
( )263انظر .www.echr.coe.int
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وجلنة وحمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان( )264م�صدراً هاماً للقانون الدويل حلقوق الإن�سان .وملا كان الكثري من احلقوق
الواردة يف معاهدات �إقليمية يعك�س احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،هناك قدر من التبادل
يف تف�سري املعاهدات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان ،بحيث ميكن ،مث ًال ،ا�ستخدام قرارات املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
التي تتو�س��ع يف تناولها للمبادئ امل�ش��مولة يف حظر التعذيب واملعاملة القا�س��ية والال�إن�س��انية واملهينة املن�صو�ص عليه يف املادة
 3م��ن االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�س��ان ك�أداة لتف�س�ير احلظر املقابل له الوارد يف امل��ادة  7من العهد الدويل اخلا�ص
()265
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.

2-2-5
)1

كيف تعمل احلماية التي يو ّفرها القانون الدويل حلقوق الإن�سان؟

كيف تعمل حقوق الإن�سان؟

حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية لي�س��ت ُمث ًال يت�ش��دق بها ،بل يجب �أن تكون مبادئ عملية وف َّعالة .وثمة عدد من
املبادئ يجب مراعاتها لنفهم كيف تعطى للحقوق واحلريات الواردة يف ال�ص��كوك الدولية قيمة عملية يف �س��ياق مكافحة
الإرهاب.
وفكرة �أن �صكوك حقوق الإن�سان "�صكوك ح ّية" حا�سمة الأهمية ملو�ضوعيتها .ويعني ذلك �أن تف�سري �أوجه احلماية الواردة
يف ال�ص��كوك الدولي��ة يتط ّور على مر الزمن مع تط�� ّور املجتمعات التي تنطبق فيها .فمث� ً
لا ،ر�أت املحكمة الأوروبية حلقوق
الإن�سان �أن العقوبة البدنية يف �أوروبا يف ال�سبعينات ترقى �إىل العقوبة القا�سية والال�إن�سانية واملهينة ،مبا يخالف اتفاقية حماية
حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية ،رغم �أن العقوبة البدنية كانت �ش��ك ًال مقبو ًال عامة يف �أوروبا وقت �صوغ االتفاقية يف
()266
اخلم�سينات.
)2

من الذي حتمى حقوقه؟

ترمي �أوجه حماية حقوق الإن�سان �إىل �أن ت�شمل اجلميع .ويعني ذلك �أنه يجب �أن حتمي الدولة حقوق �أي فرد يكون داخل
�إقليمها �أو يخ�ضع لواليتها الق�ضائية� ،سواء �أكان �أو مل يكن من مواطني الدولة.
مثال:
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة :2
 -1تتعه��د كل دول��ة طرف يف ه��ذا العهد باحرتام احلقوق املع�ترف بها فيه ،وبكفالة هذه احلق��وق جلميع الأفراد
املوجودي��ن يف �إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون �أي متييز ب�س��بب العرق� ،أو الل��ون� ،أو اجلن�س� ،أو اللغة� ،أو الدين� ،أو
الر�أي �سيا�سياً �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة� ،أو الن�سب� ،أو غري ذلك من الأ�سباب.
( )264انظر .www.cidh.org
( )265انظر مث ًال الفقرة  3-4من قرار جلنة حقوق الإن�س��ان يف ق�ض��ية الزيري �ضد ال�س��ويد CCPR/C/88/D/1416/2005بتاريخ  10ت�شرين الثاين/نوفمرب
املقدمة �إىل اللجنة املعنية بحقوق
 ،2006الذي ي�ست�شهد بقرارات كل من املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان وجلنة الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب ،ت�أييداً للحجج َّ
الإن�سان ب�ش�أن مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية.
( )266املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�س��ان ،تايرر �ض��د اململكة املتحدة ،االلتما�س رقم  25 ،(Tyrer v. UK, Application no 5856/72) 72/5856ني�سان/
�أبريل  ،1978الفقرة  ،31انظر  www.coe.intو.www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database
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ويعني ذلك يف �س��ياق مكافحة الإرهاب �أنه يجب �أن تبذل الدول ق�ص��ارى جهدها حلماية حقوق النا�س عموماً و�ض��حايا
الهجمات الإرهابية والأفراد امل�ش��اركني يف �أن�شطة مكافحة الإرهاب والأ�شخا�ص امل�شتبه يف �أنهم �ضالعون يف �أن�شطة �إرهابية
�أو ي�ؤيدونه��ا .ورغم �أن العهد ال يذكر حقوق ال�شخ�ص��يات االعتبارية �أو ما �ش��ابهها من الكيان��ات �أو اجلماعات ،ف�إن حقوقاً
مع َّينة ي�شملها ،مثل حرية الدين �أو املعتقد� )267(،أو حرية تكوين اجلمعيات� )268(،أو حقوق �أع�ضاء الأقليات )269(،ميكن التم ّتع
بها لي�س كحقوق فردية فح�س��ب ،و�إمنا ميكن التم ّتع بها �أي�ض��اً "باال�شرتاك مع �آخرين" بو�صفها حقوقاً جماعية متلكها فئة من
()270
النا�س.
ومتى يكن �شخ�ص خا�ضعاً لإجراءات الت�سليم �أو الطرد ،تكون حقوقه حمم ّية بالتزامات الدولة املطا َلبة التي يكون حمتجزاً
فيه��ا .وقد ي�ؤثّر احرتام حقوق الإن�س��ان له���ؤالء املحتجزين يف انتظار الت�س��ليم �أو الطرد يف قدرة الدولة على ت�س��ليمهم �أو
()271
طردهم.

اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان :التعليق العام رقم  )80( 31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول
الأطراف يف العهد
االلتزام الوارد يف املادة  2الذي يقت�ض��ي من الدول الأطراف �أن حترتم وتكفل حقوق العهد جلميع الأفراد املوجودين
يف �إقليمها وجميع الأفراد اخلا�ضعني ل�سيطرتها ينطوي على التزام بعدم ت�سليم �أو ترحيل �أو طرد �أو نقل �أي �شخ�ص ب�أية
طريقة �أخرى من �إقليمها عندما توجد �أ�س��باب وجيهة تدعو �إىل االعتقاد باحتمال �إ�ص��ابة ذلك ال�شخ�ص ب�ضرر يتعذر
�إ�ص�لاحه ،على نحو ما يرد يف املادتني  6و 7من العهد� ،س��واء يف البلد املتوخى نقله �إليه �أو يف �أي بلد قد يتم نقله �إليه
يف وقت الحق .وينبغي �إحاطة ال�سلطات الق�ضائية والإدارية املعنية علماً ب�ضرورة �ضمان االمتثال اللتزامات العهد يف
هذه امل�سائل.
	)3من الذي ميكن اعتباره م�س�ؤو ًال عن انتهاكات حقوق الإن�سان وما هي �صلتها بالهجمات الإرهابية؟
الأعمال الإرهابية لها �أثر مد ِّمر على مت ّتع الأفراد بحقوق الإن�س��ان ،مثل احلق يف احلياة .وحتكم ال�ص��كوك الدولية اخلا�ص��ة
بحقوق الإن�س��ان م�س�ؤوليات الدول �إزاء الفرد ،ال امل�س�ؤولية اجلنائية للأفراد الإرهابيني والتنظيمات الإرهابية .وميكن اعتبار
تت�ض��من واجب حماية النا�س من الأعمال
الدول( )272م�س���ؤولة عن انتهاكات اللتزاماتها يف جمال حقوق الإن�س��ان ،التي
ّ
()273
الإرهابية.
( )267العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .18
( )268العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .22
( )269العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .27
( )270جلنة حقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  )80( 31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول الأطراف يف العهد ،الفقرة .9
( )271انظر الفقرات .129-127
()272
تع�سفاً �أنه ا�ستناداً �إىل الفكرة
ر�أى خرباء يف حقوق الإن�س��ان ،مثل املقرر اخلا�ص املعني بحاالت الإعدام خارج نطاق الق�ض��اء �أو ب�إجراءات موجزة �أو ّ
الت��ي �أع��رب عنها للمرة الأوىل يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�س��ان ،وهي "�أن حترتم جميع هيئات املجتمع حقوق الإن�س��ان و�أن تعززها" ،و�أنه يف ظروف معينة،
وخ�صو�ص��اً عندما متار�س �إحدى الفئات "�س��يطرة كبرية على �إقليم و�س��كان ويكون لها هيكل �سيا�سي وا�ض��ـح" يجوز �أن تلزم �أي�ضاً باحرتام حقوق الإن�سان.
انظ��ر تقرير املقرر اخلا�ص ،ال�س��يد فيليب �أل�س��تون ع��ن البعثة التي قام بها �إىل �س��ري النكا ( 28ت�ش��رين الثاين/نوفمرب �إىل  6كانون الأول/دي�س��مرب ،)2005
املجل�س االقت�ص��ادي واالجتماعي ،الوثيقة  E/CN.4/2006/53/Add.5امل�ؤرخة � 27آذار/مار�س  ،2006الفقرات  44-24عن هذه امل�س�ألة عموماً ،وبالأخ�ص عن
االلتزامات الواقعة على حركة التمرد املعروفة با�سم منور حترير تاميل �إيالم ب�ش�أن احرتام حقوق الإن�سان.
( )273انظر الفقرة .208
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كما ميكن اعتبار الدول م�س���ؤولة عن انتهاكات حلقوق الإن�س��ان ارتكبها �أفراد عاديون �أو جهات فاعلة غري الدول يف ظروف
مع َّينة .فمث ًال ،من الأمور الوثيقة ال�صلة ب�صورة خا�صة فيما يتعلق مبكافحة الإرهاب ،ميكن اعتبار دولة م�س�ؤولة عن انتهاكات
حلقوق الإن�سان �شاركت فيها:
•�شركات خا�صة تعمل نيابة عن الدولة� ،أي يف قطاع الأمن مث ًال؛
•عدم كفاية الت�شريعات اجلنائية لتحكم �أن�شطة جماعات مثل اجلماعات الإرهابية يف �إقليم الدولة؛
•التخ ّلف عن اتخاذ �إجراءات ملنع ذلك.

اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان :التعليق العام رقم  )80( 31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول
الأطراف يف العهد:
�	-4إن التزام��ات العه��د عموماً واملادة  2منه خ�صو�ص��اً ملزِم��ة لكل دولة طرف �إجما ًال .وكل �س��لطات احلكومة
(التنفيذية والت�ش��ريعية والق�ضائية) ،وغريها من ال�س��لطات العامة �أو احلكومية� ،أياً كان م�ستواها—وطنية �أم �إقليمية
�أم حملية—خم َّولة �ص�لاحية ا�ستنها�ض م�س���ؤولية الدولة الطرف .وال�سلطة التنفيذية ،التي تتوىل عادة متثيل الدول
الأط��راف دولي��اً ،مبا يف ذل��ك �أمام اللجنة ،قد ال تبينّ �أن فرعاً �آخر من فروع احلكوم��ة قد قام بفعل يتنافى مع �أحكام
العهد كو�س��يلة لل�س��عي �إىل �إعفاء الدول الأطراف من امل�س���ؤولية عن الفعل وما ينطوي عليه من تعار�ض مع �أحكام
العهد.
[]...

)4

ما الذي يجب �أن تفعله الدولة لكي تفي بالتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان؟

مبوجب القانون الدويل
عندما ت�ص��بح الدول �أطرافاً يف املعاهدات الدولية حلقوق الإن�س��ان ت�ض��طلع مب�س���ؤوليات وواجبات َ
الحرتام حقوق الإن�سان وحمايتها و�إعمالها .ويعني االلتزام باحرتام حقوق الإن�سان �أن متتنع الدولة عن التدخل يف التمتع
بحق��وق الإن�س��ان �أو تقلي�ص احلق يف التمتع بها .وااللت��زام باحلماية يلزم الدول ب�أن حتمي الأف��راد والفئات من انتهاكات
حق��وق الإن�س��ان .وااللتزام بالإعمال يعن��ي �أنه يجب �أن تتخذ ال��دول �إجراءات �إيجابية من �أجل تي�س�ير التمتع بحقوق
الإن�س��ان الأ�سا�س��ية .وعلى ذلك تكون للحق يف احلياة ثالثة �أبعاد�( :أ) ينبغي للدولة �أ ّال تقتل تع�سفياً( ،ب) ينبغي للدولة
�أن حتمي احلياة� ،أي مث ًال بو�ضع نظام للقانون اجلنائي يحظر القتل العمد( ،ج) ينبغي للدولة �أن تفي بتعهدها ب�ضمان احلق
يف احلياة ب�أن توجد الظروف االجتماعية-االقت�صادية التي ميكن �أن يزدهر فيها احلق يف احلياة.
ف�أو ًال ،وحتى يف �سياق الإرهاب ،يجب �أن حترتم الدولة التزاماتها مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان .ويجب على الدولة
بوجه خا�ص �أن ت�ضمن عدم انتهاكها حلقوق الإن�سان �أو احلريات الأ�سا�سية لدى تنفيذ �أن�شطتها املت�صلة مبكافحة الإرهاب.
وثانياً ،تت�ض��من التزامات الدولة اخلا�ص��ة بحقوق الإن�سان التزاماً �إيجابياً بحماية حقوق الأفراد املوجودين داخل �إقليمها �أو
اخلا�ض��عني لواليتها الق�ض��ائية من الهجمات الإرهابية .ويفرت�ض ذلك وجود نظام فعال للعدالة اجلنائية �ض��من �إطار �سيادة
القانون من �أجل مكافحة �إفالت الإرهابيني من العقاب )274(.ومقا�ض��اة الإرهابيني وفقاً للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة
( )274انظر من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية "منع الأعمال الإرهابية :ا�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية تدمج معايري �سيادة القانون يف تنفيذ
�صكوك الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب".www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html ،
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جزء �أ�سا�س��ي من التزامات الدولة حلماية حقوق الإن�س��ان يف �س��ياق مكافحة الإرهاب .وتكون ا�سرتاتيجية فعالة ملكافحة
واحلد �أق�صى ما ميكن من الأثر على حياة النا�س ومعاناتهم يف حال وقوع هجوم
الإرهاب تهدف �إىل منع الهجمات الإرهابية ّ
�شرط �أ�سا�سي لوفاء �أية دولة بالتزاماتها الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان.

اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان :التعليق العام رقم  )80( 31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول
الأطراف يف العهد:

�	-8إن االلتزامات الواردة يف الفقرة  1من املادة  2هي ملزِمة للدول [الأطراف] ولي�س لها ،ب�صفتها هذه� ،أثر �أفقي
مبا�شر من حيث القانون الدويل .وال ميكن اعتبار العهد بدي ًال عن القانون اجلنائي �أو املدين املحلي .غري �أن ما يقع على
ال��دول الأطراف من التزامات �إيجابية ب�ض��مان احلقوق املحددة يف العهد لن يتم الوفاء به��ا متاماً �إ ّال �إذا حظي الأفراد
بحماية الدولة ،لي�س فقط مما يقوم به موظفوها من انتهاكات حلقوق العهد ،بل �أي�ضاً مما يرتكبه �أفراد ب�صفتهم ال�شخ�صية
�أو م��ا ترتكبه كيانات من �أفعال �ض��ارة بالتمتع بحقوق العهد بقدر ما تكون تل��ك احلقوق قابلة للإعمال بني الأفراد �أو
الكيانات .وقد يكون ثمة ظروف ي�سفر فيها عدم �ضمان حقوق العهد على نحو ما تقت�ضيه املادة  2عن انتهاكات لتلك
احلقوق من ِق َبل الدول الأطراف ،نتيجة ل�س��ماح الدول الأطراف لأفراد �أو كيانات بارتكاب �أفعال من هذا القبيل �أو
نتيجة لعدم اتخاذها تدابري منا�س��بة �أو عدم بذلها ما يتوجب من م�س��اع ملنع ارتكاب تلك الأفعال �أو للمعاقبة عليها �أو
التحقيق فيها �أو جرب ال�ضرر الناجم عنها]...[ .
وثالث��اً ،يج��ب �أن تفي الدولة بالتزاماتها مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�س��ان ،مبعنى �أنه يجب �أن تتخذ الدول �إجراءات
�إيجابية من �أجل تي�سري التمتع بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،حتى يف مواجهة الإرهاب.
)5

ما هو احلق يف �سبيل ف َّعال لالنت�صاف؟

لكي تكون حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية عملية وف ّعالة ،يجب �أن توجد ُ�سبل لالنت�صاف تكون متاحة للأفراد الذين
خرقت حقوقهم .واحلق يف �سبيل فعال لالنت�صاف حق يدعم �أ�سا�س النظام الدويل حلقوق الإن�سان ب�أ�سره.
ويتطلب احلق يف �سبيل ف ّعال لالنت�صاف وجود �إطار وطني يكون قادراً على �إعالء �سيادة القانون ،مبا يف ذلك �إمكانية وجود
�سبيل ق�ضائي لالنت�صاف النتهاكات حقوق الإن�سان املزعومة و�آليات ل�ضمان امل�ساءلة عن العمل �أو عدم العمل من جانب
�س��لطات الدولة .ولكي تفي دولة بالتزاماتها الدولية يف جمال حقوق الإن�س��ان يجب �أن تكون الدولة قادرة على �أن تعرتف
ب�إمكاني��ة ح��دوث انتهاك حلقوق الإن�س��ان داخل �إقليمها .وال يكفي جم�� َّرد �أن ت�ؤكد دولة �أنها ممتثلة حلقوق الإن�س��ان لأنها
�صدقت على �صكوك دولية خا�صة بحقوق الإن�سان.
َّ
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة :)3(2
تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:
(�أ) ب�أن تكفل توفر �س��بيل فعال للتظلم لأي �شخ�ص انتهكت حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد ،حتى لو
�صدر االنتهاك عن �أ�شخا�ص يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية؛

94

�أ�سئلة يكرث طرحها ب�ش�أن جوانب مكافحة الإرهاب ذات ال�صلة بالقانون الدويل

(ب) ب���أن تكف��ل لكل متظلم على ه��ذا النحو �أن تب��ت يف احلقوق التي ّيدعى انتهاكها �س��لطة ق�ض��ائية �أو �إدارية
�أو ت�ش��ريعية خمت�ص��ة� ،أو �أية �س��لطة خمت�ص��ة �أخرى ين�ص عليها نظام الدولة القانوين ،وب�أن تنمي �إمكانيات التظلم
الق�ضائي؛
(ج) ب�أن تكفل قيام ال�سلطات املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صالح املتظلمني.
ميكن �أن ي�أخذ �س��بيل ف ّعال لالنت�صاف �أ�ش��كا ًال عديدة بح�سب الظروف اخلا�صة واحلق املعني بالتحديد .وينبغي �أن تكون
ُ�سبل االنت�صاف الفعالة مك َّيفة على نحو مالئم بحيث تراعي ال�ضعف اخلا�ص الذي يعرتي فئات مع َّينة من الأ�شخا�ص ،مبن
فيهم الأطفال بالأخ�ص .وينبغي للدول �أن تن�ش��ئ �آليات ق�ض��ائية و�إدارية منا�سبة مبوجب القانون الداخلي ل�ضمان احلق يف
�سبيل فعال لالنت�صاف .وميكن �أن ت�ؤدي م�ؤ�س�سات حقوق الإن�سان الوطنية دوراً يف �ضمان احلق يف �سبيل فعال لالنت�صاف،
وكذلك ال�سلطة الق�ضائية.

اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان :التعليق العام :31
�إن تقاع�س دولة طرف عن التحقيق يف ادعاءات انتهاك قد يف�ض��ي ،يف حد ذاته� ،إىل حدوث �إخالل منف�ص��ل ب�أحكام
العهد .و�إن وقف ا�ستمرار ٍ
انتهاك ما هو عن�صر جوهري من عنا�صر احلق يف �سبيل تظلم ف ّعال.
يت�ض��من �س��بيل االنت�صاف الف ّعال حق �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�س��ان يف اجلرب .وقد اعتمدت اجلمعية العامة جمموعة
من املبادئ املعيارية واملعايري تتناول حقوق �ض��حايا اجلرمية .فيع ِّزز �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�س��ية املتعلقة ب�ض��حايا الإجرام
والتع�س��ف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها  34/40امل�ؤرخ  29ت�شرين الثاين/نوفمرب 1985
مبد�أ حق �ض��حايا اجلرمية يف اجلرب )275(.كما اعتمدت اجلمعية العامة م�ؤخراً ،يف  16كانون الأول/دي�سمرب " ،2005املبادئ
الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان
مو�سعة للمواد القانونية
واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل" .ووفقاً لهذه "املبادئ الأ�سا�سية" ،وهي نتيجة درا�سة َّ
()276
املتعلق��ة باجل�بر يف القانون التقليدي والقانون العريف الدويل ،وت�ش��مل مبادئ قائمة وكذلك مفاهيم نا�ش��ئة ،ينبغي �أن
يكون اجلرب متنا�سباً مع ج�سامة االنتهاكات وال�ضرر الذي حلق بال�ضحايا ،وميكن �أن ي�أخذ الأ�شكال التالية :الر ّد ،والتعوي�ض
و�إعادة الت�أهيل والرت�ضية و�ضمانات عدم التكرار.

اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان :التعليق العام :31
 -16والفقرة  3من املادة  2تقت�ض��ي من الدول الأطراف �أن تنت�ص��ف للأ�ش��خا�ص الذين ان ُتهكت حقوقهم التي
ين�ص عليها العهد .فبدون ذلك االنت�صاف ،ال يكون قد مت الوفاء بالتزام توفري �سبيل انت�صاف فعال ،وهو �أمر �أ�سا�سي
يف كفاءة تطبيق �أحكام الفقرة  3من املادة  .2و�إ�ض��افة �إىل االنت�ص��اف ال�ص��ريح الذي تقت�ضيه الفقرة  5من املادة 9
( )275متاح �إلكرتونياً يف .http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm
( )276متاح �إلكرتونياً يف .http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm

حقوق الإن�سان الدولية ومكافحة الإرهاب

95

والفق��رة  6م��ن املادة  ،14ترى اللجنة �أن العهد ينطوي عموماً على تعوي�ض منا�س��ب .وتنوه اللجنة ب�أن االنت�ص��اف
قد ي�ش��مل ،عند االقت�ضاء ،رد االعتبار و�إعادة الت�أهيل وتدابري الرت�ضية ،كاالعتذارات العلنية و�إقامة �أن�صبة تذكارية
عامة ،وتقدمي �ض��مانات بعدم التكرار ،و�إجراء تغيريات يف القوانني واملمار�س��ات ذات ال�ص��لة ،ف�ض� ً
لا عن مقا�ض��اة
مقرتيف انتهاكات حقوق الإن�سان.
بحد ذاته �إىل انتهاك
وحتى �إن مل يتبينَّ حدوث انتهاك للحق املو�ضوعي املعني ،قد يرقى التخلف عن توفري انت�صاف ف ّعال ّ
حلقوق الإن�سان .وتت�ألف بع�ض احلقوق من حق مو�ضوعي وجانب �إجرائي يوفر احتياطات ت�ضمن ذلك احلق .ومن الأمثلة
على ذلك حظر التعذيب واملعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة الذي يقت�ضي التحقيق يف ال�شكاوى ومقا�ضاة
مرتكبي تلك الأفعال وتعوي�ض ال�ضحايا.

التعليق العام رقم  :7التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (املادة :)7

 ]...[1تالحظ اللجنة �أنه ال يكفي لتنفيذ هذه املادة حظر تلك املعاملة �أو العقوبة �أو اعتبارها جرمية .ف�أكرثية الدول
لها �أحكام جنائية تنطبق على حاالت التعذيب �أو املمار�سات املماثلة .وملا كانت هذه احلاالت حتدث مع ذلك ،ف�إنه
ي�س��تنتج من املادة  ،7لدى قراءتها مع املادة  2من العهد� ،أن على الدول �أن ت�ض��من حماية فعالة ب�إن�شاء �آلية للرقابة.
وينبغي �أن حتقق ال�س��لطات املخت�ص��ة ،على نحو فعال ،يف ال�شكاوى املتعلقة ب�س��وء املعاملة .وينبغي حتميل كل من
ثبتت �إدانته م�س���ؤولية �أعماله ،كما يجب �إتاحة و�س��ائل انت�ص��اف فعالة لل�ضحايا املزعومني �أنف�سهم ،مبا يف ذلك حق
احل�صول على تعوي�ض.

 3-5مكافحة الإرهاب و�أثرها املمكن على حقوق الإن�سان
1-3-5

ما هي الآثار التي ميكن �أن ترتتب على حقوق الإن�سان من مكافحة الإرهاب؟

ميكن �أن ت�ؤثر مكافحة الإرهاب على حقوق الإن�س��ان بطرائق �ش��تى .فمن املحتمل �أن تكون حقوق الإن�س��ان م�ش��مولة يف
()277
جميع مراحل مكافحة الإرهاب ،مبا يف ذلك الأمثلة التالية:
التجرمي
ثمة �أهمية حا�س��مة يف �أن ت�ض��من الدول تطبيق مبد�أ ال�شرعية لدى و�ضع الت�شريعات .فقد �سبق الإعراب عن �شواغل من
�أن التعاريف الوا�س��عة لعبارة "الإرهاب" قد ت�ؤدي �إىل جترمي �أن�ش��طة م�شروعة مثل االحتجاجات والإعراب عن الر�أي على
()278
نحو قانوين التي ،و�إن كانت غري م�ست�ساغة ،ال ترقى �إىل �أن تكون حتري�ضاً على العنف.
( )277لالطالع على قائمة �أكرث �شمو ًال لتحديات حمددة تواجه حقوق الإن�سان يف �سياق الإرهاب ومكافحة الإرهاب ،انظر اجلزء الثالث من �صحيفة الوقائع
رقم  32ال�صادرة عن مفو�ضية حقوق الإن�سان ب�ش�أن حقوق الإن�سان والإرهاب ومكافحة الإرهاب.
( )278انظ��ر مث� ً
لا مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحماية وتعزيز حقوق الإن�س��ان واحلريات الأ�سا�س��ية يف �س��ياق مكافحة الإره��اب يف تقريره املقدم �إىل
جلنة حقوق الإن�س��ان بتاريخ  28كانون الأول/دي�سمرب  ،E/CN.4/2006/98 ،2005املتاح �إلكرتونياً يف www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/
.fight_against_terrorism/3_CODEXTER/ Working_Documents/2006/Sheinin%20E-CN.4-2006-98.pdf
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املقا�ضاة
ميكن �أن تكون مقا�ض��اة الإرهابيني عملية بالغة التعقيد واحل�سا�س��ية وتعرتيها �ش��واغل �أمنية .ورغم ما تنطوي عليه مقا�ضاة
مرتكبي اجلرائم الإرهابية عن �ص��عوبات يجب �ض��مان املحاكمة العادلة يف ق�ضايا الإرهاب .فال ت�ؤدي �إ�ساءة تطبيق �أحكام
العدالة يف ق�ض��ايا الإرهاب �إىل انتهاكات للحقوق الفردية فح�سب ،و�إمنا ت�ؤدي �أي�ضاً �إىل �إفالت امل�س�ؤولني فع ًال عن ارتكاب
الأعمال الإرهابية من العقاب.
االحتجاز
يجب معاملة الإرهابيني املحتجزين ،املدانني وامل�شتبه فيهم على ال�سواء ،معاملة �إن�سانية ،ب�صرف النظر عن طبيعة اجلرائم التي
ارتكبوها �أو يزعم �أنهم ارتكبوها .وحتى يف �س��ياق الإرهاب ،ال ميكن �أبداً تربير االحتجاز التع�سفي واالختفاء االحتجازي،
بل ال يجوز االحتجاز �إ ّال مت�ش��ياً مع القانون .وعالوة على ذلك ،يتمتع جميع الأ�شخا�ص املحتجزين ،مبن فيهم الذين ي�شتبه
يف �أنهم �ض��العون يف الإرهاب ،باحلق يف �أمر الإح�ض��ار �أمام القا�ضي (� )habeas corpusأو ما يقابله من �إجراءات ق�ضائية يف
جميع الأوقات ويف كل الظروف ،من �أجل الطعن يف �شرعية احتجازهم.
املنع
امل�صممة لك�شف الهجمات الإرهابية وتعطيلها ومنعها على �أ�ساليب تتعار�ض مع احلق يف
ت�شتمل �أن�شطة مكافحة الإرهاب َّ
()279
اخل�صو�صية .ويلزم وجود �إطار ت�شريعي يحكم هذا النوع من الأن�شطة ل�ضمان �أن تكون متنا�سبة مع �أهدافها.
وا�س��تخدام القوة من جانب م�س���ؤويل �إنفاذ القانون ملنع وقوع هجوم �إرهابي و�شيك من دواعي القلق ب�صورة خا�صة .ويجب
�أن توجد قواعد وا�ضحة ال�ستخدام القوة يف �سياق مكافحة الإرهاب .وينبغي �ضمان امل�ساءلة عن ا�ستخدام القوة على نحو
غري مالئم من خالل �إن�شاء �آليات م�ستقلة وفعالة لل�شكوى.
)1

كيف ميكن تقييد حقوق الإن�سان يف �سياق مكافحة الإرهاب؟

اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان التعليق رقم  )80( 31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول الأطراف
يف العهد:

 ]...[ -6على الدول الأطراف �أن متتنع عن انتهاك احلقوق املعرتف بها يف العهد ،و�أية قيود ُتفر�ض على تلك احلقوق
يجب �أن تكون مباحة مبوجب الأحكام ذات ال�صلة من العهد .وعلى الدول ،عند فر�ضها �أية قيود من هذا القبيل� ،أن
تقيم الدليل على �ض��رورتها و�أ ّال تتخذ من التدابري �إ ّال ما يكون متنا�س��باً مع ال�سعي �إىل حتقيق الأهداف امل�شروعة بغية
�ض��مان حماية احلقوق املن�ص��و�ص عليها يف العهد حماية م�ستمرة وفعالة .وال يجوز يف �أي حال فر�ض القيود �أو التذرع
بها على نحو ي�ض ّر بجوهر تلك احلقوق.

تنطبق التزامات حقوق الإن�سان الدولية ،حتى يف ظل �سياق مكافحة الإرهاب الدويل املعقد وامل ّلح .فرتمي التزامات حقوق
الإن�س��ان الدولية �إىل توفري حماية للحقوق الفردية يف عامل الواقع ،فلذلك تت�ضمن املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان قدراً
من املرونة فيما يتعلق بالتدخل يف حقوق مع َّينة ،بينما تعترب حقوق �أخرى �أ�سا�سية �إىل حد �أنه ال ميكن ال�سماح ب�أي تدخل
فيها يف �أي ظروف.
( )279انظر الباب � )3أدناه.
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ما هي احلقوق املطلقة؟
احلقوق املطلقة هي فئة من احلقوق التي ال ت�سمح ب�أي تقييد �أو تدخل �أياً كان.
احلظر املطلق على التعذيب واملعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة مثال على احلقوق املطلقة .فال ميكن �إطالقاً �أن يكون
هناك تربير لتعذيب �أي �شخ�ص �أو تعري�ضه ملعاملة �أو عقوبة قا�سية �أو ال �إن�سانية �أو مهينة .وحتى وجود تهديد بهجوم �إرهابي
و�ش��يك يحتمل �أن ي�ؤدي �إىل خ�س��ائر �ض��خمة يف الأرواح ال ميكن �أن يربر ا�ستخدام �أ�س��اليب التحقيق التي تخالف هذا
()280
احلظر.

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة :7
ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة .وعلى وجه اخل�صو�ص،
ال يجوز �إجراء �أية جتربة طبية �أو علمية على �أحد دون ر�ضاه احلر.
وم��ن الأمثلة الأخ��رى على احلقوق املطلقة حظر ال��رق وجوانب مع َّينة من احلق يف احلياة� ،إ�ض��افة �إىل حق املحرومني من
حريتهم يف املعاملة الإن�سانية .فيجب معاملة حتى ال�سجناء املدانني بارتكاب جرائم �إرهابية ج�سيمة معاملة �إن�سانية.

ما هي احلقوق التي ميكن تقييدها؟
حمددة طاملاً ال
حقوق الإن�س��ان غري قابلة للت�صرف وينبغي �أ ّال ُت�س��لب� .إ ّال �أنه ميكن تقييد بع�ض حقوق الإن�سان يف ظروف َّ
تق ِّو�ض التقييدات روح احلق ذاته وال ُتط َّبق �إ ّال يف �أو�ض��اع حمددة ووفق��اً للقواعد والإجراءات القانونية الواجبة .فاحلق يف
والتجمع واحلق يف احرتام احلياة اخلا�ص��ة كلها من �أمثلة احلقوق التي ميكن �أن تخ�ض��ع لتقييدات
حرية تكوين اجلمعيات
ُّ
مع َّينة يف �سياق مكافحة الإرهاب .ويجوز تقييد احلق يف احلرية �إذا �أدانت �إحدى املحاكم �شخ�صاً بارتكاب جرمية ،مبا يف ذلك
عمل �إرهابي يعاقب عليه مبوجب القانون الواجب التطبيق.
وتت�ضمن بع�ض الأحكام �أ�سباباً لتقييد التمتع بحق معينَّ بغية حماية حقوق الآخرين �أو حلماية الأمن الوطني� .إ ّال �أنه يجب
مراعاة القواعد والإجراءات القانونية وينبغي عدم تطبيق التقييدات �إ ّال ا�ستثنائياً وعند ال�ضرورة.
مثال:
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة 19
 -1لكل �إن�سان حق يف اعتناق �آراء دون م�ضايقة.
 -2لكل �إن�س��ان حق يف حرية التعبري .وي�ش��مل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �ض��روب املعلومات والأفكار
وتلقيها ونقلها �إىل الآخرين دومنا اعتبار للحدود� ،س��وا ًء على �ش��كل مكتوب �أو مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أية و�س��يلة
�أخرى يختارها.
( )280لالطالع على مزيد من التفا�ص��يل عن حظر التعذيب وحقوق الإن�س��ان ،انظر �ص��حيفة الوقائع رقم  32ال�ص��ادرة عن مفو�ضية حقوق الإن�سان ب�ش�أن
حقوق الإن�سان والإرهاب ومكافحة الإرهاب.
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 -3ت�س��تتبع ممار�س��ة احلقوق املن�ص��و�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات وم�س�ؤوليات خا�صة .وعلى ذلك
يجوز �إخ�ضاعها لبع�ض القيود ولكن �شريطة �أن تكون حمددة بن�ص القانون و�أن تكون �ضرورية:

)2

(�أ)

الحرتام حقوق الآخرين �أو �سمعتهم؛

(ب)

حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة.

كيف ميكن تعليق حقوق الإن�سان يف �سياق مكافحة الإرهاب؟

تت�ض��من ال�ص��كوك الدولية اخلا�ص��ة بحقوق الإن�س��ان �إمكاني��ة تعليق حقوق مع َّين��ة يف ظروف وا�ض��حة التحديد وم�ؤقتة
وا�ستثنائية )281(.وقبل �أن تقرر دولة �أن تلج�أ �إىل املادة  4من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يجب �أن يتوفر
تهدد حياة الأمة و�أن تكون الدولة قد �أعلنت ر�سمياً حالة
�شرطان رئي�سيان ،هما :يجب �أن ي�شكل الو�ضع حالة طوارئ عامة ِّ
الطوارئ .واال�ش�تراط الثاين �ض��روري للحفاظ على مبد�أي ال�شرعية و�سيادة القانون يف �أوقات �أ�شد احلاجة �إليهما .وعالوة
على ذلك ،يجب على الدول التي تعلن حالة طوارئ ذات عواقب ميكن �أن يرتتب عليها انتقا�ص من �أي حكم من �أحكام
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �أن تت�صرف يف حدود قانونها الد�ستوري وغري ذلك من �أحكام القانون التي
تهدد حياة الأمة،
حتكم ذلك الإعالن وممار�سة �سلطات ا�ستثنائية .وال ميكن و�صف كل ا�ضطراب �أو كارثة ب�أنها حالة طوارئ ِّ
على النحو املن�ص��و�ص عليه يف الفقرة  1من املادة  4من العهد .و�أثناء النـزاعات امل�س��لحة� ،سوا ًء �أكانت دولية �أو غري دولية،
ت�ص��بح قواعد القانون الإن�س��اين الدويل واجبة التطبيق ،وهي ت�ساعد� ،إ�ضافة �إىل الأحكام الواردة يف املادة  4والفقرة  1من
املادة  5من العهد ،منع �إ�ساءة ا�ستخدام �سلطات الدولة اال�ستثنائية.
تع ّرف هذه الإمكانية لتعليق تطبيق حقوق مع َّينة با�سم التقييد.

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة :4
تتهدد حياة الأمة ،واملعلن قيامها ر�س��مياً ،يجوز للدول الأطراف يف هذا
 -1يف حاالت الطوارئ اال�س��تثنائية التي ِّ
العهد �أن تتخذ ،يف �أ�ض��يق احلدود التي يتطلبها الو�ضع ،تدابري ال تتق َّيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�ضى هذا العهد،
�ش��ريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�ض��ى القانون الدويل وعدم انطوائها على متييز
يكون مربره الوحيد هو العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي.
 -2ال يجيز هذا الن�ص �أي خمالفة لأحكام املواد  6و 7و( 8الفقرتني  1و )2و 11و 15و 16و.18
 -3عل��ى �أي��ة دولة طرف يف هذا العهد ا�س��تخدمت حق عدم التقيد �أن تعلم الدول الأط��راف الأخرى فوراً ،عن
طري��ق الأم�ين العام للأمم املتحدة ،بالأحكام التي مل تتق َّيد بها وبالأ�س��باب التي دفعتها �إىل ذلك .وعليها ،يف التاريخ
الذي تنهي فيه عدم التقيد� ،أن تعلمها بذلك مرة �أخرى وبالطريق ذاته.
( )281اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  29ب�ش�أن حاالت الطوارئ (املادة .CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )4
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ميك��ن تق�س��يم احلقوق �إىل حقوق قابلة للتقييد وحق��وق غري قابلة للتقييد .جميع احلقوق املطلقة غ�ير قابلة للتقييد ،وميكن
ت�ض��ييق بع�ض احلقوق القابلة للتقييد .وال يجوز �أي تقييد للمواد  6و 7و( 8الفقرتان  1و )2و 11و 15و 16و 18من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
•احلق يف احلياة (املادة )6
•حظر التعذيب واملعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (املادة )7
•حظر العبودية وال�سخرة (املادة )8
•حظر ال�سجن ب�سبب عدم الوفاء بالتزام تعاقدي (املادة )11
•حظر العقوبات اجلنائية الرجعية الأثر (املادة )15
•حق الفرد يف االعرتاف به ك�شخ�ص �أمام القانون (املادة )16
•احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين (املادة )18

اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان :التعليق العام رقم  - 29حاالت الطوارئ (املادة :)4

[ ]...ال يج��وز لل��دول الأطراف يف �أي ظرف من الظروف �أن حتتج باملادة  4من العهد كمربِّ ر التخاذ �إجراءات
تنتهك القانون الإن�س��اين الدويل �أو القواعد الآمرة للقانون ال��دويل ،من قبيل �أخذ الرهائن� ،أو فر�ض عقوبات
التقيد باملبادئ الأ�سا�س��ية للمحاكمة العادلة ،مبا يف
جماعية� ،أو عن طريق احلرمان من احلرية تع�س��فاً� ،أو عدم ُّ
ذلك افرتا�ض الرباءة.

)3

ما هو الفرق بني التدخل وانتهاك حقوق الإن�سان؟

يف �س��ياق مكافحة الإرهاب قد يلزم التدخل يف احلقوق التي ت�سمح بالت�ضييق �أو تقييد احلقوق القابلة للتقييد )282(.فمث ًال،
تتدخل عملية مراقبة يف حق امل�شتبه فيهم يف حياة خا�صة ،ورمبا �آخرين �أي�ضاً كان الإرهابيون على �صلة بهم .كما �أن القب�ض
على الإرهابي امل�شتبه فيه يتعار�ض بحكم طبيعته مع حق الفرد يف احلرية .وحترمي التنظيمات الإرهابية ي�ؤثر يف حرية �أع�ضائه
يف تكوين جمعيات.
حتد من ممار�س��ة حقوق مع َّينة ،على النحو املن�ص��و�ص عليه يف االتفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان ،مبا
ويجوز للدول قانوناً �أن ّ
فيها احلق يف حرية التعبري ،واحلق يف حرية تكوين جمعيات وحرية االجتماع ،وحرية التنقل ،واحلق يف احرتام حرمة احلياة
اخلا�ص��ة والأ�س��رية .ولكي تفي الدول متاماً التزاماتها املتعلقة بحقوق الإن�سان لدى فر�ض مثل تلك القيود ،يجب �أن حترتم
عدداً من ال�شروط .فعليها �أن حترتم مبد�أي امل�ساواة وعدم التمييز ،يجب �أن تفر�ض هذه القيود بن�ص القانون ،حتقيقاً لغر�ض
�أو �أكرث من ذلك من الأغرا�ض امل�ش��روعة وال�ض��رورية يف جمتمع دميقراطي .ويجب �أن تت�أكد الدول من ا�س��تيفاء املحكات
()283
التالية:
( )282مبادئ �س�يراكيوزا املتعلقة ب�أحكام التقييد وعدم التق ُّيد الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�س��ية ،وهي جمموعة من املبادئ غري
امللزمة و�ض��عها فريق من خرباء القانون الدوليني امل�س��تقلني جمعوا حتت رعاية جلنة احلقوقيني الدولية ،توفر نقطة مرجعية مفيدة للتف�س�ير بخ�صو�ص نطاق تقييد
التمتع بحقوق الإن�سان وعدم التقيد بااللتزام بها.
( )283انظ��ر مث ًال احلا�ش��ية �أعاله ب�ش���أن مبادئ �س�يراكيوزا املتعلقة ب�أح��كام التقييد وعدم التق ُّيد ال��واردة يف مرفق العهد الدويل اخلا���ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�س��ية ،يف الوثيقة ) ،E/CN.4/1984/4 (1984وميكن االطالع على �ش��رح تف�صيلي يف �ص��حيفة الوقائع رقم  32ال�صادرة عن مفو�ضية حقوق الإن�سان ب�ش�أن
"حقوق الإن�سان والإرهاب ومكافحة الإرهاب"( ،ال�صفحات  29-22من الن�ص الإنكليزي) مع �إحاالت �إىل م�صادر �أ�صل َّية فيما يتعلق مبختلف املحكات.
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هل يق�ضي القانون بالتقييد؟
يجب �أن يكون �أي تدخل يف حقوق الإن�س��ان وفقاً للقانون .ويعني ذلك �أنه يجب �أن ي�س��تطيع الفرد �أن يعرف �أو �أن يتبني
ماه ّية القانون لكي ي�ضبط �سلوكه وفقاً للقانون .وال يكفي وجود الت�شريع وحده ال�ستيفاء ّ
حمك ال�شرعية .فيجب �أن يكون
�أي قان��ون ين���ص على التدخل يف احلقوق الفردية دقيقاً بقدر ٍ
كاف و�أ ّال يكون تع�س��فياً .والقانون الوطني الذي يتعار�ض مع
املبادئ العامة للقانون الدويل ال ي�ستويف ّ
حمك ال�شرعية.

هل يرمي التقييد �إىل حتقيق غر�ض م�شروع؟
يجب �أن يكون �أي تدخل يف حقوق الإن�سان له ما يربِّ ره ا�ستناداً �إىل جمموعة حمدودة من الأ�سباب املقبولة لأجل �ضمان
ال�شرعية .وتت�ضمن تلك الأ�سباب ،مث ُال ،الأمن الوطني وال�سالمة العامة وحماية الأخالق العامة وحماية حقوق الآخرين.
وحتدد بع�ض �أحكام حقوق الإن�س��ان بو�ض��وح �أي هذه الأ�سباب ميكنها �أن ت�ؤدي �إىل فر�ض تقييد على احلق املعني .وينبغي
ِّ
تف�سري �أ�سباب تقييد حقوق الإن�سان تف�سرياً �صارماً.

هل التقييد �ضروري ومتنا�سب؟
يجب �إثبات �أن �أي تقييد على حقوق �ضروري ومتنا�سبّ .
وحمك التنا�سب لي�س من�صو�صاً عليه �صراحة يف �صكوك حقوق
الإن�س��ان ولكنه من الناحية العملية مفتاح �ض��مان �أن يكون �أي تقييد للتمتع بحقوق الإن�س��ان مقبو ًال .فيما يتعلق بتدابري
مكافحة الإرهاب ،يقت�ضي النهج املتنا�سب �أنه يجب على �أي تدبري �أن يراعي ما يلي:
•عدم تعطيل التمتع باحلق �إال ب�أقل قدر ممكن،
م�صمماً بعناية من �أجل حتقيق الغر�ض،
•�أن يكون َّ
•و�أ ّال يكون قائماً على �أ�سا�س اعتبارات غري عادلة �أو تع�سفية �أو غري ر�شيدة.
والتنا�سب مطلوب يف ت�صميم �أي تدبري معينَّ وكذلك يف تطبيق ذلك التدبري يف حاالت فردية.

هل يحرتم التقييد مبد�أي عدم التمييز وامل�ساواة؟
حتى �إذا ا�س��توفى تدبري ما املحكات الثالثة الأوىل ،فهو ينتهك معايري حقوق الإن�س��ان �إذا كان متييزياً .ويعترب التدبري متييزياً
�إذا ف َّرق بني النا�س على �أ�سا�س اجلن�س �أو العن�صر �أو الدين �أو اجلن�سية �أو الأ�صل العرقي دون �أي تربير مو�ضوعي ومعقول.
وم�س�ألتا التمييز والتنا�سب مرتابطتان.
فمث ًال� ،إذا تدخل تدبري ملكافحة الإرهاب يف حقوق غري املواطنني دون غريهم يف دولة ي�شكل فيها غري املواطنني واملواطنون
ي�صمم
كذلك خطراً �إرهابياً ،يحتمل �أن يخل ذلك التدبري بالتزامات الدولة املتعلقة بحقوق الإن�سان ب�سبب �أنه متييزي ومل َّ
بعناية ملواجهة اخلطر الذي ي�شكله املواطنون وغري املواطنني على ال�سواء.

	-6اخلــال�صــة
مع تزايد الطبيعة الدولية التي يت�س��م بها الإرهاب تغدو معرفة القانون العام الدويل حا�س��مة الأهمية لفهم الإطار القانوين
لأن�شطة مكافحة الإرهاب .ومن هذا املنطلق كان الق�صد من الف�صول ال�سابقة هو تزويد القارئ بفهم �أ�سا�سي لأهم جوانب
القانون اجلنائي الدويل والقانون الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان فيما يتعلق مبكافحة الإرهاب.
و�أح��د الدرو���س التي ميكن ا�ستخال�ص��ها من االطالع عل��ى �إطار القانون ال��دويل املتعلق بالإرهاب ه��و �أن هيكله معقَّد
ومت�شابك .فال تقوم �أي جمموعة من القوانني الدولية مبعزل عن غريها وقد ت�شمل الأدوات املتنوعة الالزمة ملنع الإرهاب
ومكافحته عدداً من جوانب خمتلفة للقانون الدويل .فقد يثري طلب لت�س��ليم �أحد الأفراد مبوجب �أحد ال�ص��كوك الدولية
اخلا�ص��ة مبكافحة الإرهاب م�سائل تتعلق بقانون الالجئني الدويل �أو القانون الدويل حلقوق الإن�سان .وقد يثري قرار مقا�ضاة
�أحد الإرهابيني �أو عدم مقا�ض��اته م�سائل تتعلق بالقانون اجلنائي الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان �إ�ضافة �إىل قواعد
وطنية ب�ش�أن الوالية الق�ضائية.
وكان الهدف من هذه املقدمة العامة لإطار القانون الدويل ملكافحة الإرهاب هو توفري ملحة عامة �أوىل .وميكن احل�ص��ول على
معلومات �أكرث تف�صي ًال عن اجلوانب القانونية ذات ال�صلة املتعلقة مبكافحة الإرهاب يف من�شورات �أخرى �صادرة عن مكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،من بينها الدليل الت�شريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب ،ودليل �إدراج
ال�ص��كوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�شريعات وتنفيذها ،واملن�ش��ور املعنون منع الأفعال الإرهابية :ا�سرتاتيجية للعدالة
اجلنائي��ة تط ِّب��ق معايري حكم القانون يف تنفيذ �ص��كوك الأمم املتح��دة يف جمال مكافحة الإرهاب ،ويف ع��دد من الأدوات
الأخرى والدرا�سات املقا َرنة التي �أعدها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
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