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اجلزء الأول

املقدّ مــة
والإطـار القانـوين

�أوال -مقدّ مـــة
يت�ضمن عن�صرا قويا للعدالة اجلنائية :عن�صرا
وموجه نحو الوقاية يف جمال ِّ
�إنّ � ّأي رد ف َّعال ّ
الت�صدي للإرهاب ينبغي �أن ّ
ي�سرت�شد ب�إطار قانوين معياري ويكون جزءا ال يتج ّز�أ من املبادئ الأ�سا�سية ل�سيادة القانون واملحاكمات ح�سب الأ�صول
واحرتام حقوق الإن�سان .فمرتكبو الأعمال الإرهابية يعدون جمرمني ،ح�سبما هو حمدد يف ال�صكوك القانونية العاملية
ملكافحة الإرهاب ،ولذا ينبغي التعامل معهم يف �إطار �إجراءات العدالة اجلنائية لأنها هي الآلية الأن�سب والأكرث
�إن�صافا ل�ضمان حتقيق العدالة وحماية حقوق املتهم .و�إ�ضافة �إىل هذه الوظيفة الأ�سا�سية ،ف�إن نهوج العدالة اجلنائية
�إزاء الإرهاب تن�ص �أي�ضا على �آليات وقائية فعالة ،مبا يف ذلك التدخالت التي ت�ستهدف متويل الإرهابيني واملنظمات
الإرهابية وتتيح اعرتا�ض �سبيل امل�ؤامرات الرامية �إىل ارتكاب هجمات وكذلك حظر التحري�ض على الإرهاب.
ومن �أجل توفري تدابري فعالة من �أجل الت�صدِّ ي للإرهاب يف �إطار العدالة اجلنائية الفعالة ،حتتاج الدول �إىل نظم قانونية
ملكافحة الإرهاب ونظم عدالة جنائية تعمل على نحو مالئم ،ف�ضال عما يت�صل بذلك من قدرات على التعامل مع الق�ضايا
اجلنائية التي يحتمل �أن تكون معقّدة وامل�شاركة بفعالية يف التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية .ويتطلب هذا الأمر
التزاما قويا من جانب الدول �سعيا �إىل حتقيق الأهداف امل�شرتكة على ال�صعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.
وي�شكل الت�صديق الوا�سع النطاق على ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب وتنفيذها جزءا �أ�سا�سيا من تدابري
الت�صدي للإرهاب (ويعني ذلك بب�ساطة ال�صكوك املتعددة الأطراف واملعاهدات
العدالة اجلنائية ال�شاملة يف جمال ِّ
واالتفاقات التكميلية ذات ال�صلة) .ويف هذا ال�صدد ،تكت�سي امل�ساعدة التقنية التي يقدمها مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية (املكتب) �أهمية خا�صة لأنها ال تقت�صر على دعم اجلهود التي تبذلها الدول الأع�ضاء للت�صديق
على ال�صكوك ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب وتنفيذها ،و�إمنا تدعم �أي�ضا جهودها الرامية �إىل تعزيز �سيادة القانون وبناء
قدرات موظفي �إنفاذ القانون وموظفي العدالة اجلنائية على تطبيق تلك القوانني على نحو فعال و�سليم.
ويدرك املكتب �ضرورة اتباع نهج �شامل ملعاجلة م�س�ألة الإرهاب املعقدة� ،أي نهج ي�شمل� ،إ�ضافة �إىل تدابري العدالة
اجلنائية للت�صدي� ،أدوات و�أطرا تعالج الظروف االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية املواتية النت�شار الإرهاب من منظور
وقائي .غري �أن هذه العنا�صر غري م�شمولة بهذا ُ
الت�صدي للإرهاب،
الكت ِّيب الإر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف ِّ
الذي يقت�صر تركيزه على تدابري العدالة اجلنائية.

ويهدف ُ
الكت ِّيب الإر�شادي �إىل تزويد موظفي �إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية بتوجيهات مي�سورة املنال مل�ساعدتهم يف
الت�صدي للجرائم الإرهابية واجلرائم ذات
التعامل مع بع�ض امل�سائل الرئي�سية التي يواجهونها يف جهودهم الرامية �إىل ِّ
ال�صلة .و�سوف يكون ُ
الكت ِّيب الإر�شادي �أي�ضا ذا فائدة ملتخذي القرار والقادة ال�سيا�سيني يف �صوغ قوانني و�سيا�سات
وممار�سات جديدة �أو حم�سنة ملكافحة الإرهاب .وهو ي�ستعر�ض التحديات العديدة التي تواجهها خمتلف مكونات نظام
العدالة اجلنائية يف جمال الوقاية والتحقيق واملالحقة الق�ضائية واالحتجاز ملن ي�شتبه يف ارتكابهم جرائم �إرهابية �أو
ويقدم ُ
الكت ِّيب توجيهات ا�ستنادا �إىل املعايري الدولية واملمار�سات اجليدة املقبولة عموما.
يدانون بارتكابهاّ .
وميكن ُ
للكت ِّيب الإر�شادي �أن ي�ستخدم ،بو�صفه �أداة عملية ،لتي�سري تنفيذ ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب
يف �سياق املبادئ واملمار�سات املقبولة يف �إطار العدالة اجلنائية و�سيادة القانون ،وال �سيما عندما تنطبق هذه املبادئ
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واملمار�سات على جمال مكافحة الإرهاب .كما ميكن ا�ستخدامه لدعم ا�ستعرا�ض قدرات نظام العدالة اجلنائية يف بلد
معني �أو توجيه و�ضع ال�سيا�سات �أو دعم مبادرات التدريب.

وي�شكل ُ
ّ
الكت ِّيب الإر�شادي جزءا من جمموعة من �أدوات امل�ساعدة التقنية و�ضعها املكتب .ويتيح املكتب �أي�ضا �أدوات
�أخرى تتعلق حتديدا بال ّت�ص��ديق على ال�ص��كوك القانوني��ة العاملية ملكافحة الإرهاب وتنفيذها .وت�ش��مل تلك الأدوات
�ص��يغة حمدثة للدليل الت�ش��ريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب؛( )1ودليل �إدراج ال�صكوك العاملية ملكافحة
الإرهاب يف الت�ش��ريعات وتنفيذها؛ ومنع الأفعال الإرهابية :ا�س�تراتيجية للعدالة اجلنائية تطبق معايري حكم القانون يف
تنفيذ �صكوك الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب؛ واملوارد القانونية الإلكرتونية ب�ش�أن الإرهاب الدويل.
و�إ�ض��افة �إىل ذلك ،يتيح املكتب عددا من الأدوات للم�س��اعدة يف تعزيز �سيادة القانون ونظم العدالة اجلنائية الوطنية ،مبا
يف ذلك اخلال�ص��ة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وكذلك عدة تقييم نظم
العدالة اجلنائية ،التي تقرتح جمموعة من الأدوات املوحدة وتت�ضمن �إحاالت مرجعية ،وقد �صممت مل�ساعدة العاملني
على �إجراء تقييمات �ش��املة لنظم العدالة اجلنائية .وترد قائمة بهذه الأدوات وغريها يف مرفق ُ
الكت ِّيب الإر�ش��ادي� ،إىل
جانب معلومات عن كيفية احل�صول عليها.

وينق�س��م ُ
الكت ِّيب الإر�ش��ادي �إىل ثالثة �أجزاء .ويعر�ض اجلزء الأول ،ب�ص��ورة عامة ،دور نظم العدالة اجلنائية يف جمال
مكافحة الإرهاب ،ف�ضال عن الإطار القانوين الدويل الذي ينبغي �أن يحكم هذا الدور .وينظر اجلزء الثاين يف كل عن�صر
من العنا�صر الرئي�سية يف نظام العدالة اجلنائية وامل�سائل والتحديات املتعلقة مبكافحة الإرهاب .وهو يحتوي على ف�صول
تتن��اول التحدي��ات التي تواجه مقرري ال�سيا�س��ات و�أجهزة �إنف��اذ القانون واملدعني العامني وحمامي الدفاع وال�س��لطة
الق�ض��ائية و�سلطات ال�س��جون ،ويختتم مبناق�ش��ة عامة (تنطبق على جميع عنا�ص��ر نظام العدالة اجلنائية) ب�ش�أن وجوب
حماية حقوق ال�ضحايا .وي�صف اجلزء الثالث �آليات امل�ساءلة جلميع هذه املكونات والرقابة عليها.

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

ثانيا� -أهمي��ة وجــــود تداب�ير ف ّعالة للت�ص��ـدي
للإره��اب فـ��ي �إطــ��ار �س��ـيادة القــانون
والعـــدالة اجلنــائيـــة
الإرهاب ظاهرة معقدة ودائمة التغري .ودوافعه ومتويله و�آليات دعمه ،و�أ�ساليب هجومه واختيار �أهدافه ال تفت�أ تتغري ،مما
يزيد من تعقّد و�ضع ا�سرتاتيجية فعالة ملواجهته .وعالوة على ذلك ،يتطلب طابعه الذي �أخذ ي�صبح ب�صورة متزايدة عابرا
للحدود الوطنية تعزيز التعاون يف جمال العدالة اجلنائية بني الدول حلرمان من يرتكبون جرائم �إرهابية �أو ي�شرعون يف
ارتكابها من �أي مالذ �آمن .وقد �أ�صبح الإرهاب حقا خطرا عامليا يتطلب تدابري ت�صد عاملية ين�صب تركيزها على الوقاية.
وينبغي �أن ي�شمل ذلك طائفة وا�سعة من املبادرات الق�صرية الأجل والطويلة الأجل ،بدءاً من معاجلة الظروف املواتية
النت�شار الإرهاب حتى بناء قدرات الدول على منعه ومكافحته.
و�إذا ما كانت �أن�شطة مكافحة الإرهاب مت�أ�صلة يف عملية ت�صد فعالة يف جمال العدالة اجلنائية ومراعية ملبادئ �سيادة
القانون وحقوق الإن�سان ،فهي ميكن �أن تتيح تدابري �سلمية وخا�ضعة للم�ساءلة وم�شروعة للت�صدي للإرهاب .وميكن
لهذا النوع من تدابري العدالة اجلنائية للت�صدي للإرهاب �أن ي�ساعد على تفادي ت�صاعد العنف وا�ستخدام القوة خارج
نطاق تدابري احلماية وال�ضمانات الإجرائية التي تتيحها الإجراءات القانونية الواجبة االتباع .كما ميكنه �أن يعزز التزام
املجتمع ب�سيادة القانون وحقوق الإن�سان ،حتى عندما يكون معر�ضا لتهديدات �إرهابية.
ويعد دور نظام العدالة اجلنائية يف جمال مكافحة الإرهاب دورا يت�سم بالتحدي .ومما ال �شك فيه �أن الهدف الرئي�سي
ال�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب يجب �أن يكون هو منع وقوع حوادث �إرهابية .غري �أن الواقع هو �أن العديد من نظم
العدالة اجلنائية يف الوقت احلا�ضر تقوم على نحو �أف�ضل بالرد على اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها بعد وقوع احلوادث مقارنة
مبنعها يف املقام الأول .وكثريا ما تكون ممار�سات العدالة اجلنائية القائمة غري فعالة عندما يتعلق الأمر مبنع امل�ؤامرات
الإرهابية من حتقيق هدفها .ويتطلب اتخاذ ا�سرتاتيجية وقائية وا�ست�شرافية املنحى يف جمال العدالة اجلنائية ملكافحة
العنف الإرهابي وجود نظام �شامل من اجلرائم امل�ستقلة ،وتخويل �سلطات للتحري وت�صميم تقنيات له ،وو�ضع قواعد
جلمع الأدلة والتعاون الدويل .والهدف هو ال�شروع م�سبقا يف دمج الآليات املو�ضوعية والإجرائية للحد من حدوث
العنف الإرهابي و�شدته ،والقيام بذلك يف �إطار ما يفر�ضه نظام العدالة اجلنائية و�سيادة القانون من قيود �صارمة وما
يتيحانه من تدابري للحماية.
وقد تناولت نظم العدالة اجلنائية هذه التحديات بطرائق خمتلفة ،ح�سب تقاليدها القانونية وم�ستوى تطورها ومدى
الت�صدي لتهديد حمدد
تعقدها امل�ؤ�س�سي الن�سبي وظروفها اخلا�صة .ويف بع�ض احلاالت� ،أف�ضت احلاجة امللحة �إىل
ِّ
بالدول �إىل ا�ستحداث نهوج جديدة ،وبذلك مت�ضي بحدود قانونها اجلنائي واملحاكمات ح�سب الأ�صول �إىل �أق�صى
مداها .وعالوة على ذلك ،ي�ضطر العديد من نظم العدالة اجلنائية �إىل تكري�س جهود كبرية لزيادة فعالية تدابريها الوقائية
ملكافحة الإرهاب ،وخ�صو�صا قدرتها على التعاون على ال�صعيد الدويل من خالل اتخاذ مبادرات خمتلفة ملكافحة
5
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الإرهاب .وقد �أدى ذلك �إىل و�ضع عبء �إ�ضايف على القدرات املحدودة �أ�صال للعديد من نظم العدالة اجلنائية ورمبا
�أ�ضعف �أو ق ّو�ض قدرتها على العمل يف �إطار مبادئ �سيادة القانون وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية.
وقد ا�ستجابت الأمم املتحدة لطلبات الدول الأع�ضاء للح�صول على امل�ساعدة من �أجل تعزيز قدرات العدالة اجلنائية
الت�صدي للإرهاب .ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية هو �إحدى هيئات الأمم املتحدة الرئي�سية
لديها على ِّ
التي تقدم امل�ساعدة التقنية يف هذا ال�صدد .و�إ�ضافة �إىل اخلدمات املتخ�ص�صة لتعزيز النظام القانوين الدويل ملكافحة
الإرهاب ،التي يقدمها فرع منع الإرهاب التابع للمكتب ،ميكن للمكتب �أن ي�ستفيد �أي�ضا من كفاءاته التقنية املتخ�ص�صة
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية و�سيادة القانون؛ وخربته الرثة يف جمال تعزيز وتي�سري التعاون الدويل يف امل�سائل
اجلنائية؛ وخربته الفنية وجتاربه يف جمال م�ساعدة البلدان على بناء قدرات نظم العدالة اجلنائية الوطنية وتعزيزها؛
وقدرته يف جمال العمليات ووجوده امليداين؛ والت�ضافر بني جهود براجمه يف جماالت مكافحة املخدرات واجلرمية
املنظمة عرب الوطنية وغ�سل الأموال والف�ساد.

�سيادة القانون وحقوق الإن�سان
�شدد ال�سيد كويف عنان ،الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة ،يف خطابه �أمام جلنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�س الأمن
ّ
يف � 6آذار/مار�س  ،2003على �ضرورة "و�ضع برنامج عمل دويل ،يقوم على �أ�سا�س التزام ال يتزعزع ب�سيادة القانون"،
وذكر �أي�ضا �أنه "نظرا �إىل �أن الإرهاب يف ا�ستخدامه للعنف املتعمد ي�شكل انتهاكا للقانون ،ينبغي �أن ي�ستهدف الرد
عليه كفالة �سيادة القانون".
وي�ؤكد تقرير الأمني العام �إىل جمل�س الأمن ،ب�ش�أن �سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات ال�صراع وجمتمعات
ما بعد ال�صراع� ،أن "�سيادة القانون" متثل مفهوما يكمن يف لب مهمة الأمم املتحدة" :وهو ي�شري �إىل مبد�أ للحكم يكون
فيه جميع الأ�شخا�ص وامل�ؤ�س�سات والكيانات والقطاعان العام واخلا�ص ،مبا يف ذلك الدولة ذاتها ،م�س�ؤولني �أمام قوانني
�صادرة علنا ،وتطبق على اجلميع بالت�ساوي ويحتكم يف �إطارها �إىل ق�ضاء م�ستقل ،وتتفق مع القواعد واملعايري الدولية
()2
حلقوق الإن�سان".
ويهدد الإرهاب كال من �سيادة القانون واحلريات الأ�سا�سية للمواطنني واملجتمعات ب�أ�سرها .ويف الوقت نف�سه ،رمبا ت�ؤدي
التدابري غري املالئمة ملكافحة الإرهاب �إىل تقوي�ض مبادئ �سيادة القانون وحقوق الإن�سان الهامة .وقد �أكدت القرارات
التي اتخذتها بتوافق الآراء على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية اجلمعية العامة( )3وجلنة حقوق الإن�سان( )4مرارا على
ال�شرط احلدي الذي م�ؤداه �أن تدابري مكافحة الإرهاب يجب �أن متتثل للقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون الدويل
حلقوق الإن�سان والالجئني والقانون الإن�ساين الدويل .كما وجهت ر�سالة قوية مفادها �أن احرتام حقوق الإن�سان يف
�سياق مكافحة الإرهاب لي�س جمرد التزام قانوين ،بل هو �أي�ضا عن�صر جوهري يف جناح �أي ا�سرتاتيجية ملكافحة الإرهاب
يف نهاية املطاف )5(.و�أعاد جمل�س الأمن يف قراره  ،)2003( 1456ت�أكيد نف�س املبد�أ العام حيث ّذكر الدول ب�أنه
يجب عليها "�أن حتر�ص على �أن تكون �أي تدابري ُتتخذ ملكافحة الإرهاب ممتثلة لكافة التزاماتها مبوجب القانون الدويل،
و�أن تتخذ تلك التدابري وفقا للقانون الدويل ،وبخا�صة القانون الدويل حلقوق الإن�سان والالجئني والقانون الإن�ساين
الدويل"( )6و�أعاد جمل�س الأمن ت�أكيد ذلك االلتزام يف الفقرة  4من قراره .)2005( 1624
( ،S/2004/616 )2الفقرة .6
( )3قرار اجلمعية العامة  .191/59انظر �أي�ضا قرار اجلمعية العامة .158/60
( )4قرار جلنة حقوق الإن�سان .87/2004
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( )6انظر �أي�ضا قرار جمل�س الأمن .)2004( 1566
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"الإرهاب يزدهر يف البيئات التي ي�سودها الي�أ�س والإذالل والفقر والقمع ال�سيا�سي والتطرف وانتهاك حقوق الإن�سان؛
وينتع�ش �أيـ�ضا يف �أجواء ال�صراع الإقليمي واالحــتالل الأجنبي؛ كما �أنه ي�ستفيد من �ضعف قدرة الدولة على �صون
القانون والنظام".
تقرير الفريق الرفيع امل�ستوى املعني بالتهديدات والتحديات والتغيري
( A/59/565و ،Corr.1الفقرة .)145

كما �أكدت منظمات دولية و�إقليمية �أخرى ب�شكل ر�سمي على الأهمية البالغة الحرتام �سيادة القانون وحقوق
()7
الإن�سان يف منع الإرهاب .وعلى �سبيل املثال ،تن�ص املادة  15من اتفاقية البلدان الأمريكية ملناه�ضة الإرهاب،
على �أن يكون اتخاذ التدابري التي ت�ضطلع بها الدول الأطراف مبوجب االتفاقية منطويا على االحرتام التام ل�سيادة
القانون وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية .كما تن�ص املادة  22من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية ملنع الإرهاب
ومكافحته( )8لعام  1999على �أن تدابري مكافحة الإرهاب التي يرد و�صفها يف االتفاقية يجب �أن تنفذ على نحو يتفق
مع املبادئ العامة للقانون الدويل ،وال �سيما مبادئ القانون الدويل الإن�ساين ،وكذلك امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان
وال�شعوب )9(.و�أخريا ،ت�شدد مبادئ جمل�س �أوروبا التوجيهية ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومكافحة الإرهاب( )10على �ضرورة
منع وحظر التع�سف وكفالة قانونية جميع التدابري املناه�ضة للإرهاب .وتعيد املبادئ التوجيهية الت�أكيد على �أن جميع
التدابري التي تتخذها الدول ملكافحة الإرهاب يجب �أن حترتم حقوق الإن�سان ومبد�أ �سيادة القانون ،مع ا�ستبعاد �أي
�شكل من �أ�شكال التع�سف ،وكذلك �أي معاملة متييزية �أو عن�صرية ،ويجب �أن تخ�ضع لإ�شراف منا�سب.
كما ت�شدد ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب( )11لعام  2006على ال ُع َرى التي ال تنف�صم بني حقوق
الإن�سان والأمن ،وت�ؤكد من جديد على الدور الهام الذي ت�ضطلع به منظومة الأمم املتحدة يف تعزيز البنيان القانوين الدويل
بت�شجيع �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان و�إن�شاء نظم عدالة جنائية تت�سم بالفعالية ،ت�شكل الركيزة الأ�سا�سية
للمعركة امل�شرتكة �ضد الإرهاب .وت�شتمل اال�سرتاتيجية على عدد من التدابري الهامة ل�ضمان احرتام حقوق الإن�سان
للجميع و�سيادة القانون بو�صفه الركيزة الأ�سا�سية ملكافحة الإرهاب .وتت�ضمن خطة عمل اال�سرتاتيجية التزاما مبا يلي:
عدم ادخار �أي جهد لإن�شاء وتعهد نظام وطني للعدالة اجلنائية يت�سم بالفعالية ويقوم على �سيادة القانون
يكون بو�سعه �أن يكفل ،وفقا لاللتزامات املنوطة بنا مبوجب القانون الدويل ،تقدمي �أي �شخ�ص ي�شارك يف متويل
الأعمال الإرهابية �أو التخطيط لها �أو تدبريها �أو ارتكابها �أو دعمها �إىل العدالة ،بناء على مبد�أ ت�سليم الأ�شخا�ص
املطلوبني� ،أو حماكمتهم ،ويف ظل االحرتام الواجب حلقوق الإن�سان واحلرياتالأ�سا�سية ،والن�ص يف القوانني
()12
واللوائح املحلية على �أن هذه الأعمال الإرهابية ت�شكل جرائم خطرية.
ويف خطة عمل اال�سرتاتيجية ،ت�سلم اجلمعية العامة ب�أن الدول قد حتتاج �إىل امل�ساعدة يف �إن�شاء وتعهد نظم عدالة جنائية
تت�سم بالفعالية وتقوم على �سيادة القانون ،وت�شجعها على اللجوء �إىل امل�ساعدة التقنية التي تقدمها جهات من بينها
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .كما يجب �أن متتثل امل�ساعدة املقدمة ملذكرة الأمم املتحدة التوجيهية
امل�ؤرخة ني�سان�/أبريل  2008عن نهج الأمم املتحدة يف تقدمي امل�ساعدة يف جمال �سيادة القانون ،الذي ينطبق على �أن�شطة
( ,A/56/1002-S/2002/745 )7املرفق.
( )8الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2219الرقم .39464
( )9املرجع نف�سه ،املجلد  ،1520الرقم .26363
( )10جمل�س �أوروبا( Guidelines on Human Rights and the Fight against Terrorism ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومكافحة
الإرهاب) ،اعتمدتها جلنة الوزراء يف  11متوز/يوليه  2002يف االجتماع  804لن ّواب الوزراء.
( )11قرار اجلمعية العامة .288/60
( )12قرار اجلمعية العامة  ،288/60املرفق ،الباب الرابع ،الفقرة .4
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الأمم املتحدة وبراجمها يف جمال �سيادة القانون يف جميع الظروف ،مبا يف ذلك مراحل الأزمات وما بعد الأزمات ومنع
ال�صراعات وما بعد ال�صراعات والتنمية .وخال�صة القول ،يجب �أن تفي امل�ساعدة التي تقدمها الأمم املتحدة يف جمال
�سيادة القانون بااللتزامات التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

اال�ستناد �إىل القواعد واملعايري الدولية؛
مراعاة ال�سياق ال�سيا�سي يف البلد املعني؛
اال�ستناد �إىل ال�سياق القطري الفريد؛
تعزيز حقوق الإن�سان والعدالة بني اجلن�سني؛
�ضمان امللكية الوطنية؛
دعم دوائر الإ�صالح الوطنية؛
�ضمان وجود نهج ا�سرتاتيجي �شامل ومت�سق؛
االنخراط يف التن�سيق وال�شراكات بفعالية.

ثالثا -الإرهاب والقانون الدويل
على الرغم من �أن جمل�س الأمن يعترب �أعمال الإرهاب الدويل تهديدا لل�سلم والأمن الدوليني ،ال يندرج معظمها يف
فئة اجلرائم "الدولية الأ�سا�سية" ،مثل الإبادة اجلماعية وجرائم احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية .ولذلك ال توجد حماكم
جنائية دولية �أو حماكم ذات اخت�صا�ص بهذه اجلرائم )13(.وتقع اجلرائم الإرهابية (ح�سبما هي معرفة يف ال�صكوك العاملية
ملكافحة الإرهاب) يف فئة القانون اجلنائي الوطني ذات االهتمام الدويل .ويقع واجب تقدمي مرتكبي الأعمال الإرهابية
�إىل العدالة ح�صرا على عاتق نظم العدالة اجلنائية الوطنية .ودون توافر قدرات داخلية وافية بالغر�ض لأداء هذا الواجب،
فمن املرجح �أن تخفق اجلهود الدولية ملكافحة الإرهاب.
الت�صدي للإرهاب �أ�سا�سا يف �إطار القانون الوطني ،الذي يجب �أن ميتثل بدوره
وبالتايل تندرج تدابري العدالة اجلنائية يف ِّ
ملختلف جوانب القانون الدويل .وهناك عدة عنا�صر من القانون الدويل ذات �صلة مبا�شرة بالعدالة اجلنائية للت�صدي
للإرهاب .و�إ�ضافة �إىل االلتزامات التعاهدية النا�شئة عن الت�صديق على ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب
وعدة التزامات ملزمة قانونا فر�ضت من خالل قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة مبكافحة الإرهاب ،يقع على عاتق
الدول �أي�ضا عدد من االلتزامات القانونية مبوجب فروع �أخرى من القانون الدويل ،مبا فيها قانون حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين وقانون الالجئني والقانون العريف على ال�صعيد الدويل .وت�شكل هذه النظم القانونية جمموعات قانونية متكاملة
تتقا�سم هدفا م�شرتكا� ،أال وهو حماية �أرواح الأ�شخا�ص و�سالمتهم وكرامتهم .ويف حني �أن القانون الإن�ساين الدويل ال
ينطبق �إال يف �أوقات النـزاع امل�سلح ،ف�إن قانون حقوق الإن�سان ينطبق يف جميع الأوقات :يف �أوقات ال�سلم ويف �أوقات
النـزاع امل�سلح .وقد �س ّلمت �صراحة حماكم دولية وحماكم وطنية خمتلفة بتطبيق جمموعتي القوانني هاتني على نحو
متزامن )14(.كما �سيتاح املزيد من املعلومات املف�صلة عن خمتلف اجلوانب ذات ال�صلة من القانون الدويل ،مبا يف ذلك
القانون اجلنائي الدويل والقانون الإن�ساين الدويل وقانون الالجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان يف من�شور
ي�صدره املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،يجري �إعداده حاليا ،عن الأ�سئلة التي تتكرر كثريا ب�ش�أن جوانب القانون
الدويل املتعلقة مبكافحة الإرهاب.
وتقع على عاتق جميع املمار�سني م�س�ؤولية �ضمان �أن متتثل ممار�سات العدالة اجلنائية للقانون الوطني وللقانون الدويل
الواجب تطبيقه .ور�صد ذلك االمتثال–واتخاذ ما يلزم من �إجراءات ملعاجلة عدم االمتثال–يقع عادة �ضمن نطاق
�صالحية امل�ؤ�س�سات القانونية والق�ضائية (مبا يف ذلك هيئات الدفاع ودوائر النيابة العامة) وخمتلف �آليات الرقابة امل�ؤ�س�سية.
ويجب �أي�ضا �أن يتحلى املجتمع املدين وو�سائل الإعالم العمومية باليقظة و�أن تتحمل م�س�ؤوليتها يف هذا ال�صدد.

(ُ )13منِحت املحكمة اجلنائية الدولية ،التي �أن�شئت عام  1998مبوجب معاهدة روما ،االخت�صا�ص ب�ش�أن جرمية الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد
الإن�سانية وجرائم احلرب وجرائم العدوان .وقد رف�ض االخت�صا�ص ب�ش�أن الأعمال الإرهابية خالل املفاو�ضات التي �أف�ضت �إىل �إن�شاء املحكمة.
(� )14إمانويال-ت�شاريا غيالرد ،امل�ست�شارة القانونية للجنة ال�صليب الأحمر الدولية ،بيان �أدلت به يف امل�ؤمتر العاملي للرابطة الدولية لق�ضاة قانون
الالجئني ،الذي عقد يف ا�ستكهومل يف الفرتة من � 21إىل  23ني�سان�/أبريل .2005
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�ألف -النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب
من املعروف متاما �أن املجتمع الدويل مل يتمكن حتى الآن من االتفاق على تعريف �شامل للإرهاب على الرغم من عدة
حماوالت بذلت يف اجلمعية العامة وجمل�س الأمن يف هذا ال�صدد .وكانت �أبرز تلك املحاوالت يف عام  ،1994عندما
�أعلنت اجلمعية العامة ،يف الإعالن املتعلق بالتدابري الرامية �إىل الق�ضاء على الإرهاب الدويل� ،أن الأعمال الإجرامية
التي يق�صد منها �أو يراد بها �إ�شاعة حالة من الرعب ،لأغرا�ض �سيا�سية ،بني عامة اجلمهور �أو جماعة من الأ�شخا�ص �أو
�أ�شخا�ص معينني ،هي �أعمال ال ميكن تربيرها ب�أي حال من الأحوال �أيا كان الطابع ال�سيا�سي �أو الفل�سفي �أو العقائدي �أو
العن�صري �أو الإثني �أو الديني �أو �أي طابع �آخر لالعتبارات التي قد يحتج بها لتربير تلك الأعمال )15(.ويف عام ،2004
حدد جمل�س الأمن ،يف قراره  ،)2004( 1566عنا�صر التعريف ،م�شريا �إىل "الأعمال الإجرامية ،مبا يف ذلك تلك التي
ترتكب �ضد املدنيني بق�صد القتل �أو �إحلاق �إ�صابات ج�سمانية خطرية� ،أو �أخذ الرهائن ،بغر�ض �إ�شاعة حالة من الرعب
بني عامة اجلمهور �أو جماعة من الأ�شخا�ص �أو �أ�شخا�ص معينني� ،أو لتخويف جماعة من ال�سكان� ،أو �إرغام حكومة �أو
()16
منظمة دولية على القيام بعمل ما �أو عدم القيام به".
وتتفاو�ض الدول الأع�ضاء حاليا على م�شروع اتفاقية �شاملة ب�ش�أن الإرهاب الدويل .ومن �ش�أن االتفاقية �أن ت�ستكمل
�إطار ال�صكوك العاملية القائمة ملكافحة الإرهاب و�سرتتكز على املبادئ التوجيهية الرئي�سية املوجودة بالفعل يف هذا
النظام .وتت�ضمن تلك املبادئ ما يلي� :أهمية جترمي الأعمال الإرهابية ،بجعلها جرمية يعاقب عليها القانون ،والدعوة �إىل
حماكمة مرتكبيها �أو ت�سليمهم؛ و�ضرورة ا�ستبعاد الت�شريعات التي تن�ص على ا�ستثناءات من هذا التجرمي العتبارات
�سيا�سية �أو فل�سفية �أو عقائدية �أو عن�صرية �أو عرقية �أو دينية �أو �أي �أ�سباب مماثلة؛ وتوجيه دعوة قوية �إىل الدول الأع�ضاء
لكي تتخذ ما يلزم من �إجراءات ملنع الأعمال الإرهابية ،والت�أكيد على �ضرورة قيام الدول الأع�ضاء بالتعاون وتبادل
املعلومات وتزويد بع�ضها البع�ض ب�أق�صى قدر من امل�ساعدة يف جمال املنع ،والتحقيق يف الأعمال الإرهابية ومالحقة
مرتكبيها ق�ضائيا.
ومع ذلك ،ف�إن عدم وجود تعريف وا�سع للإرهاب ال ي�شكل حتديا ملمار�سي املهن القانونية .فمنذ عام  ،1963قد
و�ضع املجتمع الدويل جمموعة �شاملة من ال�صكوك القانونية العاملية ملنع الأعمال الإرهابية .وهي تت�ألف مما يزيد على
اثنتي ع�شرة اتفاقية وبروتوكوال تكاد ت�شمل كل نوع من الأعمال الإرهابية املحتملة .وت�شكل هذه ال�صكوك القانونية
(التي بلغ جمموعها � 16صكا يف عام  ،)2008مقرتنة بالعديد من قرارات جمل�س الأمن املت�صلة بالإرهاب (خ�صو�صا
القرارات  )1999( 1267و )2001( 1373و ،)2004( 1540انظر �أدناه) ،ما يعرف عموما بالنظام القانوين العاملي
ملكافحة الإرهاب.
وقد �صيغت ال�صكوك القانونية العاملية برعاية الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة ،وخ�صو�صا منظمة الطريان املدين
الدويل واملنظمة البحرية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وهي مفتوحة مل�شاركة جميع الدول الأع�ضاء .وهي
ت�ستند �إىل �إدانة الإرهاب الدويل بو�صفه خطرا يتهدد الأمن الدويل وال�سالم العاملي .وقد اعتمد �أحدث ال�صكوك
عهدا يف عام  2005يف هيئة تغيريات جوهرية �أدخلت على ثالثة من ال�صكوك الثالثة ع�شر ،و�شملت تعديل اتفاقية
احلماية املادية للمواد النووية( )17و�إدخال تعديالت على كل من بروتوكول عام  2005امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري

( )15قرار اجلمعية العامة  ،60/49املرفق.
( )16قرار جمل�س الأمن  ،)2004( 1566الفقرة .3
( )17اعتمده يف  8متوز/يوليه  2005امل�ؤمتر املعني بالنظر يف تعديالت مقرتحة على اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية وباعتمادها.

اجلزء الأول

املقدمة والإطار القانوين
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امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية( )18وبروتوكول عام  2005امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة
()19
املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري.
وتغطي ال�صكوك ال�ستة ع�شر الأعمال الإرهابية غري امل�شروعة التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أعمال اختطاف الطائرات؛
�أعمال تخريب الطريان؛
�أعمال العنف يف املطارات؛
الأعمال املرتكبة �ضد �سالمة املالحة البحرية؛
الأعمال املرتكبة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة الواقعة يف اجلرف القاري؛
الأعمال �ضد الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولية (مثل اختطاف الدبلوما�سيني)؛
�أعمال �أخذ املواد النووية وحيازتها على نحو غري م�شروع؛
�أعمال احتجاز الرهائن؛
�أعمال الهجمات الإرهابية بالقنابل؛
�أعمال متويل ارتكاب الأعمال الإرهابية واملنظمات الإرهابية؛
الإرهاب النووي الذي يرتكبه الأفراد واجلماعات.

وتن�شئ هذه ال�صكوك ،يف جملة �أمور ،التزامات على الدول الأطراف ب�أن تعتمد تدابري جنائية مو�ضوعية وتدابري يف �إطار
الت�صدي ملختلف الأعمال الإرهابية ،وكذلك تدابري �إدارية ملكافحة متويل الإرهاب.
قانون الإجراءات اجلنائية ترمي �إىل ِّ
وتهدف هذه ال�صكوك �إىل �ضمان تزويد ممار�سي العدالة اجلنائية ب�آليات فعالة ملنع الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها
بحكم القانون .وقد �صممت هذه التدابري لكي تكون ذات ت�أثري واقٍ من الإرهاب ورادع عنه على حد �سواء.
وي�ستند جانب الردع يف هذه ال�صكوك الدولية جزئيا �إىل حماولة ملواءمة الت�شريعات اجلنائية للدول وتعزيز �إنفاذ القانون
والتعاون يف جمال العدالة اجلنائية .و ُيق�صد بتجرمي ال�سلوك الإرهابي ب�صورة فعالة من جانب جميع الدول الق�ضاء على
املالذات الآمنة ملرتكبي اجلرائم الإرهابية وتي�سري التعاون الدويل بني �أجهزة الدول املعنية مبكافحة الإرهاب.
ويف بع�ض احلاالت ،ت�شرتط ال�صكوك العاملية �صراحة االمتثال ملختلف جوانب قانون حقوق الإن�سان .فاالتفاقية الدولية
لقمع متويل الإرهاب )20(،على �سبيل املثال ،تت�ضمن عدة ا�شرتاطات من هذا القبيل كما تت�ضمن مادة (املادة )21
تو�ضح �أن االتفاقية ال ت�ضر باحلقوق والواجبات وامل�س�ؤوليات الأخرى للدول مبوجب القانون الدويل.
وال�صكوك العاملية ال حتدد اجلرائم الإرهابية باعتبارها جرائم تخ�ضع للقانون الدويل؛ بل تن�شئ بب�ساطة التزاما على الدول
الأطراف ب�أن جترم الأفعال املذكورة يف �إطار قانونها الداخلي ،و�أن متار�س الوالية الق�ضائية على مرتكبي اجلرائم مبقت�ضى
�شروط حمددة ،و�أن تتيح �آليات للتعاون الدويل متكن الدول الأطراف �إما من حماكمة اجلاين املزعوم �أو ت�سليمه.

( )18اعتمــده فــي  14ت�شــرين الأول�/أكتــوبر  2005امل�ؤتــمر الدبلومـا�سي املعني بتنــقيح معاهـــدات قــمع الأعمال غري امل�شــروعـة
(.)LEG/CONF.15/21
( )19اعتمــده فــي  14ت�شــرين الأول�/أكتــوبر  2005امل�ؤتــمر الدبلومـا�سي املعني بتنــقيح معاهـــدات قــمع الأعمال غري امل�شــروعـة
(.)LEG/CONF.15/22
( )20الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2178الرقم .38349
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ملحة عن ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب
 1963االتفاقية املتعلقة باجلرائم وبع�ض الأعمال الأخرى التي ترتكب على منت الطائرات
• تنطبق على الأفعال التي مت�س ال�سالمة �أثناء الطريان.
• تخ ّول لقائد الطائرة �أن يفر�ض �إجراءات معقولة ،مبا يف ذلك التحفظ ،على �أي �شخ�ص يتوافر لدى قائد الطائرة �سبب يدعوه
لالعتقاد ب�أن ذلك ال�شخ�ص قد ارتكب �أو ي�شرع يف ارتكاب فعل من هذا القبيل ،حيثما يقت�ضي الأمر حماية �سالمة الطائرة.
• ُتلزم الدول املتعاقدة بت�س ّلم اجلناة و�إعادة ال�سيطرة على الطائرة �إىل القائد امل�شروع.
 1970اتفاقية قمع اال�ستيالء غري امل�شروع على الطائرات
•
•
•
•

جت ّرم قيام �أي �شخ�ص على منت طائرة وهي يف حالة طريان "على نحو غري م�شروع ،بالقوة �أو بالتهديد بها� ،أو ب�أي �شكل
�آخر من �أ�شكال الرتهيب ،باال�ستيالء على تلك الطائرة� ،أو ممار�سة ال�سيطرة عليها" �أو مبحاولة القيام بذلك.
 ُتلزم الأطراف يف االتفاقية بفر�ض "عقوبات م�شددة" على عمليات اختطاف الطائرات.
ُتلزم الأطراف التي تتحفظ على جناة بت�سليم اجلاين �أو �إحالة الق�ضية �إىل املحاكمة.
ُتلزم الأطراف ب�أن ت�ساعد بع�ضها البع�ض فيما يت�صل بالدعاوى اجلنائية التي ترفع مبوجب االتفاقية.

 1971اتفاقية قمع الأفعال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين
• جترم قيام �أي �شخ�ص ب�صورة غري م�شروعة وعن عمد بعمل من �أعمال العنف �ضد �شخ�ص على منت طائرة يف حالة طريان،
�إذا كان ذلك العمل من �ش�أنه �أن يعر�ض �سالمة الطائرة للخطر؛ �أو بو�ضع جهاز متفجر على منت طائرة؛ �أو بال�شروع يف �أعمال
من هذا القبيل� ،أو ب�أن يكون �شريكا ل�شخ�ص يرتكب �أو ي�شرع يف ارتكاب �أي من تلك الأعمال.
• ُتلزم الأطراف يف االتفاقية بــ"ت�شديد العقوبات" على تلك اجلرائم.
• ت�شرتط على الأطراف يف االتفاقية التي تتحفظ على جناة بت�سليم اجلاين �أو �إحالة الق�ضية �إىل املحاكمة.
	1973اتفاقية منع وقمع اجلرائم املرتكبة �ضد الأ�شخا�ص املتمتعني بحماية دولية ،وب�ضمنهم املوظفون
الدبلوما�سيون
• حتدد "ال�شخ�ص املتمتع بحماية دولية" برئي�س دولة �أو وزير خارجية �أو ممثل �أو موظف لدولة �أو منظمة دولية يحق له احل�صول
على حماية خا�صة يف دولة �أجنبية �أو �أ�سرته.
•  ُتلزم الأطراف بتجرمي قتل �شخ�ص يتمتع بحماية دولية �أو خطفه �أو �أي اعتداء �آخر على �شخ�صه �أو على حريته ،و�أي اعتداء
عنيف على مقر العمل الر�سمي لذلك ال�شخ�ص �أو على حمل �إقامته �أو على و�سائل نقله؛ والتهديد بارتكاب �أي اعتداء من هذا
القبيل ،و�أي عمل "ي�شكل ا�شرتاكا يف اعتداء من هذا القبيل" ،وجعل تلك اجلرائم "م�ستوجبة لعقوبات منا�سبة ت�أخذ خطورتها
بعني االعتبار".
 1979االتفاقية الدولية ملناه�ضة �أخذ الرهائن
• تن�ص على �أن "�أي �شخ�ص يقب�ض على �شخ�ص �آخر �أو يحتجزه ويهدد بقتله �أو �إيذائه �أو ا�ستمرار احتجازه من �أجل �إكراه
طرف ثالث� ،سواء كان دولة �أو منظمة دولية حكومية� ،أو �شخ�صا طبيعيا �أو اعتباريا� ،أو جمموعة من الأ�شخا�ص ،على القيام
�أو االمتناع عن القيام بفعل معني ك�شرط �صريح �أو �ضمني للإفراج عن الرهينة ،يرتكب جرمية �أخذ الرهائن باملعنى الوارد يف
هذه االتفاقية".
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 1980اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية
• جترم حيازة مواد نووية �أو ا�ستخدامها �أو نقلها على نحو غري م�شروع �أو �سرقة مواد نووية والتهديد با�ستخدامها للت�سبب يف
وفاة �أو �إ�صابة ج�سيمة �أو �أ�ضرار كبرية يف املمتلكات.
• وت�ضيف تعديالت اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ما يلي:
ُتلزم الدول الأطراف قانونا بحماية املرافق واملواد النووية يف اال�ستخدام ال�سلمي الداخلي والتخزين والنقل؛
		
		تن�ص على تو�سيع نطاق التعاون فيما بني الدول ب�ش�أن التدابري ال�سريعة لتحديد مكان وا�ستعادة املواد النووية امل�سروقة �أو
املهربة ،وتخفيف �آثار ما قد ينجم من عواقب �إ�شعاعية �أو تخريب ومنع اجلرائم املت�صلة بذلك ومكافحتها.
 1988اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية
• يو�سع نطاق �أحكام اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين لت�شمل الأعمال الإرهابية يف
املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل.
	1988الربوتوكول املتعلق بقمع �أعمال العنف غري امل�شروعة يف املطارات التي تخدم الطريان املدين الدويل ،امللحق
باتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة الطريان املدين
• تن�شئ نظاما قانـــونيا ينطبق على الأعمال املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية الدولية م�شابه للنظم املن�ش�أة بخ�صو�ص
الطريان الدويل.
• جترم قيام �أي �شخ�ص على نحو غري م�شروع وعن عمد باال�ستيالء على �سفينة �أو مبمار�سة ال�سيطرة عليها بالقوة �أو التهديد
�أو الرتهيب؛ �أو القيام بعمل عنيف �ضد �شخ�ص على منت �سفينة �إذا كان ذلك الت�صرف من �ش�أنه �أن يهدد �سالمة مالحة
ال�سفينة؛ �أو بو�ضع جهاز مدمر �أو مادة مدمرة على منت �سفينة؛ �أو ارتكاب �أي �أعمال �أخرى �ضد �سالمة ال�سفن.
• يجرم بروتوكول عام  2005امللحق باتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية ا�ستخدام �سفينة
ملوا�صلة عمل �إرهابي؛ �أو لنقل مواد خمتلفة مع العلم ب�أنها �ست�ستخدم لت�سبيب وفاة �أو �إ�صابة ج�سيمة �أو �أ�ضرار� ،أو مع اعتزام
ذلك؛ �أو لنقل �أ�شخا�ص ارتكبوا عمال �إرهابيا على منت �سفينة.
 1988بروتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري
• ين�شئ نظاما قانونيا ينطبق على الأعمال املوجهة �ضد املن�ش�آت الثابتة القائمة يف اجلرف القاري م�شابه للنظم املن�ش�أة بخ�صو�ص
الطريان الدويل.
• بروتوكول عام  2005امللحق بربوتوكول قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املن�صات الثابتة القائمة يف اجلرف
القاري واءم التغيريات التي �أدخلت على اتفاقية قمع الأعمال غري امل�شروعة املوجهة �ضد �سالمة املالحة البحرية لتنا�سب
�سياق املن�ش�آت الثابتة القائمة يف اجلرف القاري.
 1991االتفاقية املتعلقة بتمييز املتفجرات البال�ستيكية بغر�ض ك�شفها
• تهدف �إىل مراقبة ا�ستخدام املتفجرات البال�ستيكية التي ال حتمل عالمات وال ميكن ك�شفها واحلد من ا�ستخدامها (مت
التفاو�ض ب�ش�أنها عقب تفجري طائرة �شركة بان �أمريكان يف رحلتها رقم  103عام .)1988
•  ُتلزم الأطراف ب�ضمان املراقبة الفعالة ،يف �إقليم كل منها ،على "املتفجرات البال�ستيكية غري املميزة".
االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
• توجد نظاما الخت�صا�ص وا�سع النطاق ب�ش�أن ا�ستخدام املتفجرات وغريها من الأجهزة القاتلة عمدا على نحو غري م�شروع ،يف
�أماكن عامة خمتلفة حمددة �أو �ضدها بق�صد القتل �أو �إحلاق �ضرر بدين ج�سيم� ،أو بق�صد �إحداث دمار هائل يف املكان العام.
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 1999االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب
• تلزم الأطراف باتخاذ ما يلزم من خطوات ملنع متويل الإرهابيني على نحو مبا�شر وغري مبا�شر ومكافحته.
• تلزم الدول ب�إخ�ضاع من ميولون الإرهاب للم�ساءلة جنائيا �أو مدنيا �أو �إداريا عن تلك الأعمال.
• تن�ص على حتديد هوية الأموال املخ�ص�صة لأن�شطة �إرهابية وجتميدها وم�صادرتها ،كما تن�ص على تقا�سم الأموال امل�صادرة مع
الدول الأخرى ح�سب كل حالة على حدة .ومل تعد ال�سرية امل�صرفية مربرا كافيا لرف�ض التعاون.
 2005االتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي
• ت�شمل جمموعة وا�سعة من الأعمال والأهداف املحتملة مبا فيها حمطات الطاقة النووية واملفاعالت النووية.
• ت�شمل التهديد بارتكاب تلك اجلرائم �أو ال�شروع يف ارتكابها �أو امل�شاركة فيها ك�شريك.
• تن�ص على ت�سليم اجلناة �أو حماكمتهم.
• ت�شجع الدول على التعاون يف منع الهجمات الإرهابية من خالل تبادل املعلومات وم�ساعدة بع�ضها البع�ض فيما يتعلق
بالتحقيقات اجلنائية و�إجراءات ت�سليم املجرمني.
• تتناول حاالت الأزمات (م�ساعدة الدول على حل الو�ضع) وحاالت ما بعد الأزمات (جعل املواد النووية �آمنة عن طريق
الوكالة الدولية للطاقة الذرية).

ويتمثل جزء �أ�سا�سي �آخر من النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب يف �سل�سلة قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة
بالإرهاب ،والتي اعتمد العديد منها مبوجب �صالحيات الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،الذي يخول جمل�س
الأمن اتخاذ قرارات ملزمة قانونا جلميع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
ومن �أبرز تلك القرارات القرار  ،)2001( 1373الذي اتخذ فورا عقب الهجمات الإرهابية على الواليات املتحدة
الأمريكية يف � 11أيلول�/سبتمرب  ،2001والذي يفر�ض على جميع الدول التزامات قانونية وا�سعة النطاق ملكافحة
الإرهاب .وتفر�ض �أحكامه امللزمة على كل بلد جتميد املوجودات املالية اخلا�صة مبن يرتكبون �أعماال �إرهابية �أو ي�شرعون
يف ارتكابها وم�ؤيديهم وحرمانهم من ال�سفر �أو من �أي مالذ �آمن ومنع جتنيد الإرهابيني وتوفري الأ�سلحة .كما قرر املجل�س،
يف قراره هذا� ،أن على جميع الدول "كفالة تقدمي �أي �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�صفها جرائم خطرية
()21
وكفالة �أن تعك�س العقوبات على النحو الواجب ج�سامة تلك الأعمال الإرهابية".
وعالوة على ذلك ،يلزم القرار  )2001( 1373الدول بتزويد كل منها الأخرى "ب�أق�صى قدر من امل�ساعدة" يف التحقيقات
واملالحقة الق�ضائية ب�ش�أن الأعمال الإرهابية ويدعو الدول الأع�ضاء �إىل توقيع االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ملكافحة
الإرهاب والت�صديق عليها .كما �أن�ش�أ املجل�س ،يف القرار  ،)2001( 1373جلنة مكافحة الإرهاب .وقرر جمل�س الأمن
الحقا ،يف قراره � ،)2004( 1535إن�شاء املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب من �أجل دعم عمل اللجنة.
وقد �سبقت قرار جمل�س الأمن  )2001( 1373وتلته عدة قرارات �أخرى �أ�صدرها املجل�س تتعلق بالإرهاب ،منها
القرارات  )1999( 1267و )2003( 1456و )2004( 1535و )2004( 1540و .)2004( 1566ويتناول القرار

( )21قرار جمل�س الأمن  ،)2001( 1373الفقرة ( 2هـ).
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 )1999( 1267فر�ض عقوبات على الطالبان والقاعدة (مبا يف ذلك جتميد املوجودات وفر�ض حظر على توريد الأ�سلحة
وال�سفر) .وقد متت الحقا متابعته وتو�سيع نطاقه بالقرارات  )2000( 1333و )2002( 1390و )2003( 1455و1526
( )2004و )2005( 1617و )2006( 1735و.)2008( 1822
ويف  28ني�سان�/أبريل  ،2004اعتمد جمل�س الأمن القرار  )2004( 1540مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم
املتحدة ،الذي يلزم الدول بجملة �أمور منها االمتناع عن تقدمي �أي �شكل من �أ�شكال الدعم للجهات غري التابعة
للدول التي حتاول ا�ستحداث �أ�سلحة نووية �أو كيميائية �أو بيولوجية وو�سائل �إي�صالها� ،أو احتياز هذه الأ�سلحة والو�سائل
�أو �صنعها �أو امتالكها �أو نقلها �أو حتويلها �أو ا�ستعمالها .ويف القرار  )2004( 1540فر�ض جمل�س الأمن التزامات على
جميع الدول ب�أن ت�ضع �ضوابط داخلية ترمي �إىل منع انت�شار الأ�سلحة النووية �أو الكيميائية �أو البيولوجية وو�سائل
�إي�صالها ،مبا يف ذلك عن طريق و�ضع �ضوابط مالئمة على ما يت�صل بذلك من مواد.
وباخت�صار ،يتيح النظام القانوين الذي �أن�ش�أته ال�صكوك العاملية وقرارات جمل�س الأمن ب�ش�أن مكافحة الإرهاب طائفة
وا�سعة من �أدوات العدالة اجلنائية ملواجهة اجلرائم اخلطرية التي يرتكبها الإرهابيون .وهو ي�ستند �إىل �أ�سا�س منطقي م�ؤداه
�أن مرتكبي اجلرائم الإرهابية ينبغي �أن يخ�ضعوا للمحاكمة من قبل حكوماتهم الوطنية� ،أو �أن ي�سلموا �إىل بلد م�ستعد
لتقدميهم �إىل املحاكمة .ويرمي مبد�أ "�إما الت�سليم �أو املحاكمة" املعروف �إىل جعل العامل مكانا ال مقام فيه للإرهابيني
(ومن ميولونهم ويدعمونهم) بحرمانهم من �أي مالذ �آمن .كما يتيح النظام �إطارا قانونيا ملنع الإرهاب من خالل الردع
و�سياقا يتيح ال�سعي التخاذ تدابري وقائية �أخرى مبا يت�سق مع �سيادة القانون.

باء� -أهمية التعاون الدويل
ي�شكل التعاون الدويل الفعال حجر الزاوية يف تدابري العدالة اجلنائية للت�صدي للإرهاب الدويل .ونظرا لعدم وجود
حماكم دولية ذات اخت�صا�ص ملحاكمة �أعمال الإرهاب الدويل على النحو املحدد يف ال�صكوك القانونية العاملية ،يقع
واجب تقدمي مرتكبي �أعمال �إجرامية من هذا القبيل �إىل العدالة على عاتق املحاكم الداخلية فح�سب .ولأن عمليات
مكافحة الإرهاب ،بحكم طبيعتها ،غالبا ما تكون عرب وطنية يف طابعها ونطاقها ،ف�إنها تتطلب �أن يعمل املحققون واملدعون
العامون ب�شكل وثيق مع نظرائهم يف بلدان �أخرى جلمع الأدلة عرب احلدود.
وقد �أدرك املجتمع الدويل م�ؤخرا الكيفية التي تعاق بها ال�سلطات الداخلية عند تواجه جمرمني و�إرهابيني يجرون
�أن�شطتهم غري امل�شروعة يف حاالت تكون فيها احلدود الوطنية مبثابة عازل يحول دون التحري واملحاكمة .وتتيح ال�صكوك
العاملية ملكافحة الإرهاب �أدوات �أ�سا�سية لت�سليم املجرمني وتبادل امل�ساعدة القانونية ِّمتكن ال�سلطات الوطنية من التعاون
فيما بينها ل�ضمان عدم توافر مالذات �آمنة تتيح للإرهابيني امل�شتبه بهم حماية من املالحقة الق�ضائية والت�سليم.
وقد طلب جمل�س الأمن ،يف قراره � ،)2001( 1373إىل الدول التعاون املتزايد والتنفيذ الكامل لالتفاقيات
والربوتوكوالت الدولية ذات ال�صلة (الفقرة ( 3هـ)) وقرر �أن على الدول عدم توفري املالذ الآمن ملن ميولون الأعمال
الإرهابية �أو يدبرونها �أو يدعمونها �أو يرتكبونها ،وملن يوفرون املالذ الآمن (الفقرة ( 2ج)) .كما طلب القرار �إىل الدول
تزويد كل منها الأخرى ب�أق�صى قدر من امل�ساعدة فيما يت�صل بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل �أو
دعم الأعمال الإرهابية ،وي�شمل ذلك امل�ساعدة على ح�صول كل منها على ما لدى الأخرى من �أدلة الزمة للإجراءات
القانونية (الفقرة ( 2و)).
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ومما ال �شك فيه �أن احلاجة �إىل التعاون الدويل يف مكافحة الإرهاب قد �أُ ِّكدت مرارا يف العديد من ال�صكوك الدولية
والإعالنات .فا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ت�سرد امل�ستويات العديدة التي يجب �أن يحدث فيها
هذا التعاون وت�سلط ال�ضوء على خمتلف التزامات الدول الأع�ضاء يف العمل معا على مكافحة الإرهاب .وتعرب
اال�سرتاتيجية عن عزم املجتمع الدويل على التعاون تعاونا تاما على مكافحة الإرهاب ،وفقا اللتزاماته مبوجب القانون
الدويل ،وذلك من �أجل العثور على �أي �شخ�ص يدعم �أو ي�سهل �أو ي�شارك �أو ي�شرع يف امل�شاركة يف متويل �أعمال �إرهابية
�أو يف التخطيط لها �أو تدبريها �أو ارتكابها� ،أو يوفر مالذا �آمنا ،وحرمان ذلك ال�شخ�ص من املالذ الآمن وتقدميه �إىل العدالة
بناء على مبد�أ ت�سليم الأ�شخا�ص املطلوبني �أو حماكمتهم .وقد عقدت الدول الأع�ضاء العزم ،يف اال�سرتاتيجية ،على
اتخاذ التدابري التالية:
• كفالة القب�ض على مرتكبي الأعمال الإرهابية وحماكمتهم �أو ت�سليمهم ،وفقا للأحكام ذات ال�صلة من
القانون الوطني والدويل ،وال �سيما قانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني والقانون الإن�ساين الدويل؛
• �إبرام وتنفيذ اتفاقات لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم الأ�شخا�ص املطلوبني وتعزيز التعاون بني
وكاالت �إنفاذ القانون؛
• تكثيف التعاون ،ح�سبما يقت�ضيه احلال ،يف تبادل املعلومات الدقيقة املتعلقة مبنع الإرهاب ومكافحته يف
الوقت املنا�سب؛
• تعزيز التن�سيق والتعاون فيما بني الدول يف مكافحة اجلرائم التي قد تكون ذات �صلة بالإرهاب ،ومن بينها
االجتار باملخدرات بجميع جوانبه ،واالجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة ،وال �سيما الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة ،مبا فيها منظومات الدفاع اجلوي املحمولة ،وغ�سل الأموال ،وتهريب املواد النووية والكيميائية
والبيولوجية والإ�شعاعية وغريها من املواد التي ميكن �أن تكون فتاكة؛
• النظر يف االن�ضمام ،دون �إبطاء� ،إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها( )22وتنفيذها؛
• اتخاذ التدابري املنا�سبة ،قبل منح اللجوء ،بغر�ض الت�أكد من �أن ملتم�س اللجوء مل يكن �ضالعا يف �أن�شطة
�إرهابية ،وبعد منح اللجوء ،بغر�ض كفالة عدم �إ�ساءة ا�ستغالل مركز الالجئ؛
• ت�شجيع املنظمات الإقليمية ودون الإقليمية املعنية على �إن�شاء �آليات �أو مراكز ملكافحة الإرهاب �أو تعزيز
املوجود منها؛
• تكثيف اجلهود الوطنية والتعاون الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدويل ،ح�سبما يقت�ضيه الأمر ،من
�أجل حت�سني مراقبة احلدود وال�ضوابط اجلمركية.
وتتطلب كل هذه التدابري قدرات كافية يف جمال العدالة اجلنائية تتيح االنخراط يف �أ�شكال خمتلفة من التعاون الدويل
على نحو يتفق مع املعايري الدولية اجلديدة .ورمبا ينطوي تطوير قدرات من هذا القبيل على �إجراء �إ�صالحات قانونية
والأخذ ب�إ�صالحات �إجرائية معقدة والقيام ،ب�صفة عامة ،بتطوير قدرات كربى على التحقيقات واملالحقة الق�ضائية على
ال�صعيد الوطني وكذلك تعزيز قدرات التعاون على ال�صعيد الدويل.
�آليات التعاون الدويل
الآليات الأ�سا�سية الداعمة للتعاون الدويل هي امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني ونقل ال�سجناء ونقل
الإجراءات يف امل�سائل اجلنائية والتعاون الدويل لأغرا�ض م�صادرة عائدات اجلرمية وا�سرتداد املوجودات .ويف حني �أن
( )22الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلدات  2225و 2237و 2241و ،2326الرقم .39574
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هذه الآليات تخ�ضع �أ�سا�سا للقانون الداخلي ،فهي ُتدعم باتفاقات �أو ترتيبات �إقليمية �أو دولية ،مبا يف ذلك ال�صكوك
القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب واتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )23(.وتتطور جميع هذه
الآليات �سريعا ملواكبة التكنولوجيات اجلديدة .ويعك�س هذا التطور جتدد ت�صميم الدول الأع�ضاء على العمل ب�شكل
()24
�أوثق مع بع�ضها البع�ض ملواجهة تهديدات اجلرمية املنظمة والف�ساد والإرهاب التي ما فتئت تتزايد.
ويكت�سي وجود ت�شريعات وطنية لتنفيذ هذه ال�صكوك تنفيذا كامال �أهمية ق�صوى ملكافحة اجلرائم الإرهابية ،وكذلك
تطوير القدرات على التعاون وتنفيذ التدابري الإدارية الالزمة لدعم خمتلف طرائق التعاون الدويل .وقد طور املكتب
املعني باملخدرات واجلرمية و�سائل مفيدة مل�ساعدة الدول الأع�ضاء يف هذا ال�صدد ،مبا يف ذلك دليل للتعاون الدويل يف
امل�سائل اجلنائية ملكافحة الإرهاب.
و�سيجري كذلك تناول م�س�ألة التعاون الدويل ،من حيث �صلتها بكل عن�صر من عنا�صر نظام العدالة اجلنائية ،يف اجلزء
الثاين من ُ
الكت ِّيب الإر�شادي.
جيم -القانون الدويل حلقوق الإن�سان
�إن للإرهاب �أثر خطري على حقوق الإن�سان ،وله عواقب وخيمة على التمتع باحلق يف احلياة واحلرية وال�سالمة البدنية
لل�ضحايا و�أ�سرهم .كما ميكنه �أن ي�ضعف امل�ؤ�س�سات االجتماعية ويهدد التنمية االقت�صادية وي�ؤجج ال�صراعات وي�ؤثر
بالتايل على حقوق جميع املواطنني بطرائق ال حت�صى.
ولذلك ال بد من مواجهة الإرهاب بجميع الو�سائل امل�شروعة املتاحة للدولة .ومع ذلك ،ف�إن تدابري مكافحة الإرهاب
التي تتجاهل حقوق الإن�سان �أو تنال منها تنجم عنها نتائج عك�سية وال حتظى بالقبول يف جمتمع ي�سرت�شد بقيم �سيادة
القانون والدميقراطية .وت�شكل حقوق الإن�سان ق َيما عاملية و�ضمانات قانونية حتمي الأفراد واجلماعات من �أفعال �أو امتناع
عنها ،مما تقوم به الدولة ب�صورة رئي�سية ،ويتعار�ض مع احلريات الأ�سا�سية وا�ستحقاقاتها والكرامة الب�شرية .وحقوق
الإن�سان عاملية ومرتابطة وغري قابلة للتجزئة .واجلهود املبذولة ملكافحة الإرهاب ومعايري حقوق الإن�سان القابلة للإنفاذ
لي�ست متوافقة فح�سب بل يعزز بع�ضها البع�ض.
"�إن �إعالء حقوق الإن�س��ان ال يتعار�ض مع احلرب على الإرهاب :بل على العك�س من ذلك ،فالر�ؤية الأخالقية التي تب�شِّ ��ر بها
حقوق الإن�سان–االحرتام العميق لكرامة كل فرد–هي من بني �أقوى �أ�سلحتنا ملكافحته".
الأمني العام ال�سابق
كويف عنان� ،أيلول�/سبتمرب 2003

ويرتكز الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ( )25على املبد�أ الأ�سا�سي الذي م�ؤداه �أن حقوق الإن�سان تقوم على "الكرامة
املت�أ�صلة يف جميع �أع�ضاء الأ�سرة الب�شرية" و�أنها هي "�أ�سا�س احلرية والعدل وال�سالم يف العامل" .و�أمن الفرد هو �أحد
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وبالتايل ف�إن حماية الأفراد هي التزام �أ�سا�سي يقع على عاتق احلكومات .وتن�ص املادة 3
من الإعالن على �أن "لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية و�سالمة �شخ�صه" .وين�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
( )23املرجع نف�سه ،املجلد  ،2349الرقم .42146

( )24انظر �أي�ضا

M. Joutsen, "The Evolution of Cooperation in Criminal Matters within the European Union: the Record
so Far", in K. Aromaa and T. Viljanen (eds.), International Key Issues in Crime Prevention and Criminal Justice (Helsinki,
.HEUNI, 2006), pp. 67- 91

( )25قرار اجلمعية العامة � 217ألف (ثالثا).
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وال�سيا�سية )26(،يف املادة  6منه ،على �أن "احلق يف احلياة حق مالزم لكل �إن�سان .وعلى القانون �أن يحمى هذا احلق .وال
يجوز حرمان �أحد من حياته تع�سفا".
معاهدات الأمم املتحدة الأ�سا�سية يف جمال حقوق الإن�سان

• االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
• العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكوالن االختياريان امللحقان به
• اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
• اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالن االختياريان امللحقان بها
• االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم
• اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة والربوتوكول االختياري امللحق بها
• االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري
كما يوجد عدد متزايد من املعاهدات والربوتوكوالت اخلا�ص��ة مبوا�ضيع حمددة ،وكذلك معاهدات �إقليمية خمتلفة عن حماية حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

واالمتثال لهذه االلتزامات يقت�ضي من الدول و�ضع ا�سرتاتيجيات وطنية ملكافحة الإرهاب ت�سعى �إىل منع الإرهاب
ومالحقة امل�س�ؤولني عن �أعمال �إرهابية ومعاقبتهم ب�شكل يت�سق مع الرتويج حلقوق الإن�سان واحرتامها .ويجب �أن
تت�ضمن تلك اال�سرتاتيجيات �أي�ضا تدابري ملنع انت�شار الإرهاب ،ت�شمل تدابري لتعزيز حقوق الإن�سان ،ومنع التمييز على
�أ�سا�س االنتماء العرقي �أو الوطني �أو الديني ،واال�ستبعاد ال�سيا�سي ،والتهمي�ش االجتماعي االقت�صادي ،ف�ضال عن
تدابري للت�صدي للإفالت من العقاب على انتهاكات حقوق الإن�سان.
ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان
�إن ال�صكني الرئي�سيني اللذين متخ�ض عنهما الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان هما العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية )27(.وقد اع ُتمد العهدان يف عام 1966
وبد�أ نفاذهما يف عام .1976
ّ
و�شكل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان م�صدر �إلهام لعدد من االتفاقيات الأخرى املتعلقة بحقوق الإن�سان .وت�شمل
اتفاقيات ملنع وحظر �أنواع حمددة من الإ�ساءة مثل العن�صرية (االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري)( )28والتعذيب (اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة) )29(.وقد اع ُتمدت �صكوك �أخرى حلماية جمموعات �سكانية م�ست�ضعفة �أو فئات من الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني
()30
على وجه اخل�صو�ص ،مثل االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني.
( )26الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،999الرقم .14668
( )27قرار اجلمعية العامة� 2200 ،ألف (د ،)21-املرفق.
( )28الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،660الرقم .9464
( )29املرجع نف�سه ،املجلد  ،1465الرقم .24841
( )30املرجع نف�سه ،املجلد  ،189الرقم .2545
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ويورد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بالتف�صيل حقوق الأفراد املدنية وال�سيا�سية الأ�سا�سية ،والواجبات
املنوطة بالدولة ،مبا يف ذلك ما يلي:
• احلق يف احلياة؛
• احلق يف احلرية ال�شخ�صية وحرية التنقل؛
• احلق يف امل�ساواة �أمام القانون؛
• احلق يف افرتا�ض براءة ال�شخ�ص حتى تثبت �إدانته؛
• حق املرء يف االعرتاف له بال�شخ�صية القانونية؛
• احلق يف اخل�صو�صية وحماية تلك اخل�صو�صية مبوجب القانون؛
• احلق يف االحتكام �إىل القانون عندما ُتنتهك احلقوق؛
• حرية الفكر وال�ضمري والدين �أو املعتقد؛
• حرية الر�أي والتعبري؛
• حرية التجمع وتكوين اجلمعيات.
ويحظر العهد التعذيب واملعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة ،والرق ،واالعتقال واالحتجاز التع�سفيني ،والدعاية التي تنادي
�إما باحلرب �أو الكراهية على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو االنتماء الوطني �أو اللغة .ويحظر التمييز على �أي �أ�سا�س ،مثل
العرق �أو اجلن�س �أو اللون �أو االنتماء الوطني �أو اللغة.
ويف حالة معاهدات حقوق الإن�سان ،تقع على الدول الأطراف يف معاهدة مع ّينة واجبات مبقت�ضى تلك املعاهدة .غري �أن
القانون الدويل حلقوق الإن�سان ال يقت�صر على تعداد احلقوق الواردة يف املعاهدات ،بل يت�ضمن �أي�ضا حقوقا وحريات
�أ�صبحت جزءا من القانون الدويل العريف ،مما يعني �أنها تلزم جميع الدول� ،سواء كانت �أطرافا يف معاهدة مع ّينة �أو مل
تكن .فعلى �سبيل املثال ،جت�سد عدة حقوق واردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وكذلك بع�ض احلقوق املحددة
يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،قواعد القانون الدويل العريف الذي ُيعترب م�صدرا هاما من م�صادر
القانون ،ويحظى ب�أهمية خا�صة لأنه يتعلق بقانون حقوق الإن�سان وكذلك مكافحة الإرهاب .ويت�ألف من
قواعد القانون امل�ستمدة من ال�سلوك املت�سق الذي تنتهجه الدول وهي تت�صرف اعتقادا منها ب�أن القانون
يقت�ضي منها �أن تت�صرف على ذلك النحو .وينتج عن ممار�سة عامة ومت�سقة تتبعها الدول انطالقا من ال�شعور
بواجب قانوين� ،إىل درجة �أنه ي�صبح عرفا .ويجب على القانون الدويل العريف �أن ينبثق عن توافق وا�ضح يف
()31
الآراء بني الدول مثلما يظهر من الت�صرف الوا�سع االنت�شار و�شعور ملحوظ بالواجب.
وي�شري مفهوم القواعد الآمرة �إىل عنا�صر خا�صة يف القانون الدويل العريف ت�ستند �إىل مبد�أ من مبادئ القانون الدويل
وهي �أ�سا�سية للغاية بحيث ال ميكن لأي دولة �أن تختار عدم االلتزام بها مبوجب معاهدة �أو غري ذلك .وبعبارة �أخرى،
فهي تعترب قطعية يف طبيعتها وال ميكن امل�سا�س بها .و ُي�س ّلم على نطاق وا�سع ب�أن حظر التعذيب والرق والإبادة اجلماعية
والتمييز العن�صري واجلرائم �ضد الب�شرية قواعد قطعية.
وقد �أدى اعتماد الكثري من �صكوك حقوق الإن�سان �إىل �إن�شاء �أجهزة خا�صة للر�صد �أنيطت بها مهمة تلقي ال�شكاوى
املتعلقة بانتهاك حقوق الأفراد والتحقيق فيها �أو على الأقل تقدمي التقارير عنها .فعلى �سبيل املثال� ،أنيطت مبقرر خا�ص
معني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب والية يف �إطار جمل�س حقوق
( )31منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،دليل مكافحة الإرهاب ،وحماية حقوق الإن�سان
(( )Countering Terrorism, Protecting Human Rights: a Manualوار�سو ،مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان،)2007 ،
ال�صفحة .55
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الإن�سان للتحقيق يف �أ�سباب ونتائج انتهاكات حقوق الإن�سان فيما يت�صل بتدابري مكافحة الإرهاب .كما ُو�ضعت �آليات
وطنية و�إقليمية للت�صدي لالنتهاكات املزعومة.
ويربط عدد من ال�ضمانات الواردة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية و�سائر معاهدات حقوق الإن�سان
واال�ستخدام الفعال لتدابري مكافحة
عالقة ،ب�شكل �أو ب�آخر ،بتدابري مكافحة الإرهاب .وكفالة حماية حقوق الإن�سان
ِ
الإرهاب على حد �سواء كثريا ما يثري بع�ض التحديات العملية .ويتناول اجلزء الثالث من هذا ُ
الكت ِّيب الإر�شادي عددا
من تلك التحديات ح�سبما تتعلق بنظام العدالة اجلنائية .غري �أن هناك ما يكفي من املرونة داخل الإطار القانوين الدويل
حلقوق الإن�سان ملعاجلة تلك امل�سائل املعقدة .فعلى �سبيل املثال ،يجوز يف حاالت ا�ستثنائية �أن تفر�ض دولة ما على نحو
م�شروع بع�ض القيود على التمتع ببع�ض حقوق الإن�سان .ويتيح قانون حقوق الإن�سان �إمكانية اللجوء �إىل فر�ض قيود فيما
يتعلق بحقوق معينة ،واخلروج ،يف ظروف حمدودة جدا ،عن �أحكام مع ّينة تتعلق بحقوق الإن�سان.
القيود املفرو�ضة على التمتع بحقوق الإن�سان
يجوز للدول �أن تقيد على نحو م�شروع التمتع بحقوق مع ّينة .فعلى �سبيل املثال ،ميكن للدولة ،عند ال�ضرورة يف جمتمع
دميقراطي� ،أن تقيد ب�شكل م�شروع التمتع بحرية التعبري �أو حرية تكوين اجلمعيات �أو حرية التجمع� ،سعيا �إىل حتقيق
حمددة .وي�شكل احلق يف احلرية ال�شخ�صية مثاال �آخر على
غر�ض م�شروع ،طاملا كان ذلك التقييد خا�ضعا ل�شروط َّ
احلقوق املقيدة .فالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ي�ؤكد ذلك احلق ب�شكل ين�ص �أي�ضا على حدود معينة
يجوز �أن تنطبق عليه .فال بد من احرتام مبد�أي ال�ضرورة والتنا�سب.
وت�شمل الأغرا�ض امل�شروعة امل�سموح بها لتقييد ممار�سة بع�ض احلقوق الأمن الوطني وال�سالمة العامة والنظام العام
وال�صحة العامة والآداب العامة وحقوق الإن�سان واحلريات اخلا�صة بالآخرين .ويف احلاالت التي تتعلق بالتهديدات
يرجح التذرع بهما لتربير التدابري التي تقيد
الإرهابية ،ف�إن ال�سالمة العامة و�/أو الأمن الوطني ي�شكالن �أكرث غر�ضني َّ
بع�ض احلقوق.
وعالوة على ذلك ،ففي بع�ض الظروف اال�ستثنائية ،مثل حالة طارئة تهدد حياة الأمة ،قد تتخذ الدولة تدابري تخرج عن
بع�ض الأحكام اخلا�صة بحقوق الإن�سان مبقت�ضى العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية .وحتدد الفقرة  1من املادة 4
من العهد ال�شروط التي ميكن فيها اخلروج م�ؤقتا ب�شكل م�شروع عن التزامات مع ّينة مبوجب العهد:
يف حاالت الطوارئ اال�ستثنائية التي تتهدد حياة الأمة ،واملعلن قيامها ر�سميا ،يجوز للدول الأطراف يف هذا
العهد �أن تتخذ ،يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�ضى
هذا العهد� ،شريطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات الأخرى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون الدويل وعدم
انطوائها على متييز يكون مربره الوحيد هو العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي.
ومبوجب العهد ،ف�إن جمرد وجود تهديد �إرهابي ال ي�شكل بال�ضرورة حالة من "حاالت الطوارئ اال�ستثنائية" .ولذلك
ال بد من تقييم كل واحدة من هذه احلاالت على حدة .ويتعني تف�سري �أحكام العهد التي ت�سمح ببع�ض اال�ستثناءات
يف حاالت الطوارئ العامة تف�سريا تقييديا .وميثل اال�ستثناء امتيازا م�سموحا به وحمدودا تتمتع به الدولة لكي يت�سنى
الت�صدي ب�شكل مالئم ملا يهدد حياة الأمة .ومع ذلك ال بد �أن تربر الدولة التي تلج�أ �إىل اال�ستثناء ما تتخذه من
لها ِّ
تدابري مبوجب القانون.

اجلزء الأول

املقدمة والإطار القانوين
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(�أ)

 -39يجوز للدولة الطرف �أن تتخذ تدابري بعدم التقيد بالتزاماتها وفقا للمادة  4من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
(املعروفة فيما يلي «بتدابري عدم التقيد») وذلك فقط عند مواجهتها حلالة من حاالت اخلطر اال�ستثنائي الفعلي �أو الو�شيك الوقوع الذي
يهدد حياة الأمة .و�أن تهديد حياة الأمة يتمثل فيما يلي:
(�أ) ي�ؤثر على جميع ال�سكان وعلى كل �إقليم �أو جزء من �أرا�ضي الدولة؛ و
(ب) يهدد ال�سالمة اجل�سدية لل�سكان �أو اال�ستقالل ال�سيا�سي للدولة �أو �سالمتها الإقليمية �أو يهدد كيان امل�ؤ�س�سات ال�ضرورية
لت�أمني وحماية احلقوق املعرتف بها يف العهد �أو �سري عملها الأ�سا�سي.
 -40ال ميكن �أن يربر حدوث نزاع �أو ا�ضطراب داخليني ال ي�شكالن تهديدا خطريا �أو و�شيكا حلياة الأمة حاالت عدم التقيد الواردة يف املادة .4
 -41ال تربر ال�صعوبات االقت�صادية يف حد ذاتها اتخاذ تدابري لعدم التقيد.
(�أ)مبادئ �سرياكيوزا املتعلقة ب�أحكام التقييد وعدم التق ُّيد الواردة يف العهد الدويل اخلـا�ص باحلقـــوق املدنـية وال�سيا�سية (،E/CN.4/1985/4
املرفق ،الفقرات .)41-39

ويجب �أن يكون كل ا�ستثناء مبوجب الفقرة  1من املادة  4من العهد �ضروريا ومتنا�سبا .وكما يرد يف املادة  ،4ف�إن �أي
تقييد للحقوق يف �أوقات الطوارئ ال يجوز �إال "يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع" .والعامل الأ�سا�سي يف ذلك
ال�شرط هو الطابع امل�ؤقت الذي مييز �أي ا�ستثناء وواجب الدول ا�ستعادة الو�ضع الطبيعي يف �أ�سرع وقت ممكن.
التقيد
تقرير �ضرورة عدم ُّ

(�أ)

موجه
 -51ينبغي �أن تكــون �صـرامة �أي من تدابري عدم التقيد ومدته ونطاقه اجلغرايف فقط بقدر ما هو �ضروري متاما للت�صدي لتهديد ّ
حلياة الأمة ،و�أن يكون ذلك متنا�سبا مع طبيعة اخلطر ومداه.
 -52يجب على ال�سلطات الوطنية املخت�صة �أن تقيم على حدة �ضرورة �أي تدبري من تدابري عدم التقيد يتخذ �أو ُيقرتح للت�صدي لأخطار
حمددة توجدها الطوارئ.
 -53ال يعد التدبري مطلوبا ب�شدة ب�سبب مقت�ضيات احلالة عندما تكفي التدابري العادية اجلائزة مبقت�ضى �أحكام التقييد املحددة الواردة
يف العهد للت�صدي للتهديد املوجه �إىل حياة الأمة.
فيوجه كل تدبري �إىل خطر فعلي �أو وا�ضح �أو حا�ضر �أو و�شيك احلدوث وال يجوز
 -54يط َّبق مبد�أ ال�ضرورة التامة ب�شكل مو�ضوعيّ .
فر�ض هذا التدبري ملجرد اخلوف من وقوع خطر حمتمل.
 -55يجب �أن ين�ص الد�ستور الوطني والقوانني الوطنية املنظمة حلاالت الطوارئ على قيام الهيئة الت�شريعية با�ستعرا�ض م�ستقل ،على
نحو عاجل ودوري ،ل�ضرورة تدابري عدم التقيد.
 -56يجب �أن تتاح و�سائل االنت�صاف الفعالة للأ�شخا�ص الذين ّيدعون �أن تدابري عدم التقيد امل�ؤثرة عليهم ال ت�ستدعيها ب�شدة
مقت�ضيات احلالة.
 -57ال ميكن قبول حكم ال�سلطات الوطنية بو�صفه حكما نهائيا فيما يتعلق بتحديد ما �إذا كانت تدابري عدم التقيد مطلوبة ب�شدة ب�سبب
مقت�ضيات احلالة.

(�أ)مبادئ �سرياكيوزا املتعلقة ب�أحكام التقييد وعـدم التق ُّيد الــواردة يف العهــد الدويل اخلــا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (،E/CN.4/1985/4
املرفق ،الفقرات .)57-51

ويتعني على الدولة الطرف التي تخرج عن التزاماتها مبوجب العهد �أن تقدم �إعالنا ر�سميا بوجود حالة الطوارئ العامة التي
تهدد حياة الأمة و�أن ُتخطر على الفور الدول الأطراف الأخرى يف العهد .وينبغي �أن يت�ضمن القانون الوطني �إجراءات خا�صة
ب�إعالن الدولة حالة الطوارئ.
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غري �أن هناك بع�ض حقوق الإن�سان الواردة يف املعاهدات الدولية ال ميكن تقييدها ،حتى يف حاالت "الطوارئ اال�ستثنائية
التي تتهدد حياة الأمة" .وحتدد الفقرة  2من املادة  4من العهد احلقوق التالية التي ال ميكن تقييدها :احلق يف احلياة؛
حظر التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة؛ وحظر الرق واال�ستعباد؛ واحلرية من ال�سجن لعدم
الوفاء بعقد؛ واحلرية من العقوبات املطبقة ب�أثر رجعي؛ وحق املرء يف االعرتاف له بال�شخ�صية القانونية؛ وحرية الفكر
وال�ضمري والدين.
احلقوق غري القابلة للتقييد واملكفولة بالعهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
تورد املواد التالية ال�ضمانات غري القابلة للتقييد ،حتى يف حاالت الطوارئ التي تهدد حياة الأمة ،يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية:
املادة 6
احلق يف احلياة حق مالزم لكل �إن�سان .وعلى القانون �أن يحمي هذا احلق .وال يجوز حرمان �أحد من حياته تع�سفا.
املادة 7
ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة.
املادة 8
ال يجوز ا�سرتقاق �أحد؛ و ُيحظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع �صورهما؛ وال يجوز �إخ�ضاع �أحد للعبودية .وال يجوز �إكراه �أحد على ال�سخرة
�أو العمل الإلزامي.
املادة 11
ال يجوز �سجن �أي �إن�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
املادة 15
ال يدان �أي فرد ب�أية جرمية ب�سبب فعل �أو امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه ي�شكل جرمية مبقت�ضى القانون الوطني �أو الدويل.
املادة 16
لكل �إن�سان ،يف كل مكان ،احلق ب�أن يعرتف له بال�شخ�صية القانونية.
املادة 18
لكل �إن�سـان الـحق يف حرية الفكر والوجدان والدين .وال يجـوز �إخ�ضاع حرية الإن�سـان يف �إظهار دينـه �أو معتقده� ،إال للقيود التي
يفر�ضها القانون والتي تكون �ضرورية حلماية ال�سالمة العامة �أو النظـام العام �أو الـ�صحة العـامة �أو الآداب العـامة �أو حقوق الآخرين
وحرياتهم الأ�سا�سية.

كما حددت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التابعة ملفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،احلقوق واحلريات التي
تدخل يف �إطار القانون الدويل العريف وال ميكن تقييدها ،وت�شمل ما يلي:
• حق جميع املحرومني من حريتهم يف �أن يعاملوا معاملة �إن�سانية حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين؛
• حظر االختطاف �أو االحتجاز غري املعلن عنه؛ واحلماية الدولية حلقوق الأ�شخا�ص املنتمني �إىل �أقليات؛
• حظر الإبعاد �أو النقل الق�سري لل�سكان دون مربر م�سموح به يف القانون الدويل؛ وحظر �أخذ الرهائن؛
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• حظر الدعاية للحرب �أو �أية دعوة �إىل الكراهية القومية �أو العن�صرية �أو الدينية التي ت�شكل حتري�ضا على
التمييز �أو العداوة �أو العنف.
احلماية من "الإعادة الق�سرية"
�أكدت اجلمعية العامة من جديد ،يف قرارها  158/60امل�ؤرخ  16كانون الأول /دي�سمرب  ،2005التزام الدول ،وفقا
للمادة  4من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،باحرتام حقوق مع ّينة بو�صفها غري قابلة للتقييد يف �أي
ظرف من الظروف .وا�ستذكرت اجلمعية العامة ،فيما يتعلق بجميع احلقوق الأخرى املذكورة يف العهد� ،أن �أي تدابري
تقيد �أحكام العهد يجب �أن تتفق مع تلك املادة يف جميع احلاالت ،و�أبرزت الطابع اال�ستثنائي وامل�ؤقت لأي تقييد
من هذا القبيل .و�أهابت اجلمعية بالدول �إذكاء الوعي ب�أهمية هذه االلتزامات فيما بني ال�سلطات الوطنية امل�شاركة يف
مكافحة الإرهاب.
ويحظر مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية ،الوارد يف املادة  3من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،طرد �شخ�ص �إىل دول تكون هناك �أ�سباب وجيهة تدعو �إىل االعتقاد ب�أنه �سيتعر�ض فيها
خلطر التعذيب �أو النتهاكات ج�سيمة �أخرى حلقوق الإن�سان .ويتيح هذا املبد�أ ،عند احرتامه ،حماية هامة جدا حلقوق
الإن�سان يف �سياق مكافحة الإرهاب .وقد ورد هذا املبد�أ نف�سه من قبل يف اتفاقية عام  1951املتعلقة مبركز الالجئني،
املوقعة يف جنيف يف  28متوز/يوليه  ،1951التي حتظر ،يف املادة  33منها ،على البلدان املتعاقدة طرد الالجئني �أو
�إعادتهم ("�إعادة ق�سرية") �إىل حدود الأقاليم التي تكون حياتهم �أو حريتهم فيها مهددة ب�سبب عرقهم �أو دينهم �أو
جن�سيتهم �أو انتمائهم �إىل فئة اجتماعية مع ّينة �أو ب�سبب �آرائهم ال�سيا�سية.
املادة  ،3ب�ش�أن عدم الإعادة الق�سرية ،من اتفاقية مناه�ضة التعذيب

 -1ال يجوز لأية دولة طرف �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 �سيكون يف خطر التع ّر�ض للتعذيب.
 -2تراعي ال�س��لطات املخت�ص��ة ،لتحديد ما �إذا كانت هذه الأ�س��باب متوافرة ،جميع االعتبارات ذات ال�ص��لة ،مبا يف ذلك ،يف حالة
االنطباق ،وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة �أو ال�صارخة �أو اجلماعية حلقوق الإن�سان يف الدولة املعنية.

كما حثت اجلمعية العامة الدول ،يف قرارها  ،158/60على احرتام التزاماتها بعدم الإعادة الق�سرية لالجئني مبوجب
قانون الالجئني الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان احرتاما كامال ،وعلى القيام يف الوقت نف�سه ،مع االحرتام التام
لتلك االلتزامات وال�ضمانات القانونية الأخرى ،با�ستعرا�ض �صحة قرار اتخذته ب�ش�أن و�ضع �أحد الالجئني يف ق�ضية
مع ّينة بذاتها يف حال ظهور دليل معينّ موثوق ي�شري �إىل �أن ال�شخ�ص مو�ضوع الق�ضية قد ارتكب �أعماال جنائية ،مبا يف
ذلك �أعماال �إرهابية تخ�ضع لبنود اال�ستبعاد مبقت�ضى قانون الالجئني الدويل.
التمــييز
تن�ص املادة  1من ميثاق الأمم املتحدة على �أن من مقا�صد الأمم املتحدة حتقيق التعاون الدويل على تعزيز احرتام حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للنا�س جميعا ،والت�شجيع على ذلك ،بال متييز ب�سبب العرق �أو نوع اجلن�س �أو اللغة �أو
الدين .وامل�ساواة وعدم التمييز مبدءان �أ�سا�سيان ملكافحة الإرهاب ومنعه .وال ينبغي �أن ت�صبح احلاجة �إىل مكافحة
الإرهاب ذريعة لل�سماح بتف�شي التمييز والتع�صب.
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وال بد من احلر�ص على كفالة عدم حتول تدابري مكافحة الإرهاب �إىل �شكل من �أ�شكال التمييز .وقد �أ�صدرت جلنة
الق�ضاء على التمييز العن�صري التابعة ملفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان بيانا ّذكرت فيه ب�أن حظر التمييز العن�صري
قاعدة قطعية من قواعد القانون الدويل وال ُي�سمح باخلروج عنها قط ،وطلبت فيه �إىل الدول واملنظمات الدولية �أن ت�ضمن
�أال تنطوي تدابري مكافحة الإرهاب ،من حيث الغر�ض �أو الأثر ،على متييز قائم على �أ�سا�س العن�صر �أو اللون �أو ال�ساللة
�أو الأ�صل القومي �أو العرقي.
وتقدم تو�صية و�ضعتها اللجنة الأوروبية ملناه�ضة العن�صرية والتع�صب التابعة ملجل�س �أوروبا يف عام  2004ب�ش�أن مناه�ضة
العن�صرية يف �سياق مكافحة الإرهاب( )32توجيهات ب�ش�أن ما ينبغي اتخاذه من خطوات ت�ضمن �أال تكون تدابري مكافحة
الإرهاب متييزية .وتو�صي املبادئ التوجيهية ب�أن تكفل الدول عدم حدوث �أي متييز نتيجة للت�شريعات �أو القواعد
التنظيمية �أو ال�سيا�سات �أو املمار�سات املتعلقة مبا يلي:
• عمليات املراقبة التي يقوم بها موظفو �إنفاذ القانون و�أفراد مراقبة احلدود؛
• االحتجاز الإداري واالحتجاز قبل املحاكمة؛
• ظروف االحتجاز؛
• املحاكمة العادلة ،والإجراءات اجلنائية؛
• حماية البيانات ال�شخ�صية؛
• حماية احلياة ال�شخ�صية والعائلية؛
• الطرد والت�سليم والرتحيل ومبد�أ عدم الإعادة الق�سرية؛
• �إ�صدار الت�أ�شريات؛
• ت�صاريح الإقامة والعمل والتجمع العائلي؛
• احل�صول على اجلن�سية والتجريد منها.
دال -قانون الالجئني الدويل
يوفر قانون الالجئني الدويل �إطارا قانونيا حلماية الالجئني .فهو ُيعرف م�صطلح "الالجئ" ،ويحدد واجبات الدول فيما
يتعلق بالالجئني ،وي�ضع معايري ملعاملتهم .كما يتناول و�ضع الأ�شخا�ص الذين يلتم�سون اللجوء .وال�صكان العامليان
()33
اللذان ي�ضعان ذلك الإطار هما اتفاقية عام  1951وبروتوكول عام  1967املتعلقني مبركز الالجئني.
ويف عام � ،2001أ�صدرت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني بيانا يت�ضمن املالحظة التالية:
	�إن �أي نقا�ش حول ال�ضمانات الأمنية ينبغي �أن ينطلق من افرتا�ض �أن الالجئني �أنف�سهم قد ف ّروا للنجاة من
اال�ضطهاد والعنف ،مبا يف ذلك الأعمال الإرهابية ،ولي�سوا مرتكبي تلك الأعمال .وثمة منطلق �آخر مفاده �أن
ال�صكوك الدولية ب�ش�أن الالجئني ال توفر مالذا �آمنا للإرهابيني وال حتميهم من املالحقة اجلنائية ،بل جتعل،
على العك�س من ذلك ،حتديد هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف �أن�شطة �إرهابية �أمرا ممكنا و�ضروريا ،وتتوخى
()34
�إق�صاءهم من و�ضع الالجئني ،وال حتميهم ال من املالحقة اجلنائية وال من الطرد.
( )32تو�صية ال�سيا�سة العامة رقم  8ب�ش�أن مناه�ضة العن�صرية يف �سياق مكافحة الإرهاب من التو�صيات ال�صادرة عن اللجنة الأوروبية ملناه�ضة
العن�صرية والتع�صب ،التي اعتمدت يف � 17آذار/مار�س .2004
( )33الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،606الرقم .8791
( )34مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني" ،معاجلة ال�شواغل الأمنية دون تقوي�ض حماية الالجئني ،من منظور مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني" ( ،)Addressing security concerns without undermining refugee protection: UNHCR's perspectiveبيان �صدر يف 29
ت�شرين الثاين/نوفمرب 2001؛ متاح بالإنكليزية يف املوقع.www.unhcr.org/refworld/docid/3c0b880e0.html :
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وال ينبغي �أن يوجد �سبيل ي�ؤ ّمن للإرهابيني الو�صول �إىل �إقليم �سواء للح�صول على مالذ �آمن �أو تفادي املالحقة
الق�ضائية �أو القيام بهجمات �أخرى .ويتناول قرار جمل�س الأمن  )2001( 1373عددا من امل�سائل املتعلقة بالهجرة
وو�ضع الالجئني .ويطلب من الدول �أن متنع تنقل الإرهابيني بتنفيذ عمليات فعالة ملراقبة احلدود و�أن تتخذ تدابري لت�أمني
�أوراق الهوية ووثائق ال�سفر (الفقرة ( 2ز)) .و ُتدعى الدول �أي�ضا �إىل �أن تتخذ تدابري ل�ضمان عدم منح و�ضع الالجئني
مللتم�سي اللجوء الذين خططوا لعمليات �إرهابية �أو �سهلوا تنفيذها �أو �شاركوا فيها (الفقرة ( 3و)) ،و�أن ت�ضمن عدم
�إ�ساءة ا�ستعمال و�ضع الالجئني من جانب منفذي العمليات الإرهابية �أو منظميها �أو م�سهليها.
وال تن�شئ تلك املتطلبات التزامات جديدة مبوجب قانون الالجئني الدويل؛ بل هي تعرتف بب�ساطة باحلاجة �إىل و�ضع
�آليات مالئمة يف ميدان اللجوء ،مثلما هو احلال يف ميادين �أخرى .وينبغي احلر�ص ،يف الوقت ذاته ،على كفالة توازن
�سليم مع مبادئ حماية الالجئني .ولكل �شخ�ص احلق يف طلب اللجوء .وال ينبغي �أن ت�ؤدي تدابري ال�سالمة العامة
والأمن العام �إىل جترمي الالجئني .واالتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني كافية ،عندما تنفذ تنفيذا �سليما ،ل�ضمان عدم
ات�ساع نطاق حماية الالجئني الدولية لي�شمل الأ�شخا�ص الذين حر�ضوا على ارتكاب جرائم خطرية ،وهي فئة ت�شمل
الأعمال الإرهابية� ،أو �سهلوها �أو ارتكبوها.
دواعي اال�ستثناء من احلماية الدولية لالجئني
وفقا للمادة  -1واو من االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني ،ف�إن الأ�شخا�ص الذين ي�ستوفون معايري الالجئني التي حتددها
االتفاقية ُي�ستثنون مع ذلك من احلماية الدولية لالجئني �إذا كانت هناك �أ�سباب خطرية تدعو �إىل االعتقاد ب�أنهم قد
ارتكبوا جرائم حرب� ،أو جرائم �ضد الإن�سانية� ،أو جرمية خطرية غري ذات طابع �سيا�سي خارج بلد امللج�أ قبل قبولهم يف
ذلك البلد كالجئني� ،أو ثبتت �إدانتهم بارتكاب �أفعال تتنافى مع مقا�صد الأمم املتحدة ومبادئها .وي�شرتط قانون الالجئني
الدويل �إجراء تقييم ل�سياق كل حالة على حدة وظروفها من خالل �إجراءات عادلة وكف�ؤة قبل اتخاذ �أي قرار .وقد
()35
�أ�صدرت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني مبادئ توجيهية ب�ش�أن تطبيق بنود اال�ستبعاد مبوجب االتفاقية.
ملتم�سو اللجوء والإرهابيون

"�إن امل�س��اواة بني اللجوء واملالذ الآمن للإرهابيني لي�س��ت خط�أ قانونيا يفتقر افتقارا �ش��ديدا �إىل وقائع تدعمه فح�س��ب ،بل هي
�أي�ضا و�سيلة ت�ؤدي �إىل ت�شويه �سمعة الالجئني يف املخيلة العامة وتعزز حتديد �أ�شخا�ص بعينهم ينتمون �إىل �أعراق �أو ديانات مع ّينة
للتمييز �ضدهم والتحر�ش بهم بدافع الكراهية.
"ومن��ذ � 11أيلول�/س��بتمرب ،عانى عدد من جماعات املهاجرين والالجئني من اعتداءات وم�ض��ايقات بدافع ت�ص�� ّور انتمائهم
العرقي �أو الديني ،مما زاد من حدة التوترات االجتماعية .ولئن كانت لبع�ض ملتم�س��ي اللجوء والالجئني �أو �س��تكون لهم �صلة
بجرائم خطرية ،فهذا ال يعني ت�سليط اللعنة على الأغلبية اقرتانا بالأقلية".
مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني" ،معاجلة ال�شواغل الأمنية دون تقوي�ض حماية الالجئني،
من منظور مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني"،
 29ت�شرين الثاين/نوفمرب .2001

( )35املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ب�ش�أن احلماية الدولية :تطبيق بنود اال�ستبعاد :املادة  -1واو من
اتفاقية عام  1951املتعلقة مبركز الالجئني (.)HCR/GIP/03/05
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وال ُي�سمح برف�ض ملتم�سي اللجوء يف احلدود �أو نقاط الدخول رف�ضا معجال؛ بل ينبغي التقرير يف كل طلب ،حتى عند
وجود ا�شتباه بال�ضلوع يف �أعمال �إجرامية خطرية ،بناء على م�سوغاته ،ال على �أ�سا�س افرتا�ضات �سلبية ومتييزية قائمة
على جن�سية مقدم الطلب �أو �أ�صله العرقي �أو دينه .وينبغي الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن الفقرة  2من املادة  33من االتفاقية
املتعلقة مبركز الالجئني تن�ص على ا�ستثناءات ممكنة من مبد�أ عدم الإعادة الق�سرية .و ُي َن�ص على احلرمان من احلماية
من الإعادة الق�سرية والإرجاع �إىل البلد الأ�صلي يف احلاالت التي توجد فيها مربرات معقولة العتبار الالجئ خطرا
على �أمن البلد الذي يوجد فيه� ،أو �إذا كان الالجئ ،الذي �أدين بارتكاب جرمية �شديدة اخلطورة ،ي�شكل خطرا على
جمتمع البلد امل�ضيف.
وحيث �إن م�سائل اال�ستبعاد ميكن �أن تكون معقدة ،تدعو املفو�ضية �إىل موا�صلة معاجلتها من خالل �إجراءات التما�س
اللجوء العادية ،التي تن�ص على �أن ُيجري موظفون �أكفاء تقييما وقائعيا وقانونيا كامال لكل حالة .ووفقا للمفو�ضية ،ف�إن:
	عدم القبول يف احلدود و�إعاقة �إمكانية الو�صول �إىل �إجراءات التما�س اللجوء ال ي�شكالن خطرا على ملتم�سي
اللجوء ذوي النية احل�سنة فح�سب ،بل ميكن �أن يكونا ،من باب املفارقات ،حافزا للإرهاب بت�شجيع ال�ضالعني
فيه على ال�سعي �إىل الدخول بو�سائل غري قانونية ،مما يق�ضي على �إمكانية حتديد هويتهم عرب �إجراءات
()34
املقابالت التي ترافق الف�صل يف م�سائل اللجوء
و�أخريا ،فعندما يكون �شخ�ص قد منح بالفعل و�ضع الالجئ ،ميكن �إلغاء ذلك الو�ضع عند وجود �أ�سباب تدعو �إىل اعتبار
�أن ذلك ال�شخ�ص ما كان ينبغي �أن يمُ نح ذلك الو�ضع وقت �صدور القرار .فعلى �سبيل املثال ،رمبا ال يكون الفرد قد
ا�ستوفى معايري ال�شمول وقت اتخاذ القرار� ،أو رمبا كان ينبغي تطبيق بند من بنود اال�ستبعاد الواردة يف االتفاقية؛ وميكن
�أن ي�شمل ذلك بالطبع �أدلة على �أن ال�شخ�ص املعني �ضالع يف م�ؤامرة �إرهابية.
طرد الالجئني
�إن الطرد واال�ستبعاد عمليتان خمتلفتان .فالأ�شخا�ص امل�ستبعدون ال ي�ستحقون احلماية الدولية لالجئني .فهم
م�ستبعدون من و�ضع الالجئني ب�سبب خطورة اجلرائم التي ارتكبوها �سابقا .واال�ستبعاد يحمي م�ؤ�س�سة اللجوء من
�إ�ساءة اال�ستعمال� .أما الطرد فهو م�س�ألة خمتلفة� :إذ يتطرق �إىل اخلطر الذي ميكن �أن ي�شكله الالجئ على بلد اللجوء.
وين�ص القانون الدويل ،وال �سيما املادة  32والفقرة  2من املادة  33من االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني ،على طرد
الالجئني املعرتف بهم "لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني �أو النظام العام" .ويهدف الطرد �إىل حماية بلد امللج�أ ويتوقف
على �إدراك تام لتهديد عاجل �أو �آجل .غري �أنه ال يجوز ،مبوجب االتفاقية (الفقرة  1من املادة  ،)33طرد الالجئني �أو
�إعادتهم ("�إعادة ق�سرية") ب�أي �شكل من الأ�شكال �إىل حدود �أقاليم تكون فيها حياتهم �أو حريتهم مهددة ب�سبب العرق
�أو الدين �أو اجلن�سية �أو االنتماء �إىل فئة اجتماعية معينة �أو الر�أي ال�سيا�سي.
وقد �أعربت املفو�ضية عن قلق من �أن الدول قد متيل �إىل طرد جماعات �أو �أفراد بناء على الدين �أو الأ�صل العرقي �أو
الوطني �أو االنتماء ال�سيا�سي ،ملجرد افرتا�ض �أن ه�ؤالء قد تكون لهم �صلة بالإرهاب .ويجب اتخاذ قرارات الطرد وفقا
للأ�صول القانونية الواجبة التي تقدم الأدلة على وجود تهديد للأمن وت�سمح للفرد بتقدمي �أي دليل من �ش�أنه �أن يفند
االدعاءات .وتن�ص الفقرة  2من املادة  32من االتفاقية على �أنه "يجب �أن ي�سمح لالجئ ،ما مل تتطلب خالف ذلك
�أ�سباب قاهرة تت�صل بالأمن الوطني ،ب�أن يقدم بيانات لإثبات براءته ،وب�أن يقدم طعنا ويكون له وكيل ميثله لهذا الغر�ض
�أمام �سلطة خمت�صة �أو �أمام �شخ�ص �أو �أكرث مع ّينني خ�صي�صا من قبل ال�سلطة املخت�صة".
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هاء -القانون الإن�ساين الدويل
ي�شكل القانون الإن�ساين الدويل ،الذي يعرف �أي�ضا با�سم "قانون احلرب" و"قانون النـزاعات امل�سلحة" ،جمموعة من
القواعد التي ت�سعى �إىل حماية الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون� ،أو مل يعودوا ي�شاركون ،يف الأعمال العدائية وتقييد
و�سائل احلروب و�سبلها .وي�شمل القانون الإن�ساين الدويل ثالثة جوانب �أ�سا�سية من النـزاعات امل�سلحة :الف�صل بني
العمليات الع�سكرية القانونية وغري القانونية ،وحماية املدنيني خالل النـزاعات امل�سلحة ،وفر�ض لوائح تنظيمية على
الأ�سلحة امل�ستعملة يف النـزاعات.
وفيما يلي �أهم م�صادر القانون الإن�ساين الدويل:
()36
• اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949؛
()37
• الربوتوكوالن الإ�ضافيان التفاقيات جنيف ،لعام 1977؛
• عدد من املعاهدات التي حتظر �أو تقيد ا�ستعمال �أ�سلحة مع ّينة ،مثل االتفاقية املتعلقة ببع�ض الأ�سلحة
التقليدية( )38وبروتوكوالتها؛
()39
• اتفاقية حماية امللكية الثقافية يف حالة ن�شوب نزاع م�سلح؛
• ال�صكوك التي ت�ضع �آليات دولية لإنفاذ القانون الإن�ساين الدويل ،مثل نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة
()40
اجلنائية الدولية؛
• جمموعة هامة من القوانني العرفية.
ولي�س هناك تعريف �صريح لـ"الإرهاب" باعتباره جرمية يف القانون الإن�ساين الدويل ،غري �أن تلك املجموعة من القوانني
حتظر بع�ض الأعمال التي ُترتكب يف النـزاعات امل�سلحة وت�شبه الأعمال الإجرامية كما ُتع ّرفها ال�صكوك القانونية
الدولية ملكافحة الإرهاب ،وت�شملها هذه ال�صكوك �إذا ما ار ُتكبت يف �أوقات ال�سلم .فال يعترب �أخذ الرهائن ،مثال ،جرمية
مبوجب االتفاقية الدولية ملناه�ضة �أخذ الرهائن فح�سب )41(،بل هو �أي�ضا حمظور مبقت�ضى املادة  3امل�شرتكة بني اتفاقيات
جنيف ،التي تتعلق بالأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون م�شاركة ن�شطة يف الأعمال العدائية يف حالة ن�شوب نزاع م�سلح ال
يكت�سي طابعا دوليا ،ومبقت�ضى املادة  34من اتفاقية جنيف الرابعة ،املتعلقة بالأفراد الذين يقعون ،يف حال ن�شوب نزاع
يكت�سي طابعا دوليا �أو احتالل ،يف قب�ضة طرف من �أطراف النـزاع �أو قوة قائمة باالحتالل ،لي�سوا من مواطنيها ،وهو
()42
حمظور كذلك مبقت�ضى الربوتوكولني الإ�ضافيني التفاقيات جنيف.
وينبغي �أن يالحظ �أن الربوتوكولني الإ�ضافيني التفاقيات جنيف يحظران على وجه التحديد العنف �أو التهديد به،
()43
اللذين يكون غر�ضهما الرئي�سي هو ن�شر الرعب يف �أو�ساط ال�سكان املدنيني.
( )36الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،75الأرقام .973-970
( )37الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1125الرقمان  17512و.17513
( )38اتفاقية حظر �أو تقييد ا�ستعمال �أ�سلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة ال�ضرر �أو ع�شوائية الأثر (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات،
املجلد  ،1342الرقم .)22495
( )39الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،249الرقم .3511
( )40الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2187الرقم .38544
( )41الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1316الرقم .21931
( )42الربوتوكول الإ�ضايف التفاقيات جنيف املربمة يف � 12آب�/أغ�سط�س  ،1949واملتعلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلحة الدولية (الربوتوكول
الأول) وامل�ؤرخ  8حزيران/يونيه  ،1977املادة  ،75الفقرة ( 2ج)؛ والربوتوكول الإ�ضايف التفاقيات جنيف املربمة يف � 12آب�/أغ�سط�س ،1949
واملتعلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلحة غري الدولية (الربوتوكول الثاين) وامل�ؤرخ  8حزيران/يونيه  ،1977املادة  ،4الفقرة ( 2ج).
( )43الربوتوكول الأول ،الفقرة  2من املادة 51؛ والربوتوكول الثاين ،الفقرة  2من املادة .13
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ُكت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ ي للإرهاب

ويت�ضمن العديد من االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبنع الإرهاب وقمعه بنودا ا�ستثنائية فيما يت�صل
بالقوات الع�سكرية و�أوقات احلرب ،تن�ص على �أن �أن�شطة القوات الع�سكرية خالل منازعة م�سلحة ،مما ينظمه القانون
الإن�ساين الدويل ،ال تخ�ضع لأحكام االتفاقيات .فالفقرة  2من املادة  19من االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية
بالقنابل )44(،مثال ،تن�ص على ما يلي:
	ال ت�سري هذه االتفاقية على �أن�شطة القوات امل�سلحة خالل �صراع م�سلح ،ح�سبما يفهم من تلك التعابري
يف �إطار القانون الإن�ساين الدويل ،باعتباره القانون الذي ينظمها ،كما ال ت�سري هذه االتفاقية على الأن�شطة
التي ت�ضطلع بها القوات امل�سلحة لدولة ما ب�صدد ممار�سة واجباتها الر�سمية بقدر ما تنظم بقواعد �أخرى من
القانون الدويل.
وينبغي �أن يفهم �أن تطبيق القانون الإن�ساين الدويل ال مينع ب�أي �شكل من الأ�شكال وال يعوق ت�صدي العدالة اجلنائية
يحمل نظام
للأعمال الإرهابية ،مبا يف ذلك جترمي التحري�ض على الأعمال الإرهابية والت�آمر الرتكابها ومتويلها .وال مينع �أن ّ
العدالة اجلنائية املجرمني امل�س�ؤولية عن �أعمالهم .وقد �أكدت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر مرارا �أن االمتثال للقانون
الإن�ساين الدويل ال ي�شكل البتة عائقا �أمام مكافحة الإرهاب .والواقع �إن االحرتام التام للقانون الإن�ساين الدويل يف
�سياق �أن�شطة مكافحة الإرهاب ميثل م�ساهمة �إيجابية يف ا�ستئ�صال الإرهاب.
واو -الإرهاب واجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ميكن �أن تكون لعنا�صر �أخرى يف القانون الدويل ،وبخا�صة القانون اجلنائي القائم على معاهدات� ،صلة مبا�شرة بقدرة
نظم العدالة اجلنائية على مكافحة الإرهاب ومنعه .ومن الأمثلة على هذه القوانني اجلنائية القائمة على معاهدات اتفاقية
اجلرمية املنظمة .والغر�ض الرئي�سي من هذه املعاهدات هو تي�سري التعاون الدويل على مكافحة خمتلف �أ�شكال اجلرمية
عرب الوطنية .وقد قامت الدول التي �أ�صبحت �أطرافا يف هذه املعاهدات بتجرمي ت�صرفات مع ّينة وتطوير قدرات نظمها
اخلا�صة بالعدالة اجلنائية من �أجل العمل معا على مكافحة تلك اجلرائم مكافحة فعالة.
والحظ جمل�س الأمن بقلق ،يف الفقرة  4من قراره  ،)2001( 1373ال�صلة الوثيقة بني الإرهاب الدويل واجلرمية املنظمة
عرب الوطنية واالجتار غري امل�شروع باملخدرات وغ�سل الأموال واالجتار غري القانوين بالأ�سلحة والنقل غري القانوين للمواد
النووية والكيميائية والبيولوجية وغريها من املواد التي ميكن �أن ترتتب عليها �آثار مميتة .و�أ�شار ذلك القرار وبيانات
�سيا�سية �أخرى �إىل احتمال وجود �أو ت�شكيل حتالفات �أو �أ�شكال خمتلفة من التواط�ؤ والتعاون بني اجلماعات الإرهابية
واملنظمات الإجرامية التقليدية .وقد احتج البع�ض ب�أن تلك املخاوف مبالغ فيها ،بينما ادعى �آخرون �أن التهديد حقيقي
بالفعل .وقد حظي النقا�ش بقدر كبري من االهتمام �سواء داخل الأمم املتحدة �أو خارجها.
وبغ�ض النظر عن النقا�ش حول طبيعة ال�صلة القائمة بني اجلرمية املنظمة والإرهاب ،فقد �أ�صبح من الوا�ضح متاما �أن
الدول الأع�ضاء تعتقد �أنها ميكن �أن تعزز �إجراءاتها ملكافحة الإرهاب برتكيز اهتمامها على �أ�شكال �أخرى من الأن�شطة
الإجرامية التي ت�سبق اجلرائم الإرهابية �أو تقرتن بها.

( )44الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2149الرقم .37517
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وثمة ،على الأقل ،طريقتان ينحو من خاللهما الإرهابيون �إىل ال�ضلوع بدرجة كبرية يف اجلرائم التي تدخل يف نطاق
القانون العام� .أوال ،يف غياب و�سائل مالية �أخرى ،ي�شارك الإرهابيون يف �أ�شكال خمتلفة من اجلرائم التقليدية املدرة
للأرباح ،وجرائم االعتداء على املمتلكات �أو اجلرائم االقتنا�صية ،بغية دعم �أنف�سهم ومتويل �أن�شطتهم الرئي�سية .ثانيا،
يف غياب الو�صول العادي �إىل بع�ض الو�سائل التي يحتاجون �إليها لال�ضطالع ب�أن�شطتهم الإرهابية ،يعمد الإرهابيون
�إىل ال�ضلوع يف جرائم خمتلفة بغية احل�صول على تلك الو�سائل .وت�صبح �أ�شكال خمتلفة من اال�ستغالل الب�شري
واجلرائم التقليدية ،مبا يف ذلك امل�شاركة يف �أ�سواق غري قانونية متعددة وا�ستغاللها� ،شروطا م�سبقة للقيام بعمليات
�إرهابية ناجحة.
وتلك بع�ض الأ�سباب التي تف�سر تزايد �أهمية حماولة الو�صول �إىل فهم �أف�ضل للطريقة التي تدعم بها املنظمات الإرهابية
�أن�شطتها من خالل ارتكاب جرائم �أخرى .والهدف يف نهاية املطاف هو و�ضع ا�سرتاتيجيات ملنع تلك الأن�شطة الإجرامية
وتعطيلها بغية منع الإرهاب.
ولدى قيام الدول ببناء قدرات نظمها اخلا�صة بالعدالة اجلنائية ملكافحة الإرهاب ،ينبغي �أن ت�أخذ يف احل�سبان �أن
اجلماعات الإرهابية تكون يف كثري من الأحيان �ضالعة يف �أ�شكال خمتلفة من اجلرائم و�أن من املمكن �أحيانا �إحباط
م�ؤامراتها وتعطيلها بالفعل بالرتكيز على الأن�شطة الإجرامية ذات ال�صلة .وعالوة على ذلك ،لي�س من املعقول �أن حتاول
دولة بناء قدرات نظام العدالة اجلنائية فيها ملكافحة الإرهاب بينما تغفل الكثري من التحديات الرئي�سية الأخرى ،مبا يف
ذلك اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والف�ساد ،وهي حتديات يجب �أن يت�صدى لها ذلك النظام بالذات يف الوقت نف�سه.
وينبغي الإ�شارة �إىل �أن العديد من الأ�ساليب واال�سرتاتيجيات التي ثبتت �أهميتها يف مكافحة اجلرمية املنظمة لها �صلة
�أي�ضا مبكافحة الإرهاب .وذلك منطقي للأ�سباب التالية� :إن مقا�صد اجلماعات الإرهابية و�أهدافها ذات طابع �إجرامي؛
والأعمال الإرهابية جرائم؛ وكثريا ما تكون اجلماعات الإرهابية �ضالعة يف �أن�شطة �إجرامية ال تكون يف حد ذاتها ذات
طابع "�إرهابي" غري �أنها �ضرورية لنجاح م�شاريعها؛ وال ميكن التمييز يف �أغلب الأحيان بني الأ�ساليب التي يتبعها كل
من نوعي اجلماعات–جماعات الإرهابيني واجلماعات الإجرامية املنظمة–لرتهيب الأ�شخا�ص و�إعاقة �سري العدالة.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
تعترب اتفاقية اجلرمية املنظمة ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف قرارها  25/55امل�ؤرخ  15ت�ش��رين الثاين/نوفمرب  ،2000ال�ص��ك الدويل الرئي�سي
يف جمال مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .وقد دخلت حيز النفاذ يف � 29أيلول�/سبتمرب .2003
ويكمل االتفاقية ثالثة بروتوكوالت ت�ستهدف جماالت ومظاهر حمددة من اجلرمية املنظمة :بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص،
وبخا�ص��ة الن�س��اء والأطفال؛ وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛ وبروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية
و�أجزائها ومكوناتها والذخرية واالجتار بها ب�ص��ورة غري م�ش��روعة .ويجب �أن ت�ص��بح البلدان �أطرافا يف االتفاقية قبل �أن ت�صبح �أطرافا يف �أي
من الربوتوكوالت.
والهدف الرئي�س��ي من االتفاقية هو تعزيز وحت�س�ين التعاون الدويل الوثيق من �أجل معاجلة امل�سائل التي تتناولها .وتلتزم الدول التي ت�صدق على
االتفاقية باتخاذ جمموعة من التدابري ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،مبا يف ذلك جترمي الأفعال اجلنائية الداخلية (امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
منظمة وغ�سل الأموال والف�ساد و�إعاقة �سري العدالة)؛ واعتماد �أطر جديدة وا�سعة النطاق للتعاون على ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة التقنية املتبادلة
و�إنفاذ القوانني؛ وت�شجيع التدريب وامل�ساعدة التقنية لبناء القدرات ال�ضرورية لل�سلطات الوطنية �أو االرتقاء بها.
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ويف ذلك ال�سياق ،يتفق اخلرباء على �ضرورة ا�ستخدام جميع ال�صكوك الدولية املنا�سبة ا�ستخداما تاما ملنع اجلرائم
املرتبطة بالإرهاب ومالحقة مرتكبيها ق�ضائيا ،وميكن ،على وجه اخل�صو�ص� ،أن تنظر الدول الأع�ضاء يف اال�ستفادة من
�أحكام امل�ساعدة القانونية املتبادلة وت�سليم املجرمني الواردة يف تلك ال�صكوك ،ومن الأحكام ونظام التعاون الدويل
الذي و�ضعته الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ساد.

اجلزء الثاين

املكونات الأ�سا�سية
لتدابري ف ّعالة للت�صدي للإرهاب
يف �إطار العدالة اجلنائية

�أوال -مقدمـــة
الت�صدي للإرهاب عنا�صر تتجاوز جمرد
ت�شمل تدابري العدالة اجلنائية الف ّعالة امل�ستندة �إىل �سيادة القانون والرامية �إىل ِّ
الت�صديق على ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب وتنفيذها .فبالإ�ضافة �إىل القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات املنا�سبة،
الت�صدي
متخ�ص�ص ِّميكنهم من
ِّ
يحتاج املمار�سون يف جمال العدالة اجلنائية �إىل بناء قدراتهم با�ستمرار و�إىل تدريب ّ
بفعالية جلرائم الإرهاب التي تزداد تعقداً.
الت�صدي للإرهاب اتباع نهج يكون متكامال
ويتطلب تطوير قدرات نظام العدالة اجلنائية لدولة من الدول من �أجل ِّ
الت�صدي بفعالية للإرهاب ي�ستلزم
ومت�سقا و�شامال للقطاعات وم�ستندا �إىل حقوق الإن�سان وم�ستداما .ومن الوا�ضح �أن ِّ
وجود نظام للعدالة قادر على العمل بطريقة متكاملة ومعتمد على الإ�سهام القوي جلميع مكوناته ،بدءا بال�شرطة وهيئة
االدعاء وحمامي الدفاع و�صوال �إىل الق�ضاء ونظام ال�سجون .وحتتاج الدول �إىل اتباع نهج �شامل يف جمال بناء القدرات،
ميكن �أن ي�شمل مبادرات لإ�صالح القانون ،وزيادة قدرات م�ؤ�س�سات العدالة عموما ،وزيادة امل�صداقية العامة لهذه
امل�ؤ�س�سات وكبح الف�ساد .ويظل التن�سيق الأفقي الف ّعال بني جميع مكونات النظام �أحد ال�شروط الأ�سا�سية لنجاح
()45
�أي مبادرة.
وما برحت الأمم املتحدة منذ ت�أ�سي�سها تعمل بن�شاط على و�ضع وترويج مبادئ معرتف بها عامليا يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية .و�أ�سهمت تلك املعايري والقواعد ،التي ترد الإ�شارة �إليها كثريا يف هذا الدليل� ،إ�سهاما ملحوظا يف
ترويج تدابري �أكرث فعالية و�إن�صافا يف جمال العدالة اجلنائية )46(.وميكن اال�ستعانة بها على ال�صعيد الوطني من خالل
تعزيز تقييمات متعمقة ت�ؤدي �إىل اعتماد الإ�صالحات الالزمة يف جمال العدالة اجلنائية .وميكن �أن ت�ساعد يف �صوغ
ا�سرتاتيجيات وطنية للإ�صالح القانوين وتعزيز �سيادة القانون .وهي يف الواقع ت�شكل �أي�ضا ممار�سات ف�ضلى ميكن �أن
تك ّيفها الدول لت�ستجيب الحتياجاتها الوطنية وتراعي الظروف املحلية .ويتناول اجلزء الثاين من هذا ُ
الكت ِّيب الإر�شادي
الت�صدي
بع�ض التحديات وامل�سائل الرئي�سية التي يواجهها كل مكون من مكونات نظام العدالة اجلنائية يف �إطار جهود ِّ
للإرهاب .وي�شتمل على �ستة ف�صول تتناول ،تِباعا ،امل�سائل والتحديات التي يواجهها مقررو ال�سيا�سات وامل�ش ّرعون
و�أجهزة �إنفاذ القانون وامل�ست�شارون القانونيون واملحامون و�أع�ضاء النيابة العامة وجهاز الق�ضاء والنظم الإ�صالحية .وجرى
ا�ستعرا�ض القواعد واملعايري املنطبقة وبحث عمليات تكييف النظام التي قد ت�ستلزمها التحديات اال�ستثنائية املقرتنة
مبنع الإرهاب.

M. Shaw and Y. Dandurand (eds.), Maximizing the Effectiveness of the Technical Assistance Provided in the Fields
(.of Crime Prevention and Criminal Justice (Helsinki, HEUNI, 2006
()45

( )46انظر اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (نيويورك.)2006 ،
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وامل�شرعني
مقرري ال�سيا�سات
ّ
ثانيا -دور ِّ
يجب �أن يوفر مقررو ال�سيا�سات وامل�شرعون ال�سيا�سات والأطر القانونية التي ميار�س نظام العدالة اجلنائية �ضمنها وظيفته
املتمثلة يف مكافحة الإرهاب .ويقدم القانون الدويل الإر�شادات التي ُيهتدى بها يف و�ضع ال�سيا�سات ويبينّ كثريا
من االلتزامات التي تقع على عــاتق الدول فيما يتــعلق بالتعــاون الدويل وتر�سيخ �سيادة القانون وحماية احلقوق
واحلريات الأ�سا�سية.

ويتناول هذا الف�صل من ُ
الكت ِّيب الإر�شادي احلاجة �إىل �إدماج االلتزامات الدولية يف الت�شريعات ،مبا يف ذلك احلاجة �إىل
جترمي �أنواع �شتى من ال�سلوك .وي�شري �أي�ضا �إىل �ضرورة ا�ستعرا�ض الت�شريعات ب�صورة دورية� ،إىل جانب �إطار ال�سيا�سات
التي ت�ستند �إليها ،من �أجل كفالة بلوغ الغايات املر�سومة لها من حيث احرتام �سيادة القانون ومبادئ حقوق الإن�سان.
�ألف� -إدراج االلتزامات الدولية يف الت�شريعات
تقت�ضي �سيادة القانون �أن تكون قوانني الدولة �شاملة ووا�ضحة وموثوقة و�سهلة املنال؛ ويجب �أن تكون م�شروعة (من
الناحية الت�شريعية وال�سيا�سية ،وكذلك من حيث تطبيقها) ،ويجب �أن حتقق التوازن بني اال�ستقرار واملرونة.
وفيما يتعلق بااللتزامات الر�سمية التي تقع على عاتق الدولة مبوجب النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب ،يجب
على الدولة بعد الت�صديق على ال�صكوك العاملية �أن ت�شرع يف �إدراجها يف ت�شريعاتها ا�ستنادا �إىل ا�ستعرا�ض �شامل
فح�سب ،بل �أي�ضا لو�ضع �أ�سا�س
لقانونها الوطني القائم .وهذا �أمر �ضروري ال للتنفيذ الف ّعال لتدابري مكافحة الإرهاب
ُ
يوجه عمل املمار�سني يف جمال العدالة اجلنائية.
قانوين ّ
وتنطوي عملية االن�ضمام �إىل معاهدة �أو اتفاقية دولية على عن�صرين دويل وداخلي .فالعن�صر الدويل يتمثل يف �إجراء
ر�سمي متليه �شروط االتفاق وحتكمه مبادئ القانون الدويل .وعادة ما يكون حتليل الت�شريعات �أول خطوة يف طريق
االن�ضمام �إىل ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب .فذلك ّميكن احلكومة والهيئة الت�شريعية من ا�ستباق التغيريات التي
�سيلزم �إدخالها على النظام القانوين للبلد نتيجة الع�ضوية يف معاهدة دولية �أو االمتثال ملعايري دولية.
وبع�ض الدول ،بحكم قانونها الداخلي �أو العتبارات ال�سيا�سة العامة ،ال تعتمد معاهدة �إال بعد و�ضع ت�شريع ي�سمح
بالوفاء بجميع التزاماتها الدولية .وال تطبق املعاهدة تطبيقا داخليا �إ ّال بعد تنفيذها مبوجب القانون الداخلي .وغالبا
ما ي�شار �إىل ذلك بعبارة "التقليد القانوين املزدوج" ،الذي ُيعترب القانون الدويل والقانون الداخلي يف ظله نظامني
منف�صلني .وي�شرتط وجود ت�شريع لإدراج االلتزام الدويل يف النظام القانوين الداخلي.
�أما يف البلدان الأخرى–التي تتبع التقليد القانوين الأحادي–ف ُتدرج املعاهدة تلقائيا يف القانون الداخلي حال
الت�صديق عليها .ومبقت�ضى هذا النظام ،ي�صبح بع�ض �أحكام املعاهدة� ،إن مل نقل معظمها ،ذاتي التنفيذ .غري �أنه حتى يف
هذه البلدان كثريا ما يقت�ضي الأمر وجود ت�شريع يوفر العنا�صر غري ذاتية التنفيذ الالزمة لتنفيذ املعاهدة .و�أو�ضح مثال
35

36

ُكت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ ي للإرهاب

على ذلك ما يتعلق بتجرمي ت�صرفات �شتى ح�سبما تقت�ضيه ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب .فال يحدد �أي من تلك
ال�صكوك العقوبات املتعلقة باجلرائم املعنية .ولذا فال بد من ت�شريع داخلي يف هذا املجال.
ويجب �أن تختار كل دولة ما تراه منا�سبا من �آليات التنفيذ .وعندما ين�شئ الت�صديق على �صك عاملي ذي �صلة التزاما
ملزما ،ميكن و�ضع الإطار القانوين ب�إحدى الو�سائل التالية:
• ا�ستعرا�ض �شامل للقانون اجلنائي الوطني و�أحكامه ذات ال�صلة ،يليه تعديل الت�شريعات؛
• �إدراج باب خا�ص من املدونة اجلنائية للدولة يف قانونها اجلنائي؛ وهذا خيار جيد يف بع�ض الأحيان للدولة
التي تنوي �إجراء �إ�صالحات �أو�سع نطاقا لقانونها اجلنائي؛
• اعتماد قانون قائم بذاته يت�ضمن جميع العنا�صر التي تقت�ضيها االتفاقيات الدولية.
وقد يبدو اخليار الثالث وك�أنه �أب�سط احللول و�أكرثها �إغراء ،غري �أنه قد ي�ؤدي يف نهاية املطاف �إىل �صعوبات يف التنفيذ
والتف�سري �إذا مل تبذل جهود كافية ل�ضمان التوافق التام بني القانون اجلديد و�سائر الت�شريعات الوطنية.
وقد �أ�صدر فرع منع الإرهاب التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية دليلني موجهني ملقرري ال�سيا�سات
ووا�ضعي الن�صو�ص القانونية وامل�شرعني ،وهما :ال�صيغة املحدثة للدليل الت�شريعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة
أعدت �أمانة الكمنولث
الإرهاب )47(،ودليل �إدراج ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�شريعات وتنفيذها )48(.كما � ّ
�أداتني مفيدتني مل�ساعدة مق ّرري ال�سيا�سات على التخطيط للتنفيذ الت�شريعي لالتفاقيات العاملية ملكافحة الإرهاب ،وهما:
الأحكام الت�شريعية النموذجية ب�ش�أن تدابري مكافحة الإرهاب ُوعدد تنفيذ االتفاقيات الدولية ملكافحة الإرهاب.
باء -التجــــرمي
ّ
ي�شكل التجرمي الف ّعال ملختلف اجلوانب املرتبطة بالأن�شطة الإرهابية �شرطا �أ�سا�سيا لتدخل نظام العدالة اجلنائية .وال
يقت�صر التجرمي على االلتزام القانوين الواقع على عاتق الدول الأطراف يف خمتلف ال�صكوك املتعلقة مبكافحة الإرهاب،
بل هو �أي�ضا �شرط �أ�سا�سي للتعاون الدويل الف ّعال .ويتوقع من الدول الأطراف �أن تن�ص يف قانونها الداخلي على عدد
من اجلرائم ح�سبما دعت �إليه االتفاقيات والربوتوكوالت املتعلقة بالإرهاب وغريه من �أ�شكال اجلرمية املت�صلة به .ويجب
�أي�ضا �أن تكفل املعاقبة على تلك اجلرائم بعقوبات منا�سبة ت�أخذ يف االعتبار خطورتها .ويجب �أن حتدد الدول الأركان
املادية واملعنوية للجرائم وفقا لقانونها اجلنائي العام .ويجب عليها �أي�ضا �أن حتر�ص خالل ذلك على امتثال �أحكام القانون
اجلنائي اجلديدة اللتزاماتها الأخرى مبوجب القانون الدويل ،وال �سيما قانون حقوق الإن�سان الدويل وقانون الالجئني
والقانون الإن�ساين الدوليان.
وتقت�ضي ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب جترمي عدد معني من الأفعال يف املجاالت التي تخ�ضع لتنظيمها .ويوجز
بعد .وميكن ت�صنيف هذه
اجلدول �أدناه بع�ض اجلرائم التي يجب �إدراجها يف القانون الوطني� ،إن مل تكن قد �أدرجت فيه ُ
اجلرائم يف خم�س فئات )1( :اجلرائم املت�صلة بالطريان املدين؛ ( )2واجلرائم امل�ستندة �إىل حالة ال�ضحية؛ ( )3واجلرائم
( )47من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.08.V.9

( )48متاح يف املوقع التايل.http://www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/ar/2LIGar.pdf :
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املت�صلة باملواد اخلطرة؛ ( )4واجلرائم املت�صلة بال�سفن واملن�صات الثابتة ومن�ش�آت املوانئ؛ ( )5واجلرائم املت�صلة بتمويل
الإرهاب .وعالوة على ذلك ،تفر�ض ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب وقرار جمل�س الأمن  )2001( 1373جترمي
بع�ض الأفعال اجلنائية التبعية املت�صلة بتدبري الأعمال الإرهابية والإعداد لها ،وكذلك امل�شاركة فيها.
�أمثلة للتجرمي املطلوب مبوجب ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب
• اجلرائم املت�صلة بالطريان املدين
• اجلرائم امل�ستندة �إىل حالة ال�ضحية (الأ�شخا�ص امل�شمولون بحماية دولية والرهائن)
• اجلرائم املت�صلة باملواد اخلطرة ،مبا يف ذلك املتفجرات البال�ستيكية و�أ�سلحة الدمار ال�شامل ح�سبما يرد تعريفها يف االتفاقية
الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،واملواد امل�شمولة باتفاقية احلماية املادية للمواد النووية ( ،)1979وتعديلها لعام ،2005
واالتفاقية الدولية لقمع �أعمال الإرهاب النووي ()2005
• اجلرائم املت�صلة بال�سفن واملن�صات الثابتة ومن�ش�آت املواين
• اجلرائم املت�صلة بتمويل الإرهاب (املن�صو�ص عليها �أي�ضا يف قرار جمل�س الأمن ))2001( 1373

حتديد مدى امل�شاركة التي تن�ش�أ عنها امل�س�ؤولية اجلنائية فيما يت�صل بالإرهاب.
ومن امل�سائل الأ�سا�سية يف هذا ال�صدد ُ
فال�صكوك العاملية توجب معاقب َة القائمني بارتكاب اجلرائم �أو حماولة ارتكابها و�شركائهم �أي�ضا ،وكذلك ،فيما يتعلق
يوجهون مرتكبيها �أو يهددون بارتكابها.
بجرائم ّ
حمددة ،الأ�شخا�ص الذي ينظمون �أعماال �إرهابية �أو ّ
�أهمية �سيادة القانون وحقوق الإن�سان
يجب �أن تراعي الدول لدى تعريف الأعمال الإرهابية �أو اجلرائم املت�صلة بالإرهاب مبد�أ ال�شرعية (ال جرمية وال عقاب
�إال بن�ص القانون) ،وهو مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ حقوق الإن�سان ،يتطلب الدقة والو�ضوح عند �صياغة القوانني ويحظر
اعتماد قانون ب�أثر رجعي �أو جترمي �سلوك ما ب�أثر رجعي .فهذا املبد�أ من مبادئ القانون الدويل العام تكر�سه املادة  4من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية و�أحكام املعاهدات الإقليمية حلقوق الإن�سان ،وتن�ص �صراحة على
عدم جواز احليد عنه .وهو مبد�أ ال يقت�صر على حظر تطبيق قوانني ب�أثر رجعي ،بل يقت�ضي �أي�ضا و�صف ال�سلوك املج ّرم
ب�صيغة دقيقة ال لب�س فيها حتدد اجلرمية امل�ستوجبة للعقاب حتديدا دقيقا ومتيزها عن ال�سلوك الذي ال ي�ستوجب العقوبة
�أو الذي يعاقب عليه بعقوبات �أخرى .وتبعا لذلك ،ف�إن مبد�أ ال�شرعية ي�ستتبع �أي�ضا مبد�أ التيقن الذي يعني �أن من
ال�ضروري �أن يتاح قدر معقول من قابلية التنب�ؤ بالقانون من حيث تطبيقه ونتائجه.
جترمي الت�آمر واالتفاق الإجرامي
الت�صدي لأي ت�آمر �إرهابي قبل �أن يحقّق �أهدافه .و�إذا �أريد
من الأهمية مبكان ،كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك� ،أن يت�سنى ِّ
احلد من العنف الإرهابي ،فيجب �أن تتمكن ال�سلطات من �إعادة تركيز اهتمامها على التدخل اال�ستباقي يف مرحلتي
التخطيط والإعداد .ومن �ش�أن جترمي خمتلف الأعمال التح�ضريية الرتكاب اجلرائم ،وكذلك جترمي الت�آمر �أو االتفاق
الإجرامي� ،أن ي�ؤدي �إىل تي�سري التدخل املبكر.
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ومتثل جرميتا الت�آمر واالتفاق الإجرامي منوذجني وا�ضحني ي�ستدعيان التدخل الوقائي �ضد التخطيط للأعمال الإجرامية
والإعداد لها .وميكن �أن يحدد القانون امل�س�ؤولية اجلنائية النا�شئة يف وقت �سابق لوقوع العنف فعليا من خالل مفهوم
"االتفاق الإجرامي" يف القانون املدين و�/أو مفهوم "الت�آمر" يف القانون العام ،وهما مفهومان يحظران االتفاق على
ارتكاب جرمية .ولكي تتحقق اجلرميتان املذكورتان ،ال ي�شرتط ال�شروع يف تنفيذ العمل امل�ضر املق�صود �أو تنفيذه بالفعل،
رغم �أن بع�ض القوانني ت�شرتط القيام بخطوة حت�ضريية لتحقيق م�آرب املجموعة.
بعد) ،تبعا للقانون
وميكن �أن يثري جترمي الت�آمر على �إتيان عمل �إرهابي (حتى يف احلالة التي مل ينفذ فيها العمل الإرهابي ُ
الوطني والتقليد القانوين ال�سائد� ،أنواعا �شتى من ال�صعوبات الإثباتية .غري �أن من املمكن جترمي عمليات الإعداد املايل
للجرائم الإرهابية ،كما هو مطلوب حاليا من الدول الأطراف يف االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب .وهذا النهج
اجلديد ن�سبيا ي�ستحدث ا�سرتاتيجية واعية تتيح التدخل قبل ارتكاب عمل �إرهابي فظيع �أو ال�شروع يف ارتكابه .فبدل
تعريف اجلرمية العنيفة التي ال جتوز املعاقبة عليها �إال عند النجاح يف تنفيذها �أو عند ال�شروع يف تنفيذها ،تق�ضي املادة 2
من االتفاقية بتجرمي �أعمال الإعداد املايل غري العنيفة التي ت�سبق تقريبا كل هجوم �إرهابي.
ويجب �أ ّال يغيب عن البال �أن احلق يف حرية تكوين جمعيات ركيزة من ركائز املجتمع الدميقراطي؛ وهو قاعدة ُي�ستند
�إليها ملمار�سة وحماية احلقوق الأخرى مثل امل�شاركة ال�سيا�سية واحلقوق الثقافية .و�صحيح �أن احلق يف حرية تكوين
جمعيات قد يخ�ضع ال�ستثناءات وقيود مبقت�ضى معظم معاهدات حقوق الإن�سان .غري �أنه ،بالإ�ضافة �إىل احرتام مبد�أي
ال�ضرورة والتنا�سب يف تقييد هذه احلقوق ،ثمة احتياطات حمددة من املهم مراعاتها �أي�ضا ل�ضمان حتديد تلك القيود
حتديدا �ضيقا وعدم التذرع بها لتقييد حقوق �أحزاب املعار�ضة �أو نقابات العمال امل�شروعة �أو املدافعني عن حقوق
الإن�سان ب�صفة م�شروعة .ويجب �أن يتخذ �أي قرار بحظر جماعة �أو جمعية على �أ�سا�س كل حالة على حدة و�أن يكون
خا�ضعا للمراقبة الق�ضائية.
جترمي متويل الإرهاب
من العنا�صر الأ�سا�سية لأي حملة عاملية ناجحة ملكافحة الإرهاب من ُع الإرهابيني واملنظمات الإرهابية من متويل �أن�شطتهم
وهجماتهم املد ّبرة .وقد تطورت اجلهود الدولية الرامية �إىل مكافحة اجلرائم املالية عرب الوطنية ومتويل الإرهاب تطورا
كبريا يف ال�سنوات الأخرية .فخالل عقد الت�سعينات ،كان يقود معظم تلك اجلهود عدد من املنظمات احلكومية
الدولية� ،أبرزها فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال والهيئات الإقليمية التي تعمل على غرارها
و�صندوق النقد الدويل.
وتعززت اجلهود العاملية ملكافحة متويل الإرهاب يف عام  1999بف�ضل االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب .فهذه
االتفاقية تن�ص يف الفقرة  1من املادة  2على �أنه "يرتكب جرمية مبفهوم هذه االتفاقية كل �شخ�ص يقوم ب�أية و�سيلة كانت،
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وب�شكل غري م�شروع وب�إرادته ،بتقدمي �أو جمع �أموال بنية ا�ستخدامها� ،أو هو يعلم �أنها �ست�ستخدم
كليا �أو جزئيا ،للقيام [ببع�ض الأعمال املحددة]".
ووفقا للتعريف الوارد يف االتفاقية ،ينطوي عن�صر النية الكامن وراء متويل الإرهاب على جانبني :ي�شرتط �أن يكون
ال�شخ�ص قد �أقدم على ارتكاب فعلته ب�إرادته و�أن ينوي اجلاين ا�ستخدام الأموال من �أجل متويل �أعمال �إرهابية �أو وهو
يعلم �أنها �ست�ستخدم لهذا الغر�ض.

			 
اجلزء الثاين

املكونات الأ�سا�سية لتدابري ف ّعالة للت�صدي للإرهاب يف �إطار العدالة اجلنائية
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كما ُتلزم االتفاقية الدول الأطراف مبحا�سبة الهيئات االعتبارية يف ظروف معينة .فاملادة  5تلزم كل دولة طرف باتخاذ
التدابري الالزمة للتمكني من �أن يتحمل �أي كيان اعتباري موجود يف �إقليمها �أو َّ
منظم مبوجب قوانينها امل�س�ؤولية �إذا قام
�شخ�ص م�س�ؤول عن �إدارة �أو ت�سيري هذا الكيان ،ب�صفته هذه ،بارتكاب جرمية من�صو�ص عليها يف املادة  .2وهذه امل�س�ؤولية
قد تكون جنائية �أو مدنية �أو �إدارية ،رغم �أن العرف ال�سائد حاليا �أم َي ُل �إىل تقرير امل�س�ؤولية اجلنائية للهيئات االعتبارية
()49
كلما كان ذلك ممكنا.
ويف نف�س ال�سياق ،قرر جمل�س الأمن ،يف الفقرة (1ب) من قراره � ،)2001( 1373أن على الدول جترمي قيام رعاياها
عمدا بتوفري الأموال �أو جمعها ،ب�أي و�سيلة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،أو يف �أرا�ضيها لكي ت�ستخدم يف �أعمال
�إرهابية� ،أو يف حالة معرفة �أنها �سوف ت�ستخدم يف �أعمال �إرهابية.
التحري�ض على الإرهاب
ويف القرار  ،)2005( 1624دعا جمل�س الأمن جميع الدول �إىل �أن تعتمد من التدابري ما قد يكون الزما ومنا�سبا
ومتم�شيا مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل والتي تهدف �إىل ما يلي:
(�أ)	�أن حتظر بن�ص القانون التحري�ض على ارتكاب عمل �أو �أعمال �إرهابية؛
(ب)	�أن متنع مثل ذلـك الت�صرف؛
	(ج)	�أن حترم من املالذ الآمن �أي �أ�شخا�ص توجد ب�ش�أنهم معلومات موثوقة وذات �صلة ت�شكل �أ�سبابـا
جدية تدعو العتبارهم مرتكبني لذلك الت�ص ّرف.
ويف ذلك القرار ،دعا جمل�س الأمن �أي�ضا جميع الدول �إىل موا�صلة بذل اجلهود على ال�صعيد الدويل من �أجل تعزيز
احلوار وتو�سيع �آفاق التفاهم بني احل�ضارات� ،سعيا �إىل منع اال�ستهداف الع�شوائي للأديان والثقافات املختلفة ،واتخاذ
الت�صدي للتحري�ض على ارتكاب �أعمال
كافة التدابري الالزمة واملالئمة ووفقا اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل من �أجل ِّ
والتع�صب ومنع الإرهابيني ومنا�صريهم من تخريب امل�ؤ�س�سات التعليمية والثقافية والدينية.
الإرهاب بدافع التطرف
ّ
ونظرا �إىل �أن الدعاية الإرهابية حتر�ض على التمييز والعداوة والعنف من خالل الدعوة �إىل الكراهية لأ�سباب قومية
�أو عرقية �أو دينية ،ف�إن جترمي هذا التحري�ض و�سيلة مبا�شرة لتنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
حتى عندما ال يتحقق الأذى املحر�ض عليه .ويبدو �أن حظر هذا التحري�ض ا�ستنادا �إىل الأ�س�س الإ�ضافية املتمثلة يف
تو�س ٌع يت�سق متاما مع النهج اال�ستباقي الوقائي الوارد يف املادة  20من العهد.
االختالفات الثقافية ّ
ومع �أن املادة  20من العهد قد ن�صت على وجوب حظر التحري�ض ،فيجب �صوغ �أحكام هذا احلظر بعناية امتثاال
للأحكام الأخرى من العهد التي حتمي حرية الر�أي وحرية التعبري .فحرية التعبري ركيزة �أ�سا�سية من ركائز الدميقراطية
والتمتع بها مرتبط بحقوق �أخرى مهمة مثل حرية الفكر والوجدان والدين .ويجب احلر�ص ال�شديد على �ضمان �أن
يكون �أي تقييد للحق يف حرية التعبري بدافع ال�ضرورة و�أن يكون متنا�سبا.

( )49التو�صية ( 2ب) من التو�صيات الأربعني لفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال.
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وتقدم اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن منع الإرهاب منوذجاً لتحليل امل�سائل ال�سالفة الذكر .ففي املادة  5املعنونة ،التحري�ض
ِّ
على ارتكاب جرمية �إرهابية ،تع ِّرف هذه االتفاقية "التحري�ض على ارتكاب جرمية �إرهابية" كما يلي" :بث ر�سالة �إىل
اجلمهور� ،أو �إتاحتها له بطريقة �أخرى ،بق�صد التحري�ض على ارتكاب جرمية �إرهابية ،عندما يت�س ّبب ذلك ال�سلوك يف
ح�ض على ارتكاب جرائم �إرهابية ب�صورة مبا�شرة �أم مل
وجود خطر ارتكاب جرمية �أو �أكرث من تلك اجلرائم� ،سوا ٌء ّ
يح�ض عليها".
ويتناول هذا التعريف �أربع م�سائل تتعلق بالتفاعل بني جرمية اال�ستفزاز/التحري�ض وبني حرية التعبري:
	(�أ)	ال تجُ ّرم �إال الر�سائل العلنية� ،أما الر�سائل غري العلنية ف ُيعنى بتناولها �ضمن املفاهيم العامة
للم�س�ؤولية اجلنائية التي قد ت�شمل التواط�ؤ �أو االتفاق الإجرامي �أو الت�آمر على ارتكاب اجلرائم �أو املعاونة فيها
�أو التحري�ض عليها �أو �إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنها �أو الإعداد لها �أو تنظيمها �أو توجيهها� ،أو الإ�سهام يف ارتكابها؛
(ب) اعتبار �أي ق�صد ذاتي (للتحري�ض على ارتكاب جرمية �إرهابية) ركنا من �أركان اجلرمية يزيل كثريا
من االعرتا�ضات املحتملة ب�ش�أن حرية التعبري وقيمة اخلطاب الفكري حول الأفكار غري امل�ألوفة؛
(ج)	ال تخ ّول �أي �سلطة ت�شريعية �أو تنفيذية �صالحية �إعالن �أن �أي ر�سالة �أو �شعار �أو رمز �أو فل�سفة
خطرية �أو حمظورة يف حد ذاتها .ويجب �إثبات عن�صر اجلرمية ،وهو كون الر�سالة التي يجري ترويجها �ست�سبب
حمدد؛
خطر ارتكاب جرمية �إرهابية� ،إثباتا مقنعا �أمام هيئة ق�ضائية م�ستقلة يف �سياق واقعي ّ
ُيعاقب على ال�سلوك الذي يث ُبت �أنه ي�س ّبب خطر ارتكاب جرائم �إرهابية� ،سواء انطوى على دعوة
(د)
مبا�شرة �إىل ارتكاب جرائم بعينها �أم ال.
ا�ستبعاد �أي تربير
ال يجوز يف �أي ظرف من الظروف تربير �أي من الأعمال الإرهابية املجرمة باعتبارات �سيا�سية �أو فل�سفية �أو �أيديولوجية
�أو عرقية �أو �إثنية �أو دينية �أو ما �شابه ذلك .وت�ستند مدونة ال�صكوك الدولية ملكافحة الإرهاب �إىل �إدانة قاطعة لهذا النوع
من اجلرائم ،دون قبول �أي �إمكانية تربير �أيديولوجي.
وال يجوز يف نهاية املطاف تربير �أي جرمية �إرهابية باعتبارات ذات طابع �سيا�سي .ومن �ش�أن �إدراج مثل هذه اال�ستثناءات
يف الت�شريعات الوطنية �أن يبطل �إىل حد بعيد مفعول �أحكام التجرمي.
جيم -قانون الإجراءات اجلنائية
ّ
ي�شكل قانون الإجراءات اجلنائية �أحد ال�ضمانات الرئي�سية حلماية �سيادة القانون وهو يوفر �ضمانات قانونية ملمو�سة
حلقوق جميع الذين يتعاملون مع نظام العدالة اجلنائية .وله دور مزدوج يف احلماية االجتماعية من خالل �إجراءات
املالحقة الق�ضائية وحماية املتهمني بتمكينهم من الدفاع عن �أنف�سهم .وي�ضمن موثوقية �إجراءات العدالة اجلنائية،
وبوجه خا�ص ،املحاكمة اجلنائية ،وبذلك ي�ضمن وجود نظام عدالة من�صف.
وقد تتطلب الإجراءات الف ّعالة �ضد الإرهاب يف بع�ض الأحيان �إجراء تعديالت حمددة على قانون الإجراءات.
وهذه التغيريات غالبا ما تدعو �إليها ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب �أو يقت�ضيها االمتثال ملختلف االلتزامات
الأخرى التي تقع على عاتق الدولة مبوجب القانون الدويل .ويكاد يكون يف حكم امل�ؤكد �أن اتخاذ تدابري عملية يف
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�إطار العدالة اجلنائية للت�صدي للإرهاب يتطلب ا�ستعرا�ض قانون الإجراءات القائم ،مبا يف ذلك مقت�ضياته الإثباتية،
من �أجل متكني نظام العدالة اجلنائية من �أداء واجباته املتعلقة بالأمن واحلماية االجتماعية مع تعزيز التزامه ب�سيادة
القانون وحقوق الإن�سان.
وقد �أثار ت�صميم الدول الأع�ضاء على اتخاذ �إجراءات قوية ملكافحة الإرهاب عددا من امل�سائل فيما يتعلق ب�ضرورة
تعزيز ال�ضمانات الإجرائية حلماية حقوق الأفراد .ويجب على الدول لدى و�ضع ا�سرتاتيجياتها املتعلقة مبكافحة
الإرهاب �أن توا�صل التقيد ب�سيادة القانون ،مبا يف ذلك املبادئ واملعايري وااللتزامات الأ�سا�سية مبقت�ضى القانون
اجلنائي والد�ستوري ،التي تر�سم حدود الأن�شطة املباحة وامل�شروعة امل�ضطلع بها يف جمال العدالة اجلنائية من �أجل
مكافحة الإرهاب .ويغلب �أن تتجلى هذه احلدود مبزيد من الو�ضوح يف خمتلف جوانب قانون الإجراءات اجلنائية
والقوانني املنظمة ل�سلطات ال�شرطة .ولذا يجب الرت ّوي كثريا عند اعتماد قوانني خا�صة ملكافحة الإرهاب متثل قطيعة
مع تقاليد القانون اجلنائي.
ويتبينّ من ال�سوابق الق�ضائية املنبثقة عن املحاكم الدولية ،وكذلك عن املحاكم الداخلية� ،أن بع�ض تدابري
مكافحة الإرهاب قد �أف�ضت �إىل �إطالة �أمد االحتجاز دون تهمة واحلرمان من حق الطعن يف عدم م�شروعية
االحتجاز ،واحلرمان من �سبل الو�صول �إىل التمثيل الق�ضائي ،والرتحيل غري القانوين ،ور�صد احلديث مع
()50
املحامي ،واحلب�س االنفرادي.
ويجب توخي احلذر عند تعديل الإجراءات املتبعة عادة لتكييفها مع اخل�صائ�ص الفريدة التي تت�سم بها جرائم الإرهاب.
ومن املرجح �أن يثري �أي تعديل جوهري للإجراءات اجلنائية م�سائل �أ�سا�سية ب�ش�أن �صون حقوق الفرد وحماية �سيادة
القانون و�سالمة �إجراءات العدالة اجلنائية ونزاهتها .وعندما َتعتمد قوانني وطنية �إجراءات خا�صة ملكافحة الإرهاب ،وال
�سيما الإجراءات التي قد تنتهك احلقوق واحلريات الأ�سا�سية ،من املهم و�ضع �ضمانات للحيلولة دون �إمكانية وقوع �أي
حاالت تع�سف.
الآليات الإجرائية والإثباتية
يقت�ضي اتباع ا�سرتاتيجية وقائية ا�ستخدام �آليات م�شروعة للتحقيق والإثبات من �أجل تي�سري التدخل لرفع الدعوى
قبل �أن تقع م�آ�سي الإرهاب ،وذلك مبراعاة �إجراءات احلماية التي تكر�سها �سيادة القانون .و�سوف يكون من العبث،
على �سبيل املثال ،جترمي التخطيط والإعداد ل�شن هجمات �إرهابية وعدم ال�سماح بعد ذلك بتطبيق ما يلزم من تقنيات
حتقيق �سرية لتقدمي الأدلة على وجود �أعمال التخطيط والإعداد هذه.
�صالحيات ال�شرطة
يحدد قانون ت�شريعي ويق ّيد مهام ال�شرطة و�صالحياتها و�إجراءاتها .وقد ت�شمل الت�شريعات ذات ال�صلة قانونا
عادة ما ّ
ويت�ضمن قانون ال�شرطة عادة عنا�صر تنظيمية ،وكذلك
متعلقا بال�شرطة ومدونة للإجراءات اجلنائية ومدونة جنائية.
ّ
ال�صالحيات املخ ّولة يف هذا املجال لقوات ال�شرطة ،وال �سيما يف جمال حفظ النظام العام .وقد ترد �صالحيات ال�شرطة
يف جمال التحقيق على الأرجح يف مدونة الإجراءات اجلنائية الداخلية .ويف كثري من احلاالت ،تعززت هذه ال�صالحيات
يف ال�سنوات الأخرية بت�شريعات خا�صة ،اع ُتمدت يف الغالب نتيجة حادث �أو تهديد �إرهابي.
(.Countering Terrorism, Protecting Human Rights: a Manual، p. 21 )50
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ويرى بع�ض اخلرباء �أن كثريا من �صالحيات التحقيق التي ميكن �أن ت�ستخدمها احلكومات الخرتاق التنظيمات
الإرهابية و�إحباط خططها–كاملراقبة واال�ستعانة باملخربين والتفتي�ش واحلجز والتن�صت على اخلطوط الهاتفية،
واالعتقال واال�ستجواب واالحتجاز–مق ّيدة للغاية ب�شبكة من القوانني وال�سوابق الق�ضائية والقواعد الإدارية.
وي�ؤكدون �ضرورة و�ضع ت�شريعات جديدة لإ�ضفاء املرونة على �صالحيات ال�شرطة وجعلها مفيدة مع احلر�ص يف
الوقت نف�سه على ر�سم حدود لتقليل الإفراط �أو ال�شطط يف تطبيقها(( )51يرد تناول بع�ض هذه امل�سائل يف الف�صل
الثالث املتعلق بدور �إنفاذ القانون).
الإجراءات املتعلقة بتجميد الأموال وحجزها وم�صادرتها
فح�سب ،بل ت�ستلزم �أي�ضا
ال تتطلب الإجراءات الرامية �إىل حظر متويل الأن�شطة الإرهابية حظرا فعاال جترمي �سلوك معني
ُ
تنفيذ الإجراءات املتعلقة ب�أحكام جتميد الأموال وحجزها وم�صادرتها ح�سبما تقت�ضيه االلتزامات التعاهدية النا�شئة عن
االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب )52(.فاملادة  8من هذه االتفاقية تلزم الدول الأطراف مبا يلي:
	"(�أ) تتخذ كل دولة طرف التدابري املنا�سبة وفقا ملبادئها القانونية املحلية لتحديد �أو ك�شف وجتميد �أو
خم�ص�صة لغر�ض ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة  ،2وكذلك العائدات الآتية
حجز �أي �أموال م�ستخدمة �أو ّ
من هذه اجلرائم وذلك لأغرا�ض م�صادرتها عند االقت�ضاء؛
	"(ب) تتخذ كل دولة طرف ،وفقا ملبادئها القانونية الداخلية ،التدابري املنا�سبة مل�صادرة الأموال امل�ستخدمة
�أو املخ�ص�صة لغر�ض ارتكاب اجلرائم املبينة يف املادة  ،2وكذلك العائدات الآتية من هذه اجلرائم".
وبخالف االلتزامات الأو�سع نطاقا املتعلقة بتجميد الأموال مبوجب نظم التجميد التي فر�ضها جمل�س الأمن (انظر
املناق�شة �أدناه) ،ف�إن �أحكام جتميد الأموال وحجزها وم�صادرتها الواردة يف االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب تتبع
النهج الأ�شيع �إزاء م�صادرة الأموال الإجرامية ا�ستنادا �إىل �أداة اجلرمية وعائدات �أ�صول.
ونظرا �إىل �أن �أعمال العنف الإرهابية ُترتكب عادة لأغرا�ض �أيديولوجية ال لغر�ض حتقيق الربح ،ف�إن االتفاقية لي�ست يف
املقام الأول �أداة مل�صادرة عائدات اجلرائم بعد وقوعها؛ بل تركز االتفاقية على تقليل حاالت وقوع الأعمال الإرهابية
بتجميد وحجز وم�صادرة الأدوات االقت�صادية قبل ا�ستخدامها لدعم ارتكاب �أعمال عنف .ويرد الت�أكيد على هذا
الغر�ض الوقائي يف الفقرة  3من املادة  2من االتفاقية التي تن�ص على ما يلي" :لكي ي�شكل عمل ما جرمية من اجلرائم
املحددة يف الفقرة  ،1لي�س من ال�ضروري �أن ت�ستعمل الأموال فعليا لتنفيذ جرمية من اجلرائم امل�شار �إليها يف الفقرة ،1
الفقرة الفرعية (�أ) �أو (ب)".
وقد م ِّولت بع�ض اجلماعات والأحداث الإرهابية عن طريق �أ�شكال خمتلفة من اجلرائم التقليدية .فتفجريات قطار
مدريد التي حدثت يف � 11آذار/مار�س  ،2004على �سبيل املثال ،م ّولت عن طريق جرائم �ضد املمتلكات واالجتار
باملخدرات .غري �أن حظر متويل الإرهاب ،بخالف غ�سل الأموال ،لن يكون ف ّعاال �إذا اقت�صر على الأموال املت�أتية من
م�صدر غري م�شروع .و ُتلزم االتفاقية ،حتقيقا لغر�ضها الوقائي ،بتطبيق التدابري امل�ؤقتة املتعلقة بالتجميد واحلجز وعقوبة
امل�صادرة على �أي �أموال� ،سواء �أكان م�صدرها م�شروعا �أو غري م�شروع� ،إذا ِّقدمت هذه الأموال �أو جمعت لغر�ض
ا�ستعمالها يف ارتكاب �أعمال �إرهابية.
S. Taylor, "Rights, Liberty and Security: Recalibrating the Balance after September 11", in Martin G. (ed.), The New
Era of Terrorism: Selected Readings (Sage Publications, 2004), p. 220
()51

.
( )52لالطالع على �أمثلة من الت�شريعات ،انظر �صندوق النقد الدويل ،قمع متويل الإرهاب :دليل لل�صياغة الت�شريعية( ،وا�شنطن العا�صمة،
�صندوق النقد الدويل.)2003 ،
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وتن�ش�أ التزامات بتجميد الأموال �أي�ضا عن قرارين رئي�سيني �صادرين عن جمل�س الأمن بهذا ال�ش�أن ،وهما القرار 1267
( )1999والقرار  .)2001( 1373فهذان القراران يفر�ضان التزامات �أو�سع نطاقا بتجميد الأموال ب�سبب الع�ضوية يف
جماعة معينة �أو االعتقاد لأ�سباب وجيهة ب�أن �شخ�صا �أو جماعة ما قد ارتكبت عمال �إرهابيا �أو �شرعت يف ارتكابه .ففي
القرار  ،)1999( 1267طالب جمل�س الأمن الطالبان بالكف عن �أعمال معينة تدعم الإرهاب وبت�سليم بن الدن �إىل
بلد يقدم فيه �إىل العدالة .ومن �أجل تنفيذ هذا الطلب ،قرر املجل�س �أن تقوم جميع الدول بتجميد الأموال وغريها من
املوارد املالية ،مبا يف ذلك الأموال الآتية �أو املتولدة من ممتلكات تابعة للطالبان �أو ت�سيطر عليها ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر� ،أو ميتلكها �أو يتحكم فيها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة م�شروع تابع للطالبان �أو خا�ضع ل�سيطرتها ،وفقا ملا تقرره
اللجنة املن�ش�أة مبوجب هذا القرار.
وعدم امتثال الطالبان للقرار  )1999( 1267حدا مبجل�س الأمن يف كانون الأول /دي�سمرب � 2000إىل تو�سيع نطاق
التزامات التجميد من خالل قراره  )2000( 1333لكي ت�شمل �أي�ضا الأ�صول املالية التي تخ�ص الأفراد والكيانات
املرتبطة ب�أ�سامة بن الدن وتنظيم القاعدة .وزاد جمل�س الأمن حت�سني نظام اجلزاءات يف قراره  ،)2002( 1390الذي قرر
فيه املجل�س �أن تتخذ الدول التدابري التالية فيما يتعلق ب�أ�سامة بن الدن و�أع�ضاء تنظيم القاعدة وجماعة الطالبان و�سائر
اجلماعات والأفراد وامل�شاريع والكيانات املرتبطة بهم:
	القيام دون ت�أخري بتجميد الأموال ،وغريها من الأ�صول املالية �أو املوارد االقت�صادية لهذه اجلماعات �أو الأفراد
�أو امل�شاريع �أو الكيانات مبا يف ذلك الأموال امل�ستمدة من املمتلكات التي يحوزونها �أو يتحكمون فيها ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو عن طريق �أ�شخا�ص يعملون حل�سابهم �أو بتوجيه منهم ،و�ضمان عدم �إتاحة �أي من
هذه الأموال� ،أو �أي �أموال �أو �أ�صول مالية �أو موارد اقت�صادية �أخرى ملنفعة ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ،عن طريق رعاياها �أو �أي �أ�شخا�ص داخل �أرا�ضيها.
كما ّقرر جمل�س الأمن ،يف القرار � ،)1999( 1267أن ين�شئ جلنة اجلزاءات املفرو�ضة على القاعدة والطالبان،
التي تت�ألف من جميع �أع�ضاء املجل�س ،والتي حتتفظ بقائمة للأفراد والكيانات امل�ستهدفة ،تعرف با�سم "القائمة
املوحدة" لأنها ت�ضم القوائم املرتبة �أبجديا ب�أ�سماء الأفراد املرتبطني بالطالبان ،والكيانات املرتبطة بالطالبان،
والأفراد املرتبطني بالقاعدة والكيانات املرتبطة بالقاعدة )53(.وحتتفظ اللجنة �أي�ضا بقائمة ب�أ�سماء الأفراد والكيانات
()54
املحذوفة من القائمة املوحدة.
وال يزال اجلدل قائما ب�ش�أن �إمكانية جتميد املمتلكات املكت�سبة ب�صورة غري م�شروعة �إىل �أجل غري م�سمى )55(.وقد
قدم عدة �أفراد من املدرجني يف القائمة طعونا ق�ضائية ا�ستنادا �إىل قانون حقوق الإن�سان الدويل والإقليمي والأحكام
الد�ستورية وقانون الإجراءات الداخلي .ويرد ملخ�ص للدعاوى ذات ال�صلة يف التقارير الدورية ال�صادرة عن فريق
()56
الدعم التحليلي ور�صد اجلزاءات التابع للجنة اجلزاءات املفرو�ضة على القاعدة والطالبان.

( )53القائمة املوحدة متاحة يف املوقع التايل.www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml :
()54
تتاح قائمة ب�أ�سماء الأفراد والكيانات املحذوفة من القائمة املوحدة يف املوقع التايلwww.un.org/sc/committees/1267/docs/:
.Delisted.pdf
()55

Watson Institute for International Studies of Brown University, "Strengthening Targeted Sanctions Through Fair
and Clear Procedures", white paper prepared by the Watson Institute 's Targeted Sanctions Project; the European Convention
on Human Rights (2006), "Due Process and United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions", report to the
Council of Europe; B. Fassbinder, "Targeted Sanctions and Due Process", study commissioned by the Office of Legal Affairs
.of the Secretariat

( )56متاحة على املوقع التايل:

.www.un.org/sc/committees/1267/monitoringteam.shtml
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و�أن�ش�أ جمل�س الأمن يف الفقرة ( 1ج) من قراره  )2001( 1373التزامات ت�ستهدف جتميد الأموال و�أي �أ�صول مالية
�أو موارد اقت�صادية �أخرى تابعة لأ�شخا�ص يرتكبون �أعماال �إرهابية� ،أو يحاولون ارتكابها؛ �أو لكيانات ميتلكها ه�ؤالء
الأ�شخا�ص �أو يتحكمون فيها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة؛ �أو لأ�شخا�ص وكيانات تعمل حل�ساب ه�ؤالء الأ�شخا�ص
والكيانات� ،أو بتوجيه منهم.
وال يحدد القرار �أفرادا �أو كيانات بعينها يجب جتميد �أموالهم ب�سبب �ضلوعهم يف �أعمال �إرهابية وال ين�شئ �آلية لإدراج
�أ�سمائهم يف قائمة .كما �أنه ال يعرف "العمل الإرهابي" .وع ّلقت املحكمة االبتدائية الأوروبية على ال�صعوبات التي
تكتنف تطبيق الفقرة ( 1ج) من القرار  )2001( 1373ب�سبب عدم وجود تعريف معرتف به عامليا ملفهومي "الإرهاب"
()57
و"العمل الإرهابي" يف القانون الدويل.
ونظرا لعدم ورود �شرح جامع مانع يف قرار جمل�س الأمن  )2001( 1373ملاهية الأعمال التي يرتتب عليها االلتزام
بتجميد الأموال ،ف�إن البلدان تطبق تفا�سريها اخلا�صة بها .وكثري من البلدان �أوردت تعاريف للإرهاب �أو الأعمال
الإرهابية يف قوانينها الت�شريعية اجلنائية الداخلية .وميكن يف هذه احلالة تطبيق امل�صادرة باعتبارها عقوبة جنائية مبوجب
املرجح �أن ت�شمل جمي َع املمتلكات املطلوب جتميدها عمال بالقرار .)2001( 1373
القانون الوطني ،لكن من غري ّ
ذلك لأن القرار يق�ضي بتجميد جميع ممتلكات الذين يرتكبون �أعماال �إرهابية �أو يدعمونها ،مبا يف ذلك املمتلكات غري
املخ�ص�صة لال�ستخدام يف الأغرا�ض الإجرامية .وهذه املمتلكات لن تخ�ضع للم�صادرة مبوجب �أحكام املدونة اجلنائية
التي ال تن�ص عادة �إال على تقييد وم�صادرة الأدوات والعائدات الفعلية �أو املق�صودة للجرمية .ولذا يتطلب تنفيذ االلتزام
املفرو�ض مبوجب القرار � )2001( 1373إن�شاء �سلطة معنية بتجميد الأموال يف حمكمة �أو هيئة خمت�صة �أخرى م�ستقلة
عن �إجراءات الدعوى اجلنائية.
وي�ضع بع�ض البلدان واملنظمات الإقليمية قوائمه اخلا�صة بالأ�شخا�ص والكيانات الأجنبية والداخلية التي ترتكب
�أعماال �إرهابية �أو ت�شرع يف ارتكابها �أو تدعمها والتي يجب جتميد �أموالها .وقد اعتمد جمل�س االحتاد الأوروبي املوقفني
امل�شرتكني  1999/727/CFSPو  1999/931/CFSPواملواقف امل�شرتكة الالحقة وطبق لوائح لإنفاذ قراري جمل�س الأمن
 )1999( 1267و )2001( 1373والقرارات الالحقة بكل منهما.
وو�ضع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و�صندوق النقد الدويل قانونا منوذجيا ب�ش�أن غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب( )58لفائدة البلدان التي حتتاج �إىل منوذج ل�صوغ ت�شريع ب�ش�أن تقييد الأموال وامل�سائل املت�صلة به،
مثل امل�صادرة.
التدابري الإجرائية الرامية �إىل حماية ال�شهود واملخربين
ي�ضطلع ال�شهود بدور �أ�سا�سي يف التحقيق يف الأن�شطة الإرهابية ومالحقة القائمني بها �أمام الق�ضاء .وكثريا ما تكون
حمايتهم �أمرا بالغ الأهمية يف جناح �إجراءات العدالة اجلنائية .وميكن النظر يف اتخاذ عدد من التدابري الإجرائية لتح�سني
حماية ال�شهود واملخربين الذين تت�سم م�ساعدتهم ب�أهمية �أ�سا�سية يف منع جرائم الإرهاب والتحقيق فيها ومالحقة
مرتكبيها ق�ضائيا .ويجب �أن تكفل هذه التدابري حتقيق توازن منا�سب بني �ضرورة حماية �سالمة ال�شهود وااللتزام ب�صون
حق املدعى عليهم يف حماكمة عادلة.
( )57انظـــر قرار املحــكمة االبتدائية الأوروبية ب�ش�أن منظمة جماهدي خـــلق الإيرانيـــة �ضــــد املجــل�س

((.Court of First Instance in Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran v. Council (T-228 /02

( )58القانون النموذجي متاح يف املوقع:

.www.imf.org/external/np/leg/amlcft/eng/pdf/amlml05.pdf
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	"�إن قدرة ال�شهود على الإدالء ب�شهادتهم يف بيئة ق�ضائية �أو التعاون مع التحقيقات التي جتريها �أجهزة �إنفاذ القانون
دون خوف من الرتهيب �أو االنتقام �أمر �ضروري للمحافظة على �سيادة القانون".
املمار�سات احل�سنة يف جمال حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية
املتعلقة باجلرمية املنظمة ،املكتب املعني باملخدرات واجلرمية ،ال�صفحة .1

• قواعد الإثبات :من �أجل حماية ال�شهود ،ميكن �أن تنظر الدول يف القيام ب�إ�صالحات �إجرائية من النوع
املتوخى يف املادة  24من اتفاقية اجلرمية املنظمة ،مبا يف ذلك توفري قواعد �إثبات تتيح لل�شهود الإدالء
ب�أقوالهم على نحو ي�ضمن �سالمة ال�شهود ،كال�سماح ب�إمكانية الإدالء بال�شهادة با�ستخدام تكنولوجيا
االت�صاالت مثل و�صالت الفيديو �أو غريها من الو�سائل املالئمة.
• االعرتاف بالأقوال املدىل بها قبل املحاكمة :من �أجل حماية ال�شهود واملخربين ،يلزم �أحيانا النظر
يف و�سائل �إجرائية لالعرتاف بالأقوال املدىل بها قبل املحاكمة .ففي معظم البلدان الأوروبيةُ ،يعرتف
بالأقوال التي ُيدليِ بها قبل املحاكمة �شهو ٌد ومتعاونون مع الق�ضاء باعتبارها �أدلة �صحيحة يف املحكمة،
�شريطة �أن تتاح للأطراف فر�صة امل�شاركة يف اال�ستماع �إىل ال�شهود )59(.ويفيد تقرير �صادر عن فريق خرباء
تابع ملجل�س �أوروبا �أنه ميكن افرتا�ض �أن الأقوال التي يديل بها �شهود قبل املحاكمة �أو التي يديل بها �شهود
دون الك�شف عن هويتهم قد توفر حماية ف ّعالة لل�شهود يف النظام الذي تعترب فيه هذه الإجراءات �أدلة
()60
�صحيحة عموما خالل �سري �إجراءات الدعوى.
• عملية الإف�شاء :هناك نهج �إجرائي �آخر واعد يف جمال حماية ال�شهود واملخربين ،ويتمثل يف تي�سري �إدارة
عملية الإف�شاء وتقليل املخاطر التي ميكن �أن يتع ّر�ض لها ال�شهود وال�شهود املحتملون )61(.ويف كثري من
نظم العدالة يحق ملحامي الدفاع احل�صول على �أقوال ال�شهود �أثناء �إف�شائها ،غري �أن احتمال امل�سا�س ب�أمن
ال�شهود �أو املخربين من جراء هذه العملية يظل قائما.
عدم الك�شف عن هوية ال�شهود واملخربين
يف كثري من البلدان الأوروبية ،يجوز يف ظروف ا�ستثنائية ووفقا لقانون حقوق الإن�سان الأوروبي ال�سماح بعدم الك�شف
عن هوية الأ�شخا�ص الذين يدلون ب�أدلة يف �إجراءات جنائية ،وذلك للحيلولة دون التعرف �إليهم .ويف كثري من البلدان
الآخذة بالقانون املدين ،يتوقف قرار ال�سماح بعدم الك�شف عن هوية ال�شاهد على "قا�ضي التحقيق" ،الذي يجب عليه
�أن يت�أكد من اخلطر الذي يتعر�ض له ال�شاهد ،وكذلك من هويته وم�صداقيته وموثوقيته )62(.ويتحقق ذلك من خالل
�إجراء مقابلة ميكن �أن ال يح�ضرها املتهم وحماميه واملدعي العام .ويف حال ا�ستبعاد ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،يجوز لهم متابعة
املقابلة عن طريق و�صلة �صوتية مع متويه ال�صوت بوا�سطة جهاز تغيري ال�صوت (�أو و�سيلة �أخرى م�أمونة) ،ويجب �أن تتاح
()63
للدفاع فر�صة طرح الأ�سئلة (�إما بوا�سطة الو�صلة ال�صوتية �أو ب�إحالة الأ�سئلة �إىل قا�ضي التحقيق قبل بدء املقابلة).
N. Piancete, "Analytical Report", in Council of Europe, Terrorism: Protection of Witnesses and Collaborators of
Justice (Strasbourg, France, Council of Europe, 2006), p. 22
()59

.

Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe (Strasbourg,
France, Council of Europe, 2004), p. 22
()60

.
( )61على �سبيل املثال ،تعترب املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة الت�أخر يف الك�شف عن هوية ال�شاهد قبل املحاكمة تدبريا ميكن �أن
تتخذه املحكمة لتوفري القدر املنا�سب من احلماية ل�شاهد معني.
( )62لالطالع على درا�سة للمجموعة الوافرة من ال�سوابق الق�ضائية التي تت�ضمن مبادئ هامة من مبادئ قانون حقوق الإن�سان الدويل ب�ش�أن عدم
الك�شف عن هوية ال�شاهد ،انظر D. Lusty, "Anonymous Accusers: an Historical and Comparative Analysis of Secret Witnesses in
.Criminal Trials", The Sydney Law Review, 24, 2002, p. 363
(.Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe, p. 19 )63
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ويف كثري من الأحيان ميكن �أي�ضا ال�سماح بالإغفال اجلزئي لهوية ال�شهود املعر�ضني للخطر .وذلك ب�أن تتاح للمدعى
عليه فر�صة لطرح �أ�سئلة على ال�شهود مبا�شرة ،دون �أن ي�ضطر ال�شهود �إىل ذكر �أ�سمائهم وعناوينهم .ويف هذه احلاالت ،ال
يطلع على هويتهم �إال قا�ضي املحاكمة .و�أحيانا ت�ستخدم و�سائل مع ّينة للتمويه حتول دون تعرف املتهم �إىل هوية ال�شاهد
ومن ثم ت�ضمن حماية ال�شهود ،وهو تدبري ي�ستخدم �أ�سا�سا حلماية هوية موظفي ال�شرطة ال�سريني.
وقد قبلت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف كثري من الأحيان �شرعية اال�ستعانة مبخربين ُمغفلي الهوية خالل
التحقيقات الأولية ،غري �أنها �شددت �أي�ضا على �أن اللجوء �أثناء املحاكمة �إىل ا�ستخدام املعلومات التي ُيح�صل عليها
بهذه الطريقة يطرح م�شكلة من حيث النـزاهة )64(.ونادرا ما ُيلج�أ �إىل �إجراء ال�سماح ب�إغفال هوية ال�شاهد كليا �أو جزئيا،
حتى عندما يجيزه القانون ،لأن هذا الإجراء ميكن عند التطبيق �أن يحد من مقبولية خمتلف عنا�صر ال�شهادة )65(.ويف
بع�ض احلاالت� ،إذا كان اال�ستماع �إىل �شاهد بح�ضور املدعى عليه يعر�ض �صحة ال�شاهد و�سالمته خلطر و�شيك ،ميكن
�سماع �أقوال ال�شاهد يف غياب املدعى عليه ،وذلك من �أجل حماية ال�شاهد من التهديدات اللفظية �أو البدنية على
()66
ال�سواء ،وكذلك من التخويف بطريقة �ألطف من جانب املدعى عليه ،مثل النظرات �أو احلركات التهديدية.
وتثري ال�شهادات املغفلة امل�صدر بع�ض امل�سائل فيما يتعلق بحقوق املدعى عليهم يف حماكمة عادلة .وقد و�ضعت املحكمة
الأوروبية حلقوق الإن�سان بع�ض القيود على اال�ستعانة بال�شهادة املغفلة امل�صدر )67(.ويجب �أن يعرف القا�ضي هوية
ال�شاهد و�أن يكون قد �سمع �أقوال ال�شاهد بعد �أداء اليمني وقرر �أنها موثوقة ويجب �أن ينظر يف �أ�سباب طلب �إغفال
الهوية؛ ويجب املوازنة بني م�صالح الدفاع وم�صالح ال�شهود ويجب �أن تتاح للمدعى عليهم وحماميهم فر�صة طرح
�أ�سئلة على ال�شاهد؛ وال يجوز �أن ت�ستند الإدانة على �أ�سا�س �أقوال ذلك ال�شاهد وحده )68(.ووفقا للمحكمة الأوروبية
حلقوق الإن�سان ،تتوقف مقبولية ال�شهادات املغفلة امل�صدر على ظروف الق�ضية وعلى ثالثة مبادئ نابعة من ال�سوابق
الق�ضائية )69(:هل هناك �أ�سباب مقنعة تربر �إغفال الهوية؟ هل هناك تعوي�ض كاف عن القيود املفرو�ضة نتيجة لذلك على
املمار�سة الفعلية حلقوق الدفاع؟ هل ت�ستند الإدانة ح�صرا �أو ب�صورة جوهرية �إىل هذه ال�شهادة املغفلة امل�صدر؟ وقد �سنت
قواعد خا�صة ب�ش�أن �إغفال الهوية يف �أملانيا وبلجيكا وجمهورية مولدوفا وفرن�سا وفنلندا وهولندا )70(.وتق�ضي ت�شريعات
بع�ض الدول (مثل جمهورية مولدوفا) ،بوجوب ت�أكيد �أقوال �شاهد مغفل الهوية لكي تعترب �صحيحة.

( )64املرجع نف�سه ،ال�صفحة .31
( )65املرجع نف�سه ،ال�صفحة .20
( )66املرجع نف�سه ،ال�صفحة .20
( )67املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،في�سري �ضد هولندا� 14 ،شباط/فرباير .2002
()68

X. Lameyre and M. Cardoso, "La délation en droit pénal français, une pratique qui ne dit pas son nom", in J. P.
Brodeur and F. Jobard (eds.), Citoyens et délateurs—La délation peut-elle être civique ? (Paris, Editions Autrement, 2005),
p. 152

.

Council of Europe, Terrorism: Special Investigation Techniques (Strasbourg, France, Council of Europe, 2005), p. 31؛
ا�ضطلعت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،بف�ضل الأحكام ال�صادرة عنها ،بدور هام من خالل "و�ضع احلدود القانونية التي يجب �أن تخا�ض
يف نطاقها احلرب على اجلرمية املنظمة يف �أوروبا" ،وخ�صو�صا فيما يتعلق باال�ستعانة باملخربين ال�سريني وال�شهود املغفلي الهوية :انظر C. Fignaut
()69

and L. Paoli (eds.), Organized Crime in Europe—Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond
(Dordrecht, the Netherlands, Springer, 2004), p. 628

(.N. Piancete, "Analytical Report", p. 19 )70

.
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املقدم �إىل اللجنة التح�ضريية للمحكمة اجلنائية الدولية املعنية
و�أكدت الرابطة الدولية ملحامي الدفاع يف تقريرها ّ
بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات �أن "الإغفال التام لهوية ال�شهود ال يكون منا�سبا �إال يف احلاالت التي يكون فيها
()71
املبلغ �شخ�صا �ساعد يف اكت�شاف �أدلة مقبولة ،لكنه ال يديل ب�أقواله �ضد املتهم يف الدعوى".
اال�ستعرا�ض الدوري للت�شريعات
لعل احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات حا�سمة حلماية �أمن النا�س تدفع الدولة �إىل �أن تعتمد على وجه اال�ستعجال تدابري
جديدة ملكافحة الإرهاب ،دون �أن ت�سنح لها �أحيانا فر�صة بحث �آثار تلك الإجراءات ب�صورة وافية من منظور حقوق
الإن�سان �أو �سيادة القانون .ويف كثري من الأحيان تعتمد الإ�صالحات الت�شريعية ب�صورة طارئة .ومن ثم فمن الأهمية
مبكان �إجراء ا�ستعرا�ضات دورية للت�شريعات ،وال �سيما عندما تكون الظروف امللحة التي �أدت �إىل اعتماد الت�شريع قد
هد�أت حدتها.
وتتحدد املراقبة الق�ضائية ح�سب كل حالة على حدة وتتوقف على املوارد املتاحة للمتقا�ضني لالنخراط يف الدعوى.
وميكن اقرتاح �آليات �أخرى لإخ�ضاع الأحكام اخلا�صة للفح�ص الدقيق كالقيام على �سبيل املثال بتعيني م�ستعر�ض
خا�ص (كما هو احلال يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية)� ،أو ا�ستعرا�ض من جانب الكونغر�س (كما
هو احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية)� ،أو ا�ستعرا�ض من جانب جلنة برملانية (كما يف كندا) .ومن �ش�أن اال�ستعرا�ض
الذي يجريه �سيا�سيون منتخبون دميقراطيا �أن يعزز امل�ساءلة العامة.
وقد �أدرج بع�ض الدول يف ت�شريعها املتعلق مبكافحة الإرهاب �شرطا خا�صا باال�ستعرا�ض �أو حتى �شرط انتهاء .وهذا
اال�ستعرا�ض املطلوب يتيح فح�ص القانون فح�صا دقيقا من منظور احرتام �سيادة القانون .والغر�ض من اال�ستعرا�ض هو
تقرير مدى تعزيز �أهداف القانون (�أي توفري الأمن) على نحو يتفق مع مبد�أي �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان.
وميكن �أن يكون هذا اال�ستعرا�ض مفيدا عندما تكون هناك بواعث قلق ب�ش�أن ال�سرعة التي اعتمد بها الت�شريع �أو ب�ش�أن
طبيعة الأحكام اجلديدة �أو عندما حتوم �شكوك حول تنفيذ وتطبيق التدابري امل�ستحدثة مبوجب الت�شريع.
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ثالثا -دور �سلطات �إنفاذ القانون
حتديات مع ّينة يف جمابهة الإرهاب �ضمن �إطار عمل ي�سوده
يواجه موظفو ال�شرطة وغريهم من موظفي �إنفاذ القانون ّ
حتد من قدرة ال�شرطة عندما تواجه م�ؤامرة �إرهابية،
حكم القانون ومراعاة حقوق الإن�سان� .إ ْذ كثرياً ما تظهر القيود التي ّ
وخ�صو�صاً حينما تكون تلك امل�ؤامرة ذات طبيعة دولية .وباعتبار ال�صعوبات التي تنطوي عليها عمليات ك�شف الأن�شطة
الإرهابية والتحقيق فيها وال�سيطرة عليها ،وهذا عدا عن ذكر منع الأفعال الإرهابية العنيفة ،ال ّبد لأجهزة ال�شرطة من
للت�صدي للإرهاب .و�أما باعتبار ال ُبعد
�أن تنظر يف ال�سبل الكفيلة بتعزيز قدراتها التقنية والب�شرية واال�سرتاتيجية الالزمة ّ
الدويل الذي يت�سم به كثري من الأن�شطة الإرهابية ،ف�إنه ال ّبد لأجهزة ال�شرطة من �أن ت�سعى �أي�ضاً �إىل تطوير قدراتها على
التعاون يف ميدان �إنفاذ القانون .و�أخرياً ،ف�إنه ب�سبب خا�صتي التعقيد واحل�سا�سية اللتني تت�سم بهما عمليات مكافحة
املهم �أن ُتعنى كل �أجهزة �إنفاذ القانون ب�إن�شاء �آليات قومية للإدارة الر�شيدة والقيادة ال�صحيحة وامل�ساءلة
الإرهاب ،من ّ
وحماية النـزاهة.

من واجبات ال�شرطة

"يحرتم املوظفون املك ّلفون ب�إنفاذ القوانني� ،أثناء قيامهم بواجباتهم ،الكرامة الإن�سانية ويحمونها ،ويحافظون على حقوق الإن�سان
لكل الأ�شخا�ص ّ
ويوطدونها".
مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني
(قرار اجلمعية العامة  ،169/34املرفق)

غري �أن مكافحة الإرهاب تتط ّلب من ال�شرطة �أن تعمل على نحو وثيق مع القوى الع�سكرية و�أجهزة اال�ستخبارات .علماً
ب�أن هنالك خماطرة يف �أن ي�ؤ ّدي هذا التعاون �إىل التبا�س يف التمييز بني ال�شرطة واجلي�ش ،و�إىل ع�سكرة �سلك ال�شرطة،
وكذلك �إىل �إ�ضعاف رقابة الهيئات املدن ّية و�إ�شرافها على ال�شرطة .ويف حال عدم حماية نزاهة ال�شرطة وا�ستقاللها ،ف�إن
مكافحة الإرهاب قد ت�ؤدي �إىل ت�سيي�س ال�شرطةّ ،مما ميكن �أن ينال من �شرعيتها وم�صداقيتها يف عيون ال�سكان .ولهذا
ال�سبب ،يجب على الدول �أن تع ّرف وظيفة ال�شرطة يف �إطار تدابري مكافحة الإرهاب و�أن تبينّ حدودها بو�ضوح.
تع�سفية وغري متح ّيزة ،من دون تدخّ ل يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية .ويف
وال ّبد لل�شرطة من �أن تقوم ب�أداء وظيفتها بطريقة غري ّ
املهم �أي�ضاً وجود �ضمانات حتكم ذلك اال�ستقالل،
حني يقت�ضي ذلك وجود قدر معينّ من اال�ستقالل العملياتي ،ف�إن من ّ
لأن الإفراط يف اال�ستقالل الذاتي قد ي�ؤدي �إىل �إ�ساءات يف ا�ستعمال ال�سلطة .وبغية �صون ذلك التوازن الدقيق ،ف�إن من
ال�ضروري �أن تقوم ال�شرطة بعملها يف بيئة ت ّت�سم بال�شفافية ،ويجب �أن تكون حتت طائلة امل�ساءلة عن ت�ص ّرفاتها.
ويف هذا الف�صل ُينظر يف عدد من امل�سائل احلا�سمة ،ومنها ا�ستعمال طرائق حتقيق ف ّعالة وم�شروعة ،وا�ستعمال �صالحيات
االعتقال واالحتجاز ،وا�ستعمال �أ�ساليب ا�ستجواب ف ّعالة وم�شروعة ،ومنع جميع �أ�شكال عرقلة �سري العدالة .و�سوف
وجه انتباه خا�ص �إىل ق�ضايا حماية ال�شهود ،والتحقيق يف جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتعاون الدويل يف
ُي َّ
ميدان �إنفاذ القوانني.
49
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�ألف -طرائق التحقيق
تتط ّلب طبيعة امل�ؤامرات والأن�شطة الإرهابية ال�س ّرية والأ�سلوب النمطي الذي ت ّتبعه املنظمات الإرهابية يف عملياتها ا ّتباع
عدة هيئات دولية و�إقليمية معنية بحقوق الإن�سان �إىل ت�سليط ال�ضوء على خماطر
متخ�ص�صة .وقد عمدت ّ
طرائق حتقيق ّ
التمييز التي ينطوي عليها بع�ض طرائق �إنفاذ القانون امل�ستخدمة يف مكافحة الإرهاب .ومن اجلائز القول بعبارة عامة ب�أن
جلوء ال�شرطة �إىل اتباع طرائق حتقيق قد تع ّر�ض حقوق الأفراد للخطر ال ميكن ت�سويغه �إ ّال مبقت�ضى �أ�سباب معقولة ت�ستند
البت فيما �إذا كان لدى ال�شرطة م�س ّوغات ،يف بع�ض الظروف اخلا�صة ،للح ْيد عن
�إىل مبادئ ال�ضرورة والتنا�سب .وعند ّ
ويف�سرها ح�صر ّياً ما �أمكن:
الأ�ساليب العادية واملعتمدة التي متار�سها ال�شرطة ،ي�ستطيع املرء �أن ي ّتبع املعايري التالية ّ
تعدياً �أو � ّأقل �ضرراً كان ميكن
	ال�ضرورة :هل ُي ّعد التدبري امل َّتخذ �ضرورياً حقاً ،و�ألي�س هناك تدابري �أخرى � ّأقل ّ
اللجوء �إليها لتحقيق الغر�ض نف�سه؟
	الف ّعالية :هل ثبت بالربهان� ،أن ذلك التدبري ميكن �أن يحقّق الغايات التي تُوخّ ي لأجلها� ،أو هل هنالك
�أ�سا�س مو�ضوعي معقول لالعتقاد بذلك؟
مدى ي�ض ّر ذلك التدبري بحقوق الأفراد؟
ال�ضرر� :إىل � ّأي ً
	الأثر الثانوي :هل ُيحتمل �أن ينتج عن التدبري � ّأي �آثار ثانوية غري م�ستح�سنة ،مبا يف ذلك ربمّ ا الت�أثري يف
قدرة ال�شرطة �إجما ًال على العمل بفعالية مع جمتمع حملي معينّ � ،أو يف رغبة املجتمع املحلي يف التعاون مع
ال�شرطة؟ وهل ُيحتمل �أن ُي�سهم التدبري يف �إحلاق و�صمة �س ّيئة بفئات مع ّينة؟
تعيني ِ�سمات ا ُ
جلناة وا�ستهداف الفئات
يف القيام بالتحقيقات اخلا�صة مبكافحة الإرهاب ،ي�صعب يف كثري من الأحيان ا�ستبانة هو ّية امل�شتبه فيهم املحت َملني.
ولأن بع�ض املجتمعات املحل ّية املع ّينة ميكن �أن تقرتن ب�أن�شطة �إرهابية ،قد متيل ال�شرطة �إىل الرتكيز على تلك املجتمعات
املحلية املع ّينة من �أجل منع وقوع �أحداث �إرهابية .غري �أن تعيني ال�سِ مات بناء على االنتماء العرقي �أو على االنتماء
التحديات .وقد دعت جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري الدول �إىل
يعد ا�ستجابة م�شروعة ملواجهة تلك ّ
الديني ال ّ
"كفالة �أ ّال تنطوي � ّأي تدابري م ّتخذة يف �سياق مكافحة الإرهاب على متييز من حيث الغر�ض �أو الأثر يقوم على �أ�سا�س
الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو العرقي ،و�أ ّال يخ�ضع غري املواطنني للو�صم �أو الت�صوير ب�صورة منطية مقبولة
العرق �أو اللون �أو َ
()72
تحُ ّدد على �أ�سا�س عرقي �أو �إثني".
"ال ميكن ت�س��ويغ �أي فرق يف املعاملة ي�س��تند ح�صراً �أو بقدر حا�س��م �إىل الأ�صل العرقي ل ّأي �شخ�ص ،يف �أي جمتمع دميقراطي
التعددية واحرتام الثقافات املختلفة".
معا�صر يقوم على مبادئ ّ
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان 13،كانون الأول/دي�سمرب  ،2005ق�ضية تيمي�شيف �ضد رو�سيا ،الفقرة .42

ويف حني �أن ا�ستبانة ال�سِ مات التي ت�ستند �إىل عوامل ُمرب َهن �إح�صائياً على اقرتانها مب�سلك �إجرامي معينّ قد تكون
من الأدوات الف ّعالة حينما تكون موارد �إنفاذ القانون حمدودة ،ف�إن ا�ستخدام ال�سِ مات العامة التي متثّل تعميمات �أو
ممح�صة هو و�سيلة �إ�شكالية �إىل �أق�صى حد .ذلك �أن تعيني ال�سِ مات الذي ي�ستند �إىل افرتا�ضات خا�صة
قوالب منطية غري َّ
رجح على نحو
بالقوالب النمطية ب�أن الأ�شخا�ص الذين ينتمون �إىل �أ�صل "عن�صري" �أو وطني �أو عرقي �أو ديني معينّ ُي ّ
خم�صو�ص �أن يرتكبوا جرائم قد ي�ؤ ّدي �إىل ا ّتباع ممار�سات تتعار�ض مع مبد�أ عدم التمييز .وقد �أعرب املق ِّرر اخلا�ص عن
( )72التو�صية العامة الثالثون ب�ش�أن التمييز �ضد غري املواطنني ،التي اعتمدتها جلنة الق�ضاء على التمييز العن�صري خالل دورتها اخلام�سة
وال�ستني (الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة التا�سعة واخلم�سون ،امللحق رقم  ، )A/59/18( 18الف�صل الثامن ،الفقرة .)10
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بالغ قلقه من �أن �سلطات �إنفاذ القوانني يف �شتى الدول قد اعتمدت ممار�سات يف مكافحة الإرهاب ت�ستند �إىل �سِ مات
تت�ضمن خ�صائ�ص مثل انتماء ال�شخ�ص العن�صري �أو العرقي �أو الوطني الأ�صلي �أو الديني املف َرت�ض.
للإرهابيني ّ
والحظ �أي�ضاً املق ّرر العام ،ب�ش�أن تعزيز حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية وحمايتها يف �أثناء مكافحة الإرهاب� ،أن
عدة ،ومنها مث ًال
املحددة بنا ًء على الأ�صل الوطني �أو العرقي �أو االنتماء الديني ُت�ستخدم �أي�ضاً يف �سياقات ّ
ال�سِ مات ّ
�سياق التدابري الرقابية اخلا�صة بالهجرة .ومن ثم ف�إن ممار�سة �أ�سلوب تعيني ال�سِ مات الإرهابية تثري دواعي قلق بخ�صو�ص
عدد من احلقوق الإن�سانية .كما �إن مبادرات التنقيب عن البيانات ،التي ت�ستند �إىل تعيني �سِ مات �إرهابية عامة ت�شتمل
على خ�صائ�ص فئوية كاالنتماء الديني �أو الأ�صل الوطني ،قد ِّ
تع�سفياً ،ينال
ت�شكل تدخّ ًال غري متنا�سب ،ومن ث َّم يكون ّ
احلق يف اخل�صو�صية ،الذي تكفله املادة  17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وقد �أعرب املق ّرر
من ّ
امل�ستمدة من القوالب النمطية قد ي�ؤ ّدي �إىل م�ساندة
اخلا�ص عن القلق من �أن تعيني ال�سِ مات القائم على االفرتا�ضات
ّ
انفعاالت النـزعات العدائية و ُرهاب الأجانب لدى اجلمهور العام جتاه الأ�شخا�ص من من�ش�أ عرقي �أو ديني معينّ .
هذا ،وال ّبد للدول من �أن تع ّزز تدابري الرقابة احلدودية باعتبارها واحدة من الطرق امل ّتبعة يف ا�ستبانة الأخطار الأمنية يف
مراكز الدخول �إىل �أقاليمها .غري �أن الر�أي الذي ذكرته مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أن تعيني ال�سِ مات والفرز
فح�سب �إىل اخل�صائ�ص الدينية �أو العن�صرية هو �أ�سلوب متييزي وغري منا�سب� )34(.إذ �إن الك�شف ِّ
املبكر لهوية
باال�ستناد
ُ
الإرهابيني امل�شتبه فيهم ميكن ت�سهيله من خالل اعتماد فحو�ص �أمنية متن ّوعة ومن خالل تعزيز التعاون بني �سلطات
حر�س احلدود و�أجهزة اال�ستخبارات و�سلطات الهجرة واللجوء التابعة للدول املعنية ،وكذلك بالتعاون مع منظمات مثل
املنظمات الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) ومكتب ال�شرطة الأوروبي (اليوروبول).
وبغية منع املمار�سات العن�صرية وغريها من املمار�سات التي ال ميكن ت�سويغها يف تعيني ال�سِ مات ،لع ّله من ال�ضروري
�أن تعتمد الدول الت�شريعات الالزمة حلظر هذه املمار�سات على وجه التحديد .كما �إن الت�شريعات الوطنية التي حتظر
التمييز العن�صري ينبغي �أن تتناول ن�شاط ال�شرطة و�ضبط الأمن على وجه التحديد كذلكّ .
ولعل من املفيد �أي�ضاً �أن
يخ�ص خمتلف
تراجع الدولة ت�شريعاتها لكي تق ّرر ما �إذا كانت ّ
حتدد على نحو كاف "معايري اال�شتباه املعقول" فيما ّ
ين�ص من ُ
قبل على
املمار�سات التي ت ّتبعها �أجهزة ال�شرطة و�ضبط الأمن يف التحقيقات والتدخّ الت .ف�إذا كان القانون ال ّ
"معيار لال�شتباه املعقول" ،فقد يكون من ال�ضروري �إدخال معيار يقت�ضي عدم جواز ممار�سة ال�صالحيات ذات ال�صلة
ب�أن�شطة الرقابة واملراقبة ال�س ّرية والتحقيق �إ ّال بنا ًء على ا�شتباه ي�ستند �إىل معايري مو�ضوعية.
وقد يكون من ال�ضروري ،عند وجود تقارير ذات م�صداقية عن ممار�سات غري مقبولة يف تعيني ال�سِ مات واال�ستهداف،
القيام بتمحي�ص دقيق يف ممار�سات ال�شرطة و�ضبط الأمن من �أجل مراجعة ال�سيا�سات العامة ومناهج التدريب وطرائق
الإ�شراف والقواعد الإجرائية العملياتية .وعندما ال توجد الآليات الإدارية الالزمة للقيام بهذا التمحي�ص الدقيقّ ،
فلعل
من ال�ضروري �إن�شاء �سلطة م�ستق ّلة لتتوىل القيام بهذه املراجعة .كما �إن مراجعة �إح�صاءات �أجهزة ال�شرطة و�ضبط الأمن
يقدم تقييماً �أ ّولياً للممار�سات التمييزية املحتملة.
وبياناتها على نحو تف�صيلي بح�سب فئات اللغة والدين واجلن�سية قد ّ
وميكن حت�سني ممار�سات �أجهزة ال�شرطة و�ضبط الأمن بتوفري التدريب ب�ش�أن التو�سيم العن�صري واملعايري املوجودة حالياً
بخ�صو�ص �إثبات "اال�شتباه املعقول" .وال ّبد �أي�ضاً من �ضمان �إجراء حتقيقات ف ّعالة بوا�سطة هيئة م�ستق ّلة �أو �آلية �إ�شراف
مدنية يف احلاالت املزعومة من التمييز العن�صري �أو �إ�ساءة الت�ص ّرف بدافع عن�صري من قِبل ال�شرطة ،وكذلك �ضمان
�إنزال العقوبة املالئمة ب�أولئك الذين اقرتفوا تلك الأفعال .و�أخرياً ،يجب اتخاذ التدابري الكفيلة ب�إتاحة الإمكانية وتوفري
يتقدموا
الأمان ل�ضحايا �أ�ساليب التو�سيم والتمييز العن�صريني وغريهما من الأ�ساليب والأ�شكال غري املقبولة لكي ّ
()73
للإبالغ عن وقوع تلك احلادثات �إىل ال�سلطات املعنية.
حمددة يف هذا اخل�صو�ص �ضمن التو�صية رقم  11ب�ش�أن مكافحة العن�صرية
(ّ )73قدمت اللجنة الأوروبية ملناه�ضة العن�صر ّية
والتع�صب تو�صيات ّ
ّ
املقدمة يف �إطار ال�سيا�سة العامة للجنة ،والتي اع ُتمدت يف  29حزيران/يونيه .2007
والتمييز العن�صري يف �أجهزة ال�شرطة و�ضبط الأمنّ ،
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جمع املعلومات اال�ستخباراتية
حيازة املعلومات عن اجلماعات الإرهابية وحتليل تلك املعلومات و�سيلتان �أ�سا�سيتان ملنع �أعمال الإرهاب .وميكن جمع
املعلومات من خالل امل�صادر املفتوحة وامل�صادر امل�سترتة �أي�ضاً ،كما ميكن احل�صول عليها من �سائر �أجهزة ال�شرطة داخل
البلد وخارجه .وميكن حت�سني عملية جمع املعلومات بوا�سطة التقنيات التكنولوجية ،وكذلك من خالل تنمية العالقات
ب�سائر �أ�صحاب امل�صلحة ،كاملجتمع املحلي و�أجهزة �إنفاذ القانون الأخرى و�أجهزة اال�ستخبارات واحلكومات الأجنبية.
كما �إن �أن�شطة جمع املعلومات اال�ستخباراتية ،وخ�صو�صاً املراقبة ال�سر ّية ،يجب �أن تكون ّ
منظمة مبوجب القانون ،و�أن
تتوىل الرقابة عليها هيئات م�ستق ّلة ،و�أن تخ�ضع �أي�ضاً للمراجعة الق�ضائية .ويجب �أن يكون � ّأي ت�ص ّرف ي�ؤدي �إىل الت�أثري
يف احلياة اخل�صو�صية ل ّأي �شخ�ص حمدداً ّ
ومنظماً مبوجب القانون .ومن ثم ف�إن � ّأي عملية للبحث �أو املراقبة �أو جمع
املعلومات فيما يتعلق ب� ّأي فرد من الأفراد يجب �أن يكون م�أذوناً بها مبقت�ضى القانون .كذلك ف�إن القوانني التي ت�أذن
حتدد بتف�صيل الظروف الدقيقة التي ُي�سمح فيها بذلك التدخّ ل،
بالتدخّ ل يف احلياة اخل�صو�صية ال�شخ�صية يجب �أن ّ
ويجب �أ ّال ُتنفَّذ بطريقة متييز ّية.
وحتظر املادة  17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على الدول الأطراف التدخّ ل يف خ�صو�صيات
الأ�شخا�ص امل�شمولني �ضمن الوالية الق�ضائية للدولة ،وتقت�ضي من الدول حماية �أولئك الأ�شخا�ص مبوجب القانون من
تع�سفي �أو غري قانوين يف خ�صو�صياتهم .وقد باتت ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب احلديثة ت�شمل اجلهود
� ّأي تدخّ ل ّ
الرامية �إىل جمع املعلومات عن �أعداد كبرية من الأفراد وحتليلها وا�ستخدامها .وعمدت دول كثرية �إىل تو�سيع نطاق
التن�صت
�صالحيات املراقبة والقدرات الالزمة لها لدى �أجهزتها امل�س�ؤولة عن �إنفاذ القوانني تو�سيعاً كبرياً (مبا يف ذلك ّ
ال�سلكي ،وا�ستخدام و�سائل التعقّب ،ور�صد االت�صاالت عرب الإنرتنت) .وهذه املمار�سات امل�أذون لأجهزة �إنفاذ القوانني
احلد من خ�صو�صية الأفراد املعنيني .كما �إن ا�ستخدامها يثري ت�سا�ؤالت عن
با ّتباعها تنطوي على احتماالت ت�ؤدي �إىل ّ
كيفية العمل على حماية البيانات التي تجُ َمع على هذا النحو ،وكذلك تخزينها ،والت�شارك فيها مع �أجهزة �أخرى ،عندما
تقت�ضي ال�ضرورة ذلك.
وعندما تجُ َمع املعلومات ال�شخ�صية ال ّبد من حمايتها منعاً من الو�صول �إليها �أو �إف�شائها �أو ا�ستخدامها على نحو ع�شوائي
�أو غري قانوين .وينبغي كذلك وجود تدابري احتياطية تتيح للأفراد االطمئنان من �أن بياناتهم ال�شخ�صية حمفوظة
لأغرا�ض �إنفاذ القانون ،و�أن يكون مب�ستطاعهم ت�صويب البيانات غري ال�صحيحة �أو �إلغا�ؤها.
النظم اال�ستخباراتية والت�شارك يف املعلومات
�إن طبيعة التهديدات الإرهابية حت ِّتم بال�ضرورة �أ ّال يكون جمع املعلومات وحتليلها مق ّيداً باحلدود الإقليمية �أو بنطاق البنية
التنظيمية املعنية )74(.ومن ثم ف�إن الت�شارك يف املعلومات واال�ستخبارات بني �أجهزة الأمن و�إنفاذ القانون و�سيلة هامة يف
منع الأعمال الإرهابية وغريها من الأفعال الإجرامية اخلطرية ال�ش�أن .وقد �آتت اجلهود الرامية �إىل زيادة هذه املبادالت
يف املعلومات بع�ض النتائج الإيجابية ،ولكنها �أظهرت �أي�ضاً ،يف كثري من الأحوال� ،أن الأطر القانونية الداخلية والدولية
التي حتكم هذه املبادالت غري وافية بالغر�ض.
و ُيحرز حالياً بع�ض التقدّ م على ال�صعيد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي من �أجل �ضمان تلبية �آليات التبادل الراهنة
احتياجات التعاون يف املجال الق�ضائي ويف ميدان �إنفاذ القوانني ،مع احلر�ص يف الوقت نف�سه على توفري ال�ضمانات ال�ضرورية
من �أجل حماية البيانات ال�شخ�صية واحلقوق يف اخل�صو�صية الفردية .و�إن معاهدة بروم ،امل�ؤرخة � 27أيار/مايو  ،2005التي
()74

Eveline R. Hertzberger, Counter-Terrorism Intelligence Cooperation in the European Union
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كانت الدول املو ّقعة عليها �أ�ص ًال �إ�سبانيا و�أملانيا وبلجيكا وفرن�سا ولك�سمبورغ والنم�سا وهولندا ،و�أُدرجت يف الإطار القانوين
م�صممة بق�صد م�ساعدة الدول على حت�سني الت�شارك يف املعلومات من
اخلا�ص باالحتاد الأوروبي ،لهي مثال على مبادرة َّ
()75
�أجل منع اجلرائم الإرهابية واجلرائم العابرة احلدود والهجرة غري القانونية ومكافحتها .وينبغي الإ�شارة �أي�ضاً �إىل القرار
الإطاري ال�صادر عام  2006عن جمل�س االحتاد الأوروبي ب�ش�أن تب�سيط م�سار تبادل املعلومات واال�ستخبارات بني �سلطات
�إنفاذ القانون التابعة للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي )76(،الذي ُير�سي املبادئ الأ�سا�سية لتبادل املعلومات واال�ستخبارات
الف ّعال وال�سريع لأغرا�ض القيام بالتحقيقات اجلنائية �أو العمليات اال�ستخباراتية اجلنائية .وتقع على عاتق كل دولة امل�س�ؤولية
عن توفري الأطر القانونية والرقابية التنظيمية التي ُي�سرت�شد بها يف هذه املبادالت عرب النظم املتعدّ دة ،وكذلك عن �ضمان عدم
تعري�ض �سالمة عملية �إقامة العدالة اجلنائية �أو �أجهزة العدالة اجلنائية املعنية للخطر.
ا�ستخدام املخربين واملتواطئني من املجرمني
عندما ت�سعى ال�شرطة �إىل ف�صم روابط امل�ؤامرات الإجرامية والإرهابية ومنع وقوع اجلرائم الإرهابية ،كثرياً ما حتتاج
املدعى عليهم واملتواطئني يف اجلرائم الراغبني يف التعاون وتقدمي �أدلة �إثباتية عن
�إىل التعويل على �شهادات �شركاء ّ
�شركائهم ال�سابقني )77(.ومع �أن البع�ض قد يجادل ب�أنه لي�س هنالك �أدلة كافية تثبت فعالية هذا النهج بعينه )78(،ف�إن
ا�ستخدام املخربين واملتواطئني من املجرمني يعترب عادة عن�صراً �أ�سا�سياً يف حتقيق النجاح يف ك�شف الإرهاب واجلرمية
املنظمة ومالحقتهما ق�ضائياً )79(.وتبعاً لذلك ،تر ّوج اتفاقيات واتفاقات دولية خمتلفة فع ًال ال ّتباع هذه الطرائق )80(.ومن
وحتدد كيف ومتى ميكن �أن ُت�ستخدم �أدلة
ال�ضروري �أي�ضاً يف بع�ض الأحيان وجود قوانني وطنية ت�أذن بهذه املمار�ساتّ ،
الإثبات ،التي يتم احل�صول عليها من خالل م�صادر من هذا القبيل ،لغر�ض �إدانة ال�شخ�ص املتهم.
وب�سبب �أهمية "�شهادة املتواطئ يف اجلرم" يف الق�ضايا التي ت�شمل الإرهاب ،ف�إن اللجوء �إىل �أ�ساليب امل�ساومة على
�صفقة للإقرار باجلرم وعرو�ض الإعفاء من العقوبة �أو الت�ساهل يف احلكم ،كثرياً ما ي�ؤدي دوراً حا�سماً يف جمع الأدلة
الإثبات ّية ويف حتقيق النجاح يف املالحقة الق�ضائية لهذه الق�ضايا .ولذلك ،يتبينّ يف املمار�سة العملية �أن تدابري حماية
ال�شهود ،باعتبارها و�سيلة ميكن اللجوء �إليها حل ْمل املخبرِ ين من املجرمني على التعاون ،تكون مقرتنة بتدابري �أخرى مثل
امل�ساومة على �صفقة للإقرار باجلرم والإعفاء من العقوبة وتخفيف �أحكام العقوبة.
ولكن يف معظم البلدان ال تزال
وكثرياً ما ُيربم اتفاق ر�سمي بني املخبرِ وال�شرطة َّ
تو�ضح فيه التزامات كال الطرفنيْ .
أ�شد �إحكاماً لإدارة العالقة باملخبرِ ين ،يف �صيغة مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية قانونية
هنالك حاجة �إىل توفري �إطار � ّ
وكذلك فيما يخ�ص زيادة الإ�شراف من جانب جهة م�ستقلة.
( )75املرجع نف�سه ،ال�صفحتان  89و.90
( )76القرار الإطاري ال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي  ، 2006/960/JHAوامل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب  ،2006ب�ش�أن تب�سيط م�سار
تبادل املعلومات واال�ستخبارات بني �سلطات �إنفاذ القانون التابعة للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي (اجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي،L 386 ،
 29كانون الأول/دي�سمرب .)2006

Council of Europe, Combating Organised Crime: Best Practice Surveys of the Council of Europe, p. 22; A. J.
Schreiber, "Dealing with the Devil: an examination of the FBI's troubled relationship with its confidential informants",
Columbia Journal of Law and Social Problems, vol. 34, No. 4 (2001), pp. 301- 368
()77

.

N. R. Fyfe and J. Sheptycki, Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases: An International
London, Home Office, 2005); also N. R. Fyfe and J. Sheptycki, "International( 0/Review, Home Office Online Report 27
trends in the facilitation of witness co-operation in organized crime cases", European Journal of Criminology, vol. 3,
No. 3 (2006), pp. 319- 355
()78

.
( )79على �سبيل املثال.J. P. Laborde, �tat de droit et crime organisé (Paris, Dalloz, 2005( ،
املوجهة من جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء بخ�صو�ص
( )80على �سبيل املثال ،اتفاقية اجلرمية املنظمة وتو�صية جمل�س �أوروبا رقم ّ ،Rec(2001)11
املبادئ التوجيهية ب�ش�أن مكافحة اجلرمية املنظمة ،والتي اعتمدتها جلنة الوزراء يف � 19أيلول�/سبتمرب .2001
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ا�ستخدام �أ�ساليب التحقيق احلديثة
ال ميكن املغاالة يف الت�أكيد على ف ّعالية �أ�ساليب كاملراقبة الإلكرتونية والعمليات امل�سترتة وتدابري الت�سليم املراقب .وهذه
الأ�ساليب مفيدة ب�صفة خا�صة يف التعامل مع اجلماعات املعقّدة طريقة عملها ،وذلك ب�سبب ما ينطوي عليه �إحراز �سبل
الو�صول �إىل املعلومات عنها وجمع اال�ستخبارات عن عملياتها من �صعوبات مت� ّأ�صلة و�أخطار كامنة .ومن ثم ف�إن املنجزات
املتقدمة ،مثل املراقبة عرب احلدود با�ستخدام ال�سواتل واعرتا�ض املكاملات الهاتفية من خالل الو�صالت
التكنولوجية ّ
ال�ساتلية ،تتيح الإمكانية لعمليات التحقيق عرب احلدود من دون �أن يح�ضرها �ضابط التحقيق الأجنبي �شخ�صياً.
وال ّبد من �إعادة النظر يف الرتتيبات والت�شريعات الداخلية ذات ال�صلة بهذه الأ�ساليب وذلك جلعلها تتمثّل هذه
مت�س بحقوق الإن�سان،
التطورات التكنولوجية ،مع احلر�ص على �أن تو�ضع يف احل�سبان التام يف �أثناء ذلك � ّأي تبعات قد ّ
وكذلك احلاجة �إىل تي�سري التعاون الدويل يف هذا ال�صدد .وحيثما يكون حمتم ًال �أن ت�ؤدي �أ�ساليب التحقيق اخلا�صة
عمن يقوم بتنفيذها
�إىل التدخّ ل يف احلقوق املكفولة ،يجب عندئذ �أن تخ�ضع للرقابة الفعلية من جانب هيئات م�ستق ّلة ّ
�شخ�صاً كان �أم هيئة.
وقد �أ ّدت التطورات التكنولوجية اجلديدة وطرائق التحقيق احلديثة �إىل ن�شوء م�سائل جديدة بخ�صو�ص م�شروعية هذه
واملدعني العامني واملحاكم
الطرائق ،وحماية حقوق الأفراد امل�شمولني يف �أثناء م�سار التحقيق .ومن واجب ال�شرطة ّ
�ضمان ا�ستخدام هذه الطرائق على نحو قانوين ووفقاً ملعايري حقوق الإن�سان ال�سارية.
املدعني العامني �أن يكونوا حذرين جداً يف ا�ستخدامهم الأدلة الإثباتية التي يح�صلون عليها من خالل
ويجب على ّ
تطبيق هذه الطرائق "احلديثة" .كما �إن الأ�سا�س القانوين للتعاون يف امل�سائل اجلنائية بالن�سبة �إىل ال�ضباط الذين
املدعني العامني واملحاكم فهناك ت�سا�ؤالت
منتحلة لي�س �أ�سا�ساً قوياً دائماً .و�أما بالن�سبة �إىل ّ
يعملون حتت �ستار �أو بهو ّية َ
املجمعة يف دول �أخرى من خالل تطبيق طرائق لي�ست بال�ضرورة مقبولة يف دولتهم
عن جواز ا�ستخدام الأدلة الإثباتية َّ
تعد انتهاكاً لقانون تلك
هم ،وكذلك عن ا�ستخدام �أدلة �إثباتية ح�صل عليها موظفون ر�سميون يف دولة �أخرى ب�أ�ساليب ّ
يتم احل�صول عليها نتيجة لتعاون بني �أجهزة ال�شرطة
الدولة .وال ريب يف �أن التحقّق من م�شروعية الأدلة الإثباتية التي ّ
على ال�صعيد الدويل ال يخلو من �صعوبات �إجرائية وعملية.
باء -االعتقال واالحتجاز
حرمان الأفراد من حريتهم ال�شخ�صية واحدة من �أ�شيع الو�سائل امل ّتبعة يف مكافحة اجلرمية والإرهاب ومنعهما .ومع �أن م�صطلحي
"االعتقال" و"االحتجاز" كثرياً ما ُي�ستخدمان على نحو قابل ال�ستبدال �أحدهما بالآخر ،فهما ي�شريان �إىل مفهومني خمتلفني.
()81
ووفقاً ملجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع ّر�ضون ل ّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن،
ي�شري التعبري "اعتقال" �شخ�ص ما �إىل فعل القب�ض عليه بدعوى ارتكابه ُجرماً �أو مبوجب �إجراء من �سلطة ما .ولهذا ف�إن �إلقاء
قا�ض لإعادة النظر فيه� ،أو قد يتم ب�أم ٍر �إداري ("ب�إجرا ٍء
القب�ض على �شخ�ص ما قد يجري بنا ًء على �أ�سباب جنائية و ُيحال �إىل ٍ
ولكن لي�س ذلك بال�ضرورة.
من �سلط ٍة ما") .والأ�شخا�ص املقبو�ض عليهم ُيحتجزون يف كثري من الأحيانْ ،
و�إن التطبيق اجلائز قانوناً لل�صالحيات املخ َّولة العتقال الأ�شخا�ص واحتجازهم يجب �أن يكون مق ّيداً قانوناً ب�شروط
حمددة تكون مب ّينة بو�ضوح يف القانون ،وت�ستلزِم امل�ساءلة ب�ش�أنها الحقاً .و�أما مبادئ حقوق الإن�سان الرئي�سية التي يجب
ّ
توجه التطبيق اجلائز قانوناً لل�صالحيات املخ َّولة لالعتقال واالحتجاز فهي كما يلي:
�أن ّ
• يجب �أن يكون ٌ
تع�سفياً؛
كل من االعتقال واالحتجاز جائزاً قانوناً ولي�س ّ
• يجب �أن يكون كل من االعتقال واالحتجاز وفقاً لإجراءات مق ّررة مبوجب القانون؛
( )81قرار اجلمعية العامة  ،173/43املرفق.

اجلزء الثاين

	

املكونات الأ�سا�سية لتدابري ف ّعالة للت�صدي للإرهاب يف �إطار العدالة اجلنائية

55

• يجب �أن ُيعا َمل الأفراد الذين ُيعتقلون �أو الذين ُيحتجزون معامل ًة تتوافق مع مبد�أ افرتا�ض الرباءة،
وينبغي احتجازهم منف�صلني عن الأ�شخا�ص املُدانني؛
َل/املحتجز الفوري �أمام
يحدد القانون �آجا ًال زمنية مع ّينة ودقيقة ب�ش�أن مثول ال�شخ�ص املعتق
• ينبغي �أن ّ
َ
�سلطة ق�ضائية؛
املعتقل/املحتجز �سبل االت�صال مب�ست�شار قانوين ،ويجب �أن يكون مب�ستطاعه
• يجب �أن ُتتاح لل�شخ�ص
َ
التوا�صل مع امل�ست�شار ب�س ّرية تا ّمة؛
املوجهة �إليه ،بلغة
• يجب �إعالم ال�شخ�ص
َ
املعتقل/املحتجز ب�أ�سباب �إلقاء القب�ض عليه/احتجازه ،وبال ّتهم َّ
ميكنه فهمها؛
املعتقل/املحتجز بحقوقه ،مبا فيها احلق يف احل�صول على م�ست�شار قانوين؛
• يجب �إعالم ال�شخ�ص
َ
املحتجز ،وهو ّية ال�شخ�ص
• يجب �أن يتم ت�سجيل تاريخ اعتقال �شخ�ص ووقته و�أ�سبابه ،وه ّوية املعتقل �أو َ
مهمة القب�ض عليه ،ووقت وتاريخ �أول مثول لل�شخ�ص �أمام �سلطة ق�ضائية،
(�أو الأ�شخا�ص) الذي نفّذ ّ
ت�سجي ًال تاماً ح�سب الأ�صول امل ّتبعة؛
املعتقل/املحتجز احلقُ يف �سبل االت�صال بالعامل اخلارجي؛
• لل�شخ�ص
َ
تبت املحكمة ب�ش�أن قانونية
• لل�شخ�ص
املعتقل/املحتجز احلقُ يف �إجراءات تقدمي دعوى لدى حمكمة لكي ّ
َ
القب�ض عليه �أو احتجازه �أو كليهما (احلق يف املثول �أمام الق�ضاء).
"معقولية" اال�شتباه التي يجب �أن ي�ستند �إليها القب�ض على �شخ�ص ما (اعتقاله) ّ
ت�شكل جزءاً �أ�سا�سياً من ال�ضمانة الواقية من
تع�سفياً
القب�ض على الأ�شخا�ص واحتجازهم ّ
"�إن توافر "ا�ش��تباه معقول" يفرت�ض م�س��بقاً وجود وقائع �أو معلومات من �ش�أنها �أن تر�ضي مراقباً مو�ضوعياً ب�أن ال�شخ�ص املعني
قد يكون ارتكب ا ُجلرم .غري �أن ما قد ُيعترب "معقو ًال" �سوف يتوقّف على املالب�سات .ويف هذا اخل�صو�ص ،ف�إن اجلرمية الإرهابية
تندرج �ضمن فئة خا�صة� .إذ ب�سبب ما يالزمها من خماطر احتمال وقوع خ�سائر يف الأرواح ومعاناة �إن�سانية ،تكون ال�شرطة ُمل َزمة
امل�س��تمدة من م�صادر �س ّرية.
باملبادرة �إىل الت�ص�� ّرف مبنتهى اال�س��تعجال يف متابعة كل املعلومات املتاحة ،مبا يف ذلك املعلومات
ّ
عالوة على �أن ال�ش��رطة كثرياً ما قد ُت�ض��ط ّر �إىل القب�ض على �إرهابي م�ش��تبه فيه وذلك بنا ًء على معلومات موثوق بها ،ولكن ال
ميكن ك�شفها �إىل امل�شتبه فيه �أو تقدميها يف املحكمة لدعم التهمة ،من دون تعري�ض م�صدر املعلومات للخطر".

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،ق�ضية فوك�س وكامبل وهارتلي �ضد اململكة املتحدة
� 30آب�/أغ�سط�س  ،1990الفقرتان  32و.34

�أما القب�ض على الأ�شخا�ص بنا ًء على التو�سيم العرقي فهو ت�ص ّرف يناق�ض املبد�أ الذي يقت�ضي �أ ّال يكون القب�ض على
للتع�سف ي�ستوجب �ضمناً عدم القب�ض على �شخ�ص ما �أو توقيفه �أو تفتي�شه
تع�سفياً �أبداً .وهذا الرف�ض ّ
�أي �شخ�ص ّ
لأ�سباب متييزية.
تع�سفي ًا
حظر اعتقال الأ�شخا�ص واحتجازهم ّ
تقت�ضي الفقرة  3من املادة  9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية �أنه يجب ،يف الق�ضايا اجلنائية� ،إح�ضار
(حمتجز) للمثول �سريعاً �أمام قا�ض �أو �أحد املوظفني املخ ّولني قانوناً
� ّأي �شخ�ص موقوف (مقبو�ض عليه) �أو معتقل
َ
مبمار�سة �صالحيات ق�ضائية .ومن حق ال�شخ�ص املوقوف الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل تلك املحكمة من دون �إبطاء
يف قانونية توقيفه �أو اعتقاله ،وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري قانوين.
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"ال يجوز لأي موظف من املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يقوم ب�أي عمل من �أعمال التعذيب �أو �أن يتغا�ضى عنه ،كذلك
ال يجوز لأي من املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يتذ ّرع ب�أوامر عليا �أو بظروف ا�ستثنائية كحالة احلرب� ،أو التهديد باحلرب،
�أو تهديد للأمن القومي� ،أو عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي� ،أو �أية حالة �أخرى من حاالت الطوارئ العامة ،لتربير التعذيب
�أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة".
مدونة قواعد �سلوك املوظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني
(قرار اجلمعية العامة  ،169/34املرفق ،املادة .)5

علماً ب�أنه لي�س ّثمة �إجابة دقيقة �أو �شاملة من �سلطة مرجعية على ال�س�ؤال عن كم �ساعة �أو يوماً يجيز حكم القانون
احتجاز �شخ�ص قبل ا ّتهامه �أو الإفراج عنه .غري �أن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التابعة ملفو�ضية الأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان ،واملن�ش�أة لر�صد االمتثال للعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ب ّينت ،يف تعليقها العام
ولكن يف ر�أي
رقم  8لعام � ،1982أن القانون يف معظم الدول الأطراف ّ
يحدد قيوداً زمنية �أكرث دقة يف هذا اخل�صو�صْ ،
اللجنة يجب �أ ّال تتجاوز الآجال ب�ضعة �أيام.
املادة  9من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
تع�سفا .وال يجوز حرمان �أحد من حريته �إال
	" -1لكل فرد حق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه .وال يجوز توقيف �أحد �أو اعتقاله ّ
لأ�سباب ين�ص عليها القانون وطبقاً للإجراء املق ّرر فيه.
توجه �إليه.
يتوجب �إبالغه �سريعاً ب�أية تهمة ّ
يتوجب �إبالغ �أي �شخ�ص يتم توقيفه ب�أ�سباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما ّ
"ّ -2
يقدم املوقوف �أو املعتقل بتهمة جزائية� ،سريعاً� ،إىل �أحد الق�ضاة �أو �أحد املوظفني املخولني قانوناً مبا�شرة وظائف ق�ضائية ،ويكون
	"ّ -3
من حقه �أن يحاكم خالل مهلة معقولة �أو �أن يفرج عنه .وال يجوز �أن يكون احتجاز الأ�شخا�ص الذين ينتظرون املحاكمة هو القاعدة
العامة ،ولكن من اجلائز تعليق الإفراج عنهم على �ضمانات لكفالة ح�ضورهم املحاكمة يف �أية مرحلة �أخرى من مراحل الإجراءات
الق�ضائية ،ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقت�ضاء.
	" -4لكل �شخ�ص ُحرم من حريته بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل 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".

احلق يف التبليغ ويف االت�صال حني االعتقال
املوجهة �إليه ،ويف االت�صال مبحام عقب اعتقاله فوراً� .أما
� ّأي �شخ�ص ُيعتقل له احلق يف �إعالمه بحقوقه ،ويف معرفة التهمة َّ
يف حالة اعتقال مواطن �أجنبي ،ف�إن االتفاقات والربوتوكوالت العاملية ب�ش�أن مكافحة الإرهاب واتفاقية فيينا للعالقات
القن�صلية( )82كلها تقت�ضي �أن لل�شخ�ص احلق يف االت�صال مبمثّل للدولة التي هو من رعاياها ويف �أن يزوره ذلك املمثّل.
و�أما يف حالة اعتقال �شخ�ص عدمي اجلن�سية ،ف�إن ذلك ال�شخ�ص له احلق يف االت�صال باللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،
ويف �أن يزوره ممثّل الدولة التي يقيم يف �إقليمها ذلك ال�شخ�ص عادةً ،وكذلك يف �إعالمه بحقوقه.

( )82الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
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�أما بخ�صو�ص احلق يف تلقي امل�ساعدة من حمامي الدفاع ،فقد �أعربت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان عن القلق من
املحتجزين من �سبل الو�صول �إىل حمام فوراً عقب �إلقاء القب�ض عليهم )83(.و�أما
ج ّراء تدابري مكافحة الإرهاب التي حترم َ
ين�ص على مهلة زمنية–والتي يجب �أن تكون ق�صرية–من �أجل �إتاحة �سبل الو�صول املو َم�أ �إليها فهي
احلاجة �إىل تدبري ّ
حاجة ميكن ت�سويغها ،لكنها يجب �أن تكون مطابقة ملقت�ضيات املادتني  9و 14من العهد الدويل املذكور.
حتجزون يف كثري من الأحيان يف مرافق االحتجاز لدى ال�شرطة .ويف تلك
وعقب �إلقاء القب�ض على الأفراد ،ف�إنهم ُي َ
()84
و�صحتهم .ويجب �أي�ضاً على ال�شرطة �أن ت�ضمن عدم
احلاالت تكون ال�شرطة ُمل َزمة ب�ضمان �سالمة �أولئك الأفراد ّ
�إخ�ضاع � ّأي فرد ،وهو رهن االحتجاز يف عهدتها ،للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة.
ول�سوف جتد بلدان كثرية �أن من ال�ضروري �أن تُعنى ب�إعادة النظر يف �سيا�ساتها العامة و�إجراءاتها العملياتية والتوجيهات
اخلا�صة بال�شرطة وبرامج التدريب ذات ال�صلة مبمار�سات ال�شرطة بخ�صو�ص القب�ض على امل�شتبه فيهم واحتجازهم امل�ؤ ّقت.
جيم -ا�ستجواب امل�شتبه فيهم ومقابلتهم
مقابلة ال�شخ�ص امل�شتبه فيه هي طريقة من طرائق التحقيق التي ُت ّتبع من �أجل جمع املعلومات التي ميكن �أن تع ّزز
يوجه م�ساره مبد�أ افرتا�ض
التحقيق �أو �أن ُت َ
�ستخدم ك�أدلة �إثبات خالل املحاكمة .لكن ا�ستخدام هذه الطريقة يجب �أن ِّ
الرباءة .واحلق يف التزام ال�صمت حق مت�أ�صل يف افرتا�ض الرباءة .عالوة على ذلك ،ف�إن الفقرة ( 3ز) من املادة  14من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية تبينّ �أن من حق كل �شخ�ص م ّتهم "�أ ّال ُيكره على ال�شهادة �ضد نف�سه
�أو على االعرتاف بذنب" .كما �أن املبد�أ  21من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع ّر�ضون
بن�صه على ما يلي:
ل ّأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن� ،صريح متاماً يف هذا اخل�صو�ص ّ
املحتجز �أو امل�سجون ا�ستغ ً
الال غري الئق بغر�ض انتزاع اعرتاف منه �أو
	" -1يحظر ا�ستغالل حالة ال�شخ�ص َ
�إرغامه على جترمي نف�سه ب�أية طريق �أخرى �أو ال�شهادة �ضد �أي �شخ�ص �آخر.
	" -2ال ُيع ّر�ض �أي �شخ�ص حمتجز �أثناء ا�ستجوابه للعنف �أو التهديد �أو لأ�ساليب ا�ستجواب تنال من قدرته
على اتخاذ القرارات �أو من حكمه على الأمور".
فتن�ص
كما ِّ
تقدم جمموعة املبادئ ،يف املبد�أ  23منها �أي�ضاً ،توجيهات �إر�شادية بخ�صو�ص �إجراء اال�ستجواب/املقابلةّ ،
حمتجز �أو م�سجون ،والفرتات
�سجل و ُتعت َمد بالطريقة التي ّ
يحددها القانون ّمدة � ّأي ا�ستجواب ل�شخ�ص َ
على �أن " ُت َّ
الفا�صلة بني اال�ستجوابات ،وكذلك هو ّية املوظفني الذين يجرون اال�ستجوابات وغريهم من احلا�ضرين".
و�أما التعذيب وغريه من �أ�شكال املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة فهي حمظورة حظراً مطلقاً� .إ ْذ �إن املادة  7من
تن�ص على �أنه "ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو ّ
احلاطة
العهد الدويل ّ
بالكرامة" .ويرد تعريف �شامل ملفهوم "التعذيب" يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.

( )83تقرير الأمني العام عن حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب (.)A/58/266
( )84مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني ،املادة ( 6قرار اجلمعية العامة  ،169/34املرفق).
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املادة  1من اتفاقية مناه�ضة التعذيب

"لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يق�صد بـ «التعذيب» �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد ،ج�سدياً كان �أم عقلياً ،يلحق عمداً ب�شخ�ص ما
بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص� ،أو من �شخ�ص ثالث ،على معلومات �أو على اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه
ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �أي �شخ�ص ثالث �أو عندما يلحق مثل هذا الأمل �أو العذاب ل ّأي �سبب من الأ�سباب
يقوم على التمييز �أياً كان نوعه� ،أو يح ّر�ض عليه �أو يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو �أي �شخ�ص �آخر يت�ص ّرف ب�صفته الر�سمية.
يت�ضمن ذلك الأمل �أو العذاب النا�شئ فقط عن عقوبات قانونية �أو املالزم لهذه العقوبات �أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها".
وال ّ

الق�سر ال ينبغي قبولها ك�أدلة
كذلك ف�إن املعلومات التي يتم احل�صول عليها من خالل التعذيب �أو غريه من �أ�شكال ْ
وين�ص املبد�أ  27من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتع ّر�ضون ل ّأي �شكل
�إثبات يف املحكمةّ .
من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن على �أنْ " ُي�ؤخذ يف االعتبار عد ُم التق ّيد بهذه املبادئ يف احل�صول على الدليل لدى
حمتجز �أو م�سجون".
ّ
البت يف جواز قبول ذلك الدليل �ضد �شخ�ص َ
يخ�ص تدابري مكافحة
ويف ال�سنوات الأخرية� ،أخذت م�س�ألة التعذيب و�إ�ساءة املعاملة تربز يف �سياقات كثرية فيما ّ
الإرهاب .ويف  22ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،2001أ�صدرت جلنة مناه�ضة التعذيب ،التابعة ملفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق
موجهاً �إىل الدول الأطراف يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الإن�سان ،بياناً ّ
الال�إن�سانية �أو املهينةّ ،
تذكرها فيه "بطبيعة معظم االلتزامات التي �أخذتها على عاتقها من حيث �إنها التزامات ال ميكن
التح ّلل منها" لدى ت�صديقها على اتفاقية مناه�ضة التعذيب .وقد �أعربت اللجنة مراراً وتكراراً عن قلقها من �أن �أ�ساليب
التحقيق املنافية لأحكام املادة  7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ال تزال ُت�ستخدم ،ح�سبما ُي ّدعى،
تم�سك بها كم�س ِّوغ ال ّتباع
و�أن ّ
حجة "الدفع بال�ضرورة" ،غري املع َرتف بها مبقت�ضى العهد الدويل ،كثرياً ما ُي َتذ َّرع و ُي ّ
�أ�ساليب ا�ستجواب تبلغ درجة جتعلها �شك ًال من �أ�شكال التعذيب.
"�إن مقت�ضيات التحقيق وال�صعوبات التي ال ُي َنكر وجودها يف �صميم مكافحة اجلرمية ،وخ�صو�صاً فيما يتعلق بالإرهاب ،ال ميكن
حتد من احلماية التي ينبغي توفريها بخ�صو�ص �سالمة الأفراد البدنية".
�أن ت�ؤدي �إىل و�ضع قيود ّ
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،ق�ضية توما�سي �ضد فرن�سا� 27 ،آب�/أغ�سط�س  ،1992الفقرة .115

املحتجزين من امل�شتبه يف كونهم �إرهابيني م�س�ألة اخل�شية من
ومن امل�سائل التي تدعو �إىل القلق فيما ّ
يخ�ص ا�ستجواب َ
ا�ستخدام تدابري ْق�سر ّية غري جائزة ،حتى و�إن مل تبلغ يف مفعولها م�ستوى �إيقاع "�أمل �أو عذاب �شديد" ّمما حتظره اتفاقية
مناه�ضة التعذيب .وقد يكون اللجوء �إىل التدابري التي ت�س ّبب امل�شقّة و�سيلة ال ميكن اجتنابها من �أجل حتقيق �أغرا�ض
االحتجاز ،و�ضمان �سالمة الأفراد العاملني يف مهام احلرا�سة �أو اال�ستجواب .غري �أن تلك امل�شقّة �إذا مل يكن لها ما
ي�س ّوغها من �ضرورات االحتجاز وال�سالمة امل�شروعة و�إمنا الغر�ض منها هو قهر �إرادة ال�شخ�ص الذي ُي�س َتج َوب بغية
�ضمان احل�صول على معلومات منه ،ف�إنها ت�صبح غري م�سموح بها مبوجب الفقرة ( 3ز) من املادة  14من العهد الدويل.
دال -منع عرقلة �سري العدالة
هنالك �أ�شكال �شتى من عرقلة �سري العدالة ميكن �أن تعوق اجلهود التي ُت َبذل ،يف �إطار نظام العدالة ،من �أجل
التحقيق يف اجلرائم الإرهابية ومالحقتها ق�ضائياً� .إ ْذ ميكن �أن ت�شمل هذه العرقلة حمـاولة الت�أثري على ال�شهود
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وترهيبهم )85(،وحماولة الت�أثري على املح َّلفني ،وترهيب موظفي العدالة )86(.ولذلك ال ّبد من تطبيق تدابري من �أجل
ب�شدة لكل املحاوالت الرامية �إىل عرقلة �سري �إجراءات العدالة اجلنائية.
منع كل �أ�شكال عرقلة �سري العدالة ،والت�صدِّ ي ّ
كما �إن الأو�ضاع املع ّينة اخلا�صة بالفئات واجلماعات امل�ست�ضعفة �ضمن املجتمع تتط ّلب االنتباه �أي�ضاً .ذلك �أن هذه
الفئات واجلماعات ميكن �أن تقع عر�ضة للرتهيب الذي ي�ستهدف املجتمع املحلي ب�أ�سره من جانب اجلماعات الإرهابية
الت�صدي لهذا النوع من الرتهيب �سعياً �إىل منع الإرهاب .وكثرياً ما يلزم
والع�صابات الإجرامية .ولهذا ف�إن من املهم ِّ
تطبيق ا�سرتاتيجيات وا�سعة النطاق بغية حماية املجتمعات املحلية ب�أجمعها من الرتهيب واالنتقام من قِبل التنظيمات
الإرهابية واملتعاطفني معها .ومن ّثم ف�إن م�س�ألة ترهيب املجتمع املحلي )87(،والتي كثرياً ما ُتعزى �إىل �أ�شكال �شتى من
التمييز� ،إمنا هي م�س�ألة يجب مقاربتها من منظور عري�ض النطاق� .إذ �إن املجتمعات املحلية التي ت�ستهدفها اجلماعات
الإرهابية وترهبها وت�ستغ ّلها ال ّبد لها من �أن ت�شعر ب�أنها �آمنة بقدر كاف لكي ت�ستجيب �إىل التعاون مع ال�سلطات .وال ّبد
لأع�ضاء هذه املجتمعات من �أن يعتقدوا جازمني ب�أنهم لن ُيتخ ّلى عنهم �إذا ما ا�ستجمعوا �شجاعتهم من �أجل املبادرة �إىل
�إبالغ ال�سلطات �أمراً مريباً .وعالوة على كل �شيء ،من املهم احلر�ص على �أ ّال ت�ؤدي ممار�سات مكافحة الإرهاب �إىل جعل
هذه املجتمعات املحلية �أكرث عر�ض ًة من ذي قبل ملخاطر الرتهيب والإكراه من قِبل اجلماعات املتط ّرفة �أو الإرهابية.
والرتهيب على �صعيد املجتمع املحلي ب�أ�سره ي�شتمل على "�أفعال ُيق�صد بها �إ�شاعة �إح�سا�س عام باخلوف و�إحداث موقف
واملدعني العامني� ،ضمن �أو�ساط جمتمع حملي معي" )88(.وهذا الو�ضع ميكن �أن
ينحو �إىل عدم التعاون مع ال�شرطة ّ
ي�صبح بالغ الأهمية بخ�صو�ص بع�ض املجتمعات املحلية عندما يحاول م�ؤ ِّيدو الإرهابيني �إحلاق ال�شبهة بال�شهود املحتملني
وتعري�ضهم للمالحقة الق�ضائية املحتملة ب�سبب �صالتهم بعنا�صر �إرهابية )89(.كما �إن الرتهيب على �صعيد املجتمع املحلي
التقدم للإدالء
واملدعني العامني لأنه يث ّبط عزمية ال�شهود وال�ضحايا بالفعل عن ّ
ب�أ�سره عامل حمبِط بخا�ص ٍة لل�شرطة ّ
()90
ب�شهادتهم ،حتى و�إن مل يكن قد �صدر تهديد موجب التخاذ �إجراءات ق�ضائية ب�ش�أنه يف ق�ضية مع ّينة.
ومي ّيز اخلرباء بني الرتهيب "املنخف�ض الدرجة" وحمنة اخلوف اخلطرية جداً التي يعانيها بع�ض ال�شهود الآخرين وكثرياً
تتهدد حياتهم هم و�أ�سرهمّ ،مما له عالقة يف كثري من الأحيان باجلماعات الإجرامية �أو الإرهابية َّ
املنظمة .ومع �أن عدد
ما ّ
أ�شد التهديدات خطراً �صغري ن�سبياً باملقارنة بعدد ال�شهود الذين يواجهون ترهيباً من الدرجة
ال�شهود الذين يتع ّر�ضون ل ّ
املنخف�ضة ،ف�إن الفئة الأوىل هي التي حتظى غالباً ب�أكرث االنتباه من جانب املوظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني وموظفي
ولكن هذين ال�شكلني ُي�صا َدفان كالهما من خالل الطريقة التي تلج�أ �إليها يف الأحوال النمطية اجلماعات
العدالةّ .
الإرهابية والإجرامية يف ا�ستبقاء جماعات �أو جمتمعات حملية ب�أجمعها رهينة اخلوف من عمليات الث�أر واالنتقام.

(.S. Roadcap, "Obstruction of justice", American Criminal Law Review, vol. 41, vol. 2 (2004), pp. 911-945 )85
(.J. P. Laborde, État de droit et crime organisé ..., p. 33 )86
()87
عــلى �سبيل املثــــال"K. M. Healey, "Victim and witness intimidation: new developments and emerging responses ,
املعهد الوطني للعدالة التابع لوزارة العدل يف الواليات املتحدة (NIJ Research in Action (Washington, D.C., National Institute of
Justice, October 1995); N. R. Fyfe and H. McKay, "Desperately seeking safety", British Journal of Criminology, vol. 40, No.
.N. R. Fyfe, Protecting Intimidated Witnesses (Hampshire, Ashgate, 2001), p. 18 ;691-4 (2000), pp. 675
()88

K. Dedel, Witness Intimidation, Problem-Oriented Guides for Police, Problem-Specific Guides Series, No. 42
.(Washington, D.C., United States Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2006), p. 4
Y. Dandurand and V. Chin, "Human security objectives and the fight against transnational organized crime", The
Current Stage in Transnational Organized Crime: World and Japan, Kan Ueda, ed., Human Security and Transnational
Organized Crime Series (Kyoto, Nihon Hyouronsya, 2007), vol. 2, pp. 149-171
()89

.

P. Finn and K. M. Healey, Preventing Gang- and Drug-related Witness Intimidation, National Institute of Justice
.Issues and Practices (Washington, D.C., United States Department of Justice, Office of Justice Programs, 1996), p. 4
()90
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و ّمما يزيد الأمور تعقيداً �أن ترهيب ال�شهود غري املبا�شر ميكن �أن يحدث �أي�ضاً على نحوين على الأقل:
• ميكن �أن يرتكبه طرف ثالث–�شخ�ص ما مل يكن �ضالعاً على نحو مبا�شر يف اجلرمية التي هي قيد التحقيق
�أو املالحقة الق�ضائية.
• ميكن �أن ي�ستهدف �أحداً وثيق القرابة بال�شهود بد ًال من ال�شهود �أنف�سهم (مث ًال ،ترهيب قرين ال�شاهد �أو فرد
�آخر من �أ�سرته) ،ويف بع�ض الأحيان حتى عندما يكون �أولئك الأفراد امل�ستهدَفون مقيمني يف بلد خمتلف.
وميكن �أن يكون ترهيــب ال�شهــود �أو موظفي العدالة ظاهراً �أو م�سـترتاً (وينطوي الرتهيب امل�سترت على تهديد
جراء القوة
حقيقي
–ولكن غري �صريح–بالأذى) .وقد �أخذت ّ
ْ
ت�شتد املخاطر املحتملة يف التعاون مع نظام العدالة من ّ
ي�سخرها �أولئك ال�ضالعون يف الأن�شطة الإرهابية ،وبفعل مقدرتهم على ترهيب ال�شهود واملخربين �أو على قمعهم،
التي ّ
()91
وكذلك بفعل عجز نظام العدالة عن توفري احلماية التامة لأولئك ال�شهود.
ومن ثم يجب �أن تكون �أمناط عرقلة �سري العدالة على اختالفها مع ّرفة وجم َّرمة بو�ضوح يف القانون ،ويجب �أن ت�شتمل
امل�شددة اخلا�صة بها .ويقع على عاتق ال�شرطة واجب ميلي عليها التحقيق يف جميع �أ�شكال
على �أحكام ب�ش�أن العقوبات ّ
عرقلة �سري العدالة ،وكذلك امل�ساعدة يف مالحقتها ق�ضائياً .وال ّبد من �أن ُت�ؤخذ هذه الأفعال ا ُجلرم ّية على حم َمل اجلد،
لأنها تع ّر�ض للخطر �سالمة �سري �إجراءات العدالة اجلنائية بكل ّيتها.
هاء -تدابري وبرامج حماية ال�شهود
على النقي�ض من و�ضعية �ضحايا �سائر �أنواع اجلرائم اخلطرية ،ف�إن �ضحايا الإرهاب قد ال يكون لديهم �سوى �أدلة �إثباتية
يقدموها وذلك لأن الأدلة الإثباتية املادية �أو اجلوهرية يف هذه احلاالت كثرياً ما
�ضئيلة ذات �صلة� ،إن ُوجدت ،لكي ّ
تكون حمدودة جداً .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن �شهادات بع�ض ال�شهود ،بحكم �صلتهم القريبة ال�شخ�صية بالتخطيط للجرمية
تقدم م�ساعدة كبرية جداً �إىل ال�سلطات يف التحقيق يف اجلرمية ومالحقتها ق�ضائياً )92(.ولذلك ف�إن
وارتكابها ،ميكن �أن ّ
حماية ه�ؤالء الأفراد ت�ستحوذ على �أهمية خطرية ال�ش�أن ،حتى و�إن تكن تثري عدداً من امل�سائل العملية والأخالقية
والقانونية .ومن َّثم ف�إنه ال ّبد من تنمية قدرات �أجهزة ال�شرطة على توفري حماية ف ّعالة لهم ،وذلك يف جمالني :جمال
القدرة على توفري حماية �أ�سا�سية لل�شهود ،وجمال �إتاحة برنامج ر�سمي لنقل ال�شهود �إىل �أماكن عي�ش بديلة وحمايتهم.
تدابري حماية ال�شهود الأ�سا�سية
�إن التعقيد ال�شديد الذي ينطوي عليه ترهيب ال�شهود بحد ذاته يعني �أن من الالزم اتخاذ �سل�سلة من التدابري املتن ّوعة
احلد من خماطر الرتهيب بالتقليل �إىل �أدنى حد من خماطر التع ّرف على
من �أجل الت�صدِّ ي لهذه امل�شكلة� )93(.إذ ميكن ّ
يقدمون �إفادة ،وكذلك بحماية �إغفال هويتهم وحماية
ُهو ّية ال�شهود من قِبل الآخرين حينما يب ّلغون عن جرمية �أو م�ؤامرة �أو ّ
وجه
خ�صو�صيتهم .ويف كثري من الأحيان تكون هناك برامج وتدابري متاحة من �أجل حماية ال�شهودْ ،
ولكن قلي ًال جداً ما ُي َّ
()94
االنتباه �إىل الت�صدِّ ي للتهديدات املنخف�ضة الدرجة �أو لأ�شكال الرتهيب الأخرى على نطاق املجتمع املحلي ب�أ�سره.
عدة تدابري عملية ومنها مث ًال �إتاحة الإمكانية لل�شهود ال�ستخدام �أجهزة
وهنالك م�ستوى �آخر من احلماية ي�شتمل على ّ
الإنذار و�أجهزة االت�صال والنداء ،وغري ذلك من و�سائل منع وقوع اجلرائم؛ �أو �إتاحة �سبل احل�صول ال�سريع على
Anne-Marie Boisvert, La protection des collaborateurs de la justice: éléments de mise à jour de la politique
.québécoise; rapport final présenté au ministre de la Sécurité publique (Quebec, 2005), p. 8
()91

(.Council of Europe, Combating Organised Crime ..., p. 20 )92
(.N. R. Fyfe, Protecting Intimidated Witnesses ..., p. 47 )93

Australia, Victoria, Office of Policy Integrity, Review of the Victoria Police Witness Protection Program; report of
.the Director, Police Integrity (Melbourne, Victorian Government Printer, 2005), p. 8
()94
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امل�ساعدة من ال�شرطة وغري ذلك من اخلدمات لأجلهم؛ �أو �إجراء فح�ص �أمني مل�سكن الفرد املعني؛ �أو �إتاحة اخليار
احلد
لل�شهود للقدوم �إىل مركز ال�شرطة هم �أنف�سهم بد ًال من مقابلتهم حيث ي�سكنون �أو يعملون ،وغري ذلك من و�سائل ّ
من احتمال ال َّتما�س بينهم وبني ا ُجلناة؛ �أو نقلهم جيئة وذهاباً من مكان العمل �أو املدر�سة �أو املحكمة؛ �أو احلر�ص على
الف�صل بني ال�شهود وا ُجلناة ك ّلما وجب عليهم احل�ضور �إىل مركز ال�شرطة �أو �إىل مبنى املحكمة؛ �أو �إتاحة الإمكانية لهم
لنقلهم العاجل للعي�ش يف مكان بديل يف حاالت الطوارئ �إما على نحو دائم و�إما لفرتة ق�صرية ،ح�سبما تقت�ضيه احلال؛
�أو االلتما�س �إىل املحكمة نيابة عنهم �إ�صدار �أوامر ب�ش�أن "عدم االت�صال بهم" )95(.ومن الالزم عادة ،يف � ّأي حالة بعينها
عد ٍة من هذه التدابري .علماً ب�أن املخاطر قد تتغيرّ  ،بح�سب تط ّور الو�ضع
من هذه احلاالت ،تطبيق جمموعة م�ؤتلفة من ّ
اخلا�ص بال�شاهد ،ومن َّثم يجب �إعادة تقديرها ،وقد تقت�ضي ال�ضرورة تطبيق جمموعة خمتلفة من التدابري.
و�إن احلماية الف ّعالة لل�شهود واملتعاونني مع نظام العدالة تقت�ضي توافر القدرة لدى ال�شرطة على تقدير املخاطر التي
تتهددهم.
للت�صدي �إىل الأخطار املبا�شرة التي ّ
يواجهها �أولئك الأفراد ،وعلى اال�ستجابة ال�سريعة ّ
برامج حماية ال�شهود
�إن برامج حماية ال�شهود ميكن �أن تتيح �أي�ضاً طريقة كفيلة ب�صون التحقيق واملحاكمة اجلنائية ،وت�ضمن الأمان لل�شهود.
وهدفها الرئي�سي �صون حياة ال�شهود واملتعاونني مع نظام العدالة والأ�شخا�ص القريبني �إليهم و�أمانهم ال�شخ�صي.
وت�شتمل هذه الربامج على �إجراءات ُت ّتبع بخ�صو�ص احلماية البدنية لل�شهود واملتعاونني مع نظام العدالة ،وذلك مث ًال،
بالقدر ال�ضروري واملمكن عملياً ،بنقلهم �إىل �أماكن �إقامة بديلة ،وتزويدهم بوثائق هوية جديدة وال�سماح ،حيثما يكون
ذلك منا�سباً ،بعدم الك�شف عن املعلومات اخلا�صة بهوية ه�ؤالء الأ�شخا�ص اجلديدة و�أماكن وجودهم� ،أو بفر�ض قيود
على الك�شف عن تلك املعلومات .وحتى و�إن مل تكن تعترب مكاف�أة ال�شاهد على تعاونه مع �سلطات �إنفاذ القوانني �أمراً
غري م� ٍ
ألوف (� ْأي مكاف�أة مالية� ،أو بتخفي�ض التهمة نتيجة ل�صفقة على الإقرار بالذنب �أو بالت�ساهل حني �إ�صدار حكم
()96
العقوبة) ،ف�إن برامج حماية ال�شهود لي�ست نوعاً من �أنواع مكاف�أة ال�شاهد على تعاونه مع ال�سلطات.
وقد �أو�صى فريق عــامل ،م�ؤ ّلف من املعــهد الدويل للدرا�سات العليا يف العلوم اجلنائية ( )ISISCومر�صد اجلرمية
متخ�ص�صة يف حماية ال�شهود تتم ّتع بقدر
املنظمة ( )OPCOومكتب ال�شرطة الأوروبي (اليوروبول) ،ب�إن�شاء وحدات ّ
�شدد فريق
كاف من اال�ستقالل الذاتي من حيث الإدارة والتنفيذ العملياتي وامليزانية وتكنولوجيا املعلومات )97(.وقد ّ
اخلرباء على �أنه ال ينبغي لتلك الوحدات �أن تكون م�شاركة يف �إجراءات التحقيق �أو الإعداد اخلا�صة بالق�ضايا التي
يقدموا �أدلة �إثباتية.
ُيرتقَب فيها من ال�شهود �أو املتعاونون مع نظام العدالة �أن ّ
واو -جمع املعلومات املالية
جمع املعلومات املالية من �أجل ك�شف ال�شبكات املالية ذات ال�صلة باجلماعات الإرهابية وا�ستثماراتها ،مبا يف ذلك
تبادل املعلومات بني �أجهزة �إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية التنظيمية ،هو جزء من كل النهوج اال�سرتاتيجية التي ُت َّتبع
يف مكافحة الإرهاب .كما �أن �إن�شاء وحدات اال�ستخبارات املالية الوطنية هو جزء من املبادرة املعنية ببناء القدرات التي
يجب الت�شجيع على القيام بها.
(.K. Dedel, Witness Intimidation ... )95
تقدم ال�سلطات حافزاً على التعاون معها ،ف�إنه يجب توخّ ي احلذر
( )96مع �أنه لي�س من ال�صعب �أن يتف ّهم املرء كيف قد يكون من ال�ضروري �أن ّ
يف هذا ال�صنيع .لأن وجود حوافز مع ّينة ميكن �أن يع ّر�ض قيمة ال�شهادة� ،أو م�صداق ّيتها ،لل�شبهة.
()97
املعهد الدويل للدرا�سات العليا يف العلوم اجلنائية ،ومر�صد اجلرمية املنظمة ،ومكتب ال�شرطة الأوروبي Harmonisation of Witness
Protection Legislation: final proposal of the ISISC-OPCO-EUROPOL working group on minimum requirements for
(.potential legislation at European Union Level, explanatory report (Siracusa, Italy, 2005
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يتطلب جناح التحقيق يف ق�ضايا متويل الإرهاب واملالحقة الق�ضائية للممولني الك�شف ال�سريع عن املعلومات ذات
ال�صلة من جانب امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى وغريها من ال�شركات التجارية وغري التجارية .فقد بات تعقّب
املوجودات وم�صادرتها� ،سواء �أكان ذلك داخل الوالية الق�ضائية �أو على ال�صعيد الدويل� ،أمرا �صعبا ب�سبب التعقُّد
التقدم التكنولوجي من تعقيد تلك اجلهود .ولأن العديد من هذه
الذي يت�سم به القطاع امل�صريف واملايل .كما يزيد ّ
املعامالت هي معامالت عابرة للحدود الوطنية ،ثمة حاجة �إىل �إجراء تغيريات على املعاهدات الثنائية �أو الأطر القانونية
الوطنية لإتاحة املجال �أمام تبادل تلك املعلومات عرب احلدود على نحو م�شروع و�سريع بني �أجهزة النيابة العامة �أو بني
ال�سلطات الأخرى املعنية ب�إنفاذ القانون .ويف هذا ال�صدد ،ميثّل وجود مراكز مالية حرة غري خا�ضعة لرقابة تنظيمية
بع�ض امل�شاكل العملية فيما يتعلق بالتعاون الدويل بني �أجهزة النيابة العامة .وكثريا ما تظهر �صعوبات يف التعامل مع
االختالفات القائمة بني قوانني ال�شركات وبني غريها من قواعد الرقابة التنظيمية ذات ال�صلة .وهناك �أي�ضا ق�ضايا تتعلق
ب�أ�ساليب الدفع عن طريق الإنرتنت ،و"امل�صارف االفرتا�ضية" التي تعمل من واليات ق�ضائية ال�إقليمية وغري خا�ضعة
لرقابة تنظيمية كافية ،وال�شركات الوهمية التي تعمل خارج �إقليم املراكز املالية احلرة.
وقد عمل املجتمع الدويل على عدة جبهات ملعاجلة التعقُّد املتزايد والطابع الدويل لأ�ساليب غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ال�سريعة التطور .وان�صب الرتكيز على تعزيز التعاون الدويل وعلى �إقامة نظام دويل من�سق وفعال ملكافحة غ�سل
الأموال ومكافحة متويل الإرهاب .وتختلف االلتزامات املحددة للبلدان فيما يتعلق بذلك النظام بح�سب ان�ضمامها �إىل
خمتلف املعاهدات .وقد تثقل هذه االلتزامات املعقدة جدا كاهل البلدان ذات املوارد املحدودة وذات امل�ؤ�س�سات املالية
والقانونية والتنظيمية املتخلفة ن�سبيا.
ويف ظل هذا النظام العاملي ،ت�صبح البلدان التي تت�صف ب�ضعف �آلياتها اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومكافحة
متويل الإرهاب ُعر�ضة بوجه خا�ص للأن�شطة الإجرامية ،وذلك ب�سبب ال�سهولة الن�سبية يف نقل عائدات اجلرمية و�أموال
الإرهاب حول �أنحاء العامل .ويجب �أن يكون لدى كل دولة الآن نظام وطني فعال كي ال ي�ستهدف غا�سلو الأموال
وم�ؤيدو الإرهاب وغريهم من املجرمني م�ؤ�س�ساتها املالية والتجارية .وعالوة على ذلك ،ال تتجاوز قوة النظام الدويل
ملكافحة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب قوة �أ�ضعف حلقاته ،ومن املرجح �أن ي�ستهدف املجرمون والإرهابيون
البلدان التي ّ
ت�شكل احللقات ال�ضعيفة يف �سل�سلة املراقبة الدولية تلك.
واقرتح امل�شاركون يف حلقة عمل للخرباء عن تعزيز التعاون القانوين يف امل�سائل اجلنائية املتعلقة بالإرهاب ،عقدتها
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،اعتماد نظام مل�صادرة املمتلكات ال ي�ستند �إىل الإدانة عالوة على �أ�ساليب مبا�شرة
()98
لتنفيذ طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من �أجل التحفظ على املوجودات اخلا�صة بالإرهابيني.
ويجدر النظر يف عدد من املمار�سات النا�شئة يف هذا املجال لتعزيز قدرة ال�شرطة على اعرتا�ض املوجودات املت�أتية من
اجلرمية ومنع متويل الإرهاب )99(،مبا يف ذلك ما يلي:
• ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حتقيق ت�ستهدف موجودات جماعات اجلرمية املنظمة واجلماعات الإرهابية من
خالل حتقيقات مالية مرتابطة؛
• و�ضع الرتتيبات وتطوير القدرات الالزمة للم�شاركة الفعالة وامل�ستمرة يف تبادل املعلومات والتحليالت
اال�ستخبارية املالية ذات ال�صلة؛
( )98منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،عر�ض جممل حللقة عمل خرباء املنظمة عن تعزيز التعاون القانوين يف امل�سائل اجلنائية املتعلقة بالإرهاب،
فيينا ،ني�سان�/أبريل .2005
( )99جمموعة البلدان الثمانية( "G8 best practice principles on tracing, freezing and confiscation of assets" ،مبادئ جمموعة
بتعقـب املوجــودات وجتمــيدها ومــ�صادرتها) ،نيـــ�سان�/أبريل  ،2004مــتاحة يف املوقع:
البـلدان الثــمانية عن �أف�ضل املمار�سات املتعلــقة ّ
.http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime/g82004/G8_Best_Practices_on_Tracing.pdf
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• ال�شروع يف �إجراءات م�صادرة املوجودات �أو التجريد منها ب�صورة م�ستقلة عن غريها من الإجراءات اجلنائية؛
• و�ضع و�سائل للتخفيف من عبء الإثبات فيما يتعلق بامل�صدر غري امل�شروع للموجودات؛
• الدخول يف اتفاقات ثنائية �أو غريها من االتفاقات لتقا�سم املوجودات فيما بني البلدان امل�شاركة يف تعقب
املوجودات النا�شئة عن �أن�شطة اجلرمية املنظمة وجتميدها وم�صادرتها؛
زاي -م�شاركة املجتمعات املحلية
ميكن �أن يحظى دور ال�شرطة يف منع الإرهاب بدعم كبري من خالل نوعية العالقة التي تقيمها مع ال�سكان املحليني ومع
خمتلف اجلماعات العرقية والثقافية املعنية .وقد تف�ضي العالقات اجليدة �إىل حتقيق التعاون.
وو�ضعت بع�ض البلدان قوانني تلزم ال�شرطة بتعزيز امل�ساواة ومنع التمييز العن�صري يف �أداء مهامها .وميكن ا�ستخدام
جمموعة متنوعة من الو�سائل مل�ساعدة ال�شرطة على حت�سني عالقاتها مع اجلماعات العرقية وغريها من الفئات املجتمعية
التي ُيحتمل �أن تكون �ضعيفة .وت�شمل هذه الو�سائل جتنيد �أع�ضاء من بني جمموعات الأقليات الناق�صة التمثيل يف
ال�شرطة ،و�ضمان �أن تتاح لهم فر�ص متكافئة للتقدم يف حياتهم املهنية؛ وتدريب ال�شرطة على التنوع الثقايف وعلى
القيام مبهامها يف بيئات متنوعة؛ و�إن�شاء �أطر للحوار والتعاون بني ال�شرطة و�أع�ضاء جمموعات الأقليات؛ ومنح ال�شرطة
فر�صة احل�صول على خدمات املرتجمني الفوريني وغريهم من الأ�شخا�ص الذين ي�ستطيعون ت�سهيل االت�صال بني
ال�شرطة و�أفراد جمموعات الأقليات.
ويف بع�ض احلاالت ،ميكن لل�شرطة �أن تدخل يف حوار ن�شط مع خمتلف فئات املجتمع املحلي �أو �أن تناق�ش معها دورها يف
يرحب كثري من فئات املجتمع املحلي بفر�صة �إبالغ ال�شرطة عن بع�ض �شواغلهم املتعلقة مبا يرونه
منع الإرهاب .و�سوف ّ
من �أثر �ضار ملختلف تدابري مكافحة الإرهاب على حياتهم.
كما ميكن لو�سائل الإعالم �أن ت�ضطلع بدور هام يف م�ساعدة ال�شرطة على التوا�صل مع عامة اجلمهور ومع جمموعات
الأقليات مبزيد من الأمانة وبفعالية �أكرب .ويجب على ال�شرطة �أن تقيم عالقات جيدة مع و�سائل الإعالم و�أن تتوا�صل
مع و�سائل الإعالم على نحو ال يكر�س العداء جتاه �أع�ضاء بع�ض اجلماعات وال ي�ضر بهم.
حاء -التعاون الدويل على �إنفاذ القانون
ب�سبب الطابع الدينامي للإرهاب واجلرمية عرب الوطنية ،يجب على الدول �أن ت�صقل با�ستمرار ا�سرتاتيجياتها اخلا�صة
بالتعاون من �أجل حتقيق نهج متكاملة وتعاونية وا�سرتاتيجية للتحقيق واملالحقة الق�ضائية فيما يتعلق باجلرائم عرب احلدود.
وال غنى يف مكافحة الإرهاب عن التعاون الدويل يف جميع املجاالت ذات ال�صلة .وميكن القول �إن �أهم �أ�شكال التعاون
الدويل هي �أ�شكال التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون )100(.ويتطلب هذا التعاون الدويل جهودا وطنية ترمي �إىل االمتثال
للمعايري الدولية اجلديدة ،وت�شجيع التقارب والتوافق بني الت�شريعات الوطنية ،والأخذ ب�إ�صالحات �إجرائية معقدة،
وب�صفة عامة زيادة تطوير قدرات التحقيق على ال�صعيد الوطني وتعزيز القدرات على التعاون على ال�صعيد الدويل.

Adel Maged, "International legal cooperation: an essential tool in the war against terrorism", Terrorism and the
Military: International Legal Implications, W. P. Heere, ed. (The Hague, Asser Press, 2003), p. 157
()100

.
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وتوفر ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب واتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ساد �أ�سا�سا قويا للتعاون الدويل على
�إنفاذ القانون ،وهي تبني بع�ض العنا�صر التي يجب تطويرها كجزء من القدرة الوطنية على التحقيق الفعال واملالحقة
الق�ضائية الفعالة فيما يتعلق بهذه اجلرائم.
التحديات التي تواجه التعاون على �إنفاذ القانون
يف احلاالت التي تنطوي على جرائم عرب وطنية ،حتتاج الدول التي متلك حماكمها االخت�صا�ص القانوين �إىل تن�سيق
التحقيقات اخلا�صة بها ال�ستهداف اجلماعات الإرهابية و�أن�شطتها الدولية على نحو �أكرث فعالية .وال يزال تن�سيق التحقيقات
واملالحقات الق�ضائية عرب احلدود �أمرا نادرا ،ويتطلب عادة الكثري من التح�ضري من خالل القنوات الر�سمية.
ويتناول عدد من ال�صكوك الدولية �أهمية التعاون العملياتي عرب احلدود بني �أجهزة �إنفاذ القانون التي حتقق يف اجلرائم
وامل�ؤامرات الإرهابية وتالحق مرتكبيها ق�ضائيا )101(.ومع ذلك ،ت�شمل امل�شاكل العملية يف جمال تنظيم التحقيقات
امل�شرتكة غياب املعايري امل�شرتكة واملمار�سات املقبولة ،والرقابة الفعلية للتحقيق ،ومنع ت�سرب املعلومات اال�ستخبارية،
()102
وعدم وجود �آليات حلل هذه امل�شاكل ب�سرعة.
وعندما تتطلب حالة ما تعاونا دوليا ،ف�إن اختالف القانون الذي ينظم �صالحيات ال�شرطة من بلد �إىل �آخر� ،أو ا�ستخدام
�أ�ساليب حتقيق خا�صة� ،أو ا�ستخدام خمربين ومتعاونني� ،أو قبول �أنواع معينة من �أدلة الإثبات قد يعرقل التعاون على
�إنفاذ القانون ب�شكل خطري .وقد ُبذلت جهود كبرية ،من خالل تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة وغريها من مبادرات التعاون
الدويل ،لتحديد هذه العقبات ومعاجلة الو�ضع .وهذه اجلهود هامة �أي�ضا ملنع الأعمال الإرهابية ،وقد �أثار ا�ستخدامها من
()103
قبل �أجهزة �إنفاذ القانون و�أجهزة اال�ستخبارات يف �إطار التعاون امل�ستمر اهتماما كبريا.
التعاون يف جمال م�صادرة املوجودات املت�صلة بالإرهاب واجلرمية
وب�سبب تعقيدات القطاع امل�صريف واملايل ،والتقدم التكنولوجي� ،أ�صبحت امل�صادرات داخل الوالية الق�ضائية الواحدة
وامل�صادرات الدولية �أمرا �صعبا .وتت�ضمن اتفاقية امل�ؤثرات العقلية ل�سنة  ،1971واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار
غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ل�سنة  ،1988واتفاقية اجلرمية املنظمة ،واتفاقية مكافحة الف�ساد ،واالتفاقية
الدولية لقمع متويل الإرهاب� ،أحكاما ب�ش�أن تعقّب �أدوات وعائدات اجلرمية املنظمة وجتميدها و�ضبطها وم�صادرتها.
وت�ستند اجلهود الدولية الأخرى ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �إىل التو�صيات الأربعني ال�صادرة عن فرقة
العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال وتو�صياتها اخلا�صة الت�سع املتعلقة بتمويل الإرهاب ومعايري جلنة
بازل املعنية بالإ�شراف على امل�صارف.

( )101تق�ضي املادة  19من اتفاقية اجلرمية املنظمة ب�أن تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف جتيز لل�سلطات
املخت�صة املعنية �أن تن�شئ هيئات حتقيق م�شرتكة ،فيما يتعلق بامل�سائل التي هي مو�ضع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية يف دولة �أو �أكرث.
انظر �أي�ضا ال�صيغة املماثلة يف املادة  49من اتفاقية مكافحة الف�ساد.
()102
انظرT. Schalken, "On joint investigation teams, Europol and supervision of their joint actions", European Journal of
.Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 10, No. 1 (2002), pp. 70 -82
( )103وافقت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على ا�ستخدام هذه التقنيات يف جمال مكافحة الإرهاب (، )Klass and Others v. Germany
ويجري داخل جمل�س �أوروبا �صوغ م�شروع تو�صية جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء التي ت�سعى �إىل تعزيز ا�ستخدام �أ�ساليب التحقيق اخلا�صة فيما
يتعلق باجلرائم اخلطرية ،مبا يف ذلك الإرهاب .انظر P. De Koster, "Part 1: analytical report", Terrorism: Special Investigation
.Techniques (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2005), pp. 7 -43
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وتهدف هذه ال�صكوك القانونية الدولية �إىل �ضمان �أن يعتمد كل طرف هذه التدابري الت�شريعية وتدابري �أخرى ح�سب
االقت�ضاء لتعقّب املوجودات الإجرامية وحتديدها وجتميدها و�ضبطها وم�صادرتها ،و�إدارة تلك املوجودات وعر�ض التعاون
على �أو�سع نطاق ممكن على غريه من الدول الأطراف فيما يتعلق بتعقب عائدات اجلرمية �أو جتميدها �أو �ضبطها �أو
م�صادرتها .كما يجب �أن متتلك الدول املتعاونة قدرة مماثلة فيما يتعلق باملوجودات املت�أتية من م�صادر م�شروعة �أو غري
م�شروعة ،التي ُت�ستخدم يف متويل الإرهاب �أو املعدة لهذا الغر�ض.
وال يزال تنفيذ تدابري فعالة ملكافحة متويل الإرهاب ميثل �أولوية من �أولويات املجتمع الدويل .وتق�ضي االتفاقية الدولية
لقمع متويل الإرهاب ب�أن تدخل الدول الأطراف يف تعاون وا�سع النطاق مع الدول الأطراف الأخرى ،وتقدم لها
امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل التي ت�شملها االتفاقية.
وطرح فريق ليون الذي �أن�ش�أته جمموعة الثمانية جمموعة من مبادئ املمار�سات الف�ضلى فيما يتعلق بتعقّب املوجودات
املت�صلة باجلرمية وجتميدها وم�صادرتها ،مبا يف ذلك املوجودات املت�صلة بالإرهاب )100(.وت�شدد تلك املبادئ على �ضرورة
التعاون املتعدد التخ�ص�صات بني اخلرباء القانونيني وخرباء �إنفاذ القانون ،وخرباء ال�ش�ؤون املالية واملحا�سبة داخل نطاق
الواليات الق�ضائية وعربها ،و ُتربز �أي�ضا �ضرورة �أن تتناول ال�سلطات املخت�صة امل�سائل املعقدة املتعلقة بالتعاون.
و�أن�ش�أ عدد من البلدان ،منها �إيرلندا وبلجيكا واململكة املتحدة ،وحدات متخ�ص�صة للتعامل مع امل�سائل املعقدة املتعلقة
بالتعاون يف جمال امل�صادرة ،كما �أن�شئت �شبكة غري ر�سمية فيما بني تلك الوحدات لت�سهيل عملها.
كما ميكن تي�سري التعاون الدويل ب�صورة كبرية من خالل و�ضع ترتيبات من�صفة لتقا�سم املوجودات التي مت جتريد �أ�صحابها
()104
منها وعائدات اجلرمية امل�صادرة .وتت�ضمن اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ساد �أحكاما يف هذا ال�ش�أن.
تن�سيق التحقيقات عرب احلدود
يف احلاالت التي ُتنفذ فيها م�ؤامرات �إرهابية يف عدة بلدان يف الوقت نف�سه� ،أو عندما ت�ضلع فيها جماعات �إرهابية عابرة
للحدود الوطنية ،عادة ما ترى الدول التي متلك حماكمها االخت�صا�ص القانوين �أهمية تن�سيق التحقيقات واملالحقات
الق�ضائية وتدابري امل�ساعدة املتبادلة لتتمكن من ا�ستهداف هذه املجموعات و�أن�شطتها الدولية على نحو فعال.
وي�شكل �إن�شاء فرق حتقيق م�شرتكة اجتاها رئي�سيا جديدا يف تطوير قدرات فعالة على التحقيق يف اجلرائم عرب الوطنية ،مبا
يف ذلك الإرهاب ،ومالحقة مرتكبيها ق�ضائيا .ومتثل هذه الفرق �أكرث الأ�شكال تب�شريا باخلري يف جمال التعاون الدويل
على مكافحة اجلرمية املنظمة والف�ساد والإرهاب ،رغم �أنه ال تزال ثمة حاجة �إىل �إيالء اهتمام كبري للم�سائل القانونية،
وكذلك للم�سائل املتعلقة باملوقف وبالثقة فيما بني �أجهزة �إنفاذ القانون� ،أو حتى للم�سائل الإجرائية.
وهناك �أي�ضا م�شكالت عملية يف تنظيم وتنفيذ التحقيقات امل�شرتكة ،منها االفتقار �إىل املعايري امل�شرتكة واملمار�سات
املقبولة ،وامل�سائل املتعلقة بالإ�شراف على التحقيق ،وعدم وجود �آليات لإيجاد حل �سريع لهذه امل�شاكل .وكي ت�صبح

( )104اتفــاقية الأمم املتحـدة ملكافحة اجلــرمية املنظمــة عــرب الوطنية ،املادة 14؛ اتفاقية الأمم املتـحدة ملكافحة الفـ�ساد ،الف�صـل اخلام�س،
املواد .59-51
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ُكت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ ي للإرهاب

فرق التحقيق امل�شرتكة �أداة فعالة للتعاون الدويل ،يجب على الدول �أن ت�ضع الإطار القانوين الالزم ،على ال�صعيدين
الوطني والدويل ،لكن ال داعي �إىل �أن يكون هذا الإطار معقدا جدا.
َّ
و�شكل عدد قليل من الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي فرق حتقيق م�شرتكة للت�صدي للأن�شطة الإرهابية املحتملة
وغريها من الق�ضايا اجلنائية املعقدة التي تتطلب حتقيقا دوليا وتن�سيقا لإجراءات �إنفاذ القانون .وتتكون الفرق من ق�ضاة
و�ضباط �شرطة من بلدين �أو �أكرث ،وهم يعملون ك�شرطة ق�ضائية تتمتع ب�صالحيات تنفيذ عمليات التفتي�ش واال�ستجواب
التن�صت على املكاملات الهاتفية داخل البلدان امل�شاركة.
وعمليات ّ
تبادل املعلومات واال�ستخبارات
ت�ستطيع �أجهزة �إنفاذ القانون امل�شا َركة يف التبادل امل�ستمر للمعلومات واال�ستخبارات عندما تر�سي عالقة ثقة واطمئنان
فيما بينها .وقد عقدت عدة �أجهزة اتفاقات ر�سمية لتبادل املعلومات واال�ستخبارات .ويقوم البع�ض بذلك يف �إطار
هياكل دولية مثل الإنرتبول واليوروبول ،وهما منظمتان ال تقومان بتنفيذ العمليات بل تركزان ب�صفة �أ�سا�سية على توفري
قنوات لتبادل املعلومات فيما بني وكاالت �إنفاذ القانون .وال تزال بع�ض تلك الرتتيبات �سطحية ومل ت�سفر بعد عن نتائج
ق ّيمة ،يف حني �أن البع�ض الآخر �أكرث تب�شريا باخلري .وال تزال �إتاحة الو�صول �إىل قواعد البيانات �آنيا نادرة ،وكذلك الربط
بني قواعد البيانات ،على الرغم من توافر تقنيات الت�شفري وغريها من التقنيات التي تتيح لأجهزة �إنفاذ القانون تقا�سم
هذه املعلومات ب�شكل �آمن .وال تنتقل البيانات دائما بحرية داخل الدولة الواحدة ،ناهيك عرب احلدود الدولية ،وهناك
العديد من امل�سائل العالقة ب�ش�أن احلرمة ال�شخ�صية و�سرية املعلومات.
وميكن تعزيز التعاون الدويل يف جمال �إنفاذ القانون من خالل و�ضع نظم �أكرث فعالية لتبادل املعلومات على ال�صعيدين
الإقليمي والعاملي ب�ش�أن االجتاهات الكبرية ،والأمناط الإجرامية ،و�أن�شطة اجلماعات الإجرامية وتنظيمها وال�صالت التي
تربط فيما بينها .كما ميكن النظر يف �إن�شاء قواعد بيانات �إقليمية �أو دون �إقليمية .وينبغي ا�ستخدام الآليات والعمليات
التي ت�ستفيد من التقدم يف تكنولوجيات االت�صاالت وتخزين البيانات ،كلما �أمكن ذلك ،من �أجل دعم �آليات التبادل
الرامية �إىل تبادل ال�سجالت اجلنائية وغريها من بيانات العدالة اجلنائية فيما بني الدول.
ويف كثري من احلاالت ،يتعطل التعاون الدويل يف جمال �إنفاذ القانون ب�سبب عدم وجود قنوات ات�صال وا�ضحة .وتكون
هذه القنوات موجودة يف حاالت �أخرى ،لكن عدم فعاليتها مينع التبادل الفوري للمعلومات اخلا�صة بالعمليات (وهي
الت�صدي جلرائم معينة� ،أو ملجرمني مع ّينني �أو جلماعات �إجرامية مع ّينة) ،وللمعلومات العامة (عن
معلومات مفيدة يف ِّ
ال�شبكات الإجرامية ،واجتاهات االجتار و�أمناطه ،ومدى انت�شار ن�شاط �إجرامي معروف يف قطاع معينّ  ،وعن �أ�ساليب
العمل النمطية).
ويف كثري من الدول ،مت �إحراز تقدم هائل على ال�صعيد الوطني من حيث التبادل الآين والآمن لل�سجالت اجلنائية
وغريها من البيانات فيما بني �أجهزة �إنفاذ القانون مع توفري ال�ضمانات املنا�سبة الحرتام حقوق الإن�سان .وتتمثل العقبة
الكربى التي تعيق التبادل الدويل للبيانات اخلا�صة ب�إنفاذ القانون يف غياب الأطر الت�شريعية الوطنية والدولية الالزمة
لدعم �أ�شكال التبادل القانوين الفعال للبيانات وحماية احلرمة ال�شخ�صية للأفراد املعنيني يف الوقت نف�سه.
و�سيظل تبادل البيانات �إ�شكاليا يف بع�ض احلاالت .فعلى �سبيل املثال ،من الوا�ضح �أن تبادل البيانات ب�ش�أن ملتم�سي
اللجوء غري م�ستح�سن يف كثري من الأحيان ما مل يكن هناك �إطار ت�شريعي وطني لتوجيه املمار�سات املتعلقة ب�إنفاذ
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القانون .و�إدراكا منها للأهمية البالغة لتبادل البيانات فيما بني الدول يف مكافحة الإرهاب ،قدمت مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني التو�صيات التالية:
	ينبغي للدول �أن ت�أخذ يف االعتبار املبد�أ الرا�سخ ب�أن املعلومات عن ملتم�سي اللجوء ال ينبغي تقا�سمها
مع بلد املن�ش�أ .فمن �ش�أن ذلك �أن يهدد �سالمة ملتم�س اللجوء احل�سن النية و�/أو �أفراد �أ�سرته الباقني يف
بلد املن�ش�أ .والواقع �أن �سيا�سة ال�سرية التامة ت�شكل جزءا من املمار�سات الف�ضلى للدول .و�إذا كانت هناك
�ضرورة ،يف حاالت ا�ستثنائية ،لالت�صال بال�سلطات يف بلد املن�ش�أ ،عند وجود �شبهة �إرهابية وعند ا�ستحالة
احل�صول على املعلومات املطلوبة �إال من هذه ال�سلطات ،ال ينبغي �أن ُتبلغ هذه ال�سلطات ب�أن ال�شخ�ص
()34
املعني تقدم بطلب جلوء.
وقد �أُحرز بع�ض التقدم على ال�صعيد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي نحو �ضمان �أن ت�ستويف �آليات التبادل احلالية
�شروط التعاون يف جمال �إنفاذ القانون مع توفري جميع ال�ضمانات الالزمة حلماية البيانات ال�شخ�صية وحقوق احلرمة
ال�شخ�صية .فعلى �سبيل املثال ،يتيح نظام "�شينغني" الأوروبي للمعلومات ملوظفي �أجهزة �إنفاذ القانون الوطنية فر�صة
تبادل البيانات ب�ش�أن العديد من الق�ضايا الرئي�سية مع زمالئهم يف بلدان �أخرى ب�شكل �شبه �آين .ويرى معظم املراقبني
�أن قوة الرتتيبات التي تتيحها اتفاقيتا "�شينغني" تكمن يف �أنها تتيح تعاونا عمليا للغاية يف جمال �إنفاذ القانون وتبادال
للمعلومات على م�ستوى فريد من نوعه يف العامل .كما ي�صدر اليوروبول تقارير �سنوية عن حالة اجلرمية املنظمة تقوم
على جمموعة البيانات التي تقدمها جميع الدول الأع�ضاء .وثمة هدف طويل الأجل يتمثل يف �إن�شاء �أنظمة متجان�سة
لال�ستخبارات اجلنائية فيما بني الدول الأع�ضاء وتبادل البيانات اال�ستخبارية اجلنائية من خالل �شبكات حا�سوبية
يخ�ضع الدخول �إليها للمراقبة .وميكن �أن ت�شمل تلك العملية �إن�شاء قاعدة بيانات عن التحقيقات اجلارية ،مما يتيح منع
التداخل بني التحقيقات ،و�إ�شراك العديد من ال�سلطات املخت�صة يف التحقيق نف�سه.
ويف كانون الثاين/يناير  ،2007على �سبيل املثال� ،أو�صت جلنة الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا الدول الأع�ضاء با�ستخدام
�أدوات الإنرتبول الثالث التالية ملكافحة الإرهاب ،وفقا للقانون الوطني لكل منها :نظام ات�صاالت عاملي فيما بني �أجهزة
ال�شرطة يطلق عليه ا�سم نظام " ،"I-24/7وقواعد بيانات حتتوي على معلومات �أ�سا�سية م�صدرها ال�شرطة (ت�شمل
الأ�سماء ،وال�سيارات امل�سروقة ،ووثائق ال�سفر امل�سروقة وبيانات احلم�ض النووي وب�صمات الأ�صابع)؛ ودعم عملياتي
()105
�آين خلدمات ال�شرطة من خالل مركز القيادة والتن�سيق يف الأمانة العامة.
التعاون الدويل من �أجل حماية ال�شهود
مبا �أن العديد من املجموعات الإرهابية تعمل عرب احلدود ،فما متثله من تهديد لل�شهود واملتعاونني مع العدالة ال ينح�صر
داخل احلدود الوطنية .وقد يتعر�ض ال�شهود و�أقاربهم للرتهيب اجل�سدي والنف�سي يف �أماكن/واليات ق�ضائية خمتلفة.
وعالوة على ذلك ،قد ي�ضطر ال�شهود يف بع�ض الأحيان �إىل االنتقال �إىل بلد �آخر �أو العودة �إىل بلدهم �أثناء الإجراءات
اجلنائية الطويلة .و�أخريا ،هناك حاالت قد ال تكون فيها الدولة قادرة على �ضمان �سالمة ال�شهود ،ب�سبب ات�ساع رقعة
�أرا�ضيها وافتقارها للو�سائل الالزمة �أو ب�سبب ظروف �أخرى .وبالنظر �إىل حاالت من هذا القبيل� ،أ�صبح التعاون الدويل
يف جمال حماية ال�شهود و�أقاربهم عن�صرا �ضروريا من عنا�صر التعاون املعتاد بني �أجهزة النيابة العامة .وعالوة على ذلك،
قد تكون هناك حاجة يف بع�ض الأحيان �أي�ضا �إىل التعاون الدويل من �أجل حماية املرتجمني و�أع�ضاء النيابة العامة
وغريهم من موظفي الق�ضاء وال�سجون.
( )105جمل�س �أوروبا تو�صية جلنة الوزراء رقم � CM/Rec(2007)1إىل الدول الأع�ضاء فيما يتعلق بالتعاون على مكافحة الإرهاب بني جمل�س
�أوروبا والدول الأع�ضاء فيه ،واملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية ،والتي اعتمدتها جلنة الوزراء يف  18كانون الثاين/يناير .2007
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ول�ضمان مزيد من التعاون الدويل يف تقدمي حماية فعالة لل�شهود يف الداخل �أو عرب احلدود ،كثريا ما ت�ضطر وكاالت �إنفاذ
القانون والنيابة العامة �إىل و�ضع ترتيبات مع الواليات الق�ضائية الأخرى ل�ضمان اال�ستجواب الآمن لل�شهود املعر�ضني
()106
خلطر الرتهيب �أو االنتقام.
ويجب يف �أغلب الأحيان النظر يف تطوير القدرات على حماية ال�شهود وحتى على نقلهم �إىل بلد �آخر .وتق�ضي
الفقرة  3من املادة  24من اتفاقية اجلرمية املنظمة ب�أن تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات مع دول
�أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن �إقامة ال�شهود.
و ُبذل يف �أوروبا جهد كبري لو�ضع �صكوك قانونية تر�سي معايري م�شرتكة لت�صميم وتنفيذ جمموعة من تدابري احلماية
القانونية والعملية ومن برامج امل�ساعدة لفئات خمتلفة من ال�شهود وال�ضحايا واملتعاونني مع العدالة .والهدف من ذلك
هو و�ضع هذه ال�صكوك مع احلفاظ على توازن مقبول بني تدابري احلماية وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية جلميع
الأطراف املعنية .وال يوجد �صك قانوين �أوروبي ملزم يتناول م�س�ألة حماية ال�شهود على نحو حمدد و�شامل )107(.ومع
ذلك ،فقد اع ُتمد عدد من التو�صيات الهامة ال�صادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا للتعامل ب�شكل خا�ص مع
()108
م�س�ألة حماية ال�شهود ،وحقوق ال�شهود.
وبوجه عام ،تبني �أن التدابري التالية تعزز التعاون الدويل يف جمال حماية ال�شهود:
• التعاون يف تقييم التهديد �ضد �أحد ال�شهود �أو �أحد ال�ضحايا؛
• الإبالغ الفوري عن املعلومات املتعلقة بالتهديدات واملخاطر املحتملة؛
()109
• امل�ساعدة املتبادلة يف تغيري �أماكن ال�شهود و�ضمان ا�ستمرار حمايتهم؛
• حماية ال�شهود الذين يعودون �إىل بلد �أجنبي من �أجل الإدالء بال�شهادة والتعاون على �ضمان العودة
الآمنة له�ؤالء ال�شهود؛
• ا�ستخدام الو�سائل احلديثة لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية لت�سهيل اال�ستجواب املتزامن لل�شهود
اخلا�ضعني للحماية مع احلفاظ على حقوق الدفاع؛
• �إن�شاء قنوات ات�صال منتظمة بني مديري برامج حماية ال�شهود؛
• تقدمي امل�ســاعدة التقنية وت�شــجيع تبادل املــدربني والربامج التدريبية لفائدة املوظـفني يف جمال
حماية ال�ضحايا؛
( )106لالطالع على بع�ض الأمثلة عما تغطيه هذه الرتتيبات عادة ،انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املمار�سات الف�ضلى
حلماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرمية املنظمة (نيويورك ،)2008 ،ال�صفحات .84-82
()107
لالطالع على موجز ملختلف ال�صكوك القانونية الأوروبية التي مت و�ضعها ،انظر Stjepan Glušcic and others, Protecting Witnesses

of Serious Crime: Training Manual for Law Enforcement and Judiciary (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2006),
Council of Europe, The Fight against Terrorism: Council of Europe Standards, 2nd ed. (Strasbourg,
،pp. 38-48.
Council of Europe, specific terms of reference for the Committee of Experts on the )Council of Europe Publishing, 2004
Protection of Witnesses and Collaborators of Justice
www.coe.int

وانظر �أي�ضا

و

 ,الذي اعتمد يف �أيار/مايو  ،2004متاح يف موقع الويب التابع ملجل�س �أوروبا على

.
العنوان التايل:
( )108انظر ،مثال ،جمل�س �أوروبا ،تو�صية جلنة الوزراء رقم � Rec(2005)9إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن حماية ال�شهود واملتعاونني مع العدالة ،والتي
اعتمدتها اللجنة يف  20ني�سان�/أبريل 2005؛ انظر �أي�ضا جمل�س �أوروبا ،التقرير التو�ضيحي لتو�صية جلنة الوزراء رقم � Rec(2005)9إىل الدول
الأع�ضاء ب�ش�أن حماية ال�شهود واملتعاونني مع العدالة.2005 ،
()109
انظر "( "Witness protectionحماية ال�شهود) ،يف امل�ؤلف ال�صادر عن جمل�س �أوروبا بعنوان Combating Organised Crime ...
(مكافحة اجلرمية املنظمة  ،)...ال�صفحات  .42-15فالتعاون الدويل يف هذا املجال ،كما تبني من م�سح �أجراه جمل�س �أوروبا حول �أف�ضل املمار�سات
"�أمر بالغ الأهمية ،لأن العديد من الدول الأع�ضاء �صغرية جدا ل�ضمان �سالمة ال�شهود املعر�ضني للخطر والذين نقلوا �إىل �أماكن �أخرى داخل
حــدودها" (ال�صفحة .)15
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• و�ضع اتفاقات لتقا�سم التكاليف اخلا�صة باملبادرات امل�شرتكة حلماية ال�ضحايا؛
• و�ضع اتفاقات وبروتوكوالت لتبادل ال�شهود من ال�سجناء.
وقد و�ضع اليوروبول وثيقتني هما" :املبادئ الأ�سا�سية لتعاون �شرطة االحتاد الأوروبي يف جمال حماية ال�شهود"،
و"معايري م�شرتكة لقبول �شاهد يف برنامج للحماية" .كما يقدم اليوروبول تدريبا �سنويا على حماية ال�شهود والتعامل
مع املخربين.
وكثريا ما تواجه الدول ال�صغرية �صعوبات فريدة من نوعها يف تقدمي حماية فعالة لل�شهود ،وميكن �أن ت�ستفيد من التعاون
()110
مع بع�ضها البع�ض يف تطوير قدراتها على حماية ال�شهود.
طاء -التدابري اال�ستثنائية
يجب �أن تكون جميع التدابري التي تتخذها �أجهزة �إنفاذ القانون ملكافحة الإرهاب قانونية .ويف هذا ال�صدد� ،أثار بع�ض
�أن�شطة �إنفاذ القانون الرامية �إىل مكافحة الإرهاب خماوف كبرية وق�ضايا تتعلق بحقوق الإن�سان .و�شرع بع�ض الدول
يف اتخاذ تدابري ا�ستثنائية لإنفاذ القانون ،وهي تدابري �إ�شكالية ت�شمل �إطالق النار دون �سابق �إنذار ،والقتل املتعمد،
وحاالت الت�سليم اال�ستثنائي .و�شددت هذه التدابري التي ت�سمى "التدابري اال�ستثنائية" على �ضرورة �ضمان �أن
تلتزم الدول ،لدى اعتمادها لتدابري تهدف �إىل منع ومكافحة �أعمال الإرهاب ،ب�سيادة القانون ،مبا يف ذلك املبادئ
الأ�سا�سية واملعايري وااللتزامات املرتبطة بالقانون اجلنائي والقانون الدويل التي تعني احلدود امل�شروعة وامل�سموح بها
للإجراءات التي تتخذها الدولة ملكافحة الإرهاب وخمتلف �أ�شكال اجلرائم اخلطرية التي ي�ضلع فيها الإرهابيون وغريهم
من اجلماعات الإجرامية .وال يجوز للدول �أبدا �أن تخرق يف ت�صرفاتها القواعد القطعية للقانون الدويل وال �أن تنتهك
القانون الإن�ساين الدويل.
وتلتزم جميع الدول التزاما �إيجابيا ب�ضمان عدم ا�ستخدام �أرا�ضيها لنقل الأ�شخا�ص �إىل �أماكن قد يقتلوا �أو يتعر�ضوا
للتعذيب فيها ،مبا يف ذلك اتخاذ جميع اخلطوات العملية لتحديد ما �إذا كانت هناك �أ�سباب لالعتقاد ب�أن الإجراءات
التي اتخذتها كيانات �أجنبية يف �أرا�ضيها ت�شمل ممار�سات من هذا القبيل.
وقد تتحمل الدولة م�س�ؤولية دولية �إذا ما ارتكبت جهات فاعلة يف الدولة �أفعاال غري م�شروعة دوليا� ،أو ّقدمت املعونة
�أو امل�ساعدة �إىل دولة �أخرى يف ارتكاب فعل غري م�شروع� ،أو �سكتت عن مثل هذا ال�سلوك غري امل�شروع �أو �أخفقت يف
اتخاذ ما يلزم من تدابري ملنع وقوع تلك الأعمال داخل �إقليمها .وعندما ُترتكب �أفعال غري م�شروعة من هذا القبيل،
يجب على الدولة اتخاذ تدابري �سريعة وفعالة للتحقيق يف تلك الأفعال وحماكمة امل�س�ؤولني عن االنتهاكات و�ضمان �أن
يح�صل ال�ضحايا على تعوي�ض منا�سب.
�إطالق النار دون �سابق �إنذار و�إطالق النار عند الر�ؤية
دفعت احلاجة �إىل اتخاذ تدابري وقائية ملكافحة ظاهرة التفجريات االنتحارية بع�ض البلدان �إىل غ�ض الطرف عن انتهاكات
ا�ستثنائية حلقوق الإن�سان املعرتف بها دوليا .و�أعرب املقرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات
( )110و�ضعت الدول الأع�ضاء يف اجلماعة الكاريبية ،على �سبيل املثال ،االتفاق املن�شئ للربنامج الإقليمي حلماية العدالة ( ،)1999والذي
يبني احلاجة �إىل منع �أي تدخل يف جمال �إقامة العدل عن طريق التخويف �أو ت�صفية ال�شهود واملحلفني واملوظفني الق�ضائيني والقانونيني وموظفي
�إنفاذ القانون واملوظفني املرتبطني بهم .وين�ص االتفاق �أي�ضا على �إن�شاء مركز �إقليمي لإدارة برنامج التعاون.
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الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب عن القلق �إزاء اال�سرتاتيجيات القانونية التي ي�ستخدمها العديد من الدول
لتو�سيع �صالحيات رجال ال�شرطة مبا يتيح لهم اتخاذ �إجراءات �ضد االنتحاريني املحتملني .و�أكد جمددا وجوب تنظيم
ا�ستخدام املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون للقوة الفتاكة يف �إطار قانون حقوق الإن�سان ومعيار ال�ضرورة ال�صارم لهذا
اال�ستخدام .وال ينطبق "الدفاع الذي متليه ال�ضرورة" والذي يتذرع به امل�س�ؤولون عن �إنفاذ القانون �إال يف حالة وجود
خطر و�شيك.
ولفت املقرر اخلا�ص املعني بحاالت الإعدام خارج نطاق الق�ضاء �أو ب�إجراءات موجزة �أو تع�سفا االنتباه ،يف العديد من
االت�صاالت التي �أجراها مع احلكومات� ،إىل تزايد الإحجام عن احرتام احلق يف احلياة باعتباره حقا من حقوق الإن�سان
غري قابل لالنتقا�ص )111(.ور�أى �أن مقولة "�أطلق النار لتقتل" ال ت�ؤدي �إال �إىل اال�ستعا�ضة عن املعايري القانونية الوا�ضحة
برخ�صة قتل ذات تعريف غام�ض ،مما يهدد بت�شوي�ش املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القانون ،وبالتايل يعر�ض الأبرياء للخطر
ويوجد مربرات للأخطاء ،ويدفع يف الوقت نف�سه �إىل جتنب التحديات ال�صعبة حقا والتي يفر�ضها التهديد ذي ال�صلة.
وركزت مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف قرارها 169/34
امل�ؤرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  ،1979واملبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني
املكلفني ب�إنفاذ القوانني )112(،التي اعتمدت يف م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ب�إيجاز على
الدور املحدود للقوة الفتاكة يف جميع عمليات �إنفاذ القانون .وين�ص املبد�أ  9من املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة
والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني على �أنه ويف جميع الأحوال ،ال يجوز ا�ستخدام الأ�سلحة
النارية الفتاكة عن ق�صد �إ ّال عندما يتعذر متاماً جتنبها من �أجل حماية الأرواح .وهذه ال�صكوك مالئمة �أي�ضا فيما يتعلق
مبنع الهجمات االنتحارية بو�صفها �شكال من �أ�شكال الإرهاب .وين�ص املبد�أ  10من املبادئ الأ�سا�سية على ما يلي:
	يتعني على املوظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني التعريف ب�صفتهم هذه وتوجيه حتذير وا�ضح يعلن عزمهم على
ا�ستخدام الأ�سلحة النارية ،مع �إعطاء وقت كاف لال�ستجابة للتحذير ،ما مل يع ّر�ضهم ذلك خلطر ال مربر لـه،
�أو ما مل يع ّر�ض �أ�شخا�صا �آخرين خلطر املوت �أو الأذى اجل�سيم� ،أو ما مل يت�ضح عدم مالءمته وجدواه تبعا
لظروف احلادث.
عمليات القتل امل�ستهدف
احلق يف احلياة هو حق غري قابل لالنتقا�ص ،ويجب �أال ت�ستعمل القوة الفتاكة يف �إطار مكافحة الإرهاب �إال �إذا كانت
�ضرورية ومتنا�سبة .وقد �أعربت جلنة حقوق الإن�سان عن قلقها بالن�سبة لال�ستخدام املزعوم ملا ي�سمى "القتل امل�ستهدف"
للإرهابيني امل�شتبه فيهم )113(.ويف بع�ض احلاالت ،يبدو �أنه مت اللجوء �إىل هذه املمار�سة يف جزء منها على �سبيل الردع
�أو العقاب ،مما يثري م�سائل تتعلق بالفقرة  1من املادة  6من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،التي تن�ص
على ما يلي" :احلق يف احلياة حق مالزم لكل �إن�سان .وعلى القانون �أن يحمي هذا احلق .وال يجوز حرمان �أحد من
حياته تع�سفاً".
( )111تقرير املقرر اخلا�ص املعني بحاالت الإعدام خارج نطاق الق�ضاء �أو ب�إجراءات موجزة �أو تع�سفا ( ،E/CN.4/2006/53الفقرات
.)54-44
( )112م�ؤمتـر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعـاملة املجــرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � 7 -أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير �أعدته الأمانة
العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الباب باء ،2-املرفق.

Edward J. Flynn, "Counter-terrorism and human rights: the view from the United Nations", European Human Rights
Law Review, No. 1, 2005, p. 34
()113
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حظر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون حماكمة
(من مبادئ املنع والتق�صـي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي
والإعدام دون حماكمة (�أ))
" -1حتظر احلكومات ،مبوجب القانون ،جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام
دون حماكمة ،وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم مبوجب قوانينها اجلنائية ،يعاقب عليها بعقوبات منا�سبة تراعي
خطورتها .وال يجوز التذرع باحلاالت اال�ستثنائية ،مبا يف ذلك حالة احلرب �أو التهديد باحلرب� ،أو عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي الداخلي �أو �أي حالة طوارئ عامة �أخري ،لتربير عمليات الإعدام هذه وال يجوز تنفيذ عمليات الإعدام
هذه �أيا كانت الظروف ،حتى يف الظروف التي ت�ضم ،على �سبيل املثال ال على �سبيل احل�صر ،حاالت النـزاع
امل�سلح الداخلي ،وحاالت ا�ستخدام القوة ب�صورة مفرطة �أو خمالفة للقانون من جانب موظف عمومي �أو �أي
�شخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية� ،أو من جانب �شخ�ص يعمل بتحري�ض �أو مبوافقة �صريحة �أو �ضمنية منه،
وحاالت الوفاة �أثناء االحتجاز .ويكون هذا احلظر �أقوى يف مفعوله من املرا�سيم التي ت�صدرها ال�سلطة احلكومية.
" -2توخيا ملنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون حماكمة ،تتكفل احلكومات
بفر�ض رقابة دقيقة ،ذات ت�سل�سل قيادي وا�ضح ،على جميع املوظفني امل�س�ؤولني عن القب�ض على الأ�شخا�ص
وتوقيفهم واحتجازهم وحب�سهم و�سجنهم ،وعلى املوظفني املخول لهم قانونا ا�ستعمال القوة والأ�سلحة النارية.
" -3حتظر احلكومات على الر�ؤ�ساء وعلى ال�سلطات العامة �إ�صدار �أوامر ترخ�ص لأ�شخا�ص �آخرين بتنفيذ �أي نوع
من �أنواع الإعدام خارج نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة �أو حتر�ضهم على ذلك ،ولأي
�شدد على الأحكام الواردة �أعاله يف تدريب
�شخ�ص كان حق وواجب االمتناع عن االمتثال لهذه الأوامر .و ُي َّ
�شدد على الأحكام الواردة �أعاله يف تدريب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني.
املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني .و ُي َّ
" -4تكفل ،بالو�سائل الق�ضائية وغريها من الو�سائل ،حماية فعالة للأفراد واملجموعات املهددين بخطر الإعدام
خارج نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة ،و�ضمنهم من يتلقون تهديدات بالقتل".
(�أ) مبادئ املنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون حماكمة
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،65/1989املرفق) الفقرات .4-1

ويجب �إجراء حتقيق �شامل وعاجل ونزيه عند اال�شتباه بوقوع �إعدام خارج نطاق القانون �أو �إعدام تع�سفي .والغر�ض
من التحقيق هو حتديد �سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها وال�شخ�ص امل�س�ؤول عنها ،و�أي منط �أو ممار�سة قد تكون
ال�سبب يف وقوعها .ويت�ضمن التحقيق القيام بت�شريح اجلثة على النحو املنا�سب ،وجمع وحتليل كل الأدلة املادية
وامل�ستندية و�إفادات ال�شهود .وعالوة على ذلك ،تكفل احلكومات حماكمة الأ�شخا�ص الذين يظهر التحقيق �أنهم
ا�شرتكوا يف عمليات الإعدام خارج نطاق القانون �أو الإعدام التع�سفي �أو الإعدام دون حماكمة ،يف �أي �إقليم يخ�ضع
لنطاق اخت�صا�صها .وت�ضطلع �إما بتقدميهم للمحاكمة و�إما بالتعاون على ت�سليمهم �إىل البلدان الأخرى التي ترغب يف
ممار�سة اخت�صا�صها القانوين عليهم .وينطبق هذا املبد�أ بغ�ض النظر عن هوية اجلناة �أو املجني عليهم وجن�سياتهم ومكان
()114
ارتكاب اجلرمية.

( )114املبادئ املتعلقة باملنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون حماكمة (قرار املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي  ،65/1989املرفق).

رابعا -دور �أع�ضاء النيابة العامة
�إن املحاكمة الفعالة ملرتكبي اجلرائم الإرهابية� ،أينما ُترتكب تلك اجلرائم وحيثما يلج�أ اجلناة� ،أمر بالغ الأهمية من �أجل
حرمان مرتكبي تلك اجلرائم من �أي مالذ �آمن .ويثري ذلك ،يف حالة اجلرائم وعمليات الإرهاب الدولية �أو عرب الوطنية،
م�س�ألة �إر�ساء وممار�سة االخت�صا�ص الق�ضائي ،وم�سائل قدرة الق�ضاء وا�ستقالليته ،وم�س�ألة احلاجة �إىل معاجلة خمتلف
العقبات التي تعرت�ض �سبيل التعاون الدويل يف املالحقة الق�ضائية ملرتكبي اجلرائم الإرهابية.
وي�شبه دور �أع�ضاء النيابة العامة يف مالحقة اجلرائم الإرهابية �إىل حد ما دورهم يف مالحقة مرتكبي �أي جرمية �أخرى
ق�ضائيا .ومع ذلك ،كثريا ما تتعقد الأمور يف حالة اجلرائم الدولية� ،أو �أي جرمية لها جانب عرب وطني ،ب�سبب امل�سائل
املتعلقة باالخت�صا�ص الق�ضائي وخمتلف العقبات التي حتول دون قيام تعاون دويل فعال.
والآليتان الرئي�سيتان من �آليات دعم التعاون الدويل بني �أع�ضاء النيابة العامة هما ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية
املتبادلة .وتقوم هذه الآليات على عدد من الأ�س�س القانونية ،مبا يف ذلك االتفاقات �أو الرتتيبات الثنائية واملتعددة
الأطراف .وتتطور كل هذه الآليات ب�سرعة ملواكبة الأ�ساليب الإجرامية اجلديدة واال�ستغالل الإجرامي للتكنولوجيات
اجلديدة .ويعك�س تطورها اجلديد ت�صميم الدول على العمل ب�شكل وثيق مع بع�ضها البع�ض ملواجهة التهديدات
()115
املتزايدة للجرمية املنظمة والف�ساد والإرهاب.
�ألف -ا�ستقاللية النيابة العامة
يجب على الدول �أن تتخذ التدابري الالزمة ل�ضمان نزاهة وا�ستقالل النيابة العامة للمحافظة على �سالمة وظيفة النائب
العام وتدعيم �سيادة القانون .وتتناق�ض �أ�شكال التدخل ال�سيا�سية وغري ال�سيا�سية يف تنفيذ النيابة العامة لوظيفتها
تناق�ضا مبا�شرا مع مبد�أ �سيادة القانون.
وتختلف نوعية التدريب القانوين الذي يحظى به �أع�ضاء النيابة العامة املمار�سني اختالفا كبريا من دولة �إىل �أخرى.
وكما ت�ؤكد ديباجة املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة ،ف�إنه ال يزال من اجلوهري ت�أمني ح�صول �أع�ضاء
النيابة العامة على امل�ؤهالت املهنية الالزمة لال�ضطالع بوظائفهم ،عن طريق حت�سني �أ�ساليب تعيينهم وتدريبهم القانوين
()116
واملهني ،ومن خالل تهيئة كافة الو�سائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة �سليمة يف مكافحة الإجرام.

()116

Y. Dandurand, "Strategies and practical measures to strengthen the capacity of prosecution services in dealing with
;transnational organized crime, terrorism and corruption", Crime, Law and Social Change, vol.47، Nos. 4-5 (2007), pp. 225-246
Y. Dandurand, G. Colombo and N. Passas, "Measures and mechanisms to strengthen international cooperation among prosecution
services", Crime, Law and Social Change, vol. 47, Nos. 4 -5 (2007), pp. 261-289

.
( )116املبادئ التوجيهية لدور �أع�ضاء النيابة العامة (م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب�/أغ�سط�س 7 -
�أيلول�/سبتمرب  :1990تقرير �أعدته الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الباب جيم ،2-املرفق؛ متاح
يف املوقع التايل.http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/prosecutors.pdf :
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باء -دور �أع�ضاء النيابة العامة يف تدعيم �سيادة القانون
يختلف الدور الأ�سا�سي لأع�ضاء النيابة العامة وكذلك نطاق �صالحياتهم و�سلطاتهم اختالفا كبريا من نظام قانوين
�إىل �آخر .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد ي�ضطلع �أع�ضاء النيابة العامة بدور ن�شط �إىل حد ما يف التحقيق الفعلي يف اجلرمية،
بح�سب القانون الوطني ،ونتيجة لذلك ،قد تتغري عالقتهم مع ال�شرطة من بلد �إىل �آخر .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية،
ينفذ �ضباط ال�شرطة ن�سبة كبرية من املالحقات الق�ضائية .و ُينتخب �أع�ضاء النيابة العامة يف بع�ض البلدان فيما يجري
تعيينهم يف بلدان �أخرى.
وتن�ص املبادئ التوجيهية لدور �أع�ضاء النيابة العامة على جوهر دور �أع�ضاء النيابة العامة يف تدعيم �سيادة القانون ،فت�ؤكد
ما يلي:
	" -11ي�ؤدي �أع�ضاء النيابة العامة دورا فعاال يف الإجراءات اجلنائية ،مبا يف ذلك بدء املالحقة الق�ضائية واال�ضطالع،
�ضمن ما ي�سمح به القانون �أو يتم�شى مع املمار�سة املحلية ،بالتحقيق يف اجلرائم والإ�شراف على قانونية التحقيقات،
والإ�شراف على تنفيذ قرارات املحاكم ،وممار�سة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلني لل�صالح العام.
	" -12على �أع�ضاء النيابة العامة �أن ي�ؤدوا واجباتهم وفقا للقانون ،ب�إن�صاف وات�ساق و�سرعة ،و�أن يحرتموا
كرامة الإن�سان ويحموها وي�ساندوا حقوق الإن�سان ،بحيث ي�سهمون يف ت�أمني �سالمة الإجراءات و�سالمة �سري
()117
�أعمال نظام العدالة اجلنائية".
ومتثل خدمات النيابة العامة جزءا حيويا من اجلهود التي تبذلها الدول لتدعيم �سيادة القانون من خالل �إنفاذ القانون
بنـزاهة وات�ساق وحيادية وفعالية .ويواجه نظام العدالة اجلنائية وم�ؤ�س�سات احلكم خطر الوقوع يف �سوء ال�سمعة وفقدان
()118
م�صداقيتها و�سلطتها الأخالقية ما مل يلتزم �أع�ضاء النيابة العامة بحقوق الإن�سان ويتم�سكوا ب�سيادة القانون.
وي�شكل �أع�ضاء النيابة العامة �ضمانة هامة ل�سيادة القانون عندما يقبلون اال�ضطالع بدور مكافحة الإفالت من العقاب
و�ضمان قانونية �إجراءات الدولة .وعندما يت�صدى �أع�ضاء النيابة العامة للإفالت من العقاب على انتهاكات حقوق
الإن�سان �أينما تن�ش�أ ،ف�إنهم ال يعززون احرتام �سيادة القانون على ال�صعيد الوطني فح�سب ،بل ي�ساعدون �أي�ضا على
تر�سيخ مبد�أ �سيادة القانون على ال�صعيد الدويل.
ويجب على �أع�ضاء النيابة العامة �أن يظلوا متيقظني ويت�أكدوا من �أن الإجراءات التي تتخذها ال�شرطة وامل�ؤ�س�سات
الإ�صالحية وغريها من �سلطات �إنفاذ القانون هي �إجراءات قانونية حترتم حقوق الإن�سان .وهم يقومون بذلك عن طريق
�إجراءات من بينها توجيه انتباه املحاكم �إىل حاالت ال�سلوك الفا�سد وغري القانوين من جانب موظفي الدولة �أو غريهم
من امل�س�ؤولني املوجودين يف موقع �سلطة ،واملالحقة الق�ضائية القوية له�ؤالء املجرمني �إىل �أق�صى حدود القانون .ويكت�سي
دور �أع�ضاء النيابة العامة �أهمية خا�صة وح�سا�سة يف احلاالت التي تنطوي على ف�ساد املوظفني العموميني.
�أما الآثار املدمرة للف�ساد على �سيادة القانون فهي وا�ضحة متاما .وي�شكل الف�ساد داخل النظام الق�ضائي نف�سه وكذلك
�آثار هذا النوع من الف�ساد على التم�سك ب�سيادة القانون واحلفاظ على �سالمة التحقيقات اجلنائية وعمليات املالحقة
الق�ضائية م�صدرا للقلق .وال ي�ؤثر الف�ساد على م�صداقية وفعالية نظام العدالة باملعنى العام فح�سب ،بل ويقو�ض �أي�ضا
التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية ،وي�ضعف جهود التن�سيق ويع ّر�ض ال�شهود وال�ضحايا وم�س�ؤويل العدالة للخطر.
وميثل منع الف�ساد �أحد �أهم الو�سائل التي يحمي بها �أع�ضاء النيابة العامة �سيادة القانون و�سالمة امل�ؤ�س�سات االجتماعية
( )117املرجع نف�سه ،الفقرتان  11و.12

Y. Dandurand, "The role of prosecutors in promoting and strengthening the rule of law", Crime, Law and Social
Change, vol. 47, Nos. 4-5 (2007), pp. 247-259
()118
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واالقت�صادية .وتن�ص املادة  15من املبادئ التوجيهية لدور �أع�ضاء النيابة العامة على �أن يويل �أع�ضاء النيابة العامة
االهتمام الواجب للمالحقات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم التي يرتكبها موظفون عموميون ،وال �سيما ما يتعلق بالف�ساد،
و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة ،واالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وغري ذلك من اجلرائم التي ين�ص عليها القانون
الدويل ،وللتحقيق يف هذه اجلرائم �إذا كان القانون ي�سمح به �أو �إذا كان يتم�شى مع املمار�سة املحلية.
جيم -االلتزام بت�سليم املجرمني �أو حماكمتهم
يرتجم مبد�أ  aut dedere, aut judicareيف الواقع �إىل بديلي �إما الت�سليم �أو املحاكمة ،وهو التزام ُمعبرَّ عنه يف ال�صكوك
َ
العاملية ملكافحة الإرهاب ويرِد �ضمنا يف قرار جمل�س الأمن  .)2001( 1373و ُيعرب املبد�أ عن الهدف امل�شرتك للدول
يف مكافحة الأ�شكال اخلطرية من اجلرمية ويحدد البديلني للدول متلقية الطلب كلما ُطلب منها ت�سليم فرد موجود يف
�إقليمها :يجب على الدولة �إما �أن ت�سلم ال�شخ�ص املعني �إىل الدولة مقدمة الطلب �أو �أن حتاكمه هي نف�سها.
ويقت�ضي مبد�أ "�إما الت�سليم �أو املحاكمة" من الدول �أن ت�ؤكد اخت�صا�صها على �أ�س�س �أكرث تقليدية :مبد�أ االخت�صا�ص
الإقليمي ،العادي �أو املو�سع ،للقيام حتديدا برفع �أعالم على ال�سفن والطائرات امل�سجلة لدى الدولة؛ ومبد�أ اجلن�سية،
وال �سيما مبد�أ اجلن�سية الفعلية ،الذي يقرر اخت�صا�ص الدولة التي ي�شتبه ب�أن مواطنها قد ارتكب جرمية ،ولكن �أي�ضا
مبد�أ اجلن�سية غري الفعلية ،الذي يق�ضي ب�أن الدولة التي يكون مواطنها هو ال�ضحية هي التي تخت�ص مبالحقة املجرم.
و�أخريا ،ت�سمح بع�ض االتفاقيات للدول ب�إن�شاء اخت�صا�ص اختياري للنظر يف ق�ضية جانٍ مزعوم يقيم عادة فيها �أو �إذا
كانت اجلرمية تنطوي على م�صالح تخ�ص الدولة املعنية.
بيد �أن االلتزام باملالحقة الق�ضائية ال يعني �ضرورة عر�ض ادعاء على املحكمة يكون قد َتق َّرر بعد التحقيق �أنه ال ي�ستند
�إىل �أ�سا�س .و�سوف يحدد القانون الد�ستوري والقواعد املو�ضوعية والإجرائية للبلد املعني �إىل �أي مدى يجب اال�ستمرار
يف املالحقة الق�ضائية .ومع ذلك ،ف�إن ال�صكوك العاملية تقت�ضي من الدول الأطراف ال�شروع يف مالحقة اجلرائم اخلطرية
ق�ضائيا مبوجب القانون الداخلي.
دال -الت�سليم
الت�سليم هو الإجراء الذي توافق مبوجبه دولة ذات �سيادة ،ي�شار �إليها بتعبري "الدولة متلقية الطلب" ،على تقدمي فرد �إىل
مقدمة الطلب" ،من �أجل مالحقة �شخ�ص ما ق�ضائيا �أو بغية �إنفاذ
دولة �أخرى ذات �سيادة ،ي�شار �إليها بتعبري "الدولة ّ
حكم على ذلك ال�شخ�ص �إذا كان قد ُحوكم و�أدين بالفعل.
ومبقت�ضى ا�شرتاط ازدواجية التجرمي ،ال ميكن ت�سليم املجرم� ،إال �إذا كان فعله معاقَبا عليه مبقت�ضى قانونيَ كل من الدولة
التي تقدم الطلب والدولة التي تتلقاه .وال يلزم �أن يكون ا�سم الفعل الإجرامي والعنا�صر التي جترمه متطابقني متاما يف
القانونني� ،شريطة �إمكان معاقبة الهارب على فعله يف كلتا الدولتني )119(.ولذلك ال�سبب ف�إن جترمي �أفعال �إرهابية حمددة
و�إدراجها يف القانون اجلنائي الوطني ،عن�صر حموري من عنا�صر ال�صكوك القانونية العاملية ملكافحة الإرهاب.

( )119ملناق�شة ما تنطوي عليه ازدواجية التجرمي من �آثار على التعاون الدويل فيما يتعلق بجرائم الإرهاب ،انظر الدليل الت�شريعي للنظام القانوين
العاملي ملكافحة الإرهاب (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.08.V.9ال�صفحة .40
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ومثلما ُذكر �أعاله ،فعندما يكون �شخ�ص متهم بارتكاب جرمية �إرهاب موجودا يف �إقليم دولة طرف ،يجب على الدولة،
وفقا لقانونها� ،أن تعتقل ذلك ال�شخ�ص �أو تتخذ تدابري �أخرى متكن من �إقامة دعوى جنائية �ضده �أو من ت�سليمه ،حيثما
تكون �سلطات هذه الدولة مقتنعة ب�أن الظروف تربر ذلك .ويتعينّ �أن تفعل ذلك ب�صرف النظر عما �إذا كانت اجلرمية
قد ار ُتكبت يف �إقليمها وما �إذا كانت الدولة قد تلقت طلبا باالعتقال امل�ؤقت يف انتظار طلب ر�سمي بالت�سليم .وال
جتعل ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب ت�سليم املجرم �إلزاميا غري �أنها ُتع ّرفه بو�صفه واحدا من الإجراءات التي ميكن
اتخاذها .ويتوقف االلتزام ب�إخ�ضاع الفرد للمالحقة على قرار بعدم ت�سليمه.
وينبغي �أن توا�صل الدول تعزيز �شبكاتها التعاهدية وحتديث معاهداتها املتعلقة بالت�سليم .ويف كثري من احلاالت ،يلزم
�إدخال تغيريات على الت�شريعات الوطنية اخلا�صة بالت�سليم ،باعتبار ذلك �إطارا �إجرائيا �أو متكينيا يدعم تنفيذ املعاهدات
الدولية ذات ال�صلة .ويف احلاالت التي ميكن فيها لدولة �أن ت�سلم جمرما يف رغم عدم وجود معاهدة ،تكون الت�شريعات
مقدمة الطلب .وقد
الوطنية يف الغالب مفيدة ك�إطار تكميلي و�شامل وقائم بذاته لت�سليم الهاربني من العدالة �إىل الدولة ّ
�أعد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية قانونا منوذجيا ب�ش�أن ت�سليم املجرمني مل�ساعدة الدول الأع�ضاء يف
()120
�صوغ تلك الت�شريعات.
وقد ّركزت االجتاهات احلديثة العهد يف املعاهدات املتعلقة بت�سليم املجرمني على تخفيف التطبيق ال�صارم لبع�ض �أ�سباب
رف�ض طلبات الت�سليم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن مبد�أ االعرتاف املتبادل ُينظر �إليه ب�صفة متزايدة على �أنه و�سيلة لتح�سني
التعاون الق�ضائي بني البلدان ذات النظم القانونية املختلفة واال�ستعا�ضة عن الإجراءات املرهقة ب�إجراءات �سريعة تقر
بتكامل النظم القانونية الأخرى .فعلى �سبيل املثال ،ي�ؤدي االعرتاف املتبادل ب�أوامر التوقيف ،حيث تعرتف دولة
ب�صالحية �أمر بالتوقيف �صادر عن �سلطة خمت�صة يف دولة �أخرى وتنفذه (وهي ممار�سة ي�شار �إليها �أي�ضا بعبارة "تدعيم
الأوامر ال�صادرة")� ،إىل ت�سريع عملية الت�سليم .وقد و�ضعت عدة بلدان حاليا ترتيبات ثنائية لت�سليم املجرمني.
وثمة مثال �آخر ي�سوقه �أمر التوقيف الأوروبي ،الذي ا�ستعا�ض فعليا منذ بداية عام  2004عن �إجراءات الت�سليم بنظام
للتنازل فيما بني ال�سلطات الق�ضائية يف البلدان امل�شمولة بامل�شروع .وي�سمح �أمر التوقيف الأوروبي بتنفيذ طلبات
اعتقال �شخ�ص �أو ت�سليمه ب�أقل قدر ممكن من ال�شكليات بغر�ض �إجراء املالحقة اجلنائية وتنفيذ عقوبات ال�سجن �أو
�أوامر االحتجاز.
�أن�شطة الت�سليم الف ّعالة
و�ضع فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية قائمة
ت�ضم اقرتاحات ملمو�سة ب�ش�أن �سبل حت�سني فعالية �أن�شطة الت�سليم )121(،ت�شمل االقرتاحات التالية:
• التمكني من �إجراء ت�سليم م�شروع دون معاهدة ،حيثما يكون ذلك منا�سبا.
• و�ضع قائمة ح�صرية بالقوانني واملعاهدات املتعلقة بالت�سليم.
• �ضمان �أن تكون القوانني واملعاهدات املتعلقة بالت�سليم مرنة وم�ستكملة ،مبا يف ذلك من خالل �إعادة التفاو�ض على املعاهدات
وتو�سيع نطاقها ،كلما كان ذلك منا�سبا.

( )120املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف قرارها  116/45امل�ؤرخ  14كانون الأول/دي�سمرب ،1990
وعدلتها بعد ذلك يف قرارها  88/52امل�ؤرخ  12كانون الأول/دي�سمرب 1997؛ وخال�صة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية
والعدالة اجلنائية (نيويورك ،)2006 ،ال�صفحات  .180-169انظر �أي�ضا الدليلني املنقّحني ب�ش�أن املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني وب�ش�أن
املعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ( ،)E/CN.15/2004/CRP.11املتاحني بالإنكليزية يف املوقعwww.unodc.org/pdf/ :
.model_treaty_extradition_revised_manual.pdf
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• تقليل متطلبات التوثيق والت�صديق �أو ا�ستبعادها.
مقدمة الطلب.
• التمكني من ت�سليم الأ�شخا�ص املطلوبني ت�سليما م�ؤقتا للدولة ّ
مقدمة الطلب.
• التمكني من املوافقة على ت�سليم الأ�شخا�ص املطلوبني للدولة ّ
• �إ�صالح وتب�سيط ا�شرتاطات ازدواجية التجرمي يف املعاهدات املربمة يف �إطار القوانني الداخلية.
• تقييد اجلرائم التي تعترب جرائم �سيا�سية �إىل احلد الأدنى ال�ضروري.
• تخفيف احلظر املفرو�ض على ت�سليم املواطنني.
• التمكني من �إعادة البت يف اجلن�سية والعفو و�أي و�ضع �آخر ُيح�صل عليه بطريقة غري �سليمة للحيلولة دون الت�سليم.
• ن�شر املوظفني يف اخلارج واال�ستفادة منهم ب�شكل منا�سب وب ّناء ،مبن فيهم موظفو االت�صال يف جمال العدالة اجلنائية وموظفو القن�صليات.
• تب�سيط عمليات املراجعة والطعن الق�ضائية فيما يتعلق ب�أوامر الت�سليم دون امل�سا�س باحلق الأ�سا�سي لل�شخ�ص املطلوب يف املراجعة
�أو الطعن.
(�أ) تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الفعالة لأن�شطة الت�سليم (فيينا ،)2004 ،ال�صفحات  ،15-8متاح بالإنكليزية
يف املوقع.http://www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf :

كما �أن تدابري تدعيم �سيادة القانون وتعزيز حقوق الإن�سان لها �صلة مبا�شرة بتعزيز التعاون الدويل يف جمال الت�سليم.
فعلى �سبيل املثال ،من املرجح �أن تتعاون دولة مع �أخرى يف ق�ضية ت�سليم مطلوب �إذا كانت لديها �ضمانات ب�أن املتهم
�سوف يتمتع باحلق يف حماكمة عادلة ويف الإجراءات القانونية الواجبة.
وتُبني املبادئ التوجيهية ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومكافحة الإرهاب ال�صادرة عن جمل�س �أوروبا ب�شكل �صريح �أنه ال ينبغي
القيام بالت�سليم �إذا كانت هناك �أ�سباب وجيهة تدعو �إىل االعتقاد ب�أن ال�شخ�ص الذي ُطلب ت�سليمه �سوف يتعر�ض
للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة �أو يكون ذلك ال�شخ�ص قد عانى من احلرمان من العدالة يف الدولة مقدمة الطلب
�أو قد يتعر�ض خلطر املعاناة من ذلك احلرمان .ويف احلالة الثانية ،ي�ضطلع �أع�ضاء النيابة العامة بدور هام ،بحيث تناط بهم
مهمة تقرير ما �إذا كان هناك بالفعل احتمال التعر�ض للحرمان من العدالة �أو التعذيب .كما يتعني عليهم حتديد ما �إذا كان
طلب الت�سليم قد ُقدم بغر�ض مالحقة �شخ�ص �أو معاقبته على �أ�سا�س عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو �آرائه ال�سيا�سية.
ويت�ضمن العديد من ال�صكوك القانونية العاملية �أحكاما مماثلة .وتقدم املادة  15من االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب
مثاال جيدا على ذلك؛ فهي ت�سمح �صراحة للدول برف�ض الت�سليم �أو امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إذا كانت هناك �أ�سباب
معقولة ُتبني �أن الدولة مقدمة الطلب ت�سعى �إىل مالحقة �شخ�ص �أو معاقبته لأ�سباب حمظورة تقوم على التمييز.
وال يحول قانون الالجئني الدويل دون ت�سليم الالجئني املعرتف بهم بغر�ض مالحقتهم ،ناهيك عن ملتم�سي اللجوء.
بيد �أن الت�سليم ال ينبغي �أن يتم �إال بعد اكتمال الإجراءات القانونية املقرتنة به و�إذا تبني �أن الت�سليم ال ُيطلب ب�صورة
ح�صرية �أو رئي�سية كو�سيلة لإعادة �شخ�ص �إىل بلد لأغرا�ض تبلغ يف الواقع حد اال�ضطهاد.
وتن�ص املواد الواردة يف ال�صكوك العاملية التي جرى التفاو�ض عليها منذ �أن اع ُتمدت االتفاقية الدولية لقمع الهجمات
الإرهابية بالقنابل يف عام  ،1997على �أنه لأغرا�ض الت�سليم وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ال يعترب �أي من اجلرائم املع ّرفة
جرمية �سيا�سية� ،أو جرمية مرتبطة بجرمية �سيا�سية� ،أو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية .ويف املا�ضي قد �أدى رف�ض الطلبات
اخلا�صة بالتعاون الدويل بناء على تلك الأ�سباب �إىل عراقيل يف وجه الت�سليم وامل�ساعدة املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم
املت�صلة بالإرهاب ،والتي يرتبط جميعها تقريبا ب�أن�شطة �سيا�سية �أو تكمن وراءه دوافع �سيا�سية .وكان من املمكن ا�ستبعاد
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"ا�ستثناء اجلرائم ال�سيا�سية" لأن املواد الت�شريعية املقرتنة به تكفل عدم وجود �أي التزام بتقدمي التعاون يف احلاالت التي
توجد فيها �أ�سباب مو�ضوعية تدفع �إىل االعتقاد ب�أن طلب الت�سليم ُقدم لغر�ض ا�ضطهاد �شخ�ص ب�سبب عرقه �أو دينه �أو
جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية.
وتو�صي مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ب�أن يكون االحتفاظ بهذا ال�ضمان �إلزاميا ال اختياريا .ويف حال �إجراء
جلوء مل ُيبت فيه بعد ،يو�صى بت�أجيل موا�صلة النظر يف طلب اللجوء حتى تمُ ّكن الإجراءات القائمة يف عملية الت�سليم
من اتخاذ قرار متب�صر ب�ش�أن ما �إذا كان اال�ستثناء من و�ضع الالجئ م َّربرا .و�إذا رئي �أن من املمكن ا�ستثناء ملتم�س
اللجوء ،ميكن اتخاذ قرار ب�ش�أن ت�سليمه دون �إعادة تقييم عن�صر اال�ضطهاد� .أما �إذا مل ُي�ستثن ملتم�س اللجوء وخل�ص
التقييم �إىل �أن ت�سليمه �سي�ؤول به �إىل العودة �إىل اال�ضطهاد ،ف�إن املفو�ضية تعترب �أن املالحقة يف بلد اللجوء هي الرد
()34
املنا�سب ،ا�ستنادا �إىل مبد�أ �إما الت�سليم �أو املحاكمة.

هاء -امل�ساعدة القانونية املتبادلة
يف ظل تعومل اجلرمية ،حتتاج ال�سلطات الوطنية ب�شكل متزايد �إىل امل�ساعدة من ال�سلطات يف بلدان �أخرى من �أجل
النجاح يف التحري عن خمالفي القانون ومالحقتهم ومعاقبتهم ،وبخا�صة �أولئك الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالإرهاب
الدويل .وقرر جمل�س الأمن ،يف قراره � ،)2001( 1373أن على جميع الدول �أن تزود كل منها الأخرى ب�أق�صى قدر
من امل�ساعدة فيما يت�صل بالتحقيقات �أو الإجراءات اجلنائية املتعلقة بتمويل �أو دعم الأعمال الإرهابية ،وي�شمل ذلك
امل�ساعدة على ح�صول كل منها على ما لدى الأخرى من �أدلة الزمة للإجراءات القانونية .وذلك احلكم ملزم جلميع
الدول ،مبا يف ذلك الدول التي مل ت�صدق على كل ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب �أو بع�ضها.
ولتحقيق ذلك الهدف ،ت�ستخدم الدول يف معظم الأحيان معاهدات ثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية
املتبادلة يف ال�ش�ؤون اجلنائية� ،إ�ضافة �إىل ما هو موجود من �آليات التعاون غري الر�سمية .وت�ساعد تلك ال�صكوك عمل
موظفي العدالة اجلنائية بطرق عدة .فهي متكن ال�سلطات ،مثال ،من احل�صول على �أدلة يف اخلارج ،من خالل �إجراءات
مقبولة مبوجب قانونها الداخلي ،بغية طلب مثول ال�شهود ،وتعقب الأفراد ،وت�أمني تقدمي امل�ستندات وغريها من �أدلة
()121
الإثبات ،و�إ�صدار الأوامر.
وينحو االجتاه الراهن يف �آليات التعاون الدويل �إىل تف�ضيل الرتتيبات التي متكن من القيام مبا يلي:
• �إتاحة نقل طلبات امل�ساعدة املتبادلة بني �سلطات العدالة اجلنائية ،مبا فيها ال�سلطات املركزية ،نقال مبا�شرا
دون ا�ستخدام القنوات الدبلوما�سية ،وت�سريع �إر�سال الوثائق الإجرائية ومعاجلتها؛
• ا�شرتاط االمتثال لل�شكليات والإجراءات املبينة واملواعيد النهائية التي حتددها الدولة الطرف
مقدمة الطلب؛

( )121انظر املعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية (قرار اجلمعية العامة  ،117/45املرفق ،والقرار  ،112/53املرفق الأول).
وانظر �أي�ضا الدليلني املنقّحني ب�ش�أن املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني وب�ش�أن املعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية .ويوجد
قانون منوذجي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ( )2007متاح بالإنكليزية يف املوقعwww.unodc.org/pdf/model_law_on_ :
.mutual_assistance.pdf

اجلزء الثاين

املكونات الأ�سا�سية لتدابري ف ّعالة للت�صدي للإرهاب يف �إطار العدالة اجلنائية

	

•
•
•
•
•

79

تي�سري ا�ستخدام املعدات التقنية عرب احلدود (لأغرا�ض املراقبة) واعرتا�ض االت�صاالت؛
الرتخي�ص لعمليات الت�سليم املراقب وال�سماح ب�إجراء حتقيقات �سرية عرب احلدود؛
الت�شجيع على �إن�شاء �أفرقة م�شرتكة لإجراء التحقيقات؛
ال�سماح ،يف ظل ظروف معينة ،باال�ستماع �إىل ال�شهود عن طريق االت�صال املرئي �أو الهاتفي؛
ال�سماح بنقل الأ�شخا�ص املحتجزين نقال م�ؤقتا وم�شروعا لأغرا�ض التحقيق.

وال يجوز ،لأغرا�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،اعتبار اجلرائم املعرفة يف ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب جرائم
�سيا�سية �أو جرائم مرتبطة بجرائم �سيا�سية �أو جرائم ارتكبت بدوافع �سيا�سية .ومن ثم ،ف�إن طلب امل�ساعدة القانونية
املتبادلة الذي ي�ستند �إىل واحدة من تلك اجلرائم ال يجوز رف�ضه بناء على �أ�سا�س وحيد هو �أنه يتعلق بجرمية �سيا�سية� ،أو
جرمية مرتبطة بجرمية �سيا�سية� ،أو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية فح�سب.
وتوفّر الأحكام املتعلقة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،الواردة يف ال�صكوك العاملية للدولة الطرف قاعدة قانونية لرت�سل
�إىل دولة طرف �أخرى معلومات �أو �أدلة ترى �أنها هامة ملكافحة جرائم الإرهاب ،حتى و�إن مل تكن الدولة الأخرى قد
قدمت �أي طلب للح�صول على امل�ساعدة وجتهل متام اجلهل وجود تلك املعلومات �أو الأدلة .والواقع� ،إن قرار جمل�س
الأمن  )2001( 1373يفر�ض على الدول �أن يقدم كل منها تلك امل�ساعدة �إىل دولة �أخرى.
وعلى ال�صعيد العملي ،ف�إن تعيني �سلطة مركزية واحدة تخت�ص بجميع ما يرِد وما ُي َّقدم من طلبات امل�ساعدة القانونية
املتبادلة والت�سليم له دور حا�سم يف التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية .وعلى هذا النحو ،ميكن للدولة �أن ُتن�سق طلباتها
للح�صول على امل�ساعدة وتكون على ا�ستعداد لال�ستجابة على وجه ال�سرعة للطلبات الواردة من دول �أخرى .وت�شرتط
املعاهدات املتعلقة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،مثل اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ساد ،ب�شكل متزايد �أن
تر�سل �إليها الطلبات ،ومن ثم تتيح بديال للقنوات
ُتعينّ الدول الأطراف �سلطة مركزية (عادة هي وزارة العدل) ميكن �أن َ
الدبلوما�سية .ومع ذلك ،ال ينبغي �أن يكون دور ال�سلطات املركزية ح�صريا بال�ضرورة .وينبغي �أي�ضا ت�شجيع تبادل
املعلومات والتعاون املبا�شرين ،بقدر ما ي�سمح به القانون الداخلي.
وكنتيجة الجتماع فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي ب�ش�أن �أف�ضل ممار�سة يف �أن�شطة امل�ساعدة القانونية املتبادلة التابع
ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ،املعقود يف فيينا ،يف كانون الأول/دي�سمرب � )122(،2001أو�صى الفريق العامل بعدد
من �أف�ضل املمار�سات التي ميكن �أن تتبعها الدول لتي�سري امل�ساعدة القانونية املتبادلة هي كالتايل:
• تقليل الأ�س�س التي ميكن اال�ستناد �إليها لرف�ض امل�ساعدة (مثل �إيجاد ال�سبل الكفيلة بتخفيف الآثار
املرتتبة على �أ�س�س الرف�ض القائمة على مبد�أ 'عدم املحاكمة على اجلرمية ذاتها مرتني')؛
• احلد من القيود املفرو�ضة على ا�ستخدام الأدلة ا�ستجابة لطلب احل�صول على امل�ساعدة املتبادلة وتب�سيط
الأ�س�س التي ي�ستند �إليها لفر�ض القيود وما يتبع من �إجراءات لفعل ذلك؛

( )122تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي ب�ش�أن �أف�ضل ممار�سة يف �أن�شطة امل�ساعدة القانونية املتبادلة (فيينا ،)2001 ،متاح بالإنكليزية يف
املوقع.http://www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf :
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ُكت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ ي للإرهاب

• بذل ما يلزم من جهود ل�ضمان تنفيذ الطلبات امتثاال للإجراءات وال�شكليات التي حتددها الدولة مقدمة
الطلب لكفالة حتقيق الغر�ض من الطلب؛
• حت�سني حماية البيانات واملعلومات ال�سرية؛
• كفالة �سرية ما يرد من طلبات امل�ساعدة عند الإمكان ،وعند ا�ستحالة ذلك� ،إ�شعار الدولة مقدمة الطلب
ب�أن �سرية طلبها قد ال حتفظ؛
• بذل ما يلزم من جهود ل�ضمان تنفـيذ الطلبات يف غ�ضون املهل الزمنية التي حتددها الدولة
مقدمة الطلب؛
• تن�سيق الق�ضايا التي تدخل يف �إطار واليات ق�ضائية متعددة فيما بني الواليات الق�ضائية املعنية؛
• �ضمان �أال تتيح �أطرها القانونية فر�صا عار�ضة لكي ت�ؤخّ ر �أطراف ثالثة التعاون دون مربر �أو حتول متاما دون
تنفيذ طلب للم�ساعدة ا�ستنادا �إىل �أ�س�س تقنية.
و�أ�شار الفريق العامل �إىل �إمكانية ت�سريع التعاون من خالل اللجوء �إىل بدائل للطلبات الر�سمية ب�ش�أن امل�ساعدة
املتبادلة ،مثل قنوات ال�شرطة غري الر�سمية و�آليات االت�صال ،وال �سيما �إذا قُدمت الأدلة طواعية �أو �أتيحت عالنية� ،أو
من خالل �إن�شاء �أفرقة م�شرتكة للتحقيق تكون قادرة على نقل الطلبات غري الر�سمية املتعلقة بامل�ساعدة واال�ستجابة
لها مبا�شرة.
كما حدد الفريق العامل عددا من الطرق العملية لت�شجيع التعاون الدويل ،ت�شمل ما يلي:
• �ضمان الوعي باملتطلبات القانونية الوطنية يف �أو�ساط املوظفني الأجانب املعنيني بالتعاون الدويل من
خالل و�ضع مبادئ توجيهية وا�ستمارات ب�سيطة وقوائم مرجعية و�أدلة �إجرائية ب�ش�أن املتطلبات؛
• حت�سني تدريب املوظفني املعنيني بامل�ساعدة القانونية املتبادلة من خالل توفري امل�ساعدة التقنية عند الطلب،
وتنظيم دورات درا�سية من جانب ال�سلطات املركزية ،وتبادل املوظفني بني ال�سلطات؛
• ت�شجيع االت�صال ال�شخ�صي املبا�شر بني املوظفني؛
• ت�شجيع اال�ستعانة مبوظفي ات�صال من بني املوظفني الق�ضائيني وموظفي النيابة العامة و�أفراد ال�شرطة؛
مو�سعا ي�ؤيد التعاون ،وتفادي الت�أويالت املت�شددة؛
• تف�سري �شروط التعاون امل�سبقة تف�سريا ّ
فر�ض �شروط على تلك اال�ستجابة،
أجيل اال�ستجابة له �أو ِ
• الت�شاو ُر قبل رف�ض طلب خا�ص بامل�ساعدة �أو ت� ِ
وتقري ُر ما �إذا كان من املمكن التغلب على امل�شكلة التي متت ا�ستبانتها؛
• ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة لت�سريع �إر�سال الطلبات؛
• االرتقاء بالقدرات اللغوية لل�سلطات املركزية �إىل امل�ستوى الأمثل.
وتتيح �إمكانية نقل الإجراءات يف امل�سائل اجلنائية من دولة �إىل �أخرى خيارا مهما �آخر ميكن على �أ�سا�سه بناء تعاون دويل
�أقوى .وميكن اال�ستفادة من ذلك النقل لزيادة احتمال جناح املالحقة� ،إذا بدا ،على �سبيل املثال� ،أن دولة �أخرى توجد
يف و�ضع �أف�ضل للقيام بالإجراءات .وميكن ا�ستخدامه �أي�ضا لزيادة كفاءة املالحقة وفعاليتها يف دولة ت�شرع يف الإجراءات
بدال من الت�سليم .و�أخريا ،ميكن �أن يكون النقل و�سيلة مفيدة لتجميع املالحقة يف والية ق�ضائية واحدة وزيادة كفاءتها
واحتمال جناحها يف الق�ضايا التي تتعلق بواليات ق�ضائية متعددة.
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وميكن للدول �أن تب�سط �إجراءاتها فيما يخ�ص االعرتاف ب�أوامر املحاكم املتعلقة بتجميد املوجودات املت�أتية من اجلرمية
وم�صادرتها و�ضبطها .ففي االحتاد الأوروبي ،على �سبيل املثال ،و�ضعت جمموعة من القرارات الإطارية اتفق عليها يف
عامي  2001و 2003قواعد متكن الدول الأع�ضاء من االعرتاف يف �إقليمها ب�أمر بالتجميد �صادر عن �سلطة ق�ضائية يف
()123
دولة ع�ضو �أخرى يف �سياق �إجراءات جنائية ،وتنفيذ ذلك الأمر.
وتت�ضمن املادة  8من اتفاقية عام  ،1988واملادة  21من اتفاقية اجلرمية املنظمة ،واملادة  47من اتفاقية مكافحة الف�ساد،
أعدت
�أحكاما متكن الدول الأطراف من نقل الإجراءات عندما يكون ذلك النقل يف �صالح �سري العدالة ال�سليم .وقد � ّ
()124
الأمم املتحدة معاهدة منوذجية ب�ش�أن نقل الإجراءات يف امل�سائل اجلنائية.
واو -زيادة قدرات النظام يف جمال التعاون الدويل
ينبغي �أن ي�سعى موظفو العدالة اجلنائية ومقررو ال�سيا�سات با�ستمرار �إىل تعزيز قدرات نظامهم لإقامة تعاون فعال ،مبا يف
ذلك من خالل الإجراءات التالية:
• و�ضع �سيا�سات وطنية من �أجل التعاون الدويل؛
• كفالة الت�صديق على املعاهدات الثنائية والإقليمية واملتعددة الأطراف وحتديثها ح�سب االقت�ضاء؛
• ا�ستعرا�ض وحت�سني �إطار القانون الإجرائي اخلا�ص بهم ل�ضمان �أنه ُي ِّي�سر التعاون الدويل �أو ،على الأقل،
ال يحول دونه؛
• ا�ستعرا�ض وحت�سني �إطار القانون الوطني اخلا�ص بهم لي�ضم تدابري تمُ ّكن من تبادل امل�ساعدة القانونية
والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون ح�سبما تقت�ضيه املعاهدات الدولية �أو االتفاقات املتعددة الأطراف؛
• تطوير قدرات امل�ؤ�س�سات والأجهزة القائمة على �إعداد طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة واملعلومات
وعلى ا�ستخدامها واال�ستجابة لها؛
• و�ضع �إجراءات لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية؛
• ا�ستعرا�ض وحت�سني �إطار القانون الوطني اخلا�ص بهم للتمكني من ت�سليم املجرمني ح�سبما تقت�ضيه جميع
املعاهدات التي تكون دولهم �أطرافا فيها ،وكفالة �إمكانية ت�سليم مرتكبي الأفعال الإجرامية املحددة،
وتقرير اخت�صا�صهم القانوين للبت يف تلك الأفعال الإجرامية؛
• و�ضع �سيا�سات وطنية وتنفيذ �إجراءات لتي�سري تبادل املعلومات وحتليلها وحماية املعلومات احل�سا�سة
املتلقاة عرب ذلك التبادل؛

( )123القرار الإطاري  2001/500/JHAال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي يف  26حزيران/يونيه  2001ب�ش�أن غ�سل الأموال وا�ستبانة �أدوات
اجلرمية وعائداتها وتعقبها وجتميدها و�ضبطها وم�صادرتها (اجلريدة الر�سمية للجماعات الأوروبية 5 ،L 182 ،متوز/يوليه )2001؛ والقرار الإطاري
 2003/577/JHAال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي يف  22متوز/يوليه  2003ب�ش�أن تنفيذ قرارات جتميد املمتلكات �أو الأدلة يف االحتاد الأوروبي
(اجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي� 2 ،L 196 ،آب�/أغ�سط�س  .)2003واع ُتمد �أي�ضا ،يف �أيار/مايو � ،2005إطار �إقليمي �شامل للتعاون الدويل يف
تلك امل�سائل �ضمن �إطار اتفاقية جمل�س �أوروبا املتعلقة بغ�سل عائدات اجلرمية والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها وبتمويل الإرهاب (جمل�س �أوروبا،
جمموعة املعاهدات ،الرقم .)198
( )124قرار اجلمعية العامة  ،118/45املرفق.
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• تنفيذ �آليات خمتلفة لتي�سري التعاون الدويل بني خمتلف الأجهزة املعنية ،مبا يف ذلك ال�سلطات املركزية
وامل�س�ؤولني عن االت�صال من املوظفني الق�ضائيني و�أفراد ال�شرطة ،ويف جماالت �إعارة وتبادل موظفي
النيابة العامة واملوظفني املعنيني ب�إنفاذ القوانني ،و�شبكات التعاون وتبادل املعلومات ونظم املعلومات؛
• تطوير قدرات ال�سلطات على التعاون على ال�صعيد الدويل يف جمال حماية ال�ضحايا ،وتعوي�ضهم على ما
يلحق بهم من �أذى ،و�إعادتهم �إىل �أوطانهم �ساملني عند ال�ضرورة.

خام�سا -دور حمامي الدفاع
عند ال�سعي �إىل ت�أمني العدالة كحق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،يج�سد الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان املبادئ
الرئي�سية املتمثلة يف امل�ساواة �أمام القانون ،وافرتا�ض الرباءة ،واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية �أمام حمكمة م�ستقلة
وحمايدة� ،إىل جانب جميع ال�ضمانات ال�ضرورية للدفاع عن الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب فعل �إجرامي .وتن�ص املادة
 14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على ال�ضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة وهي :حق املتهم يف
�أن يحاكم دون ت�أخري ال مربر له؛ واحلق يف حماكمة عادلة وعلنية �أمام حمكمة خمت�صة وم�ستقلة وحمايدة من�ش�أة مبوجب
القانون؛ وحق ال�شخ�ص يف الدفاع عن نف�سه �شخ�صيا �أو باحل�صول على م�ساعدة قانونية من اختياره؛ وحق ال�شخ�ص يف
حتدد له م�ساعدة قانونية
�أن يخبرَ � ،إذا مل يح�صل على م�ساعدة قانونية ،باحلق يف احل�صول عليها؛ وحق ال�شخ�ص يف �أن َّ
يف كل احلاالت التي تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك ،دون حتميله �أجرا على ذلك؛ وحق الفرد يف احل�صول على ما
مبحام يختاره بنف�سه .وتن�ص جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية
يكفي من الوقت والت�سهيالت لإعداد دفاعه واالت�صال ٍ
املحتجز يف احل�صول
جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز وال�سجن على حق ال�شخ�ص َ
على م�ساعدة حمام ،بينما تو�صي القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء( )125ب�أن ُتكفل امل�ساعدة القانونية لل�سجناء
يف انتظار الف�صل يف ق�ضاياهم.
وتقر هذه ال�صكوك ب�أن للأفراد احلق يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية عندما يكون حقاهما الأ�سا�سيان يف احلرية
ال�شخ�صية واحلياة معر�ضني للخطر .وتن�ص املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني )126(،التي اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة
الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،يف مبد�أها الأول على �أنه يحق جلميع الأ�شخا�ص �أن ي�ستعينوا مبحام يختارونه لكي
يحمي حقوقهم وير�سخها ولكي يدافع عنهم يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية.
وت�ضع املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني مزيدا من امل�س�ؤولية على عاتق احلكومات واملهنيني العاملني يف جمال
القانون ل�ضمان ا�ستفادة اجلميع من حمام ،ب�صرف النظر عن �إمكاناتهم املادية وخلفياتهم ،كو�سيلة لكفالة �صون احلق يف
امل�ساواة �أمام القانون .وكامتداد منطقي لذلكُ ،يطلب من الدول �أن تقدم امل�ساعدة القانونية عندما يكون املدعى عليهم
من املعوزين .غري �أنه ال ميكن جتاهل م�س�ألة قدرة الدولة على و�ضع تلك املخططات .ويفر�ض العديد من الدول توفري
م�ساعدة �إلزامية يقدمها حمام يف الق�ضايا التي ي�صدر فيها حكم بالإعدام �أو الق�ضايا التي تنطوي على عقوبة بال�سجن
ملدة طويلة.
ومثلما ذكر �أعاله ،تن�ص املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على حق جميع الأ�شخا�ص
املتهمني بارتكاب جرمية يف املحاكمة بح�ضورهم والدفاع عن �أنف�سهم �شخ�صيا �أو مب�ساعدة قانونية من اختيارهم .ولهم
احلق �أي�ضا يف �أن ُيخبرَ وا� ،إذا مل يح�صلوا على امل�ساعدة القانونية ،بحقهم يف احل�صول عليها .ولهم احلق يف احل�صول على
امل�ساعدة القانونية املجانية كلما اقت�ضت ذلك م�صلحة العدالة.
( )125م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،جنيف� 22 ،آب�/أغ�سط�س� 3-أيلول�/سبتمرب  :1955تقرير من �إعداد الأمانة
العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)1956.IV.4املرفق الأول � -ألف؛ وقرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ( 2076د.)62-
( )126املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني (م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،هافانا� 27 ،آب� /أغ�سط�س� 7-أيلول�/سبتمرب
 :1990تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.91.IV.2الف�صل الأول ،الباب باء ،3-املرفق).
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احلق يف اال�ستعانة مبحام
�إن حق الأ�شخا�ص املتهمني بارتكاب فعل �إجرامي يف اال�ستعانة مبحام جزء رئي�سي من احلق يف حماكمة عادلة وحق �أ�سا�سي يقره الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية (املادة  )14واملعاهدات واالتفاقيات الإقليمية حلقوق الإن�سان ،مبا فيها
االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية(�أ) (املادة  )6واالتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان (املادة  )8وامليثاق الأفريقي
حلقوق الإن�سان وال�شعوب(ب) (املادة .)7
وين�ص املبد�أ  1من املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني على حق جميع الأ�شخا�ص يف اال�ستعانة مبحام يختارونه لكي يحمي حقوقهم
وير�سخها ولكي يدافع عنهم يف جميع مراحل الإجراءات اجلنائية .ويقت�ضي املبد�أ � 5أن ُيخبرَ جميع الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املوقوفني
�أو املتهمني على الفور بحقهم يف احل�صول على م�ساعدة حمام من اختيارهم .وين�ص املبد�أ  6على �أن «يكون لهم ،يف جميع احلاالت التي
تقت�ضي فيها م�صلحة العدالة ذلك ،احلق يف اال�ستعانة مبحام ذي خربة وكفاءة تنا�سبان طبيعة اجلرمية التي ا ُّتهموا بارتكابها ،بغية تزويدهم
مب�ساعدة قانونية فعالة ،دون حتميلهم �أجرا على ذلك� ،إذا كانوا يفتقرون �إىل الإمكانات املادية لدفع �أتعاب تلك اخلدمات .ويتط ّلب املبد�أ 7
�أن يح�صل جميع الأ�شخا�ص املحتجزين �أو املوقوفني على خدمات حمام ب�سرعة ،وعلى �أي حال ،يف غ�ضون �أجل ال يتجاوز ثماين و�أربعني
�ساعة من وقت التوقيف �أو االحتجاز.
ويقت�ضي املبد�أ  2من املبادئ الأ�سا�سية �أن تنفذ احلكومات �إجراءات و�آليات كف�ؤة ت�سمح باال�ستفادة من خدمات املحامني بفعالية وعلى
قدم امل�ساواة ،وي�شرتط �أن تتاح تلك اال�ستفادة جلميع الأ�شخا�ص املوجودين داخل �أقاليمها ومبوجب واليتها الق�ضائية ،دون متييز من �أي
نوع ،مثل التمييز على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو الأ�صل الإثني �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الآراء ال�سيا�سية �أو غريها �أو الأ�صل الوطني
�أو االجتماعي �أو امللكية �أو املولد �أو الو�ضع االقت�صادي �أو �أي و�ضع �آخر .ويورد املبد�أ � 3أن على الدول �أن تكفل توفري ما يكفي من املوارد
املالية واملوارد الأخرى لتقدمي اخلدمات القانونية للفقراء وغريهم من املحرومني .ويجب �أن تتعاون رابطات املحامني املهنية يف تنظيم وتوفري
اخلدمات واملرافق واملوارد الأخرى .و ُتعترب احلاجة �إىل ات�صاالت �سرية بني املحامي وموكله �أمرا حا�سما للتمتع على النحو الواجب باحلق
يف اال�ستعانة مبحام وما يرتتب على ذلك من عالقة بني املحامي وموكله .ويقت�ضي املبد�أ  8من املبادئ الأ�سا�سية �أن يتاح جلميع الأ�شخا�ص
املحتجزين ما يكفي من الفر�ص والوقت والت�سهيالت لكي يزورهم حمام ويت�صلوا به وي�ست�شريوه دومنا �إبطاء وال تدخل وال مراقبة ،ويف
�إطار �سرية تامة .ويجوز مراقبة تلك امل�شاورات ولكن ال يجوز اال�ستماع �إليها .وباملثلُ ،يلزم املبد�أ  22احلكومات ب�أن تقر ب�سرية جميع
االت�صاالت وامل�شاورات بني املحامني وموكليهم يف �إطار عالقتهم املهنية وحترتمها.
(�أ) الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،213الرقم .2889
(ب) الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1520الرقم .26363

�ألف -مبد�أ تكاف�ؤ و�سائل الدفاع
يعترب مبد�أ تكاف�ؤ و�سائل الدفاع من املرتكزات الأ�سا�سية للعدالة فيما يتعلق باحلق يف اال�ستعانة مبحام .وي�شمل املفهوم
فكرة مفادها �أن يعامل كال الطرفني معاملة تكفل ت�ساوي و�ضعهما من الناحية الإجرائية خالل �سري املحاكمة وت�ساويهما
يف عر�ض ق�ضيتهما )127(.ومن ثم ،يتعني �أن يمُ نح كل طرف فر�صة معقولة لعر�ض ق�ضيته ،يف �إطار �شروط ال جتعله يف و�ضع
�أدنى بكثري من الطرف اخل�صم.
ويف املحاكمات اجلنائية ،حيث تتمتع النيابة العامة ب�سلطة تخولها لها الدولة ،ي�شكل مبد�أ تكاف�ؤ و�سائل الدفاع �ضمانة
�أ�سا�سية للحق يف الدفاع عن النف�س .ويكفل املبد�أ �أن تتاح لهيئة الدفاع فر�صة معقولة لإعداد الق�ضية وعر�ضها على
قدم امل�ساواة مع النيابة العامة .وهو ي�شمل احلق يف احل�صول على ما يكفي من الوقت والت�سهيالت لإعداد الدفاع،
( )127انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،الأحكام ال�صادرة يف ق�ضايا �أوفرن وهوبفينغر �ضد النم�سا (الطلبان رقم  59/524و.)59/617
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مبا يف ذلك ك�شف النيابة العامة عن املعلومات املادية )128(.وي�شمل مبد�أ تكاف�ؤ و�سائل الدفاع �أي�ضا احلق يف اال�ستعانة
مبحام ،واحلق يف ا�ستدعاء ال�شهود وا�ستجوابهم ،واحلق يف ح�ضور املحاكمة .ويكون هناك �إخالل بهذا املبد�أ �إذا مل ُتتح
للمتهم ،على �سبيل املثال ،فر�صة احل�صول على املعلومات ال�ضرورية لإعداد الدفاع� ،أو �إذا حرم من اال�ستعانة ب�شهود
خرباء� ،أو ا�ستبعد من جل�سة اال�ستئناف التي يح�ضرها املدعي العام.
ويكمن التحدي يف كيفية حتقيق التوازن بني املتطلبات امل�شروعة ،فيما يتعلق ب�سرية بع�ض املخربين و�سالمة امل�صادر،
وحق املتهم يف حماكمة عادلة .و ُتبني املمار�سة وال�سوابق الق�ضائية �أن املحاكم تقر ب�ضرورة قيام الدولة (النيابة العامة)
بحماية ال�شهود ومعلومات مع ّينة .ويت�ضح ذلك بجالء يف الق�ضايا املتعلقة بالإرهابيني واملنظمات الإرهابية .غري �أن �إعطاء
الدولة �صالحية �شاملة ب�ش�أن تلك ال�سرية قد يكون له �أثر �ضار على �ضمانات املحاكمة العادلة .ويتمثل النهج ال�صحيح
يف اتخاذ املحكمة ،على �أ�سا�س مربرات تقدمها النيابة العامة ،قرارا يف كل ق�ضية على حدة ب�ش�أن �أ�سباب تقييد حقوق
الدفاع بهذا ال�شكل.
الإ�شعار باحلق يف اال�ستعانة مبحام واحلق يف اختيار حمامي الدفاع
يجب �إ�شعار املتهم الذي يواجه حماكمة جنائية متعلقة بالإرهاب بحقه يف �أن يدافع عنه حمام )129(.وينطبق هذا احلق
�سواء �أوقف املتهم �أو احتجز قبل املحاكمة �أومل يجر ذلك .ولكي يكون الإ�شعار ف ّعاال ،يتعني تقدميه قبل املحاكمة بوقت
كاف لل�سماح مبا يلزم من الوقت لإعداد الدفاع .وينبغي �أن يت�سنى للمتهم عموما اختيار حماميه ،نظرا للدور اخلا�ص
الذي ت�ؤديه الثقة املتبادلة بني املحامي وموكله )130(.غري �أن املتهم ال يتمتع بحق غري ُمق َّيد يف اختيار املحامي املعينّ  ،وال
�سيما �إذا كانت الدولة تتحمل تكاليف ذلك.
باء -احلق يف امل�ساعدة القانونية
�إذا مل يكن للمتهمني حمام من اختيارهم ميثلهم ،ميكن �أن ُيعينَّ لهم حمام .وتن�ص الفقرة ( 3د) من املادة  14من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية ال�سيا�سية على �أن احلق يف اال�ستفادة من خدمات حمام معينّ يتوقف على ا�ستنتاج من
املحكمة مفاده �أن م�صلحة العدالة تقت�ضي ذلك .وتقرير ما �إذا كانت م�صلحة العدالة تقت�ضي تعيني حمام �أمر ي�ستند
�أ�سا�سا �إىل خطورة اجلرمية وامل�سائل املنطوية عليها ،مبا يف ذلك العقوبة املحتملة وتعقد امل�سائل املعرو�ضة .و�إ�ضافة �إىل
ذلكُ ،تل َزم الدولة بتوفري حمام دون حتميل املتهم �أتعابا على ذلك �إذا ا�س ُتويف �شرطان هما� )131(:إذا اقت�ضت م�صلحة
العدالة تعيني حمام و�إذا مل يكن للمتهم ما يكفي من الأموال لدفع �أجر املحامي.

( )128انظر على �سبيل املثال ،احلــكم الــ�صادر عن املحكـــمة الأوروبية حلـــقوق الإن�سان يف ق�ضيــة فو�شي �ضد فرن�سا ،بتاريخ � 18آذار/
مار�س .1997
( )129انظر املبد�أ  5من املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني؛ والفقرة ( 4د) من املادة  21من النظام الأ�سا�سي للمحكمة الدولية ملقا�ضاة
الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الإن�ساين الدويل التي ارتكبت يف �إقليم يوغو�سالفيا ال�سابقة منذ عام 1991؛ والفقرة 2
(ج) من املادة  55من نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2187الرقم  .)38544انظر �أي�ضا
الفقرة ( 3د) من املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
( )130انظر الفقرة ( 3د) من الـمادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقــوق املدنيـــة وال�سيا�سية؛ واملبد�أ  1من املبــادئ الأ�ســا�سية ب�ش�أن
دور املحامني.
( )131الفقرة ( 3د) من املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
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جيم -التدابري اال�ستثنائية
�إن اال�ستعانة مبحام �أمر هام فيما يتعلق باحلق يف حماكمة عادلة بقدر �أهميته فيما يتعلق باحلق يف احلرية ال�شخ�صية.
والو�صول الفوري �إىل حمام �أمر حموري يف �إقامة العدل ومالحقة املجرمني ق�ضائيا مالحقة على نحو فعال .وهو بذلك
عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر �ضمانات املحاكمة العادلة .وحيثما ال تت�سنى اال�ستفادة من خدمات حمام ،قد يكون احلق
يف حماكمة عادلة عدمي اجلدوى .وال تكون اال�ستعانة مبحام فعالة ما مل تكن �سرية .فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�ؤدي
عدم �ضمان ال�سرية �إىل �شعور املحتجز باخلوف و�إىل عدم ك�شف �سوء املعاملة .ومع ذلك ،ميكن �أحيانا �أن تربر املمار�سات
الفعالة يف جمال مكافحة الإرهاب فر�ض بع�ض القيود على احلق يف الدفاع ،وال �سيما فيما يتعلق بالرتتيبات اخلا�صة
باحل�صول على خدمات حمام واالت�صال به ،والرتتيبات اخلا�صة باطالع املحامي على ملف الق�ضية واللجوء �إىل ال�شهادة
دون ك�شف الهوية.
ويجب �أن تكون تلك القيود على احلق يف الدفاع متنا�سبة بدقة مع غر�ضها ،ويجب اتخاذ تدابري تعوي�ضية حلماية م�صالح
()132
املتهم بغية املحافظة على نزاهة الإجراءات و�ضمان عدم �إفراغ احلقوق الإجرائية من م�ضمونها.
ويعترب حق املحتجزين �أو امل�سجونني يف االت�صال مبحاميهم القانوين �شديد الأهمية؛ وهو حق �أ�سا�سي يتعلق مبا�شرة
()133
بحق الدفاع.
االت�صال مبحام �أثناء فرتة ال�سجن �أو االحتجاز
ين�ص املبد�أ  18من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن على
ما يلي:
• يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أن يت�صل مبحاميه و�أن يت�شاور معه.
• يتاح لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون الوقت الكايف والت�سهيالت الكافية للت�شاور مع حماميه.
• ال يجوز وقف �أو تقييد حق ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون يف �أن يزوره حماميه ويف �أن ي�ست�شري حماميه ويت�صل به دون ت�أخري �أو
مراقبة وب�سرية كاملة� ،إال يف ظروف ا�ستثنائية يحددها القانون �أو اللوائح القانونية ،عندما َتعترب ُ�سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى ذلك
�أمرا ال مفر منه للمحافظة على الأمن وح�سن النظام.
• يجوز �أن تكون املقابالت بني ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون وحماميه على مر�أى من �أحد موظفي �إنفاذ القوانني ،ولكن ال يجوز
�أن تكون على م�سمع منه.
• ال تكون االت�صاالت بني ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون وحماميه امل�شار �إليها يف هذا املبد�أ مقبولة كدليل �ضد ذلك ال�شخ�ص ما
مل تكن مت�صلة بجرمية م�ستمرة �أو بجرمية ُتد َّبر.

ويف بع�ض الأحيانُ ،ينظر يف تدابري �أخرى من �أجل التوفيق بني احلق يف اال�ستعانة مبحام والظروف اخلا�صة التي ُتن�شئها
احلاجة �إىل منع الأعمال الإرهابية .ففي بع�ض احلاالت ،قد يكون من امل�ست�صوب النظر يف و�ضع نظام ت�صريح �أمني
للمحامني الذين يحق لهم ّ
االطالع على ملفات �أو معلومات خا�صة� ،أو �إعداد قائمة ،بالت�شاور مع هيئة الدفاع ،باملحامني
( )132املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن جلنة الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومكافحة الإرهاب ( ،A/57/313املرفق الأول).
( )133انظر ،على �سبيل املثال ،احلكم ال�صادر عن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،بتاريخ  5متوز/يوليه  ،2001يف ق�ضية �إيردم �ضد �أملانيا.
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الذين تلقوا تدريبا خا�صا �أو ت�صريحا �أمنيا �أو كليهما مما يجعلهم �أكرث فاعلية يف ممار�سة واجباتهم والدفاع عن �أفراد مع ّينني
متهمني بارتكاب �أعمال �إرهابية يف ظل ظروف ع�سرية ومنطوية على حتديات .ويتعني �أن يتوافر ملحامي الدفاع �أي�ضا
�سبل التما�س تدابري حماية خا�صة واحل�صول عليها لأنف�سهم ولل�شهود (من اخلرباء �أو غري اخلرباء) حيث يحتاجون �إىل
�إعداد دفاع فعال عن موكلهم.

�ساد�سا -دور ال�سلطة الق�ضائية
ت�ضطلع املحاكم بدور حموري يف تعزيز �سيادة القانون .وعليه فمن ال�ضروري حماية ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .واحلق
يف املثول �أمام حمكمة خمت�صة وم�ستقلة وحمايدة من�صو�ص عليه يف املادة  10من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
واملادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وكذلك يف املعاهدات واالتفاقيات الإقليمية ،مبا
يف ذلك االتفاقيـة الأوروبية حلمايـة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية(( )134املادة  )6واالتفاقية الأمريكية حلقوق
الإن�سان (املادة  )8وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب(( )135املادة  .)7فال�سلطة الق�ضائية امل�ستقلة واملحايدة
واملخت�صة هي عن�صر ال غنى عنه لدعم �سيادة القانون وبعث الثقة لدى النا�س.
والنـزيهة
ّ
ويت�ضمن الإعـالن الـعاملي حلقوق الإن�سـان احلق يف املـحاكمة املنـ�صفة والعــلنية من جانب حمكمة م�ستـقلة
ّ
وحمايدة (املادة  )10وحق املتهم يف اعتباره بريئا �إىل �أن تثبت �إدانته طبقا للقانون يف حماكمة علنية تكون قد توافرت
له فيها جميع ال�ضمانات الالزمة للدفاع عن نف�سه (املادة  .)11وعالوة على ذلك ،تن�ص املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية التي اعتمدها م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني على �أن يكون للق�ضاة
ال�سلطة الكاملة يف الت�ص ّرف مبن�أى عن ال�ضغوط �أو التهديدات و�أن تكون مرتباتهم منا�سبة و�أن ُتكفل لهم التجهيزات
الالزمة ال�ضطالعهم مبهامهم )136(.وعلى الرغم من �أن هذه املجموعة من املعايري لي�ست لها قوة القانون ،ف�إنها توفر
�شجعون على �إدراجها يف د�ساتريهم الوطنية و�إ�صدارها يف قوانني.
منوذجا للم�ش ّرعني يف كل مكان ،وهم ُي َّ
وت�شمل املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية حرية التعبري وتكوين اجلمعيات؛ وت�أهيل الق�ضاة واختيارهم
وتدريبهم؛ و�شروط اخلدمة ومدتها؛ وفر�ض جزاءات ت�أديبية على الق�ضاة و�إيقافهم م�ؤقتا وعزلهم .وقد اعتمدت بلدان
تقدمها وم�شاكلها ،وتطلب �أحيانا امل�ساعدة
عديدة املبادئ الأ�سا�سية ر�سميا ِِّ
وتقدم بانتظام تقارير �إىل الأمم املتحدة عن ّ
()137
ب�ش�أن تدري�س القانون �أو ر�صد الإجراءات.
ويدر�س هذا الف�صل ب�صورة �أوثق م�س�ألة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وحيادها ونزاهتها ،و�أهميتها من زاوية �ضمان
يتطرق �إىل ال�ضمانات الإجرائية التي يجب على املحاكم �إقرارها ،وكذلك
حقوق املتهمني يف حماكمة عادلة؛ كما َّ
م�س�ألة �أمن املحاكم.

( )134الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،213رقم .2889
( )135الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  1520الرقم .26363
( )136املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية (م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س -
� 6أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير �أعدته الأمانة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  )A.86.IV.1الف�صل الأول ،الباب دال  ،2املرفق).
( )137انظر �إجراءات التنفيذ الف ّعال للمبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية (قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،60/1989
املرفق)؛ وانظر �أي�ضا مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي (الوثيقة  ،E/CN.4/2003/65املرفق ،متاحة بالإنكليزية يف املوقعwww.unodc. :
org/pdf/crime/corruption/ judicial_group/Bangalore_principles.pdf؛ ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،تعليق على
مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي ( ،)2007متاح بالإنكليزية يف املوقعwww.unodc.org/documents/corruption/publications_ :
.unodc_commentary-e.pdf
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�ألف -ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وحيادها ونزاهتها
ت ّت�سم ال�سلطة التي مينحها د�ستور الدولة و�أي ت�شريعات متكينية �أخرى لل�سلطة الق�ضائية ب�أهمية حا�سمة فيما يتعلق
بتحديد دور ال�سلطة الق�ضائية وطبيعة عالقتها مبختلف الدوائر احلكومية .فم�صدر ال�سلطة الالزمة لإقامة العدل ال يوجد
يف الت�شريعات فقط ،مبا فيها القانون اجلنائي ومدونات الإجراءات اجلنائية ،و�إمنا يوجد �أي�ضا يف قواعد ت�صدر ،يف كثري من
الأحيان من جانب املحاكم ذاتها ،ب�إ�سهام من ممثلي �أ�صحاب م�صلحة �آخرين يف نظام العدالة اجلنائية .ويف غياب مثل
هذه ال�سلطة ،قد تع ّرف ال�سلطة الق�ضائية �سلطتها يف قرارات وفتاوى ،وهذا الو�ضع ميثّل يف الغالب اال�ستثناء .وتلك هي
امل�صادر الأولية للأ�سا�س القانوين للأطر واملنظمات التي تنظم �سلوك الق�ضاة وت�صرفاتهم (مثل جمل�س الق�ضاء).
يدعم ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ونزاهتها �أم �أنه
ويحتاج الأمر �إىل حتليل وثيق لتحديد ما �إذا كان الإطار القانوين القائم ّ
ينتهك على نحو غري مالئم هذه القيم الرئي�سية مبنح دائرة حكومية �أخرى �سلطة �إ�شرافية على ال�سلطة الق�ضائية .وكثريا
ما ين�ش�أ هذا اجلدل ب�ش�أن حماكم الطوارئ واملحاكم الع�سكرية.
وحتدد املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية عنا�صر ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية يف مبادئها  .7-1وك�شرط
وجم�سداً يف الد�ستور �أو قانون الدولة.
�أ�سا�سي ،ينبغي �أن يكون ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية م�ضمونا من الدولة َّ
وبغية �ضمان ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،ينبغي �أن يجري التعيني يف اجلهاز الق�ضائي على �أ�سا�س معايري مع ّرفة بو�ضوح
ومن خالل عملية علنية من �أجل �ضمان �أن تجُ رى التعيينات على �أ�سا�س الكفاءة و�أن تكون الفر�صة متكافئة جلميع
امل�ؤهلني للوظائف الق�ضائية .ويجب �أن تكون هناك �أي�ضا ترتيبات قائمة لتوفري الت�أمني املنا�سب لتويل الوظيفة وحماية
م�ستويات الأجور ،كما يجب توافر ما يكفي من املوارد لكي يعمل النظام الق�ضائي بفاعلية ودون قيود ال م ّربر لها.
ويجب �أن تبت ال�سلطة الق�ضائية يف الأمور بطريقة حيادية على �أ�سا�س الوقائع وتطبيق القانون دون �أي قيود �أو ت�أثريات
غري �سليمة �أو �إغراءات �أو �ضغوط �أو تهديدات �أو تدخّ الت .وللمحاكم ذاتها ح�صرا �سلطة تقرير ما �إذا كان �أمر ما يقع
يف نطاق اخت�صا�صها .ويجب �أن ال يكون هناك �أي تدخّ ل ال م�س ّوغ له يف العملية الق�ضائية ،مبا يف ذلك تعيني الق�ضاة،
من جانب الفرعني الت�شريعي والتنفيذي للحكم.
وال يجوز للحكومة اال�ستعا�ضة عن الوالية الق�ضائية للمحاكم العادية ب�إن�شاء حمكمة ال ت ّتبع الإجراءات القانونية
الرا�سخة .فمن حق املتهمني �أن يحا َكموا �أمام حماكم عادية �أو حماكم َت�ستخدم الإجراءات القانونية الرا�سخة .ويجوز
خم�ص�صة.
�إن�شاء عمليات بديلة مثل جلان تق�صي احلقائق واملحاكم اخلا�صة� .إال �أنه ال يجوز لهذه الكيانات �أن تكون ّ
فيجب �أن ُتن�ش�أ كما ينبغي طبقا للقانون و�أن توفّر احلد الأدنى من ال�ضمانات التي يق ّرها القانون الدويل .و ُتخ َّول ال�سلطة
الق�ضائية و�صالحية �ضمان �أن ُي�ضطلع بالإجراءات القانونية ب�صورة عادلة و�أن حتظى حقوق جميع الأطراف باالحرتام،
ويقع على عاتقها التزام بذلك.
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ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
" -1تكفل الدولة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وين�ص عليه د�ستور البلد �أو قوانينه .ومن واجب جميع امل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها من
امل�ؤ�س�سات احرتام ومراعاة ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية.
" -2تف�صل ال�سلطة الق�ضائية يف امل�سائل املعرو�ضة عليها دون حت ّيز ،على �أ�سا�س الوقائع ووفقا للقانون ،ودون �أية قيود �أو ت�أثريات غري �سليمة
�أو �أية �إغراءات �أو �ضغوط �أو تهديدات �أو تدخّ الت ،مبا�شرة كانت �أو غري مبا�شرة ،من �أي جهة �أو لأي �سبب.
" -3تكون لل�سلطة الق�ضائية الوالية على جميع امل�سائل ذات الطابع الق�ضائي كما تنفرد ب�سلطة البت فيما �إذا كانت �أية م�س�ألة معرو�ضة
عليها للف�صل فيها تدخل يف نطاق اخت�صا�صها ح�سب التعريف الوارد يف القانون.
" -4ال يجوز �أن حتدث �أية تدخّ الت غري الئقة� ،أو ال م ّربر لها ،يف الإجراءات الق�ضائية وال تخ�ضع الأحكام الق�ضائية التي ت�صدرها
املحاكم لإعادة النظر .وال يخل هذا املبد�أ ب�إعادة النظر الق�ضائية �أو بقيام ال�سلطات املخت�صة ،وفقا للقانون ،بتخفيف �أو تعديل الأحكام
التي ت�صدرها ال�سلطة الق�ضائية.
" -5لكل فرد احلق يف �أن يحاكم �أمام املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية التي تطبق الإجراءات القانونية املق ّررة .وال يجوز �إن�شاء
هيئات ق�ضائية ،ال تطبق الإجراءات القانونية املق ّررة ح�سب الأ�صول واخلا�صة بالتدابري الق�ضائية ،لينتزع الوالية الق�ضائية التي تتمتع بها
املحاكم العادية �أو الهيئات الق�ضائية.
" -6يكفل مبد�أ ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية لهذه ال�سلطة ويتطلب منها �أن ت�ضمن �سري الإجراءات الق�ضائية بعدالة ،واحرتام حقوق الأطراف.
" -7من واجب كل دولة ع�ضو �أن توفّر املوارد الكافية لتمكني ال�سلطة الق�ضائية من �أداء مهامها بطريقة �سليمة".
املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،املواد .7-1

باء -ا�ستقالل املحاكم وحيادها
�إنَّ احلق يف املحاكمة من جانب حمكمة م�ستقلة وحمايدة حق �أ�سا�سي فيما يتعلق مبراعاة الأ�صول القانونية :وقد �أعلنت
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أنه حق مطلق ال يحتمل اال�ستثناء )138(.وت�ؤكد املادة  10من الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان احلق يف حماكمة عادلة من قبل حمكمة م�ستقلة وحمايدة .وباملثل ،ين�ص العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية يف الفقرة  1من مادته  14على ما يلي:
توجه �إليه �أو يف حقوقه
	النا�س جميعا �سواء �أمام الق�ضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الف�صل يف �أية تهمة جزائية ّ
خمت�صة م�ستقلة
والتزاماته يف �أية دعوى مدنية� ،أن تكون ق�ضيته حمل نظر من�صف وعلني من قِبل حمكمة ّ
حيادية ،من�ش�أة بحكم القانون .ويجوز منع ال�صحافة واجلمهور من ح�ضور املحاكمة كلها �أو بع�ضها لدواعي
الآداب العامة �أو النظام العام �أو الأمن القومي يف جمتمع دميقراطي� ،أو ملقت�ضيات ُحرمة احلياة اخلا�صة
لأطراف الدعوى� ،أو يف �أدنى احلدود التي تراها املحكمة �ضرورية حني يكون من �ش�أن العلنية يف بع�ض
الظروف اال�ستثنائية �أن تخل مب�صلحة العدالة� ،إال �أن �أي حكم يف ق�ضية جزائية �أو دعوى مدنية يجب �أن
ي�صدر ب�صورة علنية� ،إال �إذا كان الأمر يت�صل ب�أحداث تقت�ضي م�صلحتهم خالف ذلك �أو كانت الدعوى
تتناول خالفات بني زوجني �أو تتعلق بالو�صاية على �أطفال.
وتن�ص الفقرة  2من املادة  14من العهد الدويل على حق كل متهم بارتكاب جرمية �أن ُيعترب بريئا �إىل �أن يثبت عليه
اجلرم طبقا للقانون.
( )138اللجنــة املعنـية بحقـوق الإن�سـان ،غون�سـالي�س دل ريو �ضـد بريو ،بالغ من اللجنة املعنيـة بحقـوق الإن�سـان رقم 1987/263
( ،)CCPR/C/46/D/263/1987الفقرة .2-5
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ج�سدت �آليات حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة خماوف عميقة ،يف �سياق تدابري مكافحة
ويف ال�سنوات الأخريةَّ ،
الإرهاب ،ب�ش�أن ا�ستخدام املحاكم الع�سكرية وغريها من املحاكم اخلا�صة .وقد � ّأكدت الآليات على �ضرورة احرتام
احلق يف املحاكمة العادلة ،حتى يف حاالت الطوارئ .و�أر�سل املق ّرر اخلا�ص املعني با�ستقالل الق�ضاة واملحامني نداءات
عاجلة و�أ�صدر بيانات يف عدة حاالت ت�شمل ادعاءات بالإرهاب )139(.وقد �أعرب املقرر اخلا�ص والفريق العامل املعني
التع�سفي عن القلق ب�ش�أن ا�ستخدام املحاكم الع�سكرية واللجان الع�سكرية اخلا�صة ملحاكمة غري املواطنني
باالعتقال ّ
امل�شتبه يف ارتباطهم مبنظمات �إرهابية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بق�ضايا احرتام هذه الآليات ملبد�أ امل�ساواة �أمام القانون
و�إجراءات املحاكمة العادلة واختيار �أع�ضاء هذه اللجان واملحاكم و�إجراءات اال�ستئناف مبا يناق�ض مبد�أ ا�ستقالل
()140
ال�سلطة الق�ضائية.
وقد �أعلنت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام رقم  ،13ب�ش�أن �إقامة العدل� ،أنَّ ا�ستخدام املحاكم
جدية فيما يتعلق بتوفري حماكمات عادلة" :كثريا ما يكون �سبب
الع�سكرية ملحاكمة املدنيني ميكن �أن يثري م�شاكل ّ
�إن�شاء هذه املحاكم هو ال�سماح بتطبيق �إجراءات ا�ستثنائية ال متتثل ملعايري العدالة العادية  ...فمحاكمة املدنيني من
جانب هذه املحاكم ينبغي �أن يكون ا�ستثنائيا للغاية و�أن يجري يف ظل ظروف تتيح حقا كامل ال�ضمانات املن�صو�ص
()141
عليها يف املادة [ 14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية]".
ور�أت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أن متطلبات املحاكمة العادلة الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف املادة  14من العهد
الدويل تنطبق على املحاكم الع�سكرية واملحاكم العادية بنف�س القدر .ومن املهم على وجه اخل�صو�ص �أن ت�ستويف هذه
املحاكم التزامي اال�ستقالل واحلياد .وقد �أ�شارت اللجنة ،يف معر�ض ما الحظته من وجود حماكم ع�سكرية ملحاكمة
املدنيني يف بلدان معينة� ،أن حماكمة املدنيني من جانب هذه املحاكم ينبغي �أن يكون ا�ستثنائيا للغاية و�أن يجري يف ظل
ظروف تتيح حقا كامل ال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف املادة .14
تعيني ق�ضاة �أو حماكم باخت�صا�صات خا�صة
ُي ّدعى �أحيانا �أن من ال�ضروري �إن�شاء حماكم ذات اخت�صا�صات خا�صة ،ال �سيما لنظر ق�ضايا الإرهاب .بيد �أن الإجراءات
اجلنائية الوطنية رمبا ت�سمح ببع�ض التكييف دومنا حاجة �إىل الذهاب �إىل حد �إن�شاء حماكم خا�صة ،ولو �أن �سري الأمور
على هذا النحو قد ينطوي على م�شاكل .ففي العديد من البلدانُ ،منحت املحاكم العادية �أحيانا اخت�صا�صات �أو والية
خا�صة تتحدد بدرجة كبرية بناء على طبيعة اجلرائم املطلوب مالحقتها ق�ضائيا .فعلى �سبيل املثال ،ميكن ال�سماح
بالتعامل مركزيا مع ق�ضايا معينة عن طريق تعيني جمموعة من الق�ضاة امل�ؤهلني لنظر �أنواع معينة من الق�ضايا ،وبالتايل
قد يكت�سبون كفاءة معينة ،مبا يف ذلك الق�ضايا التي ت�شمل جرائم �إرهابية .وميكن التعامل مركزيا يف جزء معني من
البلد مع املالحقات الق�ضائية لأنواع معينة من الق�ضايا التي ت�شمل جماعات �إرهابية ،مبا ي�سمح ملجموعة من الق�ضاة
(واملدعني العامني وهيئات الدفاع كذلك) بالتخ�ص�ص يف هذه الق�ضايا .وميكن �أن ي�ؤدي التعامل مع الق�ضايا مركزيا
ّ
وتخ�ص�ص ق�ضاة مع ّينني �أي�ضا �إىل تي�سري منع املحاوالت املختلفة لعرقلة �سري العدالة وحماية الأ�شخا�ص املعنيني من
احتمال تعر�ضهم للتهديد �أو االنتقام.

(.E/CN.4/2004/60/Add.1 )139
(.E/CN.4/2004/3 )140
( )141اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  13ب�ش�أن امل�ساواة �أمام املحاكم واحلق يف املحاكمة العادلة والعلنية من جانب حمكمة
م�ستقلة من�ش�أة طبقا للقانون (املادة  ،)14متاح بالإنكليزية يف املوقع.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm :

اجلزء الثاين
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جيم� -أمن املحاكم
املدعني العامني والق�ضاة وغريهم من
هناك حاالت عديدة �سعى الإرهابيون فيها �إىل عرقلة �سري العدالة عن طريق تهديد ّ
موظفي املحاكم �أو عن طريق تهديد املحلفني وال�شهود �أو االعتداء عليهم .ويف غياب احلماية ال�سليمة للق�ضاة والعاملني
يف املحاكم ،ال ت�ستطيع املحاكم يف كثري من الأحيان العمل بطريقة فعالة �أو عادلة عندما تكون مو�ضع تهديدات �أو
تهديدات حمتملة من جانب اجلماعات الإرهابية �أو �أن�صارها .وباملثل ،ميكن لعملية العدالة اجلنائية �أن ُت�صاب بال�شلل
جراء عجز النظام عن حماية جميع امل�شاركني من التهديد �أو االنتقام .ويتمثل جزء من القدرة الأ�سا�سية لنظام العدالة
واملدعني العامني وغريهم من موظفي
اجلنائية على التعامل مع الأعمال الإرهابية يف القدرة على �ضمان �أمن الق�ضاة ّ
املحاكم ب�صورة فعالة ،وكذلك �أمن املحلفني وال�شهود وكل الآخرين الذين ي�شاركون يف الإجراءات الق�ضائية.

�سابعا -م�سائل وحتديات تتعلق باالحتجاز
كثريا ما ُيحتفظ بالأفراد املتهمني بجرائم �إرهابية يف ال�سجن� ،أحيانا ملدة طويلة من الزمن ،انتظارا النتهاء التحقيق �أو
املحاكمة .ومن غري املرجح الإفراج عنهم بكفالة �إىل حني املحاكمة ومن املرجح عزلهم عن باقي امل�سجونني .وكثريا ما
تكون هناك ظروف تمُ لي جعل ات�صاالتهم بالعامل اخلارجي �أو بال�شركاء امل�شتبه بهم حمدودا .ومع ذلك يجب معاملة
جميع الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم فيما يتعلق ب�أن�شطة �إرهابية يف جميع الظروف باالحرتام الواجب لكرامتهم
الإن�سانية وحقوق الإن�سان.
"يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية ،حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين".
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .10

وقد ُو�ضعت معايري دولية عديدة من �أجل �ضمان �أن حتظى حقوق الإن�سان لل�سجناء باحلماية و�أن ت�ستهدف معاملتهم
على �سبيل الأولوية �ضمان �إعادة �إدماجهم يف املجتمع .وت�شمل هذه املعايري القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء
وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن
وقواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني) )142(،وقواعد الأمم املتحدة حلماية
الأحداث املحرومني من حريتهم )143(،ومدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني� )144(،ضمن العديد من
الوثائق الدولية والإقليمية الأخرى.
وقد تتطلب ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب �إدخال بع�ض التعديالت على ممار�سات ال�سجن العادية ،ما دامت هذه
التغيريات قانونية وما دام تطبيقها يخ�ضع للمراجعة الق�ضائية .فعلى �سبيل املثال ،ين�ص املبد�أ احلادي ع�شر من املبادئ
الإر�شادية ملجل�س �أوروبا ب�ش�أن حقوق الإن�سان ومكافحة الإرهاب على ما يلي:
	"قد تتطلب مقت�ضيات مكافحة الإرهاب �إخ�ضاع �شخ�ص حمروم من حريته ب�سبب �أن�شطة �إرهابية لقيود �أ�شد
�صرامة من تلك املطبقة على �سائر ال�سجناء ،ال �سيما فيما يتعلق مبا يلي:
		"' '1اللوائح الـخا�صة باالت�صاالت ومراقبة املرا�سالت ،مبا يف ذلك تلك التي جتري بني
املحامي وموكله؛
		"' '2و�ضع الأ�شــخا�ص املحرومني من حــريتهم ب�سبب �أن�شطة �إرهـابية يف �أماكن م�ؤمنة
ت�أمينا خا�صا؛
		"' '3الف�صل بني ه�ؤالء الأ�شخا�ص داخل ال�سجن �أو يف �سجون خمتلفة� ،شريطة �أن يكون
الإجراء املتخذ متنا�سبا مع الهدف املن�شود".
( )142قرار اجلمعية العامة  ،33/40املرفق.
( )143قرار اجلمعية العامة  ،113/45املرفق.
( )144قرار اجلمعية العامة  ،169/34املرفق.
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�ألف -االحتجاز قبل �صدور احلكم �أو �أثناء التحقيق
ُتك ّر�س القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء باباً لل�سجناء املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين رهن املحاكمة (القواعد
ّ .)93-84
وتنظم هذه الأحكام ،التي ُت�ستخدم كمبادئ توجيهية من جانب �سلطات ال�سجون� ،شروط االحتجاز رهن
املحاكمة واملزايا التي ي�ستحقها �أولئك ال�سجناء وح�صولهم على امل�شورة وامل�ساعدة القانونيتني.
ويف جميع ال�سجون ،ينبغي معاملة املحتجزين رهن املحاكمة كفئة متميزة من ال�سجناء وال�سماح لهم بارتداء مالب�سهم
اخلا�صة وتلقي الغذاء من اخلارج واالت�صال بطبيبهم اخلا�ص واحل�صول على مواد للقراءة والكتابة وتلقي زيارات منتظمة
من م�ست�شاريهم القانونيني وكذلك تلقي امل�ساعدة ب�ش�أن الإعداد ملحاكمتهم.
وينبغي �أن يكون االحتجاز رهن املحاكمة تدبرياً ُيلج�أ �إليه كمالذ �أخري و�أن ال ينفّذ �إال حلماية املجتمع �أو ل�ضمان ح�ضور
جانٍ خطري املحاكمة يف تاريخ الحق .وينبغي �أن تكون مدة االحتجاز رهن التحقيق �أقل ما ميكن واحت�سابها من �أي
عقوبة قد ُتفر�ض يف �آخر الأمر.
وتن�ص املادة  10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بو�ضوح على ف�صل الأ�شخا�ص املتهمني عن
الأ�شخا�ص املدانني ،وعلى معاملتهم معاملة على حدة تتفق مع كونهم �أ�شخا�صا غري ُمدانني.
ويتعني معاملة الأفراد الذين ي�ؤ�سرون �أثناء العمليات الع�سكرية و ُيتهمون بجرمية مت�صلة بالإرهاب وفقا التفاقيتي جنيف
الثالثة والرابعة اللتني تت�ضمنان قواعد لتنظيم نظام االحتجاز )145(.وتت�ضمن اتفاقية جنيف الثالثة جمموعة �شاملة من
القواعد التي حتدد معاملة �أفراد القوات امل�سلحة الذين ي�ؤ�سرون والظروف املادية الحتجازهم .ويف بع�ض الأحيان،
ي�سمون "حماربني غري قانونيني" عن طريق رف�ض االعرتاف
ُترف�ض احلماية التي تكفلها هذه القواعد لأ�سرى احلرب ملن ّ
بو�ضعهم ك�أ�سرى حرب .بيد �أن ذلك ميكن �أن ُي�ضعف �أ�شهر و�أقوى ركيزة يف النظام الإن�ساين الدويل )146(.و�إذا ُعومل
املحاربون غري القانونيني كمدنيني ،فمعاملتهم يجب �أن تكون وفقا التفاقية جنيف الرابعة اخلا�صة بحماية املدنيني يف
زمن احلرب .وهذه االتفاقية ال متنح �أي ح�صانة للمدنيني الذين يرتكبون جرائم خطرية وال متنع تقدميهم للمحاكمة ،ما
دامت حماكمة عادلة.
اال�ستعانة مبحام
يجب �أن يكون من حق ال�شخ�ص املحتجز احل�صول على م�ساعدة حمام .ووفقاً ملجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع
الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،يتعني �إبالغ ال�شخ�ص املحتجز فورا بحقوقه
وتزويده باملرافق املعقولة ملمار�ستها.
وكما ُذكر �أعاله ،ف�إن من حق الأ�شخا�ص املحتجزين رهن املحاكمة الذين ي�شتبه يف �ضلوعهم يف �أن�شطة �إرهابية �أن
تجُ رى مراجعات منتظمة ملدى م�شروعية احتجازهم من جانب حمكمة ،و�أن ي�ستعينوا مبحام ميكن �أن ي�ساعدهم على
�إنفاذ هذا احلق.

( )145انظر مناق�شة القانون الإن�ساين الدويل يف الف�صل  3من هذا ُ
الكت ِّيب الإر�شادي.

Hans-Peter Gasser, "Acts of terror, 'terrorism' and international humanitarian law", International Review of the Red
Cross, vol 84, No. 847 (2002), p. 568
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بـاء� -شروط االحتجاز واالعتقال
كما �أُ�شري �أعاله ،ي�ؤكد العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على معاملة جميع املحرومني من حريتهم
معاملة �إن�سانية ،حترتم الكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين )147(.و�سعيا ٍ �إىل �إدارة نظم ال�سجون بطريقة �إن�سانية ،يجب
�أن ت�سرت�شد ال�سيا�سات والت�شريعات الوطنية اخلا�صة بال�سجون باملعايري الدولية العديدة التي ُو�ضعت ل�ضمان حماية
حقوق ال�سجناء .وت�شمل هذه املعايري القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء وجمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع
الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن.
جيم -املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
تت�ضمن املادة  1من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة تعريفا
متفقا عليه دوليا للأفعال التي ت�شكل تعذيبا:
	 ُيق�صد "بالتعذيب" �أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد ،ج�سديا كان �أم عقليا ،يلحق عمدا ب�شخ�ص ما
بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص� ،أو من �شخ�ص ثالث ،على معلومات �أو على اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل
ارتكبه �أو ي�شتبه يف �أنه ارتكبه ،هو �أو �شخ�ص ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو �أي �شخ�ص ثالث � -أو عندما
يلحق مثل هذا الأمل �أو العذاب لأي �سبب من الأ�سباب يقوم على التمييز �أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه �أو
يوافق عليه �أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو �أي �شخ�ص �آخر يت�صرف ب�صفته الر�سمية .وال يت�ضمن ذلك الأمل
�أو العذاب النا�شئ فقط عن عقوبات قانونية �أو املالزم لهذه العقوبات �أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها.
"ال يجوز �إخ�ضاع �أحد للتعذيب وال للمعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو احلاطة بالكرامة".
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة .7

وتتمثل العنا�صر الأ�سا�سية ملا ي�شكل تعذيبا ح�سب التعريف الوارد يف املادة  1من اتفاقية مناه�ضة التعذيب يف �إحلاق
�سلطات الدولة �أملا �أو عذابا عقليا �أو بدنيا �شديدا �أو موافقتها على مثل هذا الأمل �أو العذاب �أو �سكوتها عنه ،وذلك
لغر�ض حمدد مثل احل�صول على معلومات �أو العقاب �أو التخويف.
واملعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة هي �أي�ضا م�صطلحات قانونية ت�شري �إىل املعاملة ال�سيئة التي ال متار�س
بال�ضرورة لغر�ض حمدد و�إمنا متار�س بهدف تعري�ض �أفراد لظروف معادلة للمعاملة ال�سيئة �أو ُمف�ضية �إليها .وي�ستلزم
تعري�ض �شخ�ص لظروف ُيعتقد بدرجة معقولة �أنها ِّ
حتمل م�س�ؤولية ممار�سة هذه املعاملة ال�سيئة.
ت�شكل معاملة �سيئة ّ
وقد ت�شمل املعاملة املهينة �أملا �أو عذابا �أقل �شدة من الأمل والعذاب امللحقني خالل التعذيب �أو املعاملة القا�سية �أو
واحلط من كرامتها .وبالتايل ،ف�إن العنا�صر الأ�سا�سية التي ِّ
الال�إن�سانية ،وهي ت�شمل عادة �إذالل ال�ضحية ّ
ت�شكل معاملة
�سيئة غري معادلة للتعذيب ُتختزل �إىل التعري�ض املق�صود لقدر ذي �ش�أن من الأمل �أو العذاب العقلي �أو البدين من
جانب �سلطات الدولة �أو مبوافقتها �أو دون اعرتا�ض منها.
وتن�ص املادة  11من اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة على
�أن ُتبقى كل دولة قيد اال�ستعرا�ض املنتظم قواعد اال�ستجواب ،وتعليماته و�أ�ساليبه وممار�ساته ،وكذلك الرتتيبات املتعلقة
( )147العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  ،10الفقرة .1
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بحجز ومعاملة الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال التوقيف �أو االعتقال �أو ال�سجن يف �أي �إقليم يخ�ضع
لواليتها الق�ضائية ،وذلك بق�صد منع حدوث �أي حاالت تعذيب.
و ُتلزم املادة  12من االتفاقية الدولة الطرف ب�أن ت�ضمن قيام �سلطاتها املخت�صة ب�إجراء حتقيق �سريع ونزيه كلما وجدت �أ�سبابا
معقولة تدعو �إىل االعتقاد ب�أن عمال من �أعمال التعذيب قد ارتكب يف �أي من الأقاليم اخلا�ضعة لواليتها الق�ضائية.
و ُتلزم املادة  13من االتفاقية الدولة الطرف ب�أن ت�ضمن لأي فرد يدعي �أنه قد تعر�ض للتعذيب يف �أي �إقليم يخ�ضع
لواليتها الق�ضائية ،احلق يف �أن يرفع �شكوى �إىل �سلطاتها املخت�صة وفى �أن تنظر هذه ال�سلطات يف حالته على وجه
مقدم ال�شكوى وال�شهود من كافة �أنواع املعاملة ال�سيئة
ال�سرعة وبنـزاهة .وينبغي اتخاذ اخلطوات الالزمة ل�ضمان حماية ِّ
تقدم.
�أو التخويف نتيجة ل�شكواه �أو لأي �أدلة ّ
وفيما يتعلق بحماية احلقوق القانونية ل�شخ�ص ما وت�أمينه �ضد املعاملة ال�سيئة والتعذيب ،هناك عدد من ال�ضمانات التي
ينبغي تطبيقها منذ بداية احتجازه ال�شخ�ص املعني:
• احلق يف �إبالغ �شخـ�ص ذي �صـلة قرابــة وثيــقة �أو �أي �شـخ�ص �آخـر يختـاره ال�شـخ�ص املحتجــز
()148
بو�ضـعه فورا
()149
• احلق يف اال�ستعانة فورا مبحام
• احلق يف الفح�ص الطبي واحلق يف الو�صول �إىل طبيب ،يكون من اختياره يف الأحوال املثلى ،يف جميع
()150
الأوقات ،بالإ�ضافة �إىل �أي فح�ص طبي ر�سمي
()151
• احلق يف املثول "ب�سرعة" �أمام قا�ض للبت يف م�شروعية االحتجاز وما �إذا كان يجوز له �أن ي�ستمر
()152
• احلق يف �أن ُيب َّلغ على وجه ال�سرعة ب�أ�سباب القب�ض عليه وبحقوقه طبقا للقانون ،بلغة يفهمها

( )148القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء ،القاعدة 92؛ جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل
من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،املبد�أ .16
( )149جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،املبد�أ .17
( )150القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء ،القاعدة 91؛ جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل
من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،املبد�أ 24؛ اللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،التقرير العام الثاين
عن �أن�شطة اللجنة ،ال�شامل الفرتة من  1كانون الثاين/يناير �إىل  31كانون الأول/دي�سمرب �( 1991سرتا�سبورغ ،جمل�س �أوروبا ،)1992 ،متاح
بالإنكليزية يف املوقع www.cpt.coe.int/en/annual/rep-02.htm؛ جمل�س �أوروبا ،التو�صية  Rec(2001)10ال�صادرة عن جلنة الوزراء �إىل الدول
الأع�ضاء ب�ش�أن املدونة الأوروبية لأخالقيات ال�شرطة ،املادة .57
( )151جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،املبد�أ  .11ويف حني
ال يوجد تعريف دقيق لعبارة "ب�سرعة" ،فكثريا ما تُعترب املدة التي تتجاوز � 72ساعة مفرطة ،وهذه املدة هي املدة الق�صوى املحددة يف املدونة
النموذجية للإجراءات اجلنائية (م�شروع املدونة� 30 ،أيار/مايو  ،)2006املادة  125مكرر.
( )152جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،املبادئ 10
و 13و.14

اجلزء الثاين

	

املكونات الأ�سا�سية لتدابري ف ّعالة للت�صدي للإرهاب يف �إطار العدالة اجلنائية

املعايري الدولية ذات ال�صلة الأخرى
بالإ�ضافة �إىل القانون الدويل حلقوق الإن�سان وقانون النـزاع امل�سلحُ ،و�ضعت جمموعة متنوعة كبرية من القواعد واملعايري من �أجل �ضمان حق
جميع النا�س يف احلماية من التعذيب وغريه من �أ�شكال املعاملة ال�سيئة .وعلى الرغم من �أنها لي�ست ملزمة قانونا يف حد ذاتها ،فهي متثل مبادئ
متفقا عليها ينبغي �أن متتثل لها جميع الدول وميكن �أن توفر مبادئ توجيهية مهمة للق�ضاة واملدّ عني العامني .وت�شمل هذه املعايري ما يلي:
• القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة ال�سجناء (ُ ،1957عدلت يف عام )1977
• �إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة ()1975
• مدونة قواعد ال�سلوك للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ()1979
• مبادئ �آداب مهنة الطب املتعلقة بدور املوظفني ال�صحيني وال �سيما الأطباء يف حماية ال�سجناء واملحتجزين من التعذيب وغريه
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ()1982
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ()1985
• �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام ّ
• املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ()1985
• قواعد الأمم املتحدة النموذجية الدنيا لإدارة �ش�ؤون ق�ضاء الأحداث (قواعد بيجني) ()1985
• جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ()1988
• مبادئ املنع والتق�صي الفعالني لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التع�سفي والإعدام دون حماكمة ب�إجراءات موجزة ()1989
• املبادئ الأ�سا�سية ملعاملة ال�سجناء ()1990
• املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني ()1990
• مبادئ توجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة ()1990
• قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املجردين من حريتهم ()1990
• املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستخدام القوة والأ�سلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ()1990
• مبادئ ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض عقلي وحت�سني العناية بال�صحة العقلية ()1991
• الإعالن املتعلق بحماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ()1992
• املبادئ املتعلقة بالتق�صي والتوثيق الفعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(بروتوكول �إ�سطنبول) ()1999

التق�صي ب�ش�أن التعذيب
بروتوكول �إ�سطنبول
ا�سرتعت جلنة حقوق الإن�سان ،يف قرارها  ،43/2000واجلمعية العامة ،يف قرارها  ،89/55انتباه احلكومات �إىل املبادئ املتعلقة بالتق�صي
والتوثيق الفعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (بروتوكول �إ�سطنبول) و�شجعت
احلكومات ب�شدة على التفكري يف املبادئ بو�صفها �أداة مفيدة ملناه�ضة التعذيب.
" -1من �أغرا�ض التق�صي والتوثيق الفعالني ب�ش�أن التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (امل�شار
�إليها فيما يلي بالتعذيب �أو غريه من �إ�ساءة املعاملة) ما يلي:
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"(�أ) تو�ضيح الوقائع و�إثبات م�س�ؤولية الأفراد والدول �إزاء ال�ضحايا و�أ�سرهم والإقرار بهذه امل�س�ؤولية؛
		
		
"(ب) حتديد التدابري الالزمة ملنع تكرر هذه الأعمال؛
		"(ج) تي�سري املالحقة الق�ضائية و�/أو ،عند االقت�ضاء ،اجلزاءات الت�أديبية للأ�شخا�ص الذين يدل التق�صي على كونهم
م�س�ؤولني ،و�إثبات احلاجة �إىل احل�صول على التعوي�ض واجلرب الكاملني من الدولة ،مبا يف ذلك احل�صول على تعوي�ض مايل
عادل وكاف وتوفري و�سائل الرعاية الطبية والت�أهيل.
	" -2تكفل الدول التحقيق فورا وبفعالية يف ال�شكاوى والتقارير املتعلقة بالتعذيب �أو ب�إ�ساءة املعاملة .وحتى يف حال عدم وجود
�شكوى �صريحة ،ينبغي �إجراء حتقيق �إذا وجدت دالالت �أخرى على احتمال وقوع تعذيب �أو �إ�ساءة معاملة .وينبغي �أن يت�صف
املحققون ،الذين يكونون م�ستقلني عن امل�شتبه يف ارتكابهم لهذه اجلرائم وعن الوكالة التي يعملون لديها ،بالكفاءة والنـزاهة .ويتاح
له�ؤالء املحققني �أو ميكنون من �أن يطلبوا �إجراء حتقيقات من قِبل خرباء طبيني نزهاء �أو غريهم من اخلرباء .وتكون الأ�ساليب التي
ت�ستخدم يف �إجراء هذه التحقيقات مطابقة لأعلى املعايري املهنية وتعلن نتائجها.
"�(	-3أ)
لهيئات التحقيق �سلطة وعليها واجب احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق .ويو�ضع حتت ت�صرف
الأ�شخا�ص الذين يقومون بالتحقيق كل ما يلزم من موارد امليزانية واملوارد التقنية لكفالة فعالية التحقيق .وتكون لهم
�أي�ضا �سلطة �إلزام جميع العاملني ب�صفة ر�سمية املزعوم �ضلوعهم يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة على املثول �أمامهم والإدالء
ب�شهاداتهم .وينطبق الأمر نف�سه على �أي �شاهد .وحتقيقا لهذا الغر�ض ،تتمتع هيئة التحقيق ب�سلطة �إ�صدار �أوامر ا�ستدعاء
لل�شهود ،مبن فيهم �أي موظفني يزعم �ضلوعهم ،وطلب تقدمي الأدلة.
		"(ب) تكفل حماية �ضحايا مفرت�ضني للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة ،وال�شهود ،والقائمني بالتحقيق و�أ�سرهم من العنف،
�أو التهديدات بالعنف �أو �أي �شكل �آخر من �أ�شكال الرتهيب التي قد تن�ش�أ نتيجة لإجراء التحقيق .وينحى الأ�شخا�ص
الذين يحتمل �ضلوعهم يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة عن �أي موقع مينحهم ممار�سة النفوذ �أو ال�سلطة ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،على امل�شتكني وال�شهود و�أ�سرهم ،وعلى القائمني بالتحقيق.
	" -4يب َّلغ ال�ضحايا املفرت�ضون للتعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة وممثلوهم القانونيون عن �أي جل�سة تعقد وميكنون من ح�ضورها ومن
االطالع على جميع املعلومات ذات ال�صلة بالتحقيق ،ويكون لهم احلق يف تقدمي �أدلة �أخرى.
"�(	-5أ)
يف احلاالت التي تكون فيها �إجراءات التحقيق ناق�صة ب�سبب قلة اخلربة �أو �شبهة التح ّيز� ،أو ب�سبب الوجود
التع�سف� ،أو لأ�سباب وجيهة �أخرى ،تكفل الدول �إجراء التحقيقات من خالل جلنة حتقيق م�ستقلة �أو
الظاهر لنمط من ّ
�إجراء م�شابه .ويختار �أع�ضاء هذه اللجنة ملا ي�شهد لهم به من نزاهة وكفاءة وا�ستقاللية ك�أفراد .وعلى الأخ�ص ،يكون ه�ؤالء
م�ستقلني عن �أي من امل�شتبه يف ارتكابهم �أفعاال جرمية وعن امل�ؤ�س�سات �أو الوكاالت التي قد يعملون لديها .وتكون لهذه
اللجنة �سلطة احل�صول على جميع املعلومات الالزمة للتحقيق ،وجتري التحقيق على نحو ما تن�ص عليه هذه املبادئ .ويف
ظروف معينة قد تقت�ضي الأخالقيات املهنية احلفاظ على �سرية املعلومات .ولذا ينبغي احرتام هذه املتطلبات.
		"(ب) يعد تقرير كتابي خالل مدة معقولة من الزمن يبينّ نطاق التحقيق والإجراءات والأ�ساليب التي ا�ستخدمت
يف تقييم الأدلة ،ف�ضال عن اال�ستنتاجات والتو�صيات املبنية على الوقائع امل�ستخل�صة وعلى القانون ال�ساري .وين�شر هذا
التقرير لدى �إمتامه .وي�صف هذا التقرير �أي�ضا بالتف�صيل �أي �أحداث معينة ثبت وقوعها والأدلة التي بنيت عليها النتائج،
كما يورد قائمة ب�أ�سماء ال�شهود الذين �أدلوا ب�شهاداتهم با�ستثناء من كتمت هويتهم لغر�ض حمايتهم .وترد الدولة ،يف
غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،على تقرير التحقيق وت�شري ،عند االقت�ضاء� ،إىل اخلطوات التي تقرر اتخاذها ا�ستجابة لذلك.
"�( -6أ)
ينبغي للخرباء الطبيني امل�شاركني يف التحقيق يف التعذيب �أو �إ�ساءة املعاملة �أن يت�صرفوا يف جميع الأوقات وفقا
لأعلى املعايري الأخالقية و�أن يح�صلوا بخا�صة على املوافقة عن علم قبل �إجراء �أي فح�ص .ويجب �أن يكون هذا الفح�ص
مطابقا للمعايري امل�ستقرة يف جمال املمار�سة الطبية .وعلى وجه اخل�صو�ص ،يتم �إجراء هذه الفحو�ص على انفراد ب�إ�شراف
اخلبري الطبي دون ح�ضور موظفي الأمن وغريهم من املوظفني احلكوميني.
		
"(ب) يعد اخلبري الطبي تقريرا كتابيا دقيقا على الفور".
قرار اجلمعية العامة  ،89/55املرفق ،الفقرات .6-1
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دال� -أمن ال�سجناء و�سالمتهم
ي�شري "�أمن" ال�سجناء �إىل التزام دوائر ال�سجون مبنع ال�سجناء من الهرب .وت�شمل و�سائل الأمن التقليدية اجلدران
والق�ضبان والأقفال واملفاتيح والبوابات ومكا�شيف احلركة وغريها من الأجهزة التكنولوجية واملناطق العازلة املحيطة.
وت�شري "�سالمة" ال�سجناء �إىل متطلبات املحافظة ب�صورة جيدة على النظام وال�سيطرة يف ال�سجن ملنع ال�سجناء من
�إثارة اال�ضطرابات وحماية ال�ضعفاء .وينبغي تعزيز تدابري ال�سالمة يف ال�سجون بنظام جزاءات ت�أديبية من�صف وعادل.
وت�شمل �إجراءات الأمن وال�سالمة الت�صنيف والتقييم بال�شكل ال�سليم والتفتي�ش والإجراءات الت�شغيلية الدائمة.
وقد يكون و�ضع الأ�شخا�ص امل�شتبه ب�أن لهم �صلة بالإرهاب خمتلفا متاما عن و�ضع ال�سجناء الآخرين .ويف كثري من
الأحيان قد يكون هناك ما يربر اتخاذ تدابري �أمنية ا�ستثنائية .وميثل الت�صنيف ال�سليم لل�سجناء على �أ�سا�س تقييم املخاطر
�أحد �أهم اخلطوات التي يتعينّ على مديري ال�سجون اتخاذها من �أجل �ضمان ال�سالمة والأمن يف �سجونهم .وينبغي �أن
احلد الأدنى الالزم حلب�سهم ب�أمان.
تكون التدابري الأمنية التي يخ�ضع لها ال�سجناء هي ّ
ورمبا يحتاج املحتجزون وال�سجناء املحبو�سون فيما يتعلق ب�أن�شطة �أو م�ؤامرات �إرهابية �إىل تدابري حماية خا�صة ل�ضمان
�سالمتهم .وكثريا ما ي�شمل ذلك �أ�شكاال متنوعة من الف�صل �أو االحتجاز االنفرادي.
�أمن ال�شهود واملخربين و�سالمتهم يف ال�سجن
يحتاج الأمر �إىل بع�ض تدابري الأمن واحلماية اخلا�صة عندما يكون �شاهد �أو خمرب حمتجزا .وقد يكون ال�شهود املحبو�سون
معر�ضني للخطر ب�شكل خا�ص ،وتثري حمايتهم بع�ض التحديات البارزة لل�سلطات )153(،ويتعلق �أكرث هذه التحديات
�شيوعا بوجود �سجناء �آخرين يريدون منعهم من ال�شهادة �أو قد يقومون هم �أنف�سهم بتخويف ال�شهود �أو �إيذائهم .وعموما
ال ُين�صح ب�أن ُي�سمح لل�شهود امل�شمولني باحلماية باالختالط ب�سائر ال�سجناء لأن ذلك يوجِ د فر�صا للعنف والتهديد
والتخويف .وال يحدث االختالط فقط �أثناء احلب�س و�إمنا �أي�ضا �أثناء النقل �إىل املحكمة �أو يف غرف احلجز يف املحاكم.
وينبغي النظر بعناية يف ق�ضايا �سالمة ال�شهود املتعلقة باالت�صال بالعامل اخلارجي (عن طريق الهاتف �أو الر�سائل مثال)
والزيارات .فجوانب ال�ضعف يف نظم �إدارة املعلومات ،على م�ستوى امل�ؤ�س�سة �أو املحكمة ،ميكن �أن تزيد بدرجة مهمة
من املخاطر التي يواجهها ال�شهود امل�شمولون باحلماية .وقد تقع �أخطاء خطرية �أي�ضا ب�سبب �سوء االت�صال بني �سلطات
ال�سجون واملهنيني من الأجهزة الأخرى الذين يتقا�سمون م�س�ؤولية حماية ال�شهود.
وقد يكون من الع�سري للغاية الك�شف عن تخويف ال�شهود امل�شمولني باحلماية ،ال �سيما التخويف غري املبا�شر .وكثريا ما
تكون هناك حاجة حلماية �أ�سر ال�شـهود املحتجزين )154(.ويف بع�ض احلاالت ،ميـكن �أن ينجم عن ف�ساد موظفي ال�سجون
�أو تخويفهم عن�صر خــطر كبري لل�شـهود رهن االحتجاز .وبالتايل فغالبا ما يكون من ال�ضروري حتديد دائرة فرادى
املوظفني الذين ميكنهم االت�صال بال�سجناء امل�شمولني باحلماية واالطالع على معــلومات عنهم .ويف بع�ض احلاالت،
ميكن نقل ال�شهود املحتجزين �إىل مقاطعة �أو والية �أو بلد �آخر حلمايتهم� ،شريطة وجود ما يلزم من اتفاقات بني الواليات
الق�ضائية املعنية.
ويف بع�ض الواليات الق�ضائية� ،أن�ش�أت �سلطات ال�سجون "وحدة حلماية �شهود" خا�صة تت�سم بتدابري �أمنية خا�صة
و�أماكن �إقامة �أف�ضل نوعية لل�سجناء .ومن املمكن �أي�ضا توفري خيارات بديلة لإ�سكان ال�شهود املعر�ضني للخطر ونقلهم.
(.S. Cooley, Jailhouse Witness Protection Task Force: Final Report (Los Angeles, District Attorney's Office, 2004) )153
()154

Australia, Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority, Witness Protection (Canberra,
Australian Government Publishing Service, 1988), p. xii
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ومن امل�س َّلم به يف كثري من الأحيان �أنه نظرا �إىل �أن ال�شهود امل�شمولني باحلماية يجب �أن يق�ضوا عقوبتهم يف ظروف �أق�سى
مما لو كان الأمر خالف ذلك ،فينبغي �أن تكون حالتهم مو�ضع اعتبار خا�ص لدى اتخاذ قرارات ب�ش�أن الإفراج امل�شروط
عنهم �أو �إطالق �سراحهم .و�أحيانا يتعني و�ضع ترتيبات خا�صة فيما يتعلق بالإ�شراف عليهم عند الإفراج امل�شروط �أو
وقف التنفيذ رهن املراقبة .ويتعني �إعطاء �ضمانات وا�ضحة لل�شهود امل�شمولني باحلماية الذين يق�ضون عقوبة ال�سجن
ب�ش�أن الرتتيبات املقرتحة حلمايتهم عند �إطالق �سراحهم.
هاء -نقل املحتجزين وال�سجناء
ت�صدى املجتمع الدويل يف �سياقات متنوعة مل�س�ألتي نقل ال�سجناء ومعاملة ال�سجناء الأجانب .ففي عام  ،1985اعتمد
ّ
م�ؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني االتفاق النموذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب والتو�صيات املتعلقة
الت�صدي مل�س�ألة نقل ال�سجناء كو�سيلة لدعم
مبعاملة ال�سجناء الأجانب )155(.ويف �سياق مكافحة الإرهاب ،يجري �أي�ضا ِّ
التحقيق يف جرائم الإرهاب ومالحقتها ق�ضائيا.
وتت�صدى االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل( )156واالتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب لنقل
ّ
الأ�شخا�ص رهن االحتجاز �أو الذين يق�ضون عقوبات .وهكذا" ،يجوز نقل ال�شخ�ص املحتجز يف �إقليم دولة طرف،
�أو الذي يق�ضي مدة حكمه يف �إقليمها ،واملطلوب وجوده يف دولة �أخرى من الدول الأطراف لأغرا�ض ال�شهادة
�أو حتديد الهوية �أو امل�ساعدة ب�أي �شكل �آخر يف احل�صول على الأدلة الالزمة للتحقيق يف اجلرائم �أو املحاكمة عليها
مبوجب [املواد ذات ال�صلة من االتفاقيتني]"� )157(،إذا ا�س ُتويف ال�شرطان التاليان :موافقة ال�شخ�ص املعني احلرة،
عن علم ،على نقله وموافقة ال�سلطات املخت�صة يف كلتا الدولتني على النقل ،رهنا بال�شروط التي تراها الدولتان
املعنيتان منا�سبة.
ولأغرا�ض هذا الإجراء ،يحق للدولة التي يحدث النقل �إليها ويجب عليها �أن ُتبقي ال�شخ�ص املعني حمتجزا �إال
�إذا طلبت الدولة التي ُنقل هذا ال�شخ�ص منها غري ذلك �أو �سمحت لها به .ويجب عليها �أي�ضا �أن ت�ستويف دون �إبطاء
التزامها ب�إعادة ال�شخ�ص �إىل االحتجاز يف الدولة التي ُنقل ال�شخ�ص منها ح�سبما ا ُتفق عليه م�سبقا �أو ح�سبما تتفق
عليه على �أي نحو �آخر ال�سلطات املخت�صة يف كلتا الدولتني .وعالوة على ذلك ،ال يجوز لها �أن تطلب من الدولة التي
ُنقل ال�شخ�ص منها �أن ت�ستهل الإجراءات اخلا�صة بت�سليم املجرمني لإعادة ال�شخ�ص.
وقد ُمنحت �ضمانات �ش ّتى يف هذا ال�صدد .فاملدة التي ق�ضاها ال�شخ�ص املنقول قيد التحفّظ لدى الدولة التي ُنقل �إليها،
يجب �أن تحُ ت�سب من مدة العقوبة املنفَّذة عليه يف الدولة التي ُنقل منها .وما مل توافق الدولة املزمع نقل �شخ�ص ما منها،
ال يجوز �أن ُيحاكم ذلك ال�شخ�ص� ،أيا كانت جن�سيته� ،أو ُيحتجز �أو تق َّيد حريته ال�شخ�صية بوجه �آخر يف �إقليم الدولة
التي ُينقل �إليها ب�ش�أن �أي �أفعال �أو �أحكام بالإدانة �سابقة ملغادرته �إقليم الدولة التي ُنقل منها.

( )155االتفاق النموذجي ب�ش�أن نقل ال�سجناء الأجانب والتو�صيات املتعلقة مبعاملة ال�سجناء الأجانب (م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية
ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س � 6 -أيلول�/سبتمرب  :1985تقرير �أعدته الأمانة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع ،)A.86.IV.1
الف�صل الأول ،الق�سم دال ،1-املرفقان الأول والثاين).
( )156الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2149الرقم .37517
( )157االتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ،املادة 13؛ االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب ،املادة .16
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ويجب �أن يكون النقل يف جميع الأحوال م�شروعا و�أن يوفّر ال�ضمانات الإجرائية الالزمة حلماية حقوق
الأ�شخا�ص املعنيني .والتزامات الدول ،مبوجب املادة  7من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
متنعها من طرد �سجني �أو نقله �أو �إبعاده على نحو �آخر �إذا كان ذلك �سيعر�ضه خلطر التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة
الال�إن�سانية �أو املهينة.
ويف �سياق مكافحة الإرهاب ،ا�ستندت بع�ض الدول �إىل ال�ضمانات الدبلوما�سية ومذكرات التفاهم وغريها من �أ�شكال
االتفاق الدبلوما�سي لتربير �إعادة �أ�شخا�ص متهمني بارتكاب ن�شاط �إرهابي �أو نقلهم ب�صورة غري قانونية �إىل بلدان قد
يواجهون فيها خطرا حقيقيا وهو التعر�ض للتعذيب �أو غريه من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان.
ويف الر�أي الذي �أ�صدرته اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل القانون (جلنة البندقية) ب�ش�أن االلتزامات القانونية
�شددت
الدولية للدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا فيما يتعلق مبرافق االحتجاز ال�سري ونقل ال�سجناء فيما بني الدولّ ،
اللجنة على ما يلي:
	"يجب �أن ُيجرى تقييم حقيقة اخلطر على نحو دقيق جدا .ويتوقف تقييم اخلطر على الظروف� ،أي على
احلقوق التي ُيخ�شى �أن تنتهك وكذلك الأحوال ال�سائدة يف الدولة امل�ستقبلة .وال�ضمانات الدبلوما�سية
املقدمة للطلب عاد ًة ال�ستبعاد انتهاكات حقوق الإن�سان يف �أرا�ضيها بعد �إجراء عملية
التي متنحها الدولة ِّ
الت�سليم �أو الرتحيل ،يجوز �أن تكون منا�سبة فيما يتعلق ب�أخطار تطبيق عقوبة الإعدام �أو انتهاكات احلق يف
حماكمة عادلة ،لأن هذه الأخطار ميكن ر�صدها ب�صورة ُمر�ضية يف كثري من احلاالت� .أما فيما يخ�ص خطر
متي�سر عمليا يف الغالبية العظمى من احلاالت التي ميكن ت�صورها ،وخ�صو�صا �إذا ما
التعذيب ،فالر�صد غري ِّ
�أُخذ يف االعتبار �أن دولة ما قد تعمد ،حتى بعد �صدور احلكم بالإدانة يف ق�ضية جنائية� ،إىل تعذيب �سجني
لغر�ض احل�صول على معلومات منه .ويف الوقت نف�سهّ ،
حتمل امل�س�ؤولية على "مدى
يتعذر من الناحية العملية ّ
()158
احلياة" عن الأ�شخا�ص الذين ُيخرجون من البلد".
وهذا الأمر يثري الت�سا�ؤل عن قيمة ال�ضمانات الدبلوما�سية .فهذه الرتتيبات ال توفّر يف حد ذاتها حماية كافية من
التعذيب وغريه من االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان .غري �أن قبول هذه ال�ضمانات ،كما �أو�ضحت جلنة البندقية،
ِّ
ي�شكل من حيث املبد�أ تعبريا عن ح�سن النية والثقة املتبادلة ال�ضروريني بني الدول ال�صديقة .ومع ذلك ،فلكي تكونَ
جت�سد نطاق االلتزام القانوين
ال�ضمانات كافية لوفاء الدولة بواجبها ،ال بد �أن تكون ال�شروط وا�ضحة ال لب�س فيها و�أن ِّ
املنوط بالدولة املُ�صدِ رة لها.
واو -االحتجاز الوقائي
ورد العديد من التقارير يف ال�سنوات الأخرية ،يف �سياق تدابري مكافحة الإرهاب ،التي تفيد بوقوع حاالت احتجاز
توجه �إليهم تهمة بارتكاب جرمية حمددة ،وبدون �أن تتاح لهم �سبل اال�ستعانة
�أ�شخا�ص لفرتة طويلة حتى بدون �أن َّ
مبحام �أو الو�صول �إىل حماكم �أو احل�صول على معلومات عن �أ�سباب �إلقاء القب�ض عليهم واحتجازهم .وقد انتقدت
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان تلك املمار�سات نقدا �شديدا .و�أ�صدرت اللجنة تعليقا عاما عن م�شروعية االحتجاز
()158

Council of Europe, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Opinion on the
international legal obligations of Council of Europe member States in respect of secret detention facilities and inter-State
transport of prisoners, adopted at the 66th plenary session, Venice, 17-18 March 2006

.

104

ُكت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ ي للإرهاب

الوقائي يف عام  1982جاء فيه�" :إذا ا�ستخدم ما ُي�سمى باالحتجاز الوقائي لأ�سباب تتعلق بالأمن العام ،ينبغي �أن
يخ�ضع ذلك االحتجاز لذات هذه الأحكام� ،أي �أال يكون تع�سفيا ،و�أن يقوم على �أ�س�س و�إجراءات ين�ص عليها
القانون؛ و�أن توفّر املعلومات املتعلقة ب�أ�سباب االحتجاز و�أن توفّر الرقابة الق�ضائية على االحتجاز ف�ضال عن احلق يف
()159
التعوي�ض يف حالة انتهاك".
()160

ومعظم �أ�شكال االحتجاز الوقائي واالحتجاز الإداري بدون �أمر ق�ضائي منافية حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية.

وغالبا ما يفتقر االحتجاز الوقائي والإداري �إىل ال�ضمانات التي هي جزء �أ�صيل من نظام العدالة اجلنائية .ولكي ميتثل
االحتجاز الإداري ملبادئ حقوق الإن�سان ،يجب �أن ينفّذ بنا ًء على تلك املبادئ ووفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها
يف القانون.
املقدم
التع�سفي ،يف تقريره ّ
التع�سفي فال يكون له مربر �أبدا .و�أعرب الفريق العامل املعني باالحتجاز ّ
�أما االحتجاز ّ
التع�سفي حيث حرم املحتجزون من احلق يف
�إىل جلنة حقوق الإن�سان ،عن قلقه البالغ �إزاء عدة حاالت من االحتجاز ّ
الطعن يف احتجازهم غري القانوين �أو من و�سائل القيام بذلك� .أما جلنة حقوق الإن�سان ،ف�أعادت بدورها ت�أكيد �أنه ال
يجوز التذرع ب�أي مربر يف �أي ظرف من الظروف� ،سواء يف حالة نزاع �أو حرب �أو حالة ا�ستثناء ،لإلغاء احلق يف الطعن
يف احتجاز غري قانوين.
وخل�ص الفريق العامل املعني باالحتجاز التع�سفي �إىل ما يلي:
	يعد منافيا للقانون الدويل حلقوق الإن�سان اللجوء �إىل "االحتجاز الإداري" مبوجب قانون الأمن العام �أو
قوانني الهجرة �أو �أي قانون �إداري �آخر ذي �صلة ،مبا ي�ؤدي �إىل احلرمان من احلرية لفرتة غري حمددة �أو لفرتات
طويلة جدا دون �إ�شراف ق�ضائي ف ّعال كو�سيلة الحتجاز الأ�شخا�ص امل�شتبه يف تورطهم يف �أن�شطة �إرهابية �أو
يف ارتكاب جرائم �أخرى .ولذلك ف�إن الفريق العامل يو�صي ب�أن تعيد جميع الدول النظر يف ت�شريعاتها
وممار�ساتها لكي تكفل للأ�شخا�ص الذين ي�شتبه يف تورطهم يف �أن�شطة �إجرامية �أو يف �أية �أن�شطة �أخرى ت�ؤدي،
طبقا للقوانني املحلية� ،إىل احلرمان من احلرية� ،أن يح�صلوا فع ًال على ال�ضمانات ال�سارية على �إجراءات
()161
املحاكمات اجلنائية.
زاي� -إجراءات تقدمي ال�شكاوى
ين�ص معظم الت�شريعات املتعلقة بال�سجون على جمموعة من الإجراءات الكتابية التي ت�سمح لل�سجناء بت�سجيل �أي
�شكاوى ب�ش�أن معاملتهم يف ال�سجن .وينبغي �أن يز َّود ال�سجناء مبعلومات مكتوبة عن �إجراءات تقدمي ال�شكاوى وقواعد
تقدم لدى دخول ال�سجن .وينبغي �أن ُتبينَّ هذه الإجراءات بو�ضوح
ال�سجن ولوائحه �ضمن حزمة من املعلومات َّ
وبطريقة مفهومة لل�سجناء واملوظفني الذين يتعاملون مبا�شرة مع ال�سجناء.

( )159اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  8ب�ش�أن حق الأ�شخا�ص يف احلرية والأمن (املادة  ،)9الفقرة  ،4متاح بالإنكليزية يف
املوقع التايل.http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm :
()160

Edward J. Flynn, "Counter-terrorism and human rights ..., p. 40. See also Ben Power, "Preventative detention of
terrorist suspects: a review of the law in Australia, Canada and the United Kingdom", paper prepared for the 21st International
Conference of the International Society for the Reform of Criminal Law, Vancouver, Canada, 22-26 June 2007, p. 2

( ،E/CN.4/2005/6 )161الفقرة .77
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تزويد ال�سجناء باملعلومات ومعاجلة �شكاواهم القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
يز َّود كل �سجني ،لدى دخوله ال�سجن ،مبعلومات مكتوبة حول الأنظمة املطبقة على فئته من ال�سجناء ،وحول
")1(	-35
قواعد االن�ضباط يف ال�سجن ،والطرق املرخَّ �ص بها لطلب املعلومات وتقدمي ال�شكاوى ،وحول �أية م�سائل �أخرى تكون
�ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على ال�سواء ومن تكييف نف�سه وفقا حلياة ال�سجن.
تقدم له هذه املعلومات ب�صورة �شفوية.
		
"(�	)2إذا كان ال�سجني �أُمياً وجب �أن َّ
التقدم ،يف كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع ،بطلبات �أو �شكاوى �إىل مدير
")1(	-36
يجب �أن تتاح لكل �سجني �إمكانية ّ
ال�سجن �أو �إىل املوظف املفو�ض بتمثيله.
التقدم بطلبات �أو �شكاوى �إىل مفت�ش ال�سجون خالل جولته التفتي�شية يف ال�سجن.
		"( )2يجب �أن ي�ستطيع ال�سجناء ّ
ويجب �أن تتاح لل�سجني فر�صة للتحدث مع املفت�ش �أو مع �أي موظف �آخر مكلف بالتفتي�ش دون �أن يح�ضر حديثه مدير
ال�سجن �أو غريه من موظفيه.
		"( )3يجب �أن ي�سمح لكل �سجني بتقدمي طلب �أو �شكوى �إىل الإدارة املركزية لل�سجون �أو ال�سلطة الق�ضائية �أو �إىل
غريهما من ال�سلطات ،دون �أن يخ�ضع الطلب �أو ال�شكوى للرقابة من حيث اجلوهر ولكن على �أن يتم وفقا للأ�صول وعرب
الطرق املقررة.
		"( )4مـا لـم يكن الطلب �أو ال�شكوى جلي التفاهة �أو بال �أ�سا�س ،يتوجب �أن يعالج دون �إبطاء ،و�أن يجاب عليه يف
الوقت املنا�سب".
القاعدتان  35و 36من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء

يجب �أي�ضا توافر �إجراء يتيح لل�سجناء تقدمي �شكاوى خطية �سرية �إىل �شخ�ص �أو م�ؤ�س�سة م�ستقلة يف �إدارة ال�سجن ،مثل
�أمني مظامل ال�سجن �أو قا�ض �أو موظف ق�ضائي� ،إذا �شعروا ب�أن �إدارة ال�سجن ال ت�ستجيب ل�شكاواهم �أو �إذا كانوا ب�سبيل
تقدمي �شكوى �ضد قرار ت�أديبـي .ويجب �أن تو�ضع �إجراءات ف ّعالة لال�ستماع �إىل طلبات ا�ستئناف و�شكاوى وادعاءات
ومظامل ب�ش�أن قرارات �صادرة عن �إدارة ال�سجن.
وين�ص املبد�أ  33من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأي �شكل من �أ�شكال
االحتجاز �أو ال�سجن على ما يلي:
" -1يحق لل�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو ملحاميه تقدمي طلب �أو �شكوى ب�ش�أن معاملته ،وال �سيما يف حالة
التعذيب �أو غريه من �ضـروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،إىل ال�سلطات امل�س�ؤولة عن �إدارة
مكان االحتجاز و�إىل ال�سلطات العليا ،وعند االقت�ضاء �إىل ال�سلطات املنا�سبة املنوطة بها �صالحيات املراجعة
�أو الإن�صاف.
	" -2يف احلاالت التي ال يكون فيها ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو حماميه قادرا على ممار�سة حقوقه املق ّررة
يف الفقرة  ،1يجوز لأحد �أفراد �أ�سرة ال�شخ�ص املحتجز �أو امل�سجون �أو لأي �شخ�ص �آخر على معرفة بالق�ضية
�أن ميار�س هذه احلقوق.
" -3يحتفظ ب�سرية الطلب �أو ال�شكوى �إذا طلب ال�شاكي ذلك.
بت على وجه ال�سرعة يف كل طلب �أو �شكوى و ُيرد عليه �أو عليها دون ت�أخري غري مربر .ويف حال رف�ض
	"ُ -4ي ُّ
الطلب �أو ال�شكوى �أو وقوع ت�أخري مفرط ،يحق لل�شاكي عر�ض ذلك على �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى .وال
يتعر�ض املحتجز �أو امل�سجون �أو �أي �شاك مبوجب الفقرة  1لل�ضرر نتيجة لتقدميه طلبا �أو �شكوى".

ثامنا -دور نظام العدالة اجلنائية يف حماية
حقوق �ضحايا اجلرائم الإرهابية
من واجب الدول توفري احلماية وامل�ساعدة ل�ضحايا اجلرائم ،مبا يف ذلك الأعمال الإرهابية .وهذا النهج ّ
املركز على
ال�ضحايا بات عن�صرا تتزايد �أهميته واالعرتاف به �ضمن ممار�سات العدالة اجلنائية .وميكن �أن يقع الأ�شخا�ص �ضحايا
اجلرائم الإرهابية بطرق �شتى .فالهجمات الإرهابية ت�ستهدف عادة ال�سكان املدنيني وتع ِّر�ض بذلك للأذى عددا غفريا
من النا�س .وميكن �أن يتخذ الإيذاء �أ�شكاال خمتلفة :قتل عدد كبري من املدنيني ،و�إحداث خ�سائر مادية ،والت�سبب
يف �إ�صابات بدنية و�صدمات نف�سية لل�ضحايا الأحياء ،و�إحلاق �ضرر طويل الأمد بنوعية احلياة .ويجب �أن يت�سنى لنظام
العدالة اجلنائية معاجلة خمتلف �أ�شكال الإيذاء.
واجب الدول يف توفري �سبل التظلم القانونية ل�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان

تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:
(�أ) ب�أن تكفل توفري �س��بيل فعال للتظلم لأي �ش��خ�ص انتهكت حقوقه �أو حرياته املعرتف بها يف هذا العهد ،حتى لو �ص��در
االنتهاك عن �أ�شخا�ص يت�صرفون ب�صفتهم الر�سمية،
(ب) ب���أن تكف��ل ل��كل متظلم على هذا النحو �أن تبت يف احلقوق التي يدعي انتهاكها �س��لطة ق�ض��ائية �أو �إدارية �أو ت�ش��ريعية
خمت�صة� ،أو �أية �سلطة خمت�صة �أخرى ين�ص عليها نظام الدولة القانوين ،وب�أن تنمى �إمكانيات التظلم الق�ضائي،
(ج) بــ�أن تكفل قيام ال�سلطات املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صالح املتظلمني
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،املادة  2الفقرة 3

وقد ورد بيان حقوق ال�ضـحايا يف عدد من ال�صكوك الدولية و�أُدرجـت يف كثري من الت�شريعات الوطنية للدول.
ومنذ عام � ،1945أحرز القانون الدويل تقدما يف االعرتاف بحقوق الأفراد يف هذا ال�صدد .و�أ�صبح ت�أكيد احلق يف
�إن�صاف �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان جز ًءا من اجلهود الرامية �إىل حماية حقوق الإن�سان للفرد .وتربز تطورات
حديثة العهد ،مثل �إدراج حقوق ال�ضحايا يف التعوي�ضات عن ال�ضرر وامل�شاركة يف النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية
الدولية ،الأهمية املحورية التي يت�سم بها ال�ضحايا يف نظام العدالة اجلنائية ،وبوجه عام ،يف تدابري ت�صدي هذا النظام
للإرهاب .ومن املهم الت�أكيد على �أن �ضحايا الأن�شطة الإرهابية يتمتعون باحلقوق الواردة يف املعاهدات املتعلقة بحقوق
تن�ص عليهم–�أو على الأقل مل تذكرهم �صراحة–طاملا �أن الإرهاب ،من حيث
الإن�سان ،مع �أن هذه ال�صكوك رمبا مل َّ
هو اعتداء على املدنيني ،يعترب افتئاتا على حقوق الإن�سان التي له�ؤالء ال�ضحايا.
وتتناول ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب على نحو مبا�شر م�س�ألة �ضحايا الأعمال الإرهابية .فهي
ُ
تذكر تدابري ترمي �إىل معاجلة الظروف امل�ؤدية �إىل انت�شار الإرهاب ،ومنها تدابري تهدف �إىل مكافحة "جتريد �ضحايا
الإرهاب ،بجميع �أ�شكاله ومظاهره ،من �إن�سانيتهم" .وت�شجع اال�سرتاتيجية على و�ضع �أنظم ٍة وطنية لتقدمي امل�ساعدة
وتي�سر �إعادة حياتهم �إىل جمراها الطبيعي".
"تلبي احتياجات �ضحايا الإرهاب و�أ�سرهمِّ ،
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�ألف -ال�ضحايا يف القانون الدويل
ين�ص القانون الدويل حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل على عدة واجبات فيما يتعلق ب�ضحايا انتهاكات حقوق
الإن�سان .وت�شمل تلك الواجبات ما يلي:
عمن يتحمل امل�س�ؤولية
• واجب تزويد ال�ضحايا بو�سائل من�صفة وف ّعالة للو�صول �إىل العدالة ،ب�صرف النظر ّ
يف نهاية املطاف عن االنتهاك؛
• واجب توفري �سبل انت�صاف منا�سبة لل�ضحايا؛
• واجب تقدمي تعوي�ضات لل�ضحايا �أو تي�سري ح�صولهم عليها.
ومن الواجبات الرا�سخة يف القانون الدويل �أن تقوم الدولة ب�إتاحة �سبل االنت�صاف القانونية املحلية ل�ضحايا انتهاكات
وتر�سخ عدة اتفاقيات دولية و�إقليمية وجود هذا الواجب.
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين الدويل املرتكبة يف �إقليمهاِّ .
وفيما يتعلق مبعايري حقوق الإن�سان ،يكفل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف الفقرة  3من املادة 2
توفري �سبيل ف ّعال للتظلم ل�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك احلق يف �أن تبت يف هذا التظلم �سلطة ق�ضائية
()162
خمت�صة ،و�إنفاذ الأحكام ال�صادرة مل�صلحة املتظلمني.
�أو �إدارية �أو ت�شريعية ّ
ويعيد كثري من الإعالنات الدولية ت�أكيد واجب الدول يف �إتاحة �سبيل تظ ُّلم ل�ضحايا االعتداءات على حقوق الإن�سان
وانتهاكات القانون الإن�ساين الدويل )163(.ويرد تف�صيل لهذا الواجب يف �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة )164(.وهذا الإعالن هو �أ�شمل �صك يتعلق ب�إن�صاف ال�ضحايا .فهو يقدم
الإجرام
ّ
توجيهات ب�ش�أن التدابري التي ينبغي اتخاذها على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل من �أجل حت�سني �سبل و�صول
�ضحايا اجلرائم والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة �إىل العدالة وح�صولهم على املعاملة املن�صفة وجرب ال�ضرر والتعوي�ض
واحلماية وامل�ساعدة .ولدى اعتماد الإعالن� ،أهابت اجلمعية العامة بالدول الأع�ضاء �أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتنفيذ
الأحكام الواردة فيه .واعتمد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يف قراره  20/2005يف عام  2005املبادئ التوجيهية
ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.
كما اعتمدت جلنة حقوق الإن�سان يف عام  2005املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف واجلرب
ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة لقانون حقوق الإن�سان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل )165(.وعالوة
على ذلك ،فقد �أحاطت جلنة حقوق الإن�سان علما يف ني�سان�/أبريل  2005باملجموعة امل�ستوفاة املنقّحة من املبادئ
املتعلقة بحماية حقوق الإن�سان وتعزيزها من خالل اتخاذ �إجراءات ملكافحة الإفالت من العقاب )166(.وت�شمل تلك
املجموعة من املبادئ احلق يف املعرفة واحلق يف العدالة واحلق يف جرب ال�ضرر و�ضمانات عدم تكرار ال�ضرر.
كذلك تت�ضمن اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ساد �أحكاما خمتلفة ب�ش�أن حماية ال�ضحايا وم�ساعدتهم ،مبا يف
()167
ذلك التعاون الدويل على حماية ال�ضحايا وم�ساعدتهم.
( )162العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الفقرة  ،3املادة .2
( )163انظر ،على �سبيل املثال ،املادة  8من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان؛ واملادة  11من �إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض
للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (مرفق قرار اجلمعية العامة ( 3452د.)30-
( )164مرفق قرار اجلمعية العامة .34/40
( )165املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة لقانون حقوق الإن�سان الدويل
واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل (مرفق قرار اجلمعية العامة  ،)147/60متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايلhttp://www2 .ohchr. :
.org/english/law/remedy.htm
(.E/CN.4/2005/102/Add.1 )166
( )167املادتان  24و 25من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ واملادة  32من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد.
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باء -تعريف م�صطلح "ال�ضحايا"
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ُيع َّرف م�صطلح
يف الفقرة  1من �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام ّ
"ال�ضحايا" كما يلي" :يق�صد مب�صطلح "ال�ضحايا" الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر ،فرديا �أو جماعيا مبا يف ذلك ال�ضرر
البدين �أو العقلي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية،
عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال ِّ
ت�شكل انتهاكا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول الأع�ضاء ،مبا فيها القوانني التي تحُ ِّرم
التع�سف الإجرامي يف ال�سلطة".
ّ
وي�ستوعب هذا التعريف يف جوهره جميع احلاالت التي يتعر�ض فيها الأ�شخا�ص للأذى نتيجة اجلرائم التي ترتكبها
منظمات �إرهابية .وعندما ينجم الإيذاء عن انتهاكات قانون حقوق الإن�سان �أو القانون الإن�ساين الدويل �أو قانون
الالجئني ،ينطبق �أي�ضا التعريف الوارد يف الفقرة  8من املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف
واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل:
	ال�ضحايا هم الأ�شخا�ص الذين حلق بهم �ضرر� ،أفرادا كانوا �أو جماعات ،مبا يف ذلك ال�ضرر البدين �أو العقلي
�أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية �أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،وذلك من
خالل عمل �أو امتناع عن عمل ِّ
ي�شكل انتهاكا ج�سيما للقانون الدويل حلقوق الإن�سان� ،أو انتهاكا خطريا
للقانون الإن�ساين الدويل .وعند االقت�ضاء ،ووفقا للقانون املحلي ،ي�شمل م�صطلح "�ضحية" �أي�ضا �أفراد الأ�سرة
املبا�شرة �أو من تعيلهم ال�ضحية املبا�شرة ،والأ�شخا�ص الذين حلق بهم �ضرر �أثناء تدخلهم مل�ساعدة ال�ضحايا
املعر�ضني للخطر �أو ملنع تعر�ضهم للخطر.
جيم -اال�ستجابة الحتياجات �ضحايا الإرهاب
يجب معاملة �ضحايا الإرهاب بعطف واحرتام لكرامتهم .ويحق لهم الو�صول �إىل �آليات العدالة والإن�صاف الفوري،
على النحو املن�صو�ص عليه يف الت�شريعات الوطنيةّ ،مما تعر�ضوا له من ال�ضرر .وينبغي �إن�شاء وتعزيز الآليات الق�ضائية
والإدارية عند االقت�ضاء لتمكني ال�ضحايا من االنت�صاف من خالل �إجراءات ر�سمية �أو غري ر�سمية تكون �سريعة
ومن�صفة وغري باهظة التكلفة ومي�سورة املنال.
ومن �أجل اال�ستجابة الحتياجات �ضحايا الإرهاب ،ينبغي و�ضع تدابري تتيح ما يلي:
• تزويد ال�ضحايا مبعلومات عن دورهم يف �إجراءات العدالة اجلنائية؛ وطبيعة التعاون املتوقّع منهم؛ ونطاق
تقدم ،وكذلك نتائج الإجراءات؛
الإجراءات اجلنائية وتوقيتها وما ت�شهده من ّ
• �إتاحة عر�ض �آراء و�شواغل ال�ضحايا ومراعاتها يف املراحل املنا�سبة من الإجراءات عندما تكون م�صاحلهم
ال�شخ�صية مت�أثرة ،دون م�سا�س باملتهمني وعلى نحو يتفق مع الإجراءات ذات ال�صلة امل ّتبعة يف نظام
العدالة اجلنائية الوطني ؛
• تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة �إىل ال�ضحايا طوال الإجراءات الق�ضائية؛
• التقليل �إىل �أدنى حد من �إزعـاج ال�ضحايا وحماية خ�صو�صيتهم عند االقت�ضاء ،و�ضمان �سالمتهم
و�سالمة �أ�سرهم؛
• حماية ال�ضحايا من احتماالت التخويف واالنتقام؛
• تفادي الت�أخر دون مربر يف الف�صل يف الق�ضايا ويف تنفيذ الأوامر �أو املرا�سـيم التي تمُ نح مبوجـبها
تعوي�ضات لل�ضحايا؛
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• تقدمي امل�ساعدة املـادية والطبية والنف�سـية واالجتماعية �إىل ال�ضحايا من خالل الو�سائل احلكومية
والطوعية واملجتمعية؛
• توفري �سبل احل�صول على اجلرب والتعوي�ض لل�ضحايا.
و�أبانت التجربة يف كثري من البلدان �أن من الو�سائل الناجعة لال�ستجابة لالحتياجات الكثرية ل�ضحايا اجلرمية و�ض َع برامج
لتقدمي الدعم االجتماعي والنف�سي والوجداين واملايل وم�ساعدة ال�ضحايا على نحو ف ّعال داخل م�ؤ�س�سات العدالة
�سن بع�ض
اجلنائية وامل�ؤ�س�سات االجتماعية .وبالإ�ضافة �إىل الأحكام التي تتيح لل�ضحايا رفع دعاوى مدنية �ضد اجلناةّ ،
البلدان ت�شريعات وطنية تعرتف بحقوق ال�ضحايا يف التعوي�ض وامل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية .وهذه الإمكانيات
تعزز االعرتاف مبعاناة ال�ضحايا .ف�إتاحة م�شاركة ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية واالعرتاف بحقهم يف االطالع على
يرجح كثريا
�سري �إجراءات الق�ضية �أمر ي�ساعد على �إعادة التوازن �إىل نظام من نظم العدالة اجلنائية ميكن بدون ذلك �أن ِّ
م�صلحة املجرمني واجلناة.
ولعل حق ال�ضحايا يف االطالع على حقوقهم وعلى وجود �إجراءات ميكنهم اال�ستفادة منها ِّ
ي�شكل ،من الناحية
العملية� ،أهم الق�ضايا التي ت�شغل بالهم .وينبغي �أن ُيلزم الأ�شخا�ص الذين لهم اتـ�صال بال�ضـحايا يف �سياق العدالة–
ال�شرطة واملر�شدون االجتماعيون وحمامو الدفاع واملدعون العامون والق�ضاة–بتقدمي �إحاطة �إىل ال�ضحايا عن حقوقهم
وتوجيههم �إىل حيث ي�ستطيعون احل�صول على امل�ساعدة عندما يحتاجون �إليها.
دال -حت�سني ا�ستجابة نظام العدالة اجلنائية الحتياجات ال�ضحايا
ميكن �أن ي�ساعد موظفو العدالة اجلنائية ومق ِّررو ال�سيا�سات يف كفالة ا�ستجابة نظم العدالة اجلنائية الحتياجات ال�ضحايا
ومراعاتها حلقوقهم من خالل حتقيق ما يلي:
• تقييم احتياجات ال�ضحايا ،وال �سيما �ضحايا الإرهاب �أو تدابري مكافحة الإرهاب ،وتقييم �سبل اال�ستجابة
لتلك االحتياجات؛
• تقييم مدى ا�ستجابة املوارد املتاحة الحتياجات ال�ضحايا ومدى قدرة الأجهزة القائمة على توفري احلماية
وامل�ساعدة الف ّعالتني ل�ضحايا اجلرائم؛
والتع�سف يف
• ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات والإجراءات والقوانني الوطنية القائمة التي ُتعنى ب�ضحايا اجلرمية،
ّ
ا�ستعمال ال�سلطة وانتهاكات حقوق الإن�سان؛
• ا�ستعرا�ض كيفية ت�أثري املمار�سات القائمة يف كل جمال من جماالت نظام العدالة اجلنائية على �ضحايا
اجلرمية وكيفية حت�سني تلك املمار�سات؛
• تقييم �سبل و�صول ال�ضحايا �إىل العــدالة والإن�صاف وظروف الو�صـول �إليهما ،وحت�سني تلك ال�سبل،
عند االقت�ضاء؛
• تقييم �سبل ح�صول ال�ضحايا على اال�ست�شارة القانونية عند التما�س الإن�صاف والو�صول �إىل العدالة،
وحت�سني تلك ال�سبل ،عند االقت�ضاء؛
• تقييم خمتلف �أ�شكال التعوي�ض التي ميكن �أن يح�صل عليها �ضحايا اجلرائم و�ضحايا انتهاكات حقوق
الإن�سان� ،إن ُوجدت تلك الأ�شكال ،وحت�سني �آليات التعوي�ض القائمة ،عند االقت�ضاء؛
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة وماهية طرق
• �إجراء تقييم يخ�ص حتديدا الكيفية التي يعامل بها �ضحايا ّ
الطعن و�سبل االنت�صاف املتاحة لهم؛
• ا�ستعرا�ض وتعزيز الأطر القانونية الوطنية ،مبا يف ذلك حتديدا الكيفية التي تعالج بها حقوق �ضحايا
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة و�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان؛

اجلزء الثاين
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• و�ضع �سيا�سات وطنية مل�ساعدة ال�ضحايا وحمايتهم؛
• تطوير قدرة امل�ؤ�س�سات والأجهزة القائمة على تقدمي خدمات امل�ساعدة لل�ضحايا؛
• توفري التدريب ملوظفي �إنفاذ القانون وموظفي العدالة يف جمال حقوق الإن�سان وحقوق ال�ضحايا؛
• توفري التدريب على اال�ستعانة بتقنيات امل�ساعدة على الإدالء بال�شهادات من �أجل حماية �سالمة
ال�ضحايا الذي يدلون ب�أقوالهم �أمام املحكمة بو�صفهم �شهودا ،وحماية خ�صو�صيتهم وهويتهم؛
ملقدمي امل�ساعدة واالخت�صا�صيني الذين يعملون مع ال�ضحايا وال�شهود؛
• توفري التدريب والدعم ِّ
• ا�ستحداث خدمات مل�ساعدة ال�ضحايا وال�شهود من خالل املحاكم وال�شرطة؛
• دعم املنظمات غري احلكومية امل�شاركة يف تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا اجلرائم و�ضحايا انتهاكات
حقوق الإن�سان؛
• تطوير قدرات ال�سلطات املحلية على التعاون على ال�صعيد الدويل يف جمال حماية ال�ضحايا والتعوي�ض
عن ال�ضرر الالحق بال�ضحايا و�إعادة ال�ضحايا ب�أمان �إىل وطنهم عند االقت�ضاء.

اجلزء الثالث

�آليـــات
م�ساءلة العدالة اجلنائية
والرقـــابة عـليهــا

�أوال -الرقابة على �إنفاذ القانون
تكمن قوة تدابري العدالة اجلنائية يف جمال الت�صدِّ ي للإرهاب يف خ�ضوعها حلكم القانون وامل�ساءلة امل�ستمرة �أمام املجتمع
الذي متار�س مهامها يف داخله .ولذا ف�إن م�ساءلة نظام العدالة عن طريق و�سائل الإعالم والعملية ال�سيا�سية يجب �أن
ُتع ّزز ب�آليات تكفل �شفافية النظام وتتمتع بالقدرة على معاجلة ما ي�شوبه من �أوجه ال�ضعف .ويتناول اجلزء الثالث من هذا
ُ
الكت ِّيب الإر�شادي ب�إيجاز العمليات الواجب ا�ستحداثها لكفالة م�ساءلة خمتلف مكونات نظام العدالة اجلنائية.
الت�صدي للإرهاب على وجود �أجهزة لإنفاذ القانون تت�سم بالفعالية وامل�صداقية وتتمتع بثقة ال�سكان.
تتوقّف جناعة تدابري ِّ
فمن �ش�أن الرقابة املدنية على ال�شرطة يف �سياق ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب �أن تكفل قدرا �أكرب من ال�شفافية لتلك
ال�سيا�سات اخلا�صة مبكافحة الإرهاب وتعزز ثقة عامة النا�س فيها .وكفالة نزاهة ال�شرطة �أمر �أ�سا�سي للحكم الر�شيد
و�ضروري لك�سب ثقة عامة النا�س وحتقيق ال�سالمة العامة .وعالوة على ذلك ،ونظرا �إىل �أن ال�شرطة هي يف الغالب
�أكرث �أجهزة احلكومة بروزا و�أوثقها ات�صاال بالنا�س ،ف�إن م�ستوى الثقة الذي تك ّنه �أمة ما جلهاز �شرطتها ينم يف كثري من
الأحيان عن ثقتها يف حكومتها.
ومن امل�ستبعد �أن يحدث م�سا�س باملعايري �إذا ما كانت خا�ضعة للر�صد .ومن ثم ميكن تعزيز ثقة النا�س يف ال�شرطة
واملحافظة على تلك الثقة من خالل امل�ساءلة الوا�ضحة والرقابة الف ّعالة والنـزاهة ال�شفّافة.
ولدى حتديد املعايري الدولية لأعمال ال�شرطة ،اعتمدت اجلمعية العامة ،يف قرارها  169/34امل�ؤرخ  17كانون الأول/
دي�سمرب  ،1979مدونة قواعــد ال�سلوك للموظفني املكــلفني ب�إنفاذ القوانني .وحتدد املدونة الواجبات التالية ملوظفي
�إنفاذ القانون:
• احلر�ص  ،يف كل الأوقات ،على �أداء الواجب امللقى على عاتقهم مبوجب القانون ،وذلك بخدمة املجتمع
وبحماية جميع الأ�شخا�ص من الأعمال غري القانونية؛
والتم�سك بها؛
• احرتام الكرامة الإن�سانية وحمايتها واملحافظة على حقوق الإن�سان لكل الأ�شخا�ص
ّ
• عدم ا�ستعمال القوة �إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ويف احلدود الالزمة لأداء واجبهم؛
• املحافظة على �سرية ما يف حوزتهم من �أمور ذات طابع �سري؛
• عدم القيام ب�أي عمل من �أعمال التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة،
وعدم التحري�ض عليها �أو التغا�ضي عنها؛
• كفالة احلماية التامة ل�صحة الأ�شخا�ص املحتجزين لديهم؛
• االمتناع عن ارتكاب �أي فعل من �أفعال الف�ساد؛
• القيام ،قدر ا�ستطاعتهم ،مبنع وقوع �أي انتهاكات لهذه املدونة ومواجهة هذه االنتهاكات ب�شدة.
و ُتع َّزز املدونة باملبادئ التوجيهية للتنفيذ الف ّعال ملدونة قواعد �سلوك املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني )168(،التي تدعو
�إىل �إدراج املدونة يف الت�شريعات الوطنية ويف املمار�سة .وت�شدد هذه املبادئ �أي�ضا على �أهمية القوى املح ِّركة الرئي�سية
( )168مرفق قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي .13/2003
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ُكت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدِّ ي للإرهاب

يف �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على نزاهة ال�شرطة ،مبا يف ذلك اختيار موظفي �إنفاذ القانون ،وتعليمهم وتدريبهم ،و�أجورهم
وظروف عملهم وان�ضباطهم والإ�شراف عليهم ،و�ضرورة �إن�شاء �آليات لتلقي ال�شكاوى من �أفراد اجلمهور ومعاجلتها.
وللمدونة واملبادئ التوجيهية �أهمية ق ّيمة يف حتديد املعايري املرجعية للقدرة على مراقبة نظم ال�شرطة ونزاهتها.
ويجب �أن ُيوازن ا�ستقالل ال�شرطة يف عملها بامل�ساءلة .ولكي حتافظ ال�شرطة على اال�ستقالل الالزم يف عملها ،يجب
لتحمل م�س�ؤوليات
عليها �أن جت َِّد يف �إظهار تق ّيدها بال�سيا�سات والت�شريعات التي و�ضعت لتوجيه �أعمالها وا�ستعدادها ّ
()169
ت�صرفاتها وقدرتها على ذلك.
الو�سائل العامة للم�ساءلة
من املمكن م�ساءلة ال�شرطة من خالل عدد من الآليات املختلفة واملتكاملة يف الغالب ،ومنها و�سائل الإعالم وامل�ساءلة
املتخ�ص�صة لتقدمي ال�شكاوى والرقابة.
ال�سيا�سية واملحاكم اجلنائية والت�أديب الداخلي والدعاوى املدنية والآليات ّ
وميكن تعزيز امل�ساءلة بالو�سائل التالية:
• �إن�شاء هيكل وعمليات �إدارية �سليمة خا�صة بال�شرطة ،مبا يف ذلك �إطار ت�شريعي لتوجيه �أعمالها وجمال�س
�أو جلان لل�شرطة؛
• �إدارة الأداء واملــ�ساءلة من خالل �إن�شاء �آليات �إبــالغ داخلية خا�صة بالأحداث احلرجة وا�ستعمال
القوة ،لكي ت�ستخدم من �أجل الإبالغ عن الأن�شطة اخلارجية ،وتقلد املنا�صب ،والهدايا ،واحتماالت
ت�ضارب امل�صالح؛
• كفالة التق ّيد مبمار�سات �إ�شرافية فعالة؛
• حتديد �أهداف خا�صة بالأداء وم�ؤ�شرات للأداء وممار�سات �سليمة للإبالغ املايل؛
• ا�ستحداث �إجراءات ت�أديبية من�صفة وفعالة ؛
• �إن�شاء �آلية ال�ستعرا�ض �شكاوى املواطنني و�/أو �آلية مدنية للرقابة (كمراقب لل�شرطة ،على �سبيل املثال).
وميكن م�ساءلة �أفراد ال�شرطة بطرق �شتى .فيمكن �أن يخ�ضعوا للم�ساءلة عن �أدائهم و�إنتاجيتهم ،على �سبيل املثال،
حتددها احلكومة �أو املجتمع املحلي .غري �أن الأهم من ذلك هو �أن تخ�ضع
باال�ستناد �إىل الأهداف �أو الغايات التي ّ
ال�شرطة للم�ساءلة عن الكيفية التي متار�س بها ال�سلطة املخ ّولة لها .وميكن التمييز على الأقل بني �أربعة م�ستويات من
امل�ساءلة التي يجب �أن تخ�ضع لها ال�شرطة ،وهي:
• م�ساءلة �أجهزة ال�شرطة عن اخلدمات التي تقدمها (الأداء ونوعية اخلدمات)؛
• م�ساءلة �أجهزة ال�شرطة عن املوارد التي و�ضعت حتت ت�صرفها وعن كيفية ا�ستخدامها؛

()169

A. Osse, Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists (Amsterdam, Amnesty International,
2006), p. 117
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• م�ساءلة �أفراد ال�شرطة عن �سلوكهم وعن كيفية معاملة املواطنني وعن مدى احرتام حقوق املواطنني؛
• م�ساءلة مديري ال�شرطة عن كيفية تعاملهم مع حاالت �سوء ت�صرف �أفراد ال�شرطة.
الآليات الت�أديبية
قد يتو ّرط �أفراد ال�شرطة يف �أ�شكال �شتى من �سوء الت�صرف تختلف من حيث درجات خطورتها ونوع النتائج املرتتبة
َ
ال�سلوك الإجرامي ،و�سوء معاملة ال�سجناء �أو املتهمني ،والتالعب بالأدلة
عليها .فيمكن �أن ي�شمل �سوء الت�ص ّرف هذا
�أو تلفيقها ،واال�ستخدام غري املنا�سب للمخربين ،و�إف�شاء معلومات بدون �إذن ،و�شهادة الزور ،وقبول الر�شوة وخمتلف
�أ�شكال الف�ساد الأخرى .ومن ال�ضروري و�ضع �آليات منا�سبة ومن�صفة للتعامل مع جميع الأ�شكال املحتملة من �سوء
ت�صرف ال�شرطة.
�آليات الرقابة املدنية
ميكن النظر يف عدة مناذج وتكييفها مع خمتلف ال�سياقات الوطنية .والهدف املن�شود هو "زيادة امل�س�ؤولية الداخلية
لإدارة ال�شرطة �إىل �أق�صى حد ،مع االحرتاز يف الوقت ذاته من قدرات هائلة مل�ؤ�س�سات ال�شرطة ونزوعها املنهجي �إىل
حماية زمالء فا�سدين والت�سترّ على ممار�سات غري الئقة والته ّرب من امل�ساءلة" )170(.ورمبا ميكن التمييز بني منوذجي
اال�ستعرا�ض املدين واملراقبة املدنية .فنموذج املراقبة املدنية ي�شمل مبا�شرة �إجراءات حتقيق ومقا�ضاة م�ستقلة حقيقية.
�أما منوذج اال�ستعرا�ض املدين الذي تتوىل هيئة مدنية يف �إطاره ا�ستعرا�ض نتائج حتقيقات ال�شرطة ،فهو �أ�ضعف �أثرا ،نظرا
لقدرة ال�شرطة على تقوي�ض العملية.

(.T. Prenzler and C. Ronken, "Models of police oversight: a critique", Policing and Society, vol. 11, 2001, p. 152 )170

ثانيا -الرقابة على املحامني و�أع�ضاء النيابة العامة
نظرا �إىل الدور احلا�سم الذي ي�ضطلع به املحامون و�أع�ضاء النيابة العامة يف نظم العدالة اجلنائية ،وبوجه خا�ص ،يف
تت�صدى بها تلك النظم للإرهاب ،فيجب �إخ�ضاعهم با�ستمرار للم�ساءلة من خالل املحافظة على
ت�شكيل التدابري التي ّ
�أعلى معايري اال�ستقامة والنـزاهة املهنية .ويجب �أي�ضا و�ضع �آليات م�ستقلة وف ّعالة لر�صد تطبيق تلك املعايري.
وين�ص املبد�أ  14من املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني بو�ضوح على �أن":ي�سعى املحامون ،لدى حماية حقوق
موكليهم و�إعالء �ش�أن العدالة� ،إىل التم�سك بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية التي يعرتف بها القانون الوطني
والقانون الدويل وتكون تـ�صرفاتهم يف جميع الأحوال حرة متيقّظة مما�شية للقانون واملعايري املعتـرف بها و�أخالقيات
مهنة القانون" .ووفقا للمبادئ الأ�سـا�سية املذكـورة ،يجـب على املحـامني �أن يحتـرموا دائما م�صـالح موكـليهم
بـ�صدق و�إخال�ص.
ويجب �أن ي�ضع العاملون يف املهن القانونية ،من خالل �أجهزتهم املالئمة �أو عن طريق الت�شريعات ،مدونات لل�سلوك
املهني للمحامني توافق القـانون والعرف الوطنيني واملعايري والقواعد الدولية املعرتف بها .وتقدم املبادئ � 27إىل 29
من املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن دور املحامني �أي�ضا �إر�شادات ب�ش�أن �إدارة الإجراءات الت�أديبية عندما توجه ُته ٌم �أو �شكاوى
�ضد حمامني:
املوجهة �ضد املحامني ،ب�صفتهم املهنية ،على وجه ال�سرعة وب�صورة
	" -27ينظر يف التهم �أو ال�شكاوى ّ
من�صفة ووفقا لإجراءات منا�سبة .ويكون لهم احلق يف �أن ُت�سمع �أقوالهم بطريقة عادلة ،مبا يف ذلك حق
احل�صول على م�ساعدة حمام يختارونه ب�أنف�سهم.
	" -28تقام الإجراءات الت�أديبية �ضد املحامني �أمام جلنة ت�أديبية حمايدة ّ
ي�شكلها العاملون يف مهنة القانون،
�أو �أمام �سلطة قانونية م�ستقلة �أو �أمام حمكمة ،وتخ�ضع ملراجعة ق�ضائية م�ستقلة.
	" -29تق ّرر جميع الإجراءات الت�أديبية وفقا ملدونة قواعد ال�سلوك املهني وغري ذلك من املعايري املعرتف
بها و�آداب مهنة القانون ويف �ضوء هذه املبادئ".
ويجب على �أع�ضاء النيابة العامة �أن ي�ؤدوا واجباتهم ب�إن�صاف وات�ساق و�سرعة ،وفقا للقانون ،و�أن يحرتموا كرامة الإن�سان
يتم�سكوا بحقوق الإن�سان.
ويحموها و�أن ّ
وين�ص املبد�أ  13من املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة �صراحة على تلك الواجبات:
" -13يلتزم �أع�ضاء النيابة العامة يف �أداء واجباتهم مبا يلي:
"(�أ) �أداء وظائفهم دون حتيز ،واجتناب جميع �أنواع التمييز ال�سيا�سي �أو االجتماعي �أو الديني �أو
العن�صري �أو الثقايف �أو اجلن�سي �أو �أي نوع �آخر من �أنواع التمييز؛
"(ب) حماية امل�صلحة العامة والت�صرف مبو�ضوعية واملراعاة الواجبة ملوقف كل من املتهم وال�ضحية،
واالهتمام بكافة الظروف ذات ال�صلة� ،سواء كانت ل�صالح املتهم �أو �ضده؛
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"(ج) املحافظة على �سرية امل�سائل التي يعهد �إليهم بها ،ما مل يتطلب �أداء واجبهم �أو دواعي العدالة
خالف ذلك؛
"(د) درا�سة �آراء و�شواغل ال�ضحايا يف حالة ت�أثر م�صاحلهم ال�شخ�صية ،و�ضمان �إبالغ ال�ضحايا بحقوقهم
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة".
عمال ب�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام ّ
وين�ص املبد�أ  21من املبادئ التوجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة على �أن " ُي�ستند ،يف معاجلة املخالفات التي يرتكبها
�أع�ضاء النيابة العامة والتي ت�ستحق �إجراءات ت�أديبية� ،إىل القانون �أو النظم امل�ستندة �إىل القانون .وتعالج ال�شكاوى التي
تقدم �ضدهم ،وتدعي �أنهم جتاوزوا ،بو�ضوح ،نطاق املعايري املهنية ،معاجلة �سريعة ومن�صفة وفى �إطار �إجراءات مالئمة.
َّ
ويكون لأع�ضاء النيابة العامة احلق يف احل�صول على حماكمة عادلة .ويخ�ضع القرار ملراجعة م�ستقلة".
وي�ضيف املبد�أ التوجيهي  22ما يلي" :تكفل الإجراءات الت�أديبية التي تتخذ �ضد �أع�ضاء النيابة العامة �إجراء التقييمات
واتخاذ القرارات على �أ�س�س مو�ضوعية .وتحُ َّدد هذه الإجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد ال�سلوك املهني و�سائر
املعايري والقواعد الأخالقية الرا�سخة ،وعلى هدي هذه املبادئ التوجيهية".
�أما املبد�أ التوجيهي  17فين�ص على ما يلي" :يقت�ضي ،يف البلدان التي تكون فيها وظائف �أع�ضاء النيابة العامة مت�سمة
ب�صالحيات ا�ستن�سابية� ،أو يوفر القانون �أو القواعد �أو النظم املن�شورة مبادئ توجيهية من �أجل تعزيز الإن�صاف وات�ساق
النهج عند البت يف عمليات املالحقة الق�ضائية ،مبا يف ذلك بدء املالحقة �أو �صرف النظر عنها" .وال يزال �أع�ضاء النيابة
العامة ،يف كثري من البلدان ،يتمتعون ب�صالحيات تقديرية وا�سعةُ ،توا َزن با�شرتاط قدر كبري من امل�ساءلة العامة .ومن
اخلطوات الأ�سا�سية لزيادة ال�شفافية وامل�ساءلة فيما يتعلق ب�أع�ضاء النيابة العامة وما يتخذونه من قرارات �أن تو�ضع وتن�شر
الأولويات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بهم ومدونات قواعد �سلوكهم املهني.
ونظرا ملحدودية املوارد املو�ضوعة حتت ت�صرف �أع�ضاء النيابة العامة وتزايد تكاليف االدعاء ب�سرعة ،كثريا ما ي�ضطرون
�إىل اتخاذ قرارات ت�ستند يف جانب منها �إىل اعتبارات التكلفة �أكرث ّمما ت�ستند �إىل اعتبارات قانونية بحتة .فب�سبب ارتفاع
تكاليف الق�ضايا الدولية وتعقّد الق�ضايا وكذلك ،يف بع�ض احلاالت ،املواد الإثباتية املتاحة ،ال مفر من اتخاذ بع�ض
القرارات ا�ستنادا �إىل ال�سلطة التقديرية يف هذه الق�ضايا .غري �أن من ال�ضروري اال�سرت�شاد باعتبارات �سيادة القانون عند
اتخاذ القرارات ،وهذا �أمر قد يطرح حتديات �صعبة �أمام خدمات االدعاء ومديريها .فقرارات االدعاء ،ال �سيما عندما
يكون هناك جمال ملمار�سة �سلطة تقديرية وا�سعة ،تفتح الباب �أمام الف�ساد والتمييز ما مل تخ�ضع تلك القرارات ملراقبة
عامة اجلمهور ومراجعة ال�سلطات املخت�صة.
ومن ال�ضروري توافر ال�شفافية يف اتخاذ قرارات االدعاء ،يف احلدود املمكنة مبوجب القانون الوطني ومبا يتفق مع مبادئ
�سيادة القانون ،وذلك من �أجل ك�شف وتقليل �أوجه الق�صور التي قد تنطوي عليها قرارات االدعاء .وعالوة على ذلك،
ميكن ت�شجيع ممار�سات نزيهة وعادلة وموثوقة يف جمال املالحقة الق�ضائية من خالل و�ضع �سيا�سات خا�صة باالدعاء،
وحتديد ون�شر �أولويات االدعاء وت�شجيع عامة اجلمهور على تقدمي �إ�سهاماتهم .بيد �أنه ال ميكن �أن تعلن للجمهور جميع
جوانب ال�سيا�سات والأ�ساليب التكتيكية واال�سرتاتيجيات اخلا�صة باالدعاء ،لأن الإعالن عنها قد يقو�ض غر�ضها
الأ�صلي .ومع ذلك ف�إن التحلي بالقدر املنا�سب من ال�شفافية خليق ب�أن يكون عا�صما من �سوء ا�ستعمال ال�سلطات
التقديرية ،الذي قد ي�ضعف مبد�أ �سيادة القانون ويق ِّو�ض من ث ََّم م�شروعية النظام القانوين .و�أخريا ف�إن الدار�سات
التجريبية واملراجعات امل�ستقلة ون�شر النتائج عن ا�ستعمال �سلطات االدعاء التقديرية �أمور من �ش�أنها �أن توفر �أ�سا�سا للقدر
ال�صحيح من املراقبة واملناق�شة من قبل عامة اجلمهور.
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كما �إن التدريب امل�ستمر لأع�ضاء النيابة العامة ي�ساهم يف تهيئة ثقافة للعمل اجلماعي يت�سنى يف ظلها �إدراك خماطر
بالتع�سف �أو عدم االت�ساق �أو عدم الإن�صاف .وبعبارة �أخرى ،يجب �أال
اتخاذ �إجراءات من جانب االدعاء تت�سم ّ
يغيب عن بال �أع�ضاء النيابة العامة �أن اتخاذ �إجراءات غري �سليمة ،حتى يف حق ّمدعى عليهم يف جرائم خطرية ،ي�ضر
ب�أعمالهم يف امل�ستقبل .وهذه املخاطر وا�ضحة متاما يف ال�سيا�سات واملمار�سات احلالية يف جمال مكافحة الإرهاب.

ثالثا -الرقابة على الق�ضاء
يجب �إن�شاء �إجراءات مبوجب القانون للنظر يف ال�شكاوى واالدعاءات املتعلقة ب�سوء ت�صرف �أع�ضاء �سلك الق�ضاء،
وتقدم املبادئ � 17إىل  20من املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية
دون امل�سا�س با�ستقالل الق�ضاءّ .
�إر�شادات تتعلق بالتحـقيق مع الق�ضاة ب�إن�صاف وعلى النحو املنا�سب وب�ش�أن الردود على ال�شكاوى �أو االدعاءات
املوجهة �ضدهم:
ّ
املوجهة �أو ال�شكوى املرفوعة �ضد قا�ض ب�صفته الق�ضائية واملهنية على
	"�( -17أ)
ينظر يف التهمة ّ
نحو م�ستعجل وعادل مبوجب �إجراءات مالئمة .وللقا�ضي احلق يف احل�صول على حماكمة عادلة .ويكون
فح�ص املو�ضوع يف مرحلته الأوىل �سريا ،ما مل يطلب القا�ضي خالف ذلك.
	"	-18ال يكون الق�ضاة عر�ضة للإيقاف �أو العزل �إال لدواعي عدم القدرة �أو دواعي ال�سلوك التي جتعلهم
غري الئقني لأداء مهامهم.
حتدد جـميع الإجـراءات الت�أديبيـة �أو �إجراءات الإيقاف �أو العزل وفقا للمعايري املعمول بها
	"-19
ّ
لل�سلوك الق�ضائي.
	" -20ينبغي �أن تكون القرارات ال�صادرة ب�ش�أن الإجراءات الت�أديبية �أو �إجراءات الإيقاف �أو العزل قابلة
لإعادة النظر من جانب جهة م�ستقلة ،وال ينطبق ذلك على القرارات التي ت�صدرها املحكمة العليا �أو ال�سلطة
الت�شريعية ب�ش�أن ق�ضايا االتهام اجلنائي وما مياثلها".
وحتدد مبادئ بانغالور ب�ش�أن �سلوك اجلهاز الق�ضائي )171(،كما �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك ،معايري لل�سلوك الأخالقي للق�ضاة
ِّ
والت�صدي حلاالت �سوء الت�صرف الق�ضائي.
وتقدم لهم �إر�شادات ،كما توفر �إطارا لتنظيم ال�سلوك الق�ضائي
ِّ

( )171مرفق الوثيقة .E/CN.4/2003/65
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رابعا -الرقابة على ال�سجون وتفتي�شها
تختلف طبيعة عمليات التفتي�ش التي جترى يف ال�سجون من بلد �إىل �آخر .غري �أن معظم نظم ال�سجون تن�ص على �إجراء
عملية تفتي�ش داخلية وخارجية على ال�سواء .وميكن �أن ت�شمل هيئات التفتي�ش اخلارجية اللجان �أو الأ�شخا�ص الذين
تعينهم احلكومة ،وجلان حقوق الإن�سان ،وهيئات التفتي�ش التي يع ّينها الربملان ،و�أمناء املظامل وهيئات التفتي�ش غري
املتخ�ص�صة (التي ي�شار �إليها �أحيانا بعبارة هيئات الر�صد) .ويف بع�ض البلدان ،يتوىل قا�ض خا�ص امل�س�ؤولية عن عمليات
تفتي�ش ال�سجون .وتوجد يف بلدان �أخرى هيئات �إ�شرافية على ال�صعيد املحلي ،ير�أ�سها قا�ض يف غالب الأحيان.
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء

 -55يجب �أن يكون هناك تفتي�ش منتظم مل�ؤ�س�س��ات ال�س��جون وخدماتهاُ ،يك َّلف به مفت�ش��ون م�ؤهلون ذو خربة تعينهم �سلطة
خمت�صة .وعلى ه�ؤالء املفت�شني بوجه خا�ص واجب اال�ستيقان من كون هذه امل�ؤ�س�سات تدار طبقا للقوانني والأنظمة وعلى ق�صد
حتقيق �أهداف اخلدمات الت�أديبية والإ�صالحية.

�أما عمليات التفتي�ش الداخلية فقد يقوم بها مفت�شون مع ّينون من الوزارة امل�س�ؤولة ،كما ميكن �أن تقوم بها هيئات م�س�ؤولة
عن عمليات التفتي�ش الإدارية .كذلك ميكن �أن تقوم بعمليات تفتي�ش ال�سجون هيئات خارجية م�س�ؤولة عن التفتي�ش
يف طائفة متنوعة من الأن�شطة خارج ال�سجون .وقد تتعلق عمليات التفتي�ش هذه بجملة �أمور منها مرافق ال�صرف
ال�صحي و�إعداد الطعام واخلدمات الطبية وال�صحة وال�سالمة يف ال�صناعات اخلا�صة بال�سجون ،والوقاية من احلريق .وقد
تكون هيئات التفتي�ش املذكورة تابعة لوزارات غري الوزارة امل�س�ؤولة عن ال�سجونّ ،مما ي�ضمن اال�ستقالل واملو�ضوعية يف
التفتي�ش والإبالغ.
وقد تتوىل القيام بعمليات التفتي�ش �أي�ضا هيئات دولية و�إقليمية مثل املق ِّرر اخلا�ص ملجل�س حقوق الإن�سان املعني مب�س�ألة
التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واللجنة الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة
�أو العقوبة الال�إن�سانية �أو املهينة التابعة ملجل�س �أوروبا ،واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر.
ويعد التفتي�ش والر�صد امل�ستقالن عن�صرين �أ�سا�سيني و�ضروريني لكفالة االمتثال حلقوق الإن�سان يف نظم ال�سجون.
فممار�سة عمليات التفتي�ش اخلارجية متيط اللثام عن االنتهاكات وحتمي موظفي ال�سجون من النقد بغري �س َند وتق ِّوي
ع�ضد املوظفني الراغبني يف مقاومة دواعي التورط يف �أعمال وح�شية وت�ساعد يف �إطالع النا�س على حتديات �إ�صالح
ال�سجون ،يف احلاالت التي تن�شر فيها تقارير عن مثل هذه الأعمال.
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خال�صة
ت�شدد ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب على �إقرار املجتمع الدويل ب�ضرورة تركيز ا�سرتاتيجية ف ّعالة
ّ
وم�ستدامة ملكافحة الإرهاب على عدة جماالت رئي�سية ،ومنها معاجلة الظروف امل�ؤدية �إىل انت�شار الإرهاب وتطوير قدرات
الدول على منع الإرهاب ومكافحته ،واالحرتام الثابت حلقوق الإن�سان و�أ�صول الإجراءات املرعية و�سيادة القانون.
وتدمج اال�سرتاتيجية بو�ضوح تلك العنا�صر الأ�سا�سية يف وثيقة واحدة حتظى بت�أييد عاملي .ومن العنا�صر املهمة يف هذه
اال�سرتاتيجية ال�شاملة تعزي ُز قدرة نظم العدالة اجلنائية يف الدول الأع�ضاء على التحقيق يف ق�ضايا الإرهاب ومالحقة
مرتكبيها ومقا�ضاتهم ،على النحو املنا�سب.
وتت�سم نظم العدالة اجلنائية القوية املدعومة بقوانني وقدرات متخ�ص�صة منا�سبة ب�أهمية �أ�سا�سية يف متكني الدول من
االمتثال اللتزاماتها القانونية يف �إطار النظام العاملي ملكافحة الإرهاب ،مبا يف ذلك ال�صكوك القانونية التي �أ�صبحت تلك
الدول �أطرافا فيها وااللتزامات القانونية امللزمة النا�شئة عن قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة .والواقع �أن حت�سني قدرة
الت�صدي للجرائم املعقّدة مثل الإرهاب �أم ٌر �ستكون له �آثار �إيجابية على النظام برمته.
نظم العدالة اجلنائية الوطنية على ِّ
الت�صدي جلرائم خطرية �أخرى
ويكاد يتعذر متييز قدرة نظم العدالة اجلنائية على مكافحة الإرهاب عن قدرتها العامة على ِّ
حمدد،
يف �إطار �سيادة القانون والقانون الدويل حلقوق الإن�سان .فحتى يف حالة ا�ستعجال ن�سبية نا�شئة عن تهديد �إرهابي ّ
ال �سبيل �إىل بناء قدرة نظام العدالة على مكافحة الأن�شطة الإرهابية دون معاجلة قدرته عموما على �أداء وظيفته كنظام
عادل وف ّعال وخا�ضع للم�ساءلة.

ويقدم هذا ُ
الت�صدي للإرهاب بع�ض الإر�شادات الأ�سا�سية
الكت ِّيب الإر�شادي عن تدابري العدالة اجلنائية يف جمال ِّ
ملق ِّرري ال�سيا�سات واملمار�سني عن كيفية اال�ضطالع ببناء قدرات نظام العدالة اجلنائية يف بلدانهم من �أجل منع
الإرهاب ومكافحته .وهو ال يتناول كل جانب من جوانب تلك املهمة بالتف�صيل وال يقدم و�صفات �سهلة ومالئمة
لكن من املفرت�ض �أن يوفّر نقطة انطالق مفيدة �إذا ما ا�ستعمل باالقرتان مع �أدوات امل�ساعدة الأخرى.
جلميع احلاالتّ .
وترد قائمة ب�أدوات مفيدة �أخرى يف املرفق.
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املـرفــق
�أدوات وموارد مفيدة
املوارد التالية متاحة �أي�ضا:
(�أ) الدليل الت�شريعي ب�ش�أن النظام القانوين العاملي ملكافحة الإرهاب
(متاح بالإنكليزية يف املوقع التايل)www.unodc.org/documents/terrorism/LegislativeGuide2008.pdf :؛
(ب) دليل �إدراج ال�صكوك العاملية ملكافحة الإرهاب يف الت�شريعات وتنفيذها (متاح بالإنكليزية يف املوقع
التايل)www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/en/2LIGen.pdf :؛
(ج) دليل ب�ش�أن التعاون القانوين الدويل على مكافحة الإرهاب
(الن�سخة الورقية متاحة بنا ًء على الطلب)؛
(د) منع الأفعال الإرهابية :ا�سرتاتيجية للعدالة اجلنائية تط ِّبق معايري حكم القانون يف تنفيذ �صكوك الأمم
املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب
(متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل)www.unodc.org/pdf/terrorism/TATs/en/3IRoLen.pdf :؛
(هـ) خال�صة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
(متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل)www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html:؛
(و) تقدمي امل�ساعدة يف جمال مكافحة الإرهاب :فرع منع الإرهاب
(متاح بالإنكليزية يف املوقع التايل)www.unodc.org/documents/terrorism/TPB%20Brochure%202008.pdf :؛
(ز) درا�سـة مقارنة عن التطورات الت�شريعية يف جمال مكافحة الإرهاب يف �سبعة بلدان يف �آ�سيا واملحيط
الهادئ (الن�سخة الورقية متاحة بناء على الطلب)؛
(ح) �أحكام ت�شريعية منوذجية ملكافحة الإرهاب
(متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل)www.thecommonwealth.org/law/model.html :؛
عد باال�شرتاك مع فرع �ش�ؤون املعاهدات وامل�ساعدة القانونية يف
(ط) قانون منوذجي ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني (�أُ ّ
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية)
(متاح بالإنكليزية يف املوقع التايل)www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf :؛
أعدها فرع �ش�ؤون املعاهدات وامل�ساعدة القانونية يف
(ي) �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة (� ّ
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية)
(متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايل)www.unodc.org/mla :؛
(ك) عدة تقييم نظم العدالة اجلنائية
(متاحة بالإنكليزية يف املوقع التايلwww.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-:
)Justice-Toolkit.html؛
(ل) املوارد القانونية الإلكرتونية املتعلقة بالإرهاب الدويل
حممي بكلمة �سر ومتاح للدول الأع�ضاء واملنظمات ال�شريكة؛ لالطالع على مزيد من
(موقع على الإنرتنت
ّ
املعلومات انظر املوقع.)http://www.unodc.org/tldb :
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