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 تقديم -1
تحريك حوارات متواصلة حول مريكية إلى ضد الواليات المتحدة األ 2111سبتمبر  11ادت هجمات ق

كان نشوء ظروف غير عادية، مثل تهديد عدد إذا  ن هذا، بشكل خاص، مسألة ماحظر التعذيب. وتضم  

تقويض الطبيعة المطلقة محاوالت  اجهتقد وو 1استثناءات تسمح بالتعذيب. إجراء كبير من الناس، يبرر

قدسية حظر بات التي تتمسك يلفقه القانوني واالتفاقا ها نتيجةفشل ة مما أدى إلىقوي مقاومةلحظر التعذيب 

 التعذيب تحت كل الظروف.

 بانتشار سنسبتمبر ظلت تتميز  11هجمات فان الفترة التي أعقبت  األوسعوبعيدا عن هذا الحوار 

( والقرارات الالحقة 2111) 1383لألمم المتحدة رقم  األمنعقب تبني قرار مجلس  أمني ةتشريعات 

قوانين خاصة  قد أخذت مثل هذه التشريعات شكل. ورهابضت الدول بسن قوانين لمكافحة اإلالتي فو  

، مثل قوانين مكافحة ‘رهاباإل’تي يطرحها الوطني ضد التهديدات ال األمنحماية إلى  جديدة تهدف

ت العديد من تعديالت لقوانين أمن سابقة، كثيرا ما تكون في سياق قوانين طوارئ. وقد أقر  رهاب أو اإل

أو  ،سبتمبر حتى ولو لم تكن قد تأثرت مباشرة 11هجمات لمرحلة ما بعد  ياألمننموذج الالدول 

 .ية مماثلة إرهابللتهديد بهجمات  ،تعرضت

ل التبادجبر الضرر للتعذيب: ’مبادرة: من مبادرة على مستوى العالم هي  يشكل هذا التقرير جزءا  

حقوق عن  نها يلتقون ويعملون مع محامين ومدافعي، حيث ظلت ريدريس وشركاؤ2‘العالمي للخبرات

بالتعذيب. وإلى القوانين والممارسة فيما يتعلق ب الخاصةمن جميع أرجاء العالم لتبادل الخبرات إنسان 

 هاالتحديات المستمرة في مكافحة التعذيب في سياق حماية القانون فان ادرة الضوء علىمبتسليط ال جانب

 ة.األمنيعلى األثر الضار للتشريعات أيضا  تسلط الضوء 

في استهداف  كثيرا  تعزيز القانون. وقد ظلت هذه السلطات ُتستخدم  أجهزةسلطات  األمنتعزز قوانين 

بموجب ‘ إرهاب’نشاطات يمكن ان توصف كـأي   منخرطين فيالومجتمعات، بما في ذلك غير  دأفرا

تسهيل التعذيب وتكريس إلى  بشكل ثابت نظاما استثنائيا يميل األمنالقانون الدولي. وتخلق قوانين 

في تعزيز  اإلنساناالفالت من العقاب، وتقويض جهود الضحايا والمحامين والمدافعين عن حقوق 

 الحماية المحلية ضد التعذيب.

 مثلةة معروف للغاية، كما أظهرت العديد من األاألمنيالمتأصل في التشريعات  االنتهاكبما أن خطر و

ة قد سمح بتصاعد األمنيأن الجيل الجديد من القوانين هو سبتمبر، فان ما يزيد القلق  11السابقة لهجمات 

د مجلس  التشريعية التي  جراءاتلى كفالة أن تمتثل اإلإى الحاجة عل األمنمخاوف مشابهة. وبينما شد 

مقرونا  ،السائد األمنيفان النموذج  اإلنسانبااللتزامات الدولية لحقوق  رهابُتتخذ في مكافحة اإل

لمعيار. وتشكل هذه الحقيقة اخفاقا  في تلبية هذا االفشل إلى  يؤديما  الضعيفة للحماية، كثيرا   نظمةاألب

تشريعية ومؤسسية وقضائية تعزز الحماية  إلى إجراءات ر المطلق للتعذيب، والذي يستندللحظ رئيسيا  

 تقدم يحدث. أي   تآكلُتفضي إلى  إجراءاتضد التعذيب بدال من 

                                                             
 Y. Ginbar, Moral, Practical and Legal Aspects of the ‘Ticking Bomb’ Justification for Torture (Oxfordانظر بشكل خاص  - 1

University Press, 2008)   
 تعبر ريدريس عن امتنانها للتمويل المقدم من االتحاد األوروبي لهذه المبادرة.  - 2
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سنوات  11من أكثر بتقييم وذلك ة األمنيعديدة من التشريعات  أنواعنتشار اليجري هذا التقرير مراجعة 

وتعيين االتجاهات وفحص اثرها على حظر التعذيب. ويسلط التقرير الضوء سبتمبر  11هجمات منذ 

ة لهذه القوانين والتحديات العملية التي يواجهها من يطالبون بالمحاسبة شكاليعلى المظاهر ذات اإل

العدالة لضحايا التعذيب. ويسعى التقرير لتوفير أداة لُصناع السياسات والمحامين والمدافعين عن تحقيق و

ها اتبتطبيق ا  يالذين ُيواجهون بمثل هذه القوانين و/أو يسعون لمساعدة من يتأثرون عكس اإلنسانوق حق

ة التي يتم تبنيها في ظروف األمنيالتشريعات ما يجب ان تبدو عليه  أيضا  التقرير  درس. كما يةالعملي

وتشكل أفضل  ذيبعكي تكون متناسبة مع حظر الت ، وذلكة الحقيقيةاألمنيتسمح بتصاعد المخاوف 

 ممارسة ممكنة.

هي  –عدة معايير ل وفقا   دولة 21قد اختارت ريدريس للحاالت. ادراسات عدد من إلى  يستند التقرير

وأعراف قانونية متنوعة ومستويات مختلفة من االلتزام بحكم  نظمةالتوزيع الجغرافي والتمثيل المالئم أل

 طرقللتأكد من وضع االعتبار لقطاع عريض من  –القانون وقبول وانفاذ الديمقراطية الشعبية 

عملها مع  منالتي جمعتها ريدريس بالمعلومات وتكاملت الدراسات الفردية للدول  3ة.األمنيالتشريعات 

مراجعة الفقه القانوني إلى  ضافةباإل ،يعملون على قضايا التعذيب اإلنسانمحامين ومدافعين عن حقوق 

لى دراسات إ أيضا  الدولية حول الموضوع. ويستند التقرير  اإلنسانحقوق والممارسات لهيئات اتفاقيات 

، اإلنسانعلى حقوق  رهابحول اآلثار الضارة لتشريعات مكافحة اإل ،2111عديدة أجريت منذ عام 

 بواسطة منظمات دولية ومنظمات غير حكومية. 

وامر األقوانين والقانوني )بما في ذلك  صكأي   تعني‘ ةأمنيتشريعات ’ألغراض هذا التقرير فان عبارة 

 :لوائح والتشريعات المساعدة ، .. الخ(المراسيم والة واإلداري

تأثير على حظر التعذيب ي المحلي المعتاد/ المنتظم ذات القانون طارعلى اإلتعديالت  ُيدخل ( أ

 طارديل اإلتعأو  المهينة،أو  الال انسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  وغيره من ضروب المعاملة

 ات؛ االنتهاكالقانوني المتعلق بتقديم جبر الضرر لمثل هذه 

)كما يظهر  خرىة األاألمنيالتهديدات رهاب أو تبنيه ألجل مجابهة التهديدات ذات الصلة باإليتم  ( ب

في البيانات الرسمية للهيئات التنفيذية / هيئات وضع القوانين ، أو  إما في نص القانون نفسه

  المصاحبة له(.

أو  جريمةأي   عادة في تفوق ما تطبقهاستثنائية للسلطات  صالحياتيركز التقرير على تشريعات تمنح 

قواعد اثبات في جلسات النظر في أو  تلك التي تنص على إجراء محددأو  ،األمنتهديد للنظام العام و

 ية(.رهابمحاكمة الجرائم اإل الوطني )بما في ذلك، بوجه خاص، األمنمسائل تتعلق ب

 والتي تشير –‘ تشريعات طوارئ’هذا التقرير ال تتطابق مع فئة دمة في ، المستخ‘ةأمنيتشريعات ’فئة إن 

العملية العادية لوضع  نطاقُصممت لتسمح للجهاز التنفيذي بتبني قواعد قانونية خارج  إلى إجراءات

                                                             
رائيل والمغرب الدول التي جرت دراستها في تقارير الدول، والموزعة على المستوى األقليمي، هي الصين والهند واندونيسيا وسريالنكا وتايالند ومصر واس - 3

 وتركيا والمملكة المتحدة.  وسوريا وكندا والواليات المتحدة األمريكية وكولومبيا وبيرو وكينيا ونيجيريا وجنوب افريقيا والسودان والفيدرالية الروسية
ندن على تعاونها، كتب/ت التقارير سلفيا بوريلي ولوتز أوته. تعبر ريدريس عن عرفانها لوحدة حقوق اإلنسان بمدرسة الدراسات الشرقية واالفريقية بجامعة ل

اسات الفردية للدول والتي قدمها كل من هيلينا بلوك وديفيا ليير خصوصا البروفيسور لين ويلتزمان. وتعبر عن امتنانها للمساعدات البحثية القيمة في اعداد الدر

اعدات البحثية التي وماري جونسون ونيها سريفاستافا، من وحدة حقوق اإلنسان التابعة لمدرسة الدراسات الشرقية واالفريقية بجامعة لندن، باإلضافة إلى المس
ندن، وعبد الرحمن فيلمبان وايمي باتريك ومروة قاري من جامعة بيدفوردشير، والشكر أيضاً لدومينيك قدمتها ديان دوزيلي وبيرتو بالومبو من كنجز كوليدج بل

 مستريس المحاضر الزائر، جامعة بيدفورت شير في االطوار النهائية العداد التقرير.   
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 ة التي ُسنت منذاألمنيمن القوانين  الساحقة غلبيةن متداخالن. وكما يحدث فان األمع ان االثني –القوانين 

 4سبتمبر قد تم تبنيها من خالل عمليات تشريعية عادية. 11 هجمات

في هناك، خالل العشر سنوات الماضية. ولكن التي جرت الوطني  األمنيركز التقرير على تشريعات 

 درسسبتمبر، وسي 11 هجماتقوانين أمن وطني ذات صلة سبقت  ،عدد من الدول التي تم تحليلها

تغيير في تطبيق تلك أو  ، من تعديل‘رهابالحرب العالمية ضد اإل’ما ُتسمى ب ما تمخضت عنهالتقرير 

 في تبني قوانين أمن وطني جديدة.أو  القوانين

سلطات لتجميد و ما في ذلك خلق ُجنح جنائية جديدة،موضوعات واسعة النطاق، ب األمنتغطي قوانين 

تخويل قوى حفظ القانون و ات الشخصية؛من البيان أخرى أشكالتصاالت وجمع اعتراض اوأصول، 

والوكاالت االستخبارية بسلطات استثنائية ذات صلة بالتفتيش والقبض واالعتقال واالحتجاز 

تأسيس و؛ رهابالحماية القانونية المتعلقة باعتقال واحتجاز المشتبهين باإل أشكالتقليص وواالستجواب؛ 

مختلفة من  أنواعتوفير والدفاع في المحاكمات الجنائية؛ في مساواة التقييد مبادئ وجديدة؛  أدلةقواعد 

فان هذا  اإلنسانانتهاكات عدة لحقوق إلى  ،تؤدي أوذات الصلة  حكامالحصانات. وبينما قد تؤسس األ

 ة في :األمنيعلى كيفية تأثير القوانين يركز بشكل خاص سالتقرير 

 التعذيب.حماية ضد ال أشكال 

 .المحاسبة الجنائية في التعذيب 

 الة وجبر الضرر اإلنتصاف أشكال  للتعذيب. لمن تعرضوا الفع 

  

                                                             
4
 . 3انظر أدناه القسم  - 
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 ة وأثرها على حظر التعذيباألمنيالتشريعات  -2
حظرا  المهينة يعتبر أو  القاسيةأو  الال انسانيةالمعاملة أو العقوبة إن حظر التعذيب وغيره من ضروب 

أي   ا تحتمباالعتراف بأن التعذيب وسوء المعاملة ال يمكن تبريرهظر الحمطلقا. وقد تعزز ذلك 

الدولة سلطة استخدام ضد الحماية تجرف ستثناءات سريعا ما تصير قاعدة أقلها أن اال سبابظروف، أل

 المتأصل في الحظر.

( يشكل تهديدا رئيسيا لألمن العام في عدة أدناهتعريفه إلى  )انظر‘ رهاباإل’ومن الواضح بنفس القدر أن 

فان على الدول واجب حماية الحياة والسالمة الشخصية  اإلنساندول. وبموجب القانون الدولي لحقوق 

. رهاباإل أعمال يتضمن هذا الواجب سن تشريعات لمكافحةو .واليتها القضائية إطارلمن يعيشون في 

ض (، والذي يفو  2111) 1383التابع لألمم المتحدة رقم  األمنولقد تعزز هذا الواجب بقرار مجلس 

. وكمسألة تتعلق بالقانون الدولي، فإن مثل هذه التشريعات رهابالدول بتبني تشريعات محددة ضد اإل

 يجب أن تكون متسقة مع حظر التعذيب.

أو  القاسيةأو  سانيةالمعاملة الال انأو  العقوبةأو  عادة بالتعذيب رهابتشريع مكافحة اإلال يسمح وبينما 

المهينة فانه كثيرا ما يخلق سلسلة من االستثناءات تؤثر بشكل معاكس على عناصر رئيسية من الحظر، 

 أشكالالمحاسبة و أماميشكل عوائق االعتقال، فضال  عن انه  أماكنالحماية في  أشكالخصوصا 

الحاجة المزعومة إلى  التي تستند‘ ارئقوانين الطو’في لذلك الفعالة. وُتطبق اعتبارات مماثلة  اإلنتصاف

 أوضاعلألمن. وبينما قد تتبنى الدول تشريعات كهذه في  أخرىمكافحة مهددات أو  لمكافحة تمردات

الدولية محدودة، وُيالحظ أنها ال تتضمن  اإلنسانمن حقوق  االنتقاص فيطوارئ حقيقية، فان سلطاتها 

ال.  5حظر التعذيب وال الحق في انتصاف فع 

وتايالند والسودان، توضح  مريكية، التي تركز على الواليات المتحدة األإن دراسة الحاالت الثالث

ة على حظر التعذيب. لقد ظلت الواليات المتحدة األمنيمختلفة من التشريعات  أنواعطبيعة وأثر 

هجمات ي منذ التي تم تبنيها على المستوى الدول رهابمكافحة اإل إجراءاتقوة دافعة خلف  مريكيةاأل

قضائي، التحكم الاية وحمال  منأشكاال  زاحت بكتها الخاصة من التشريعات التي أسبتمبر وخلقت ش 11

 ،بحكم مركز الواليات المتحدة ،سوابق جراءاتضعاف المحاسبة. وقد وضعت هذه اإلوبذلك سهلت من إ

ايالند ا. وتعتبر تفحص وتحديات وردت فيه أشكالتشريعية مختلفة و إجراءاتسلطت الضوء على  

استهداف مجموعة سكانية معينة وأضعفت إلى  تطوارئ في نزاع داخلي قادنموذجا الستخدام قوانين 

االفالت من العقاب. وتظهر حالة السودان حاالت من إلى  االحتجاز مما أدى أماكنالحماية في  أشكال

 جميعا   تتضافرالوطني يمكن أن  األمنوقوانين  رهابكيف أن تشريعات الطوارئ وقوانين مكافحة اإل

 التعذيب. عن حدوثمزاعم واسعة النطاق إلى  تصير جزءا من ترسانة الدولة للقمع مما يؤديل

  مريييةالواليات المتحدة األ 2-1

شكل تشريعات طوارئ،  مريكيةفي الواليات المتحدة األ سبتمبر 11ي على هجمات ساسلم يأخذ الرد األ

وبدال من ذلك، وباستخدام عملية وضع  2111.6سبتمبر  14أعلنت بالفعل يوم الطوارئ حالة مع أن 

                                                             
، 9003اغسطس  - CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 ،33(، وثيقة األمم المتحدة 4طوارئ )المادة ، أوضاع ال 92انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 5

 . 31-7الفقرات 
. إعالن حالة الطوارئ الوطنية ظل يمدد منذ ذلك F.R. 48199 11، 9003سبتمبر  34، إعالن حالة الطوارئ بسبب هجمات إرهابية معينة، 7413إعالن رقم  - 6

الرئيس فيما يتعلق بدستور : انظر خطاب من  9033سبتمبر  2الحين كل عام بموجب قانون الطوارئ الوطني، وآخر تمديد تم بواسطة الرئيس اوباما في 
office/2011/09/09/message-press-http://www.whitehouse.gov/the-.  9033سبتمبر  2الطوارئ الوطني بسبب هجمات إرهابية معينة ، 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/09/message-president-regarding-continuation-national-emergency-respect-cert
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/09/message-president-regarding-continuation-national-emergency-respect-cert
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 7؛2111اكتوبر  26القوانين العادية، مع تسريعها، فان الواليات المتحدة سنت قانون باتريوت في 

 8ه اثارة للجدل.أحكام أكثر على فقرة تعتم على العديد من  ،صلكما ُسن في األ ،القانونويحتوي 

 النص على جنايات، بما في ذلك رهاببعيدة المدى لمكافحة اإل إجراءاتقانون باتريوت  وتضم ن

تفتيش والمراقبة؛ وتغييرات في الفي مجال تعزيز القانون إلجراء أكثر موضوعية جديدة، وسلطات 

 ية.رهابضد تمويل النشاطات اإل إجراءاتالجنائية الفيدرالية؛ و جراءاتالقواعد الموجودة للهجرة واإل

 ،معتمدة من قبل النائب العام ،قانون )باتريوت( منح سلطة قانونية تنفيذية محددةمن المالحظ أن 

وينص  9تهام لهم.القبل توجيه ا ،أيام 8، لمدة أخرىضمن تهم  رهابباإل ينمشتبه أجانبالحتجاز 

 إجراءاتفي  ُيشرعأو  ايام إما أن يوجه االتهام للشخص المعني 8 مرور بعديجب القانون على أنه 

الذين يتم احتجازهم  شخاص. ولكن األ10الشخص ذلك ، وعند الفشل في ذلك يجب اطالق سراحهبعادا

ال ُيرجح ابعادهم في المستقبل المنظور، يمكن تمديد احتجازهم بواسطة النائب العام وبهدف االبعاد 

أو  للواليات المتحدة القومي مناألسيهدد ’طالق سراحهم كان إإذا  اشهر 6إلى  لفترات انتقالية تمتد

التي  وقد مدد هذا النظام بشكل ملحوظ الفترة القصوى المعتادة 11‘.شخصأي   سالمةأو  سالمة المجتمع

 12لتعديل الرابع.ل هاتفسيرا المحاكم المحلية، من خالل ساعة من االحتجاز التي كانت قد حددته 47تبلغ 

منشأة االعتقال  ا لتأسيسإطاروف ر  2111في نوفمبر امرا  وبموازاة ذلك، اصدر الرئيس حينذاك، بوش،

وقد أسس  13.رهابباإل أجانبتنظيم ومعاملة واحتجاز ومحاكمة مشتبهين ل غوانتاناموالرهيبة في خليج 

األمر وينص  .‘مقاتلين من األعداء’عسكرية لكي تحاكم  لجانلقيام  الذي اصدره الرئيس بوش األمر

عتبر في رأي الضابط القائد والتي، ت دلةقبول مثل هذه األ’ أساسعلى أن الهيئات يجب ان تعمل على 

وعشية ظهور معلومات ذات  14‘.لشخص العاقللعسكرية ]...[ ، ذات قيمة اثبات في نظر اا للجنة

كي قانون س االمريلسوء المعاملة أجاز الكونغر غوانتاناموخليج معتقل بتعرض محتجزين في  مصداقية

تم الحصول عليها  أدلة، استخدام أخرى، والذي يحظر، ضمن أشياء 2115/ين لعام معاملة المحتجز

  15اثبات. أي  إجراءات المهينة، فيمعاملة القاسية أو الال انسانية أو الأو  العقوبةأو  عبر التعذيب

                                                                                                                                                                                             
cert-respect-emergency-national-continuation-regarding-president71; و F.R. 56633 اعلنت الطوارئ  9003سبتمبر  93، وفيما بعد ، في ،

انظر األمر اإلداري  الوطنية الغراض قانون سلطات الطوارئ االقتصادية الدولية كي يسمح بتبني عقوبات مالية فيما يتعلق بأفراد منخرطين في نشاطات إرهابية:
 .F.R.  ؛ و 9003سبتمبر  93ية مع أشخاص ارتكبو عمليات إرهاب أو هددوا بارتكابها أو دعموها، والحجز على الممتلكات وحظر المعامالت المال - 33994رقم 

الطوارئ ان الطوارئ الوطنية التي تعتبر موجودة في هذا الصدد يتم تمديدها بشكل متكرر على نفس المنوال. انظر مؤخرا مالحظة تتعلق باستمرارية  11 49079

 ، موجود على الرابط :9033سبتمبر  93كبو أو هددوا بارتكاب أو دعموا اإلرهاب، الوطنية بالنسبة ألشخاص ارت
-persons-respect-emergency-national-continuation-regarding-ice/2011/09/21/noticeoff-press-http://www.whitehouse.gov/the

com-who و ،;F.R. 59001 71 . 
 .Pub،  9003باتريوت( لعام  -قانون توحيد وتدعيم امريكا بتقديم الوسائل المناسبة المطلوبة العتراض واعاقة اإلرهاب، )قانون الواليات المتحدة األمريكية  - 7

56, 115 Stat. 272,-L. No. 107  107-، موجود على الرابطpubl56/html/PLAW-http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW 
107publ56.htm للتعليق انظر ، .of the USA PATRIOT Act’, George Washington Law  B.A. Howell, ‘Seven Weeks: The Making

Review, (2004) Vol. 72, 1145-1207 .. 
 وما يليها.  331انظر أدناه. نص مصاحب حاشية سفلية رقم  - 8
 931Aأعاله (، ادخال  7قم ( )حاشية سفلية ر9003، قانون باتريوت للواليات المتحدة األمريكية )439§ ، وانظر أيضاً  U.S.C. § 1226A(a)(5 1انظر  - 9

 في قانون الهجرة والمواطنة. 
10 - 1 U.S.C. § 1226A(a)(5 ..) 
11 - 1 U.S.C. § 1226A(a)(6  .) 
 (. 3223، )44، الواليات المتحدة 000، مقاطعة ريفر سايد ضد ماكلوخالن - 12
 FR 57833، 9003نوفمبر  33األمر الرئاسي العسكري حول االحتجاز، معاملة ومحاكمة أشخاص معينين من غير المواطنين في الحرب ضد اإلرهاب،  - 13
11 ، 
لية األدلة قد ال تُطبق؛ تحكم عمل اللجان العسكرية سمحت بأن القواعد العادية لمقبو 9009(.، وبنفس القدر فان لوائح صدرت في 3)s. 4(c)المصدر السابق،  - 14

 ( ، موجود على الرابط :9009) 3أنظر أمر اللجنة العسكرية رقم 
http://www.defense.gov/news/Mar2002/d20020321ord.pdf  

 ،Stat. 2740 332،  9000ديسمبر  Div.A, title X, Pub. L. 109-148 ،,30،  9000قانون معاملة المحتجز لعام  - 15

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/09/message-president-regarding-continuation-national-emergency-respect-cert
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/09/message-president-regarding-continuation-national-emergency-respect-cert
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/21/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-persons-who-com
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/21/notice-regarding-continuation-national-emergency-respect-persons-who-com
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/html/PLAW-107publ56.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ56/html/PLAW-107publ56.htm
http://www.defense.gov/news/Mar2002/d20020321ord.pdf
http://www.defense.gov/news/Mar2002/d20020321ord.pdf
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حمدان قضية . وفي مريكيةألالعسكرية في محاكم الواليات المتحدة ا اللجانفي  أيضا  وقد جرى الطعن 

العسكرية التي تأسست بموجب األمر الرئاسي العسكري  اللجانضد راميسفيلد قضت المحكمة العليا بأن 

قانون إلى اتفاقيات جنيف وإلى  ،أخرىلم تكن قانونية ألنها ال تمتثل، ضمن اشياء  2111في نوفمبر 

العسكرية  اللجانعلى ذلك أجاز الكونغرس قانون  وردا   16الواليات المتحدة الموحد للعدالة العسكرية.

التي تم الحصول عليها تحت  دلة، حظرا واضحا لقبول األأخرىوالذي أظهر، ضمن أشياء  2116لعام 

تم الحصول عليها من خالل التي يقوال حظر األإلى  ضافةباإل 17وقت من األوقات(، أي   التعذيب )في

جازة قانون معاملة المحتجز لعام ة، في حالة الحصول عليها بعد إمهينأو  ال إنسانيةأو  معاملة قاسية

2115.18  

تم الحصول عليها عبر االرغام قبل  أدلةما زال يسمح، في استثناء واضح، بقبول  2116ولكن قانون 

في بعض الحاالت، مما خلق منطقة رمادية يكون فيها استخدام  2115إجازة قانون معاملة المحتجز لعام 

. وقد نص قانون المهينة مقبوال  سوء المعاملة القاسية أو الال انسانية أو المنتزعة عن طريق  دلةاأل

جازة قانون معاملة المحتجز لعام تي تم الحصول عليها قبل إأن االقوال العلى ، بشكل خاص، 2116

 نةاللجدرجة االرغام فيها(، يمكن قبولها بواسطة الضابط رئيس حول ) هاوالمتنازع حول 2115

( مجموعة الظروف تجعل االقوال ذات جدارة وتحتوي على قيمة اثبات كافية 1’)العسكرية عندما تكون 

درجة االرغام ’كانت إذا  ان اختبار ما 19‘.تخدم مصلحة العدالة بشكل افضل أدلة( قبول االقوال ك2؛ و )

المهينة، أو  الال انسانيةأو  القاسيةأو  ، يمكن ان ُترى كاشارة ضعيفة خفية للمعاملة السيئة‘متنازع حولها 

وأخيرا تم  .التي تم الحصول عليها من خالل مثل هذه المعاملة مقبولة دلةأنه يمكن لتلك األإلى  مما يؤدي

 أكبر حماية  أشكال أيضا  والذي تضمن  2112العسكرية لعام  اللجاناغالق الثغرة عن طريق قانون 

ولكن  20لمحتجزون، بما في ذلك متطلبات ان تكون االقوال طوعية.التي يقدمها ا‘ العادية’لالعترافات 

الحماية الراسخة  أشكالض استثناءات تقو   العسكرية يوضح الجهود المتعددة إلقامة اللجانتاريخ قانون 

 ضد التعذيب. 

. وعلى مستوى الممارسة فان رهابالمشتبهين باإل شريعات الواليات المتحدة بغرض إستهدافممت تصُ 

 رهابباإل ،نوعأي   من ،الذين، كما اتضح جليا، انه ليس لهم عالقة شخاصا يغطي عددا كبيرا من األهذ

بشكل  غوانتانامووقد تم توثيق مزاعم باساءة المعاملة والتعذيب في معتقل   21قد شملهمهذا النظام  مع ان

قانوني، ما صار ُيعرف باسم  أي  إطار جرت، خارجذلك فان الواليات المتحدة أإلى  ضافةوباإل 22جيد.

إلى  ،إرهاب أعمالشتبهون بالقيام ب، مأفراد، كابعاد رهابللمشتبهين باإل‘ االستثنائي’عمليات الترحيل 

                                                             
 (.9001) 007الواليات المتحدة  041 حمدان ضد راميسفيلد - 16

، موجود على الرابط Stat. 2600 390؛  9001اكتوبر  37، 311 – 302، القانون العام 9001قانون اللجان العسكرية لعام  - 17
109publ366.htm-109publ366/html/PLAW-http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW , s. 948r (b .) 

 s. 948r (d.)أعاله( ،  37، )حاشية سفلية رقم 9001قانون اللجان العسكرية لعام  - 18
لالطالع على االنتقادات انظر تقرير المقرر الخاص لتعزيز حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية أثناء مكافحة التعذيب،  s. 948r (c)مصدر سابق، - 19

 . 97، الفقرة 9007نوفمبر  A/HRC/6/17/Add.3 ،99مارتن اسشينين، البعثة للواليات المتحدة األمريكية، وثيقة األمم المتحدة، 
..  393،  9002اكتوبر  91، 14-3،333؛ إصدارة رقم  9030لقانون تفويض الدفاع القومي للعام المالي  91، العنوان 9002لعام  قانون اللجان العسكرية - 20

يستبدل مادة جديدة في المادة   ,detail.html-publ84/content111-http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW , s. 102، موجود على الرابط  9320
 . 9001في قانون اللجان العسكرية لعام  241

 ، موجود على الرابط : 9039يناير  7، نيويورك تايمز ، ‘كابوسي في غوانتانامو’انظر االخضر بو مديان ،  - 21
nightmare.html-Guantánamo-http://www.nytimes.com/2012/01/08/opinion/sunday/my قضايا وردت في مبادرة اغلقوا ً . ؛ انظر أيضا

 W. Richey, ‘Innocent, but in limbo at Guantánamo’, Christian Scienceو   http://www.closeGuantánamo.orgغوانتانامو على الرابط 
Monitor 33  9001فبراير . 

، رقم منظمة  9001ديسمبر  1، ‘ التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة –اغلقوا غوانتانامو ، غوانتانامو ’انظر منظمة العفو الدولية ، الواليات المتحدة،  - 22
 ، موجود على الرابط:AMR 51/189/2006العفو الدولية المتسلسل 

 secure.amnesty.org/en/library/info/AMR51/189/2006/en-http://www  

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ366/html/PLAW-109publ366.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ366/html/PLAW-109publ366.htm
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ84/content-detail.html
http://www.nytimes.com/2012/01/08/opinion/sunday/my-Guantánamo-nightmare.html
http://www.nytimes.com/2012/01/08/opinion/sunday/my-Guantánamo-nightmare.html
http://www.closeguantánamo.org/
http://www-secure.amnesty.org/en/library/info/AMR51/189/2006/en
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ولكن لم تحدث  23لخطر التعذيب.أو  دولة ثالثة بهدف استجوابهم حيث سيتعرضون هنالك للتعذيب

الة وجبر ضرر لهذه  أو أشكال محاسبة عن الجهل  ا  تقديمه دفاع فضال  عنات. وهاكاالنتانتصاف فع 

على دفاع  أيضا  نص  2115لعام  24الجنائية فان قانون معاملة المحتجز جراءاتفيما يتعلق باإل يالقانون

ساءة معاملة محتجزين )بما في ذلك التعذيب( مزاعم مدنية ضد عناصر اشتركت في إمماثل فيما يتعلق ب
العسكرية  اللجانوقانون  2115قانون معاملة المحتجز لعام لكل من وقد حرم التأثير المتضافر  25

إلى أشكال اإلنتصاف المدنية العادية  غوانتانامو معتقل خليجاحتجزوا في  أفراد جوءل 2116لقانون 

الطعن في  إجراءاتالقضاء، مثل  أماممر الذي اشتمل في البدء حتى على الحرمان من حق المثول األ

حمدان ضد وقضية  رسول ضد بوشقضية  يولكن المحكمة العليا قضت فيما بعد ف ،زقانونية االحتجا

 26.للطعن في اعتقالهم لمحكمةا بالمثول أماممر أ طلبلهم الحق في  غوانتاناموبأن محتجزي  سفيلديرام

قضت المحكمة  2116العسكرية لعام  اللجان، عقب تبني قانون ضد بوش بوميديانوفي القضية الالحقة 

 ضاء شكلت تعطيال  الق أماممزاعم حق المثول بالعليا بأن االستبعاد الضار للوالية القضائية فيما يتعلق 

رفع عرائض لمحاكم  يستطيعونكانوا  غوانتانامون في معتقل مر، وأن المحتجزيغير دستوري لأل

  27المحاكم فيما يتعلق بتصنيفهم كمقاتلين اعداء. أمام ا  قانونيطلبا  لدعمهم الفيدرالية المقاطعات 

سبتمبر يكاد يكون هناك افالتا كامال من العقاب. ولم تتقدم  11 هجمات سنوات على 11بعد مرور 

طوة ضد أولئك المسئولين عن خأي   تخذان تُ إلى  كي تؤديلالحوارات حول عمليات المقاضاة الجنائية 

الدعاوى المدنية التي تم تقديمها في  أيضا  وقد فشلت  28رؤسائهم.ضد أو  لمحتجزينسوء معاملة ا

ملة والتعذيب في المعتقالت، ومزاعم سوء المعا االستثنائيةالواليات المتحدة فيما يتعلق بعمليات الترحيل 

 للتعذيبوا انهم تعرض زعموا أفرادعدة  وهذا يشمل مزاعم تقدم بها 29الدولة. سرارعلى أسس عقيدة أ

وعلى سبيل المثال فان ماهر عرار قد تم ترحيله بواسطة  30.أخرىدعاواهم في واليات قضائية وتأكدت 

نظام مطول من االعتقال التعسفي والتعذيب إلى  سوريا حيث أخضع هناكإلى  سلطات الواليات المتحدة

مراجعة إلى  مع السلطات الكندية، معلومات استخبارية تم اقتسامهاإلى  وقد أدت القضية، التي استندت

حاوالت عرار ولكن م 31مليون دوالر كندي. 1105تسوية بمبلغ إلى ة في كندا واألمنيكبيرة في العمليات 

                                                             
23

عمليات احتجاز سرية مزعومة وعمليات تحويل بين الدول وعمليات ’من اجل نظرة اجمالية على برنامج الترحيل االستثنائي للواليات المتحدة، انظر مثال  - 

 AS/Jurوثيقة المجلس االوروبي ، ‘ لة إلى أخرى تشمل دول اعضاء في المجلس األوروبي، تقرير، المقرر الخاص، ديك مارتيترحيل غير مشروعة من دو
 ، موجود على الرابط :9001يونيو  7الجزء الثاني  31 (2006)

FINAL.pdf-http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060606_Ejdoc162006PartII  عمليات احتجاز سرية وعمليات تحويل غير ’؛
المقرر الخاص. ديك ماتري ، لجنة الشئون القانونية وحقوق اإلنسان للمجلس  ،‘ مشروع لمحتجزين تشمل دول اعضاء في المجلس االوروبي، التقرير الثاني

، موجود على الرابط  9007يونيو  rev ،33 33309البرلماني والمجلس األوروبي، وثيقة 
cuments/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdfhttp://assembly.coe.int/Do ؛ انظر أيضاً دراسة مشتركة حول الممارسات العالمية فيما يتعلق .

، موجود على الرابط  12 – 43، الصفحات  9030فبراير  A/HRC/13/42 ،32باالحتجاز السري في إطار مكافحة اإلرهاب، وثيقة األمم المتحدة، 
42.pdf-13-HRC-http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A  . 

 أدناه  9-3-4، من اجل النقاش انظر القسم s. 1004أعاله(  30)حاشية سفلية رقم  9000قانون معاملة المحتجز لعام  - 24
 . s. 1004أعاله(  30)حاشية سفلية رقم  9000قانون معاملة المحتجز لعام  - 25
 S. Ct. 2749  (9001 .) 391 حمدان ضد راميسفيلد - 26
 U.S. 723; 128 S. Ct. 2229 (9001 .) 003،  بوميديان ضد بوش - 27
 C.P. Blum, L. Magarrell, M. Wierda, ‘Criminal Justice for Criminal Policy: Prosecuting Abuses ofانظر علي سبيل المثال  - 28

Detainees in U.S. Counterterrorism Operations’ موجود على الرابط: 9002، ورقة سياسات للمركز الدولي للعدالة االنتقالية، نوفمبر ،
English.pdf-2009-Justice-Criminal-USA-http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ  ؛ هيومان رايتس واتشGetting Away with 

Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees  موجود على الرابط  9033، يوليو ،
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0711webwcover.pdf. . 

 . 3-4-4الجل النقاش ، انظر أدناه القسم  - 29
30 -  L.K. Mehalko, ‘Hooded: Binyam Mohamed and the State Secrets Privilege’, Boston College International and 

Comparative Law Review, (2011) Vo.34, 81-94: موجود على الرابط ، 

/files/schools/law/lawreviews/journals/bciclr/34_esupp/07_mehalko.pdfhttp://www.bc.edu/content/dam .. 
 ، موجود على الرابط : 9007يناير  91انظر )كندا تتوصل إلى تسوية مع ضحية تعذيب(، نيويورك تايمز،  - 31

canada.htm-://www.nytimes.com/2007/01/26/world/americas/26cndhttp  

http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060606_Ejdoc162006PartII-FINAL.pdf
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060606_Ejdoc162006PartII-FINAL.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc07/edoc11302.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-42.pdf
http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-USA-Criminal-Justice-2009-English.pdf
http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-USA-Criminal-Justice-2009-English.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0711webwcover.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0711webwcover.pdf
http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bciclr/34_esupp/07_mehalko.pdf
http://www.bc.edu/content/dam/files/schools/law/lawreviews/journals/bciclr/34_esupp/07_mehalko.pdf
http://www.nytimes.com/2007/01/26/world/americas/26cnd-canada.htm
http://www.nytimes.com/2007/01/26/world/americas/26cnd-canada.htm
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بهدف تحديد مسئولية السلطات  مريكيةالمحاكم األ أماممالحقة الجناة في الواليات المتحدة ورفع القضية 

تظل في قيادة مناصري  مريكيةتحدة األوبالتالي فان الواليات الم 32.اآلن، قد فشلت حتى مريكيةاأل

حصنا كما انها تعتبر صارمة وبعيدة المدى،  صالحياتالتي تحتوي على  رهابتشريعات مكافحة اإل

الحرب ضد ’زعم انها ارتكبت خالل يُ ي التتعذيب ال أعمالحصينا لالفالت من العقاب فيما يتعلق ب

 ‘. رهاباإل

 ندتايال 2-2

ند مما شك ل بداية لنزاع ندي في جنوب تايالهجمات ضد الجيش التايال شن متمردون 2114في يناير 

النزاع للتهميش الذي يتعرض له الماالي المسلمين الذين  أسبابعزى ظل مستمرا منذ ذلك الحين. وتُ 

 33لتطورات السياسية في تايالند بشكل عام.سالمية وليكالية اإلالجنوب وللراد السكان في أغلبيةيمثلون 

على  ،1214عام إلى  يعود تاريخهالعرفية  حكامألقانون ل ردت حكومة تايالند بتطبيق 2114ير وفي ينا

واسعة للسلطات العسكرية، بما في ذلك سلطة احتجاز  صالحيات؛ وتمنح القوانين العرفية االقليم

لطوارئ. )مرسوم الطوارئ لعام سن الملك مرسوما ل 2115وفي عام  34ايام. 8الشخص لمدة 

من  4وتحتوي المادة  36من دستور تايالند. 174بموجب سلطات الطوارئ الواردة في المادة  35(،2115

 :على تعريف عريض بشكل متميز لمعنى "حالة الطوارئ"  2115مرسوم الطوارئ لعام 

قد يتسبب في أن أو  يهدد أمن الدولةأو  قد يؤثر في الوضع العام للمواطنينأو  وضع يؤثر

يحتوي على جريمة تتصل أو  وضع يتسم بالصعوبة نحو منها جزءأو  تنحدر البالد

حرب يكون من الضروري بموجبها سن أو  معركةأو  بموجب القانون الجنائي رهابباإل

 ا  رأسفيها الملك  التي ُيعتبرتدابير طوارئ للمحافظة على النظام الديمقراطي للحكومة 

امتثاال للقانون  ي ومصالح الدولةراضوعلى االستقالل وسالمة أ ،تايالند للدولة لمملكة

                                                             
 F.Supp. 2d 250 (E.D.N.Y. 2006); 532 F.3d 157 (2d Cir. 2008) aff’d 585 F.3d 559 (2d Cir. (en 434،  عرار ضد اشكروفت - 32

banc) 2009); cert. denied 130 S.Ct. 3409 (9030 .) 
على االنترنت، موجودة على الرابط : ‘ تايالند’من أجل نظرة عامة للنزاع في جنوب تايالند انظر مجموعة االزمات الدولية ، صفحة  - 33

asia/thailand.aspx-east-thhttp://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/sou .     
 ( موجود على الرابط :3234، )B. E.  ،9407قانون األحكام العرفية،  - 34

 28.pdfhttp://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/legis/en/act/1914/1  من القانون تمنح الصالحية للسلطات  )ب(  30، المادة
قد أبطل ‘. للتحقيق أو الضرورات األخرى للجيش’أيام  7العسكرية باحتجاز أفراد يشتبه في أنهم انتهكوا القانون أو غيره من أوامر السلطات العسكرية ألكثر من 

أستعيد العمل بقانون  9001سبتمبر  32أعاله والنص المصاحب( ولكن بعد انقالب  30فلية رقم )أنظر الحاشية الس 9000يوليو  32بتبني مرسوم طوارئ في 
: أنظر 9000مرة اخرى واستمر نافذا في عدد من المحافظات الجنوبية )ياال وباتاني وناراثيواط( مقروناً مع مرسوم الطوارئ لعام  3234األحكام العرفية لعام 

، 9033ابريل  0، ‘عريضة مشتركة إلى مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة العالمية الدورية لتايالند’مركز النائب العام المسلم ، مؤسسة تداخل الثقافات ومؤسسة 
 موجود على الرابط :

eng.pdf-JointSubmission8-rg/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8http://lib.ohchr.o ؛ منظمة العفو الدولية، 0,  ، الفقرة
، موجود على الرابط :  3 -9، ص 9033مارس  34، ‘تقرير مقدم الى مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية العالمية لتايالند’

eng.pdf-AmnestyInternational-http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/AI . 
 الرابط : ، موجود على9000يوليو  B. E.  ،9041( ،9000 ،)31مرسوم طوارئ حول اإلدارة العامة في وضع الطوارئ،  - 35

http://www.unhcr.org/refworld/docid/482b005f2.html  على ثالث مناطق جنوبية في ياال وباتاني  9000، ظل تطبيق مرسوم الطوارئ لعام
، 9039يونيو  32، صحيفة بانكوك ، ‘تمديد قانون الطوارئ في الجنوب االقصى’: أنظر 9039و وناراثيواط يُمدد منذ ذلك الحين لعدة مرات، آخرها في يوني

 . extended-law-yemergenc-http://www.bangkokpost.com/news/security/298740/southموجود على الرابط: 
 لمملكة تايالند )موجود على الرابط : 9007من دستور عام  314تنص المادة  - 36

http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/1.html بغرض المحافظة على السالمة ’ن تصدر (، بأن مراسيم الطوارئ التي لها قوة القانون يمكن ا
وألجل وضع مرسوم طوارئ كهذا فانه ينبغي أن يكون في رأي مجلس الوزراء أن هناك ‘ الوطنية أو العامة أو االمن االقتصادي الوطني، أو تحاشي كارثة عامة

م الطوارئ على موافقة البرلمان ، وإذا فشل في ذلك فانه يسقط ، وبالتالي يجب أن يحصل مرسو‘. ضرورة عاجلة ال يمكن تحاشيها’وجود لحالة طوارئ وأن هناك 
إذا كانت هناك  وهناك أيضا احتمال أن يحيل أعضاء البرلمان موضوع ما إذا كان مرسوم الطوارئ يتسق مع الدستور )مثل ما إذا كانت توجد حالة طواري، وما

 (. 310عجلة( إلى المحكمة الدستورية )أنظر المصدر السابق، المادة 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/thailand.aspx
http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/legis/en/act/1914/128.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/AI-AmnestyInternational-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/AI-AmnestyInternational-eng.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/482b005f2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/482b005f2.html
http://www.bangkokpost.com/news/security/298740/south-emergency-law-extended
http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/1.html
http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/1.html
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أو  حماية الحقوق والحريات والنظام العاملولسالمة الشعب والحياة العادية للمواطنين، و

 37عالج االضرار الناتجة عن كارثة عامة عاجلة وخطيرة.أو  تحاشيأو  المصالح العامة

، بموافقة مجلس عالن حالة الطوارئرئيس الوزراء سلطة إ 2115رئ لعام يمنح مرسوم الطوا

من مرسوم الطوارئ رئيس الوزراء بسلطة  11لوائح واسعة النطاق. وتزود المادة  إصدارالوزراء، و

 :بعادالحتجاز واالعتقال واالء" بسلطات اتفويض "مسئولين أكفا

أن أو  ايذاء حياة شخصأو  استخدام القوةرهاب أو في حالة قيام وضع طارئ يتعلق باإل 

سالمة حياة أو  جسيم يؤثر على أمن الدولة عملمعقولة تدعو لالعتقاد بوجود  أسبابهناك 

الة شخاصاألأو  ممتلكات الدولةأو  المواطنين ، وهناك ضرورة لحل المشكلة بطريقة فع 

 38 في الوقت المناسب.

اها جناح  2115مرسوم الطوارئ لعام  أحكامُزودت  ندية ايالالوطني للقوات المسلحة الت األمنبلوائح تبن 

 39تفصيلية فيما يتعلق باالعتقال واالحتجاز. قواعدالداخلي، والتي قدمت  األمنالمسماة قيادة عمليات 

يشتبه بأن له ’شخص أي   يجوز للمسئولين المختصين اعتقال 2115وبموجب مرسوم الطوارئ لعام 

مخفيا أو  ل كهذامعا لداعمأو  مروجاأو  ان يكون محرضاأو  الطوارئ، نشوء حالةدور في التسبب في 

 أشخاصاخذ أو  اعتقالحالة وفي  40‘.الطوارئ دفع نحو قيام حالةل يمعمعلومات ذات صلة تتعلق ب

 41ذن من المحكمة،لمختص أن يتقدم بطلب للحصول على إالحراسة، يجب على المسئول اإلى  مشتبهين

 42اعتقل. هو الذي‘ المقصود’أن الشخص  تحديد وضمانألغراض  ساسفي األيتم والذي يبدو أنه 

مركز أو  حراسة في مكان معين ليس بمركز شرطةالإلى  ُيؤخذ’ذن، الذي ُيمنح بشأنه اإل والشخص

ووفقا  44ويجوز تمديد االحتجاز كل سبعة أيام. 43‘.سجن وأال ُيعاقب كمدانأو  مؤسسة عقابيةأو  احتجاز

صحيح كي  موقفغرس أو  تفسيرتقديم بهدف  القيام بهماب االعتقال واالحتجاز يج’للوائح المكملة فان 

تصاعد العنف إلى  يتوقف عن التحريض على ذلك الفعل الذي قد يؤديأو  يترك الشخص ذلك السلوك

 لمقاضاة جنائية.  خضعت/خضعإذا  ثالثين يوما إاللشخص بعد وُيطلق سراح ا 45‘.الطوارئ أوضاعفي 

 الصالحياتالذين لهم نفس  شخاصواأل ،المسئولين المختصينفان  2115وبموجب مرسوم طوارئ 

 وأنهم : ؛ُيمنحون حصانات

منع أو  نهاءتأديبية، تنبع من أداء وظائف إأو  جنائيةأو  ال يخضعون لمسئولية مدنية

ل قد وقع بحسن نية ودون تمييز ولم يكن غير معقول مكان هذا العإذا  ل غير شرعيمع

تجاوز مدى الضرورة، ولكن هذا يحول دون حق الضحية أو  في ظل الظروف المعينة

                                                             
 . 4أعاله(، المادة  30، )تايالند( )حاشية سفلية رقم 9000مرسوم الطوارئ لعام  - 37
 . 33المصدر السابق، المادة  - 38
من مرسوم الطوارئ إلدارة الحكومة في  33لوائح المنطقة الرابعة لقيادة عمليات األمن الداخلي المتعلقة بموجهات ممارسة المسئول المختص الوارد في المادة  - 39

افات ومؤسسة مركز النائب (، ترجمة غير رسمية متاحة على الملحق الثاني في العرائض المشتركة لمؤسسة تداخل الثق9000) B.E. 2548حاالت الطوارئ، 
 االسالمي ، على الرابط :

eng.pdf-JointSubmission8-http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8 ، 
 s. 11(1 .)أعاله(،  30)تايالند( )حاشية سفلية رقم  9000لعام مرسوم الطوارئ  - 40
 . s. 12المصدر السابق ،  - 41
 . 3.1أعاله( ، البند  32لوائح قيادة عمليات األمن الداخلي )حاشية سفلية رقم  - 42
 . s. 12 أعاله( 30مرسوم قانون الطوارئ )تايالند( )حاشية سفلية رقم  - 43
 .s. 12المصدر السابق ،  - 44
 . 3.1أعاله(، البند  32لوائح قيادة عمليات األمن الداخلي )حاشية سفلية رقم  - 45

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf
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حكومية بموجب القانون الخاص بالمسئولية  هيئةفي السعي للحصول على تعويض من 

 46لمسئولين.التي يرتكبها االخاطئة  عمالعن األ

يعتبر من أن تعريف حالة الطوارئ عن مخاوفه  رهابر المقرر الخاص لالمم المتحدة لمكافحة اإلعب  

من العهد الدولي  4مع التزامات تايالند بموجب المادة  أن يتعارضاحتمال  ويتضمن ضا  وغامضا  فضفا

عن قلقها بأن  اإلنسانالمتحدة لحقوق  األممرت لجنة وبالمثل، عب   47الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الستثناءات من الحقوق كافية،  ا  يضع حدودأو  ال يحدد بشكل صريح ،’ 2115مرسوم الطوارئ لعام 

ال يضع ضمانا كما ان المرسوم  ؛الطوارئحاالت التي يمكن ان ُتدخل في من تلك التي يحميها العهد 

 48.‘من العهد 4لالنفاذ الكامل للمادة 

 تطبيقه يجوز 2117الداخلي في عام  ألمنلمرسوم ولوائح الطوارئ فقد تم تبني قانون إلى  ضافةوباإل

الحكومية  دارةقانون اإلاعالن حالة طوارئ بموجب الداخلي لكن ال يتطلب  ألمنايؤثر على ’في وضع 

ظلت ُتطبق في أوقات مختلفة، بما في ذلك  األمنمن قوانين  أخرىيضيف طبقة  مما‘ طوارئالفي حالة 

ال يوفر حصانة ويحتوي على بعض  طالما انهالداخلي تحسنا  األمنوبينما يشكل قانون  49في الجنوب.

على تنص من القانون  21المادة ف 50؛التي تدعو للقلق حكامبعض األ أيضا  الحماية، فانه يتضمن  أشكال

 ‘:اهداف تعليمية’ألجل تفرضه المحكمة  احتجاز وقائي

الداخلي  األمنتؤثر على  جنايةشخص متهم قد ارتكب أي   إذا اعتقد ضابط تحقيق أن

منح ان  الضابط التحقيق اعتقدهمال، واالأو  خطأحسب تفسير الوزارة عن طريق ال

حول  ملفتقديم  فإنه يجوز له الداخلي، األمنالمشتبه فرصة لالصالح سيكون من فائدة 

المدير ]والذي قد يقدم بعد ذلك، عن طريق المدعي العام، إلى رأيه إلى  ضافةالمتهم باإل

ن محدد المدير بتدريب في مكاإلى  أن يمر الشخص المرسلبمحكمة لتأمر[ إلى  عريضة

 51لفترة ال تزيد عن الستة اشهر ]...[

العرفية ومراسيم  حكامثنية المااليا المسلمين بموجب األالف من إ 11من أكثر تم اعتقال  2114منذ عام 

فان تهما قد صدرت ضد نحو  يوما. ووفقا الحصائيات صدرت مؤخرا   38إلى  الطوارئ لفترة تمتد

% من هذه التهم لضعف 51وقد ُرفضت  52ة.أمني سباب% فقط من أولئك الذين اعتقلوا واحتجزوا أل21

وبما ان السلطات غير  53ة.المحكمة العليا كانت نتيجتها البراءإلى  ، مع وصول قضية واحدةدلةاأل

جازه فان المحاكم توافق بشكل روتيني على تطلب تمديدا الحت المحكمة حين أماممطالبة بتقديم المحتجز 

الة؛ وقد  خرىالحماية األ أشكالبات بعد طرح اسئلة قليلة. وبنفس القدر فان لالط اثبتت انها غير فع 

احتجاز بموجب عمليات  تعذيب خالللوطنية والدولية عددا من حاالت ا اإلنسانمنظمات حقوق  أوردت
                                                             

46
 .  s.  .37أعاله(  30)تايالند( )حاشية سفلية رقم  9000مرسوم الطوارئ لعام  - 

انظر تقرير المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان اثناء مكافحة التعذيب، ملحق ، اتصاالت مع حكومات، وثيقة األمم المتحدة  - 47

A/HRC/10/3/Add.1   ،94  914-919، الفقرات 9002اكتوبر . 
 . 9000يوليو  CCPR/CO/84/THA,   ،1المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان: تايالند ، وثيقة األمم المتحدة  - 48
 (، الترجمة اإلنجليزية للقانون موجودة على الرابط   :9001)  B.E. 2551، 9001قانون األمن الداخلي لعام  - 49

http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0342.pdf      
موجود على الرابط  9030فصل، انظر المفوضية الدولية للقضاة قانون األمن الداخلي  لتايالند: هل من مخاطرة في حكم القانون؟ ، فبراير من أجل تحليل م - 50

THAILAND.pdf-ISA-http://icj.org/IMG/REPORT .    
يالند ، مجموعة بالنسبة لنص التشريع ذو الصلة والمعلومات حول تطبيق قوانين األمن في المنطقة، انظر مؤسسة تداخل الثقافات ومركز المحامي المسلم، تا - 51

 . 9030تقارير وتوصيات إلى القضاء تتعلق بسير العدالة في القضايا المتعلقة باألمن في المقاطعات الحدودية الجنوبية، 
، موجود على الرابط  9033مارس  34‘ نقرير تم تقديمه لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة العالمية الدورية لتايالند’جمعية الشعوب المهددة،  - 52

eng.pdf-SocietyThreatenedPeoples-.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/STPhttp://lib.ohchr .    
 المصدر السابق. - 53

http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0342.pdf
http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0342.pdf
http://icj.org/IMG/REPORT-ISA-THAILAND.pdf
http://icj.org/IMG/REPORT-ISA-THAILAND.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/STP-SocietyThreatenedPeoples-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/STP-SocietyThreatenedPeoples-eng.pdf
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 األمنعضو من قوات أي   لم تتم بنجاح محاكمة 2114عام ومنذ بداية النزاع  54نظام قانوني خاص.

لمفوضية لعاملة، بالرغم من بروز عديد من الشكاوى وصدور تقرير مفيما يتعلق بالتعذيب وسوء ال

  55حالة من حاالت التعذيب. 34حول  اإلنسانمفوضية تايالند الوطنية لحقوق أو  اإلنسانالوطنية لحقوق 

 األمنوالئحة قيادة  2115الذي احتجز بموجب مرسوم الطوارئ لعام  ،يابا كاسينغ مامإتوضح قضية 

يابا كاسينغ قد اعتقل بواسطة مجموعة قوة العمل  مامإوكان  56، أثر هذا النظام القانوني المتشدد.الداخلي

عتقاله اثناء يابا بعد ثالثة ايام من ا مامإآخرين. ولقد توفى  أشخاص 3في ناراثيواط مع  32رقم الخاصة 

متناقضة لوفاته  ا  أسبابعرض الجيش  57وُزعم أن الوفاة حدثت نتيجة التعذيب. ؛وجوده في الحراسة

أن جنديا كسر أضلعه أثناء محاولة الجندي السعافه أو  مؤكدا أنه سقط على االرض وكسر أضلعه

ابا انطالقا من ان ي مامإوُرفض اقتراح يطلب من المحكمة التحقيق في تعذيب  58بالضغط على صدره.

وفي   59العرفية ومرسوم الطوارئ. حكامالمسئولين العسكريين يملكون سلطة احتجازه بموجب قانون األ

شكوى جنائية بحجة االفتقار للوالية القضائية،  إحدى المقاطعاترفضت بالمثل محكمة  2111عام 

طت التهم ضد ضابط الشرطة. والتي قيل أنها مناسبة ضد مسئولين عسكريين في محكمة عسكرية؛ واسق

المحكمة العسكرية ولكن يجب  أماماللجوء لتقديم دعاوى قضائية  ،يابا مامإ، مثل أرملة فرادوال يحق أل

استأنفت االسرة رفض القضية وقد ان يسعون للتعاون مع النائب العام العسكري لتولي قضاياهم. 

وُرفعت دعوى مدنية  60المحكمة العليا. أمامفيها  ناآلنتظر والتي تم تأكيدها في االستئناف ويُ الجنائية 

باث تايالندي )العملة التايالندية( من وزارة الدفاع والجيش الملكي مليون  15مقدارها لطلب تعويضات 

 61التايالندي والشرطة الملكية التايالندية؛ وجرت تسوية القضية خارج المحكمة.

الهامة، مثل  حكاممن األ ة اصدرت عددا  اإلداريمن العقاب فان محكمة سونغهاال وبينما يسود االفالت 

 حكامأن الحصانة بموجب قانون األ –في الحراسة أثناء وجوده في قضية مقتل أزاري ساما  –اعتبارها 

الف باث  511بمقدار  بتعويض وقضت المحكمة غير المشروعة؛ عمالالعرفية ال تنطبق على األ

قدر من الرغبة في إلى  مما يشير 62القضية في مرحلة االستئناف في وقت كتابة هذا التقرير(،تايالندي )

 ساءة استخدام السلطات الواسعة للطوارئ.عدالة ردا على استخدام وإال اتتوفير إجراء

 السودان  2-3

عقب انقالب عسكري ناجح. ومنذ ذلك  1272استولت حكومة عسكرية على السلطة في السودان عام 

وما تالها من اعوام،  2113دارفور من عام في عدد من النزاعات، خصوصا ل ساحةالحين ظل السودان 

 وفي غيرها من اجزاء البالد، مثل جنوب كردفان، مؤخرا. وتواجه حكومة السودان تحديات عسكرية

                                                             
 ASA، الرقم المتسلسل   ’Thailand: Torture in the Southern Counter-insurgency‘انظر، على سبيل المثال ، منظمة العفو الدولية،  - 54

   . http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/001/2009/enموجود على الرابط  9002يناير  33،   ,39/001/2009
، موجود على الرابط  9030سبتمبر  30، 9003/  301 – 970انظر مفوضية تايالند الوطنية لحقوق اإلنسان، تقرير رقم  - 55

http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news_detail.php?nid=536&parent_id=1&type=hilight ,    انظر أيضاً ، منظمة العفو  3في ص .

 أعاله(.  34)الحاشية السفلية رقم ‘ تقديمه لمجموعة العمل الخاصة بالمراجعة العالمية الدورية لتايالندالدولية، تقرير تم 
موجود على  9033اكتوبر  0انظر مؤسسة تداخل الثقافات ومركز المحامي المسلم، )افادة مشتركة إلى مجموعة العمل للمراجعة العالمية الدورية لتايالند(  - 56

 .0، الفقرة  eng.pdf-JointSubmission8-http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8الرابط 
 المصدر السابق. - 57
 المصدر السابق. - 58
 المصدر السابق.  - 59
 مصدر السابق.ال - 60
 المصدر السابق.  - 61

)الملخص في ملف لدي ريدريس( انظر أيضاً  9039فبراير  30حكم اصدرته محكمة سونغهاال اإلدارية في  32/9030قضية بالك رقم  - 62
-the-of-verdict-the-read-will-courts-administrative-http://voicefromthais.wordpress.com/2012/01/12/2012_01_11_songkhla

ae-ismae-assaree-custody_mr-in-death-on-agencies-state-against-claim-damage/.  

http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA39/001/2009/en
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news_detail.php?nid=536&parent_id=1&type=hilight
http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news_detail.php?nid=536&parent_id=1&type=hilight
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS8-JointSubmission8-eng.pdf
http://voicefromthais.wordpress.com/2012/01/12/2012_01_11_songkhla-administrative-courts-will-read-the-verdict-of-the-damage-claim-against-state-agencies-on-death-in-custody_mr-assaree-ismae-ae/
http://voicefromthais.wordpress.com/2012/01/12/2012_01_11_songkhla-administrative-courts-will-read-the-verdict-of-the-damage-claim-against-state-agencies-on-death-in-custody_mr-assaree-ismae-ae/
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، على شكل سلسلة من تحديات شهدت مؤخرا كمامعارضة سياسية، من من مجموعات متمردة و

. وكان السودان قد استضاف في تسعينيات القرن الماضي اسامة 2112و  2111التظاهرات العامة في 

ن ين وتعاوته في أواخر تسعينيات القرن العشريين. ولكنه غي ر من سياسارهاببن الدن وُعرف بدعمه لإل

  63.رهابفي تدابير مكافحة اإل أخرىمع دول 

السلطة مباشرة، اصدرت حكومة السودان مرسوما للطوارئ منحها سلطات واسعة  ىبعد استيالئها عل

ي يوليو فعت حالة الطوارئ هذه، التي يعلنها عموما الرئيس بتدخل برلماني محدود، فورُ  64النطاق.

جزاء من شرق السودان. وقد ظلت حالة الطوارئ في دارفور وأفي ن كل السودان، ما عدا ع 2115

 1228،65وحماية السالمة العامة لعام يحكمها قانون الطوارئ  ،منذ ذلك الحينالمفعول دارفور سارية 

دوقد  .ذات صلة وقوانين فرعية أي   تمييزية واسعة العتقال بصالحياتالقانون السلطة المختصة  زوَّ

من لوائح الطوارئ وحماية السالمة  15وتسمح المادة  66،‘جرائم تتعلق باالعالن’ أساسشخص على 

حماية.  أي  أشكال السالمة العامة دون تحديد أساسباالحتجاز ألجل غير مسمى على  1227العامة لعام 

شهرا  12يجب أن ُترفع خالل  إذ انهامن اللوائح تقيد رفع دعاوى تعويض،  38وفوق ذلك فان المادة 

 من تاريخ الحادث الذي ُيعتبر سببا للدعوى وتتطلب اخطارا مسبقا.

غيرها. وفي احدى أو  قوانين الطوارئ في ظلمن مزاعم التعذيب في دارفور،  تتردد العديدظلت 

في معسكر  مالشرطة اسلحته على عالقة بحادث فقد فيها عدد من افراد أشخاص 5حتجز القضايا أُ 

وهم من الشخصيات ذات النفوذ في  – ةزون الخمسوزعم المحتج   67تال.واعقب ذلك اندالع قالجئين 

 ؛االسلحة االمتورطين في القتال ويستعيدو شخاصانهم تعرضوا للتعذيب كي يذكروا أسماء األ -المعسكر

. وتم 1227و  1228بكفالة ثم اعيد اعتقالهم بموجب قوانين الطوارئ لعام  أوال  وفيما بعد أطلق سراحهم 

عالج صحي مع تلقي يوما وُحرم أحدهم من  25نياال لمدة  مدينة في حبس انفرادي في سجن احتجازهم

جراء على الرغم من تقديم شكوى لم يتم إفي حالة خطيرة وطلب مساعدة طبية. ووانه كان مريضا 

 تقديمأو  ،محاسبة الجناةبغرض  ،منع العالج الطبيفي و/أو  ،في االعتقال واالحتجاز الخاطئين تحقيق

 جبر ضرر لالنتهاكات التي تعرضوا لها. أي  

فان  2111لعام  رهاب. ووفقا لقانون مكافحة اإلرهابسن  السودان تشريعات لمكافحة اإل 2111في عام 

 يعني: رهاباإل

 تنفيذا   يقع أغراضهأو  بواعثه كانت أيا   به التهديدأو  العنف أفعال من فعل كل]...[ 

 ترويعهمأو  الناس  بين الرعب إلقاء إلي ويهدف جماعيأو  فردي إجرامي لمشروع

أو  بالبيئة الضرر إلحاقأو  للخطر أمنهمأو  حريتهمأو  حياتهم تعريضأو  بإيذائهم

                                                             
 P.M. Holt and W.M. Daily, A History of the Sudan, From the Coming of Sudan to theانظر بشأن التطورات االخيرة في السودان  - 63

Present Day (5th ed., Pearson Education Ltd , 2011)   31. الفصل . 
ان والشعوب (، المفوضية االفريقية لحقوق اإلنس12/23، 09/23، 00/23، 41/20)افادة رقم  منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودانللنقاش انظر،  - 64

(3222.) 
 ، النص متاح على الرابط :3221لعام  3، القانون رقم 3227قانون الطوارئ وحماية السالمة العامة لعام  - 65

http://www.pclrs.org/1997_Emergency_Act_2.pdf .    
 أعاله(  10، )الحاشية السفلية السابقة رقم 0، المادة 3227قانون الطوارئ وحماية السالمة العامة لعام  - 66
، قضية تم تقديمها أمام محكمة السودان الدستورية. في ملف لدى العمدة حسين اسحق يحي سايوو وآخرون ضد مدير شرطة والية شمال دارفور وآخرون - 67

  ريدريس.

http://www.pclrs.org/1997_Emergency_Act_2.pdf
http://www.pclrs.org/1997_Emergency_Act_2.pdf
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 احتاللهاأو  الخاصةأو  العامة الممتلكاتأو  المرافق بأحدأو  الخاصةأو  العامة باألموال

 68.للخطر القومية االستراتيجيةأو  ةالوطني الموارد أحد تعريضأو  عليها االستيالءأو 

 العناصر والعقوبات التالية : رهابوتشمل جريمة اإل

 بارتكاب نشرا  أو  قوال  أو  فعال يسهلأو  القيام في يشرعأو  يحرضأو  يقومأي شخص 

أو  ممتلكاتهاأو  رعاياهاأو  االجتماعي أمنهاأو  الدولة على يإرهاب لغرض تنفيذا   فعل

 69.المؤبد السجنأو  باإلعدام اإلدانة عند عاقبيُ  الخاصةأو  العامة منشآتهاأو  مرافقها

شن إلى  ضافةية باإلإرهاب، بما في ذلك عضوية منظمة أخرىعلى عدة جرائم  أيضا  ينص القانون 

 القانون اختطاف )احتجاز غير مشروع(. ويالحظ أنعمليات مواصالت والبيئة والهجمات على وسائل 

وتؤدي  .إجراءاتويمنح قاضي القضاة سلطات سن قواعد  رهابمحاكم خاصة لمكافحة اإلإنشاء بُيسمح 

 عادلةنشوء سلسلة من المخاوف حول مدى توافقها مع الحق في محاكمة إلى  القواعد التي ُتسن، بالتالي

وعلى مستوى الممارسة ظل  70اذ انها تسمح بالمحاكمات الغيابية وتقليص عدد ووقت االستئنافات.

ي ضد الدارفوريين، خصوصا المتهمين بأنهم متمردين، وذلك عقب هجمات أساسالقانون ُيستخدم بشكل 

ام درمان، وُحكم على بعضهم باالعدام في  مدينة التي شنتها حركة العدل والمساواة على 2117

وفي  71عليها عن طريق التعذيب.ضدهم قد تم الحصول فيها التي استخدمت  دلةمحاكمات ُزعم أن األ

التي تبناها  اتجراءوالتي طعنت في دستورية قواعد اإل قضية محمد صابون ضد حكومة السودان

م هذا التفسير المذهل في دعم 25بالالئحة  أيضا  قاضي القضاة، والمعروفة  ، فان رئيس المحكمة قد 

 الالئحة:

ا معزولة جزيرة ليست ولكنها سياسية؛ محكمة ليست المحكمة هذه نعم،’  في يحدث عم 

 ذلك تفعل ان فيها، المطعون اللوائحإلى  النظر عند يرأي حسب تستطيع ال وهي. البالد

 نورمبيرج ففي ابتكارا، ليس وهذا. المعتادة األعراف عن التباعد ببعض قبولها دون

 من الحرب، بها جرت التي والوحشية والقسوة األرواح، في الخطيرة الخسائر أجبرت

. القانون رجعية مثل للقانون، المستقرة المبادئ أهم أحد تجاهل على السلطة في كانو

 من وغيرها والحروب والغزو الكوارث أزمنة وفي أنه للغاية المعتادة األمور ومن

 على االستيالء ويجوز مؤقتا، يةساساأل الحقوق بعض تجميد يتم الوطنية األزمات

 ان ارفض لذلك. العادي للقانون اعتبار دون أشخاص يحتجز ان ويجوز الممتلكات،

 قوانين أحكام وجود من بالرغم ها،أحكام تطبيق تتطلب التي 25 الالئحة ضد اقرر

 االختصاص مبادئ مع متناقضا سيكون شك دون وهذا. واالثبات الجنائية جراءاتاإل

 تليها ثم الهرم قمة تتسنم الدستورية النصوص يضع مما القضائية والسوابق القضائي
                                                             

 . 9، المادة  9003حة اإلرهاب لعام قانون مكاف - 68
 .0المصدر السابق، المادة  - 69
في كتاب العدالة اآلنتقالية واصالح القانون الجنائي : آفاق ‘ تركة القمع المؤسسي: القانون الجنائي والعدالة في السودان’انظر بشكل خاص امين مكي مدني،  - 70

  ، )في النص اآلنجليزي(.19-72، وبتركيز في 11 – 71. ص 9033حقوق اإلنسان في السودان، تحرير لوتز أوته دار نشر آشقيت 
 9002في ابريل ومايو ’، 30، الفقرة 9002، يونيو A/HRC/11/14تقرير المقرر الخاص لوضع حقوق اإلنسان في السودان سيما سمر، وثيقة األمم المتحدة  - 71

ليصل  9001في مايو  شخص آخرين باالعدام لمشاركتهم في الهجمات التي شنتها حركة العدل والمساواة 43حكمت محاكم مكافحة اإلرهاب في الخرطوم على 
شخص وبالنسبة لمحاكمات مبكرة فان أولئك الذين حوكموا كانوا قد أدينو بتهم بموجب القانون  23العدد الكلي للمحكومين باالعدام لمشاركتهم في الهجمات إلى 

لجنائية الفردية في قتل واصابة مدنيين أو تجنيد اطفال كعساكر. الجنائي وقانون مكافحة اإلرهاب وقانون الذخائر والمتفجرات. ولم تهدف التهم إلى إثبات المسئولية ا
همون فرصة لمحامي وبدال عن ذلك فانهم اشاروا إلى جرائم جماعية بما في ذلك التآمر الجنائي وعضوية منظمة إرهابية وشن الحرب ضد الدولة. ولم يُمنح المت

اشهر قبل المحاكمات سجل خاللها معظمهم اعترافات تنصلوا عنها فيما بعد أمام المحاكم  4اديا لنحو دفاع حتى بدأت المحاكمات. وقد تم حبس المتهمين حبسا انفر
ع بين المقرر بزعم انها صدرت تحت االكراه. ومع ذلك فان االعترافات قُبلت كأدلة لالدعاء وشكلّت أخيرا جزءا من أساس األحكام التي صدرت. وفي اجتما

 ‘يونيو قالت اللجنة ان جلسات المحكمة كانت مغلقة وأن اعضاءها لم يستطيعوا الحضور 3لحقوق اإلنسان في الخاص ولجنة المجلس الوطني 
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 مساعد تشريعأو  قانونأي   في نصأي   ان. التشريعية السلطة من المنبثقة النصوص

 عدم أعلن أن على مجبرا سأصير كنت فاني وبالتالي. باطال يصير القانون مع يتناقض

 اللوائح تبني تعزز التي االستثنائية والجرائم االستثنائية الظروف لوال 25 الالئحة قانونية

 .‘الفقرة هذه في اسلفت كما المذكورة

الوطني السودانية تحظى بسلطات واسعة للغاية باالعتقال واالحتجاز  األمنو المخابرات أجهزةظلت 

 أمنيمن القرن الواحد والعشرين بموجب تفويض  األولعلى امتداد تسعينيات القرن الماضي والعقد 

والجيش بالحصانة من المقاضاة مما أدي، على تمتع الشرطة إلى  ضافةواسع سيء التعريف، باإل

والدستور  2115وقد تصورت اتفاقية السالم الشامل لعام  72االفالت من العقاب.إلى  المستوى العملي،

كجزء من تحول ديمقراطي  األمنية لتشريعات أساسجراء اصالحات إ 2115تقالي لعام ناإلالوطني 

جهاز استخبارات بال إلى  القومي األمنتقالي فقد تم تحويل جهاز ناإلاوسع. ووفقا للدستور الوطني 

  73 احتجاز والذي كان سيحد كثيرا من سلطاته فوق العادية ويقلص من نطاق التعذيب.أو  سلطات اعتقال

ولكن، على عكس المبادئ التي ُوضعت في اتفاقية  2111.74وأخيرا ُسن  قانون جديد لألمن الوطني عام 

سلطات واسعة لالعتقال واالحتجاز، تقالي، فان القانون استعاد ناإلوالدستور الوطني  السالم الشامل

الوطني  األمنالوطني. وبموجب قانون  األمنالحصانة، لعناصر جهاز المخابرات وتوفير إلى  ضافةباإل

أن عم وزُ  75قاضي. أماماربعة اشهر ونصف دون ان يمثلوا إلى  لفترة تمتد أفرادفانه يمكن احتجاز 

الوطني مسئول عن اعتقال واحتجاز وتعذيب عشرات من المتظاهرين،  األمنجهاز المخابرات و

نزاع(  أماكنوجنوب كردفان )وكلها  من دارفور، والنيل االزرق أفرادو اإلنسانوالمدافعين عن حقوق 

هاز من جنوب كردفان، واحتجز بواسطة ج اإلنسانوقد اعتقل، أحد المدافعين عن حقوق  76وغيرهم.

فيما يتعلق بتقارير حقوق ‘ شن الحرب ضد الدولة’بشبهة  2111الوطني في يونيو واألمن المخابرات 

تبادلها مع منظمات اجنبية. وُزعم ان بشرى رحمة قد أحتجز في حبس انفرادي وتعرض للتعذيب إنسان 

حتجاز بشرى أثناء احتجازه وعلى عكس حكم اصدرته المحكمة الجنائية في الخرطوم برفض تجديد ا

ولقد مر نحو عام آخر  مباشرة ؛واألمر باطالق سراحه فانه تم اعادة اعتقاله بعد مغادرته المحكمة 

 ذات الصلة. وتبدو القضايا 2112وسلسلة من التدخالت نيابة عنه قبل ان ُيطلق سراحه اخيرا في يوليو 

نظام تتمتع فيه السلطات التي عراض لأعاله كأ وردتالتي و ،ةاألمنيجوانب مختلفة من التشريعات ب

االفالت الكامل من العقاب، من ما يقرب بالوطني واألمن تعمل في دارفور وأعضاء جهاز المخابرات 

 ة الواسعة وقوانين الحصانة، واالفتقار لعمليات التحقيق والمقاضاة الفعالةاألمنيبسبب خليط من السلطات 

 في السودان. اإلنسانانتهاكات حقوق  في

                                                             
ب: الحاجة إلى انظر ريدريس والمرصد السوداني لحقوق اإلنسان، تعليقات على التقرير الدوري الرابع والخامس للمفوضية االفريقية لحقوق اإلنسان والشعو - 72

(، موجود على الرابط 9039شاملة لتفعيل الحقوق والواجبات والحريات الواردة في الميثاق)ابريل اصالحات تشريعية 
-ublications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20http://www.redress.org/downloads/p

%20Legislative%20Reforms.pdf  3-4القسم . 
 ، موجود على الرابط :9002انظر ريدريس وسورد، األمن للجميع : اصالح أجهزة السودان لألمن الوطني ، سبتمبر  - 73

http://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resources/Security%20for%20all%20Final.pdf . 
 يمكنك العثور على نص القانون على الرابط : - 74

0Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20unofficihttp://www.pclrs.org/downloads/bills/Institutional%2
03%20single%20space.pdf-02-al%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010 لالطالع على تحليل مختصر ، .

 أعاله(.  70اني، تحرير لوتز اوته، )الحاشية السفلية رقم للقانون، انظر نبيل أديب، تحت رحمة الدولة: االعتقال واالحتجاز والمحاكمات بموجب القانون السود
 )ح( -)هـ(  03أعاله(، المادة  74قانون األمن الوطني )السودان( )الحاشية السفلية رقم  - 75
الدوري الرابع والخامس للمفوضية انظر المجموعة السودانية للديمقراطية اوال وريدريس والمركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم، تعليقات على التقرير  - 76

من الميثاق االفريقي : حظر التعذيب، وغيره من ضروب العقوبة والمعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة، ابريل  0االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، المادة 

 ، موجود على الرابط :9039
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic

%20Report.pdf.  

http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-%20Legislative%20Reforms.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Commments%20to%20Sudans%20Report%20-%20Legislative%20Reforms.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resources/Security%20for%20all%20Final.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/Resources/Resources/Security%20for%20all%20Final.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20unofficial%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-03%20single%20space.pdf
http://www.pclrs.org/downloads/bills/Institutional%20Law/National%20Security%20Act%202010%20UNMIS%20unofficial%20English%20%20Transaltion%20final%20version%202010-02-03%20single%20space.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
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 استنتاجات 2-4

ى تبدو الحاالت الثالث موضوع الدراسة ذات مالمح مشتركة قليلة. فالبلدان الثالثة موضوع األولللوهلة 

الدراسة مختلفة للغاية من حيث أنظمتها السياسية والقانونية كما أن السياق الذي ظلت ُتسن فيه 

ارجي فهناك عامل مشترك وبرغم هذا المظهر الخ من بلد إلى آخر. التشريعات يختلف بشكل كبير

مساحة عريضة للتطبيق فيما  يتيح إمكانيةنظاما منفصال  األمن أجهزةانشأت الثالث أعظم. ففي الدول 

 ا  شديد ا  هذا يواجه تقييدكنظام  إطارالذي يقع في  والشخص .االعتقال أسبابيتعلق بنطاق الجرائم و

: فيمكن أن ُيحبس  ظلت تنحصر في رجال (/ها )سيستخدم ضمير المذكر ألن معظم االهداف لحقوقه

ذيب قاضي؛ وفي حالة التعأو  محاميإلى  لفترات طويلة من االحتجاز دون أن ُتتاح له فرص الوصول

 المحتجز شكاوى، وقد يواجهتقديم  أو إجراءات حماية فعالة أشكاللحصول على لن يكون هناك فرصة ل

تلك التي تحمل عقوبات شديدة؛ ويواجه خطر ان ُيحاكم نوع خطورة من  الجناياتأكثر خطر ان ُيحاكم ب

غيره من ضروب أو  أخذت تحت التعذيب أدلةقد تقبل و ؛يةاالستقاللإلى  خاصة تفتقرمحاكم  أمام

المهينة؛ ويجوز أن يتقدم نظريا بشكوى جنائية لكنه يعرف أو  الال انسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  المعاملة

قوانين الحصانة تحمي الجناة؛ ويجوز أن يتقدم بدعوى مدنية لكن قد يتمتع المسئولون أنها لن تنجح ألن 

 أسرار الدولة.الحفاظ على قد تستفيد السلطات من عقيدة أو  بحصانة

العتقال  واسعةوعلى العكس من ذلك، فان السلطات المختصة تجد نفسها في موقف تكون لها: سلطات 

ال تخضع الشراف قضائي  في الشخص إذ أن هذه السلطاتكامل تحكم شبه وواحتجازهم؛  شخاصاأل

تتم ضد أولئك الذين يقعون  أعمالأي مدنية على أو  محاسبة جنائيةأي   ال خوف منفتحديات؛ أو  فعال

أن نحو  ،بشكل حاسم ما، نظام إطارتوازن القوى في يحول هذا النظام فإن النظام. وجوهريا  إطارفي 

عدد حماية القانون عن بشكل فعال  يزيح، وبالتالي من قوات خاصة التنفيذي من الجهاز تشكل جزء  ي

السياسات في الدول الثالث بواسطة الجهاز التنفيذي لكن هناك  مثل هذه . وظلت ُتدارشخاصكبير من األ

عضاء البرلمان التفويض الديمقراطي ألمؤهالت ن بواسطة البرلمان )رغم أ من هذه السياسات ُتقر   ا  قدر

 (.عن بعضها البعض المعنيين تختلف بشكل كبير

القضاء والذي بلغ في جانب إن تبعات تبني مثل هذه القوانين لم تتعرض على نحو كبير لمواجهات من 

من هذه السياسات والتدابير التي ُسنت  زادتوقد  .حد تعزيزها ،خصوصا في السودان ،بعض الحاالت

 مسلمين في الواليات المتحدةمن السواء كانت أغلبيتهم مشتبهين  شخاصهشاشة وضع عدد كبير من األ

ُتلصق وفي جميع الدول الثالث  .دارفوريين وغيرهم في السودانأو  مسلمين من الماالي في تايالندأو 

وقد  ؛، مثل تعزيز القانونأخرىة مزاعم تعذيب تتجاوز المزاعم التي ترد في سياقات األمني جهزةباأل

  االفالت من العقاب.مزاعم بالهذه قوبلت 
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 ة ومدة استمرارها: الطرائق والمتطلبات والتدقيق والمدى الزمنياألمنيوضع التشريعات  -3

أو  مسار سريع إجراءات إطاركقوانين طوارئ، في ة أمنيتشريعات تبني تظهر دراسة الحاالت الثالث 

 في الحاالت الثالث ةاألمنيوهذا قد يوحي بأن العملية التي يتم بها سن التشريعات  .كقوانين عادية مكتوبة

فان العملية يمكن ان  برلمانيذي نظام صحيحا في وضع بلد هذا غير مختلفة. وبينما يمكن ان يكون 

 تلي والقوانين الوطنية تعترف بحاالالقانون الدو أن ويعود ذلك إلى ؛هامة ،تكون، وكثيرا ما تكون

، وهو تسويغ ال ُيطبق اوتوماتيكيا للحقوق االنتقاصالطوارئ كاستثناءات يمكن ان تبرر بعض حاالت 

 ات عمليةتشريعالوتعتبر عملية سن  .ةاألمنيغيرها من التشريعات رهاب أو بحاله هذا، على مكافحة اإل

فحص مشاريع القوانين والتأكد من انها متوائمة مع  فيفي التدقيق والتوازن الذي ُيطبق  أيضا  حاسمة 

 الدولية. وأخيرا فان الطريقة التي يتأسس بها نظام خاص قد تحدد متى اإلنسانية وحقوق ساسالحقوق األ

حيث يمكن ب محصنةمكافحة التعذيب أو  كيف يمكن تغييره. فمثال قد تصير تشريعات الطوارئأو 

عندما تفتقر لهذا تتطلب دعما كبيرا قد المقابل، ب و/أو لتنفيذي؛ا بسهولة بواسطة الجهاز اتجديده

 لم يتم تجديدها بواسطة البرلمان، والذي يعزز عنصر التحكم الديمقراطي.إذا  التحصين

 قوانين الطوارئ 3-1

ُيشار ، والتي  الطوارئ وضاعأن تستجيب ألالمنطقي لقوانين الطوارئ هو أن على الدول  ساسإن األ

وتم تعريف مثل هذا التهديد بأنه "وضع استثنائي  .77" تهديد لحياة شعب" بـفي القانون الدولي  إليها

سكان منطقة ُيطبق فيها اعالن  علىأو  وشيك، يؤثر على كل السكان خطر عام، فعلي أمأو  ألزمة

 78يها".الطوارئ ويشكل تهديدا على الحياة المنظمة للجماعة السكانية التي فرضت حالة الطوارئ عل

ة األمنييعترف بالمصالح  إذ ئالدول سلطة اعالن حالة الطوار اإلنسانويمنح القانون الدولي لحقوق 

القانوني االوسع اعترافا باحتمال أن الدول، ان لم تحصل على مثل هذه السلطة، فقد  طارالحيوية في اإل

ي الممارسة. ولكن هذه السلطة قيود قانونية فأي   ،ببساطةو ،تتجاهلقد أو  ال تصادق على اتفاقيات

على الدول ان تتسم  فانها تخضع لعدة قيود: )أ( يجب االنتهاكاستثنائية؛ وبسبب الخطر المحدق ب

)ب( أن يكون التهديد حقيقيا؛ )ج( يجوز للدول ان تنتقص من  في اعالن حالة الطوارئ مثال؛ بالشفافية

ضروريا ومتناسبا  االنتقاص؛ )د( ويجب ان يكون مثل هذا األمنحقوق معينة فقط، مثل حق الحرية و

 مكافحة التهديد المعين. مع

الحماية الرئيسية، مثل الحق في  أشكالال تخضع العديد من الحقوق، بما في ذلك حظر التعذيب و

ال، لالنتقاص. يمية والدولية احيانا للدول بعض األقلمنح المحاكم الوطنية ووبينما ت 79انتصاف فع 

                                                             
( من االتفاقية 3) 30؛ المادة ‘ في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة االمة( ’3) 4ية ، المادة انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس - 77

الحرب أو الخطر ( ’3) 97؛ االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان المادة ‘الحرب وغيرها من الطوارئ العامة األخرى التي تتهدد حياة االمة’األوربية لحقوق اإلنسان: 
 ‘. أو غيره من الطوارئ األخرى التي تهدد استقالل أو امن الدولة الطرف العام
)ب( ، موجود على الرابط  3(، القسم أ ، 3214الرابطة القانونية الدولية، معايير باريس الدنيا لقواعد حقوق اإلنسان في حاالت الطوارئ ) - 78

http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/ParisMinimumStandards.pdf  .
ً مبادئ سير ( ، موجود على الرابط 3214اكوزا حول حدود وانتقاص األحكام في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )انظر أيضا

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html  32، الفقرة 
ليه ما عدا فيما الحقوق المحددة بأنها مطلقة وغير قابلة لالنتقاص تحت أّي ظروف في كل الصكوك الرئيسية العامة لحقوق اإلنسان هي حق الحياة )يُحافظ ع - 79

جنائية االستباقية )ال عقوبة بال يتعلق بحاالت الوفيات الناتجة من أعمال الحرب المشروعة(، حظر التعذيب ، حظر الرق، حظر العمل القسري، حظر القوانين ال
من االتفاقية  97من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان؛ المادة  30من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ المادة  4قانون ينص عليها(؛ انظر المادة 

(، 9) 9المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة ؛ انظر أيضاً المادة األمريكية لحقوق اإلنسان. حول الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب وغيره من ضروب 
يناير  CAT/C/GC/2 ،94بواسطة الدول األطراف، وثيقة األمم المتحدة  9انفاذ المادة  9اتفاقية مناهضة التعذيب؛ لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  4انتصاف غير مضمن بشكل صريح في قائمة الحقوق غير القابلة لالنتقاص بموجب المادة . ومع ان الحق في 1، الفقرة 9001
 للتطبيق خالل حالة المدنية والسياسية، اال ان من المعترف به عموما هو أن التزام الدول بتوفير انتصاف لضحايا التعذيب وغيره من سوء المعاملة يظل قابالً 

 أعاله(.   0)الحاشية السفلية رقم  92وارئ. انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم الط

http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/ParisMinimumStandards.pdf
http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/ParisMinimumStandards.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/siracusaprinciples.html
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قوانين  أحكام ،احيانا ،خضعطوارئ، فانها تُ حالة كانت هناك إذا  سلطات التقديرية عند تحديد ماال

 80القابلة للتطبيق. اإلنسانواءمتها لمعايير حقوق دى مالطوارئ لفحص شديد فيما يتعلق بم

القانونية، منصوص عليه في  نظمةاألالقانوني القابل للتطبيق في حاالت الطوارئ، في معظم  طاران اإل

تبني تشريعات طوارئ طة اعالن حالة الطوارئ، وتدابير منح سلشمل ياإلطار القانوني الدستور. وهذا 

سلطة المراجعة، خصوصا وطول حاالت الطوارئ، ومن الحقوق،  االنتقاصو)مراسيم، وغيرها(، 

للسلطات التنفيذية  ،ان التي شملتها الدراسةفي معظم البلد ،المراجعة القانونية القضائية. وتمنح الدساتير

الحاجة للحصول على موافقة من بسلطة اعالن حالة الطوارئ. وهذه السلطة تتم موازنتها بدرجة ما 

  81حالة الطوارئ. على موافقتهاالحصول  في فشلاليسقط مما  ،، خصوصا البرلمانأخرىهيئات 

وهذا  82حالة الطوارئ عن طريق البرلمان. اعالن يتمفي بعض الدول، مثل اسرائيل وجنوب افريقيا، 

تعجل. ولكن البرلمان قد ال السلطة التنفيذية للطوارئ بشكل محماية ضد اعالن  أشكالأنه يقدم ب يبدو

ليه السياسة إ تستنديتصرف ككابح ضد اللجوء لحاالت الطوارئ عندما يكون التبرير المنطقي الذي 

في  دمجوفي اسرائيل على سبيل المثال، ظل نظام الطوارئ أداة  عليه بشكل واسع. ا  متفقالمعتمدة 

بعد التجربة السلبية لنظام . وفي جنوب افريقيا، 1247عام  بدايتهالقانوني الذي يحكم النزاع منذ  طاراإل

ومع ان  83تحكم برلمانية وقضائية كبيرة. شكالصارت حاالت الطوارئ تخضع أل ،الفصل العنصري

وفي  .انتهاك محتملأي   حماية هامة ضد أشكالاختباره في الممارسة اال انه يوفر  هذا النظام لم يتم

الرئيس حالة طوارئ، فان  في الوقت الذي يعلن فيهعلى انه  2111مصر نص االعالن الدستوري لعام 

من ستة اشهر  ألكثرواي حالة طوارئ تستمر  ؛البرلمان يجب ان يوافق عليها في اسرع وقت ممكن

 ،على، وبهدف منع تكرار هذا بوضوح ردا  قد نص  على و 84يوافق عليها في استفتاء شعبي. يجب ان 

                                                             
. وفيما يتعلق باالتفاقية 34أعاله(، في الفقرة  0)الحاشية السفلية رقم  92انظر مثال مبادئ وضعتها لجنة حقوق اإلنسان لألمم المتحدة في التعليق العام رقم  - 80

(، تقرير المفوضية األوربية 17/ 94 -3393( )مالحق رقم الدنمارك والنرويج والسويد وهولندا ضد اليونان‘ )قضية اليونان’ن، انظر األوربية لحقوق اإلنسا
( المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ، ]الدائرة العليا[، حكم صادر 3400/00)ملحق رقم  أ. وآخرون ضد المملكة المتحدة؛ وانظر  3212نوفمبر  0لحقوق اإلنسان، 

؛ فيما يتعلق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، انظر محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، حق المثول أمام القضاء في 372، الفقرة 9002فبراير  32في 
؛ محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، ضمانات قضائية في احوال الطوارئ، راي استشاري 3217يناير  30، في OC-8/87حاالت الطوارئ، رأي استشاري 

OC-9/87  (، 9004) أ. وآخرون ضد وزير الداخلية. لالطالع على نموذج للفحص المحلي انظر 3217اكتوبر  1فيUKHL 56; [2005] 2 AC 68  قضية(
 بيلمارش(

 )موجود على الرابط : 9007ستور جمهورية تركيا لعام مثال بموجب د - 81
http://www.worldlii.org/tr/legis/const/2007/1.html#P2 يادة (، سلطة إعالن حالة الطوارئ أو األحكام العرفية مخولة لمجلس الوزراء في اجتماع بق

و  390ر المادة رئيس الجهورية، وفقط بعد مشاورات مع مجلس األمن القومي. ثم يجب ان يقدم إعالن حالة الطوارئ بشكل عاجل للمجلس الوطني للموافقة )انظ
 17عالن بواسطة الرئيس: انظر المادة (( تتطلب الصين ان تقرر اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني ما إذا كان ينبغي ان يتم هذا اإلعالن ثم يصدر اال3) 399

. وفي المغرب،  http://www.asianlii.org/cn/legis/const/2004/1.html، موجود على الرابط 9004(، دستور جمهورية الصين الشعبية لعام 90)

فان الملك يجب ان يسعى لمشاورات مع مجموعة واسعة من الكيانات الدستورية الفاعلة )بما في ذلك رئيس  9033تم تبنيه عام  وبموجب الدستور الجديد الذي
 ( موجود على الرابط :9033الوزراء ورؤساء غرفتي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ( قبل إعالن حالة الطوارئ: انظر دستور المغرب )

Bis_Fr.pdf-http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2011/BO_5964  وفي نيجيريا يجب ان يوافق المجلس الوطني على مراسيم 02، المادة .
ايام  30مين إذا كان هنالك جلسة وفي أّي حالة من الحاالت يجب ان يكون خالل طوارئ تُعلن بواسطة الرئيس، والموافقة تتم بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس خالل يو

موجود على الرابط  3222( )ب( ، دستور جمهورية نيجيريا الفيدرالية لعام 1) 300ان لم يكن في جلسة: انظر المادة 
//www.ngex.com/nigeria/govt/constitution/default.htmhttp: وفي تايالند، كما لوحظ أعاله، فان أّي مراسيم طوارئ تصدر تكون خاضعة . .

حول ما إذا كانت لدستورية لموافقة الرئيس وال تتم اال بموجب هذه الموافقة؛ وباإلضافة إلى ذلك فان الدستور يتوقع إمكانية المراجعة القضائية بواسطة المحكمة ا
 أعاله(.  31هناك حقيقة حالة طوارئ. )انظر الحاشية السفلية رقم 

 )موجود على الرابط : 31( )اسرائيل(، المادة 9003انظر القانون األساسي: الحكومة ) - 82
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic14_eng.htm   موجود على الرابط  97، المادة  3221( دستور جمهورية جنوب افريقيا عام(

http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/index.htm   ) 
حالة الطوارئ تعلن بواسطة المجلس الوطني، وأن أّي تشريع يتم تبنيه بموجب ذلك ’على أن  3221من دستور جمهورية جنوب افريقيا لعام  37تنص المادة  - 83

يوم اال إذا التجأ المجلس الوطني لتمديد اإلعالن، والذي ال يكون ألكثر   من ثالث اشهر في كل مرة واول  93تا وال يستمر ألكثر  من يمكن ان يكون فقط مؤق
ه اال بعد مناقشة %. وأي لجوء ال يمكن تبني10تصويت كهذا لتمديد وضع الطوارئ يمكن تبنيه بأغلبية البسيطة، لكن التمديدات التالية تتطلب أغلبية مؤيدة بمقدار 

سن أّي تشريعات، أو اتخاذ خطوات أخرى، ’مراجعة قضائية إلعالن الطوارئ )واي تمديد له(، باإلضافة إلى ’( بشكل صريح على 3) 97وتنص المادة ‘ عامة.
 ‘.‘نتيجة إعالن عن حالة الطوارئ

ايام من اإلعالن الرئاسي؛ يتطلب تجديد أّي إعالن حالة  7الموافقة على إعالن الطوارئ بواسطة البرلمان خالل  9033يتطلب اإلعالن الدستوري لعام  - 84
 at، موجود على الرابط 9033طوارئ بعد الشهور الست األولى استفتاءا شعبيا: انظر اإلعالن الدستوري لعام 

http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/default.aspx 02, ، المادة.  

http://www.worldlii.org/tr/legis/const/2007/1.html#P2
http://www.worldlii.org/tr/legis/const/2007/1.html#P2
http://www.asianlii.org/cn/legis/const/2004/1.html
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2011/BO_5964-Bis_Fr.pdf
http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/FR/2011/BO_5964-Bis_Fr.pdf
http://www.ngex.com/nigeria/govt/constitution/default.htm
http://www.ngex.com/nigeria/govt/constitution/default.htm
http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/default.aspx
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منع فيما بعد يانه ال  رغم، 1268منذ عام المفعول حالة الطوارئ المرعبة شبه الدائمة التي ظلت سارية 

  85.أكثر تمديدها 

يتم  الففي بعض البلدان ‘. طوارئ’مصطلح هي استخدام ة شكاليذات اإلأنظمة الطوارئ مالمح احدى 

ان معظم  ومع 86سلطات تقديرية طليقة تقريبا للسلطة التنفيذية.منح ما يسمح بتعريف المصطلح ب

تعريفات التعريفات المستخدمة تنحو ألن تكون  إال أن، ‘الطوارئ’ف مصطلح تعر   خرىاأل نظمةاأل

يجدد لوائح نابعة من  )في مصر( على للقوات المسلحةال المرسوم الذي اصدره المجلس األعريضة. فمث

 واإلخالل ،رهاباإل مخاطر وكافة ،الداخل فى اضطرابات حدوث مواجهة’حالة إلى  الطوارئ تشير

ملكة موفي قانون الطوارئ المدنية لل 87...‘.كل هذه تمويلأو  بالبالد العام النظام وأ القومى األمنب

برفاه وضع يهدد باحداث ضرر خطير أو  )أ( حدثبأنها ‘ الطوارئ’، مثال ُتعرف 2114المتحدة لعام 

وضع يهدد باحداث ضرر خطير على بيئة أو  المملكة المتحدة ، )ب( حدثفي ماكن األالبشر في أحد 

ن المملكة ميهدد باحداث ضرر خطير على أ أو إرهاب في المملكة المتحدة، )ج( حربأحد األماكن 

 89متطلب معترف به في الفقه القانوني الدولي.كويشدد هذا التعريف على خطورة التهديد  88المتحدة.

والتي تعتبر ‘ مدى الخطورة’يترك مع ذلك مساحة كبيرة للهيئة ذات الصلة لتحديد  ولكن التعريف

وضع ما بانه طارئ. وتميز  من تصنيفالقرار  اتخاذتحجيم سلطات انعكاسا لعدم الرغبة العام في 

مختلفة وتحد  إلى إجراءات التي تخضعالطوارئ  أنواعمختلف بيرو، بين ، مثل كمبوديا ونظمةاألبعض 

  90ألزمة المحددة.اعالنات ذات صلة با إصدارمن سلطات 

لالقانونية  نظمةاألفان معظم  ئطوارعن حالة عالن إلبمجرد ا  تشريع بصالحيةالسلطة التنفيذية  تخو 

في  يكونمراسيم لها قوة القانون. ان المدى االجرائي العالن حالة طوارئ وتبني تشريعات طوارئ 

غيرها من أو  االلتزام بحقوق دستوريةإلى  بالحاجة ا  وتحديد ؛بقيود موضوعية ا  البلدان محاط العديد من

لوائح الطوارئ. وتنص أو  عند تبني قوانين ،في المملكة المتحدة اإلنسانالتشريعات مثل قانون حقوق 

تنتقص من حقوق ال بوضوح، على ان تشريعات الطوارئ قد و معظم الدساتير التي تمت دراستها، 

كما تنص بعض الدساتير، مثل دساتير كمبوديا وجنوب افريقيا،  91 معينة، خصوصا حظر التعذيب.

ولكن يبدو  92 في الحقوق. تقاصاالنفيما يتعلق بعملية  اإلنسانبشكل واضح، بان تطبق التزامات حقوق 

مما تصوره العهد الدولي أكبر لحقوق بشكل اتسمح بانتقاص  أخرىفي دول  اتالتشريعأو  ان الدستور

تقاص من نغيره من االتفاقيات؛ فمثال يسمح دستور سريالنكا باالأو  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

                                                             
عاً اقرب على مستوى الممارسة ظلت مصر تعيش تحت حالة طوارئ حتى عقب االطاحة بالرئيس مبارك. وتحت حكم النظام السابق ظلت مصر تعيش وض - 85

الذي تبناه الرئيس مبارك في يوليو  391( ومؤخرا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3210)مع توقف قصير االمد عام  3217إلى حالة طوارئ مستمرة منذ عام 
مددت الحكومة العسكرية  9033 سبتمبر 30للمجلس االعلى للقوات المسلحة بتاريخ  323والذي مّدد حالة الطوارئ لعامين آخرين.  وبموجب المرسوم رقم  9030

لكي توسع قليال من نطاقه لتغطية مجموعة واسعة من االوضاع. بما في ذلك ليس فقط اإلرهاب وانما أيضاً االضطرابات  391ببساطة المرسوم الرئاسي رقم 
(. وانتهت حالة الطوارئ http://www.egyptiancabinet.gov.eg/Decrees/PresidentialDecrees.aspxالمحلية من الدرجات المختلفة )انظر الرابط 

 .9039مايو  33في 
 (. 31) 12، 10(، 9) 17أعاله(، المواد  13)الحاشية السفلية رقم  9004انظر على سبيل المثال، دستور الصين لعام  - 86
 (، موجود على الرابط:9033سبتمبر  32) 323م المجلس االعلى للقوات المسلحة رقم مرسو - 87

http://www.cabinet.gov.eg/Decrees/PresidentialDecrees.aspx . 
 ، متاح على الرابط :9004لعام  ، قانون احتياطات الطوارئ المدنية32المادة  - 88

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents  9004احتياطات الطوارئ المدنية لعام ’. اللقاء نظرة عامة عن القانون انظر قانون  :
 د على الرابط :موجو‘ موجه مختصر )معدل(. 

http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/132428/15mayshortguide.pdf . 
 أعاله(.  10انظر المصادر الواردة أعاله، )الحاشية السفلية رقم  - 89

)موجود على الرابط  337، المادة 3223، والدستور السياسي لبيرو ، 930 – 939( المواد 3223الدستور السياسي لكمبوديا ) - 90
http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html ) 

 ، والتعديل، موجود على الرابط :3240( من دستور جمهورية اندونيسيا، عام 3) 913انظر مثال المادة  - 91
www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/uud1945_en  3322( من دستور الفيدرالية الروسية، 3) 01، والمادة . 

 .3223من دستور كمبوديا، عام  23( دستور جمهورية جنوب افريقيا والمادة 3) 37المادة  - 92

http://www.egyptiancabinet.gov.eg/Decrees/PresidentialDecrees.aspx
http://www.cabinet.gov.eg/Decrees/PresidentialDecrees.aspx
http://www.cabinet.gov.eg/Decrees/PresidentialDecrees.aspx
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/132428/15mayshortguide.pdf
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عض الدول، مثل الصين وفوق ذلك فان ب 93 الحماية الهامة. أشكالقاض، مما يزيح احد  أمامحق المثول 

 لالنتقاص.حدود واضحة أي   رهاوسوريا، ال تتضمن دساتي

وية لالعتبارات األولقوانين الطوارئ، التي يتم تبنيها، باعطاء  تتميزأما على صعيد الممارسة فكثيرا ما 

ان تكون  الممنوحة لألجهزةة األمنيلوائح الأو  ة على حساب الحقوق الفردية. ويمكن للتشريعاتاألمني

. فلوائح الطوارئ في تايالند وقوانين من العملية البرلمانية العادية ابعادهاضارة بشكل خاص بعد 

عاله يقفان كمثلين شاهدين على ذلك. وفي سريالنكا ية السودانية اللتان تم نقاشهما أالطوارئ الفرع

، 1248عززت لوائح الطوارئ، التي تبنتها السلطة التنفيذية بموجب القانون الوضعي لالمن العام لعام 

شخص دون مذكرة اعتقال، ووضعه في الحبس أي   على اعتقالمن سلطات الشرطة والجيش 

االصدقاء وقبول اعترافات تم تقديمها لكبار أو  سرةألوحرمان المحتجزين من االتصال با، اإلنفرادي

 94 تحت االرغام. ع منهان "االعتراف" قد انتز في اثباتمسئولي الشرطة مع القاء العبء على المتهم 

مرتبة دستورية، قد  اآلنُمنح  ، لكناالستعمار عهدإلى  من العام، والذي يعودلألان القانون الوضعي 

وهذا يمثل  95محكمة"أي   أمامحكم طوارئ ال يتعرض للمساءلة أو  أمر أو نص على ان "اي لوائح

فيها مارسة كثيرا ما تكون لوائح الطوارئ موالية للمحكمة لكنه يعكس أي   إلزاحةنموذجا متطرفا 

 موضوعا لمراجعة قانونية محدودة ان لم تكن معدومة.

الطوارئ استثنائية ويجب بالتالي ان تكون مدتها محدودة حيث يسري مفعولها فقط للفترة  أوضاعان 

قانونية عديدة تدابير تحد من مدة  أنظمة. وقد اقامت ئهاالتي يستمر فيها الوضع الذي تسبب في نشو

نه، ذكر جنوب افريقيا بشكل خاص أل هنا استمرار الطوارئ وتتطلب دعما مستمرا للتمديدات. ويجدر

 21الهيئة التشريعية وهو محدود بـ يعتبر من مسئولياتكما لوحظ سلفا، فان اعالن حالة الطوارئ و

يوما، موافقة الهيئة التشريعية.  61ال تتجاوز حقةـ التي يجب أن يوما. وتتطلب عمليات التمديد الال

جب السلطات فوق وبانقضاء الحد الزمني ذي الصلة فان حالة الطوارئ، واي تشريع تم تبنيه بمو

 ،األولالتمديد  يتطلبفقط، وبعدها  ا  يوم 14ى لمدة وفي كينيا تسري حالة الطوارئ األول تسقط. ،العادية

تمديد بعد ذلك أي   كما يتطلبالهيئة التشريعية  أعضاءثلثي  أغلبيةموافقة  ،والذي يستمر لمدة شهرين

96.األعضاءثالثة ارباع  أغلبيةموافقة 
حماية ديمقراطية واضحة ضد استغالل سلطات وهذا يوفر  

صارت قوانين الطوارئ ملمحا شبه دائم. ففي اسرائيل ظل تشريع  لطوارئ. ولكن في العديد من الدولا

، وفي سوريا 1257، وفي اجزاء من الهند منذ عام 1247 عام منذ الطوارئ قائما بشكل مستمر تقريبا

                                                             
 موجود على الرابط : 30، المادة 3271دستور جمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية،  - 93

http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/1978ConstitutionWithoutAmendments.pdf . 
 ، موجود على الرابط: 3247لعام  90القانون الوضعي لألمن العام، رقم  - 94

http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/actsandordinance/public_security_ordinance.htm وبموجب الجزء .
منح السلطة التنفيذية ضمن سلطات أخرى، سلطة إصدار لوائح طوارئ قد تسمح باالحتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة ؛ وتمنح سلطة دخول الثاني من القانون ت

جنايات التي في ذلك ال وتفتيش واالستيالء على ممتلكات؛ وتعديل أو تجميد عمل أّي قانون )مع االستثناء فقط للدستور( ؛ وانشاء محاكم خاصة لمحاكمة جناة، بما
ولي الدولة. وللنقاش انظر تنشأ بموجب لوائح الطوارئ. وباإلضافة إلى ذلك فان القانون يمنح حصانات واسعة للغاية من المقاضاة الجنائية أو القضايا المدنية لمسئ

A. Wedagedara, ‘The Continuing “State of Emergency ”موجود على 9033ن الدفاع( ، سبتمبر في سريالنكا )معهد الدراسات والتحليالت لشئو ،
 الرابط :

http://www.idsa.in/idsacomments/TheContinuingStateofEmergencyinSriLanka_awedagedara_050911لل ً حصول على . انظر أيضا
، )اكتوبر ’ Sri Lanka: Briefing to the UN Committee Against Torture‘تفاصيل حول تمديد حالة الطوارئ في سريالنكا، منظمة العفو الدولية 

 (، موجود على الرابط :9033
-82d0-4f37-8ba5-http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/016/2011/si/2bb1bbe4

70cbfec5bb2d/asa370162011en.pdf ود ( موج9002; ؛ المفوضية الدولية للقضاة ، )ورقة موجزة لسريالنكا : قوانين الطوارئ والمعايير الدولية( )مارس
 . FINAL.pdf-Mar09-BriefingPaper-http://www.icj.org/IMG/SriLankaعلى الرابط 

 أعاله(.  24( من القانون الوضعي لالمن العام )سريالنكا( )حاشية سفلية رقم 33) 1المادة  - 95
 ، النص موجود على الرابط :9030من دستور كينيا لعام  01ادة انظر الم - 96

http://www.parliament.go.ke/index.php?option=com_content&view=article &id=83&Itemid=79      

http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/1978ConstitutionWithoutAmendments.pdf
http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/1978ConstitutionWithoutAmendments.pdf
http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/actsandordinance/public_security_ordinance.htm
http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/actsandordinance/public_security_ordinance.htm
http://www.idsa.in/idsacomments/TheContinuingStateofEmergencyinSriLanka_awedagedara_050911
http://www.idsa.in/idsacomments/TheContinuingStateofEmergencyinSriLanka_awedagedara_050911
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/016/2011/si/2bb1bbe4-8ba5-4f37-82d0-70cbfec5bb2d/asa370162011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA37/016/2011/si/2bb1bbe4-8ba5-4f37-82d0-70cbfec5bb2d/asa370162011en.pdf
http://www.icj.org/IMG/SriLanka-BriefingPaper-Mar09-FINAL.pdf


22 
 

. وتظهر 1273، وفي سريالنكا منذ عام 1281ذ عام ، وفي مصر من2111 عام وحتى 1263منذ عام 

لت بشكل فعلي ا أشكالضعف  مثلةهذه األ قاعدة. وهذا إلى  ستثناءاتالالحماية المالئمة، والتي حو 

 نظمةاألإلى  ضافةالمتسلطة التي ال تخضع ألي كوابح مثل سوريا ومصر، باإل نظمةاألينطبق على 

 .، مثل اسرائيل والهند وسريالنكاأمنيتشترك بشكل قوي في نموذج  التي غلبيةاأل أنظمةأو  الديمقراطية

هجمات ، مثل سريالنكا صار فرض قوانين الطوارئ مرتبطا بشكل جلي بالدولوفوق ذلك ففي بعض 

 97 .1383رقم  األمنسبتمبر التي سمحت بصدور قرار مجلس  11

قوانين طوارئ غير أو  تشريعاتيمكن للمراجعة القضائية أن تعمل كشكل حماية هام ضد استغالل 

ال توفر مراجعة  ،. وكما ُذكر اعاله فان عدة دول، مثل سريالنكااإلنسانمتوائمة مع معايير حقوق 

تنص بشكل واضح على التدقيق القضائي في حاالت  نظمةاأل العديد منقضائية. وعلى عكس ذلك فان 

المحاكم بسلطة الحكم  دزو  تُ  ،ى سبيل المثالالطوارئ وقوانين الطوارئ. وفي جنوب افريقيا وكينيا، عل

ُتتخذ بموجب مثل هذا أخرى  أفعالأو  وتجديدها وأي تشريعات عالن حاالت الطوارئفي صالحية إ

دستور للمحكمة يمكن ان ُتحال عملية مواءمة اعالن حالة طوارئ مع الوبالمثل، ففي تايالند  98االعالن.

ولكن حتى حين يتم النص على ذلك فان المراجعة القضائية قد تكون محدودة على مستوى  99الدستورية.

ان ينظر في تردد القضاء  على بوجه خاص، ،الممارسة بسبب مراعاة احترام القضاء. وهذا ينطبق

في تقييم  أكبر كان هناك وجود لحالة طوارئ ولكن القضاة اظهروا رغبة إذا  بشكل مستقل فيما

مثال قضى  100ضد وزير الداخلية، .الطوارئ. ففي أ الفعلية التي ُتتخذ في تمديد حاالت تجراءااإل

المشتبهين في التورط  جانبالجل غير مسمى لأل اإلداريالمملكة المتحدة بأن االحتجاز مجلس لوردات 

  101ابعادهم، يعتبر احتجازا تمييزيا وبالتالي غير قانوني. في ظل عدم إمكانيةية إرهاببنشاطات 

كانت  منهايبدو ان العديد  إذقوانين الطوارئ، ب الخاصة حكامبينما للمحاكم المحلية سجل مختلط من األو

محاكم بعض الما يعتبر دون شك بأنه جانب شديد الحساسية، فان في التنفيذيمترددة في تحدي الجهاز 

رت ضد تمديد حاالت الطوارئ قد اتخذت موقفا قويا   خرىاأل أنها بحجة . فمحكمة باكستان العليا مثال حذ 

 :اإلنسانحكم القانون وتيسر انتهاكات حقوق  ،بشكل خطير ،ستقوض

تنازل الصلة منطقية بموضوع اعالن الطوارئ فان ية ساسلم يكن لتجميد الحقوق األ ما

الل فترة طوارئ من خ الحقوق تجميدن سلطات تعسفية وغير محدودة من لرئيس عل

. اإلنساناستبداد وفوضى ويكون لها عواقب وخيمة على حقوق إلى  المرجح ان تقود

قل قدر من ن حالة طوارئ  بموجب الدستور، بأويجب ان تمارس سلطات الرئيس باعال

 102لحقوق والحريات ]...[.ل ضطراباال

حينما اعلن  2118، قد صارت جلية عام 1227ان الطبيعة المستنيرة لهذا الحكم، التي تعود لعام 

طوارئ، التي صادقت عليها المحكمة العليا بعد ان تمت الالرئيس الباكستاني حينذاك، مشرف، حالة 

 تنحية القضاة الذين كانوا قد عارضوها:

                                                             
 .9001لعام  07لوائح رقم ‘ منع وحظر اإلرهاب ونشاطات إرهابية محددة’، الطوارئ، 0الالئحة  - 97
أعاله(، المادة  21)حاشية سفلية رقم  9030(؛ دستور كينيا لعام 3) 37أعاله(، المادة  19)حاشية سفلية رقم  3221جمهورية جنوب افريقيا عام انظر دستور  - 98
01(0.) 
 .310أعاله(، المادة  31(، )حاشية سفلية رقم 9007دستور جمهورية تايالند ) - 99

 أعاله(. 10فلية رقم )حاشية س أ. وآخرون ضد وزير وزارة الداخلية - 100
 المصدر السابق.  - 101
 (. 3221يوليو  91)محكمة باكستان العليا،  P.L.D. (S.C.) 57[ 3222] فاروق احمد خان ليقاري وآخرون ضد فيدرالية باكستان وآخرون - 102
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وهجمات انتحارية باستخدام  إرهابوُمنيت باكستان كلها بتطرف في اآلونة األخيرة 

لغام، بما في ذلك هجمات مماثلة على القوات المسلحة أقنابل وقنابل يدوية وصواريخ و

حينما أدى هجوم مماثل على  2118اكتوبر  17تعزيز القانون، بلغت أوجها في  أجهزةو

ا  شخص 511من أكثر واصابة  األقلشخصا على  151مقتل نحو إلى  حشد جماهيري

اعالن أمر الطوارئ من  إصدارإلى  باصابات خطيرة. وهذا الوضع الذي قاد خرينآ

امرين آخرين اشير اليهما اعاله،  إصدارإلى  ضافةباإل 2118نوفمبر  الثالث مناليوم 

والثاني عشر  1288كان مشابها للوضع الذي كان قد ساد البالد في الخامس من يوليو 

ارج نطاق الدستور تمت المصادقة عليها خت مبررا اتخاذ خطوا 1222من اكتوبر 

 قضية بيجوم نصرات بوتو ضد قائد اركان الجيشبواسطة محكمة باكستان العليا في 

(PLD 1977 SC 657) الرئيس التنفيذي وسيد ظفر علي شاه ضد بيرفيز مشرف ،

قة أن الدستور لمصلحة الدولة ولرفاه الشعب، مع حقي (PLD 2000 SC 869)لباكستان 

 لفترة مؤقتة.فقط، واعتبر مجمدا  ينتقص وانما لم

حكم محكمة  2118االحداث المحيطة بفرض قانون الطوارئ عام  أيدتلتواءات القدر وفي احدى إ

 .2117ساهمت في استقالة الرئيس مشرف عام  بينما 1227باكستان العليا عام 

 رها قوانين ميافحة اإل 3-2

دراسة ل وفقاسبتمبر، وذلك  11 هجمات منذ دولة 141 منأكثر  في رهاباإل مكافحةل اتتشريع سن تم

 الهند في كما ،عهد بعيدإلى  رهابإلا مكافحة تشريعات بعض تاريخعود وبينما ي 103أجريت مؤخرا.

فان الكثير منها  ،(1281) تركياو( 1282) وسريالنكا ،( 1222) وبيرو ،(1247) وإسرائيل ،(1257)

 في سيما وال ،دوليال رهاباإل لمواجهة رهاباإل مكافحة اتتشريع سنويجري  تاريخ اقرب.إلى  تعود

 المملكةأو  مريكيةاأل المتحدة الواليات مثل ،هخطرل عرضةأكثر تكون أو  منه مباشر بشكل تتضرر دول

 الديمقراطيةلحماية  افريقيا جنوب قانون مثل ،1383 األمن مجلس قرار تعزيز زعمبأو  ،المتحدة

 هو كما محددة، إرهاب وادثرد على حأو  104به، الصلة النشاطات ذاتو رهاباإل ضد الدستورية

 2111.106 في نيجيريا فيأو  2113،105 عام المغرب في الحال

الطبيعة المعقدة إلى  يعود السبب فيها، والتي رهابفي قوانين مكافحة اإل المثيرة لألخذ والردان المالمح 

بشكل فعال، تتطلب الفحص والتدقيق بعناية.  رهاباإلية والصعوبات في مكافحة رهابللنشاطات اإل

في بشكل كبير  تتفاوت رهابوعلى مستوى الممارسة فان العملية التي يتم بها تبني تشريعات مكافحة اإل

يتم العاجل حيث أو  وقد استخدمت العديد من الدول العمليات التشريعية ذات المسار السريع ؛االختالف

                                                             
(، موجود على الرابط 9039سبتمبر )مايو  33منظمة هيومان رايتس واتش، باسم األمن : قوانين مكافحة اإلرهاب على امتداد العالم منذ هجمات  - 103

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/global0612ForUploadFinal.pdf . 
موجود على الرابط  9004لعام  33قانون حماية الديمقراطية الدستورية ضد اإلرهاب والنشاطات ذات الصلة به، قانون رقم  - 104

http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=67972 . 
(، النص الفرنسي Loi no. 03-03 relative à la luttecontre le terrorisme، )9003مايو  99حول مكافحة اإلرهاب في يوم  03-03 القانون رقم - 105

. ، التشريع المعني اجيز كقانون خالل .ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=142#l142http://www.justice.govموجود على الرابط 
 . 9003مايو  31اقل من اسبوعين بعد هجوم الدار البيضاء في 

(، موجود على الرابط 9033يونيو  3) 30، قانون رقم 9033كما في نيجيريا، انظر قانون )الوقاية من( اإلرهاب لعام  - 106
done.pdf-http://easylawonline.files.wordpress.com/2011/09/terrorism في العملية التي قادت إلى تبني قانون الوقاية من اإلرهاب، انظر ، .I.T. 

Sampson and F.C. Onuoha, ‘Forcing the Horse to Drink or Making it Realise its Thirst’? Understanding the Enactment of 
Anti-Terrorism Legislation (ATL) in Nigeria’, Perspectives on Terrorism, (2011 المجلد ,)موجود على الرابط 4-3، ص 0 ،

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article /view/154/html   . 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/global0612ForUploadFinal.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/global0612ForUploadFinal.pdf
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=67972
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=67972
http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=142#l142
http://easylawonline.files.wordpress.com/2011/09/terrorism-done.pdf
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مسار سريع  إجراءاتالنظام العادي لسن التشريعات عبر البرلمان، سواء كان ذلك بموجب  تسريع

طوار المختلفة اقع للفترات العادية للنظر في األبحكم االمر الو أكثر تسريع من خالل أو  موجود سلفا

الكونغرس  الذي تبناه مريكيةعلى ذلك هي قانون باتريوت للواليات المتحدة األ مثلةواأل 107للقوانين.

 سبتمبر. 11 هجمات التي تم تبنيها منذ رهاباالمريكي، ومعظم القوانين البريطانية لمكافحة اإل

مختلفة، فان استخدامها  أسبابمع أن اللجوء لعمليات المسار السريع التشريعية في الممارسة يحدث لعدة 

متصورة للوضع. أو  من عجلة حقيقية أساسة على أمنييعتبر شائعا بشكل خاص عند تبني تشريعات 

كثيرا ما تعني ان الوقت المتاح للحوار البرلماني ُيقل ص بشدة؛ فما يستغرق في العادة عدة ‘ العجلة’وهذه 

اشهر يمكن ان يتم خالل بضعة ايام والمخاطر المتأصلة في عمليات المسار السريع واضحة. وقد 

همية القدرة على بأ‘( لجنة الدستور)’اصة بالدستور الخ اعترفت لجنة مجلس لوردات المملكة المتحدة

سريعة أو  تشريعية عاجلة جراءاتتخاذ إحين تكون هناك حاجة إلالعاجلة  التشريع إجراءاتاستخدام 

هذه إلى  لمواجهة وضع أزمة لكن تسلط الضوء بنفس القدر على مشاكل عديدة تنبثق من اللجوء

المقترحات التشريعية التي يتم تبنيها  في كافيالبرلماني التدقيق لل( االفتقار 1الممارسة وهذا يتضمن 

ال تتطلب حاجة  أوضاعالعاجلة في  جراءاتساءة استخدام اإل( احتمال إ2العاجلة ؛  جراءاتاإلعبر 

 كثر ( االحتماالت األ4ة؛ القوانين التي يتم تبنيها عبر العمليات المعني  ورصانة ( مستوى جودة 3للعجلة؛ 

العملية على ألصحاب الحمالت والمنظمات ذات االهتمام في محاولة التأثير بالنسبة ة دي  محدو

التصرف على إلى ’البرلمان يتجه على خطر ان  اللجنة شددت ذلك فانإلى  ضافةوباإل 108التشريعية.

ظل ، مثل حقيقة ان القوانين التي ُتجاز عبر عمليات المسار السريع كثيرا ما ت‘على مهل والتسلقعجل 

 109سجل القوانين. في يةقاب

نطاقها  يتسع. وبقدر ما اإلنسانعددا من المخاوف من منظور حقوق  رهابتطرح تشريعات مكافحة اإل

التي  جراءاتيخضعون لإل الذين شخاصعرض وعدد األالسلوك التي ُتغطيها أ تكون شريحةبقدر ما 

على المستوى  رهاب. ويعني ضعف االفتقار للتعريف المتفق عليه لإلأكبر ُتتخذ بموجب هذه التشريعات 

اوسع لتطبيق  مؤثراتفي وضع  تبالغلة المتصورة للتهديد، أن الدول كثيرا ما العجإلى  إضافةالدولي، 

 رهابلجرائم اإل وشاملةشكل تبني تعريفات عريضة  ،الخصوصوجه على  ،خذ هذا. وقد ااألمنقوانين 

 في قوانينها.

بواسطة  أويالت واسعة قد تم التشديد عليهدقيقة وبطريقة ال تحتمل تالتعريفات ال من طاران الحاجة إل

المتحدة  األمموتوفر مسودة التعريف الحالية لمقترحات اتفاقية  110.إنسانهيئات وخبراء مراقبة حقوق 

( بعض التوجيه في هذا الصدد. وهي 2112إلى  الدولي )والتي يعود تاريخها رهاباإل الشاملة حول

 ترتكب بواسطة شخص : اياتنطاق مسودة االتفاقية كجن إطارالتي تقع في  رهاباإل جناياتتعرف 

 بشكل غير مشروع وبقصدية، تسبب: و]...[ بأي وسيلة، 

                                                             
 HLدستورية. )حول سؤال تعريف المسار السريع / التشريعات العاجلة، انظر لجنة دستور المملكة المتحدة، تشريعات المسار السريع: تبعات وأشكال حماية  - 107

Paper 116-I/III, 2008-09 موجود على الرابط:3(، المجلد ، 
 http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldconst/116/116.pdf تم تبني التعريف التالي لتشريعات 33 – 30, الفقرات .

رية: مشروعات قوانين ]...[ والذي تقدمه الحكومة للبرلمان يجب سنه بشكل سريع ]...[ وثم تستخدم سلطتها في المبادرة المسار السريع بواسطة اللجنة الدستو
 (. 97التشريعية وتحكمها في زمن البرلمان للتأكد من تمريرها )المصدر السابق، الفقرة 

 . 41 – 44الفقرات  3أعاله( المجلد  307السفلية رقم  لجنة المملكة المتحدة الدستورية، تشريعات المسار السريع )الحاشية - 108
 . 00، الفقرة 3المصدر السابق، المجلد  - 109

تقرير المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحقوق األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب. بعثة لدولة بيرو، وثيقة األمم المتحدة  - 110
A/HRC/16/51/Add.3 ،30  99قرة ، الف9030ديسمبر . 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldconst/116/116.pdf
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 أو  االيذاء الجسدي الخطير ألي شخص ؛ أو  الوفاة (أ 

 أو خاصة، بما في ذلك مكان استخدام عام،الأو  عامةالممتلكات الخطير بالضرار اإل (ب 

 أو  بيئة؛أو  منشأة بنية تحتيةأو نظام مواصالت عام، أو منشاة تابعة لدولة، 

)ب( من  1مشار اليها في الفقرة  أنظمةأو  منشآتأو  مكنةأأو  ضرار بممتلكاتاإل (ج 

خسارة اقتصادية كبيرة، حين يكون إلى  ديح ان تؤرج  يُ أو  هذه المادة، تؤدي

أو  ،اجبار الحكومةأو  بسياقه، هو ترويع السكانأو  السلوك، بطبيعتهالغرض من 

  111عمل.أي   تمتنع عن أداءأو  ن تعملأ ،منظمة دولية

و قد طور المقرر الخاص  112.(2114) 1566رقم  األمنيمكن ان يوجد تعريف مماثل في قرار مجلس 

ز على الصلة بين الجدية والمقصد والدقة في معايير ترك   ،بالمثل ،رهابلالمم المتحدة لمكافحة اإل

 113التحديد.

سبتمبر  11 هجمات ة التي تم تبنيها منذاألمنيهذا المنظور فان الكثير من التشريعات خالل وبالنظر من 

 2116مارس  6الصادر في  رهابالقانون الفيدرالي لمكافحة اإلات. ففي روسيا مثال أتى إشكاليتتضمن 

 ،ايدولوجية عنف وممارسة’]...[ كـ رهابويعرف القانون اإل 114.رهابتعريف مثير للجدل حول اإلب

، وهي أيدولوجية منظمات دوليةأو  هيئات حكومات محليةأو  ر في تبني قرار لهيئات سلطة دولةتؤث

ان  115‘.العنف غير المشروع أعمالمن  أخرى أشكالبذات صلة بتخويف السكان و)أو( وممارسة 

بشكل  إشكالي تعريف وه‘ تأثيرالممارسة ’إلى  ضافةباإل‘ ايدولوجيا عنف’إلى  حقيقة ان التعريف يشير

والتي تكمل ‘ يإرهابنشاط ’. وفوق ذلك فان تعريف فكرة أفرادركز على معتقدات يخاص، من حيث انه 

من أشكال غيرها أو  معلوماتيةالمساعدة ال’شمل ، يعتبر اوسع وي2116بموجب قانون ‘ إرهاب’كرة ف

نشر وية، إرهابفكار ألترويج ال’؛ و ‘رهاباإل أعمالفاذ لعمل من ناإلأو  االعدادأو  للتخطيطالمساعدة 

  116‘.هذا النشاطتبرير ضرورة ممارسة مثل أو  ية، اثباتإرهابمعلومات تحض على نشاطات أو  مواد

 13-13الذي يحتوي عليه القانون الجنائي المغربي في القانون الفرعي رقم  رهابتعرض تعريف اإل

 أيضا   ،2113عام  117ية في الدار البيضاءرهاب، والذي تم تبنيه عقب الهجمات اإلرهابلمكافحة اإل

 رهاباإلتعريف ( من القانون الجنائي المعدل فان 1) 217نطاقه. وبموجب المادة اتساع لالنتقاد بسبب 

أو  يرتكب عمدا في عالقة بمشروع فردي’ ]...[ حين  أفعاليحتوي على ارتكاب فعل من ضمن قائمة 
                                                             

111
 91، الجلسة السادسة )3221ديسمبر  37في  930/  03انظر تقرير اللجنة الخاصة التي انشئت بموجب قرار الجمعية العمومية  - 

(. المفاوضات فيما 3) 9، مسودة المادة  9(، ملحق رقم 9009فبراير  33) A/57/37(، وثيقة األمم المتحدة 9009فبراير  3 –يناير 

 930/ 03التفاقية ما زالت مستمرة : انظر مؤخرا، تقرير اللجنة الخاصة التي تأسست بموجب قرار الجمعية العمومية يتعلق بمسودة ا

؛ وفيما يتعلق بمسودة تعريف جنايات A/66/37(، وثيقة األمم المتحدة 9033ابريل  30 – 33) 30، الجلسة رقم 3221ديسمبر  37و 
 .  30اإلرهاب، انظر الحاشية السفلية السابقة، الفقرة 

112
 . 3( الفقرة 9004) 3011قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  - 

113
ديسمبر  A/HRC/16/51/Add.3 ،30انظر تقرير المقرر الخاص لمكافحة اإلرهاب: بعثة إلى بيرو، وثيقة األمم المتحدة  - 

؛ وتقرير المقرر الخاص لمكافحة اإلرهاب، استراليا: دراسة حول االلتزام بحقوق اإلنسان اثناء مكافحة اإلرهاب،  99، الفقرة 9030
 . 33، الفقرة 9001ديسمبر  A/HRC/4/26/Add.3 ،34وثيقة األمم المتحدة 

114
 ، موجود على الرابط :9001س مار 1)حول مكافحة اإلرهاب(، في  FZ– 30القانون الفيدرالي رقم  - 

http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4365  هـ( و )و( وضع القانون مبادئ 9) 3، المادة( )
االحتجاز ’مكافحة اإلرهاب في الفيدرالية الروسية، تم تعريف رد الفعل ليتضمن قانونية وإجراءات تنظيمية إلدارة عمليات خاصة ب

 ( )ب((.  4) 3)المادة ‘ والمنع والقمع واالفشاء والتحقيق في فعل إرهاب )الصراع ضد اإلرهاب(
115

 (. 3) 3أعاله(، المادة  334)الفيدرالية الروسية()حاشية سفلية رقم  9001قانون حول مكافحة اإلرهاب لعام  - 
116

 (. 9) 3المصدر السابق، المادة  - 
117

 أعاله(. 300)المغرب( )الحاشية السفلية  03-03القانون رقم  - 

http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4365
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4365


26 
 

وتتضمن  118‘ العنف.أو  الترهيبأو  المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويفإلى  جماعي يهدف

تزوير النقود أو  ارتكبت عمدا : السرقة وتزييفإذا  رهابمستوى اإلإلى  التي قد ترقى فعالقائمة األ

هو عريض وفضفاض  رهابرحت مخاوف بأن هذا التعريف لإلوطُ  119وانتهاك لوائح حماية البيانات.

وفي سياق نظرها في  120.رهابحماية مالئمة للمشتبهين في القضايا التي تتصل باإل أشكالوال يوفر 

مم المتحدة عن قلقها بأن القانون لتابعة لألالتعذيب ا مناهضةية عب رت لجنة آخر تقارير المغرب الدور

نص إذا  اال جنايةال توقع عقوبة في كما هو مطلوب لدعم مبدأ أ رهابلم يضع تعريفا دقيقا لإل’ 13-13

االعتذار عن ’الجديدتين  الجنايتينالطريقة التي صيغت بها  أيضا  وانتقدت اللجنة  121‘.عليها القانون

 أيضا  و]اللجنة[ قلقة ’، مع مالحظة ان  13-13قانون ضعتا في اللتين وُ 123‘التحريض’، و‘ 122رهاباإل

والتحريض عليه كجنايات يمكن تعريفها كذلك  رهابف مناصرة اإلعر  من حقيقة ان القانون المعني يُ 

ي الصين اجاز المجلس التشريعي . وف124‘حتى لو لم تكن تتعلق بالضرورة بخطر فعلي بعمل عنف

 ية بأنها : رهابف النشاطات اإلعر  يُ  2111قرارا في اكتوبر 

نشاطات تتم عن طريق العنف والتدمير والتخويف وغيرها من الوسائل لخلق ذعر 

أو  المنظمات العالمية والتسببأو  الدولة أجهزةتهديد أو  العام ألمنلتهديد أو  اجتماعي

 لمنشآت العامةباضرار إلفقد كبير في الممتلكات واأو  احداث خسائرمحاولة التسبب في 

إلى  ضافةضرار االجتماعية الكبيرة، باإلعرقلة النظام العام وغيرها من األعاقة وإأو 

  125.أخرىوسائل أو أي   التمويلأو  التحريضبعاله لدعم النشاطات الواردة أ ممارسات

                                                             
 ( من القانون الجنائي المغربي كما عدلت موجود على الرابط:1) 217المادة  - 118

http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=142#l142) إذا  ، إرهابية أفعاال اآلتية الجرائم تنص على أنه: تعتبر
 :العنفأو  الترهيبأو  التخويف بواسطة العام بالنظام الخطير المسإلى  يهدف جماعيأو  فردي عبمشرو عمدا عالقة لها كانت

أو  ، العام القرض سنداتأو  النقود تزويرأو  تزييف - 2 احتجازهمأو  اختطافهمأو  حرياتهم علىأو  سالمتهم علىأو  األشخاص حياة على عمدا االعتداء - 1

أو  التخريب - 3 القانون هذا من 362و 361و 361 الفصول في عليه المنصوص التزييفأو  التزويرأو  ، والعالمات والطوابع والدمغات الدولة أختام تزييف

أو  البريةأو  البحريةأو  الجوية المالحة منشآت إتالفأو  إتالفهاأو  النقل وسائل من أخرى وسيلةأو أي   السفنأو  الطائرات تحويل - 4 ؛ اإلتالفأو  التعييب

 الذخيرةأو  المتفجراتأو  األسلحة استعمالأو  ترويجأو  نقلأو  حيازةأو  صنع - 6األموال؛  السرقة وانتزاع-5 ؛ االتصال وسائل إتالفأو  تخريبأو  تعييب

 في التوالي على إليها مشار أخرى أداء سيلةوأو أي   الشيكات تزييفأو  تزوير - 7 ؛ للمعطيات اآللية المعالجة بنظم المتعلقة الجرائم - 8القانون؛  ألحكام خالفا

 من عليها المتحصل األشياء إخفاء - 11 ؛ اإلرهاب أفعال من فعل ارتكابأو  إعداد ألجل اتفاقأو  عصابة تكوين - 2دونة التجارة؛  من 331و 316 المادتين

 .بذلك علمه مع إرهابية جريمة
119

 أعاله(. 117المعدلة )حاشية سفلية رقم ( من القانون الجنائي المغربي 1) 217المادة  - 
، موجود على الرابط  2111يونيو  11انظر مثال منظمة العفو الدولية )استمرار انتهاكات ضد أفراد مشتبهين باإلرهاب المتعلق بنشاطات في المغرب( ،  - 120

-b9cf-442e-f0b4-http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/013/2010/en/21eb0965
69ce9e65f393/mde290132010en.pdf.  

، موجود على الرابط 2111ديسمبر  CAT/C/MAR/CO/4 ،21مالحظات ختامية للجنة مناهضة التعذيب: المغرب، وثيقة األمم المتحدة  - 121

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.CO.4_en.  تقرير مقدم ’. انظر أيضا  المفوضية الدولية للحقوقيين، 7، الفقرة

قاسية أو ضة التعذيب حول فحص التقرير السنوي الرابع للمملكة المغربية بموجب  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة الإلى لجنة مناه
 (، موجود على الرابط:2111)اكتوبر ‘. الال إنسانية أو المهينة

 Morocco.pdf-CAT47-http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/ICJ.  
 بين تتراوح وبغرامة سنوات ستإلى  سنتين من بالحبس يعاقب’ أعاله(:  117للقانون الجنائي المعدل )الحاشية السفلية رقم  2-217بموجب المادة  - 122

أو  العمومية االجتماعاتأو  األماكن في بها المفوه التهديداتأو  الصياحأو  الخطب بواسطة إرهابية جريمة تكون بأفعال أشاد من كل مدره 2110111و 110111

 المعروضة الملصقات بواسطةأو  العمومية االجتماعاتأو  األماكن في المعروضةأو  للبيع المعروضةأو  الموزعةأو  المبيعة والمطبوعات المكتوبات بواسطة
 ‘.واإللكترونية البصرية السمعية اإلعالم وسائل مختلف بواسطة العموم أنظار على
 أعاله(.  117من القانون الجنائي المغربي المعدل )الحاشية السفلية رقم  5-217المادة   - 123
. وخضع للنقد أيضا  7، الفقرة 2111ديسمبر  CAT/C/MAR/CO/4 ،21المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب : المغرب، وثيقة األمم المتحدة  - 124

بواسطة منظمات غير حكومية: انظر ضمن اشياء أخرى تقرير مقدم من منظمة  13-13التعريف الجديد لإلرهاب والجرائم الجديدة التي تضمنها القانون رقم 

 أعاله(. 121لرابع للمملكة المغربية )الحاشية السفلية رقم العدالة الدولية للجنة مناهضة التعذيب حول فحص التقرير الدوري ا
 ، موجود على الرابط:9قرار حول موضوعات تتعلق بتعزيز عمل مكافحة اإلرهاب، المادة  - 125

 http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=9082&lib=law )لينيزانق، )الصين، توضيح التعريف القانوني لنشاطات اإلرهاب ً . . انظر أيضا
 ( موجود على الرابط :9033نوفمبر  4مكتبة الكونغرس )

http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402874_text.  

http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=142#l142
http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=142#l142
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/013/2010/en/21eb0965-f0b4-442e-b9cf-69ce9e65f393/mde290132010en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE29/013/2010/en/21eb0965-f0b4-442e-b9cf-69ce9e65f393/mde290132010en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.CO.4_en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.CO.4_en
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/ICJ-CAT47-Morocco.pdf
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http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402874_text
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402874_text
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. رهابتنميط وتمييز اثني محتمل ينتج عن قوانين مكافحة اإل تتعلق ببروزعن مخاوف  أيضا  تم التعبير 

ُترتكب  أفعال، والتي ُتطبق على 2111الكندي لعام  رهابومثال لذلك فقرة الدافع في قانون مكافحة اإل

ليس من المستغرب ان و 126‘.ايدولوجيأو  دينيأو  سبب سياسيأو  هدفأو  جزء منها لغايةأو  كلها’

ر تعريف يكون هذا التعريف العريض قد طرح على الفور مخاوف بانه  أي شكل من يسمح بأن يفس 

استبعد  2111النيجيري لعام  رهاباإل منعوعلى عكس ذلك، فان قانون  127.إرهابك ارضالمعأشكال 

الغايات التي  ة منمن أجل غايتم إذا  اال‘ احتجاجكيرتكب  هيعرقل خدمة لكن’عمل أي من نطاقه 

  128يحظرها القانون.

فهي تحمل خطر انتهاك مبدأ الشرعية وتطبيقها  129ات عدة.إشكالي رهابتحمل التعريفات العريضة لإل

 ي. وفوق ذلك فانها عرضة ألن تقودإرهابعلى فعل ليس بالخطورة الكافية ليعاقب بشكل متشدد كنشاط 

يات وتوجيه ضربات األقلالتمييز ضد مجموعات إلى  ييمكن ان يؤد مماتطبيق انتقائي للقانون، إلى 

الذين يمارسون حقهم في  شخاصغيرهم من األأو  صحفيينأو  ناشطينأو  اإلنسانلمدافعين عن حقوق 

يب فان التعريفات أولئك الذين يعارضون الحكومة. ومن منظور الحماية ضد التعذأو  حرية التعبير،

مالئمة الحماية ال إلى أشكال خاصة كثيرا ما تفتقر أوضاعنطاق  إطارالمعنيين في  تخدم كمنفذ يضع

ما وهذا يثير القلق بشكل خاص بشأن االحتجاز الطويل  .محاسبة وبالتالي تعزز خطر التعذيبالوآليات 

 أحكامالقيود على و عن المتهمين والقيود على حريات الدفاع اإلداريقبل توجيه التهم واالحتجاز 

والتشريعات  رهاباستخدمت السلطات توليفة من قوانين مكافحة اإل إذالسودان مثاال الحصانة. ويعتبر 

 ةالحمايأو  إن االصالحات التشريعية ة والقانون الجنائي حول جنايات ضد الدولة لهذا الغرض.األمني

بموجب المرسوم  رهابالتفسير العريض لدفوعات اإل مثل حكم محكمة بيرو الدستورية بشأنالقضائية، 

تعتبر  130تعريفات اوضح تتسق مع المعايير الدولية، إلى  والذي قاد ،(1222) 25485القانوني رقم 

 .رهابفي تقييد نطاق تطبيق قوانين مكافحة اإل حاسمة

سن تشريعات الطوارئ، للرد على تهديدات محددة لكن تُ  مامثل، رهابقوانين مكافحة اإلان تسن قد يمكن 

مثل هذه القوانين جزءا ال فيه تصير  الذيبشكل ال نهائي تقريبا. وهذا هو الوضع، تحديدا  ةقد تظل مطبق

حفظ الشرطة لالمن لدى مجتمعات معينة، مثل اسرائيل  أعمال من أو مكافحة تمردعملية يتجزأ من 

 وسريالنكا وتركيا، على سبيل المثال ال الحصر.

من ان تصير دائمة بشكل افتراضي هو ادخال ما  رهابإلاحدى الوسائل الهامة لمنع قوانين مكافحة ا

لم يتم تجديده بعد إذا  ،ما اسقاط اوتوماتيكي لتشريعإلى  يسمى ببنود اآلجال المحددة. وهذه البنود تقود

فترة  المتعاقبة رهابقوانين اإل ما حدث في المملكة المتحدة حيث مددتانقضاء المدة المحددة له. وهذا 

وبعد المحاوالت غير الناجحة  131يوما . 21إلى  يوما ثم 14إلى  ايام 8احتجاز ما قبل توجيه التهم من 

                                                             
lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-http://laws-( موجود على الرابط S.C. 2001, c. 41) 9003انظر قانون مكافحة اإلرهاب لعام  -126 

11.7/index.html أدناه.  0في القانون الجنائي. للنقاش حول ذلك انظر القسم  13.03(، والذي وضع مادة جديدة هي 
 (، موجود على الرابط :9033نوفمبر  3، راديو آسيا الحر، )‘الصين: قانون مكافحة اإلرهاب يطرح مخاوف’ - 127

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ec268c426.html . 
 .  ass/legislation.php?id=881www.nassnig.org/n، موجود على الرابط 9033( من قانون منع اإلرهاب 3) 3المادة  -128 

مناطق الفضل الممارسات في مكافحة  30 –تقرير المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية خالل مكافحة التعذيب، مارتن اسشينين  - 129
  ، موجود على الرابط91، الفقرة 9030ديسمبر  A/HRC/16/51 ،,99اإلرهاب، وثيقة األمم المتحدة 

51.pdf-16-HRC-http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A . 
( على الرابط 9003يناير  3سيلفا ومواطنون آخرون )، دعوى قدمها مارسلينو تينيوا AI/TC-9009-030قرار المحكمة الدستورية ، ملف رقم  - 130

AI.html-2002-http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010 . 
ايام في االصل إلى  7قد زادت من  9000توجيه التهم بموجب قانون اإلرهاب لعام سبتمبر كانت الفترة القصوى المسموح بها لالحتجاز قبل  33عقب احداث  - 131
 ، موجود على الرابط : 302، المادة 9003يوما بتعديل قدمه قانون العدالة الجنائية لعام  34

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-11.7/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-11.7/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-11.7/index.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ec268c426.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ec268c426.html
http://www.nassnig.org/nass/legislation.php?id=881
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-51.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A-HRC-16-51.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html
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يوما، فان الفترة  21 إلى وحتى 42إلى  للحكومة الجازة تشريع يمدد فترة االحتجاز السابق لتوجيه التهم

له ُسمح ثم خضع لتجديد سنوي  يوما والذي كان قد 27إلى  يوما بعد تمديدها 14إلى  القصوى أعيدت

ويمكن لبنود اآلجال المحددة ان تشكل وسائل هامة لضمان التحكم  2111.132بأن ُيسقط في يناير 

فان  ،بمجرد نفاذها ،انها قد تستخدم السترضاء معارضين وانهامن الديمقراطي. ولكن هناك خطر 

ا. وبالطبع فان الممارسة مضطربة حتى ة وغيرها ستتمسك بشدة بالسلطات التي ُمنحت لهاألمني جهزةاأل

على المدونة  رهابمكافحة اإل إجراءاتالرأي العام قد يكفل ان تظل  أوواالغلبيات البرلمانية و/ اآلن

حقوق تكون هناك مخاوف جدية على فقط في شكل معدل حتى عندما  دجد  القانونية، وان كانت احيانا تُ 

 .اإلنسان

ويمكن أن يوضع مثل هذا  ؛مراجعة برلمانية بعد فترة معينة من تطبيقهإلى  أيضا  قد يخضع التشريع  

البرلمان  أغلبيةتكن  مع معرفة انه ما لمر بواسطة البرلمان. ولكن، ُيقرأو  الحكم في التشريع نفسه،

المفعول، فان مثل هذه اآللية بطبيعتها أضعف كثيرا من  نافذةتفضل تعديل التشريعات فانها ستستمر 

ما بعد  في مرحلة نود اآلجال المحددة. وقد اعتبرت لجنة المملكة المتحدة الدستورية التدقيقتضمين ب

وتفضل اللجنة ان  133التشريع بأنه يلعب دورا هاما بشكل خاص في قضية تشريعات المسار السريع.

يجب ان  السريعالمسار  عمليةتشريع يتم تبنيه عقب أي   وية، واناألولتشريعات المسار السريع ُتعطى 

عامين. وأوصت اللجنة، مرة مدة ، واال تتعدى عاممثل ان تكون المراجعة خالل لمراجعة، واألليخضع 

خروج أي   سنتين، وأنأو  لفترة مراجعة لسنة خاضعا  ، بأن الموقف االفتراضي يجب ان يكون أخرى

  134.ما يبررهعن ذلك ينبغي ان يكون له 

إلى  ضافةباإلفنموذجا لمزيج من هاتين اآلليتين.  2111الكندي لعام  رهابيقدم قانون مكافحة اإل

فان  2118عام محددة والتي سينقضي امدها مطلع  أحكامقابلة للتطبيق في استيعاب بنود آجال محددة 

وكما  135طالع بها خالل عامين من تبنيه.ضه وعمله يتم االحكامالقانون يتطلب مراجعة شاملة أل

سيتيح ’البرلمانية التي أجرت المراجعة فان الدافع وراء تضمين الحكم هو أنه  الحظت احدى اللجان

 136‘حكمي القانون وتأثيرهما على الكنديين بعد فترة مناسبة من الزمنإلى  للبرلمان الفرصة للوصول

. وأوصت 2116أوليا في اكتوبرعام اطلقت اللجنة الفرعية للبرلمان تقريرا غير كبير وعقب تأخير 

جلسات ’بـ المتعلقة ‘اآلجال المحددة’ذات الصلة بمسألتين خضعتا لبنود  حكامبتمديد األفي تقريرها اللجنة 

بشروط )نوع من  واالقرار االلزامي رهابن بأن لهم معلومات تتعلق باإلمشتبهي أشخاصمع ‘ التحقيق

من المالحظ، على  ولكن 137مين لم يستخدم في ذلك الوقت.من الحكأي   االعتقال االحترازي( مع ان

                                                                                                                                                                                             
k/ukpga/2003/44/contentshttp://www.legislation.gov.u وبالتالي تم تمديد الفترة القصوى 9000يوما عام  20.  لم تنجح محاولة لتمديد الفترة إلى ،

)النص موجود على  9001يوما بموجب قانون اإلرهاب لعام  91)التي تخضع لتجديد سنوي بواسطة البرلمان( إلى 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/11/contents .) 

يوما في مجلس اللوردات: انظر منظمة ليبرتي  49للفترة القصوى لالحتجاز دون توجيه تهم إلى  لتأمين تمديد أكثر   9001هُزمت محاولة الحكومة عام  - 132
Charge or Release. Terrorism Pre-Charge Detention – Comparative Law Study (، موجود على الرابط 9030، )يوليو 

charge-pre-2010-study-law-rights.org.uk/policy/reports/comparative-human-http://www.liberty-  تم تمديد فترة  9030وفي يوليو
 . 9033(؛ وسمح لذلك التمديد ان تنتهي مدة صالحيته دون تجديد الحق في يناير S.I. 2010/1909يوما لستة اشهر فقط، ) 91الـ

، 902-901، الفقرات 3(، المجلد HL Paper 116, 3 vols, 2008-09، تشريعات المسار السريع: تبعات وأشكال حماية دستورية )اللجنة الدستورية - 133
  nt.uk/pa/ld200809/ldselect/ldconst/116/116.pdfhttp://www.publications.parliameموجود على الرابط 

 المصدر السابق.  - 134
 أعاله(.  391)كندا( )حاشية سفلية رقم  9003من قانون مكافحة اإلرهاب لعام  340انظر المادة   - 135
موجود على الرابط   3( ص9007رهاب )فبراير العدالة األساسية في ازمنة غير عادية، التقرير الرئيسي للجنة الكونغرس الخاصة بقانون مكافحة اإل - 136

e.pdf-http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/anti/rep/rep02feb07    .     
، موجود على 9001ق وتعهد ببرنامج شروط : تقرير اولي للجنة الدائمة للسالمة العامة واألمن الوطني، اكتوبر مراجعة قانون مكافحة اإلرهاب: جلسات تحقي - 137

 :الرابط
 ation.aspx?COM=10804&Lang=1&SourceId=193467http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteePublic.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/contents
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http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldconst/116/116.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/anti/rep/rep02feb07-e.pdf
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/391/anti/rep/rep02feb07-e.pdf
http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteePublication.aspx?COM=10804&Lang=1&SourceId=193467
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المواعيد النهائية ذات الصلة، فقد  إطارفي  المعني ة حكامن البرلمان لم يمدد تطبيق األعكس التوصيات، أ

، مما 2118فبراير  28صوتا في  124صوتا مقابل  152خسرت الحكومة تصويتا في مجلس العموم بـ

 حيتها وفقا لبنود اآلجال المحددة.انتهت صال حكاميعني ان األ

يحتوي  ،صلألافي حسب اجازته  ،مريكيةوكما لوحظ اعاله فان قانون باتريوت للواليات المتحدة األ

 كموعد تسقط 2115ديسمبر  21، مع موعد نهائي في حكامعلى بنود اآلجال المحددة فيما يتعلق بعدد األ

وتم  138إعادة منح الصالحية. بشأن 2115الكونغرس عام اتفاق كبير داخل إلى  بعده. ولقد تم التوصل

أكثر فان بعض  2115 عام وكنتيجة لتشريعات 2116.139عام أكثر فيما بعد االتفاق على تعديالت 

اثارة للجدل خضعت لتعديل طفيف الجل احتواء بعض المخاوف المتعلقة بحماية الحريات  حكاماأل

دائمة. وُسن حكمان أحكاما  التي كانت تخضع سابقا لبند أجل محدد  حكامالمدنية؛ وقد صارت معظم األ

 بأحد بنود اآلجال المحددة‘( سجالت المكتبة’و‘ متنقل التصنت على المحادثات’يتعلقان بالمراقبة )حكم 

الرئيس أوباما، تم تبني تشريع آخر  إدارة، تحت دارة. وعقب تغيير اإل2112 عامُوضع لكي ينتهي أمده 

 أخرىالربع سنوات ‘ سجالت المكتبة’و ‘ متنقل التصنت على المحادثات’ أحكاممدد تطبيق  2111عام 

 2115.140من يونيو عام  األولحتى 

من قانون منظمة االستخبارات  3من الجزء  3في استراليا، يطبق بند اآلجال المحددة على كامل قسم و

بطلب  األمن جهزةسلطات صارمة تسمح ألوالذي يحتوي على  1282( لعام ASIOسترالية )ة األاألمني

والقسم المعني،  141ُيعتقد أن لهم معلومات ُيحتمل ان تكون مفيدة. شخاصمذكرات تحقيق واحتجاز أل

ة االسترالية األمنيوالذي تم تقديمه كتعديل بموجب قانون تعديل تشريعات منظمة االستخبارات 

ن له تأثير بعد ثالث سنوات من تاريخ البدء صل محددا اال يكوكان في األ ،2113( لعام رهاب)اإل

دوحاليا  ،وتم فيما بعد تمديد ذلك الموعد النهائي 142به. يوليو  22 بيومميعاد انتهاء صالحيته  تحد 

2116.143 

هام. وتعتمد  أخرىعنصر حماية  ،ء منهااجزأأو  ،االرهابة تشريعات مكافحة تعتبر مراجعة قانوني  

اعالن عدم مواءمته أو  بطال تشريعإذا كان القضاء له سلطة إ ما على جراءاتاتاحة مثل هذه اإل

 القانون المعمول به. وفي عدة حاالت تصرفت محاكم كقوى تصحيح هامة وأدت قراراتهاأو  للدستور

                                                             
 302، قانون عام 9000: قانون باتريوت لتحسين واعادة منح الصالحية لعام 9001مارس  2ولكن القانون كان قد ُوقع حينذاك فقط بواسطة الرئيس بوش في  - 138

 . Stat 191 .390؛ 9001مارس  2، 377 –
 Stat 278 .390؛ 9001مارس  2؛ 371-302لقانون باتريوت للواليات المتحدة؛ قانون عام  9001العادة منح الصالحية لعام قانون التعديالت االضافية  - 139

)تمديد موعد نهائي في  Stat.  9207 332،  9000ديسمبر  30؛  310- 302بواسطة قانون عام  9000ديسمبر  33)جرت تمديدات للموعد النهائي االصلي في 
( لالطالع على تعليق حول تعديالت 9001مارس  30؛ )تمديد الموعد النهائي إلى Stat.  3 390؛ 9001فبراير  3 370-302(؛ قانون عام 9001فبراير  3

 B.T. Yeh and C. Doyle, ‘USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act of 2005: A Legal، انظر 9001و  9000وتمديد 
Analysis’ (Cong. Research Serv., CRS Report for Congress Order Code RL33332 ،,93  موجود على الرابط  9001ديسمبر

http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RL33332.pdf . 
، تمديد الموعد النهائي لآلجال المحددة  stat  931 390؛ 9033مايو  97؛ 334 – 339ون عام ؛ قان9033انظر قانون باتريوت لتمديد اآلجال المحددة لعام  - 140
. قدمت تشريعات سابقة تمديدات قصيرة للموعد النهائي وذلك لكي تحافظ على بقاء السلطات المثيرة للجدل. انظر قانون مخصصات وزارة 9030يونيو  3إلى 

(؛ قانون 9030فبراير  91إلى  9002ديسمبر  33)تمديد الموعد النهائي من  stat   3470 393؛  9002ديسمبر  32؛ 331 -333؛ قانون عام 9030الدفاع لعام 
؛ قانون  9039، وقانون تمديد بنود اآلجال المحددة )فيسا( لعام 9033فبراير  91، تمديد الموعد النهائي إلى  394stat   37؛  9030فبراير  97؛  343-333عام 
 (. 9033مايو  97إلى  9033فبراير  91)تمديد الموعد النهائي من  stat   0 390؛ 9033فبراير  90؛ 333 – 339عام 
)اإلرهاب( لعام قانون منظمة االستخبارات األمنية االسترالية. للحصول على نص القانون المعدل بتعديل تشريعات منظمة االستخبارات األمنية االسترالية  - 141

 . /http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/asioa1979472ط ، انظر الراب9003
 .s)إضافة ضمن اشياء أخرى  94، الفقرة  3والجدولة رقم  3، القسم   9003قانون تعديل تشريع منظمة االستخبارات األمنية االسترالية )اإلرهاب( لعام  - 142

34ZZ  3272إلى قانون منظمة االستخبارات األمنية االسترالية لعام.) 
، تم اجراء التمديد من خالل قانون تعديل تشريعات قانون  s. 34ZZأعاله(  343ل )حاشية سفلية رقم قانون منظمة االستخبارات األمنية االسترالية المعد - 143

   .39الفقرة  9الجدولة  3، القسم 9001منظمة االستخبارات األمنية االسترالية لعام 

http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RL33332.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RL33332.pdf
http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/asioa1979472/
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ظهر مثال ولكن، كما يُ  144تعديل تشريعات، مثلما حدث في المملكة المتحدة وبيرو.أو  بطالإإلى 

المحكمة الدستورية في السودان فان المحاكم الوطنية ربما تكون تفضيلية بشكل كبير وتعتمد على 

 .رهابة في دعم قوانين مكافحة اإلاألمنيالمبررات 

  

                                                             
 أعاله(. 330الحاشية السفلية رقم أعاله( وقرار محكمة بيرو الدستورية ) 10)حاشية سفلية رقم  أ. وآخرون ضد وزير الداخلية - 144
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 ة مع حظر التعذيب األمنيالتشريعات  مواءمةمدى  -4

 االحتجاز أماكنحماية في ال أشيال 4-1

إلى  الحماية( تستند أشكالالتعذيب. وهي ) االحتجاز في قلب عملية حظر أماكنالحماية في  أشكالتعتبر 

ض للتعذيب، خصوصا في الفترة التي تعقب االعتقال مباشرة،  إلى  يحتاجواالعتراف بأن المحتجز معر 

حماية هو ال اتجراءي لتوفير إساسالحماية ضد السلطة التنفيذية القاهرة. وبالتالي فقد صار النهج األ

العالم الخارجي، إلى  عطاء المحتجزين فرص الوصولمكان االحتجاز لتحكم خارجي وإضاع اخ

من  األولمنع التعذيب تتكون في المقام  إجراءاتلدفاع عن حقوقهم. ولذلك فان غراض اخصوصا أل

 االحتجاز. أماكنالحماية في  أشكالزيارة وما ُيعرف بالآليات 

المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب  األممالحماية هذه كل من اتفاقية  أشكالوقد اعترفت ب

والبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة  145المهينة،أو  الال انسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  المعاملة

 ألوربيةاواالتفاقية  ،المهينةأو  الال انسانيةأو  العقوبة القاسيةأو  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

لمنع التعذيب  مريكيةالمهينة، واتفاقية الدول األأو  العقوبة الال انسانيةأو  لمنع التعذيب والمعاملة

مم المتحدة لمناهضة الدولية والمقرر الخاص لأل اإلنسانومعاقبته. ووضعت هيئات اتفاقيات حقوق 

دت لجنة مناهضة التعذيب  146.االحتجاز أماكنالحماية في  أشكالالتعذيب معايير والتزامات تتعلق ب وشد 

 على ان : 2لعام رقم افي تعليقها 

المحرومين من حريتهم ]...[.  شخاصعلى كل األتسري ية معينة أساسضمانات  هناك

حفظ سجل رسمي للمحتجزين،  ،أخرى مورمن جملة أ ،وتشمل مثل هذه الضمانات

وحق المحتجزين في االطالع على حقوقهم، والحق في التلقي السريع لمساعدة قانونية 

رساء آليات محايدة قارب، والحاجة إلمستقلة، ومساعدة طبية مستقلة، واالتصال باأل

القضائي  اإلنتصافومدى إتاحة ازهم جاحت أماكنزيارة المحتجزين و أماكنللتفتيش و

لخطر التعذيب والمعاملة السيئة مما  الذين يتعرضون شخاصلألمحتجزين وله لوغير

يسمح لهم بأن تفحص شكاواهم بسرعة وحياد للدفاع عن حقوقهم وللطعن في شرعية 

   147معاملتهم.أو  احتجازهم

ف ، وكيإن لم تبطلها الحماية هذه أشكالة األمنيويفحص هذا القسم الدرجة التي ُتضعف بها التشريعات 

 من خطر التعذيب.   ،األمنالسمات التشريعية العادية لقوانين  التي تميز ،التغييرات المختلفة تعزز

 التجريم ومبادئ الشرعية  4-1-1

مثل ة عادة على مجموعة من الجنايات الجنائية لمكافحة التهديد المعين، األمنيتحتوي التشريعات 

مجموعة من الجنايات في قوانين على و ،رهابفي قوانين مكافحة اإل رهابالجنايات المتعلقة باإل

الطوارئ، مثل الجرائم ضد الدولة والشغب والتجمع غير المشروع وغيرها. أما الجرائم الجنائية ذات 

فانها كثيرا ما تكون واسعة بشكل كبير  ،جنائية في أفعال أيضا   ةتضمنتكون م، والتي قد األمنالصلة ب

 جدارةأي   هناك تكانإذا  وفيما وراء سؤال السياسة االوسع حول ما .فعالعة من األوتجرم مجمو

                                                             
 72)الحاشية السفلية رقم  9( من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما فسرتها لجنة مناهضة التعذيب. انظر التعليق العام رقم 3) 9انظر على نحو خاص المادة  - 145

 أعاله(. 
 . 9009ديسمبر  E/CB,4/2003/68 ،37المصدر السابق. والتوصيات العامة للمقرر الخاص لمناهضة التعذيب، وثيقة األمم المتحدة  - 146
 . 33أعاله(، الفقرة  72)الحاشية السفلية رقم  9التعليق العام رقم  - 147
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من المخاوف  ا  ة، فان هذه الممارسة تطرح عدداألمنيمكافحة التهديدات انون الجنائي الخاصة بلمناهج الق

 محددة.

غير متوائم مع مبدأ الشرعية. ويتطلب هذا المبدأ أن تتأسس  التعريف الفضفاض للجنايات قد يكون

وأن الجنايات التي يصفها القانون محددة بشكل ‘ الجريمة’وقوع وقت  نافذةالعقوبات على جنايات 

تطبيق السمح ب، والذي 2113لعام  16لقانون رقم امثل وفي اندونيسيا فان تشريعات الطوارئ،  148.كاف  

في تفجيرات بالي، قد اعتبرته المحكمة الدستورية غير دستوري  رهابحة اإلر رجعي لقانون مكافبأث

عرضة للمقاضاة بموجب  الشخص نكوفي أن ال ي النه يخرق الحق الدستوري غير القابل لالنتقاص’

مدى قانونية سلوك ما وقد ال  يعرفون فرادهو أن األلذلك المنطقي  ساسواأل 149‘.ثر رجعيقانون ذي أ

يا للعدالة الجنائية يوفر أساسعية تعتبر مبدأ وشرم. وبالتالي فان المتعمديرتكبون جريمة بشكل غير 

 الحماية ضد ارتكاب محتمل النتهاك.

من السلوك م ة تجر  األمنيعية فان العديد من القوانين وشرمذلك فانه حتى عند التمسك بالإلى  ضافةوباإل

ويقف مثاال  150، مثل ممارسة الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.مشروعا  ب ان يكون يج ما

النشاطات ’والذي يسعى لمكافحة  2112لعام  FZ/114على ذلك القانون الفيدرالي الروسي رقم 

لى عأو  اعالم وسائلأو  ،أخرىمنظمات أو أي   نشاط الجمعيات العامة والدينية’ق على وُيطب  ‘ المتطرفة

تغيير إحداث ’يمكن ان تتسبب في  أعماال   ‘يؤدونأو  يجهزونأو  ينظمونأو  طبيعيين يخططون أشخاص

وهذا ليس  151، وغيرها.‘يإرهابممارسة نشاط ’أو  ،‘األمنتخريب ’أو  ،‘سس النظام الدستوريقسري أل

ض جهود يخنق المجتمع المدني وقد يقو   جوا   أيضا  فقط غير متوائم مع المعايير الدولية وانما ينشئ 

 يخضع فيها االعالم للرقابة.  أماكنبما في ذلك التعذيب، في  فرادالتنبيه بالمخاوف  المتعلقة بمعاملة األ

حماية ضد التعذيب. من أشكال الان تقييد استخدام جنايات واسعة وفضفاضة ال يندرج عموما كشكل 

رضية تسمح للسلطات باعتقال ر أتوف  بممارسة التعذيب النها  ولكن هذه الجنايات ذات صلة جوهرية

 أيضا   خطر التعذيب. وهي قد تقوضإلى  فراد. وهي بذلك تشكل منافذ تعرض األشخاصواحتجاز األ

 ضعيخالحماية ضد االعتقال التعسفي واالحتجاز المطول والتعذيب خصوصا حين  أشكال أكثر

 فرج عنهم بكفالة .لالعتقال دون مذكرات اعتقال وال يُ  االشخاص

 حظر االعتقال القسري واالحتجاز 4-1-2

جنايات واسعة وفضفاضة  أساساحتجاز على أو  جراء اعتقالالقانون الدولي بعض الحماية ضد إ يوفر

كونغ ضد موهذا الحظر في  اإلنسانفت لجنة حقوق وقد عرَّ  .كما يحظر الحرمان التعسفي من الحرية

 كما يلي: الكاميرون

اتساعا  أكثرولكن يجب تفسيره بشكل ‘ مخالفة القانون’ال يجب مساواته بـ‘ التعسف]...[ ’

القانونية  جراءاتالتنبؤ واتباع اإلإلى  ليشمل عناصر من عدم المالءمة والظلم واالفتقار

                                                             
148

 والسياسية. والتي تنص على مبدأ )ال عقوبة بال قانون(.  ( من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية3) 30انظر على نحو خاص المادة  - 
، جامعة ملبورن، ARC Federation Fellowshipاسالم، وثريا سلسلة اوراق خلفية حكومية ‘ قانون اإلرهاب األندونيسي والعملية الجنائية’س. بوتو ضد  - 149

 لرابط :، موجود على ا94مدرسة سيدني للقانون، ص  02/30؛ ورقة بحث رقم 9001
http://ssrn.com/abstract=1400506  

، تقرير المقرر الخاص حول حقوق حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،  00-41أعاله(، ص  303هيومان رايتس واتش، باسم األمن )حاشية سفلية رقم  - 150

 . 93، الفقرة 9039مايو  A/HRC/20/27 ،93مينا كيا ، وثيقة األمم المتحدة 
 ، موجود على الرابط : 3المادة ‘ . ات متطرفةمكافحة نشاط’، FZ 9009/334القانون الفيدرالي رقم  - 151

http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4368.  

http://ssrn.com/abstract=1400506
http://ssrn.com/abstract=1400506
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4368
http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4368
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 ا  ال يكون قانونيأ لحراسة بموجب اعتقال قانوني يجبهذا يعني ان االبقاء في اوالواجبة. 

بقاء في ان يكون اإلفوق ذلك ويجب  .وفقا للظروف معقوال   يجب أن يكونفقط وانما 

تكرار دلة أو التدخل في األأو  الهروبمثل ، في كل الظروف أيضا  االحتجاز ضروريا 

  152جريمة.ارتكاب 

ا من أشخاصلقوانين المحلية حين تحرم ل ثلتتمبالنسبة للسلطات ان  غير الكافيمن الضروري ولكن 

يجب ان  سس واهية. وبالتاليعلى أ شخاصاأل اعتقال واحتجاز حريتهم؛ وبغير ذلك ستستطيع الدول

تقديرية واسعة لدرجة ال تخضع فيها للسيطرة. صالحيات سلطات الال تمنح تكون التشريعات متوقعة وأ

محتوياتها وان تكون متوائمة  أساسشكل واف، على محددة ب ن تكون الجريمةالى ذلك يجب أ ضافةوباإل

 ا  باسبأ األقلان تظهر ان هناك على  أيضا  انه ينبغي على السلطات و اإلنسانمع المعايير الدولية لحقوق 

الن  رهابفي قضايا مكافحة اإل إشكالي. وهذا امر شتباه بان شخصا ما قد ارتكب جريمةمعقول لال

كافية )أو قد ال ترغب في كشف معلومات حساسة( ترضي مراقب السلطات قد ال تملك معلومات 

(، والذي هو االختبار الذي وضعته المحكمة رهاب)تتعلق باإل جريمةموضوعي بان شخصا قد ارتكب 

ذلك، ل واستجابة 153في قضية فوكس وكامبل وهارتلي ضد المملكة المتحدة. اإلنسانلحقوق  األوربية

بما ان و 154تقرير استخباري. أساسدونيسي بان يتم االعتقال على ناأل رهابسمح قانون مكافحة اإل

كما ورد في قضية فوكس وكامبل وهارتلي ضد ‘ اشتباه معقول’تطبيق المعايير الدولية يتطلب وجود 

شخص. وهذا يطرح أي   احتجازأو  غير مخولة باعتقال وضاعالمملكة المتحدة، فان السلطات في هذه األ

عشوائيا وتعسفيا سلوكا  اعتقالها واحتجازها لمشتبهين يعتبر هي تواجه خطر ان السلطات و أماملغزا 

لتي ما ان تمدد حاالت االحتجاز الذلك فان الدول إ واستجابةبموجب القانون الدولي.  ا  وبالتالي محظور

من  ة وكليهما يحمالن الكثيراإلدارياالحتجاز الوقائية/ أنظمةتقيم ما يسمى بأو  توجيه التهم تسبق

 ات كما ستظهر الفصول التالية.شكالياإل

 االحتجاز أنظمةتوسيع  4-1-3

الشخص إلى  ة هي انها تمدد فترة االحتجاز قبل توجيه التهماألمنياحدى المالمح المشتركة للتشريعات 

حرافات هو ان التحقيقات في ناالالمنطقي الذي ُيقدم لمثل هذه  ساساطالق سراحه. واألأو  المحتجز

جراء تحريات تكون معقدة بشكل خاص وقد تتطلب إ ، خصوصا ذات الطبيعة الدولية، عادة مارهاباإل

. وبنفس القدر محاكمةجراء إأو  والحصول على معلومات من الخارج قبل ان يكون ممكنا توجيه تهم

بل الحكومات حريصة بشكل واضح على اعتقال المشتبهين في طور مبكر نسبيا من التحقيقات، ق’فان 

 155‘.يةإرهاب عمالارتكابهم أل

م المحتجزين من حريتهم قبل ألنه يحر ،اإشكالي ، بشكل عام،يعتبر االعتقال السابق على المحاكمة

وتحمل  156ز من خطر التعذيب.)مبدأ افتراض البراءة( ومن الواضح انه يعز  ضدهم دانة صدور إ
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 .  2.1، الفقرة 3224اغسطس  CCPR/C/51/D/458/1991 ،30، وثيقة حقوق اإلنسان. موكونغ ضد كاميرونلجنة حقوق اإلنسان،  - 
 30( المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، حكم صادر في 39313/11؛ 39940/11؛ 39944/11)طلبات رقم  فوكس وكامبل وهارتلي ضد المملكة المتحدة - 153

 . 3220اغسطس 
من قانون  9003( من قانون مكافحة اإلرهاب األندونيسي لعام 3) 91تلف المادة ، مناقشة كيف تخ 31أعاله(، ص 342انظر بوت )حاشية سفلية رقم  - 154

 اإلجراءات الجنائية األندونيسي.
لحقوقيين، انظر تقييم الضرر، الحض على العمل: تقرير لجنة الحقوقيين البارزين حول اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان )المفوضية الدولية ل - 155

 .340، صfbfc2cf.pdf-http://www.ifj.org/assets/docs/028/207/3e83f1cوجود على الرابط (، م9002جنيف، 
ً القاعدة 3) 2انظر على سبيل المثال المادة  - 156 من القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير  1( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. انظر أيضا

، والنص موجود على الرابط  3220ديسمبر  34االحتجازية )تم تبنيها بواسطة الجمعية العمومية لألمم المتحدة في 
www2.ohchr.org/english/law/tokyorules.htm(’ :) أ( ال يستخدم االحتجاز السابق للمحاكمة في اإلجراءات الجنائيّة إالّ كمالذ أخير. ومع إيالء االهتمام

وال يدوم االحتجاز  كنة.الواجب للتحقيق في الجرم المدعى ولحماية المجتمع والمجنى عليه. )ب( تستخدم بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة في ابكر مرحلة مم

http://www.ifj.org/assets/docs/028/207/3e83f1c-fbfc2cf.pdf
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مخاوف معينة ألنها تعزز طول المدة التي يبقى ممارسة تمديد االحتجاز السابق للمحاكمة في هذا السياق 

د المقرر الخاص للتعذيب على ألدى الشرطة.  فيها الشخص محتجزا    همية الحد من هذه الفترة:وشد 

يتحكم فيها من يقومون  أماكنالمعتقلين بشكل قانوني في  شخاصيجب عدم احتجاز األ

نون للحصول على يسمح بها القامن المدة التي  كثرأل ،من يحققون معهمأو  باستجوابهم

حال ان تتجاوز أي   ال يجب في ما قبل المحاكمة والتي )المدة(حتجاز مذكرة قضائية ال

لمحاكمة تخضع ا ما قبلحتجاز لمنشأة خاصة با ساعة. ووفقا لذلك يجب تحويلهم 47الـ

أو  على الفور. على اال ُيسمح بعدها بأي اتصال الحق يقوم به محققون أخرىلسلطة 

ون  157غير خاضع للرقابة.  متحر 

فادة القانون الدولي العام حول الحق في الحرية والذي يجب وفقا له ان يكون االحتجاز عكس هذه اإلت

ق ساعة. ويجب ان يخضع االحتجاز الساب 47بمعنى اال يزيد في المعتاد عن  السابق للمحاكمة قصيرا  

إلى ما بشكل كبير غيابه يؤديمحامي، والذي إلى  ولالوص مكانيةإلللمحاكمة الشراف قضائي منتظم و

باستخدام كل الوسائل الممكنة خالل الزمن  قويا   وفر لسلطات التحقيق حافزا  وي زيادة خطر التعذيب،

التي ستسمح لها بتوجيه التهم. وبالطبع فان الفترة الممتدة  دلةالمحدد للحصول على المعلومات واأل

للوصول  ،قد ال تمتلكها في العادة ،تمنح السلطات فرصة غير مسبوقةلالحتجاز السابق للمحاكمة 

فان االشراف القضائي كثيرا ما ‘ األمنمهددات ’فئة  إطاروفي حالة المشتبهين الذين يقعون في  .لمشتبه

ا  او  وقد يكون القضاءاستخبارات. إلى  يكون محدودا ألنه يعتمد على تأكيدات السلطات المستندة صوري 

 عادية.فوق العادية تحتاج لتدابير فوق  وضاعبسبب اعتراف شائع بشكل كبير بأن األتوقيريا  

الفترة القصوى على تمديد عدة دول أوروبية  أقدمتسبتمبر  11 هجمات وخالل السنوات التي مرت منذ

تسمح  2114ية لعام الجنائ جراءاتلالحتجاز دون توجيه اتهام. وفي روسيا جرت تعديالت لقانون اإل

 11ـ من الأكثر يوما ) 31إلى  لفترة تمتد رهابان يطلب من المحكمة احتجاز مشتبهين باإل لوكيل النيابة

أما نطاق الرقابة  158تهم رسمية.أي   ، دون ان يكون عليه توجيه‘في ظروف استثنائية’ايام العادية( 

سلطات  إلى أن عدم مطالبةالمعلقين  بعضوأشار  159القضائية فانه محدود للغاية خالل هذه الفترة.

ز الطويل، يزيد من خطر تهم قبل السعي للحصول على تفويض لمثل هذا االحتجاأي   دعاء بصياغةاإل

 160الشهادة.أو  الحقا على االعترافان ُيجبر الفرد 

 13-13القانون رقم على التي أدخلت  ،الجنائية جراءاتحدى تعديالت قانون اإلإتسمح وفي المغرب 

حتجزوا تحفظيا لمدة يُ ية ان إرهابالمعتقلين بشبهة التورط في جناية  فرادلأل ،رهابحول مكافحة اإل

                                                                                                                                                                                             
. )ج( وتتوخى في تنفيذه االعتبارات اإلنسانيّة وإحترام الكرامة التي فُطر عليها 3-1بق للمحاكمة فترة أطول مما يستجوبه تحقيق األهداف المذكورة في المادة السا

 ‘.صة في حاالت إستخدام االحتجاز السابق للمحاكمةالبشر. )د( يكون للجاني حق االستئناف أمام هيئة قضائيّة أو أيّة هيئة أخرى مستقلة مخت
 )ز( 91أدناه(، الفقرة  931()حاشية سفلية رقم 9009تقرير المقرر الخاص للتعذيب ) - 157
نص قانون ؛ 9004ابريل  99في   FZ -31( من قانون اإلجراءات الجنائية للفيدرالية الروسية كما ُعدل بالقانون الفيدرالي رقم 9) 300انظر المادة  - 158

 اإلجراءات الجنائية موجود على الرابط :
170513.htm/previewhttp://legislationline.org/download/action/download/id/1698/file/3a4a5e98a67c25d4fe5eb5 . 

، 9007فبراير  CAT/C/RUS/CO/4,  ،1 للتعليق انظر استنتاجات وتوصيات لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب: الفيدرالية الروسية، وثيقة األمم المتحدة.
 )ج(.  1الفقرة 

ساعة  41الروسية بان المحتجز في أّي حالة يجب ان يقدم أمام محكمة خالل  من قانون اإلجراءات الجنائية للفيدرالية 24أشكال الحماية العامة بموجب المادة  - 159
لى ان المشتبهين، بما فيهم من اعتقاله يطبق أيضاً على األفراد المحتجزين بموجب الحكم المعني. ولكن، يبدو ان شكل الحماية ذاك له تأثير عملي ال يُذكر بالنظر إ

( من قانون 3) 23)المادة ‘ آثار ال تقبل الشك حول الجريمة، على أشخاصهم أو مالبسهم أو في مساكنهم’ثور على المعتقلين ألسباب واسعة المدى مثل الع
تجازهم بطريقة فعالة. انظر اإلجراءات الجنائية للفيدرالية الروسية( ، تقدم فقط معلومات عامة للغاية حول المزاعم ضدهم وبالتالي ال يمكنها الطعن في قانونية اح

 .341أعاله( ص  300ير لجنة الحقوقيين البارزين ، )حاشية سفلية رقم تقر
إلرهاب ومكافحة انظر على سبيل المثال جيف ليفنسون )معهد حقوق اإلنسان( وثيقة قُدمت إلى لجنة الحقوقيين البارزين فيما يتعلق بالجلسات العامة حول ا - 160

     . http://ejp.icj.org/IMG/Levinson.pdf(، موجود على الرابط 9007يناير  -اإلرهاب وحقوق اإلنسان في روسيا )موسكو

http://legislationline.org/download/action/download/id/1698/file/3a4a5e98a67c25d4fe5eb5170513.htm/preview
http://legislationline.org/download/action/download/id/1698/file/3a4a5e98a67c25d4fe5eb5170513.htm/preview
http://ejp.icj.org/IMG/Levinson.pdf
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161قاضي تحقيق. أمام مثولهمقبل  ايام( 7يوم )على عكس فترة االحتجاز العادية التي تبلغ  12اقصاها 
 

، ويبدو انه وعلى مستوى اءلالدعان يقدم المحتجز  الجنائية بشكل محدد جراءاتوال يتطلب قانون اإل
 162فان المدعي العام لن يرى المحتجز حتى نهاية فترة االحتجاز التحفظي. الممارسة 

لفترة  رهابمشتبهين بالتورط في اإل أفرادباحتجاز  1282لعام  رهابوفي سريالنكا يسمح قانون منع اإل

من  8وتنص المادة  163الحتجاز.اشراف قضائي على اأو أي   شهرا دون توجيه اتهام 17إلى  تمتد

 82قاض خالل  أمام رهابالمعتقلون بشبهة التورط في اإل شخاصالقانون على انه يجب ان يمثل األ

، ُيسمح لوزير بان 2ولكن بموجب المادة  164رهن التحقيق.وأن على القاضي أن يأمر باالحتجاز  ؛ساعة

شتباه بانهم على صلة ب/أو اهتمام بأي نشاط غير االأو  لالعتقاد أسباب’/ها يكون له أفراديأمر باحتجاز 

لفترات ويمكن بالتالي ان تمتد فترة االحتجاز  165اشهر. 3بموجب القانون، لفترة أولية تبلغ ‘ مشروع

مر الوزاري الصادر بموجب ويعتبر األ 166شهرا. 17إلى  في اقصاها تصلمتتالية من ثالثة اشهر حتى 

ويحتجز الفرد الذي  167رارا نهائيا ال يخضع للمراجعة القضائية.ق رهابمن قانون منع اإل 2المادة 

وليست هناك ‘ يحددها الوزير وضاعويخضع أل في أحد االماكن،’ 8مر يصدر بموجب المادة يخضع أل

شروط أو  هتفرض على الوزير تقديم معلومات فيما يتعلق بمكان رهابمتطلبات في قانون منع اإل
من ناحية رسمية، عن طريق توجيه رئاسي صدر في  األقلعلى  اولها،وهذه الفجوة تم تن 168.هحتجازا

بموجب لوائح  ،المحتجزين فراديجب السماح ألسر األ ه، بأنأخرى، ينص، ضمن اشياء 2116يوليو 

السريالنكية ان  اإلنسانوانه يجب على مفوضية حقوق  بهماالتصال  ،رهابقانون منع اإلأو  الطوارئ

كما تظهر تقارير انفاذ قانون منع و ،ولكن 169ساعة. 47مكان االحتجاز خالل بتخطرهم باالعتقال و

كأداة رئيسية لتطويل فترة االعتقال واالحتجاز  نها خدم الصادرة على مدى عشرات السنين، فإ رهاباإل
 170مزاعم مستمرة حول التعذيب. مساهما  فس تصعيد

وان كان ل دون تقديم تهم، حتجاز المطوَّ المتعاقبة باال رهابفي الهند، سمحت قوانين مكافحة اإلو
ية والتخريبية لعام رهاباإل عمالقانون منع األ ، على وجه التحديد، كل منوقد سمح. بتفويض قضائي

 171باالحتجاز دون توجيه تهم لنحو عام و ،الذي حل محله 2112لعام  رهابوقانون منع اإل 1278

إلى  إضافةوقد أدت هذه الفترات الطويلة للغاية لالحتجاز قبل توجيه التهم،  171يوما على التوالي. 

                                                             
ساعة، يمكن  21. وتمتد الفترة األولية لالحتجاز في قضايا اإلرهاب لمدة 03-03( من قانون اإلجراءات الجنائية )المعدل(، مضافة بالقانون رقم 4) 1المادة  - 161

 للمدعي العام.ساعة بعد تفويض كتابي  21تمديدها مرتين لفترات اضافية كل منها 
 ، موجود على الرابط:9004اكتوبر  90‘ المغرب، حقوق اإلنسان في تقاطع طرق’هيومان رايتس واتش،  - 162

 http://www.hrw.org/node/11932/.     
 الرابط :، موجود على 3272لعام  41منع اإلرهاب )أحكام مؤقتة( قانون رقم  - 163

nafter‘PTAhttp://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/actsandordinance/prevention_of_terrorism.htm(herei
د مفاجئ ، يمثل قانون منع اإلرهاب جزءا أساسيا من تشريعات مكافحة اإلرهاب في النظام القانوني لسريالنكا. وقد وضع كاجراء مؤقت لمجابهة تصاع   . (’

يع طوارئ فانه تعايش بمحازاة تشريعات عاما. ومع انه لم يتم تبنيه كتشر 30وقد بلغت مدته اآلن  3213للعنف السياسي لكن الحقا تم تقنينه بشكل دائم عام 

 أعاله(.  3-3)حوله انظر القسم مرسوم األمن العام الطوارئ التي يتم تبنيها من وقت آلخر بموجب سلطات الطوارئ بموجب 
يوضع في مكان احتجاز لفترة ال  1لمادة من ا 3( أّي شخص يعتقل بموجب البند 3) 7أعاله( المادة  313قانون منع التعذيب )سريالنكا( )الحاشية السفلية رقم  - 164

فيما يتعلق بهذا الشخص ويمثل أمام محكمة قبل نفاذ مثل هذه الفترة، وتأمر المحكمة بناءا على  2ساعة اال إذا كان قد صدر امر اعتقال بموجب المادة  79تتعدى 
ل هذا الشخص رهن التحقيق حتى اكتمال محاكمته شريطة انه عندما يوافق طلب كتابي في ذاك الصدد بواسطة ضابط شرطة ال يقل درجة عن مفتش، بأن يبقى مث

 النائب العام على اطالق سراح مثل هذا الشخص من االحتجاز قبل  اختتام المحاكمة فان المحكمة ستطلقه. 
مرتبط أو له اهتمام باي نشاط غير مشروع، يجوز للوزير حين يكون للوزير أسباب تدفع الى ان يعتقد أو يشتبه بأن شخصاً ما (: ’3)2المصدر السابق، المادة  - 165

اشهر في المرة األولى، في مكان كهذا ويخضع لنفس الشروط التي يجوز ان يحددها الوزير، وان مثل  3ان يأمر بان يحتجز مثل ذلك الشخص لفترة ال تزيد على 
 ‘.شهرا 31المرة الواحدة بشرط ان ال تتجاوز الفترة الكلية لمثل هذا االحتجاز اشهر في  3هذا األمر يمكن ان يُجدد من وقت آلخر لفترة ال تزيد على 

 . 2المصدر السابق ، المادة  - 166
 ‘.  يكون نهائيا وال يخضع للمراجعة القانونية في أّي محكمة بواسطة أّي امر قضائي أو غيره 2األمر الذي يصدر بموجب المادة ’، 30المصدر السابق، المادة  - 167
 . 2المصدر السابق، المادة  - 168
 ، النص موجود على الرابط :9001يوليو  7الموجه الرئاسي لحماية الحقوق األساسية لألشخاص المعتقلين و/أو المحتجزين،  - 169

http://www.defence.lk/new.asp?fname=20070425_02 . 
بعثة إلى سريالنكا،  انظر بشكل خاص تقرير المقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة، مانفريد نواك: - 170

 . 70، الفقرة 9001فبراير  A/HRC/7/3/Add.6 ،91وثيقة األمم المتحدة 
 ، موجود على الرابط : 3217للعام  91ات اإلرهابية والتخريبية ، القانون رقم ( )ب( قانون منع النشاط4) 90انظر المادة  - 171

 s/Tada.htm and s.49(2http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinance     قانون منع اإلرهاب، قانون رقم
 موجود على الرابط : 9009لعام  30

OTA.htmhttp://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/P.  

http://www.hrw.org/node/11932/
http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/actsandordinance/prevention_of_terrorism.htm(hereinafter'PTA')
http://www.satp.org/satporgtp/countries/shrilanka/document/actsandordinance/prevention_of_terrorism.htm(hereinafter'PTA')
http://www.defence.lk/new.asp?fname=20070425_02
http://www.defence.lk/new.asp?fname=20070425_02
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/Tada.htm%20and%20s.49(2
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/POTA.htm
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/POTA.htm
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 172مزاعم مبهمة. أساسعلى  فرادالعديد من األ احتجازإلى  المعايير المتشددة الطالق السراح بكفالة،
ية والتخريبية رهاباإل عمالمزاعم التعذيب ملمحا مستمرا في تطبيق قانون منع األ صارت أخرىومرة 

 2112)المعدل( الباكستاني لعام  رهابمرسوم مكافحة اإل سمحوعبر الحدود  173.رهابانون منع اإلوق

ويمكن  174القضاء. أمامللمثول  إمكانيةأي   االستجواب، دون بهدفيوما  21إلى  بفترة احتجاز تمتد

قد ُيتاح ’بأنه، اقتنعت المحكمة إذا  أخرىيوما  21في البداية ثم  أخرىيوما  31تمديد االحتجاز لمدة 

مع ان القانون ال  175‘لمتهمسيقع على اأو  ال اذى جسدي قد وقع’وأنه، ‘ دلةمزيد من األإلى  الوصول
 حماية فعالة في هذا الخصوص. أي  أشكال ينص على

المدة القصوى المسموح بها لالحتجاز السابق للمحاكمة مثاال آخر، كما ُذكر سلفا، فتقدم المملكة المتحدة 

في االصل قد نص  2111ام لع رهابنص قانون اإل . كان2111منذ  ت لعدد من التعديالتقد خضع

ايام كحد اقصى  8إلى  ساعة بعد اعتقال دون توجيه تهمة، والذي يمكن تمديده 47االحتجاز لمدة على 

وبعد ذلك أجيزت تشريعات في  176‘.مذكرة احتجاز الحق’سلطة قضائية بموجب  تصادق عليه حينما
ز طول فترة مسموح بها لالحتجاوى المسموح بها لالحتجاز؛ وكانت أالحاالت تمدد الفترة القص عدد من

عاله فان . وكما لوحظ أ 2116 لعام رهابيوما وذلك بموجب قانون اإل 27 قبل توجيه تهم قد بلغت

 178. 2111وسمح باسقاطه في يناير  177قرار برلماني،ناءا  على خضع لتجديد سنوي بكان يالتمديد 

ليعيد الفترة القصوى لالحتجاز بشكل  2111قانون عام  2112ل قانون حماية الحريات لعام والحقا عد  

مؤقتا لها السلطة التنفيذية تسمح  مع ولكن ترافقت التعديالت مع سلطة متبقية 179يوما. 14إلى  نهائي

حينما يكون البرلمان أو  اشهر في حالة عاجلة 3ال تزيد على  لمدةيوما  27إلى  بتمديد الفترة القصوى

 180محلوال.

ن ع انحرافا   مثلت سلفا   2111لعام  رهابصلية التي طبقت بموجب قانون اإلبع ايام األان فترة الس

ساعة.  24 تبلغ فترة االحتجاز القصوى دون توجيه اتهامفيها القواعد العادية المطبقة، والتي كانت 

بموجب امر  26فترة اقصاها إلى  ر ضباط الشرطة ثمساعة بواسطة احد كبا 36إلى  ويمكن تمديد ذلك

وجيه التهم فان ما قصى للفترة المسموحة لالحتجاز قبل تولكن بالرغم من تمديد الحد األ 181من قاضي.
ساعة من  47قاضي خالل  أماميجب ان يمثل  رهابن الشخص المشتبه باإلظل مستمرا هو أ

 .حوارات سياسية مكثفةتشريعات المملكة المتحدة بعد  في التي أدخلت ونتجت التغييرات 182اعتقاله.
ة. وبينما ال يرتبط تمديد األمنييرات السياسية والتصورات الخاصة بالتهديدات يوهي تعكس التغ

 ان يشكل سابقة سلبية. إمكانيةفي المملكة المتحدة فانه ينطوي على  حتجاز مباشرة بالتعذيباال

 ي/ الوقائ اإلدارياالحتجاز  4-1-4

 اإلدارياالحتجاز إلى  سبتمبر ظلت الدول تلجأ وبشكل متزايد 11هجمات منذ التي مرت في االعوام 

باسم االحتجاز  أيضا  الوطني. وهذا الشكل من الحرمان من الحرية، والذي يشار اليه  األمنعلى اسس 
إلى  تقديم شخص يهدف إلىمما أكثر  ةاألمنيالتهديدات  تحقق الحماية منإلى  ، يهدف ظاهريا‘ الوقائي’

محاكمة. وقد استخدم هذا الشكل من االحتجاز في دول مختلفة مثل كينيا ونيجيريا واسرائيل والهند 

                                                             
 . 324أعاله(، ص 300تقرير لجنة الحقوقيين البارزين، )الحاشية السفلية رقم  - 172
 موجود على الرابط : 9030، يوليو 9001هيومان رايتس واتش، العودة إلى المستقبل: قوانين مكافحة اإلرهاب الهندية لعام  - 173

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/india0710webwcover_0.pdf1و  3, ، ص  . 
 . 9002( من مرسوم مكافحة اإلرهاب )المعدل(، 3) 2المادة  - 174
 . 330المصدر السابق، المادة  - 175

 (  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/contents)موجود على الرابط: 1جدول رقم  9000قانون اإلرهاب لعام  -176 
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 أعاله( .  333)الحاشية السفلية رقم  9001
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 . papers/SN05634-http://www.parliament.uk/briefing، موجود على الرابط 9، الصفحة  9039مارس  30

 . 07، المادة 9039عام قانون حماية الحريات ل - 179
 . 01، المادة  9039قانون حماية الحريات لعام  - 180
 . 44 - 43، المواد  3214( لعام PACEانظر قانون الشرطة واألدلة الجنائية ) - 181
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 بهدف ابعادهم أفراداحتجاز  في في سياق الهجرة وتحديدا   أيضا  وروسيا وسريالنكا وتايالند. كما استخدم 
بموجب قانون باتريوت  مريكيةدة والواليات المتحدة األتسليمهم، كما في جنوب افريقيا والمملكة المتحأو 

من الحرمان من الحرية،  أخرى أشكاال  جانب السجن، إلى  ،اإلداريللواليات المتحدة. ويغطي االحتجاز 
 بما في ذلك االعتقال المنزلي. 

فتراض البراءة، . فهو يتجاهل اة هائلةإشكالييمثل  اإلداريلقد تم منذ امد طويل االعتراف بان االحتجاز 
نفيذية، وبالتالي يعزز سلطاتها بشكل كبير، تالسلطة ال عمليات التقييم التي تقوم بهاوكثيرا ما يتأسس على 

 عتبرون مهددا  الذين يُ  شخاصحماية محدودة. وباختصار فانه يخلق نظاما استثنائيا يضع األ أشكالويوفر 
مسموح به، وان كان بقيود، بموجب القانون  اإلداريلألمن تحت رحمة السلطات. ومع ان االحتجاز 

فانه يمكن فقط ان يطبق في ظل ظروف استثنائية  183الدولي في أزمنة النزاعات المسلحة، اإلنسان
حماية صارمة، تستلزم انه يجب  إلى أشكال . ويخضع استخدامهاإلنسانبموجب القانون الدولي لحقوق 

 اإلدارياالحتجاز ب ال ُيسمحوروبي وفي النظام األ 184قضائية.ان ينظم بالقانون وان يخضع لمراجعة 
ان الدول  مما يعني، اإلنسانلحقوق  األوربيةمن االتفاقية  5بموجب المادة  األمن أساسالذي يتم على 

لحقوق  األوربيةمن االتفاقية  15بموجب المادة  ا  دخل انتقاصان تُ  عليها التي ترغب في استخدامه يجب

 185.اإلنسان
 اإلداريصلة بين استخدام االحتجاز التسلط الضوء بشكل متكرر على  اإلنسانت هيئات حقوق ظل

يد استخدام االحتجاز يتقالدول على  اإلنسانوحضت هيئات حقوق  .محدق بالتعذيبووجود خطر 
 الحد األدنى المطلق . وبكلمات المقرر الخاص للتعذيب فان:إلى  اإلداري

كثيرا ما يضع المحتجزين بعيدا عن التحكم القضائي. ويجب أن  اإلدارياالحتجاز 
نفس درجة الحماية التي إلى  اإلداريالمحتجزين بموجب االحتجاز  شخاصيخضع األ

الخاضعين لالحتجاز الجنائي. وفي نفس الوقت فانه يجب على  شخاصيتمتع بها األ
بموجب المعايير الدولية ، اإلدارياالحتجاز  أشكالالدول ان تفكر في القضاء على كل 

 186ذات الصلة.
سبتمبر، بسبب  11هجمات تفشت بعد  اإلدارياالحتجاز  وعلى الرغم من هذه المخاوف فان أنظمة

جانب زيادة التركيز على الوقاية فان المعلومات التي يتم الحصول عليها من العوامل. فإلى  مجموعة
الجنائية،  جراءاتاستخدامها في اإلب تسمح عبر جمع االستخبارات كثيرا ما تكون ذات طبيعة ال

تلك العملية قد ال تكون يتم الحصول عليها بالتي  دلةالسرية. وفوق ذلك فان األ دلةخصوصا استخدام األ
قد الحصول عليها  أن بحجة، قد ال تكون مقبولة دلةغير كافية. كما ان حقيقة ان األ ان تكونأو  مقبولة

السلطات ان الشخص قد  لم. وتعاإلداريمظهر ضار بشكل خاص لالحتجاز إلى  تشير ،عبر التعذيبتم 
المنطقي لعملية العدالة الجنائية رأسا على  ساسال ُيحاكم لكن تقرر احتجازه/ها لديها، وبالتالي تقلب األ

كثيرا ما تعاني من عدد من االخفاقات،  اإلدارياالحتجاز  قب. أما على مستوى الممارسة فان أنظمةع
 حمايتها المحدودة. أشكالفي ذلك نطاقها العريض وبما 

 أشخاصعامين من تاريخ االحتجاز في حالة ’ مدةيسمح قانون جامو وكشمير للسالمة العامة باالحتجاز ل
أو  البطال’واسعة  صالحياتذلك فان الحكومة تملك إلى  إضافةو 187‘.بطريقة تهدد أمن الدولة ينشطون
لم يكن من الممكن ابعاده من  إذاتمديد فترة االحتجاز ألجنبي أو  وقت مبكر،أي   مر االحتجاز فيتعديل أ
مر االعتقال ال أ أسبابالحماية القانونية، مثل ان  أشكالفي القانون  أحكامض عدة وتقو   188‘.الدولة
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Other Situations of Violence’, International Review of the Red Cross, vol. 87 (2005), No. 858, pp. 375-391 . 
. انظر أيضاً الرأي المؤيد من القاضي سير ديو 4، الفقرة 3219يونيو  30(، 2واالمان )المادة  ، الحق في الحرية 1لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 184
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االمر الذي ال يتواءم مع الحق  189ايام، 11في حاالت استثنائية أو  ايام، 5تكشف للشخص المحتجز قبل 

  190القضاء(. أماماالحتجاز وحق الطعن في االحتجاز القانوني دون تأخير )المثول  أسبابفي توضيح 
المحتجز شخصيا، إلى  بموجب القانون فانه يجب ان يستمعيعمل المجلس االستشاري للقضاة  أن وبما

لقضاء. وعلى ا أمامللمثول  ا  يحقا فعلالمحتجزال يمنح  مما 191،‘اسابيع من تاريخ االحتجاز 7خالل ’

الواسعة قد سمحت بتصاعد مخاوف واحتجاجات متكررة، اذ انها  الصالحياتمستوى الممارسة فان هذه 
التعسفية والتعذيب وحاالت  عمليات االعتقال واالحتجازت تشريعية سهل   إجراءاتتشكل جزءا من 
 192االختفاء القسري.

 193من التي ظل بعضها مستمرا لزمن طويل، مثل ما في سريالنكا أخرىاحتجاز وقائي  أنظمةتتعرض 
سس على أ أفراداحتجاز من سلطات  طات الواسعة للجيش وغيرهب السل، لالنتقاد بسب194واسرائيل

انها تشكل إلى  ضافةالمراجعة القضائية المحدودة والفترة الطويلة لالحتجاز، والتي باإلبسبب و‘ ةأمني’
وحتى  195ل ارتكاب التعذيب مع االفالت من العقاب.اك تقارير تقول بانها تسه  احتجازا تعسفيا فان هن

يسمح ’. فمثال في تايالند، مثيرة للجدل/ الوقائي لفترات قصيرة نسبيا قد تكون  اإلداريحاالت االحتجاز 
إلى  عمل قد يقودأي   التحريض على ارتكابأو  كان ضروريا لمنع شخص من ارتكابإذا  باالعتقال

وبهذا المعنى فان االحتجاز بموجب  196.‘ألجل السعي للتعاون الستباق مثل هذا العنفأو  حادث عنف

لوحظ اعاله فان هدف  من حيث طبيعته. وكما ا  خالص ا  وقائي يعتبر احتجازا   2115مرسوم الطوارئ لعام 

تحريض يتوقف عن الأو  اعطاء تفسير وغرس سلوك صحيح كي يترك الشخص سلوكا: ’االحتجاز هو
ن في يضع المحتجزي وهذا 197‘.وقوع عنف في حاالت طوارئإلى  على ارتكاب سلوك يمكن ان يؤدي

اعتقلوا  قد ب اسود قانوني حيث تصادر منهم الحقوق التي يكفلها القانون الجنائي بالرغم من انهمثق
مثل هذا ل جناية جنائية غير مكتملة. ويمكنمستوى إلى  بغير ذلك يرقىسلوك قد بسبب واحتجزوا 

شراف قضائي غير مالئم. وأوردت مجموعات من إل يوما ويخضع 38إلى  لمدة تصلأن ُيمدد االحتجاز 

منذ  2115الف شخص قد تم احتجازهم بموجب مرسوم الطوارئ لعام  5المجتمع المدني ان نحو 

 ا  قضائي ا  نوعلى الرغم من حقيقة ان القانون يتطلب اذ .2111حتى اكتوبر و 2115ه في يناير إصدار

 أمامللمثول ن دم المحتجزوقما يُ  را  ما تحدث مراجعة جوهرية وناد ايام فانه نادرا   8بتمديد االحتجاز كل 

حماية هامة ضد  أشكالوتزيل هذه الممارسة بوضوح  198الحصول على قرار التمديد. بغرضقاض 
 . وردتمن العديد من المزاعم التي مستخلصة  أدلة إلى ذلك تشير حسب ماالتعذيب 

مشتبهين بالتورط  أجانبفي سياق احتجاز رعايا   أيضا  االحتجاز الوقائي بشكل متزايد إلى  يتم اللجوء
الذين يقعون ضمن هذه الفئة مخاطر متزايدة بالتعذيب عند  شخاص. وكثيرا ما يواجه األرهابفي اإل
ن في بالدهم قد يكون هو السبب نفسه الذي يكمن منيآم غير بالدهم؛ وبالطبع فان حقيقة انهإلى  العودة

صلي بسبب وطنه األإلى  وراء وجودهم في الخارج. وكنتيجة لذلك فان الدولة قد تمنع ابعاد الفرد المعني
وفي  199.أخرىدولة إلى  ، خصوصا مبدأ عدم االعادة القسريةاإلنسانالتزاماتها بموجب قانون حقوق 
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 تهم لتوجيهكبديل  أمنياحتجاز  إلى أو مطولة‘ هجرة’ اتخاذ إجراءات إلى تلجأ الدولمثل هذه الحاالت 
مثل هذا االحتجاز، خصوصا في السياق االوربي، يستخدم  إذ أن إشكاليالبعاد الشخص. وهذا وضع أو 

وكما  .اإلنسانلحقوق  األوربية( )و( من االتفاقية 1) 5بموجب المادة ‘ تسليمالأو  بعادإلبهدف ا’فقط 

دت المحكمة  ( )و( لن يكون 1) 5المادة اي حرمان من الحرية بموجب ’بأن  اإلنسانلحقوق  األوربيةشد 

م المقاضاة في ستلم تإذا  ردفت المحكمة أنهأو 200،‘الترحيل جارية إجراءات فيه ال حينما تكونمبررا إ
وبشكل عام فان  201قد يصير غير مشروع. ا  مبرر ا  باليقظة التامة، فان احتجاز الترحيل إجراءات

 األوربية( )و( من االتفاقية 1) 5االحتجاز خالل الفترة المعنية يجب ان يتواءم مع الهدف الشامل للمادة 

لم يكن ممكنا إذا  وكنتيجة لذلك فانه 202لفرد ضد االحتجاز التعسفي.والتي تمثل حماية ل اإلنسانلحقوق 
سوء العاملة في البلد التي سيبعد لها فانه/ها ال يعود أو  ر التعذيبالنه/ها يواجه خط ما شخص ترحيل

. وبالتالي فان مثل اإلنسانلحقوق  األوربية( )و( من االتفاقية 1) 5ادة مال أساسعلى  /هاممكنا احتجازه

بعيدا بسبب التسليم أو  الترحيلالتي يكون فيها احتمال  وضاعهذا االحتجاز يمكن اال يستخدم في األ
. وتسعى الدول لمجابهة هذا التحدي من خالل الحصول على أخرىدولة إلى  حظر عدم الترحيل

سوء المعاملة. ولكن الفقه إلى  لن يخضع الشخص المبعد بأنه ل التي ستستقبلتأكيدات دبلوماسية من الدو

  203غير فعالة.القانوني والممارسة يظهران ان هذه التأكيدات الدبلوماسية ظلت مرارا غير موثوق بها و
ساءة معاملة في حد إ أيضا  ة قد ال تنتهك فقط تيسير التعذيب وانما قد تشكل اإلدارياالحتجاز  أنظمةان 

احتمال أي   ذاتها. فاحتجاز شخص ما لفترة قد تكون غير محددة، تحت رحمة الجهاز التنفيذي ودون
نفسية خطيرة على المحتجزين كما حالة يأس وتكون له تبعات إلى  واقعي الطالق سراحه قد يؤدي

، رهاباتضح في قضية نظام احتجاز سجن بيلمارش بالمملكة المتحدة بموجب قانون مكافحة اإل
  204. غوانتانامووكما ُزعم في سياق معتقل خليج  2111لعام  األمنوالجريمة و

 تقييد المراجعة القضائيةأو  تأجيل 4-1-5

المراجعة إلى قاضي وإلى  لم تستبعد بشكل كامل، فرص الوصول، ان ةاألمنيعادة ما تؤجل التشريعات 

ساعة. ولكن كثيرا  47مراجعة قضائية خالل إلى  القضائية. كما يجب عادة ان تخضع شرعية االعتقال

حبس ساعة. وبموجب القانون االسرائيلي ل 82من أكثر إلى  هذه المدة الزمنية األمنما تمدد قوانين 

 205يوما قبل حصولهم على مراجعة قضائية. 14لمدة  أفراد، يجوز احتجاز الشرعيينالمقاتلين غير 

جراء مراجعة مثاال صارخا بشكل خاص بنصه على إ 2111الوطني السوداني لعام  األمنويمثل قانون 

                                                             
، الفقرة  V – 3221؛ تقارير 3221نوفمبر  30(، المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، حكم صادر في 99434/23)طلب رقم  ضد المملكة المتحدة تشاهال - 200

333 . 
]محكمة  341( ، 9) 9009؛ تقارير 9009يناير  93(، المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، حكم صادر بتاريخ 41393/22)طلب رقم  سليفنكو ضد التفيا - 201

 . 13، الفقرة 9000يناير  90( المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، القرار بشأن المقبولية بتاريخ 10031/00)طلب رقم  سينغ ضد الجمهورية التشيكيةعامة[؛ 
: الوضع المتعلق بالمهاجرين وطالبي اللجوء، تقرير 0المصدر السابق، وانظر أيضاً وبشكل خاص كأهداف الحتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، المداولة رقم  - 202

: يجب 7خصوص المادة (، وعلى وجه ال3222)عام  9,، ملحق E/CN.4/2000/4، وثيقة األمم المتحدة 3222مجموعة العمل الخاصة باالحتجاز التعسفي لعام 
 ان تُحدد الفترة القصوى بالقانون وال يجب ان تكون مدة االحتجاز غير محدودة أو مفرطة الطول.  

التأكيدات الدبلوماسية ليست شكل حماية ضد التعذيب، ابريل ‘ : وعود فارغة’انظر على سبيل المثال قضايا ابلغت عنها منظمة هيومان رايتس واتش،  - 203
, ومنظمة العفو الدولية صفقات خطيرة : اعتماد اوربا promises-http://www.hrw.org/en/reports/2004/04/14/emptyد على الرابط ، موجو9004
 موجود على الرابط : 9030ضد التعذيب، ديسمبر ‘ تأكيدات دبلوماسية’على 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110118ATT11882/20110118ATT11882EN.pdf لكن انظر .
، حيث قبلت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان انه في قضية  9039يناير  37( ، حكم صادر في 1332/02)طلب رقم المملكة المتحدة  ضد‘ ابوقتادة’أيضاً عثمان 

ماية كافية ضد تقدم أشكال ح 9000مقدم الطلب، فان الترتيبات التي تم التوصل اليها بين األردن والمملكة المتحدة كجزء من مذكرة التفاهم البريطانية األردنية لعام 
من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان لن يكون قد تم انتهاكها في حالة ابعاد مقدم الطلب إلى  3التعذيب أو المعاملة الال إنسانية أو المهينة؛ وانه نتيجة لذلك فان المادة 

الحق في محاكمة عادلة، لوجود مخاطر بأن ثمة أدلة تم الحصول عليها تحت  –من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان  1األردن ولكنها تجد ان عودته ستنتهك المادة 
 التعذيب قد تستخدم في محاكمته. 

لمنع اإلرهاب  حول بيلمارش ، انظر ، على سبيل المثال ، تقرير إلى حكومة المملكة المتحدة حول زيارة إلى المملكة المتحدة قامت بها اللجنة األوربية - 204
,، موجود على الرابط ، CPT/Inf (2005) 10، وثيقة اللجنة األوربية .  9004مارس  32 – 4لعقوبة الال إنسانية أو المهينة من  والمعاملة أو ا

eng.htm#_Toc105559307-inf-10-http://www.cpt.coe.int/documents/gbr/2005  حول غوانتانامو انظر على سبيل المثال هيومان رايتس ،
، موجود على الرابط 9001، يونيو Locked Up Alone: Detention Conditions and Mental Health at Guantánamoواتش، 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0608_1.pdf . 
 ، موجود على الرابط:9009، 0719، قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين االسرائيلي، 0المادة  - 205

 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/IncarcerationLaw.pdf.  

http://www.hrw.org/en/reports/2004/04/14/empty-promises
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110118ATT11882/20110118ATT11882EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201101/20110118ATT11882/20110118ATT11882EN.pdf
http://www.cpt.coe.int/documents/gbr/2005-10-inf-eng.htm#_Toc105559307
http://www.cpt.coe.int/documents/gbr/2005-10-inf-eng.htm#_Toc105559307
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0608_1.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0608_1.pdf
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/IncarcerationLaw.pdf
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حكم عن مراجعة أي   ولم يرد في قوانين طوارئ سريالنكا 206شهر ونصف فقط. 4قضائية اجبارية بعد 

 207شهر. 17إلى  ا يتعلق باحتجاز قد يستمرقضائية فيم

أن المدعي العام، وليس القاضي، هو الذي يمارس على ذلك فان هناك عدة قوانين تنص إلى  ضافةباإل
وتمثل نتيجة هذه الممارسة نقلة في السلطة حيث ُيحرم القضاة من وظيفتهم  208وظائف المراجعة.

شكال رئيسيا من  أيضا  لشرعية االحتجاز، والتي تعتبر  نتظمةموال ية، وتحديدا المراجعة العاجلةساساأل
الحماية في منع التعذيب. وبموجب القانون الدولي فان المحتجزين المشتبهين بارتكاب جناية يجب  أشكال
ال  وفي حين انه 209سلطة قضائية.ال يعتبر قضائي. والمدعي  مسئولى عل بشكل سريع تم عرضهمان ي

 47الساعات الـ محصورة فيانها  أساسفانها تفهم في العادة على ‘ بشكل عاجل’يوجد تعريف لعبارة 

ساعات قد اعتبرت فترة  6أيام و 4ى عقب االعتقال؛ وعلى العكس فان فترة زمنية من األول 82إلى 

ن تحتفظ يسمح لها با مماوفي اوقات الطوارئ يجوز ان تنتقص الدول من حق الحرية،  210طويلة.
ذه هويستند المنطق الذي يكمن خلف  بمحتجزين لفترة اطول دون ان تكون هناك مراجعة قضائية.

الوضع هو الذي يجعل السلطات تحتاج للمزيد من الوقت للتحقيق. أو  ان طبيعة الجريمةإلى  الممارسة
عد مخاوف حول تصاإلى  ولكن، على صعيد الممارسة، كثيرا ما يسمح االفتقار للمراجعة القضائية

ثناء الدولية اوضحت بجالء انه حتى أ اإلنسانالتعذيب. وكرد على ذلك فان هيئات اتفاقيات حقوق 
حماية ال أشكالافق مع ريام قليلة ويجب ان تتان تجرى المراجعة القضائية خالل أحاالت الطوارئ يجب 

من االحتجاز، مثل  خرىاأل شكالوتنطبق نفس المعايير على المراجعة القضائية لأل 211مالئمة.ال
، والذي يضع المحتجزين في خطر اإلنفراديي هو حظر الحبس ساس. والهدف األاإلدارياالحتجاز 

 هائل بالتعرض للتعذيب.

 تقييد فرص الحصول على محامي حسب اختيار الشخصأو  تأجيل 4-1-6

حصول على محامي من بينما ال تنص التشريعات العادية في العديد من الدول على حق غير منقوص لل
ة. وبموجب أمنيبموجب تشريعات للعراقيل أكثر  يتعرضاختيار الشخص، فان هذا الحق كثيرا ما 

يمكن ان ُيحرم المحتجز من المثال فانه القانون االسرائيلي لحبس المقاتلين غير الشرعيين على سبيل 
كانت فرصة الحصول على المحامي تعتبر ضارة إذا  فرص الحصول على محامي لمدة سبع ايام

محتجز اليمكن ان ُيحرم  2112الوطني السوداني لعام  األمنوبموجب قانون  212من الدولة.أبمتطلبات 

مضرا ’محامي يعتبر إلى  كان مثل هذا الوصولإذا  محامي ألجل غير محددإلى  من  فرص الوصول
دة محامي قد تكون مقي  إلى  ك فان فرص الوصولوفوق ذل 213‘بعملية التحقيق والتحري واالستجواب

 214.غوانتانامومعتقل خليج ل بالنسبةتدقيق كما هو الحال  جراءاتعندما يخضع المحامي إل
محامي تحرم المحتجزين من مساندة قانونية حاسمة. وبهذا فانها تؤثر بشكل إلى  ان تقييد فرص الوصول

 وعلى حقهم في الدفاع عن انفسهم والذي يمثل جزءا   ،معاكس على حقهم في الطعن في شرعية االحتجاز
لى محامي من إصول وتساعد فرصة الو  215ز بتهم جنائية،احتجاال في حالة عادلةمن الحق في محاكمة 

                                                             
206

 . 70)هـ( )ح( . انظر أيضاً أعاله نص مصاحب للحاشية  03أعاله(، المادة  74)السودان( )الحاشية السفلية رقم  9030قانون األمن لعام  - 
 . 3-3انظر أعاله القسم  - 207
 (. 1) 03أعاله(، المادة  74انظر على سبيل المثال قانون األمن الوطني للسودان )حاشية سفلية رقم  - 208
 . 3 – 33، الفقرة 3221مارس  CCPR/C/50/D/521/1992 ،99، وثيقة األمم المتحدة فالديمير كولومين ضد المجرانظر ، على سبيل المثال،  - 209
 . 19، الفقرة 3211نوفمبر  92(، حكم صادر في 33311/10؛ 33911/14؛ 33902/14)طلب رقم  بروقان وآخرون ضد المملكة المتحدة انظر - 210
 – 19، الفقرات 3221ديسمبر  31(، المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، حكم صادر في 93217/23)طلب رقم  آكسوي ضد تركياانظر على سبيل المثال  - 211

14 . 
يجوز ان يلتقي السجين بمحامي في اقرب ’)أ( :  1أعاله( ، المادة  900قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين االسرائيلي )اسرائيل( )الحاشية السفلية رقم  - 212

ضي في محكمة المنطقة، وفقا ايام قبل مثول السجين أمام قا 7تاريخ مبكر يمكن ان يجري فيه هذا اللقاء دون ان يضر بمتطلبات امن الدولة لكن ليس ابعد من 
لمناهضة للتعليق انظر االئتالف المتحد ضد التعذيب، )تقرير بديل للنظر فيما يتعلق بالتقرير الدوري الرابع السرائيل إلى لجنة األمم المتحدة ‘. )أ( 0ألحكام المادة 

 موجود على الرابط  30. 1، الفقرة 9001سبتمبر  3التعذيب(، 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/UAT_Israel42_1.pdf . 

 (. 9) 03أعاله(، المادة  74قانون األمن الوطني )السودان( )الحاشية السفلية رقم  - 213
مقررين الخاصين باألمم المتحدة، وضع محتجزين في معتقل خليج غوانتاناموا، وثيقة األمم المتحدة من ال 4انظر تقرير مشترك صادر عن  - 214

E/CN.4/2006/120 ،30  30، الفقرة 9001فبراير . 
الدفاع عن نفسه ]...[ ’في ( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي تعترف بالحق لكل شخص 3) 34انظر ، على سبيل المثال المادة  - 215

  ‘.بواسطة محام من اختياره

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/UAT_Israel42_1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/UAT_Israel42_1.pdf
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عمومية. وبكلمات أكثر المحتجزين في التقدم بشكاوى والدفاع عن حقوقهم بشكل  ،اختيار الشخص
لعالم الخارجي لتقليص خطر استغالل ا هاما معجسرا محامي توفر إلى  فان فرص الوصول أخرى

 السلطة.
لدى  الحماية ضد التعذيب أشكالمحامي شكال حاسما من إلى  ، بالتالي، فرص الوصوللقد اعتبرت

 لمنع التعذيب، والتي الحظت ، من خالل تجربتها،  األوربيةهيئات دولية مثل اللجنة 
هي الفترة التي يكون فيها خطر ية مباشرة ]...[ الفترة التي تعقب الحرمان من الحر

أشخاص إلى ان يؤخذ  تيجة فان إمكانيةن. وبالكبريع والمعاملة السيئة بدنيا هو األالترو
 أشكاليا من أساسليحصلوا على محامي خالل تلك الفترة يعتبر شكال  الشرطةحراسات 

لئك الذين على او رادعا  ثرا أ مكانيةالحماية ضد سوء المعاملة. وسيكون لوجود تلك اإل
ولئك المحتجزين؛ وفوق ذلك فان المحامي يحتل وضعا يؤهله يقومون باساءة معاملة أ

 216ما وقعت بالفعل معاملة سيئة.إذا  مناسبةالخطوات الالتخاذ 
لذلك فان حق  ووفقا   217ةة ومنتظمة ومباشرة وسري  محامي فوري  إلى  يجب ان تكون فرص الوصول

 218يجب من حيث المبدأ ان يتأكد في القانون والممارسة منذ بداية االحتجاز،محامي إلى  الوصول
كل شخص  أيضا  وانما  وحدهمالمشتبهين الجنائيين فقط ليس ’تمتع به هم، ان هذا الحق يجب ان يواأل

وفي ظروف  219‘.عليه التزام قانوني بالحضور والبقاء في مؤسسة للشرطة، على سبيل المثال كـ"شاهد"
محامي إلى  تأجيل لفترة قصيرة للغاية لفرصة وصول محتجزالخاصة بشكل حقيقي قد ُيسمح بة استثنائي

حق في ي قيود على الفي هذا المضمار محدودة للغاية وأ رضية المسموح بهاولكن األ 220من اختياره.
وان  الزمنمحامي يجب ان توصف بوضوح وان تكون محدودة بشكل صارم من ناحية إلى  الوصول
القيود بشكل غير مالئم بحقوق المتهم في تخل ال حال يجب أأي   قاهرة؛ وعلى أسباببررة بتكون م

ن المتهم بأ ةمجردالحقيقة الذلك فان من الواضح ان إلى  ضافةوباإل 221.عادلةالحصول على محاكمة 
 222محامي.إلى  يواجه تهما خطيرة ال تشكل في حد ذاتها سببا لتقييد فرص الوصول

لى محامي من اختيار إوحتى في مثل هذه الظروف االستثنائية فان أي قيود على الحق في الوصول 
فقط حينما يبدو أن االتصال  ويمكن ان يعتبر مبررا   اضالشخص نفسه يجب ان يصادق عليها، تحديدا ، ق

ذلك فانه حتى لى إضافة وباإل 223 الفوري لمحتجز بمحام من اختياره/ها قد يطرح مخاوف أمنية حقيقية.
حين يتأجل االتصال بمحام من اختيار الشخص بشكل فوق العادي فانه "يجب على األقل ان يسمح 

كما فوعلى أي حال ،  224بمقابلة محامي مستقل"، مثل الذي أوصت به إحدى توصيات اتحاد المحامين.
د المقرر الخاص لمكافحة التعذيب، "فيما يتعل لى لوصول إباالشخاص المحرومين من حريتهم فان ا قشد 

                                                             
[ مختطف في معايير اللجنة األوربية CPT/Inf (96) 21اللجنة األوربية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الال إنسانية أو المهينة، التقرير العام السادس ] - 216

(، موجود على الرابط 9003 لمنع التعذيب والمعامل أو العقوبة الال إنسانية أو المهينة ، اقسام موضوعية من التقارير العامة لالتفاقية )المجلس االوربي، اكتوبر
prn.pdf-standards-http://www.cpt.coe.int/en/documents/eng 30(, الفقرة . 
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انفرادي او أن يستجوب  حبسمحام ال يمكن تأجيله بطريقة تخلق وضعا يكون فيه المحتجز كالمعتقل في 
 225دون حضور محامي".

ة المعلومات بين تعلق بالحفاظ على سري  ملحق في محامي" المظهر ال"لمن المظاهر الهامة األخرى 
لى إذ يشكل الحق في الوصول إه. وهذا المظهر للحق في المحامي له أهمية خاصة حاميمالمحتجز و

من عناصر الحماية الفعالة ضد حظر  محامي من اختيار المحتجز والتواصل مع هذا المحامي عنصرا  
 ساءة معاملة، دون خوف من االنتقام يعتبر شرطا  إالتعذيب. ان القدرة على الكشف بحرية ألي تعذيب او 

و أو اساءة المعاملة ألي محكمة أ قا حاسما بالنسبة ألي محامي كي يستطيع ان يتقدم بزعم التعذيبمسب
شكال المراقبة على ن أي سلطة أخرى. ومع ان القانون الدولي لحقوق االنسان يسمح بشكل مأ

على  فان مثل هذه الرقابة يجب أال تحتوي أبدا 226االتصاالت بين المحامي وموكله في حاالت معينة،
 227 حديث بين المحامي وموكله.ما يدور من لى إ االستماع

 االحتجاز السري 4-1-7

حبس انفرادي  أماكناالحتجاز في أن يتم إلى  االحتجاز أماكنالحماية في  شكالكثيرا ما يؤدي االفتقار أل
ن على فرص التواصل مع العالم الخارجي، وهي حقيقة قد تيسرها التشريعات تجزوححيث ال يحصل الم

مصممة بشكل خاص.  أماكنفي  شخاصاألُيحتجز ة نفسها، كما في تايالند حيث تنص على ان األمني
وفقا  229،عادلةكمة االحق في محوبمثابة انتهاك للحق في الحرية واالمان،  اإلنفراديويعتبر الحبس  228

الطويل، كانتهاك لحظر  اإلنفرادي، خصوصا في قضايا الحبس أيضا  معترف به  هوو لنوع القضية.
وقوع التعذيب وقد  اإلنفراديوعلى المستوى العملي كثيرا ما ييسر الحبس   230التعذيب واساءة المعاملة.

  231جزءا ال يتجزأ من حاالت االختفاء القسري.الحبس االنفرادي يكون 

احتجاز سرية وانتهاكات ذات  ماكنأل أدلةمقررون خاصون  4وجد  ،2111شر عام نُ  ،في تقرير شامل

وفي التطبيق الوطني  ةاالستثنائي الترحيلرجاء عديدة من العالم، في سياق عمليات في أبها صلة 
تعذيب. وقد ي عملها مع ممارسين وضحايا ة، تتطابق مع نتائج وتجارب ريدريس فاألمنيللتشريعات 

طوارئ وقوانين مكافحة التعذيب، فيما يتعلق بحاالت قوانين ال ،ون في تقريرهموجد المقررون الخاص
 :أن

والتي كثيرا ما تتشكل في  – رهابحاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة ومكافحة اإل’
لالحتجاز السري. وكما في ‘ بيئة مساعدة’تمثل  –قانونية معرفة بشكل فضفاض  أحكام

مخولة للجهات المسئولة، بما في ذلك القوات  حياتصالالماضي فما زالت هناك اليوم 
أو  االستخبارات، بموجب حاالت الطوارئ أجهزةالمسلحة وهيئات تعزيز القانون و/أو 

 الهيئات القضائية.أو  دة بالبرلمانم مقي  مع آليات تحك  أو  ب العالمية دونونماذج الحر
دون أو  دون قانون ةقانوني فجوةة في األمني جهزةوفي العديد من السياقات تعمل األ

ة ليست األمني جهزةوفي العديد من المرات، رغم ان األ ممارساتهاقانون متاح علنا يحكم 
 تقوم بذلكبعض االوقات  ي، فانها تفعل ذلك ، وفأشخاصمخولة بتشريعات الحتجاز 

مقيدة  أو تكون آليات المراقبة والمحاسبة غائبة وضاعلفترات طويلة. وفي مثل هذه األ
 232‘بشدة اال من سلطات محدودة وبالتالي غير فعالة.

                                                             
( ، الفقبرة 9001اغسطس  1، )A/63/223تقرير المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات العامة أثناء مكافحة االرهاب، وثيقة االمم المتحدة  - 225
40 . 

 والمصادر الواردة فيها.  32الفقرة المصدر السابق،  - 226
 أعاله(.  937انظر "دور المحامين في منع التعذيب" )الحاشية السفلية رقم  - 227
 . 39أعاله(، المادة  30)تايالند( )الحاشية السفلية  9000مرسوم الطوارئ لعام  - 228
 . 97 – 31أعاله(، الفقرات  934انظر من اجل االطالع على تلخيص عام للفقه القانوني، التقرير المشترك )الحاشية السفلية رقم  - 229
 . 30 – 33المصدر السابق، الفقرات  - 230
 . 30 – 91المصدر السابق، الفقرات  - 231
  .4المصدر السابق، ص - 232
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حاالت االحتجاز السرية غير مشروعة إال أن  مع ان من الواضح ان –وتوحي هذه النتائج انه 
في تسهيل التحكم في الشخص  ،وهذه الممارسة تساعد، مثال  ها. ة تخلق وضعا يسهلاألمنيالتشريعات 

 من مراقبة واتخاذ خطوات لمحاسبة عمالء: أفرادتعجيز مثل منع الوفي 
سوء معاملة للضحايا المباشرين كما أو  ان االحتجاز السري بوصفه هذا قد يمثل تعذيبا

ي لالحتجاز السري هو تسهيل، وفي نهاية المطاف، اخفاء ساسلعائالتهم. لكن الهدف األ
أو  من الناس علوماتية والمهينة المستخدمة النتزاع ماإلنسانالتعذيب والمعاملة غير 
توضع في بعض الحاالت قواعد مفصلة مكان اساليب ميسرة السكات صوتهم. وبينما  

االحتجاز  أماكنفي القانون الدولي فان  اإلنسانمفروضة تنتهك المعايير الدولية لحقوق 
تحكم مما أو  عمليات تدقيقأي   السرية تظل تستخدم كنوع من درع دفاعي لتحاشي

 233االحتجاز.بالمحيطة  وضاعالمعاملة واأل معرفةتحيل يجعل من المس

  عادلةالحق في معاملة  4-2

فيما يتعلق  اإلنسانوضحت لجنة حقوق ما أ، حسب بطابع معقد. وهو عادلةالحق في محاكمة يتسم 
 يضم:  ،من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14بالمادة 

 أمام]...[ ضمانات شتى ذات مجاالت تطبيق مختلفة ]تضم[ ضمان عام بشأن المساواة 
التي ُينظر فيها  جراءاتالمحاكم والهيئات القضائية ينطبق بصرف النظر عن طبيعة اإل

محكمة  أماموعلنية  عادلةالحق في محاكمة  فراد[ تمنح األأيضا  هذه الهيئات. ]وهي  أمام
أو  اتهامات جنائيةأي   كانوا يواجهونإذا  ومنشأة بحكم القانون مختصة ومستقلة وحيادية

 5 – 2دعوى مدنية ]...[ وتتضمن الفقرات أي   لدى الفصل في حقوقهم والتزاماتهم في
من  6من المادة الضمانات االجرائية المتاحة للمتهمين بجرائم جنائية. وتكفل الفقرة 

وقوع خطأ قضائي في الدعاوى الجنائية  ي في التعويض في حاالتساسالمادة الحق األ
.]...[234 

ة تغييرات هامة في نظام مقاضاة ومحاكمة الجنايات ذات الصلة األمنيكثيرا ما تحدث التشريعات 
العدد الكبير من الجنايات الخاضعة للمقاضاة فان مثل هذه التشريعات كثيرا ما إلى  ضافة. وباإلاألمنب

بها  كون مقبولة بسبب الطريقة التي تمالتي قد ال ت دلةدام األت صمم لمساعدة السلطات على استخ
 شخاصاأل أيضا  وُتخضع المشتبهين والمتهمين في الدفاع عن انفسهم.  إمكانيةالحصول عليها، والحد من 

ة، حيث يواجهون األمنيالمحاكم أو  محاكم خاصة، مثل المحاكم العسكرية أمامالمتهمين لمحاكمات 
تخل بتوازن القوى ‘ ةاألمني’للعدالة  دارةتشمل عقوبة االعدام. ومن الواضح ان هذه اإل دة قدعقوبات مشد  

 محاكمة في الحق مفهوم في المتأصلة القانونية الفرص تكافؤض شتبه/ المتهم وبالتالي تقو  بين الدولة والمُ 

سبتمبر  11 هجمات ن العديد من التحديات المتعلقة بتشريعات ما بعد. ومما ال يثير الدهشة، أعادلة

في القانون الدولي وهو حق ال يمكن ان يخضع  عادلةتتعلق بمدى مواءمتها مع الحق في محاكمة 
ريبة بحظر التعذيب، صلة ق عادلةوللحق في محاكمة  235النتقاص محدود اال في اوقات الطوارئ. 

د  تم انتزاعها من أدلةخصوصا فيما يتعلق بقاعدة االستبعاد التي تحظر استخدام  خالل التعذيب. وكما شد 
ان التجارب المستقاة من الماضي ]...[ اوضحت ان مثل هذه : ’رهابالمقرر الخاص لمكافحة اإل

ن قاعدة االستبعاد[، خصوصا عند ارتباطها بفترات طويلة من االحتجاز قبل توجيه التهم، عحرافات ]ناإل

]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[  8المادة  أحكامقد شجعت على استخدام مناهج تنتهك 

زت وتحدد المراجعة التالية عدة تطورات عز    236‘)التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الال انسانية(.
 هذه المخاوف.

                                                             
 . 0انظر ، المصدر السابق ، ص - 233
 . 3أعاله(، الفقرة  937. )الحاشية السفلية رقم 39انظر التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  - 234
، A/63/223، وتقرير المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحقوق األساسية اثناء مكافحة اإلرهاب، وثيقة األمم المتحدة 1المصدر السابق، الفقرة  - 235

 . 49-7ات ، الفقر9001اغسطس  1
. وصف المقرر الخاص لمكافحة التعذيب مدى صلة الحصانة ضد تجريم 39أعاله(، الفقرة  990تقرير حول اإلرهاب والمحاكمة العادلة )الحاشية السفلية رقم  - 236

( 3) 14موضوعا يستند إلى المادة  ونالحصانة ضد تجريم الذات تتصل بالحق في محاكمة عادلة في سياقين. قد تك’الذات بحظر التعذيب على النحو التالي: 
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التي تم الحصول عليها عن  دلةالمتعلقة بحظر استخدام األ يةعادالخروج على قواعد االثبات ال 4-2-1

 التعذيب طريق

المحاكمة.  إجراءاتالمنتزعة تحت التعذيب مقبولة في  دلةة عادة على ان األاألمنيال تنص التشريعات 
اما ان تسمح باستخدام اعترافات تمت  بحيث جراءاتعن ذلك فان القوانين غيرت قواعد اإل وعوضا  

يتم بشكل طوعي. أن المبدأ تحول عبء االثبات على المتهم الظهار ان االعتراف لم أو  الشرطة أمام
قضائية )ما عدا في  إجراءاتتم الحصول عليها عن طريق التعذيب في أدلة ئل بأنه ال يجب قبول االق
الجنائية ضد شخص متهم بارتكاب تعذيب كدليل على االدالء بهذه االقوال( هو مبدأ  جراءاتاإل

قد تم االعتراف به في الفقه القانوني التفاقية مناهضة التعذيب. و 15منصوص عليه بوضوح في المادة 

، والتي يعترف بها عموما في النظام القانوني وتخدم قاعدة االستبعاد 237.اإلنسانلهيئات اتفاقيات حقوق 
هدفا مزدوجا: فهي تحمي افتراض البراءة بعدم  238المحلي في دول القانون العام والقانون المدني،

 للسلطات التي تفكر في استخدام التعذيب كاسلوب للتحقيق.  مصادقتها على تجريم الذات وتعمل ككابح 
في مكان االحتجاز الخاص  ،ألي شخص آخرأو  في سريالنكا ال ُيقبل اعتراف تم لضابط شرطة
ال ُتطبق على  ةولكن هذه القاعد 239الجنائية. جراءاتبالشرطة، في محكمة وذلك بموجب قانون اإل

العام  األمنصدرها الرئيس بموجب مرسوم ارئ التي أتجزين بموجب لوائح الطوالمح شخاصاأل
(PSO)240يسمح بمقبولية االعترافات التي تتم لضابط شرطة برتبة  رهاب. وفوق ذلك فان قانون منع اإل

إلى  ثباتعبء اإل رهابوينقل قانون منع اإل 241على منه.رتبة أأو أي   مساعد كبير مفتشي الشرطة
ُ الذين يزعمون انهم  شخاصاأل المعاملة السيئة الظهار ان االعتراف كان قد تم أو  خضعوا للتعذيبأ

لجنة حقوق  أماموتعرضت هذه القواعد للطعن من ن. سينغاراسا  242كراه.الحصول عليه تحت اإل
عاما بموجب  35، الذي كان قد حوكم وأدين وصدر ضده حكما بالسجن . وزعم سينغاراسااإلنسان

دعاء كانت قد إعن طريق التعذيب، وهو منه نتزع أاعتراف إلى  استندتدانته إ، ان رهابقانون منع اإل
بأن سريالنكا بوضعها  اإلنسانوقضت لجنة حقوق  243.أساسإلى  رفضته المحكمة بوصفه ال يستند

كراه، قد انتهكت التزامها بموجب ن اعترافه تم تحت اإلبات على المتهم فيما يتعلق بكيف أعبء االث
ية )الحصانة ضد تجريم )ج( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس (3( و )2) 14المادة 

( وحظر التعذيب بموجب المادة 3()3) 2مع الحق في انتصاف فعال بموجب المادة  ءة  والذات( مقر

رفضت محكمة سريالنكا العليا  اإلنسانوحينما سعى السيد سينغاراسا لتعزيز آراء لجنة حقوق  8.244

                                                                                                                                                                                             
لة. ويطرح ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  من خالل اجراء جلسة تحقيق حيث يُجبر الشخص على الحضور إليها واإلجابة على اسئ)ز

سانية أخرى( ألجل اجبار شخص على االعتراف أو الشهادة. وفي )التعذيب واي معاملة ال إن 7الموضوع أيضاً حين تستخدم بعض االساليب وتنتهك أحكام المادة 
االستخبارية لمكافحة النقطة االخيرة لوحظ ان مثل هذه األساليب كثيرا ما تستخدم بنهج متنامي ويلجأ اليها في التحقيق في حوادث إرهابية أو خالل العمليات 

‘ 30أو  7( )ز( باالقتران مع المادة 3) 34 تتردد لجنة حقوق اإلنسان في ان تجد فيها انتهاكا للمادة اإلرهاب بشكل أكثر عمومية. وعندما تطرح مثل هذه المزاعم ال
 ،(.  33)المصدر السابق، الفقرة 

 لالطالع على نظرة عامة جيدة في قضية ذات صلة، انظر  - 237
T. Thienel, ‘The Admissibility of Evidence Obtained by Torture under International Law’, EJIL, (2006) Vol. 17, 349-367. 

بعض الدول التي تحافظ على تمييز صارم بين األدلة المقبولة وغير المقبولة، كثيرا ما تتجه إلى إجراء ’وكما الحظ المقرر الخاص لمكافحة التعذيب فان  - 238
ت قاضي المحاكمة في موضوعات القانون. وفي مثل هذه األنظمة يمكن ان المحاكمات أمام هيئة محلفين تقرر في موضوعات حول حقائق على أساس توجيها

إلى تقاليد القانون  تفصل الشهادات وغيرها من أنواع األدلة من القضية بواسطة قاض بوصفها غير مقبولة. وهناك أنظمة قانونية أخرى وهي عادة تلك التي تستند
)تقرير حول اإلرهاب والمحاكمة العادلة ‘ ولكن مع استبعاد أدلة تم الحصول عليها بواسط التعذيب كاستثناء المدني، قد تعتمد على نظرية التقييم الحر لألدلة،

 (. 34أعاله(، الفقرة  990)الحاشية السفلية رقم 
اك، بعثة إلى سريالنكا ، وثيقة األمم المتحدة تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة، مانفريد نو - 239

A/HRC/7/3/Add.6( ،91  الفقرة 9001فبراير )40. 
أعاله والنص المصاحب(. لنقاش االستثناء الستبعاد مقبولية  27و  24، انظر أعاله )حواشي سفلية رقم 9001حول مرسوم األمن العام ولوائح الطوارئ لعام  - 240

 حتجاز، انظر تقرير المقرر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة، مانفريد نواك ،االعترافات داخل أماكن اال
 . 40( الفقرة 9001)فبراير  A/HRC/7/3/Addبعثة إلى سريالنكا وثيقة األمم المتحدة 

 .  31و  37(، 3) 31أعاله(، الجزء الثاني ، المواد  313قم انظر قانون منع اإلرهاب )سريالنكا( )حاشية سفلية ر - 241
من قانون اإلثبات  94ال عالقة لها بالموضوع تحت المادة  3( )ان عبء اإلثبات بأن أّي افادة اشير اليها في المادة الفرعية 9) 31المصدر السابق، المادة  - 242

موجود على الرابط  3210من قانون اإلثبات  94سيكون على الشخص الذي يؤكد بانها ال عالقة لها بالموضوع.( المادة 

http://www1.umn.edu/humanrts/research/srilanka/statutes/Evidence_Ordinance.pdf يجعل من االعتراف الناجم عن التهديد واالغراء  )
 والوعود غير ذي صلة. 

-7، الفقرة  CCPR/C/81/D/1033/2001  ،9004(، وثيقة األمم المتحدة ، Comm. No. 1033/2001) سينغاراسا ضد سريالنكا، لجنة حقوق اإلنسان - 243
  .l2001.htm-http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/1033، موجود على الرابط  4

 . 5-8المصدر السابق، الفقرة  - 244

http://www1.umn.edu/humanrts/research/srilanka/statutes/Evidence_Ordinance.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/research/srilanka/statutes/Evidence_Ordinance.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/1033-2001.html
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لى البروتوكول االختياري للعهد الدولي عان المصادقة  أساسعلى مقدم الطلب على  تغيير الحكم
 اوفي هذ 245وأن آراء اللجنة بالتالي غير ملزمة. لمدنية والسياسية كان غير دستوريالخاص بالحقوق ا

جة . وكنتيذيب بالحكم الصادر على سينغاراسااالثناء فشلت حكومة سريالنكا في مواءمة قانون منع التع
مر مثير أبقيت مقبولة. وهذا  رهابضباط الشرطة في قضايا اإلإلى  قدملذلك فان االعترافات التي تُ 

يبدو في  2111للقلق بشكل خاص على ضوء حقيقة انه وكما الحظت لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر 

عليها تشمل  الوحيدة التي يعتمد دلةمعظم القضايا التي رفعت بموجب قانون منع التعذيب ان األ
والمالحظ ان قانون منع التعذيب ظل ساري المفعول حتى بعد  246اعترافات حصلت عليها الشرطة.

 . 2112نهاية النزاع في 

من  ةقدمالجنائية االعترافات المُ  جراءات. وتمنع القاعدة العامة لإلأيضا  تعتبر التجربة الهندية بناءة  
 247في محكمة. أدلةن أن تؤخذ كمضباط الشرطة 

صار بموجبه  ( استثناءا  TADA -ية والتخريبية )تادا رهابدخل قانون منع النشاطات اإلأ 1278في عام 

زت المحكمة  248قل من مرتبة مفتش، مقبوال في المحاكمة.أليس  ،تقديم اعترافات لضابط شرطة وقد عز 
الحماية كي  أشكال لكنها نصت بأنه يجب المحافظة على 1224العليا الهندية دستورية قانون تادا عام 

 - بوتا) رهاباإلسبتمبر سنت الهند قانون منع  11 هجمات وبعد 249‘.رحُ  جو  ’ُتقدم االعترافات في 

POTA)  بوتا  رهابمن قانون منع اإل 32( وتنص المادة اآلن)ألغي  2112لعام(- POTA بأن )

ضابط شرطة ال يقل مرتبة عن مفتش شرطة ]...[ يكون مقبوال  أماماالعتراف الذي يقوم به شخص ما ’
 250‘قواعد نشأت بموجبه فيما بعدبأو  في محاكمة مثل هذا الشخص في جناية بموجب هذا القانون

متطلبا بأن يكون االعتراف مسجال باستخدام جهاز  رهابالحماية بموجب قانون منع اإل أشكالوتتضمن 
 251‘االغراءأو  ر خال من التهديدحُ  في جو  ’ان يتم االعتراف  فيديو، ومتطلبأو  تسجيل سمعي

ساعة برفقة  47قاض رفيع المستوى خالل  أمامذلك فان الشخص ُيحضر بعد ذلك إلى  ضافةوباإل

إذا  بواسطة قاضي. وفي تلك الجلسة لي لكي يؤكد االعتراف ويتم تسجيل ذلكصتسجيل االعتراف األ
المحتجز ُيحول في الحال لكشف صحي ُيحتجز بعده في مكان احتجاز شكوى تعذيب فان أي   كان هناك
الحماية هذه، فان بعض المعلقين الحظوا انه، وفي ظروف معينة في  أشكالوبالرغم من  252قضائي.
لضابط شرطة، ايا كانت  ا  تمحماية ان تمنع "تعذيب" متهم ما دام اعتراف أي  أشكال لن تستطيع’الهند، 
يعكس حقيقة انه بمجرد صدور االعتراف فان المسئولية  ويبدو ان هذا 253‘وال كدليلصار مقب قد مرتبته
المتهم لدحضه. وعل قت مفوضية القانون الهندية على مقترحات لتوسيع آلية االعترافات في إلى  تتحول
ان اليوم الذي تكون فيه كل ’]...[ بشكل قاطع إذ ذكرت 254االحتجاز فيما يتعلق بأي جريمة، أماكن

الجنايات ]...[ مسموح بها وتصير قانونا، سيكون هو يوم انهيار  أنواععترافات لدى الشرطة، في كل اال

                                                             
 ( ، موجود على الرابط :9001سبتمبر  30، )S.C., Spl (LA) No. 182/99; SCM،  سينغاراسا ضد النائب العام - 245

http://www.southasiahr.net/pdf/ppv3n4.pdf  . 
، موجود على الرابط 9033ديسمبر  CAT/C/LKA/CO/3-4 ،,1المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب : سريالنكا، وثيقة األمم المتحدة  - 246

4_en.pdf-ocs/co/CAT.C.LKA.CO.3http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/d  33، الفقرة . 
 ، موجود على الرابط : 3179انظر قانون اإلثبات الهندي لعام  - 247

enceact.htmhttp://www.vakilno1.com/bareacts/indianevidenceact/indianevid ال يعتبر أّي اعتراف يقدم لضابط شرطة إثباتا ’ 90, ، المادة
اي اعتراف يقدمه شخص لضابط شرطة اثناء وجوده في مكان احتجاز، اال إذا كان قد تم تقديمه في حضور مباشر ’ 91؛ المادة ‘ ضد شخص متهم في أّي جناية

 ‘. لقاضي، لن يؤخذ به ضد مثل هذا الشخص
 . 30أعاله(، المادة  373ع النشاطات اإلرهابية والتخريبية )الحاشية السفلية رقم قانون من - 248
سينغ ضد والية في قضية كارتر  3224من قانون منع النشاطات اإلرهابية والتخريبية بواسطة المحكمة العليا في عام  30تم التدقيق في دستورية المادة  - 249

ان المحكمة العليا عززت دستورية القانون فان الحكم يتطلب تقديم أشكال حماية معينة، بما في ذلك ما يتعلق  ، ورغمSC 423-564( 9) 3224، عام البنجاب
ماكن االحتجاز مقبولة كأدلة بمقبولية االعترافات التي تتم في أماكن االحتجاز . وفي هذا الصدد فان المحكمة العليا قضت بأنه لكي تكون االعترافات التي تقدم في أ

 وانه في أّي قضية يجب ان يُعترف للمشتبه بالحق في ان يبقى صامتا. ‘ في جو حر’ان يكون أّي اعتراف يقدم للشرطة مسجال  يجب
 . 39أعاله(، المادة  373( )الحاشية السفلية رقم POTA -قانون منع اإلرهاب )بوتا  - 250
 (. 3( و )3) 39المصدر السابق، المادة  - 251
 (. 0( و )4) 39مادة المصدر السابق، ال - 252
 19(، ص9003، الحكومة تقرر ان تلعب دور القاضي وهيئة المحلفين )نيودلهي، 9003مركز توثيق جنوب آسيا لحقوق اإلنسان، قانون منع اإلرهاب لعام  - 253

 ، موجود على الرابط : 9003)فيما يتعلق بحكم معادل لقانون منع اإلرهاب لعام 

http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/POTO.htm . )والذي تشكل من نفس المصطلحات ، 
اليماس حول اصالح نظام العدالة الجنائي، في )توصيات لجنة ماليماس حول اصالحات نظام العدالة الجنائية( للجنة م 37انظر على سبيل المثال التوصية رقم  - 254

  .recommendations.htm-limathhttp://www.pucl.org/Topics/Law/2003/ma(، المخطوط موجود على الرابط 9003)ابريل 

http://www.southasiahr.net/pdf/ppv3n4.pdf
http://www.southasiahr.net/pdf/ppv3n4.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.LKA.CO.3-4_en.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.LKA.CO.3-4_en.pdf
http://www.vakilno1.com/bareacts/indianevidenceact/indianevidenceact.htm
http://www.vakilno1.com/bareacts/indianevidenceact/indianevidenceact.htm
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/POTO.htm
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/document/actandordinances/POTO.htm
http://www.pucl.org/Topics/Law/2003/malimath-recommendations.htm
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جة بأن ي متحج  ساساأل األمنيفانها صادقت على النموذج  رهابولكن فيما يتعلق بجنايات اإل 255‘الحرية
 : وذكرت أنه 256للسماح بقبول اعترافات تقدم للشرطة،‘ ا  وجيه ا  سبب’هناك 

من المعتاد اال يتقدم شاهد  رهابخطيرة من هذا القبيل كجريمة اإلالجرائم الفي حالة 
إلى  ضد نواة صلبة من المجرمين. وفوق ذلك فان هؤالء المجرمين ينتمون أدلةدالء بلإل

طبقة قائمة بذاتها، تتطلب معاملة خاصة وتختلف عن نوع المجرمين العاديين. وفي 
على أو  على كل المتهمين‘ يينإرهاب’تثناء الذي يتم في قضايا رأينا يجب أال ُيطبق االس

 257الجرائم. أنواعكل 
 رهابان هذا النص الذي يأتي على خلفية مزاعم مستمرة بالتعذيب بموجب تشريعات مكافحة اإل

يتطلبون ’ة الهندية، يعتبر مربكا. ان تمييز مرتكبي جرائم دون غيرهم بوصفهم األمنيوالتشريعات 
 على أسسية ساساألقواعد الألنهم مختلفون ]...[ يكشف عن عقلية تبرر استثناءات ‘  ’خاصةمعاملة 

كما  ؛خطر التعذيبتعزيز  والتي يقصد بها هنا:جوهرية ونفعية دون وضع اعتبار للتبعات المحتملة، 
شاركوا إذا  يةساسلماذا يفشل اعضاء المهن القانونية في دورهم كحراس للحقوق األ أيضا  أنها توضح 
تتطلب معاملة من المحتجزين مختلفة  اأنواع’التي تقول أن ية ساساالعتقاد في التصورات األ غيرهم في

 ‘.خاصة

عن الرئيس االمريكي حينذاك  2111مر الصادر عام في الواليات المتحدة فان األ وكما لوحظ أعاله

حظى ال تُ  أدلةالعسكرية بقبول  للجانسمح ‘ مقاتلين اعداء’عسكرية لمحاكمة  ا  لجانبوش، والذي أسس 
 258‘.ط القائد للبعثة العسكرية ]...[ ذات قيمة للشخص العاقلبفي رأي الضا’كانت إذا  ل عادةوقببال

وقد  259.دلةسمحت بتخصيص قواعد عادية تحكم مقبولية األ 2112وبالمثل فان اللوائح التي أجيزت عام 

، وكما أجاز الكونغرس ‘المقاتلين االعداء’تعرضت هذه اللوائح النتقاد متزايد مع تصاعد مزاعم تعذيب 

يتم الحصول  أدلة، استخدام اشياء عدة، والذي حظر، ضمن 2115االمريكي قانون معاملة المحتجز لعام 

ومع ان  260.أي  إجراءات هينة، فيالمأو  نسانيةالال إأو  عليها عن طريق التعذيب و/أو المعاملة القاسية
تم الحصول عليها تحت التعذيب  أدلةقبول ل واضحا   وضع حظرا   2116العسكرية لعام  اللجانقانون 

أو  انيةنسإ الالأو  القاسية العقوبةأو  المعاملة عبر عليها الحصول تم افاداتبو 261ينما حدث ذلك(،)أ
سمح في بعض )قانون اللجان العسكرية( فانه  2115،262 لعام المحتجز معاملة قانون جازةإ بعد المهينة

تم الحصول عليها قبل قانون معاملة المحتجز لعام يالتي  دلةوبشكل خاص، فان األ .الحاالت باستثناءات
)األدلة( ويمكن قبولها ‘. درجة االكراه’يكون هناك اختالف حول ظلت مقبولة، بشرط ان  2115

و ‘ ذات مصداقية وتحتوي على قيمة اثبات كافية’كانت، في كل االحوال، إذا  بواسطة الضابط القائد
تبدو  أدلة إلىوقد ترك الحكم ثغرة خطيرة لالدعاء تستند ‘. يخدم قبولها مصالح العدالة في افضل صورة’

سوء  أشكالغير مقبولة بموجب القانون الدولي. ويعتبر التمييز بين التعذيب وغيره من  بوضوح
ان تفيد في تغيير هذه ‘ مصالح العدالة’؛ وال يمكن لـستبعادضوعا غريبا بالنسبة لقاعدة االالمعاملة مو

  263المعاملة.
ل قانون  مريكيةاأل دارةوعقب تغيير اإل  الذي يحمل 2116قانون  أحكام 2112العسكرية لعام  اللجانعد 

العقوبة أو  المعاملةأو  يبفادات تم الحصول عليها عن طريق التعذنفس االسم، ليحظر االعتماد على إ

                                                             
( موجود على الرابط 9003)مارس  3179مراجعة قانون اإلثبات الهندي، لعام  – 310مفوضية قانون الهند، التقرير ال - 255

PartII.pdf-ports/185thReporthttp://lawcommissionofindia.nic.in/re333, ص . 
 المصدر السابق.  - 256
 . 334 – 333المصدر السابق، ص - 257
  FR 11، 9003نوفمبر  33األمر العسكري الرئاسي حول االحتجاز ومعاملة ومحاكمة بعض األشخاص من غير المواطنين في الحرب ضد اإلرهاب،  - 258

 (. 3)ج( ) 4، المادة 07133
 : (، موجود على الرابط9009) 3اللجنة العسكرية رقم امر  - 259

http://www.defense.gov/news/Mar2002/d20020321ord.pdf  
 أعاله(.  30)الحاشية السفلية رقم  9000قانون معاملة المحتجز لعام  - 260
 .   r (b) 241أعاله( المادة  37)الحاشية السفلية رقم  9001العسكرية لعام  قانون اللجان - 261
 r(D . )  241المصدر السابق، المادة  - 262
لالطالع على النقد انظر تقرير المقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية خالل مكافحة  r  (c) 241المصدر السابق ، المادة  - 263

 . 97(، الفقرة 9007نوفمبر  99، )A/HRC/6/17/Add.3اإلرهاب، مارتن اتشيينين، بعثة إلى الواليات المتحدة األمريكية ، وثيقة األمم المتحدة 
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http://lawcommissionofindia.nic.in/reports/185thReport-PartII.pdf
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المهينة بغض النظر عن الوقت الذي تم فيه الحصول عليها. وقد ضم القانون أو  الال انسانيةأو  القاسية
التي تصدر عن محتجزين، بما في ذلك متطلبات ان تكون ‘ العادية’لالعترافات  أكبر حماية  أشكال أيضا  

تقدما فان محاوالت مبكرة الدخال  2112وبينما تشكل التغييرات التي وضعت في  264قد تمت طوعا.

‘ داعتاب’سوابق خطيرة في  يقدم أي منها،هناك ال ينبغي ان تكون  ماحيث ،جديدة وتمايزاتمفاهيم 
 ض الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب. قو  سي ال شك أنهتشريعي 

 أخرى إجراءاتضعاف قواعد في إ 4-2-2

واجب الدول باتخاذ التدابير إلى  الجنائية. ولكن، بالنظر جراءاتعلى اإل ستبعادقاعدة االتنطبق 
، حتى ولو بشكل غير مباشر، ال تسمح تشريعاتهاان تكفل بأ)الدول( الضرورية لمنع التعذيب، فان عليها 

 جراءاتلإل دلةة األاستخدام التعذيب. وفي المملكة المتحدة أُدخلت قواعد محددة تخفف من معايير مقبوليب
لهجرة هي هيئة هجرة. ومفوضية االستئناف الخاصة بالبامفوضية االستئناف الخاصة  أمامالتي تتم 

استئنافات إلى  بوالية قضائية للفصل في قضايا محددة واالستماع 1228قضائية خاصة تم تأسيسها عام 

 265الوطني. األمنطرح اسئلة تتعلق بتتعلق بموضوعات معينة للهجرة، بما في ذلك تلك المسائل التي ت
، والذي يسمح الجزء الرابع 2111لعام  األمنو رهاباإلأجيز قانون مكافحة جريمة  2111وفي عام 

بوصفهم يشكلون وذلك  الداخليةوزير ‘ ترخيص’بـ أجانبمحدود لرعايا وقائي غير منه باحتمال احتجاز 
مفوضية  أمام الداخليةاالستئناف ضد مصادقة وزير  فرادلأل ويمكنالوطني.  األمنعلى  خطرا ماثال  

تصديق خالل ستة جراء مراجعات للوالية قضائية إل أيضا  وللمفوضية  266االستئناف الخاصة بالهجرة.
وضية االستئناف الخاصة مفإجراءات وبموجب قواعد  267اشهر تتكرر بعد ذلك. 3 اشهر منه، ولفترة

( تنص بوضوح 3) 44قاعدة ، فالدلةتنطبق على مقبولية األ مة قواعد خاصةثفان  2113لعام بالهجرة 

 268‘ال تكون مقبولة في محكمة. ربما أدلة تتسل ممفوضية االستئناف الخاصة بالهجرة قد : ’أنعلى 
. الطعن في اإلعتمادفيها ة لهذه القاعدة واضحة في عدد من القضايا جرى شكاليصارت الطبيعة اإل

ربما تم أو  ،التي يعتمد عليها وزير الداخلية قد تم الحصول عليها دلةاألوزعم مقدموا طلبات الطعن ان 
آخرين غير مقدم طلب االستئناف عن طريق عمالء في دولة ثالثة.  أفرادالحصول عليها بواسطة تعذيب 

( ال يمكن تفسيرها بأنها 3) 44قضى مجلس اللوردات بأن القاعدة  وآخرون ضد وزير الداخلية .أوفي 

قد  269وضوحا ألجل تحقيق مثل هذا الغرض.أكثر وأن هناك حاجة للغة  ،دلةقبولية مثل هذه األتسمح بم
باستخدام  ،قد يكون تم الحصول عليهاأو  ،التي تم الحصول عليها دلةجماع بأن األالمجلس باإل قضى

قضت بأنه ليس هناك عبء اثبات على السلطة التنفيذية  أيضا   غلبيةالتعذيب غير مقبولة. ولكن األ
 على مقدمي االستئنافات طريق التعذيب؛ وبدال عن ذلك فان لم يتم الحصول عليها عن دلةالظهار ان األ

وجدت إذا  معينة فقط أدلةالمحامين الخاصين الذين يمثلونهم ان يطرحوا الموضوع؛ وسُتستبعد أو 
قد تم  دلةاأل نأ ،حتماالتالتوازن ا أساسعلى والهجرة، بعد التحري، مفوضية االستئناف الخاصة ب

قد تم الحصول  دلةن األأإلى  واذا لم يكن ممكنا الوصول 270الحصول عليها حقيقة عن طريق التعذيب.
ند المتبقية لديها في االعتبار عشكوك ال كل هااعتبار ستضع فيعليها عن طريق التعذيب فان المفوضية 

                                                             
  .Stat 393؛ 9002اكتوبر  Pub.L.111-84 ،91،  9030من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية  31، العنوان 9002لعام  قانون اللجان العسكرية - 264

تحل كمادة جديدة محل المادة  309, ، المادة detail.html-l84/content111pub-http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAWموجود على الرابط  9320
241r  9001في قانون اللجان العسكرية لعام . 
 ، موجود على الرابط :3227قانون مفوضية االستئناف الخاصة بالهجرة لعام  - 265

ww.legislation.gov.uk/ukpga/1997/68/contentshttp://w . 
 ، موجود على الرابط : 90(، المادة ATCSA) 9003قانون مكافحة جريمة اإلرهاب واألمن لعام  - 266

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/24/contents . 
 . 91المصدر السابق، المادة  - 267

(، موجود على الرابط SI 2003/1034) 9003(، مفوضية االستئناف الخاصة بالهجرة، قواعد اإلجراءات لعام 3) 44القاعدة  - 268
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/1034/contents/made (، مفوضية 3) 90، تم تطبيق حكم مطابق بموجب النسخة السابقة للقواعد، القاعدة

 (.SI 1998/1881) 3221االستئناف الخاصة بالهجرة، قواعد اإلجراءات لعام 
 . 73كة المتحدة، [ مجلس لوردات الممل9000، ]أ. وآخرون ضد وزير الداخلية - 269
)لورد كارسويل(؛  301 – 303، )لورد هوب(؛ الفقرات 393 – 331أعاله( الفقرات  912( )حاشية السفلية رقم 9)رقم  أ. وآخرون ضد وزير الداخلية - 270

  )لورد هوفمان(. 21د نيكولس(؛ الفقرة )لور 10)لورد بينغهام(؛ الفقرة  01)لورد براون( ؛ الفقرة  374 – 379)لورد رودجر(؛ الفقرات  340 – 343الفقرات 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ84/content-detail.html
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مفوضية ية المعينة لالستئناف ضد اإلعتماد إلى ومع ان اآلل 271.دلةاألإلى  الوزن الذي ُيعطىتقييم 
عقب استئناف الجزء  ةموجود عادتضد وزير الداخلية ما  .االستئناف الخاصة بالهجرة في موضوع أ
متعلق ، فان الحكم في الموضوع ال2111لعام  األمنو رهابالرابع من قواعد قانون مكافحة جريمة اإل

فيما  المفعول. وفوق ذلك تم تطبيق حكم مشابه الستئناف الخاصة بالهجرة يظل نافذمفوضية ا أمام دلةباأل
ذات الصلة  جراءاتينطبق على اإل، كما 2115ب قانون منع التعذيب لعام وامر التحكم بموجأبيتعلق 

 2111.272منع التعذيب والتحقيق فيه لعام  إجراءاتبقانون 

ثبات على السلطة اإلاللوردات والقواعد الحالية ثغرة خطيرة. فعدم وضع عبء  يترك حكم مجلس
ُنظر اليه من إذا  قد تم الحصول عليها عن طريق التعذيب قد يبدو منطقيا دلةالتنفيذية الستبعاد ان األ

يتجاهل الحقائق خصوصا مصداقية مزاعم التورط في  فالة التعاون االستخباراتي. ولكن ذلكمنظور ك
يتم  أي  أدلة أصل ومنبعية حول أساس، والتي تطرح مخاوف رهابالتعذيب في سياق عمليات مكافحة اإل

إذ تتطلب  ،. وبينما ان العمليات االستخبارية بطبيعتها مضادة للشفافيةجراءاتاإل في مثل هذه التقدم بها
، فانها لم يتم الحصول عليها من خالل التعذيب –على توازن االحتماالت  -تها من الدولة اظهار أن ادل

كعنصر حماية هامة تخاطب منطقة رمادية يحتمل ان تيسر  و من منظور سياسي وعملي،، تعمل
الذين و ،المحامين الممثلين لهمأو  طلبات االستئناف يأن مقدمبإعتبار  بشكل خاص يصحالتعذيب. وهذا 

 الحصول على المعلومات المطلوبة.  لديهم فرص تتوفركثيرا ما ال  ،دث نيابة عنهمُعينوا للتح

 صعوبةأكثر  دلةجعل الطعن في األ 4-2-3

غيرها من اآلليات أو  الخاصة للمحاماة جراءاتما يسمى باإل ،وبشكل متزايد ،دخلصارت الدول تُ 
هم، من الحصول على ه/و/محاموهم الذين يختارمحاميهرهاب أو مة لمنع المشتبه باإلالمشابهة والمصم  

يتم  الذين محامينالجراء فان . وبموجب هذا اإلللمحكمة ضده /هم موضوعي ة مقدمة من االدعاء مادة
 فرصة االطالع على بعض المواد.  بشكل خاص هم الذين قد ُتتاح لهم فحصهم

مفوضية االستئناف الخاصة بالهجرة وغيرها من  أماممحامي خاص يعمل فمثال في المملكة المتحدة 
 ويحظر لمصلحة مقدم طلب استئناف فيما يتعلق بأي مادة ’يعمل  ،‘مغلقة’ إجراءاتالمحاكم التي تستخدم 

القومي والمصلحة العامة لوزير  األمنمقدم الطلب من رؤيتها نتيجة العتراضات من مصلحة 
/ اآلليات  جراءاتمثل هذه اإلزيادة اللجوء ل الرامي إلىي المنطق ساسوقد تم توضيح األ 273‘الداخلية.

 : كاآلتي رهاببواسطة المقرر الخاص لمكافحة اإل
، تم رهابان القيود على التمثيل بمحامي من اختيار الشخص، في سياق مكافحة اإل

سبب مخاوف من ان المحامي قد ُيستخدم كوسيلة لتمرير معلومات غير فرضه احيانا ب
أو  ية. وتجابه الدول هذا الخوف إما باستبعادإرهابموكل المحامي ومنظمة  الئقة بين
 ن المحامي والموكلالمشاورات بي تتم مراقبة وجود المحامي؛ مطالبة بأن إمكانيةتأجيل 

تعيين محامي خاص )من اختيار أو  تتم تحت سمع وبصر ضابط شرطة؛أو  لكترونياإ
  274الشخص.الدولة( مكان المحامي من اختيار 

، إذ اإلنسانفي حد ذاته بموجب القانون الدولي لحقوق  ،محامي خاص مسموح به جراءاتان اللجوء إل
على الحق المعين  ا  القانون المحلي قيودفرض وقد يان اختيار محامي من اختيار الشخص ليس مطلقا، 

تجاوز ما هو ضروري لتعزيز رة بهدف قانوني وخطير بما فيه الكفاية وال يحينما تكون هذه القيود مبر  
محاماة خاصة قد  إلى إجراءات بأن اللجوء اإلنسانواعترفت هيئات اتفاقيات حقوق  275مصالح العدالة.

                                                             
 )لورد رودجر(.  340)لورد هوب( والفقرة  993أعاله(، الفقرة  912، )الحاشية السفلية رقم 9رقم  أ. ضد وزير الداخليةانظر  - 271
)مضافة بقواعد اإلجراءات المدنية لعام  9000(,، تنطبق على إجراءات بموجب قانون منع اإلرهاب لعام 4)71.91انظر قواعد اإلجراءات المدنية، قاعدة  - 272

 SI( )3)التعديل رقم  9033(  )مضافة بقواعد اإلجراءات المدنية لعام 4)10.99((؛ وانظر قواعد اإلجراءات المدنية قاعدة SI 2005/656( )9)تعديل رقم  9000
 . 9033والتحقيق فيه بموجب قانون إجراءات منع التعذيب والتحقيق فيه لعام  ((، يطبق في العالقة مع اإلجراءات المتعلقة بإجراءات منع التعذيب2011/2970

، موجود على الرابط 9001محامي الخزانة، محامون خاصون: موجه لدور المحامين الخاصين ومكتب دعم المحامين الخاصين، نوفمبر  - 273
http://www.attorneygeneral.gov.uk/SiteCollectionDocuments/Special_Advocates.pdf لألحكام التي توضح وظائف 7، الفقرة 1، ص ،

 المحامين الخاصين فيما يتعلق باإلجراءات أمام المحكمة العليا بموجب قانون إجراءات منع التعذيب والتحقيق فيه. 
 . 31أعاله(، الفقرة  990تقرير عن اإلرهاب والمحاكمة العادلة )حاشية سفلية رقم  - 274
يجب ان يكون هناك أساس منطقي وموضوعي ألي بدائل ’]...[ ، تالحظ ان 40أعاله(، الفقرة  990تقرير اإلرهاب والمحاكمة العادلة )حاشية سفلية رقم  - 275

 ‘.مواجهة الطعن من خالل مراجعة قضائية للحق في محامي من اختيار الشخص، قادر على

http://www.attorneygeneral.gov.uk/SiteCollectionDocuments/Special_Advocates.pdf
http://www.attorneygeneral.gov.uk/SiteCollectionDocuments/Special_Advocates.pdf
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ية للدولة. ساسة األاألمنيمع حماية المصالح  عادلةالمحاكمة اللضمان  ا  كون في بعض القضايا ضروريي
عيين مثل هذا المحامي الخاص قد ت’مثال، ان ، على سبيل الرهابويالحظ المقرر الخاص لمكافحة اإل

سمح للشخص يو عادلةالمحاكمة الة كاف لضمان أمني سبابيكون حجب معلومات ألحينما  أيضا  طرح يُ 
 ، من حيث المبدأ، اللجوءأيضا   اإلنسانلحقوق  األوربيةوقبلت المحكمة  276؛‘لرد على القضيةباالمعني 

 األمنها اعتبارات إطاردخل في ت أوضاعهيئات خاصة باستخدام محامين خاصين للتعامل في إلى 
استخدمت بشكل متعمد لتخلق )او ينتج إذا  تطرح مشاكل خطيرة جراءاتولكن مثل هذه اإل 277الوطني.

والمستندة  ،الموجهة ضده / ها دلةعنها في الحقيقة( وضع تكون فيه قدرة الشخص على الطعن في األ
بحكم  استبعادهاأو  قد تم تقويضها ،المعاملة السيئةأو  تم الحصول عليها عن طريق التعذيبأنه  على

 االمر الواقع.
 إجراءاتكثيرا ما تستخدم تدابير المحاماة الخاصة في  ،جراءاتالتي تستخدم هذه اإل ،نظمةاألوفي هذه 

ليمتد  أيضا  هم، مع ان استخدامها قد يتوسع ة على الحرية دون توجيه تاإلداريبالقيود أو  تتعلق بالهجرة
مدنية. كما ان استخدام هذه التدابير في الدعاوى ال، بما في ذلك جراءاتمن اإل أخرى إلى أنواع

صياع لمبادئ تكافؤ الفرص ناالبدرجة عميقة من منظور  إشكاليالجنائية سيكون عادة  جراءاتاإل
  278واستجوابهم.شهود الستدعاء جنائية  إجراءاتوالحق في  القانونية

 األمنو رهابوكما ُذكر اعاله فان قانون مكافحة جريمة اإل .مفيدةتجربة تعتبر تجربة المملكة المتحدة 
ألجل غير مسمى للرعايا من وزير الداخلية  ‘المرخص به’تسمح باالحتجاز الوقائي  2111العام لعام 

مفوضية  أمامالقومي حيث الترخيص مفتوح على االستئناف  األمنخطرا على  ونيشكل الذين جانباأل
المطبقة لمفوضية  جراءاتاالستئناف الخاصة بالهجرة، وخاضع لمراجعتها. وبموجب قواعد اإل

 279ُيستبعد منها مقدم طلب االستئناف ومحاميه،‘ مغلقة’جلسات بحكم  صدراالستئناف الخاصة بالهجرة 
أو  لم ُيزود بها مقدم طلب االستئناف‘ سرية’ أدلةلسات المغلقة في الجحيث يمكن أن تسمع المفوضية 

 281وفي كل القضايا يعين محامي خاص لتمثيل مصالح مقدم الطلب، 280المحامي الذي اختاره بنفسه.
جلسة من أي   بتقديم مرافعات ووثائق لمفوضية االستئناف الخاصة بالهجرة فيفيما يتعلق خصوصا 

 282وباستجواب الشهود في مثل هذه الجلسات.  ،مقدم الطلب وممثليهالجلسات التي يستبعد فيها 
 283ش،رعقب فقدان آلية االحتجاز الوقائي لصالحيتها نتيجة لقرار مجلس اللوردات في قضية بيلما

وامر واستبداله بنظام أ 2111لعام لعام ا األمنو رهابمن قانون مكافحة جريمة اإل 4بطال الجزء وإ

مشابه في الجلسات الخاصة والمحامين  تم ادخال حكم 2115،284ع التعذيب لعام التحكم بموجب قانون من

في ديسمبر  2115الخاصين على  الجلسات ذات العالقة بأوامر التحكم. وابطل قانون منع التعذيب لعام 

وقد اعادت القواعد  2111.285والتحقيق فيه لعام  رهابمنع اإل إجراءاتبواسطة قواعد  2111

والتحقيق فيه بشكل  رهابمنع اإل إجراءاتمراجعة قواعد  إجراءاتاالجرائية ذات الصلة المتعلقة ب
  286والمحامين الخاصين.‘ الجلسات المغلقة’ي انتاج نفس مشروع، أساس

نه ان سرية، وينوى م أدلةيتصل نظام المحامين الخاصين بشكل وثيق بحقيقة ان الحكومة قد تعتمد على 
يخدم بمثابة عنصر موازنة لحماية حقوق الفرد. ولكن النظام يطرح مشكلة ال يمكن تجاهلها بالنسبة 

                                                             
 31أعاله( ، الفقرة  990تقرير حول اإلرهاب والمحاكمة العادلة )حاشية سفلية رقم  - 276
، انظر الفقرات 3221نوفمبر  30(، المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ]محكمة عامة[ ، حكم صادر في 99434/23)طلب رقم  تشاهال ضد المملكة المتحدة - 277

يونيو  90(، المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، حكم صادر في 00213/22)طلب رقم  الناشف ضد بلغاريا)فيما يتعلق باجراء الهيئات االستشارية (؛  399 – 390
 . 27الفقرة ، 9009

 . 933 – 900أعاله(، الفقرات  10)الحاشية السفلية رقم  أ. ضد المملكة المتحدةانظر  - 278
 . 91و  90أعاله(، المادتان  911، )المملكة المتحدة( )الحاشية السفلية رقم 9003قانون مكافحة جريمة اإلرهاب واألمن العام لعام  - 279
 أعاله(. 911. )الحاشية السفلية رقم 9000االستئناف الخاصة بالهجرة لعام ، قواعد إجراءات مفوضية 37المادة  - 280
 (.3) 34المصدر السابق ، المادة  - 281
 )أ( و )ب(.  30المصدر السابق، المواد  - 282
أ. ضد المملكة أعاله(؛ انظر أيضاً القرار الالحق للدائرة الكبرى للمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في  10)حاشية سفلية رقم  أ. وآخرون ضد وزير الداخلية - 283

 أعاله( 10، )الحاشية السفلية رقم المتحدة
 )المملكة المتحدة( موجود على الرابط : 9000قانون منع التعذيب لعام  - 284

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/contents  
 . http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/23، موجود على الرابط 9033قانون إجراءات منع التعذيب والتحقيق فيه لعام  -285 

 (.SI 2011/2970(، ) 3، )تعديل رقم 9033، أضيف لقواعد اإلجراءات المدنية  لعام  10انظر قواعد اإلجراءات المدنية ، المادة  - 286

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/23
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دفاع ال إجراءاتذلك فان إلى  ضافةوباإل 287التي تقدم ضده/ها. دلةللفرد بشكل مالئم للطعن في األ
طريق التعذيب وقد ال  التي قد تكون استخرجت عن دلةة فيما يتعلق بالطعن في األإشكاليخاصة تطرح ال

يكون المحامي الفعلي يعرف ما يطعن فيه لالفتقار لكشف المعلومات كما ان دور المحامين الخاصين 
وبالتالي  288‘.ولئك الذين يمثلونهمغياب تعليمات فعالة من أإلى  بالنظر’مغلقة ال جراءاتاإلمحدود في 

ما الوكاالت ليس لها أو  وهو تحديدا ان السلطات ا  رئيسي ا  ض كابحفان هذا النظام غير المالئم للتمثيل يقو  
 .تم الحصول عليها عن طريق التعذيب النها ستعتبر غير مقبولة أدلةلالعتماد على  يحفزها

 المحاسبة  أمامعوائق  4-3

تزود قوانين الطوارئ وتشريعات مكافحة التعذيب الجهات الرسمية بسلطات التخاذ خطوات قد تتدخل 
وتوسع السلطات المكثفة من  ؛فرادغيرها من حقوق األأو  الحريةأو  السالمة الشخصيةأو  اةفي الحي
ات التي ترتكب عند االنتهاكوالذي يتجلى في المزاعم المستمرة للتعذيب وغيره من  االنتهاكنطاق 

 القوات المعنية  خضع من ان تُ  ة. ولكن، باستثناءات قليلة، فان التشريعات، بدال  األمنيتطبيق التشريعات 
تدقيقا، فانها تقدم نقيض ذلك. ان قوانين العديد من الدول، مثل بنغالديش والهند وباكستان أكثر لفحص 

كل ما  فية بالحصانة أمنيوسريالنكا والسودان وسوريا تزود القوات التي تعمل بمقتضى تشريعات 
 الحصانة هو ان الموظفين يحتاجون حكامالمنطقي المزعوم أل ساسان األ 289تعمله اثناء أدائها لواجباتها.

عضاء قوات ذلك فان المحاكم ضد أإلى  ضافةالحماية ضد الدعاوى القانونية غير المقنعة. وباإلإلى 
االختصاص القضائي  إطارما تقع في  كثيرا   ،رتكب خالل عملياتجريمة تُ أي   في ،الجنوداألمن أو 

فضل المحاكم الخاصة هي المكان األأو  ل بأن الجيشالمحاكم الخاصة، فيما تجادل الدوأو  للجيش
حاالت الطوارئ  أوضاعفي أو  مثل هذه الكياناتينتمون ل أفرادلمحاكمة الجرائم التي ترتكب بواسطة 

 الخاصة باالضطرابات الداخلية.
محامي وقاضي خالل إلى  بما في ذلك فرص الوصول –فعالة  للشكاوى  جراءاتان االفتقار إل

 مع بعضها البعض لتؤدي تتضافرالمحاكم الخاصة، كثيرا ما  إجراءاتوقوانين الحصانة و –االحتجاز 
 شكالالذي أل كثيرا ما يكون لها نفس التأثير جراءاتوبالتالي فإن هذه اإل 290االفالت من العقاب.إلى 

ذات االثر  جراءاتواإل هذه، العفو أشكال الدعاوى المدنية. وانأو  تحظر المقاضاة الجنائيةالتي عفو ال
ات الخطيرة لحقوق االنتهاكغير متوائمة مع واجب التحقيق والمقاضاة في  ،بشكل عام ،تعتبر ،المماثل
ثر الضار للعوائق ويتعزز األ 291اتخذت شكل االخفاء عن طريق عمليات العفو.إذا  ، خصوصااإلنسان

وفوق ذلك   292.اإلنسانالعملية عن طريق غياب الحماية الفعالة للضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق 
سمة. معلومات حاإلى  من فرص الوصول الوطني قد تحد   األمنواعتبارات ‘ اسرار الدولة’ عقيدةفان 

                                                             
أعاله( فيما يتعلق بنظام  10)الحاشية السفلية رقم  ة المتحدةأ. ضد المملكفيما يتعلق بمن يرى قرار الدائرة الكبرى للمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في  - 287

 . و ب. وأ. وف. ضد وزير الداخليةوقرارات مجلس اللوردات في م 9033المحاماة الخاصة قابل للتطبيق بموجب قانون مكافحة جريمة اإلرهاب واألمن لعام 

 . 30تحكم ، خصوصا رأي اللورد بينغهام في الفقرة فيما يتعلق باوامر ال 41[ مجلس اللوردات المملكة المتحدة. 9007]
أعاله( ، الفقرة  10)حاشية سفلية رقم  أ. ضد المملكة المتحدةمحامي خاص أمام مفوضية االستئناف الخاصة بالهجرة وردت في  33من  2انظر عريضة من  - 288

موقف يسمح لهم ’( من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان النهم ليس في 4) 0ك المادة . وجدت المحكمة ان النظام كما هو معمول به في القضية التي أمامها ينته322
 . 994، انظر المصدر السابق، الفقرة ‘ بالطعن في المزاعم الواردة ضدهم

أعاله(،  24حصانات واسعة لعمالء الدولة: انظر قانون األمن العام )سريالنكا( )الحاشية السفلية رقم  3247فمثال، في سريالنكا منح قانون األمن العام لعام  - 289
 32أعاله(، تنص الالئحة  27لسفلية رقم )الحاشية ا 9001. وقد ُعدّل قانون األمن العام وفيما بعد دعمت أحكامه حول الحصانات بلوائح الطوارئ لعام 93المادة 

بشرط ان ال يُوّجه أّي عمل أو دعوى ضد أّي موظف عام أو أّي شخص آخر مخّول تحديدا بواسطة حكومة سريالنكا بأن يتخذ خطوة بمقتضى هذه اللوائح ’بأن 
 خرى فستناقش أدناه فيما بعد. اما قوانين الدول األ‘. يكون ذلك الشخص قد تصرف بحسن نية وفي تنفيذ واجباته الرسمية 

سوى في إجراءات جنائية أو مدنية أو ادارية أو  –استحالة األمر الواقع من جلب مرتكبي انتهاكات للمحاسبة ’]...[ تم تعريف فكرة االفالت من العقاب كاالتي  - 290
هم إذا ُوجدوا مدانين والحكم عليهم بعقوبات مناسبة، وفرض أشكال جبر ضرر طالما انهم ال يخضعون الي تحقيق قد يقود إلى اتهامهم واعتقالهم ومحاكمت –تأديبية 

(، وثيقة األمم المتحدة 9000؛ انظر مجموعة مبادئ حماية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل العمل بمكافحة االفالت من العقاب )‘لضحاياهم
E/CN.4/2005/102/Add.1. 

، السلسلة ج  9003مايو  34)قضية باريوس التوس( محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، حكم صادر في  جيمبيبوما أغويري واخرون ضد بيروانظر  - 291
؛ 300، الفقرة  3221ديسمبر  30، دائرة المحاكمة، حكم صادر في IT-95-17/1-T10, ICTY، القضية  المدعي ضد فروندزيجا؛ 44 – 43، الفقرات 70رقم 

، طبيعة االلتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول االطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 33عام رقم لجنة حقوق اإلنسان، التعليق ال
والنص  921. حول موقف لجنة مناهضة التعذيب، انظر أدناه الحاشية 31(، الفقرة 9004مايو  91) CCPR/C/21/Rev.1/Add.13وثيقة األمم المتحدة 

 حب. المصا
، موجود على الرابط  9002ريدريس، انهاء التهديدات واألعمال االنتقامية ضد ضحايا التعذيب والجرائم الدولية ذات الصلة: دعوة للعمل، ديسمبر  - 292

http://www.redress.org/downloads/publications/Victim%20Protection%20Report%20Final%2010%20Dec%2009.pdf.  

http://www.redress.org/downloads/publications/Victim%20Protection%20Report%20Final%2010%20Dec%2009.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Victim%20Protection%20Report%20Final%2010%20Dec%2009.pdf
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مخاوف ’ ، بتصاعد ابقه، مثال  وس 2111حماية اسرار الدولة لعام وقد سمح قانون الصين الخاص ب

معلومات حول  إمكانية توفير ،بشكل هائل ،ضعميقة حول استخدام هذا القانون عموما، باعتبار انه يقو  
عن كشف ال حالت دون’ان تطبيقاته الواسعة  293‘.عات ذات الصلةوالتعذيب والعدالة الجنائية والموض

المعاملة ]و[ معلومات سوء و ،حتجاز والحراساتاال أنواعمعلومات حاسمة ]...[ عن محتجزين في كل 
  294‘.حول مجموعات وكيانات اعتبرت "منظمات معادية"

هي موضحة في اتفاقية مناهضة  حسبماان التزامات الدولة بالرد على مزاعم التعذيب قد تطورت كثيرا، 
يمية كما تفسرها هيئات الرقابة الخاصة بها والموجهات الدولية. قلاإلالتعذيب والمعاهدات الدولية و

على الدول ان  داقية بأن فعل تعذيب قد ارتكب يكونعند تلقي معلومات ذات مصأو  شكوىورود وعقب 
ال. في ذلك تحقيقالتبدأ  بشكل فوري وحيادي وفع 

يعني دون ابطاء وبسرعة في جميع ‘ فوري’ 295
تتخذ ‘ ةفعال’عن الجناة المزعومين وغير متحيزة ؛ و  لطة مستقلة مؤسسيا  بواسطة س‘ حيادي’المراحل، 

ويجب تنوير ضحايا التعذيب واقربائهم  296الضرورية لتجلية الحقائق وتحديد الجناة. جراءاتكل اإل
 مروقعت األأو  انتهاكات تقعأي   بشكل مستمر حول تقدم التحقيقات، ولهم الحق في معرفة الحقيقة حول

ويعتبر الهدف الكلي لهذه االلتزامات  297همية خاصة في حالة عمليات االختفاء القسرية.ظى بأالذي يح
لمساهمة في منع التعذيب بمكافحة االفالت من ال، مثل العدالة واهو تأكيد حق الضحايا في انتصاف فع  

 العقاب. 

 قوانين الحصانة 4-3-1

 أعمالالتحقيق مع و/أو مقاضاة أولئك المسئولين عن  أمام، بين تلك التي تقف العوائق وضوحا  أكثر 
الجنائية لمسئولي الدولة المنخرطين في عمليات مكافحة  جراءاتالتعذيب، تتمثل في منح الحصانة من اإل

التعذيب. وال تتواءم مثل هذه الحصانات مع واجب الدول في التحقيق مع مرتكبي التعذيب ومقاضاتهم 
دت لجنة مناهضة التعذيب فان :  وانزال العقاب بهم. وكما عمليات العفو وغيرها من العراقيل التي ’شد 

المعاملة أو  لمرتكبي التعذيب عادلةعدم استعداد لتوفير محاكمة وعقوبة فورية وإلى  تشيرأو  تمنع
  298‘.االنتقاصالسيئة تنتهك مبدأ عدم 

                                                             
)أ( موجود على الرابط  30، الفقرة 9001نوفمبر  CAT/C/CHN/CO/4 ،93ية للجنة مناهضة التعذيب: الصين، وثيقة األمم المتحدة المالحظات الختام - 293

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.CHN.CO.4.pdf . 
 )أ( )أ(. 30المصدر السابق، الفقرة  - 294
تها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو تضمن كل دولة طرف قيام سلطا’من اتفاقية مناهضة التعذيب  39انظر المادة  - 295

من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص  33؛ انظر أيضاً المادة ‘لالعتقاد بان عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب في أّي مكان من االقاليم الخاضعة لواليتها القضائية
عذيب في أّي اقليم يخضع لوالية الدولة العضو الحق في ان يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي ان تنظر هذه ألي شخص يدعي انه/ها قد تعرض للت’على ان 

من االتفاقية ال تتطلب تقديم طلب رسمي بشكوى  33وفي هذا المضمار فان لجنة مناهضة التعذيب تشدد بان المادة ‘. السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة
هنري ؛ ‘فيما يتعلق بالتعذيب ان يصدر زعم فقط من الضحية ]الى الدولة العضو[ لتكون الدولة العضو ملزمة بان تفحص الزعم بشكل فوري ونزيهيكفي ’وانما 

 7ب المادة . حول وجود التزامات مماثلة بموج 4-30(، الفقرة 3220) A/50/44 at 62(، وثيقة األمم المتحدة 1/3220)عريضة رقم  اوناي باروت ضد اسبانيا
المتعلق بحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية )المادة  90من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 

)عريضة  استيفن ضد جاماياكا؛ 34, ، الفقرة http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fb0.html، موجود على الرابط  3229مارس  30(، 7

. واعترفت المحاكم اإلقليمية أيضاً بواجب التحقيق في مزاعم 9-2(,، الفقرة 1995) CCPR/C/55/D/373/1989(، وثيقة األمم المتحدة 3212/  373رقم 
)الحاشية السفلية رقم  اسكوي ضد تركيالمعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة على نحو فوري وفعال ومستقل: انظر ، على سبيل المثال، التعذيب والعقوبة أو ا

 12ج . رقم  ، السلسلة9000اغسطس عام  31، محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان، حكم صادر في  كانتورال بينافيدس ضد بيرو؛ 29أعاله(، الفقرة  933
 .GA Res، مبادئ حول التحقيق الفعال والتوثيق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة.  9(. انظر أيضاً المبدأ 9000)

 Annex to GAأشكال االحتجاز أو السجن ، ، مجموعة المبادئ الخاصة بحماية كل األشخاص الخاضعين الي شكل من  7، المبدأ 9000ديسمبر  4,، 55/89
Res. 43/173 ،2  3211ديسمبر . 

، موجود على الرابط 93 – 33، ص 9004انظر ريدريس ، اخذ شكاوى التعذيب بجدية : حقوق الضحايا ومسئوليات السلطات، سبتمبر  - 296
http://www.redress.org/downloads/publications/PoliceComplaints.pdf . 

ة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، دراسة الجل نظرة عامة على السوابق القضائية ذات الصلة للمحاكم الدولية والمحلية وهيئات حقوق اإلنسان، انظر مفوضي - 297
(، موجود 9001فبراير  1، )E/CN.4/2006/91حول الحق في معرفة الحقيقة، تقرير مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وثيقة األمم المتحدة 

. وللنظر بشكل خاص إلى عمليات االختفاء القسري، مجموعة عمل األمم ttp://www.unhcr.org/refworld/docid/46822b6c2.htmlhعلى الرابط 
 ود على الرابط :المتحدة الخاصة باالختفاء القسري أو غير الطوعي ، التعليق العام حول الحق في معرفة  الحقيقة فيما يتعلق باالختفاءات القسرية ، موج

right_to_the_truth.pdf-http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC . 
 34، في هذا المضمار ، وفي سياق ترتيبات التعليق العام حول المادة 0 أعاله(، الفقرة 72)الحاشية السفلية رقم  9لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم  - 298

وتقديم الحصانة للدولة الطرف وعمالئها في أعمال التعذيب أو سوء المعاملة يكون في تناقض ’]...[ التفاقية مناهضة التعذيب كررت لجنة مناهضة التعذيب القول 
ة التأهيل الكامل ما امكن ذلك؛ وحينما يرخص لالفالت من العقاب بالقانون أو باألمر الواقع فان ذلك يحرم مباشر مع واجبات توفير اإلنصاف والتعويض واعاد

وثيقة عمل حول ’؛ لجنة مناهضة التعذيب، ‘34الضحايا من السعي لالنصاف اذ يسمح للمنتهكين ان يمضو دون عقاب ويحرم الضحايا من حقوقهم بموجب المادة 
( موجود على الرابط  9033يونيو  3 –مايو  2السادسة واالربعين، )الجلسة ‘ 34المادة 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/comments_article 14.htm 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.CHN.CO.4.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.CHN.CO.4.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/453883fb0.html
http://www.redress.org/downloads/publications/PoliceComplaints.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/PoliceComplaints.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46822b6c2.html
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/GC-right_to_the_truth.pdf
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م تأو  كانت جديدةة، سواء األمنيسبتمبر فان بعض القوانين  11هجمات عوام التي مرت منذ وفي األ

عمالء الدولة المنخرطين في عمليات مكافحة إلى  قدمت غطاءا من الحصانات قد، نطاقها عيوست
وفي بعض الحاالت تم تأهيل هذه الحصانات بمتطلب  299كما في سوريا وبنغالديش وباكستان. رهاباإل

جبات رسمية. ولكن، وبموجب التشريعات أداء وا أثناءان يكون العمل المعني قد تم بحسن نية و/أو 
المخولة،  الصالحياتمن يمارسون أو  الوزارة ذات الصلة أيمن المعتاد للجهاز التنفيذي،  ، فإنةاألمني

دائرة الحصانة. وهذا الحكم  تحتكان العمل المعني ينضوي إذا  ما تقديروبالتالي المصادقة بالمقاضاة 
يرية للسلطات، وفي الكثير من الحاالت ال يخضع ألي مراجعة السلطة التقد اطاريقع مبدئيا ضمن 

  300ة.يدومحدشديدة القضائية مراجعة  يخضعأو  قضائية
ضعف العدالة في القضايا إلى  يظهر الفحص والتدقيق في عملية قوانين الحصانة انها تقود بشكل متكرر

من  18الفردية وتخلق مناخا من االفالت من العقاب. وفي تايالند، على سبيل المثال، تمنح المادة 

خولهم رئيس الوزراء بسلطات اعتقال ي‘ مسئولين أكفاء’حصانات واسعة لـ 2115مرسوم الطوارئ لعام 

ومثل  301،رهابتلك التي تتعلق باإل طوارئ، بما في ذلك أوضاعفي قضايا تتعلق ب وترحيلواحتجاز 
أو  جنائيةأو  يخضعون لمسئوليات قانونية مدنية’ مماثلةالمخولين بسلطات  شخاصهؤالء المسئولين واأل

كان مثل هذا العمل قد تم إذا  عمل غير شرعيأي   منع وقوعأو  نهاءإ تنبع من أداء وظائفتأديبية 
حدود  لم يتعدأو  في ظل تلك الظروف قوال  مع وكان عمال   ،وبشكل غير تمييزي ،بحسن نية

مع تلك  بالتضافر،  2115طوارئ لعام الحصانة التي يضمها مرسوم ال أحكام وأن 302.‘الضرورة

ظل حيز التنفيذ بشكل  تتخلق حاالت استثناء دخل ،خرىة األاألمنيام التي تحتوي عليها القوانين كحاأل
أن على ، والذي ينص 1214العرفية لعام  حكام، خصوصا بموجب قانون األ2114تراكم منذ عام ي

وأثر هذه  303الموظفين العسكريين محصنون من الدعاوى القضائية في المحاكم الجنائية والمدنية.
في ان شكاوى التعذيب المرفوعة ضد اعضاء من هذه القوات التي يشملها القانون  يتمثلالحصانة 

ذكرت منظمة  2111ى عمليات المقاضاة. وفي مارس صادقت السلطات علإذا  ستفشل منذ البداية اال

 علىبشكل ناجح،  األمنعضو من قوات أي   ، لم ُيحاكم2114العفو الدولية انه، ومنذ بداية النزاع عام 

للمفوضية  ذو مصداقيةاساءة معاملة، بالرغم من ورود شكاوى عديدة وورود تقرير أو  ارتكاب تعذيب
 304من القضايا المحددة. 34حول  اإلنسانالوطنية لحقوق 

                                                             
حصانة من أّي والذي بمقتضاه منح قسم االستخبارات العامة  3212يناير  30في  34من المرسوم التشريعي السوري رقم  31بيل المثال، المادة انظر على س - 299

االطالق لالدعاء من المدير دعوى قضائية فيما يتعلق بأعمال ينفذها اعضاء القسم من خالل أداء واجباتهم ما عدا وفقا ألوامر المدير . ويبدو انه لم يصدر امر على 
لتي اتخذتها لتحقيق التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة تقرير اولي للحكومة السورية حول الخطوات ا’؛ انظر مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان، 3212منذ عام 

من المرسوم  9بواسطة المادة  9001. انشئت حصانة مشابهة عام 7على ص‘ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة
من أعضاء قوات األمن، الذين ال يمكن تحريك إجراءات جنائية ضدهم اال بمرسوم من  فيما يتعلق ببعض الفئات المحددة 9001سبتمبر  30في  12التشريعي رقم 

والذي يمنح للجيش سلطة قضائية  9033القيادة العامة للقوات المسلحة. ومثال آخر هو لوائح العمل )بمساعدة القوى المدنية( الذي تم تبنيه في باكستان في يونيو 
، ‘من الذي يتحكم في قوات األمن الباكستانية’ة الخاضعة للحكم الفيدرالي، باإلضافة إلى منحه حصانات واسعة، انظر س. نواس وتنفيذية للعمل في المناطق القبلي

دارة . ونتيجة لذلك فان الجيش يمارس قدرا كبيرا من التحكم في المناطق القبلية التابعة لإل0، ص9033، معهد الواليات المتحدة للسالم، ديسمبر 927تقرير خاص 
ذو مغزى للحصول  الفيدرالية والتي بعد تزويدها بالحصانة صار لها تأثير على من يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب على ايدي الجيش من ان يتمكنو من أّي لجوء

ً مسودة القانون الجنائي للمملكة العربية السعودية لعام  يُعفى ]كل مسئولي ’منه تقول  91لمادة لجرائم اإلرهاب وتمويله، اذ ان ا 9033على انصاف. انظر أيضا
 نص مسودة القانون الجنائي موجود على الرابط :‘ الحكومة[ من المسئولية الجنائية التي يمكن ان تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون

terror.pdf-http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Saudi%20anti ومن األمثلة الالفتة للنظر بشكل خاص في .)
عقب عملية القلب النظيف لبرنامج مكافحة خلق حصانة فيما يتعلق بأعمال محددة ذات اثر رجعي مثال قانون تعويض القيادة المشترك الذي اجازه برلمان بنغالديش 

من القانون الحماية إلى أعضاء كتيبة التدخل السريع ضد المحاكمة أمام محاكم مدنية عادية  3. تمنح المادة 9003و  9009الجريمة والذي نُفذ بمشاركة الجيش بين 
. انظر 9003يناير  2و 9009اكتوبر  31لضرر البدني أو النفسي، خالل الفترة من النخراطهم في أّي حوادث أو اضرار بالحياة أو الممتلكات وانتهاك الحقوق وا

 (، موجود على الرابط :9002)مايو ‘ هيومان رايتس واتش، تجاهل االعدامات والتعذيب: االفالت من العقاب لقوات األمن البنغالديشية 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a110ecf2.html02, ، ص . 

(  OMCTمنعم الجاك وعثمان حميدة وامير سليمان )تمثلهم منظمتي الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان والمنظمة العالمية ضد التعذيب  – 02/  372بالغ رقم  - 300
 . 11،  17،  07، الفقرات  9039فوق العادية،  39االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب خالل جلستها الـ ، قرار حول المقبولية تبنته المفوضيةضد السودان

 .37أعاله( ، المادة  30)تايالند( )الحاشية السفلية رقم  9000مرسوم الطوارئ لعام  - 301
 المصدر السابق. - 302
 34انظر أعاله ، الحاشية السفلية رقم  3234. حول قانون األحكام العرفية لعام 31عاله(، المادة أ 34)الحاشية السفلية رقم  3234قانون األحكام العرفية لعام  - 303

موجود  9033د(، مارس والنص المصاحب لها. للنقاش انظر، المفوضية الدولية للمحامين، )تقرير قدمته مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الدولية لتايالن

 على الرابط :
eng.pdf-InternationalCommissionJurists-http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/ICJ 94, ، الفقرة . 

 . 3-9أعاله(، ص  34، )الحاشية السفلية رقم ‘تقرير تم تقديمه إلى مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الدولية لتايالند’منظمة العفو الدولية،  - 304

http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Saudi%20anti-terror.pdf
http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/Saudi%20anti-terror.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a110ecf2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a110ecf2.html
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/ICJ-InternationalCommissionJurists-eng.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/ICJ-InternationalCommissionJurists-eng.pdf
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في سلسلة من التقارير خالل العقدين  ، وذلكوفي كشمير تم توثيق انتشار التعذيب واالختفاء القسري
قد جرى احتجاز آالف الكشميريين ومحاكمتهم بموجب عدد من التشريعات ل 305االخيرين من السنوات.

كما تأكد في الرد وة المختلفة، خصوصا قانون السالمة العامة لجامو وكشمير. وعلى النقيض، األمني
كشميري بموجب قانون الحق في المعلومات الهندي، فانه لم تتم إنسان على طلب لمحامي حقوق 

س والوضع لي  2112.306ات التي ُزعم بأنه ُسمح بها من فبراير االنتهاكمن تلك أي   محاكمة واحدة في

ة أمنيمن الهند، مثل مانيبور، والتي ظلت تشريعات  خرىجزاء األفي األ وضاعمختلفا عن غيره من األ
 307خاصة سارية المفعول فيها لعشرات السنين.

حد  يصلبما  األمنالجيش وقوات مزاعم واسعة النطاق بالتعذيب من جانب  قوبلتوفي السودان 
 األمنوانين الحصانة لمصلحة الجيش وقوات االفالت الكامل من العقاب بموجب شبكة من ق

يعود تاريخها لعام  األمنوفي قضية تعذيب رمزية ُزعم انها ارتكبت بواسطة قوات  308والشرطة.
 أمامابراهيم بالقضية أحمد ، تم تجاهل الطلبات المتكررة لرفع الحصانة. فقد تقدم الضحية، فاروق 1272

وقد اعتبرت  309الحصانة في قانون السودان. أحكامفي شرعية  محكمة السودان الدستورية، طاعنا  
للحق في التقاضي )انتصاف فعال( ألن الحصانات مشروطة  المحكمة ان قوانين الحصانة ال تمثل انكارا  

وهذا بالرغم من حقيقة انه ال توجد مراجعة  310العسكرية المعنية. ةويمكن ان ترفع بواسطة رئيس القو
م من الممارسة الشائعة بعدم رفع الحصانة. وبالتالي فان الحكم يشكل بالضرورة قضائية فعالة وبالرغ

 من المسئولية القضائية. تنصال  
 حكم المحكمة الهندية العليا في قضية باثريبال‘ : جرى خالل أداء الشخص لواجباته’

حسن نية خالل أداء تم ب’ما تفسير متطلب ان عمال  كيفيةالحصانة  أحكامفي تطبيق  ةحاسمالامل وعال من
المحكمة العليا الهندية في قضية تتعلق بقتل  أمام لخالفمثارا  وكان هناك بند مشابه ‘. الشخص لواجبه
بحجة انه ينطبق بنفس القدر على  – 311القضاء في قرية باثريبال بجنوب كشمير نطاقمزعوم خارج 

 إجراءات تحريكعلى  ،بوصفه السلطة المسئولة ،مزاعم التعذيب، حيث اعترض الضابط العام القائد
إذا  وكان على المحكمة العليا ان تقرر ما .جنائية ضد موظف في الجيش بواسطة محكمة قضائية خاصة

المطبق في جامو وكشمير  1221الخاصة( لعام  السلطاتمن قانون القوات المسلحة ) 8كانت المادة 

غيرها من أو  دعوىأو  مقاضاةأي   أال ُتجريعلى  8. وتنص المادة جراءاتيحظر مثل هذه اإل

شخص فيما يتعلق بأي عمل أي   القانونية، اال بتصريح سابق من الحكومة المركزية، ضد جراءاتاإل
ممارسة الصالحيات التي يمنحها هذا  إطارفي  لواجبها القوات اثناء أداءجرى يزعم انه أو  جرى

 القانون. 
العديدة للحصانة الموجودة في  حكامي في المحاكم الهندية حول تفسير األبعد فحص دقيق للفقه القانون

 على النحو التالي:  العقوباتموضوع ب صت المحكمة القانون الخاصالقانون المحلي لخ  
له اهمية كبيرة فيما يتعلق بحماية موظف عام يتصرف بحسن  موضوع العقوبة]...[ ان 

نية أثناء أدائه لواجبه. والجل أال يتعرض الموظف العام لمضايقة بشكل غير ضروري 

                                                             
، موجود على 9001بر وتائر االفالت من العقاب في جامو وكشمير، سبتم‘ : الجميع يعيشون في خوف’انظر، على سبيل المثال، هيومان رايتس واتش،  - 305

 . http://www.hrw.org/reports/2006/india0906/india0906web.pdfالرابط 
 39نتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان في الوادي؟ تيهلكا، امروز حكم باثريبال : أهو نصر لالفالت من العقاب؟ وهل هذا مثال آخر لالفتقار للحساسية تجاه اال - 306

 موجود على الرابط : 9039اغسطس 
http://www.tehelka.com/story_main52.asp?filename=Ws040512Kashmir.asp . 

في مانيبور وواليات أخرى شمال  3201المفوضية اآلسيوية لحقوق اإلنسان وهيومان رايتس اليرت ، قانون القوات المسلحة )قوات خاصة(،  انظر ريدريس، - 307

 ، 9033اغسطس  31شرق الهند : المصادقة على القمع في انتهاك اللتزامات الهند في مجال حقوق اإلنسان، 
للديمقراطية أوال ، المركز االفريقي لدراسات العدالة والسالم، تعليقات على التقرير الدوري الرابع والخامس للسودان انظر ريدريس، المجموعة السودانية  - 308

، 9039ريل من الميثاق األفريقي: حظر التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة ، اب 0إلى المفوضية األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب: المادة 
 موجود على الرابط :‘ ( التقرير البديل الثاني)’

%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodichttp://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to
%20Report.pdf  

نوفمبر  1، امر نهائي من القاضي عبدهللا االمين البشير، رئيس المحكمة الدستورية، ( الهيئة التشريعية9( حكومة السودان )3فاروق محمد ابراهيم النور ضد ) - 309
9001 . 

 المصدر السابق. - 310
، موجود على الرابط 903مايو  3، المحكمة العليا للهند، حكم صادر في  9033لعام  907، طعن جنائي رقم  CBI and Anrالضابط العام المسئول ضد  - 311

http://judis.nic.in/supremecourt/helddis3.aspx.  

http://www.hrw.org/reports/2006/india0906/india0906web.pdf
http://www.tehelka.com/story_main52.asp?filename=Ws040512Kashmir.asp
http://www.tehelka.com/story_main52.asp?filename=Ws040512Kashmir.asp
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/1204%20Comments%20to%20Sudans%204th%20and%205th%20Periodic%20Report.pdf
http://judis.nic.in/supremecourt/helddis3.aspx
http://judis.nic.in/supremecourt/helddis3.aspx


54 
 

ن شكوى يتقدم بها شخص فاقد الضمير، فان من واجب السلطة التنفيذية ان عناتجة 
الشكوى وسلطات  كون هناك صلة جلية بين العمل موضوعتتحميه. ولكن يجب ان 

وواجبات الموظف العام. وقد يقع العمل موضوع الشكوى في نطاق وصف العمل 
كان يمكن ان يكون للعمل موضوع إذا  أداء الواجب الرسمي. لذلك أثناءالمزعوم بانه تم 

بالقيام بواجبه  ،بشكل ال انفصام فيهأو  ،صلة وثيقة ،غفال الموظف العامإأو  الشكوى
 مصادقةالب القانون ه ان يحصل على حماية من العقوبة. واذا تطل  فانه يصير من حق

فان للموظف العام  مصادقةعام بدون الموظف الها ضد إجراءاتفي  المحكمةوتقدمت 
منذ البداية ذ ان الخطوة كلها قد ُتعتبر باطلة موضوع الوالية القضائية إح الحق في طر

 حسبسير المحاكمة  أثناءحتى  قةالحصول على المصادويمكن  الفتقاره للمصادقة.
 والتي يبرز فيها ،جراءاتاإل طور تحريكخصوصا في  ،كل قضية على حدةوقائع 

كان العمل موضوع الشكوى قد تم اثناء تأدية إذا  عماالسؤال أما . المصادقةمتطلب 
مر يتحدد بواسطة السلطة المختصة وليس أهو فداء المزعوم للواجب، األأو  الواجب
أو  للسلطة القانونية لفرض‘ سلطة مطلقة’المحكمة. وقد منحت الهيئة التشريعية بواسطة 
وليس للمحكمة دور في هذا الموضوع. وفي مثل هذا الوضع فان  الترخيصحجب 

 312ها دون ترخيص من سلطة قانونية مختصة.إجراءاتالمحكمة لن تتقدم في 
، بالواجب أن يكون لها صلة معقولة ،حصانةكي تستفيد من ال ما، التفسير انه يكفي لدعوىهذا  ويعني

ت . وقد اوضحاإلنسانكانت ترقى الن تكون في مستوى انتهاك خطير لحقوق إذا  بغض النظر عما
سلطة ’همية. ان استخالص ان السلطات لها مة بجالء ان هذا الموضوع غير ذي أالمحك تاجاتناست

ي ان السلطة القضائية ال أساسثناء أداء واجب يعني بشكل كان عمل ما قد جرى أإذا  لتقرير ما‘ مطلقة
 السائد: األمنيتحكم فعال. ويعكس حكم المحكمة النموذج أي   تستطيع ان تمارس

الخطيرة مثل استخدام القوات  وضاعتم منح سلطات خاصة لضباط الجيش لمواجهة األ
خافة ية موجهة نحو إإرهاب أعمالالمسلحة في مساعدة قوى مدنية لمنع نشاطات تتعلق ب

أو  مجموعة من السكانأي   تنفيرإلى  مما يؤدي المواطنيناثارة الرعب بين أو  الحكومة
 مختلفة من السكان. وبالتالي فان منالقطاعات بين النسجام الالتأثير بشكل معاكس في ا

 313.هداف سالفة الذكراأل مع األخذ في االعتبار 8المطلوب تفسير المادة 

يتجاهل  1221ان الحكم بتركيزه الضيق على تركيب قانون القوات المسلحة )سلطات خاصة( لعام 

ات الخطيرة، بما في ذلك االنتهاكفيه مثل هذه القوانين. فليس هناك ذكر لتاريخ مزاعم  تعملالسياق الذي 
ها الحصانة. كما ليس تغطي التي ة الهنديةاألمنيارتكبت بموجب التشريعات  أفعالالتعذيب، فيما يتعلق ب

 ذكر لالفالت من العقاب الذي سمحت به قوانين الحصانة.أي   هناك

 الدفاعات الجنائية 4-3-2

ا ي  ية ظروف استثنائية أجوز التذرع بأال ي’( من اتفاقية مناهضة التعذيب على انه 2) 2تنص المادة 

اية أو  استقرار سياسي داخلي عدمأو  بالحرب تهديدا  أو  روف حالة حربظكانت، سواء كانت هذه ال
وبالتالي فان من المعترف به عموما انه ال ‘  كمبرر للتعذيب. خرىحالة من حاالت الطوارئ العامة األ

)أ( من القانون االمريكي  1114جريمة تعذيب. ولكن المادة رتكاب دفاع إلأي   يمكن ان يكون هناك

أو  القوات المسلحة أفراداحد أو  موظفأو  ضابط’دفاعا محدودا لـ تادخل 2115لمعاملة المحتجز لعام 

ممارسات عملياتية محددة تتعلق باحتجاز ’كان قد انخرط في ‘ عميل آخر لحكومة الواليات المتحدةأي  
ذوي صلة بنشاط أو  من عينهم الرئيس انه يعتقد انهم منخرطون فيأو  قرر الرئيس أجانبواستجواب 

تم  قد وان الممارسات ؛لمتحدة ومصالحها وحلفائهال تهديدا خطيرا مستمرا للواليات اي دولي يشكإرهاب
إلى  ويهدف الحكم بوضوح ‘مر بها رسميا واعتبرت قانونية في ذلك الوقت الذي اجريت فيه.األ

وينص ‘. رهابالحرب ضد اإل’في سياق ‘ زةمعز  ’ساليب ز واالستجواب باستخدام ما يسمى بأاالحتجا
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يعرف ان الممارسات غير قانونية لم يكن ’ن الفرد المعني لصلة بانه سيكون هناك دفاع بأي االحكم ذ
ن د القانون بعد ذلك أوحد  ‘. ةن الممارسات كانت غير قانونيشخصا بحس وفهم عاديين لن يعلم بأ نوأ
االعتبار في ، يضع له أخرىنصيحة المحامي سيكون عامال هاما، بين عوامل المستند إلى حسن النية ’

ويبدو ان تلك ‘. ت غير قانونيةسيعرف ان الممارسا كان شخص ما، بحس وفهم عاديين،إذا  تقييم ما
مذكرات ’سمى بـعد لدرجة ان االعتماد قد وضع على ما يُ ح ان الدفاع قد أشارة قصد منها ان توض  اإل

المذكرات عن وجهة نظر رت هذه  عب  قد الرئيس بوش. و إدارةاعدتها وزارة العدل في ظل ‘ تعذيب
ليست غير قانونية  فهيساليب استجواب معينة ال ترقى لمستوى التعذيب وبالتالي أ هناك تقول بأن

  314بموجب القانون االمريكي المحلي.

توفير ل’أ من القانون ليس  1114المادة حكم مفعول على ان  2115ينص قانون معاملة المحتجز لعام 

يوفر دفاعا  ولكن الحكم 315‘.جناية جنائية بواسطة السلطات المالئمة أي   الحصانة من المحاكمة في
ظهر فيها عميل الدولة المعين للمسئولية الجنائية )وللدعاوى المدنية( في ظروف يمكن ان يُ بالنسبة مطلقا 

انه/ها لم يكن مدركا لعدم قانونية السلوك المعني. وهو بالتالي، وبشكل استثنائي، يوفر دفاعا لجهل 
بشكل ذاتي بانه  ُيدركالسلوك والذي اما ان يكون قد إلى  انه ال يمتد بقدر ماالقانون. والدفاع ليس مطلقا 

شخص ذو حس وفهم ’ يستطيعالذي يمكن موضوعيا ان أو  غير شرعي من جانب الفرد المعين،’
التعذيب. ولكنه يخلق منطقة رمادية  أفعال. وهذا سيبدو بأنه يستبعد أن يدرك أنه غير شرعي ‘عاديين

في المتكرر ، بما فيها التغطيس فعالستبعد فيها المسئولية الجنائية من مجموعة كبيرة من األخطيرة قد تُ 
الال أو  العقوبة القاسيةأو  المعاملة أشكالغيره من أو  ذي يرقى لمستوى التعذيب. والمحاكاة للغرق الماء

ومثل ‘. مذكرات التعذيب’ بها كتعذيب فيالمهينة بموجب القانون الدولي لكن غير معترف أو  انسانية

اللتزام مع ا أيضا  ( من اتفاقية مناهضة التعذيب. كما انه يتعارض 2) 2هذا الدفاع ال يتواءم مع المادة 

(( من اتفاقية مناهضة 1) 2التعذيب )المادة  أعمالقانونية فعالة لمنع  إجراءاتالعام للدول باتخاذ 

 التعذيب. 

 للمحاكم الخاصة بمحاكمة الجناة المزعومين  الحصري القضائي االختصاص 4-3-3

أو  العسكريةللمحاكم  القضائي االختصاصإلى  ة عديدة بأن المسئولين يخضعونأمنيتنص قوانين 
ومن المالحظ، في قضية باثريبال، ان المحكمة  316المحاكم الخاصة، كما في الهند وبيرو والسودان.

دون محاكم عسكرية،  أمامان المشتبهين يمكن ان يحاكموا إلى  التوصلتتردد من العليا الهندية لم 
محاكمة من هم منه  سلطةي، وتحديدا ان الجيش له ساس، مما يظهر المنطق األأخرىعقوبات التعرض ل

وتطرح مثل هذه المحاكمات سلسلة  317في مثل هذه القضايا.‘ الدعاوى الكيدية’ وانه ال حماية حماية ضد
 ساسفي األبأنها  ،األمنمحكمة خاصة متصلة بقوات أو  ،محكمة عسكريةكل من المخاوف. وتعتبر 

بالتالي تفتقر لالستقاللية والشفافية ضباط وسالمة المؤسسة. وهي ناإلمنبر داخلي للمحافظة على 
تعتبر حاسمة في  اصرنوهي عية للعدالة الجنائية، بما في ذلك الدفاع العلني للضحايا، ساسوالعناصر األ

. اإلنسانات الخطيرة لحقوق االنتهاكالتي ترقى لمستوى  –التعذيب جريمة مثل  –مقاضاة الجرائم 
سجل الاكم الخاصة لجلب العدالة، والتي تجد تبريرها في وكثيرا ما يفتقر الضحايا للثقة في المح

ضعيف لمثل هذه الهيئات القضائية في مكافحة االفالت من العقاب وبالتالي فان هيئات االتفاقيات ال
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ن تخضع المسئولين المتهمين ألالخاصة لالمم المتحدة قد دعت الدول بشكل مستمر  جراءاتالدولية واإل
 318للوالية القضائية للمحاكم العادية. اإلنسانيرة لحقوق في ارتكاب انتهاكات خط

 جبر الضرر 4-4

المنصوص عليه في  اإلنصافعينت لجنة مناهضة التعذيب سلسلة من العوائق التي تعرقل التمتع بحق 
 من اتفاقية مناهضة التعذيب والذي يشمل : 14المادة 

توصيل الشكاوى وآليات التحقيق ]...[ التشريعات الوطنية غير المالئمة، والتمييز في 
وقوانين السرية الخاصة بالدولة والمذاهب القانونية  اإلنصافو اإلنتصاف إجراءاتو

؛ قوانين التقادم وعمليات اإلنصافوالمتطلبات االجرائية التي تتدخل في تحديد الحق في 
ماية ح إجراءاتالفشل في توفير دعم قانوني كاف وإلى  ضافةالعفو والحصانات؛ باإل

 319للضحايا والشهود.
، األمنومعظم هذه العوائق ذات طبيعة منهجية. ولكن عددا من هذه العوائق يتعلق بشكل خاص بقوانين 

المدنية وعقيدة اسرار  جراءاتاإلإلى  خصوصا الحصانات التي تغطي المسئولية المدنية والوصول
مواءمتها مع الحق في جبر  بشأنوالمذاهب سلسلة من المخاوف  حكامالدولة. وتطرح مثل هذه األ

معترف به بموجب القانون الدولي. ويتكون هذا الحق، من ناحية اجرائية، هو حق والضرر في التعذيب 
 أشكالالحق في الحصول على و ،العدالة لمتابعة المزاعم وبشكل جوهريإلى  من الوصول الفعال

عادة التأهيل وتحقيق الرضا وضمان عدم وق والتعويض وإمعترف بها من جبر الضرر وتحديدا رد الحق
يا في حظر التعذيب. ولذلك اعترفت أساسجبر الالتكرار. ويعتبر الحق في شكل انتصاف فعال وفي 

، بان الحق اإلنسانلحقوق  مريكية، ومحكمة الدول األاإلنسانهيئات اتفاقيات ومحاكم، مثل لجنة حقوق 
في أزمنة الطوارئ. أما فيما يتعلق بالعهد الدولي  هقيطبسري تفي انتصاف فعال حق ال ُينتقص وي

 :الحظت ان اإلنسانالخاص بالحقوق المدنية والسياسية فان لجنة حقوق 
 عليها تنص التي تقييدها الجائز غير حكاماأل قائمة في الشرط هذا يرد ال ([3) 2]المادة  

 وحتى بل. برمته العهد صلب في يرد تعاهديا   التزاما   يشكل ولكنه ،4 المادة من 2 الفقرة

 األداء على تعديالت بإدخال ما، طوارئ حالة أثناء تقوم، أن الطرف للدولة جازإذا 
 وأن ،خرىاأل اإلنتصاف سبلأو  القضائية اإلنتصاف لُسبل المنظمة هاجراءاتإل العملي
 أن عليها يتعين فإنه الوضع، مقتضيات تتطلبها التي الحدود أضيق في التدابير هذه تتخذ
 انتصاف سبيل بتوفير يساساأل لاللتزام العهد من 2 المادة من 3 الفقرة بمقتضى تمتثل

 320.فعال

 الفردية المسئولية تستبعد حصانات 4-4-1

الواردة  الحصانة أحكام من مختلفة عاانوجانب  من بشدة للتقويض يتعرض فعال انتصاف في الحق ظل
 للمحاسبة، باستبعادها اعاله، نقاشها تم التي الجنائية جراءاتاإل من الحصانة إن. ةاألمني التشريعات في

ذلك فان حصانة كهذه قد تعرقل إلى  ضافةوباإل 321فعالال نتصافالا في الحق من هاما عنصرا تزيح
القانون المدني، يحرم الضحايا  أنظمةالدولة. وفي أو  فرادضد الجناة األ اإلنتصاف أشكالالسعي وراء 
ال بد ان  نظمةاألالجنائية. وفي كل  جراءاتمدني في سياق اإلالحق لل ينقضية كمدع رفعمن فرص 

المطلوبة لمالحقة دعاواهم بشكل  دلةل الضحايا على األوان يجعل من حصإلى  يؤدي االفتقار للمقاضاة
 . أمرا  في غاية الصعوبة فعال
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 J.C. Gutiérrez Contreras and S. Cantúأعاله(، للنقاش انظر  937)الحاشية السفلية رقم  39انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  - 

Martinez ،,’33، العدد 7، المجلد 9030سور انترناشونال جورنال لحقوق اإلنسان، ‘. قيود الوالية القضائية العسكرية في أنظمة الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ،
 . http://www.surjournal.org/eng/conteudos/pdf/13/miolo.pdfموجود على الرابط 
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الجنائية ومن  جراءاتالحصانة من اإلة األمنيكثيرا ما توفر القوانين فعلى صعيد الممارسة، أما 
الدعاوى المدنية. وقد تأخذ حصانة المسئولين الذين يتصرفون بمقتضى القانون المعني، من الدعاوى 

ال يخضعون ألي دعاوى مدنية. ان تساهم في أأو  المدنية، شكل استثناء الضباط من المسئولية الجنائية

أي   ان: ’التي تقول 2112وس لعام يالتعذيب السابق لموريتش( من قانون منع 7) 24وكمثال لذلك المادة 

ضابط شرطة يستخدم قوة كهذه قد تكون ضرورية ألي غرض، بمقتضى هذه المادة، ال يكون مسئوال 
أو  صابةإمدنية، بانه باستخدامه لهذه القوة قد تسبب في أو  جنائية أي  إجراءات من ناحية قانونية، في

( 1) 6بينما تم تبني النهج االخير مثال في المادة  322،‘الفقد ألي ممتلكاتأو  االضرارأو  موت شخص ما

نوع ثاني من حكم الحصانة هناك و 2118.323ه بنغالديش عام تسلطة الطوارئ الذي تبن مرسوممن 

أي   دعوى ضدأو  اي عملال يتخذ : ’2116من لوائح طوارئ سريالنكا لعام  12عادة كما في البند ُيقرأ 

شخص آخر مفوض بشكل خاص من حكومة سريالنكا للقيام بعمل بمقتضى هذه أو أي   عامف ظمو
من  32أما المادة  324‘.ذلك الشخص بحسن نية وفي نطاق أدائه لواجباته الرسميةإذا تصرف اللوائح، 

 أي   ليست هناك مسئولية على: ’أنه وسع، اذ تنص علىفانها أ 2112لعام  رهابقانون أوغندا لمكافحة اإل

جنائية ألي  أي  إجراءات ، في/ةشخص يساعد مثل هذا الموظفأو  موظف عام آخرأو  ضابط شرطة
 /ةشيء قام/قامت به في حالة قيامه/ها بالعمل بحسن نية في ممارسة لوظيفة كلف/ت بها ذلك الموظف

 325‘.بمقتضى هذا القانون
تزويده بدفاع إلى  ضافةلحصانات، باإلل 2115ومع افتقار قانون الواليات المتحدة لمعاملة المحتجز لعام 

فانه يوفر دفاعا مماثال فيما يتعلق بالدعاوى المدنية،  326الجنائية، جراءاتللجهل بالقانون فيما يتعلق باإل
التعذيب ضد أو  من سوء المعاملة أعماال  والتي قد يمكن ان يستشهد بها العمالء الذين ارتكبوا 

استثناء إلى  ضافة، باإل2116العسكرية لعام  اللجانمن قانون  8وفوق ذلك فان المادة  327محتجزين.

انتصاف مدنية عادية  شكاللجوء ألأي   حول بشكل فعال دونت ا، فانهالمحكمة أمامالطلب ألمر بالمثول 
  328.غوانتاناموكانوا قد احتجزوا في معتقل خليج أو  محتجزين فرادأل أخرى
 ،مدنيةالدعاوى الإلى  تستبعد اللجوءأو  ،الحصانة التي تستثني مسئولين من المسئولية القانونية أحكامإن 

انصاف ضد الجاني الفرد من البداية. وكما اظهر الحكم في قضية باثريبال فان مصطلحات أي   تحبط
دعوى أي   عد عادة، كثيرا ما ُتفسر بشكل واسع، مما يعني انها تستب‘تعزيزا لعمل’أو  ‘بحسن نية’مثل 

احتجاز، بما في ذلك التعذيب. وحيثما  أوضاعأو  مدنية فيما يتعلق بأي شيء وقع اثناء عمليات استجواب
كان الضحية يستطيع ان يرفع دعوى إذا  بالحصانة فان جبر الضرر سيعتمد على ما أفراديتمتع ضباط 

ي ذ، وبغض النظر عن مسألة من هو الكان هذا ممكناإذا  وبغض النظر عما ،قضائية ضد الدولة. ولكن
ضد الجاني  إجراءاتمر ان يتحمل المسئولية، فان حرمان الضحية من فرصة تحريك يجب في نهاية األ

في جبر الضرر. وبنفس القدر من زيح عنصرا هاما من تحقيق الرضا المتأصل في الحق المزعوم ي

                                                             
 النص موجود على الرابط :، 9009لعام  9، قانون رقم  9009قانون منع التعذيب لعام  - 322

http://www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/mauritius/Terror.pdf . 
 ، النص موجود على الرابط : 9007/  3، القانون رقم 9007قانون سلطة الطوارئ،  - 323

http://bangladesh.ahrchk.net/docs/EPO2007en.pdf اي عمل يقوم به شخص بحسن نية، وفقا لهذا القانون أو أّي قاعدة ’( على ان 3) 1. تنص المادة
 ‘. ية أو مدنيةبموجب هذا القانون أو أّي حكم بمقتضى مثل هذه القاعدة، ال يُطعن فيه أمام محكمة جنائ

 )النص موجود على الرابط: 9001لعام  7لوائح الطوارئ )منع وحظر اإلرهاب ونشاطات إرهابية محددة( رقم  - 324
 -http://www.unhcr.org/cgi

bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=emergenc

ort=datey%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;s .) 
 . http://www.icj.org/IMG/ATA.pdfقانون مكافحة اإلرهاب )أوغندا(، النص موجود على الرابط  -325 

 .  9-3-4)أ(. للنقاش انظر أعاله القسم  3004أعاله( المادة  30)الحاشية السفلية رقم  9000قانون معاملة المحتجز لعام  - 326
 . 3004أعاله(. المادة  30)الحاشية السفلية رقم  9000قانون معاملة المحتجز لعام  - 327
عدّل الحكم ذي الصلة الذي يحكم الوالية القضائية للمحاكم الفيدرالية فيما يتعلق بالطعن في مشروعية  9001من قانون اللجان العسكرية لعام  7المادة  - 328

ال يجوز ألي محكمة أو هيئة قضائية أو قاضي ان يتمتع بسلطة قضائية  -3’باحالل المادة الفرعية الجديدة )هـ( والتي تنص على أنه ( USC 2241 91االحتجاز )
متحدة انه الواليات الفي االستماع أو النظر في طلب مثول أمام المحكمة يتقدم به أو يُقدم نيابة عن شخص اجنبي محتجز بواسطة الواليات المتحدة تقرر بواسطة 

[، ال يجوز ألي محكمة 9000( من قانون معاملة المحتجز لعام 3( و)9)هـ( ) 3000فيما عدا ما نُص عليه في ]المادة  -9محتجز كمقاتل عدو أو ينتظر تقرير كهذا. 

فيما يتعلق باي مظهر من مظاهر احتجاز أو نقل  أو هيئة قضائية أو قاضي ان يكون له سلطة قضائية تنظر أو تقرر في أّي عمل ضد الواليات المتحدة أو عمالئها
كمقاتل عدو أو ينتظر  أو معاملة أو محاكمة أو ظروف احتجاز أّي اجنبي احتجز أو كان محتجزا لدى الواليات المتحدة تقرر بواسطة الواليات المتحدة انه محتجز 

 ‘تقرير كهذا.

http://www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/mauritius/Terror.pdf
http://www.opbw.org/nat_imp/leg_reg/mauritius/Terror.pdf
http://bangladesh.ahrchk.net/docs/EPO2007en.pdf
http://bangladesh.ahrchk.net/docs/EPO2007en.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=emergency%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=emergency%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=emergency%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=emergency%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?page=country&amp;docid=45af76a62&amp;skip=0&amp;coi=LKA&amp;querysi=emergency%20regulations&amp;searchin=title&amp;display=10&amp;sort=date
http://www.icj.org/IMG/ATA.pdf


58 
 

ة. وعلى العكس من ذلك فان األمنييعملون بموجب القوانين  فرادهمية فانه يفشل في ان يكون رادعا ألاأل
ات االنتهاكتتم، بما في ذلك  أعمالألي  غطاءا  ان الدولة ستقدم مفادها الحصانة الفردية تبعث برسالة 

ة، والتي تسمح األمنيتعويض العمليات . وهي تشكل بالتالي عنصرا هاما في اإلنسانالخطيرة لحقوق 
عواقب عكسية إلى  بفهم انه مهما حدث من عمل فانه لن يؤدي‘ العمل القذر’ن تقوم بـأالدولة بها للقوات 

 للمعنيين ألنهم تصرفوا لتوسيع نطاق مصالح الدولة. 

 حصانات تستبعد المسئولية القانونية للدولة 4-4-2

الحصول على  إمكانيةمن المسئولين عندما تستبعد القوانين  فرادمنح ألثر الحصانات التي تُ يتفاقم أ
الموقف  سبتمبر غي رت 11 هجمات هناك نماذج قليلة لقوانين أمن لفترة ما بعدوتعويض من الدولة. 

ات التي يرتكبها عمالء الدولة االنتهاكلمسئولية الدولة القانونية تجاه  ،بشكل صريحو ها،السابق باستبعاد
إما عادة ما تكون المسئولية القانونية للدولة  القيود علىوإن . رهابة لمكافحة اإلاألمنيفي سياق العمليات 

موجودة من قبل. ولكن التشريعات البشكل محدد في وضعت  انهاأو  للنظام القانوني المحلي عاما   مبدأ  
ضرار التي تحدث في خصوصا في العالقة باأل ،نية للدولةمحاولة استبعاد المسئولية القانو أمثلةاحد 

، 2118( من مرسوم سلطة الطوارئ ببنغالديش لعام 2) 6في المادة  تتجلى، ةاألمنيسياق العمليات 

أو أي   عمل يتم بحسن نية من قبل الحكومة وفقا لهذا المرسومأي   ال يجوز الطعن في’والتي تنص بأنه 
واي ضرر ينتج بسبب هذا  ؛حكم بموجب مثل هذه القاعدةأو أي   قاعدة متضمنة في هذا المرسوم

طعن أي   ويتفاقم اثر ذلك الحكم باستبعاد 329‘.جنائيةأو  ، في محكمة مدنيةض للطعنسيتعر جراءاإل
أي   استبعادإلى  مما يؤدي 330المرسوم، أساسالعمل الذي قام به عمالء الدولة على  فيجنائي أو  مدني

 احتمال النصاف مدني. 
عمالئها المنخرطين في عمليات  أعمالالتي تستبعد مسئولية الدولة عن  حكامان اللجوء لمثل هذه األ

مسئولية أي   ، والذي يستبعد1214العرفية التايالندي لعام  حكامله تاريخ طويل في قانون األ ،ةأمني

ال يجوز طلب تعويض لضرر يكون ’انه من القانون  16المادة  وتنص .السلطة العسكرية عمالقانونية أل

أي   من جانب 15إلى  7حسب ما هو موصوف في المواد من  ،قد نتج من ممارسة سلطة عسكرية

العرفية  حكامالتي تمارسها السلطة العسكرية في تنفيذ قانون األ شركة، ألن كل الصالحياتأو  شخص
الخارجي للملك، أو  الداخلي األمنعلى االزدهار والحرية والسالم و ،لمحافظة، بالقوة العسكريةتهدف ل

اقض التشريعات التي تستبعد المسئولية القانونية للدولة مع الحق في انتصاف وتتن 331.‘والشعب والدين
ال وجبر   تستبعدبطريقة ذلك القضاء  ما لم يفسر اإلنسانبموجب القانون الدولي لحقوق ضرر فع 

من نطاقها. وعندما ال ُتفسر  ،، مثل التعذيباإلنسانالحصانة من الدعاوى ذات الصلة بانتهاكات حقوق 
ضرر أي   ة لدرجة انها تحولاألمنييتعلق بالمخاوف  كل ما دة فانها تدعمعات بهذه الطريقة المقي  التشري
التعذيب فان هذا  ان يتحملوها من اجل الصالح العام، وفي حالة فرادتضحية يتوجب على األإلى  وقع

 . مر سوءا  المنطق يزيد األ

 ‘اسرار الدولة’ عقائدعوائق منبثقة من  4-4-3

، والذي ‘اسرار الدولة’ بعقيدةهناك طعن معين في السعي النتصاف بشأن التعذيب يتلخص في التمسك 
الحاجة لحماية معلومات إلى  ُيطبق بواسطة القضاء. واستناداأو  إما ان يتم النص عليه في التشريع

حظر أو  كاميرا قضايا عبر استخدام ستخدم للنظر فيتُ  تظل‘ اسرار الدولة’ عقيدةحساسة وسرية، فان 
 رفض القضية كلية.أو  الكشف عن معلومات معينة

                                                             
 أعاله( 393السفلية رقم )بنغالديش( )الحاشية  9007مرسوم سلطة الطوارئ لعام  - 329
 أعاله(.  392. )بنغالديش( )مقتطف في الحاشية السفلية رقم  9007( من مرسوم سلطة الطوارئ لعام 3) 1انظر المادة  - 330
 أعاله(.  34، )الحاشية السفلية رقم 3234قانون األحكام العرفية لعام  - 331
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أو  بانه قد تكون هناك ظروف تكون فيها للدولة مخاوف مشروعة اإلنسانيعترف القانون الدولي لحقوق 
اسرار ’ عقيدةولكن نطاق  332المحاكم ذات الطبيعة المفتوحة. إجراءاتقيم تحتاج للحماية على حساب 

ليتحول كشف وثائق إجراءات أو ن موضوع علنية ابعد مإلى  يمتد األقلفي بعض الدول على ‘ الدولة
المطالبة ببعض النشاطات وهذا ينطبق بشكل خاص على قضايا مكافحة  يستهدفحظر جوهري  إلى

أو  البرلماني التدقيقالوطني الستباق  األمنة واعتبارات لالتعذيب حيث ظلت الدول تستشهد باسرار الدو
  333القضائي.

كوسيلة لكفالة الرفض لعدد من ‘ اسرار الدولة’على عقيدة  مريكيةتعتمد حكومة الواليات المتحدة األ
ات التي ارتكبت في سياق االنتهاكالدعاوى المدنية رفيعة المستوى المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من 

والتي  ،‘اسرار الدولة’ولقد تشكلت عقيدة  .االحتجاز أماكنللمحتجزين وداخل  ترحيل استثنائيةعمليات 
ليها احدى المزايا لتستند إنتاجا قضائيا، بواسطة المحكمة العليا كمبدأ ضيق ينشئ  ساستعتبر في األ

 11 هجمات ولكن عقب 334الوطني. األمنالحكومة ضد كشف وثائق معينة تتعلق بأمور ذات صلة ب

فرض حظر على الدعاوى المدنية والتي ل مريكيةسبتمبر تم تطويرها بواسطة المحاكم الفيدرالية األ
الوطني، مما نتج عنه رفض مثل تلك الدعاوى عند مرحلة  األمنتتضمن بالضرورة اعتبارات لمسائل 

وا الحصول على من المستحيل لضحايا التعذيب ان يستطيع اتضح انونتيجة لذلك فقد  335بداية التقاضي.
 للحصول على جبر ضرر. مريكيةالمحاكم األإلى  وصول فعال

للنظر في القضايا المتعلقة  خاصة جراءاتأدخلت فيها إ أخرىويتناقض هذا النهج مع واليات قضائية 
مع انه انشئت ف، 2111لعام  رهابة. فمثال، وبموجب القانون الكندي لمكافحة اإلاألمنيبالموضوعات 

اعتبارات سرية الدولة والدفاع الوطني، فان إلى  وثائق استنادابعض الة لعدم الكشف عن ارضية جديد
مر نفسه في حالة المملكة المتحدة ويصدق األ 336القرار النهائي حول الكشف قد ظل متروكا للمحاكم.

بموجب مشروع شهادات حصانة المصلحة العامة. ويالحظ، في قضية بنيام محمد، أن محاكم المملكة 
استخبارات المملكة  أجهزةالمتحدة قضت بان حكومة المملكة المتحدة كانت مطالبة بكشف وثائق تلقتها 

                                                             
332

يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها ’]...[ بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي الخاص  14مثال بموجب المادة  - 

عوى أو جزء منها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة الطراف الد
.‘]...[ 

انتهاك اسرار الدولة واالسرار الوطنية: عوائق أمام التدقيق البرلماني والقضائي النتهاكات حقوق ’با ، تقرير الجمعية البرلمانية لمجلس اور - 333

 ، موجود على الرابط :5، الفقرة 2111سبتمبر  16، 12814، وثيقة المجلس االوربي، ‘اإلنسان

 http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=13548.  
 (؛ ألجل النقاش انظر ل. فيشر،1253) 1الواليات المتحدة.  345،  الواليات المتحدة ضد ريينولدزانظر  - 334

 In The Name of National Security: Unchecked Presidential Power and the Reynolds Case  ، 

  (2116)دار نشر جامعة كنساس، 
 ،المصري ضد تينيتانظر  - 335

 438 F.Supp. 530 (E.D. Va. 2006); 479 F.3d 296 (4th Cir. 2007); cert. denied, 552 U.S. 947; 128 S.Ct. 373 (2007) 

حيث قضت محكمة االستئناف الدائرة الرابعة بان الدعوى يمكن اال تتأسس دون كشف أدلة تخضع لالمتياز  الضيق ضد كشف المعلومات 
 ، عرار ضد أشكروفتوبالتالي رفض الدعوى على ذلك األساس؛ انظر أيضا  

 414 F0Supp0 2d 251 (E0D0N0Y0 2116); aff’d 532 F03d 158 (2d Cir0 2117); 585 F.3d 559 (2d Cir. (en banc) 2009) ; 
cert. denied 130 S.Ct. 3409 (2010) ؛ 

 ،ومحمد وآخرون ضد جيبسون داتا بالن
 Inc0, N0D0 Ca0, 31 May 2118; aff’d, 614 F03d 1181 (2th Cir0, en banc, 2111; (reversing 582 F03d 243 (2th Cir0, 

2009)); cert. denied 131 S.Ct. 2442 (2011) ؛ 

تتطلب رفض الدعاوى التي تتعلق باعتبارات لمسائل تتصل بموضوعات األمن ‘ اسرار الدولة’وفي الدعوتين قضت محكمتي االستئناف بأن عقيدة 
 القومي. 

له قانون مكافحة التعذيب لعام  3706، المادة 1275انظر قانون األدلة الكندي لعام  - 336 ان يأمر باالذن  للقاضي، يجوز -1(: 2111)كما عد 

إذا خلص  -2بكشف المعلومات اال إذا توصل إلى ان الكشف عن المعلومات سيكون ضارا بالعالقات الدولية أو الدفاع الوطني أو األمن القومي. 

كشف تزيد في القاضي إلى ان الكشف عن المعلومات سيضر بالعالقات الدولية أو الدفاع الوطني أو األمن القومي ولكن المصلحة العامة بال
 األهمية عن المصلحة العامة في عدم الكشف، فانه يجوز للقاضي ان يأذن بالكشف، بعد اخذ االعتبار بالمصلحة العامة في الكشف وشكل وشروط

لكشف الكشف التي يرجح أكثر ان تحد من أي  ضرر على العالقات الدولية أو الدفاع الوطني أو األمن القومي الناتج عن الكشف واألمر با
 والخضوع الي شروط يعتبرها القاضي مناسبة، لكافة المعلومات، أو جزء أو ملخص للمعلومات ، أو قبول مكتوب من حقائق تتعلق بالمعلومات. 

http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/DocListingDetails_E.asp?DocID=13548
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ذلك وقد تم إتخاذ  337بانه تعرض للتعذيب.المتحدة من الواليات المتحدة تتعلق بمزاعم مقدم الدعوى 
الواليات المتحدة وهي القرار بالرغم من حجة حكومة المملكة المتحدة بان المعلومات المعنية قدمتها 

يتم الكشف عنها اال بقبول الواليات المتحدة(، وان الكشف  )اي، بفهم انه ال‘ قاعدة تحكم’ـتخضع ل
 لكة المتحدة. مالقومي للم األمنفي المستقبل وبالتالي سيكون ضارا ب األمنيسيضر بالتعاون 

مفتوحة يجب ان  جراءاتاإل جعل أن و ،عن وثائق سريةان االشتراط بأن المصلحة العامة في الكشف 
اسرار ’الثر المعاكس لعقائد يتضمن احتمال التقييد بشكل كبير ل ،القومي األمناعتبارات  معوازن ي

والحجج المماثلة حول الحق في انتصاف فعال. وفي المملكة المتحدة على سبيل المثال فان ‘ الدولة
مدنية ضد جهاز  إجراءاتتقدموا ب انتاناموغوالذين كانوا قد احتجزوا في معتقل خليج  فراداأل

وحاولت  338طانيين في تعذيبهم بواسطة الواليات المتحدة.ياستخبارات بريطاني زاعمين تورط عمالء بر
وذلك ألجل مغلقة عند جلسة النظر في القضية  إجراءاتحكومة المملكة المتحدة اقناع المحاكم بتبني 

 ضافةجراء المقترح ان يمنع مقدمو الدعوى باإلوكان يمكن لإلحماية مصالح مفترضة لألمن القومي؛ 
ممثليهم القانونيين من حضور الجلسات ومن رؤية الحكم التفصيلي )والذي لم يكن له أن ُينشر(. إلى 

جراء المقترح، بالرغم من المحدودية العليا بأنها تملك سلطة تبني اإل قضت المحكمة 2112وفي نوفمبر 

ال.الواضحة التي سيف  339رضها على قدرة مقدم الدعوى في السعي للحصول على انتصاف بشكل فع 
يتطلب عادة  عادلةولكن محكمة االستئناف غيرت فيما بعد ذلك القرار. فقد قضت بأن الحق في محاكمة 

في محكمة مفتوحة، عدا في ظروف استثائية، وذلك لمساعدة المدعي في  في الدعاوى المدنيةُينظر ان 
وكنتيجة  340الحكم يجب ان تصير معروفة لدى المدعي. أسبابيرد على قضية الدفاع وأن ان يعرف و

لدعوى، بدفع تعويض مباشرة لحكم محكمة االستئناف وافقت حكومة المملكة المتحدة على تسوية ا
حيث فضلت حكومة المملكة المتحدة ان تقوم  أخرىفي قضايا  أيضا  تبعت هذه الممارسة للمدعين. وقد أ

 األمنتضر ب معلوماتب دعوى مما قد يسر  الية قضايا خارج المحكمة بدال من الدفاع عن بتسو
 هذا الموضوع، وهو ح تشريع يتناولونتيجة لذلك فان حكومة المملكة المتحدة ردت باقترا 341القومي.

 إجراءاتادخال  القانون مشروع. ويقترح 2112، الذي ُنشر في مايو األمنمشروع قانون العدالة و

نظام  باستخدامالقومي،  األمنالمتصلة بمواد حساسة تؤثر على  القضائي ة جراءاتمغلقة فيما يتعلق باإل
بواسطة  ة تم تقديمهااألمني حصول على كشف معلومات من األجهزةال إمكانية واستبعادمحامين خاصين 

 توفيرمن خطير  يمكن في حالة سنه ان يحد بشكلالقانون مشروع و 342.أخرىاستخبارات دول  أجهزة
ات ذات الصلة في االنتهاكأو  تحدة لمن يزعمون انهم تعرضوا للتعذيبممحاكم المملكة ال أمام اإلنصاف

 343.رهابسياق عمليات مكافحة اإل
 أشكالالممارسات القضائية التي تحظر الطلبات الصريحة بدعاوى التعذيب وغيره من أو  ان التشريعات

وبالتالي تنتهك الحق في الحصول  القومي تبطل أو األمن ‘اسرار الدولة’عقائد  أساسسوء المعاملة على 
اف ثر على فعالية الحق في انتصلى انتصاف فعال. وحتى حينما يكون هناك وجود لقيود اقل فان األإ

                                                             
337

 R (Binyan Mohamed) v SSFCA (No. 1) [2008] EWHC 2048 (Admin), (revised 31 July 2009); R (Binyanانظر  - 

Mohamed) v SSFCA (No. 4) [2009] EWHC 152 (Admin); and R. (Binyan Mohamed) v SSFCA [2010] EWCA Civ. 65  
 .EWHC 2959 - QB[ 9002] الراوي ضد جهاز األمن - 338
 المصدر السابق.  - 339
 . EWCA Civ. 482[ 9030] الراوي ضد جهاز األمن - 340
 معلومات حصلت عليها ريدريس.  - 341
ً أحكام الجزء - 342 من قواعد اإلجراءات المدنية المطبقة في اإلجراءات بموجب قانون إجراءات منع اإلرهاب والتحقيق فيه الذي يلغي قواعد  10 الحظ أيضا

م ( من قواعد اإلجراءات المدنية ( وينص بوضوح بأن المواد غير المكشوفة  و )في قضية مناسبة، إذا طلبت المحكمة تقدي99) 10الكشف التي تطبق عادة )القاعدة 
( من قواعد 90) 10، القاعدة ‘معارضا للمصلحة العامة’مادة غير مكشوفة أو ملخصاً لمثل هذه المادة غير المكشوفة(، ال يؤمر بأن تُكشف إذا كان الكشف سيكون 

ا جاء على عكس مصالح األمن القومي الكشف يناقض المصلحة العامة إذ’( تنص على ان 4) 3- 10(. وفيما يتعلق بالقاعدة 1(، و )1( و)0اإلجراءات المدنية ، )
( من 4) 3-10، )القاعدة ‘. أو العالقات الدولية للمملكة المتحدة أو اكتشاف ومنع وقوع جريمة، أو أّي ظروف أخرى يُرجح ان يؤذي فيها الكشف المصلحة العامة

دة على أساس انها مادة محاطة بالسرية )او تأمر بتقديم موجز أو ملخص للمادة قواعد اإلجراءات المدنية( وباإلضافة إلى ذلك فعندما ترفض المحكمة طلبا لمعاملة ما
ا اعتبرت المحكمة ان المحاطة بالسرية ( ، فان لوزير الدولة الحق مع ذلك في ان يرفض الكشف عن المادة المعنية أو الملخص؛ ولكن نتيجة هذا الرفض هو انه إذ

وح أمامها وانه سيساعد الطرف االخر في القضية فان المحكمة قد تأمر، ضمن اشياء أخرى، بسحب المادة المادة أو الملخص على صلة بالموضوع المطر
 ( من قواعد اإلجراءات المدنية (. 7)10الموضوع  من النظر فيه وعلى أّي حال فان تلك المادة ال يمكن االعتماد عليها في اإلجراءات )القاعدة 

، موجود على الرابط  9039يناير  1األمن الخضراء: مشاورة، مذكرة بواسطة ريدريس، انظر ريدريس، ورقة العدالة و - 343
http://www.redress.org/downloads/publications/Justice%20and%20Security%20Green%20Paper%20Consultation%20RED

%20Copy.pdf-RESS%20submission%20.  

http://www.redress.org/downloads/publications/Justice%20and%20Security%20Green%20Paper%20Consultation%20REDRESS%20submission%20-%20Copy.pdf
http://www.redress.org/downloads/publications/Justice%20and%20Security%20Green%20Paper%20Consultation%20REDRESS%20submission%20-%20Copy.pdf
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واستخدام الجلسات المغلقة التي  ،القيود المضروبة على كشف الوثائق . ان الحد منمكن ان يكون شديداي
تعيق قدرتهم على متابعة تؤثر بالضرورة على حق الضحايا في معرفة الحقيقة و ،ُيبعد منها الضحية

صالح الدولة. ويضع مشروع قانون ل قضاياهم بشكل مالئم، وبالتالي تحول ميزان القوى بشكل كبير
 شروع القانونمضمار. ومن غير المثير للدهشة ان معدالة وامن المملكة المتحدة سابقة سيئة في هذا ال

وضع وصفه اللورد الراحل إلى  صار موضوعا النتقاد الذع وقد يؤدي تبني وانفاذ مثل هذا التشريع
هناك دول في العالم تكون كل ’بينغهام عند مناقشة العالقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بقوله : 

منا في أي   التي يرغب ماكنضرورة ليست األالقرارات القضائية فيها لصالح السلطات السائدة لكنها بال
 344‘.ان يعيش فيها

  

                                                             
 . 10(، ص9030ت. بينغهام ، حكم القانون )اآلن لين ،  - 344
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 ة والتمييز وحكم القانوناألمني نظمةاأل -5

 درجة انمن للأل ا  خطير ا  منطقي واحد مشترك يتلخص تحديدا في ان هناك تهديد أساسة األمنيللقوانين 
المنطقي اسئلة صعبة عن تصورات وحقيقة : كيف  ساساستثنائية. ويطرح هذا األ إجراءاتيبرر اتخاذ 

 األمنجهزتها، والذي قد يتساوى مع مؤسسات نظام قمعي أم ان أمن الدولة و؟ هل هو أاألمنُيفهم 
، األمنوفوق ذلك ما الذي يشكل تهديدا لمثل هذا  345ورفاه الشعب؟ اإلنساناوسع، بحيث يشمل حقوق 

 خاصة؟ ءاتإجراما هي العتبة لتطبيق  أخرىوبكلمات 
ر بشكل جيد عن المعاني المختلفة ان تعب   1225استطاعت دراسة نشرتها حكومة جنوب افريقيا عام 

 ‘: لألمن’

د النهج التقليدي واأل عمل إلى  ة والحاجةاألمني المهدداتمن على محدودية لألكثر يشد 
تأمين كيانها وسالمة  فيز التشديد على قدرة الدولة رك  تيفقا لذلك مضاد. ووقوي 

قدرتها على المحافظة على القانون والنظام داخل إلى  ضافةاراضيها واستقاللها، باإل
فان الوظائف الكالسيكية لالستخبارات ظلت تنحصر في تعيين  طارحدودها. وفي هذا اإل

المهددات المحتملة المحدقة التي تستهدف هذه أو  المهددات العسكرية والبرلمانية
خيرة حدثت ا العدو وقدراته. وفي السنوات األتقييم نوايإلى  ضافةية، باإلساسلح األالمصا

ويجب ان  .منكري المحدود، والوحيد تقريبا، لألنقلة بعيدا عن النهج االستراتيجي العس
شمولية ليتجاوب مع الحقائق الجديدة أكثر في اللغة الحديثة بمصطلحات  األمنُيفهم 

همية العناصر بين القطبين. وتشمل هذه الحقائق أالباردة  الحرب الناشئة منذ نهاية عصر
غير العسكرية للحرب والطبيعة المعقدة لمهددات االستقرار والتنمية وواقع الترابط 

 346الدولي.

ي ساسسبتمبر، فانها تحدد بوضوح التحدي األ 11ومع ان دراسة حكومة جنوب افريقيا سبقت هجمات 

ر نتيجة لذلك الردود على المهددات المتصورة. ويعتبر الوضوح حول طو  سيُ ، والذي األمنلكيف ُيفهم 
النها كثيرا ما ُتستخدم كمنافذ تبرر االستثناءات  حاسما   والتوجهات المتعلقة بها امرا   األمنفهم مهددات 

ف من خاللها   األمنيستحدد نوع النظام ‘ المهددات’و ‘ األمن’عن القاعدة. وبالنتيجة فان العملية التي ُيعر 
تتولى الذي سيوضع. وعلى صعيد الممارسة فان العملية كثيرا ما ُتقرر بشكل أحادي الجانب حيث 

 المتحدة للتنمية:  األممجندة. وكما الحظ برنامج األ تحديد ةاألمني جهزةاأل
قات السلطة داخل في مركز عالتكون  –خارجية الداخلية وال –ة منياألسياسات إن ال

عادة ما تكون هي المجال  ،أيضا  )السياسات األمنية(، وبين المجتمعات. ومع ذلك فانها 
في  االقل قدرا   مساهمةال والحكومة ومؤسساتها الرقابية للمجتمع المدني الذي يكون فيه

 347القرار.
حماية إلى  التخاذ قرارت تهدف ماديا   وهذا ينطبق بنفس القدر على تقييم الوقائع الذي يوفر تبريرا  

 عملية تعتبر صعيد الممارسة فان عملية تحديد وجود تهديد ما بشكل فعليوعلى ‘. مهددات’من ‘ األمن’
فان التدقيق العام كثيرا ما يكون  األمنحاسمة رغم انها محفوفة بالصعوبات. وبسبب طبيعة مهددات 

ر بر  ة تعتمد على معلومات تُ األمني جهزةلثقة بان األة على اأمنيمحدودا. ويجب ان يتأسس تبني قوانين 
من وان هناك حاجة لتمديد يطانيا بان هناك مهددات خطيرة لألاالستثنائية، مثل مزاعم في بر جراءاتاإل

. وفي رهابلتحقيق بشكل فعال في الجنايات ذات الصلة باإلألجل ااالحتجاز السابق لتوجيه التهم 
قد أو  مؤسسات الدولةعلى مهددات تستهدف  ردا   ةاألمنياللجوء للقوانين قد يكون االستبدادية  نظمةاأل

معارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية. أي   مواجهةالستخدام سلطة الدولة في يشكل ببساطة ممارسة 
نتائج كون له ا كثيرا ما نما وعملهم، فان وجودهأمنسن قوانين تمن وألتهديد ا منطقواينما يتم استدعاء 

                                                             
 A. Edwards and C. Ferstman, ‘Humanising non-citizens: the convergence of human rightsانظر في هذا السياق وبشكل خاص  - 345

and human security’, in A. Edwards and C. Ferstman (eds.), Human Security and Non-Citizens: Law, Policy and 
International Affairs ،41 – 3(، ص9030، )دار نشر جامعة كيمبردج . 

 ، موجود على الرابط :3220حول االستخبارات، جنوب افريقيا، دراسة  - 346
http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/intelligence.htm . 

  .12ص‘. 9009دار نشر جامعة اكسفورد ، ’الديمقراطية في عالم متفكك : تعميق 9009برنامج األمم المتحدة للتنمية، برنامج التنمية البشرية لعام  - 347

http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/intelligence.htm
http://www.info.gov.za/whitepapers/1995/intelligence.htm
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قاعدة. وهناك ملمحان إلى  قلب االستثناءقانون، يوحكم ال اإلنسانعكسية ضخمة بالنسبة لحماية حقوق 
هذا لالفراط من جانب وبأكثر ة يعتبران حاسمان في تفسير اثرها المعاكس، مثال تعزيز األمنيللقوانين 

 .خرآجانب المستهدفين من  فرادالضعيفة لأل وضاعتعزيز األاالفراط يتم 
دلى افتراض ان السلطات الإة عادة األمنيتستند القوانين  وسع لمكافحة أ صالحياتب معنية تحتاج ألن تزو 

، التي ُتمنح األمنكثيرا ما تكون هي قوات الجيش و/أو قوات  السلطاتالتي تم تحديدها. وهذه  المهددات
مترجم( قوات تعزيز القانون. ال - األمنمننة )نسبة لقوات أأو  عسكرةإلى  سلطات الشرطة مما يقود

محاسبة؛ وهذا يخدم أي   ل السلطات الواسعة الممنوحة، بحصانات تحمي السلطات المعنية منوُتكم  
بان الدولة داعمة بشكل كامل لنشاطاتها  شعارا  قيود ويمنحها إأي   ان تعمل دونالدولة من  أجهزةتمكين 

 ‘.القذر’ بالعمل هاقيامنظر اليه كتعويض لها على وقد يُ  –
، ‘األمن أنظمة’نتج عنها سمات معتادة لـتتضافر لتوعلى مستوى الممارسة فان هذه العوامل كثيرا ما 

ة واالعتقاالت واالحتجازات، األمنيات التدقيق يعسكرة منطقة تتميز باللجوء المتزايد لعمل (1)وتحديدا 

وتكثيف  جراءاتمزيد من تصعيد اإلإلى  ت محلية مما يؤدياتدفع نحو وقوع احتجاجوالتي كثيرا ما 
 ؛والتي تواجه عادة باالفالت من العقاب اإلنسانات الخطيرة لحقوق االنتهاكالنزاعات والمزاعم ب

ل شرق سريالنكا لمثل هذه التطورات تتوفر في شمال شرق الهند وكشمير، وفي منطقة شما مثلةواأل
وبية في تايالند، وفي نقاط مختلفة في المناطق من التاميل، وفي المحافظات الجن أغلبيةسكنها التي ت

( 2) 348المحتلة، وغيرها كثير؛ في األراضيالكردية في تركيا والشيشان في روسيا، وفي اسرائيل و

إلى  ة السائدة حيث تتعرض المؤسسات الموجودةاألمنيالنماذج أو  تعرية المؤسسات نتيجة للعسكرة
يقلصان فوق العادية،  جراءاتاإلإلى  ة وقوات الجيش واللجوءاألمنيهيمنة القوات  تغييرات كبيرة؛ إن

. جهزةسوابق سلبية قد تؤثر على الطريقة التي تعمل بها كل األ ويخلقانحماية القانون  أجهزةمن دور 
غير واضح اذ يتم أو  وتعزيز القانون رمادي األمنيصير الخط بين  عندمابشكل خاص  يصدقوهذا 
ولوائح الطوارئ في  349الديش،العسكرية مثل قوات التدخل السريع في بنغالقوات شبه إلى  اللجوء

يتم في الحاالت التي  أيضا  وهي ُتطبق  350سريالنكا التي تسمح للعسكريين بأداء وظائف حفظ القانون.
، كما قانوني مالئم إطارال يوجد فيها التي  وضاعاألالقانون، بما في ذلك في و األمنعناصر تجاهل فيها 

في مجال تعزيز سلطة  إلى األمن ( ضعف متزايد ينبع من العسكرة، ومنهج يستند3) 351نيا؛في كي

 (. أدناهحماية محدودة واالفالت من العقاب )انظر  أشكالالقانون و
 الذين يخضعون شخاصف بشكل واضح األمما تعر  أكثر معينة  أفعالإلى  ة عادةاألمنيتشير التشريعات 

منظمات ’مجموعات معينة، مثل إلى  لها. وتشير بعض القوانين، مثل ما في اسرائيل والصين
هي  خرىاأل مثلةوهناك بعض األ 353بذلك الشكل بواسطة السلطات. ُوصفتوالتي قد تكون  352،‘يةإرهاب

، ولقد تم سن هذا المرسوم بواسطة الكونغرس 1125قوانين طوارئ، مثل مرسوم بيرو التشريعي رقم 

 354‘.مجموعة معادية’لمساعدة القوات المسلحة، بمقتضى اعالن حالة الطوارئ، لمواجهة  2111عام 

ُنظمت في الحد األدنى، بان يكون ’،تم تعريفها بوصفها ‘مجموعة معادية’على  1125ويطبق المرسوم 

 ات مدببة وحادةالمدى وبوسائل االسلحة النارية، وأدو على نحو طويللها القدرة والنية لمواجهة الدولة 

                                                             
، موجود 1، الرقم 0(، المجلد 9001)ديسمبر  9، المادة ‘طبعة خاصة : العسكرة واالفالت من العقاب في مانيبور’انظر المفوضية اآلسيوية لحقوق اإلنسان،  - 348

، ريدريس والمفوضية االسيوية لحقوق اإلنسان وهيومان رايتس اليرت )الحاشية السفلية رقم   http://www.article2.org/pdf/v05n06.pdfعلى الرابط 
 أعاله(.  307
، رقم  7(، المجلد 9001، )ديسمبر  9لمقال ، في ا‘ : العسكرة الماكرة والطوارئ غير الشرعية9001بنغالديش ’انظر المفوضية اآلسيوية لحقوق اإلنسان،  - 349

 .    http://www.article2.org/mainfile.php/0704، موجود على الرابط 4
 ، موجودة على الرابط:9000لعام  3طوارئ )األحكام والصالحيات المتنوعة(، الئحة رقم  - 350

 http://www.unhcr.org/refworld/country,,NATLEGBOD,,LKA,,471712342,0.html . 
 ، موجود على الرابط :9002انظر، ريدريس، كينيا ومكافحة اإلرهاب: جاء وقت التغيير ،  - 351

Terrorism%205%20Feb%2009.pdf-reports/Kenya%20and%20Counter-http://www.redress.org/downloads/country  . 
د، انظر تقرير المقرر الخاص للتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة: بعثة حول قانون الصين الجنائي في هذا الصد - 352

 .34، الفقرة 9001مارس  E/CN.4/2006/6/Add.6 ،,30إلى الصين، وثيقة األمم المتحدة 
 ه، موجود على الرابط:(، حسب تعديل3241) 0701من  33المرسوم االسرائيلي لمنع التعذيب رقم  - 353

 19.htm-http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1900_1949/Prevention+of+Terrorism+Ordinance+No+33+of+5708 . 
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A/HRC/16/51/Add.3 ،30  39، الفقرة 9030ديسمبر.  
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ووفقا للمقرر ‘ تعاون في تحقيقها.أو  ادوات كثيرة العدد، والمشاركة في عدائياتأو  غير حادةأو 
عريض للغاية لدرجة انه يشمل حركات االحتجاجات ’الخاص لمكافحة التعذيب فان هذا التعريف 

 أوضاعي في اإلنسانالدولي  تطبيق القانون يثير، ونتيجة لذلكسلحة نارية، االجتماعية التي ال تحمل أ
 355‘.تتميز بمستوى منخفض من العنف ال تبلغ حد النزاع المسلح

 رهاباإل جريمة مكافحة، مثل قانون جانب، وبشكل خاص، الرعايا األأيضا  وقد تستهدف التشريعات 
بطل القانون فقط. وقد أ جانبعتقال ألمد غير محدد للرعايا األالوالذي ينص على ا 2111 لعام األمنو

اقية من االتف 5الذي أدخل من جانب المملكة المتحدة للمادة  االنتقاصبعد ان قضى مجلس اللوردات بأن 

 356باطل اذ انه يتسم بالتمييز بشكل غير مسموح به. اإلنسانلحقوق  األوربية
ة بشكلها الخارجي محايدة وغير موجهة ضد مجموعة محددة من الناس األمنيوحتى حين تكون القوانين 

كررة حول االستهداف والتنميط. وتطبق العديد من قوانين الطوارئ في تطرح مخاوف ميفان تطبيقها قد 
أو  ياتاألقلاستهداف مجموعة محددة من إلى  ،على مستوى الممارسة ،وقد أدت ؛مناطق معينة فقط

إلى  يقود كثيرا عضاء معينين للمجموعة تتضمن تهديدا  . وتتردد شكوك ضد أمجتمعية معينة جماعة
الرجال ذوي القدرة الشباب من عضائها، خصوصا أ لبعضأو  استهداف للمجموعة ككل دون تمييز

في محافظات ياال وباتاني  سارية المفعولالجسدية كمتمردين محتملين. وفي تايالند ظلت قوانين عديدة 
من اثنية الماالي  أغلبيةقطنها سونغخال المجاورة، والتي تمحافظة إلى  ضافةاإلوناراثيوات، ب

في الشمال الشرقي وفي جامو ‘ القوات الخاصة’وفي الهند تعمل قوانين القوات المسلحة  357المسلمة.
من  خرىالسكان في المناطق األ أغلبيةن عوكشمير، حيث السكان في كال المنطقتين يختلفون اثنيا 

تطبق بشكل مستمر ضد  رهابوفي سريالنكا ظلت تشريعات الطوارئ وقوانين مكافحة اإل 358البالد.
 360ة في السودان لتستهدف بشكل خاص الدارفوريين.األمنيبينما ُتستخدم التشريعات  359اقلية التاميل،

عمليات عمليات االحتجاز الوقائي وكثيرا ما تميزت إلى  وفي اسرائيل ظل الفلسطينيون يخضعون
إلى  ينتمون ا  أفرادان واقع ان  361بتردد مزاعم حول وجود التعذيب. ،ةاألمنيبموجب القوانين  ،االحتجاز

عتقال واالحتجاز من االأكبر خطر  يواجهون إرهاب أعمالخراط في ناالمجموعة معينة مشتبهة ب
وفي بيرو ذكر ان  362في قضية النساء الشيشانيات في الشيشان. أيضا   ماثال   والتعذيب قد ظل واقعا  
‘ المزارعين من السكان االصليين’مجموعة  أفرادمن العمر( من  32 – 21الشباب )من البالغين 

وتعرضوا  األمنستهدفون بشكل محدد بواسطة قوانين الطوارئ والمتحدثين بلغة الكويشوا ظلوا يُ 
 :بيرو عن مخاوفه بأنعقب زيارته ل، رهابمقرر الخاص لمكافحة اإلوعب ر ال 363النتهاكات خالل ذلك.

كثيرا ما تنشأ النزاعات االجتماعية في البلد نتيجة استراتيجيات تنمية تحركها ]...[ 
 ةواالجتماعي ةالبيئي ةرها الضاراثاستغالل الموارد الطبيعية بأإلى  الدولة تهدف
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ُ السكان ال اكما خبره ةوالثقافي ةواالقتصادي تهم قادة محليين ومجتمعات المزارعين. وقد أ
ية بسبب نشاطات تبدو بوضوح انها سلمية دفاعا عن إرهاب بارتكاب جرائممحليون 

مصادر رزقهم. وتؤكد مثل هذه المواقف، التي قد تعكس نزوعا لتقليص االحتجاجات 
 رهابريض لإلاالجتماعية في بيرو، توجهات مثيرة كثيرا للقلق بتطبيق تعريف ع

ليست لها عالقة  أعمالحول  250485من مرسوم القانون رقم  2مستخدم في المادة 

   364فعلي. إرهابب
ة هي في الغالب خارجية وقد ال أمنيان حقيقة أن السلطات المختصة التي تعمل بموجب تشريعات 

 ن التفرقة.مزيد مإلى  وتعزز التنميطات وتؤديأكثر تتحدث اللغة المحلية قد تؤجج الوضع 

، فان 2111لعام  األمنو رهابوفيما عدا استثناءات قليلة، مثل قانون المملكة المتحدة لمكافحة جريمة اإل

. ولكن المشتبهين بعينهاال تمارس التمييز بشكل صريح ضد مجموعات  رهابتشريعات مكافحة اإل
خراط في رجح من غيرها على االناألبانها  ُينظر اليهامجموعة معينة باالنتماء لعادة  يصن فون رهابباإل

بشكل خاص على المسلمين. خدام هذا التصنيف تساانطبق سبتمبر،  11 هجماتية. وعقب إرهاب أعمال

تعزيز ترجيح إلى  ، مما ادىحول استهداف عدد من هذه المجموعةقد صارت هناك مخاوف متكررة و
، وهو كويتي معروف مثال فؤاد الربيعةف 365لالعتقال واالحتجاز والتعذيب خالل العملية. واان يخضع

 مريكيةيمه للقوات األبعد ان تم  تسل 2112عام  غوانتانامومعتقل خليج إلى  بعمله الخيري، انتهى

اجل غير إلى  ُحرم من النوم وُهدد باالحتجاز غوانتاناموبواسطة قرويين افغان. وفي معتقل خليج 
 أماماعدة. ولكن خالل جلسات الحقة تتعلق بأمر المثول مسمى. واخيرا اعترف بان له دور قيادي في الق

وانها ليست  أحد الشهودفادات واضحا ان االعترافات تتناقض مع إ ، صارمريكيةالمحكمة الفيدرالية األ
لم  لها مصداقية كافية. ورفضت المحكمة قبول تفسير الحكومة بأن االعترافات يجب ان ُتقبل كحقيقة فيما

أن الحقيقة  لكيف أمثلةوتعتبر قضيته واحدة من عدة  366لربيعة.كيون الذين استجبوا اها حتى االمرييصدق
قاتم يطبق  أمنيالمجردة ألن تكون رجال مسلما في سن معينة كانت كافية لتضع الشخص بين يدي نظام 

حقائق يبرر إلى  مستند أساسأي   منطق مصلحة ذاتية حتى في قضايا كان واضحا انه ال يوجد
 367االستهداف منذ البداية واالعتقال واالحتجاز.

وقات عملية التنميط. ويعتبر القانون الكندي لمكافحة ة في بعض األاألمنيلقد عززت التشريعات 

التي في القانون الجنائي،  37011ة هي وأدخل القانون مادة جديد 368مثاال لذلك. 2111لعام  رهاباإل

ف مصطلح  والذي  369لتعريف على قائمة طويلة نسبيا لجرائم محددة،ويحتوي ا ؛‘يإرهابنشاط ’تعر 
وغيرها، وبنية  370الممتلكات أو  لحياةباضرار إليجب ان يكون مصحوبا ببرهان لنية التسبب في ا

 ‘ككل’المعنية قد ارتكبت  فعالذلك فان التعريف يتطلب اثبات ان األإلى  ضافةوباإل 371محددة.‘ يةإرهاب’
 372‘.ايديولوجيأو  دينيأو  سبب سياسيأو  هدفأو  لغرض ‘جزء منها’أو 

ومع ذلك فقد عب ر اعضاء من  373.رهابكوسيلة لتقييد نطاق جرائم اإل ذلك البنددافعت الحكومة عن 
ي، بوصفه هذا رهابمراجعة التشريعات بان تعريف النشاط اإل خاللمجلس الشيوخ الكندي عن مخاوفهم 

 هدفأو  يا قد ارتكب لغرضإرهابان عمال  دى حقيقةم التحقيق في األمن أجهزةيتطلب من الشرطة و
ضرورة التحقيق في  ،ان لم يفرض ،هذا بأنه يشجعإلى  ايدولوجي. وقد ُنظرأو  دينيأو  سبب سياسيأو 
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http://www.chrgj.org/projects/docs/undertheradar.pdf
http://www.chrgj.org/projects/docs/undertheradar.pdf
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وعب رت  374الديني.أو  وينشيء خطرا جديدا بالتنميط االثني ؛المعتقدات الشخصية لمن يتم التحقيق معهم
خلق جرائم  اتبينما الحظ آخرون ان تبع 375عن مخاوفها في هذا الصدد، أيضا   اإلنسانلجنة حقوق 

محاكمة كندية في أي   سياسة ودين المشتبهين موضوعا جوهريا فيجعلت  رهابدافع اإلإلى  تستند
تنتهك  وألجل تحاشي انفاذ القانون بطريقة 376.رهابتحقيق للشرطة يتعلق باإلأي   وفي إرهابجريمة 

شددت على الحاجة لتفسير  رهابقانون مكافحة اإلبالخاصة مجلس الشيوخ جنة فان لمبدأ عدم التمييز، 
الكندي، وكالهما يحظر  اإلنسانالقانون على ضوء الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقانون حقوق 

، فان لجنة مجلس ى العكس من رأي لجنة مجلس الشيوخوعل 377التمييز في تطبيق القوانين الكندية.
كانت وهو موقف نال فيما بعد تأييد الحكومة. وفي الحقيقة،  378صت بان ُيعاد بند الدافع،العموم أو
تعديل يضم فقرة صريحة بعدم التمييز في قانون أي   في وقت صياغة التشريع قد عارضتالحكومة 
نص يي (( من القانون الجنائي والذ101) 73011بدال من ذلك بند )المادة وأدخلت . رهابمكافحة اإل

 على انه :
أو  دينيأو  رأي سياسيأو  اعتقادأو  ألجل المزيد من اليقين فان التعبير عن فكر
 اال 1في المادة الفرعية ‘ يإرهابنشاط ’ايدولوجي ال يقع تحت الفقرة )ب( من تعريف 

 يلبي معايير تلك الفقرة.  نفي عمال  أو  عمال شكلإذا 
قد ُيستخدم ضد  رهابمخاوف بأن قانون مكافحة اإل ومع ان هذا الحكم قد ُيفسر كمحاولة للرد على

 وبعيدا عن ان يكون ؛انه قد حقق هدفهبفانه ابعد من ان يكون واضحا  379يستهدف مسلمين،أو  محتجين
ثني. ويستلزم عملية تنميط االتنميط الدون حدوث  ،بشكل واضح ،فانه ال يحول مجرد لغوحد ما إلى 

صالحيات للديهم بانهم مستهدفين من جانب أولئك المالكين ل كبرأعضاء مجموعة معينة وجود قابلية أ
تبعات اوسع على مستوى التصورات العامة الحكم ا ذة. كما ان لهاألمنيستثنائية بموجب التشريعات إلا

ان يصير موضوعا للتحيز وقد يميل أكثر ُيرجح  حيث ان الشخص الذي ينتمي لمجموعة تمثل تهديدا  
وهذا يخلق جوا يحتمل ان ‘. بمعنى ان الحذر خير من االسف’تفاع من الشك لصالح السلطات، ناالمبدأ 

ان يسعى من إلى  تجاه ارتكاب انتهاكات ضد من يمثلون تهديدا، مما قد يصل حتىأكبر  يتيح تسامحا 
ر، فان هم في السلطة وغيرهم لتبرير التعزيز نفسه. ومع ذلك، وحتى من دون هذه المزاعم بعيدة االث

معارضة في ذ انه يحد من الرغبة العامة ات إاالنتهاكمن الواضح ان مثل هذا الجو يسهل ارتكاب 
رادة العامة في استخدام التعذيب نفسه. وهذا ينطبق تماما يحد من اإل ة ان لماألمني جراءاتاستخدام اإل

. وهذا الجو جانبالرعايا األ انهم منأو  اقلياتإلى  ينتمون‘ المشتبهون’يكون فيها التي حاالت الفي 
تجريد، مثل هؤالء المشتبهين بتشكيل تهديد ، من أي   حيونة،إلى  تطرفه، أشكاليؤدي، في اقصى 

 صفات موغلة في السلبية ]...[’ية، بانها اضفاء اإلنسانالتجريد من أي   . ولقد وصفت الحيونة،تهميإنسان
ويمكن  380‘.نكار انسانيتهاية المقبولة وإربغرض اقصائها من المجموعات البش أخرىمجموعة إلى 

خالق وقيم طبق فيها أتُ خارج الحدود التي ’ أشخاصوضع أي   خالقي،رؤيتها كشكل من االقصاء األ
والمتأصلة في عملية التجريد  ،ية لشخص آخراإلنسانان انكار الهوية و 381‘اإلنصافوقواعد واعتبارات 

ية اإلنسان. وتبدو عناصر التجريد من استخدام العنف أمامدنى أية، كثيرا ما ترتبط بقبول عتبة اناإلنسمن 

                                                             
 . 34 – 33المصدر السابق، ص  - 374
واللجنة ، اذ تالحظ : ’39(، الفقرة 9001ابريل  90، )CCPR/C/CAN/CO/5انظر المالحظات الختامية للجنة حقوق اإلنسان: كندا وثيقة األمم المتحدة  - 375

دولة الطرف تعريفا وجود فقرة حماية االحتجاجات االجتماعية، تعبر عن قلقها بشأن التعريف الواسع لإلرهاب بموجب قانون مكافحة اإلرهاب. ويجب ان تتبنى ال
 ‘هداف أفراد على اسس سياسية أو دينية أو ايدولوجية، فيما يتعلق بإجراءات الحماية والتحقيق واالحتجازأكثر  تحديدا للجرائم اإلرهابية، لكي تكفل عدم است

 (9003سبتمبر : التبعات على كندا ، )دار نشر جامعة ماقيل كوين،  33ك. مورش  - 376
 . 93أعاله(، ص 331رقم  التقرير الرئيسي للجنة مجلس الشيوخ الخاصة بقانون مكافحة اإلرهاب )الحاشية السفلية - 377
وعات ذات اللجنة الفرعية لمجلس العموم حول مراجعة قانون مكافحة اإلرهاب، الحقوق والحدود واألمن: مراجعة شاملة لقانون مكافحة اإلرهاب والموض - 378

 (، موجود على الرابط :9007الصلة. )مارس 
http://cmte.parl.gc.ca./cmt/CommitteePublication.aspx?COM=10804&Lang=1&SourceId=199086كندا ، رد الحكومة:  2, ، ص ،

لقانون مكافحة اإلرهاب والموضوعات ذات الصلة )تم تقديمه التقرير السابع للجنة الدائمة للسالمة العامة واألمن الوطني، الحقوق والحدود واألمن: مراجعة شاملة 
 . موجود على الرابط :3(، ص9007يوليو  31إلى المجلس في 

www.justic.gc.ca/en/anti_terr/rep/_hc/index.html . 
 . 372(، ص9033سبتمبر: مكافحة اإلرهاب المقارنة )دار نشر جامعة كيمبردج،  33جمات انظر ك. رواش ، تأثير ه - 379
380 - D. Bar-Tal, Shared Beliefs in a Society: Social Psychological Analysis (Thousand Oaks, 2000), pp. 121-2 . 
  .3، الفقرة  3، ص 41( المجلد 3220جتماعية، )مجلة الموضوعات اال‘ االقصاء االخالقي والظلم : تقديم’س. اوبوتو ،  - 381

http://cmte.parl.gc.ca./cmt/CommitteePublication.aspx?COM=10804&Lang=1&SourceId=199086
http://cmte.parl.gc.ca./cmt/CommitteePublication.aspx?COM=10804&Lang=1&SourceId=199086
http://www.justic.gc.ca/en/anti_terr/rep/_hc/index.html
http://www.justic.gc.ca/en/anti_terr/rep/_hc/index.html
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ة حيث كثيرا ما ُيصنف اعضاء مجموعات معينة بأنهم األمنيواضحة في سياق تطبيق التشريعات 
، ‘يإرهاب’بط بمصطلح توهذه الصفات، والتي كثيرا ما تر‘. غير انسانيينأو  متعصبونأو  خطرون’

ُينظر اليهم بانهم ينتمون لهذه الفئة هم اناس مختلفون. والمثال الذي يكرس قانونيا  الذين تعني ان هؤالء
بهدف تبرير تطبيق نظام قانوني ‘ عدو مقاتل غير شرعي’هذا االختالف هو استخدام مصطلح 

شخص أي   عة نحوعضاء المجمولى العداء المتصور ألإ أيضا  وهذا االختالف، والذي يستند  382منفصل.
طت على ل  ما سُ إذا  لمعاملة ال تكون مقبولة‘ يينرهاباإل’، يبرر اخضاع أخرىدولة أي   اخر و/أو

ض مواطنين عاديين. وبالمقابل فان هذا يخلق مناخا حيث تفرض المفاهيم النفعية سيطرتها، مما يقو  
ة قد تضع اهدافها، بشكل األمنيريعات لذلك فان التش 383قد يستطيع النظام القانوني توفيرها.الحماية التي 

حرفي، خارج حماية القانون مما ييسر بالمقابل وقوع انتهاكات ال تغطيها التشريعات نفسها، كاالحتجاز 
جراء لعدم لها. وكثيرا ما يكون التعذيب، كإ السري وعمليات الترحيل السري والممارسات الشبيهة

فيذية معززة بشكل كبير دون وجود محاسبة وشفافية من توازن القوى، محصلة حتمية لوجود سلطات تن
بوصفهم حملة  ،ومجموعات أشخاصمن قيمة  االنتقاصإلى  خرىناحية بينما تؤدي من الناحية األ

 كمسألة قانون وتصور عام. ،حقوق
 

  

                                                             
أعاله( والحوار سيء السمعة حول استيفاء المشتبهين  900انظر على سبيل المثال ، قانون اسرائيل لحبس المقاتلين غير الشرعيين )الحاشية السفلية رقم  - 382

 S. Borelli, ‘Casting Light onالمتحدة األمريكية؛  للنقاش انظر س. بوريللي ، ، بواسطة الواليات ‘ اعداء مقاتلين غير شرعيين’اإلرهابيين األجانب بأنهم 

the Legal Black Hole: International Law and Detentions Abroad in the “War on Terror ’”( 9000المراجعة الدولية للصليب االحمر )
  11 – 32، ص107، رقم 17المجلد 

 .302 – 333أعاله(. ص  344رقم بينغهام )حاشية سفلية  - 383
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 ردود -6

القانوني  ساسوالذي وف ر األ 2111لعام  1383في قراره  األمنعقب االعتراضات على نهج مجلس 

تشريعات أي   اتفاق عام بان اآلن ، تشك لاإلنسانة مع تجاهل حقوق األمنيوالحافز النتشار التشريعات 
كما يظهر هذا و ،ومع ذلك 384.اإلنسانكهذه تتطلب ان تكون متوائمة تماما مع المعايير الدولية لحقوق 

ة تقصر عن هذه أمنين تستمر في تطبيق تشريعات ان الدول إما أف ،ره من المراجعاتالتقرير وغي
في كفالة احترام حقوق  –في انفاذها في الممارسة أو  في ظاهرها -تتبنى قوانين تفشل أو  المعايير
، عند تعليقها على المسح العالمي النفاذ القرار األمنوفي الكلمات شبه المبهمة للجنة مجلس  385.اإلنسان
ها الخاصة إجراءاتامتثال الدول مواجهة تحديات في كفالة  قريبا تواصلفي كل المناطق ت’فانه  1383

 اإلنسانبكل التزامتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق  رهاببمكافحة اإل
شافها في هذا التقرير، بوضوح، التي تم استك مثلةوتظهر األ 386‘.ياإلنسانوقانون الالجئين والقانون 

 مثلة. وتؤيد األاإلنسانحقوق الدولية لمعايير الءم مع واتتة التي األمنيبني وتطبيق التشريعات ة تبوصع
ويجب  إجراءاتلجأ اليه من االقتراح العام بان مثل هذه القوانين يجب ان تكون آخر ما يُ بشكل قوي 

تعزيز  إجراءات، وتحديدا خرىتبنيها فقط عند الضرورة القصوى وخصوصا حينما تثبت المناهج األ
 القانون العادي، انها ليست مالئمة.

هذه  بهة فان مجموعة من العوامل ستحدد المدى الذي قد تدفع األمنيالتشريعات إلى  عندما يتم اللجوء
وتعتبر العملية التي يتم بها تبني مثل هذه  .اإلنسانظهور مخاوف من منظور حقوق إلى التشريعات 

عملية وضع القوانين فرصة لعدد واسع قد توفر احد طرفي الوان الطيف القوانين عملية حاسمة. فمن 
والبرلمانات،  اإلنسانمن الكيانات، بما في ذلك المجتمع المدني، واالعالم، والمؤسسات الوطنية لحقوق 

 جراء التشريعي قد، فان اإلومن الطرف اآلخرودة تشريعات. لتدقيق في مساللحوار حول موضوعات و

على ما قرر الجهاز  تهاصادقختم مبالضرورة ستضع من مجرد عملية شكلية أكثر يكون  ال يعدو أن
الوسيطة بين هذين  وضاعالتنفيذي سلفا بانه مطلوب. ومن الواضح ان هناك مجموعة عريضة من األ

يكبر من جانب مختلف الكيانات الفاعلة. وينطبق أو  مع انخراط يقلأللوان الطيف الطرفين البعيدين 
حول النهج  االبتدائيالتنوع في نطاق انخراط الهيئة التشريعية والمجتمع المدني على كل من القرار 

 إرهابمكافحة  إجراءاتي تبن  أو  ي، مثل اعالن حالة طواريإرهابيه في مكافحة تهديد الذي يجب تبن  
خاضعا لتجديد دوري.  ، أو كليهما،من االثنينأي   ا حينما ال يكوناستثنائية، واستمراريتها، خصوص

، خصوصا عندما يكون هناك وجود ل ضمانات ممكنة باستيعاب المخاوفافض األولويوفر النهج 
فيه ان يكون على المدى الذي يمكن  أيضا  لمجتمع مدني حيوي واعالم نشط، مع ان دورهما سيعتمد 

زمنة تتسم بالتوتر بشكل جدي في أ اإلنسانم متقبلين الخذ مخاوف حقوق العالن وايوساساألن وفاعلال
 المتصاعد. 

ة األمنيتتعلق بالتهديدات  أوضاع ظل ان احد الخيارات االستراتيجية الرئيسية التي ينبغي معالجتها في
نفسه  ي الذي يطرحساس. وفي كثير من الحاالت فان السؤال األنهج يجب اتخاذهأي   الخطيرة هو مسألة

إذا  ماأو  يكفي لمكافحة التهديدات ،القانوني الموجود، خصوصا القانون الجنائي طاركان اإلإذا  هو ما
هو سؤال سياسي فان  ساسفوق العادية. ومع ان هذا السؤال في األ جراءاتاإلهناك حاجة التخاذ  تكان

الدرجة التي تستطيع بها ولمعني، ، حسب النظام اا  تحديدمعينة، و‘ ثقافات’نفس القدر بـالردود تتأثر ب

                                                             
يجب على الدول كفالة ان يمتثل أّي اجراء يتخذ لمكافحة ’( والذي شدد فيه مجلس األمن بأنه ، 9003) 3401وعلى وجه الخصوص منذ قرار مجلس األمن  - 384

ون الدولي، خصوصا القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون اإلرهاب بكل التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب تبني مثل هذه اإلجراءات بما يتفق مع القان
، والقرارات التي تتعلق باإلرهاب تعترف بوضوح بالحاجة لالخذ باالعتبار التزامات حقوق اإلنسان عند تبني إجراءات 1الالجئين والقانون اإلنساني ]...[ )الفقرة 

تذكر بان ’؛  30(، الديباجة والفقرة 9030) 3213و قرار مجلس األمن  4( الفقرة 9000) 3194 لمكافحة اإلرهاب.( انظر على سبيل المثال قرار مجلس األمن
مكافحة التعذيب،  اإلجراءات الفعالة لمكافحة اإلرهاب واحترام حقوق اإلنسان تعتبر تكاملية ومعززة لبعضها البعض كما انها تمثل جزءا أساسيا لنجاح جهود

ون كي تكافح اإلرهاب بشكل فعال، وبالتالي تشجع ]إدارة اللجنة التنفيذية لمكافحة اإلرهاب[ لتطوير أكثر  لنشاطاتها في هذا المجال، وتالحظ اهمية احترام حكم القان
حسب ( تم تناولها بشكل متسق وبشكل متوازن بما في ذلك، 9000) 3194( و9003) 3373ولكفالة ان كل موضوعات حقوق اإلنسان ذات الصلة بانفاذ القرارات 

 ‘.  االقتضاء، في زيارات للدول يتم تنظيمها بموافقة الدولة الطرف التي تتم زيارتها
أعاله( وهيومان رايتس واتش  300انظر أيضاً النتائج الموازية الواردة في مراجعات أخرى، خصوصا تقرير لجنة الحقوقيين البارزين )الحاشية السفلية رقم  - 385

 أعاله(.  303ة رقم ، باسم األمن )الحاشية السفلي
، المرفق 9033سبتمبر   S/2011/463 ،3( بواسطة الدول األعضاء، انظر وثيقة األمم المتحدة 9003) 3373المسح العالمي النفاذ قرار مجلس األمن رقم  - 386

  .31، الفقرة 
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ة األمنيوالسهولة التي تستطيع بها النخب السياسية ان تلجأ للتشريعات  أن تتحكم،ة األمنياالعتبارات 
حالة الطوارئ موضع التنفيذ عقب  وضعتبدونه. ان حقيقة ان المملكة المتحدة أو  بدعم الجمهور

ذلك، هو امر له ابعاده في هذا المضمار،  خرىاأل ةاألوربيسبتمبر، بينما لم تفعل الدول  11هجمات 

ية من غيرها إرهابعرضة لهجمات أكثر حتى عند اخذ االعتبار بان المملكة المتحدة كانت موضوعيا 
فان المعارضة السياسية  رهابمكافحة اإللتم تبني قوانين أو  علنت حالة الطوارئواينما أُ  387من الدول.
هي التي قد تمكن من  ،جانب القضاءاتخاذ موقف قوي من أو  ،الظروفالتغيير في أو  ،المتواصلة

وااللتزام بحكم القانون. وبينما تلعب المحاكم دورا حاسما  اإلنسانحداث تغييرات لكفالة حماية حقوق إ
بس وان القضاء قد يكون في بعض في هذا المضمار فانه يجب بنفس القدر االعتراف بان سجلها ملت

التدخل فيما تعتبر جوانب فائقة الحساسية في خيارات سياسية مبنية على ب فيما يتعلقوقات متردد األ
  388معلومات سرية. 

ة فيما يتعلق بحظر التعذيب راسخة تماما. كما ان أمنيي تشريعات المتطلبات الموضوعية إلجراء أ ان
ويتطلب هذا الواجب صعدة لمنعه. األ كافةعلى  إجراءاتحظر التعذيب مطلق وعلى الدول ان تتخذ 

تشريع بهدف كفالة ان تتخذ كل االحتياطات الممكنة الحترام حظر أي   العام من الدول ان تدقق بعناية في
وجه  التعذيب. كما ان مالمح االلتزامات الناتجة عن الحظر واضحة بشكل كاف. وهذا ينطبق على

لتي يمكن القول بأنها لم تجد االهتمام الفعالة وا اإلنتصاف أشكالتاحة التحديد على المحاسبة وعلى إ
الحماية.  أشكالعلى  –الذي ال شك في اهميته  –خذ في االعتبار التركيز أإذا  الكافي الذي تستحقه

ة ال تتواءم بشكل واضح مع األمنيالتي تتخذها الدول عن طريق التشريعات  جراءاتوالعديد من اإل
توفر الحصانة من المقاضاة الجنائية  أحكاممة مع التعذيب غير المتوائ جراءاتوتشمل اإل .حظر التعذيب

ترقى لمستوى  أفعالوخلق وسائل دفاع للمسئولية الجنائية، بما في ذلك ما يحتمل ان يشمل حتى 
والجيش تخضع للوالية القضائية للمحاكم الخاصة والعسكرية، بما في ذلك  األمنالتعذيب، وجعل قوات 

معتقدات، مثل أو  ،تحد من المسئولية المدنيةأو  تستثني أحكاممر نفسه على التعذيب. وينطبق اال أعمال
انتصاف فعالة  أشكالعقيدة اسرار الدولة، التي قد تمنع ضحايا التعذيب من السعي للحصول على 

( من العهد الدولي 3) 2والحصول على جبر مالئم، على عكس ما نصت عليه بشكل خاص المادة 

 من معاهدة مناهضة التعذيب.  14ية والسياسية والمادة الخاص بالحقوق المدن

الحماية داخل  أشكالالحماية، خصوصا  أشكالاعتراف قوي بالتزامات الدول فيما يتعلق ب أيضا  وهناك 
قد يخضع لالنتقاص. ونتيجة  األمنط بها ألن الحق في الحرية وز، لكنها في خطر ان ُيفر  احتجالاأماكن 

الحماية، مثل الحق في جلب شخص بشكل عاجل  أشكالتخفف من  إجراءاتلذلك فان الدول قد تتخذ 
د هيئات اتفاقيات حقوق محامي من اختيار الشخص. وبينما تقي  إلى  فرص الوصولأو  قاضي أمام

ال تزال تشكل احد المجاالت التي  والمحاكم حرية التصرف المتاحة للدول في هذا المجال فانها اإلنسان
خطر متزايد إلى  فرادض األعر  ما ييرجح كثيرا ان تنحرف فيها الدول عن المعايير المعترف بها م

ذلك فان مناطق رمادية مثل، إلى  ضافة. وباإلعادلةانتهاك الحق في محاكمة إلى  ضافةبالتعذيب باإل
حماية مالئمة، قد وسعت بشكل كبير في  أشكالوجود االحتجاز الوقائي، والذي قد يعتبر مشروعا بشرط 

حماية  أشكالفي عدم وجود  -ة واألمنيالخاضعين للتشريعات  شخاصمجال الممارسة من نطاق األ
 كثيرا ما عرضتهم للتعذيب.  –مالئمة 

إلى  ة للعناصر المختلفة لحظر التعذيب فان من المهم النظراألمنيوبعيدا عن فحص امتثال التشريعات 
ل لكيف تنسجم مثل هذه التشريعات مع تحليل مفص  إجراء مثل هذه التشريعات في السياق. وهذا يتطلب 

                                                             
387 -   ً ، حيث وجدت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ان من الالفت 310أعاله(، الفقرة  10)الحاشية السفلية رقم  أ. وآخرون ضد المملكة المتحدةانظر أيضا

، بينما تعتقد ان قيامها بذلك يقع ‘للنظر ان المملكة المتحدة كانت هي الدولة الوحيدة المشاركة في االتفاقية التي تقدمت بانتقاص ردا على الخطر الذي يأتي من القاعدة
 لالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان. 30ي إطار الهامش التقديري للمملكة المتحدة بموجب المادة ف

تحديد الحالة ’(؛ س. تيرني 9007للنقاش، انظر إ. بوسنر و أ. فيرميول، )اإلرهاب في الميزان: األمن والحرية والمحاكم( )دار نشر جامعة اكسفورد ،  - 388
الحكم على الطوارئ القادمة : المراجعة ’؛ دي. كولي 173 – 111، 11( مجلد 9000، إصدارة مودرن لو رفيو )‘ لمان والمحاكم؟االستثنائية: ما هو دور البر

اسرار الدولة وحدود مقاضاة ’؛ ر. م. جيسني ، 9020 – 9010، 303( المجلد 9003، إصدارة ميتشجان لو رفيو )‘القضائية وحقوق األفراد في أوقات االزمة

سبتمبر ،  33؛ للحصول على موجز جيد لممارسة ما قبل هجمات 3942، 70(، المجلد 9007 – 9001، إصدارة جورج واشنطون لو رفيو ، ) ‘الوطنياألمن 
، في أ. بيانشي )تحرير(.، القانون الدولي ”’Inter Armas Silent Leges? National Courts and the “War on Terrorism‘انظر إ. فينفينيستي، 

 .  307(، ص9004اإلرهاب )هارت للنشر، اكسفورد، و
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قضاء الكانت الحماية المالئمة وآليات المحاسبة قد تم توفيرها، بما في ذلك إذا  مثل ما ؛النظام القانوني
لسياق االخير، وبشكل مهم على مستقل، وكيف يطبق القانون المعني على صعيد الممارسة. وفي هذا اال

ات. ومن الواضح ان االنتهاكلمدى الذي يمكن ان يسهل به القانون المعني لتقييم  ، إجراءنحو خاص
كما يعاني مسبقا من الضعف فيها يكون حكم القانون  أنظمةمن هشاشة أكثر ة تعزز األمنيالتشريعات 
القوات تخضع فان المحاسبة تتطلب ان  نظمةاأل مالئمة. ولكن في كلالحماية الفشل في توفير يكون قد 

ار في كندا إلى ة األمنيالتي تعمل بموجب التشريعات  تدقيق شديد. ويعتبر التحري في قضية ماهر عر 
وعقب الترحيل السري لعرار وتعذيبه في سوريا، حيث لعبت  389ذي طبيعة مفيدة في هذا المضمار.

، اجرت كندا مراجعة حاسما   شرطة الخيالة الملكية الكندية، دورا   تعزيز القانون الكندية، وتحديدا   أجهزة
جراء وأوصت مفوضية التحري بإ –اذ ان النظام الذي كان قائما قد فشل بوضوح  –رئيسية لنظامها 

   390صالحات عميقة، خصوصا فيما يتعلق بآليات المراجعة المستقلة.إ
ة داخل األمنين الموقف الفريد للمؤسسات فصلها ع ة ال يمكناألمنيوفي نهاية المطاف فان التشريعات 

وخصوصا مستوى التحكم الديمقراطي الذي تخضع عادة له. وفي  ،اسي والقانوني لكل دولةيالنظام الس
( 1مبادئ في هذا المضمار تضم )من المجموعة  حددالمتحدة للتنمية قد  األممهذا المجال فان برنامج 

 ( الشفافية في3؛ )اإلنسانزم بمعايير حقوق القانون وتلت إطارعمل في ( ت2سلطة من ممثلين منتخبين؛ )

( التحكم السياسي 5؛ )جهزةبين األ دلةالمتبا( تعيين الحقوق وااللتزامات 4تاحة المعلومات؛ )شكل إ

؛ األمن جهزة( تدريب مهني أل8( المراقبة بواسطة المجتمع المدني؛ )6والمالي بواسطة سلطات مدنية؛ )

 ،وفي حين ان هذه المبادئ هي عامة نوعا ما 391يمي والمحلي.قلاإلولويات تبني السالم جدولة أ( 7)

ة واضح للغاية. وبالتالي فان األمنيلشفافية ومحاسبة المؤسسات كبر فان االهتمام األ ،باعتراف الجميع
ة األمنيسسات ة ومستويات التحكم السياسي والمجتمعي التي تطبق على المؤاألمنيطبيعة التشريعات 

والمؤسسات  األمنانعكاسا للسلطة النسبية التي تتمتع بها مؤسسات  ثابت، وبشكل ،أيضا  هي تمثل 
العسكرية في المجتمع. وكما تظهر الممارسات المعمول بها مؤخرا بوضوح فانه حينما ال تخضع 

عملياتها يكونون  فان اولئك الذين يقعون في نطاق تقييد كاف  إلى  ة والعسكريةاألمنيالمؤسسات 
 معرضين لخطر كبير بالتعذيب يعقبه الحرمان من العدالة. 

  

                                                             
(، موجود على الرابط 9001انظر مفوضية التحري في أعمال مسئولين كنديين فيما يتعلق بماهر عرار، تقرير احداث تتعلق بماهر عرار: تحليل وتوصيات ) - 389

eng.pdf-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_rec-p://www.sirchtt . 
 Public Inquiries in Canada: Making Espionage, Organizational Culture, Wrongdoing, and‘انظر س. فارسون ور. ويتاكار  - 390

Mass Murder Transparent’, in S. Farson and M. Phythian (eds.), Commissions of Inquiry and National Security: 
Comparative Approaches (Praeger, 2011), pp. 29-54, at pp. 44-45 for an assessment of the impact of the Arar Commission . 

لرابط ، تعميق الديمقراطية في عالم مفكك ، موجود على ا9009برنامج األمم المتحدة للتنمية، برنامج التنمية البشرية لعام  - 391
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2002_EN_Complete.pdfتأمين السالم والتنمية : ’، تم تمييز مبادئ مماثلة في تقرير السكرتير العام 20, ، ص

 ‘ 30، الفقرة 9001يناير  A/62/59-S/2008/39  ،93دور األمم المتحدة في تدعيم اصالحات قطاع األمن، وثيقة األمم المتحدة 

http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_rec-eng.pdf
http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_rec-eng.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2002_EN_Complete.pdf
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2002_EN_Complete.pdf
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 توصيات -7

 للدول:
ة سارية المفعول بهدف كفالة مواءمتها لاللتزامات الدولية األمنيالقيام بمراجعة كاملة للتشريعات  -

التطبيق العملي بها أدى . وينبغي ان تتضمن هذه المراجعة فحصا للكيفية التي اإلنسانلحقوق 
كانت الردود على مثل هذه إذا  تعذيب وغيره من سوء المعاملة، ومابالمزاعم إلى للتشريعات 

المزاعم جاءت مالئمة، على مستوى وضع ضمانات بعدم التكرار وكفالة اجراء تحقيق فعال 
 ومحاسبة للجناة المزعومين وتحقيق العدالة لضحايا التعذيب؛

جرائية تحد من النطاق المادي / الشخصي حماية إ شكالة يخضع ألمنياألي القوانين جعل تبن   -
 الال نهائي:أو  احتمال التطبيق الموسع الممتدمن لتطبيقها و
  في حالة قوانين الطوارئ، يجب من ناحية مثالية ان يتطلب اعالن حالة الطوارئ، 

الن حالة من البرلمان، اما الع ، إصدار قرارالناتجة عن تطبيق قوانين الطوارئ
بواسطة السلطة التنفيذية. ويجب ان  احينما يتم اعتماده االحق اهتأكيدأو  الطوارئ

 6إلى  3) تجديد دوري على فترات قصيرةإلى  يخضع تطبيق اعالن الطوارئ
ثلثي االصوات( لكفالة ان  األقلبرلمانية كبيرة )على  أغلبيةاشهر(، مما يتطلب 

يكون هناك حوار برلماني ودعم لتمديد الطوارئ. وفوق ذلك فان قرار اعالن 
 الطوارئ، وبالذات وجود شروط تشكل طوارئ، يجب ان يخضع لمراجعة قضائية. 

  ُف التينبغي ان ت قدر ممكن من أكبر ب‘ طوارئ’ريعات ذات الصلة مصطلح شعر 
القوانين ذات الصلة، بوضوح، ان وجود أو  الدستورالوضوح؛ ويجب ان يحدد 

الحماية  أشكالحالة الطوارئ ال يبرر انتقاص الحقوق المطلقة، مثل حظر التعذيب و
 ية، خصوصا الحق في انتصاف فعال. ساساالجرائية األ

 ينبغي ان يتبع تبنيها العملية العادية لوضع  رهابفي حالة تشريعات مكافحة اإل
عملية وضع إلى  عادية تبرر اللجوءالفوق ظروف هناك كانت ذا إ القوانين اال

اجزاء منها، رهاب أو قوانين بشكل عاجل. ويجب ان تخضع تشريعات مكافحة اإل
الخاصة باالعتقال واالحتجاز، لبنود اآلجال المحددة والتي وفقا  حكامخصوصا األ

لها تسقط القوانين بعد فترة معينة من الزمن ما لم ُتجدد. ويكفل ادراج بنود اآلجال 
تخضع لحوار برلماني وُتحظى بدعم برلماني مستمر.  جراءاتالمحددة ان هذه اإل

ع لمراجعة قضائية فيما يجب ان تخض رهابوفوق ذلك فان قوانين مكافحة اإل
 .اإلنسانيتعلق بمواءمتها للمعايير الدولية الملزمة لحقوق 

  مصطلحات  ،ف باوضح شكل ممكنتعر  ن ة ألاألمنيينبغي ان تسعى التشريعات
على وتحدد نطاق تطبيقها، بما في ذلك، و‘ يةإرهاب أعمال’أو  ‘إرهاب’ية مثل أساس

 يخضعون للتشريعات.الذين قد  شخاصوجه الخصوص، مجموعة األ
  ة بطريقة تجعل مصطلحاتها متسقة مع المعايير األمنيينبغي صياغة التشريعات

الحماية الضرورية  أشكالكما ينبغي ان تحتوي على  ،اإلنسانالدولية لحقوق 
،  اإلنسانتهاكات حقوق ناإلى  من خطر ان يؤدي تطبيقها ،للحد االدنى ،للتقليص

 خصوصا التعذيب. 
 

االحتجاز للتقليص من خطر التعذيب للحد االدنى. اينما تنتقص  أماكنحماية في  أشكالوضع  -
أو  قاضي بشكل عاجل أمامالحق في المثول ك، تقي د بهاأو  ةاألمنيالحقوق من التشريعات 

وفي  تعريفا  واضحا  فة الوصول لمحامي من اختيار الشخص، يجب ان تكون االستثناءات معر  
الحدود التي تم تطويرها في الفقه القانوني الدولي. ويجب ان يخضع االحتجاز قبل توجيه  إطار
 حدود زمنية واضحة وقصيرة؛إلى  التهم
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فيها الهدف المزعوم الذي يعتمد عليه في  يكون أوضاعفي  اإلداريتقييد اللجوء لالحتجاز  -
 جانبمثل احتجاز الرعايا األ في الممارسة، ال يرجح ان تتم تلبيته االحتجاز اإلداري تبرير

 ألهداف الترحيل عندما يكون واضحا انه ال يمكن ترحيلهم بسبب حظر االعادة القسرية؛
 احتجاز وقائي كبديل لتعزيز القانون الجنائي؛إلى  تقليص )ان لم يكن االستبعاد الكامل( اللجوء -
ت الصلة ذا جراءاتاإل ضمان التمتع المالئم بحقوق الدفاع والحق في التمثيل القانوني في -

 أدلةفي  أفراددون مبرر الحتماالت ان يطعن د يتقي إجراءاتدخال بالتعذيب، واإلحجام عن إ
 نتيجة التعذيب؛قد تم يكون الحصول عليها 

، إنسانانتهاكات حقوق أي   الكامل في اإلنصافكفالة العدالة والمحاسبة وإلى  ي سياسة تهدفتبن   -
 ة، األمنيرتكب اثناء تطبيق التشريعات خصوصا التعذيب، تُ 

 للفحص ة وغيرها من القوات األمني جهزةوضع آالت مراقبة لكفالة خضوع األ
 العام المالئم؛ والتمحيص

  نظام مالئم لكفالة إلى  ضافةمالئمة للتحري والتحقيق والمقاضاة، باإل أنظمةوضع
 جبر ضرر كامل للضحايا؛ تحقيق

 ارتكبت  أعمالين تمنح حصانة من المحاسبة الجنائية في عدم اللجوء لقوانأو  إبطال
 ة؛أمنيبموجب تشريعات  تمتاثناء عمليات 

  جنائية قد تكون المسئولية ال حول عمليات دفاعاالعتماد على  إمكانيةاستبعاد
 أعمال، خصوصا اإلنساناستخدمت لتحاشي المحاسبة الكاملة في انتهاكات حقوق 

 التعذيب؛
  للوالية القضائية  ،ةاألمنيالتي تعمل بموجب التشريعات  ،القواتكفالة ان تخضع

غير الموظفين  أو أشخاص جريمة ترتكب ضد مدنيينأي   للمحاكم العادية في
 العسكريين؛

 قوانين حصانة تستبعد المسئولية المدنية، سواء بالنسبة إلى  عدم اللجوءأو  ابطال
ارتكبت خالل عمليات  أفعالالثنين، في لأو  للدولة نفسها،أو  دولة وكالءمن  فرادأل

 ة؛أمنيأجريت بمقتضى تشريعات 
 

يتم تبنيها بموجب التشريعات  إجراءاتكفالة وجود سبل انتصاف مالئمة وفعالة فيما يتعلق باي  -
انتصاف فعالة. وهذا  إلى أشكال ي تشريعات تحد دون مبرر من اللجوءة. االمتناع عن تبن  األمني

سرار الدولة، الحتجاج بعقائد مثل عقيدة أادلة أو يتضمن تقييد قدرة المحامي على الطعن في األ
بغض النظر عن، ودون تحقيق في، جدارة الدعوى  جراءاترفض اإلإلى  والتي تؤدي

 ية.   ساسالموضوعية األ
 

 للقضاء
الال أو  العقوبة القاسيةأو  المعاملة كالأشيكون مدركا تماما لنطاق حظر التعذيب وغيره من  -

الحكم في طعون أو  ةاألمنيالمهينة بمقتضى القانون الدولي عند تطبيق التشريعات أو  انسانية
 تتعلق بمثل هذه التشريعات؛

واالستفادة من افضل  اإلنساناستخدام كل السلطات المتاحة لتطبيق المعايير الدولية لحقوق  -
الحماية القصوى ألولئك الذين يواجهون االحتجاز بموجب التشريعات  الممارسات بهدف كفالة

العدالة لضحايا كفالة ات واالنتهاكولئك المسئولين عن المحاسبة الجنائية ألإلى  ضافةة، باإلاألمني
 ات ذات الصلة؛االنتهاكالتعذيب و

ة )بما ألمنيامحتجزين آخرين بموجب التشريعات أو  ممارسة تدقيق صارم في احتجاز مشتبهين -
 في ذلك االحتجاز الوقائي( ، لتقليص خطر التعذيب للحد االدنى، بما في ذلك السعي لمعرفة ما

 بأن المحتجزين ربما يكونوا قد خضعوا للتعذيب؛ أدلةكانت هناك إذا 
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العتبارات أو  الدراسة المتأنية ألي مزاعم بان ثمة مواد يجب اال يتم كشفها بسبب مصدرها -
الحق  ،بال مبرر ،دو/أو تقي   عادلةُتتبع الحق في محاكمة  أي  إجراءاتتنتهك،  أالوكفالة  ؛ةأمني

 في انتصاف فعال.
 

 محامينللللمجتمع المدني / 
، اإلنسانلتزامات الدولة الدولية لحقوق الالوطني فيما يتعلق بمواءمتها  األمنفحص تشريعات  -

 واالبطال اينما يكون ذلك مناسبا؛ تعديللخصوصا فيما يتعلق بالتعذيب، والدعوة ل
 شخاصهداف وعدد األما يتعلق باألة، خصوصا فياألمنيثر الضار لتطبيق التشريعات توثيق األ -

 ات والمدى الممكن للوصول للعدالة؛االنتهاكالمتأثرين، ونوع 
 أو أشكال ر عن بلوغ معايير القانون الدوليصُ ق  ة التي ت  األمنيالنظر في الطعن في التشريعات  -

نظر وعندما يثبت هذا فشله، يُ  ؛اآللياتأو  المحاكم الوطنية أمامية ساسالحماية المحلية للحقوق األ
 الدولية المتاحة؛أو  يميةاألقل اإلنسانهيئات اتفاقيات حقوق  أمامفي الطعن 

لة، على انتباه الهيئات ذات الصإلى  مشاكل تنبع في انفاذها،أو  ة غير مالئمةأمنيجلب تشريعات  -
المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك عن طريق تقارير الظل لهيئات االتفاقيات مثل لجنة 

اتخاذ خطوات عاجلة لهيئات بأو  رسائل بالمزاعمعن طريق و اإلنسانالمتحدة لحقوق  األمم
 رهابالمقرر الخاص حول مكافحة اإلأو  خاصة، مثل المقرر الخاص لالمم المتحدة للتعذيب

 .خرىغيرها من الجهات األأو  اإلنسانوق وحق
 

 المناسبة:األمم المتحدة هيئات إلى 
ة الموجودة وتفسيراتها القضائية على األمنينشاء قاعدة بيانات للتشريعات توفير موارد كافية إل -

 نطاق العالم؛
 رات الضرورية؛ية مع حظر التعذيب وطلب التغياألمنيتقديم تحليل لمدى مواءمة التشريعات  -
توفير النصح أو  ة غير المالئمةاألمنيبطال التشريعات ، بهدف إبشكل بن اء مع الدول ،خراطناال -

 ما كان ذلك مناسبا.نية أأمنيي تشريعات تبن   بشأن
 


