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 موجز

٢٠٠٤املعين باستقالل القضاة واحملامني من أنشطة خالل عام  اخلاص املقررعرضاً ملا قام به      التقرير،   هذا تضمني 
ىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا احلادية       ، وينبغي قراءته باالقتران مع التقارير الثالثة األخرى اليت يقدمها املقرر اخلاص إ            

 ). Add.3و Add.2 وE/CN.4/2005/60/Add.1(والستني 

 العدل  وإقامةأثر مكافحة اإلرهاب يف حقوق اإلنسان،       : ومها،   على مسألتني تتصدران األحداث    التقرير ويركز 
 .أثناء الفترة االنتقالية

 مدى تواتر تأثر    ويبيِّن باملوضوع األول، ينظر املقرر اخلاص يف بعض التطورات األخرية املثرية للقلق             يتعلق وفيما 
ويذكِّر املقرر اخلاص مبعايري ومبادئ     .  القانون حبكمحيادية منشأة   وصفة من جانب حمكمة مستقلة      احلـق يف حماكمـة من     

 تطابق  تتناولويقترح إعداد دراسة    .  والعنف اإلرهايب  ات هبا الدول ملواجهة األزم    تسترشدالقـانون الدويل اليت جيب أن       
 أو للحفاظ على األمن الوطين من خالل قواعد اإلرهابافحة  ملكهاسعييف القوانني وغريها من التدابري اليت تتخذها الدول        

 .القانون الدويل

تعمق ت أن   اللجنةويقترح على   . ، يقدم املقرر اخلاص نبذة عن ذلك      أثناء الفترة االنتقالية   بإقامة العدل    يتعلق وفيما 
 ومراجع جيري إعدادها ملساعدهتا على أدواتانتقالية توفر بسرعة لدى الدول اليت متر مبرحلة تاملسألة حىت تـناول هذه    يف  

 وحق الضحايا يف إثبات احلقيقة وجرب      ، ومكافحة اإلفالت من العقاب    العدالة، التلتحديات اليت تواجهها يف جما    مواجهة ا 
 .والتعويضالضرر 

امني،  واحمل القضاةاحملكمة اجلنائية الدولية، وتدريب     ( اخلاص بإجياز إىل بعض القضايا األخرى        املقـرر  وتطـرق  
 يف  قضاءودور ال تكافؤ فرص اللجوء إىل القضاء،      ومواضيع فصل السلطات،    الحقة  وسيتناول يف تقارير    ). وعقوبة اإلعدام 

 خارجياً، القضائي، وقضية االستقالل املايل للسلطة القضائية ومراجعة حساباهتا          اجلهاز والفساد يف    ،مكافحـة الفسـاد   
 .الفوارق بني اجلنسنيوقضايا 
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 مقدمة

ـ  -١  املقرر اخلاص املعين    واليةوضعها   هـو التقرير احلادي عشر املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان منذ             الـتقرير  ذاه
واستعرض املقرر اخلاص، يف تقريره السابق      .  احلايل اخلاصالتقرير الثاين للمقرر    هـو   الل القضـاة واحملـامني، و     قباسـت 

E/CN.4/2004/60)(،   بعض أفعال يف آثار ردود    النظر   إىل التقرير، يدعو املقرر اخلاص      ويف هذا .  األنشطة املنفذة واملتوخاة
 اتزماأل أو   املنازعات يف مرحلة ما بعد   العدل  إقامة   ويف   استثنائية،تسوية حالة   على  هرة اإلرهاب أو    االـدول عـلى ظ    

ملقرر اخلاص أو ترتيباً    ذا اجلانب أو ذاك من والية ا      هل إيالء أمهية  عدم   املواضيعهذه   لىديد ع شوال يعـين الت   . ؤسسـية امل
 إىل تقرير   األخرىإرجاء النظر يف القضايا      التقرير قد اضطرته إىل      تحريرتتعلق ب عوائق  مثة  و.  اصطناعياً للمواضيع  متسلسالً

االدعاءات جلة، وخطابات   االنداءات الع عن طريق    السنةغري أنه جرى التطرق إىل طائفة واسعة من املواضيع خالل           . قادم
وعليه، فإن اللجنة ستجد يف التقارير      . لقاءات دولية ما عقده من     و بعثاتسياق ما قام به من      الصـحفية، يف    والبـيانات   

 .، مادة وافية للنظر يف مواضيع عديدة أخرى)Add.3 إىل E/CN.4/2005/Add.1(ها يلإاألخرى اليت قدمها 

  وأساليب العملالوالية - أوالً

ـ  -٢ إذ أحاطت   اللجنة،   إنو. املسجوننيل اللجنة الرامية إىل محاية احملتجزين أو         املقرر اخلاص يف أعما    والية ندرجت
ف اضعإالعالقة القائمة بني    قد أدركت طبيعة     وموظفي احملاكم،    واحملامنيالعديد من االنتهاكات اليت تطال القضاة       علماً ب 

 .يف بعض الدولوخطورهتا  وكثرة انتهاكات حقوق اإلنسان واحملامنيالضمانات املمنوحة للقضاة 

 تنال من حقوق    أن النقص فيها، اليت ميكن       للسلطة القضائية وأوجهَ    والوظيفيةَ  اهليكليةَ  اجلوانبَ الواليةُ وتشـمل  -٣
 حاالت عادية أو استثنائية، وخالل فترات       يف سواء كانت    ،الوالية العدالة تناول  وت. اإلنسـان، يف سـياقات متنوعة جداً      

العام القانون  العدالة املدنية والعدالة العسكرية وحماكم      كالً من    تناول ت كما. على السواء ة  الفـترات االنتقالي  الصـراع و  
 . االستثنائية على السواء، والتطورات ذات الصلة باحملكمة اجلنائية الدوليةواحملاكم

 واحملامنيل القضاة    استقال  تناول  ال ميكن  هالنظام الدميقراطي ودولة القانون، فإن    هي من صميم     العدالة   إن وحيث -٤
وعليه، فمن .  اليت ميكن أن تؤثر يف عمل اجلهاز القضائي     العناصردون مـراعاة السـياق املؤسسي األوسع نطاقاً وخمتلف          

 اللجنة اإلجراءات واآلليات األخرى لدى      يف إطار  مراعاة األعمال والتجارب ذات الصلة       ت طلب اللجنةتكون  الطبيعي أن   
 : واجلوانب احملددة التالية   بأكملها، فضالً عن منظومة األمم املتحدة       ،زيز ومحاية حقوق اإلنسان   اللجنة الفرعية لتع  لـدى   و
القضايا املشتركة، ` ٢ `؛ من العقاب؛ سالمة اجلهاز القضائياإلفالت اإلنسان؛ توعية القضاة واحملامني مببادئ حقوق ` ١`

أو /الدينية، و أو  /العرقية، و أو  / و الوطنية األقليات   وأفرادوقني  ، واملع ني الصلة باألطفال والنساء و اجلنس     ذاتمثل القضايا   
 . إقامة العدليف إطار اإلرهاب يثريها اليت املشاكل` ٣`يعانون من الفقر املدقع، وأخرياً الذين اللغوية، أو 

إحصاء ` ١`: التاليةغري أن املقرر اخلاص حيرص على أداء املهام         .  الوالية خيارات وأولويات   ضخامة وتفـرض  -٥
هذا تسجيل أي تقدم حمرز يف محاية وتعزيز        ` ٢` و وتقييمها؛من االستقالل والتحقيق بشأهنا وتسجيلها      االنتقاص  حاالت  

 املبادئ  تعزيز استقالل القضاة واحملامني وإىل      توطيد املبدئية وصياغة توصيات هتدف إىل       القضاياحتليل  ` ٣`االسـتقالل؛ و  
 منوذج عاملي؛  وجدي يف الوقت ذاته أنه ال ميكن أن      ل، دون أن يغيـب عن البال         الدولـية يف هـذا اجملـا       والصـكوك 
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بصفة عامة حفز املبادرات    ` ٥` و املعنية؛النهوض باخلدمات االستشارية أو املساعدة التقنية، وتقدمي املشورة للدول          ` ٤`و
 .املهامهذه لعمل املطبقة إلجناز وحيدد التقرير السابق أساليب ا. واحملامنيالرامية إىل تعزيز استقالل القضاة 

 ٢٠٠٤ املقرر اخلاص يف عام أنشطة - ثانياً

 املشاورات

 ٢٥ إىل   ٢١أبريل، ومن   / نيسان ٧مارس إىل   /آذار ٣١ مشاورات يف جنيف يف الفترات من        املقرر اخلاص  أجرى -٦
 ديسمرب، مع ممثلني  /األول كانون   ٣نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩يوليه ومن   /متوز ٢٣ و ٢٢يونـيه، ويومـي     /حزيـران 

ـ   وغواتيماال،  والربازيل،، وباراغواي،   ) اإلسالمية -مجهورية  ( االحتـاد الروسي، وإيران      ووخباصـة ممـثل   ( لحكوماتل
 ٢٣ يف اخلاص والتقى املقرر.  غري حكوميةنظماتممثلني ملو) ، وكوبـا، وكينيا وهنغاريا وكازاخسـتان وقريغيزسـتان،  

كما شارك .  يف إطار هذه الواليةقصوىها أمهية ؤ خربهتا وآراتكتسيمية حلقوق اإلنسان، اليت يوليه مع املفوضة السا/متوز
الصعوبات اليت تواجهها   إىل  ، الذي تشري وثيقته اخلتامية      )يوليه/متوز ٢٣ و ٢٢يومي  املعقود  (يف املنتدى االجتماعي الثاين     

 . قضاءإىل اليف اللجوء  فقراً السكانيةأكثر الشرائح 

  املعاهداترصد تنفيذ اخلاصة للجنة وأجهزة اإلجراءات مع ونالتعا

يونيه، يف االجتماع السنوي احلادي عشر / حزيران٢٥ إىل ٢١الفترة من جنيف يف  يف اخلاص املقـرر  شـارك  -٧
 بعضدة يف   الوارالقضائية   مع العديد منها، مع مراعاة االعتبارات        اً مثمر اًتعاونأقام  و. للجنةالتابعة  لإلجـراءات اخلاصـة     

تابع عن كثب   و.  مزاعم بشأن وضم صوته إىل زميل أو أكثر لطلب تعليقات ومعلومات من عدد من احلكومات               ،التقارير
اللجنة املعنية : ، وهي تطرقت للقضايا املتعلقة بالعدالةاليتعاهدات، وخباصة اهليئات رصد االمتثال ألحكام امل   أعمال هيئات   

 بالقضاء  املعنيةالتعذيب، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة            مناهضةحبقوق اإلنسان، وجلنة    
 .على التمييز ضد املرأة

  الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا فيها رابطات القضاة واحملامنياحلكومية مع املنظمات التعاون

 املعقود يف املكسيك الدويللقضاة ا املؤمتر السنوي الحتاد يف اخلاص شارك املقررحيث ز، زََّعَتالتعاون وهذا  استمر -٨
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٣أكتوبر إىل / تشرين األول٢٨يف الفترة من 

 الزيارات/البعثات

أكتوبر  / الربازيل يف تشرين األول    مثيونيه  / كازاخستان يف حزيران   اخلاص املقرر زاراستجابة لدعوتني رمسيتني،     -٩
 يف أوزبكستان يف    شاركنوفمرب،  /الثاينويف هناية تشرين    ). E/CN.4/2005/60/Add.3و E/CN.4/2005/60/Add.2انظر  (

ويود .  التعذيبملناهضة املنظمة العاملية عقدته الذي اإلنسان  حلماية حقوقوالدوليةاملؤمتـر الوطين املعين باآلليات الوطنية  
 ، وباراغواي، ) اإلسالمية-مجهورية (تاه وكذلك حكومات إيران  اللتني استقبلاحلكومتني أن يشـكر  اخلـاص  املقـرر 
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 ألن   املقرر اخلاص  ويأسف. ، اليت وجهت لـه دعوات لزيارهتا      واليونان ، وقريغيزستان، وكينيا، ونيجرييا   وطاجيكستان،
 ا ثالثيؤديأنه يأمل يف أن  غري .حينهايف ة لتلك الدعوات باتجاالسن م متكنه مل املتحدة  ميزانية األممالقيود املفروضة على 

ذاهتا دون املضي قدماً باملساعي اليت بذهلا سلفه خبصوص بلدان          القيود   حالت   كما. ٢٠٠٥مـن تلـك الزيارات يف عام        
 مسؤولو  دعاومن جهة أخرى،    . بكسـتان، وتركمانستان، وتركيا، وتونس، وسري النكا ومصر       زأو:  وهـي  أخـرى 

ثالثة مقررين خاصني   و، املقرر اخلاص    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٥بيان صادر يف    اإلجـراءات اخلاصـة التابعة للجنة، يف        
 يف أو الذين جتري حماكمتهم بتهم اإلرهاب أو غريها من االنتهاكات املزعومة      احملبوسنيآخـرين إىل زيـارة املوقوفني أو        

 . ويف قاعدة غوانتانامو العسكرية ويف أماكن أخرىويف العراق أفغانستان 

  والبيانات الصحفيةاملوجهة إىل احلكوماتاالدعاءات  رسائلو لعاجلةاالنداءات 

املوجهة إىل احلكومات والردود الواردة منها،  لالدعاءات   ملخصاً E/CN.4/2005/60/Add.1 الوثـيقة  تتضـمن  -١٠
كانون  ١ من   الفترةوعلى سبيل البيان، كانت املبادالت، خالل       . ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ تتعلق بالعامني    بإحصاءاتمشـفوعة   

 : التايل، على النحو ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ حىت ٢٠٠٣يناير /الثاين

 ؛١٠٤:  املوجهةالعاجلة النداءات 

 ؛٣٤:  املوجهةاالدعاءات رسائل 

 ؛١٥: صحفية بيانات 

 ). بشأهنابالغات تلقت ٥٣من بني ( حكومة ٣٨ من اً رداً وارد٩٢: الواردة الردود 

  واملساعدة التقنيةاالستشارية اخلدمات تعزيز

 .ع هلا خطة نشاطض السامية هذه املسألة بالدرس وستاملفوضة تناولت -١١

  الدعايةأنشطة

 / آب ٣٠ الثالث للقضاة املعقود يف الفترة من        العاملي يف بوينس آيرس، أنشطته إىل املنتدى        اخلاص، املقرر قـدم  -١٢
 تشرين ١٥ويف  . ية والدميقراطية ورابطة قاضيات األرجنتني     رابطة العدالة املدن   ونظمتهسبتمرب  / أيلـول  ١أغسـطس إىل    

 الدراسية  احللقةواليته يف إطار    ل، عرضاً   )الربازيل(ساو باولو   ب احملامني يف مقر نقابة      اخلاص، أكـتوبر، قدم املقرر    /األول
 . اإلنسان  حقوق-كتاس  كوِنهيئة اليت نظمتها اإلنسان  الرابعة املعنية حبقوقالدولية
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  التمتع حبقوق اإلنسان،   يفمكافحـة اإلرهاب وأثرها      - ثالثاً
  منصفة سيما احلق يف حماكمة ال

  تصاعد اإلرهاب- ألف

، بل  األنشطة اإلرهابية ُيَبيِّن استمرار   ،  ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١ هجمات ثـالث سـنوات ونصف من        بعـد  -١٣
وهذه احلالة جتعل الدول تواجه     .  إىل انتكاسات هامة    رغم أهنا تعرضت   قطعاً، أن الشبكات اإلرهابية مل ُتدحر       وتصاعدها،
 . القانون، ولكن ليس على حساب سيادة  ومكافحته على حنو فعالاإلرهابحتدي منع 

  مكافحة اإلرهاب بأسلحة القانون- باء

 القانون  قواعدمن احترام   ذاهتا  ذلك أن إعفاء الدولة     . االقانون وبأسلحته سيادة   اإلرهاب يف إطار     مكافحة جيب -١٤
وال ميكن أن توجد . نياإلرهابيهو مبثابة القبول مبنطق الفعالية بضرورة للخطر الذي ميثله اإلرهاب واحملدَّد  ابعبالتذرع بالط

 واالجتماعية من الردود القائمة على احترام القانون الدويل من جهة، والتنمية االقتصادية             اإلرهابردود أكثر فعالية على     
، والذي ما انفك    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١ك هو توافق اآلراء الذي توصل إليه اجملتمع الدويل منذ           ذل. مـن جهة أخرى   

. الدويل شكل من أشكال الرد على اإلرهاب يتعارض والقانون   ، بل وبأي  اإلرهابيةيندد باإلمجاع باألساليب واملمارسات     
 املرفق  ، بشأن مسألة مكافحة اإلرهاب    ٢٠٠٣يناير  /ين كانون الثا  ٢٠إىل إعالن جملس األمن املؤرخ      الصدد  ونشري يف هذا    

  التابعة  عن مسؤويل اإلجراءات اخلاصة    ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٢٥اإلعالن الصادر يف    إىل  ؛ و )٢٠٠٣(١٤٥٦  اجمللس بقرار
عامل المجيع أحناء قانون من من رجال ال  ١٦٠ اعتمدهاإلعالن الذي   وإىل  ؛  )E/CN.4/2004/60/Add.1الوثيقة  انظر  (للجنة  

وإىل تقرير  ؛٢٠٠٤أغسطس / آب٢٨ يف برلني يف     حقوقيني الدولية لل  اللجنةخالل املؤمتر املعقود كل سنتني والذي نظمته        
الذي قدمه األمني العام إىل اجلمعية       )A/59/565(  السلم واألمن الدوليني   دداليت هت ملخاطر   املستوى املعين با   الرفيعالفـريق   
 .٢٠٠٤مرب ديس/األول كانون ٢العامة يف 

 األمم املتحدة   قرارات جمموعة" املفوضة السامية حتديث ونشر بصفة دورية        إىل األساس، طلبت اللجنة     هذا وعلى -١٥
 حتليل مسألة محاية احلقوق     هاوطلبت إلي ". اإلرهابواملـنظمات اإلقليمية بشأن محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة           

كما .  طلبها علىشأن وتقدمي املساعدة إىل الدول، بناء       يف هذا ال  اغة توصيات    مكافحة اإلرهاب، وصي   سياقاألساسية يف   
ـ   توافق التدابري الوطنية ملكافحة اإلرهاب مع       حتليلها من اهليئات    عاهدات وغري رصد االمتثال للم  مجيع هيئات   إىل  ت  طلب

ف مبساعدة املفوضة  لَّمستقالً ُيك  اللجنة أن تعني، ملدة سنة واحدة، خبرياً         وقررت. الـتزامات حقـوق اإلنسـان الدولية      
 يف دورهتا احلادية    اللجنة وإىل   واخلمسني وأن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة          همة،أداء هذه امل  عـلى    السـامية 
 . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهابلدعم تقريراً عن الوسائل الالزمة ،والستني

 الذي قدمته   العام، يشدد تقرير األمني     يف أهنم إرهابيون   بإقامة العدل املتصل باألشخاص املشتبه       يـتعلق  وفـيما  -١٦
 ببعد اًمتسمو اًمتزنللمسائل حتليالً  القضائية عن حتليلها   اهليئة تتنازل   أال"املفوضـة السامية إىل اجلمعية العامة على وجوب         

 من  ،جيوز البوح هبا   الالسلطة التنفيذية باختاذ إجراءات استثنائية تستند إىل معلومات         ن  استجابة لدعوة م  النظر واملنهجية،   
 بشأن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية التقريرويف ). ٩ الفقرة ،A/59/404" (أجـل حتقيق نتائج ال ميكن قياسها   

، هناك ثغرات كبرية على مستوى نظر منظومة         العموم على" السامية إىل أنه     املفوضةيف سـياق مكافحة اإلرهاب، ختلص       
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وتشري املفوضة السامية،   ). ٤٧ الفقرة   ،A/59/428" ( املتحدة حلقوق اإلنسان يف التدابري الوطنية ملكافحة اإلرهاب        األمـم 
األخذ بإجراءات جديدة الستخدامها يف     مشلت   مكافحة اإلرهاب    تدابري"  إىل أن  منصفةفـيما يـتعلق باحلق قي حماكمة        

ـ   مثل التوسع يف نطاق التدابري،وقد عوجلت بعض .  املشـتبه يف أهنـم إرهابيون ورفع القضايا املتصلة باإلرهاب   تجازاح
 من بينهم املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة        ، اخلاصة باإلجراءات من قبل عدد من املكلفني       ،استخدام احملاكم العسكرية  

 أخرى مل تعاجل بتعمق حىت اآلن من        تدابريولكن هناك   . [...]االحتجاز التعسفي    العامل املعين مبسألة     والفريقواحملـامني   
 على سبيل املثال، التدابري اليت تسمح بأن يستند االحتجاز إىل املعلومات            بينهاقـبل املكلفـني باإلجراءات اخلاصة، ومن        

ومن األمثلة األخرى على .  غري االستدالليةاتاملعلوم، مبا فيها   ") السرية األدلة"املعلومات املسماة   ( عـن املتهم     احملجوبـة 
.  شبه القضائية اليت قد تؤثر يف حق الشخص يف أال يكره على الشهادة ضد نفسه               أوذلـك إجـراءات التحري القضائية       

 مبحاٍم،  االستعانة من نظم االحتجاز بفرض قيود على أمر اإلحضار وسبل االنتصاف املماثلة، وقيود على               عددويسـمح   
 ). ٤٣املرجع ذاته، الفقرة " ( الرباءة على ما يبدوافتراضويتم أحياناً جتاهل . از بدون حماكمة ألجل غري مسمىواالحتج

  عملياً اثارهآو"  احملاربالعدو"صفة  - جيم

قد  عملياً   اإلرهاب، فإن مكافحة    ) أعاله ١٤انظر الفقرة   (يف اآلراء على الصعيد الدويل      الواسع   الـتوافق  رغـم  -١٧
 التمتع حبقوق اإلنسان، ال سيما حق الفرد يف         يفسلسلة من االنتهاكات للقانون الدويل ولسيادة القانون تؤثر         عن  أسفرت  

ويف .  حمل نظر منصف من قبل حمكمة مستقلة حيادية، منشأة حبكم القانون           قضيتهاألمان على شخصه وحقه يف أن تكون        
 ، احلرب ضد اإلرهاب   يفطنني  اعاملة وحماكمة بعض غري املو     يشكل األمر العسكري املتعلق باحتجاز، وم      الصـدد، هـذا   

ـ     لدى اجملتمع   بالغ، مصدر قلق    ٢٠٠١نوفمرب  / الثاين تشرين ١٣ع عليه رئيس الواليات املتحدة األمريكية يف        الـذي وقَّ
 .الدويل

وعها، حبيث  الفريدة من ن   ،"احملارب العدو"قد أوجد صفة     الصك األساسي يف نظرية مكافحة اإلرهاب        هذاإن   -١٨
اللجان و . احملكمة أو مثوهلم أمام  بشأهنم  ، دون حماكمة أو إصدار حكم       ألجل غري مسّمى   فيهم،احـتجاز مشتبه    ميكـن   

إجراء  تتيح و ،قضائيةلألحكام ال  مستقلة مراجعةاملتهمني من أية    كما أهنا حترم    .  ال ختضـع للسلطة القضائية     العسـكرية 
 أي صفة من الصفات األساسية حملاكمة       فيها وال تتوفر    ،أي صراع مسلح  إطار   حماكمات عسكرية جلرائم ارُتكبت خارج    

 أساليب" على حق الدفاع، وتقبل كأدلة معلومات مت احلصول عليها ب              صارمةوعليه، تفرض تلك اللجان قيوداً      . منصـفة 
لّ  منشأة حبكم القانون، وِختيةحياد، وحترم املدانني من اللجوء إىل حمكمة مستقلة         ) أدناه ٢١انظر الفقرة   " (فيهامشـكوك   

الواليات سوى َمن هم ليسوا من رعايا  أمام تلك اللجان ميثل  ال جيوز أن حيث،املساواة أمام القانون وعدم التمييزمببدأي  
 ضد محدان يف قضية ٢٠٠٤نوفمرب / عند نظرها يف تشرين الثاين، ملقاطعة كولومبيااالبتدائيةوأكـدت احملكمة   . املـتحدة 
 . يف ذلك القراراحلكومةوقد طعنت .  وطالبت حبلها، أن اللجان العسكرية تنتهك اتفاقات جنيف،يلدرامسف

 القاعدة  يفقد أسفر عن حدوث جتاوزات خطرية يف قضية احملتجزين           الذكر   لفتطبـيق األمر العسكري السا    إن   -١٩
حملتجزين يف العراق ويف أفغانستان يف سجون       باعلق  وفيما يت . للواليات املتحدة يف غوانتانامو   التابعة  العسكرية كامب دلتا    

 ارتباطات هؤالء األشخاص املزعومة بتنظيم القاعدة، فإن مجيع الدالئل حتمل على            بسببقوات التحالف،   إلدارة   ختضـع 
 .  أهنم خيضعون إىل نظام مماثلاالعتقاد



E/CN.4/2005/60 
Page 9 

 غوانتاناموخليج احملتجزون يف  )أ( 

 / يزالون حمتجزين يف كانون األول     ال"  حماربني أعداء" شخصاً، ينعتون ب       ٥٥٠ زهاءوفقـاً ملصـادر خمتلفة مثة        -٢٠
 وال يزال.  عاما٧٠ًن ومسنون يتجاوز عمرهم ي قاصربينهم من يزال وقد ال لبحرية املذكورة؛ يف القاعدة ا٢٠٠٤ديسمرب 

ـ  حماكمة هلم، وال   إجراء  ودون  دون إمكانية االتصال مبحاٍم     حمتجزين  ) ٢٠٠٢مارس  / آذار منذالبعض  (ؤالء األشخاص   ه
 يف الواليات   القانونرجال  وأقارهبم، وخيضعون لظروف يتفق العديد من منظمات حقوق اإلنسان          ُيسـمح هلم باستقبال     

، عابت جلنة مناهضة التعذيب ٢٠٠٤نوفمرب /ويف تشرين الثاين. املهينةنعتها باملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو على املتحدة 
.  يف غوانتانامو  بريطاين املتحدة عدم اختاذها تدابري لوضع حد ألعمال التعذيب اليت تعرض هلا مواطن              اململكةة  على حكوم 

نوفمرب، تقريراً  / تشرين الثاين  ٣٠ األمريكية، يف    احلكومة من جهتها إىل     أحالتوُيزعم، أن اللجنة الدولية للصليب األمحر       
 ".لتعذيبمناِظرة ل" إىل أساليب غوانتانامويندد بتعرض سجناء 

 يف واشنطن أن    حمكمة أمامللمدعي العام     املعاون  األول  النائب أكد،  ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ٣ ويف -٢١
 يف غوانتانامو، مصرحاً يف الوقت نفسه أن احملتجزين ماَرسُيالتعذيب يف حد ذاته يتعارض مع سياسة الواليات املتحدة وال 

 يوجد يف الدستور ما حيول   ال نهأو ،"ي حق من احلقوق الدستورية اليت حتميها هذه احملكمة         يتمتعون بأ  ال"يف غوانـتانامو    
-٦ عن اللجنة العسكرية يف فصله       الصادر ١ األمر رقم    وينص". فيه مشكوك   مصدر"دون االعتماد على معلومات ذات      

 ".عاقل شخصدى أي  الدليل ليمةق"أن لتلك املعلومات اعتبار  لرئيس اللجنة أو ألغلبية األعضاء حيق أنه ١-الد

 أصوات مقابل بستة ،يونيه/ حزيران٢٩ القانوين للمحتجزين، فقد اعتمدت احملكمة العليا يف        لوضع با يتعلق وفيما -٢٢
 أمام احتجازهم يدفعوا بشرعية  خليج غوانتانامو أن     يفثالثـة، قراراً يقضي بأنه حيق للرعايا األجانب احملتجزين دون هتمة            

ليس هلا  املتحدة الواليات حماكم"إذا كانت   عما  سؤال  ال القرار رداً على     وجاء. يف الواليات املتحدة   الفيدرالـية احملـاكم   
 يف اخلارج يف إطار أعمال قتال واحتجازهم املوقوفنياالختصاص للنظر يف حاالت الدفع بشرعية احتجاز الرعايا األجانب      

 احملكمة قرارات حمكمة املقاطعة وألغت. كان ينبغي إطالق سراح احملتجزين    إذا  رداً على ما    ، وليس   "يف خلـيج غوانتانامو   
 قرار احملكمة   أنمبقاطعة كولومبيا اليت أصّرت على      الدورية  ملقاطعة كولومبيا وحمكمة االستئناف     التابعة   املتحدةللواليات  

يف خليج غوانتانامو بشرعية     دفع حمتجزين    دون حالقد    ضد أيزنتراج  جونسون يف قضية    ١٩٥٠العلـيا الصـادر عـام       
واعتربت احملكمة أن قانون الواليات .  األجانب ويوجدون يف أراضي أجنبيةالرعايااحتجازهم يف القاعدة نظراً إىل أهنم من   

 القضاء بالدفع يف شرعية احتجازهم      أمام على صالحيات حمكمة مقاطعة مساع املشتكني املاثلني         يضفي" األمريكية   املتحدة
 ". خليج غوانتانامو البحريةيف قاعدة

 جهة  ومن. اً، دون الكشف عن هوية البعض منهم      موقوف ٩٠سراح  تدرجيياً   ذلك التاريخ، أُطلق     مـن  وبدايـة  -٢٣
 من ثالثة ضباط عسكريني، هي حتديد، لكل        تتألفومهمة األفرقة، اليت    .  الستعراض مركز احملارب   أفرقةأخرى، أُنشئت   

وحيث إن تلك األفرقة ليست هيئات قضائية،       .  االحتجاز أو إطالق سراحه    قيده  ؤب إبقا ، ما إذا كان من املناس     موقوف
 اجللسات أو التشاور مع مجيعوال ميكن هلؤالء أن حيضروا .  احملتجزين من الفراغ القانوين الذي يوجدون فيهُتخرجفإهنا ال 
ـ  يف معرفة مصدر االدعاءات كذلك احلق  وليس هلم   ،سرية ات على معلوم  طلعونهم خـالل تلك اجللسات، وال ي      يحمامي

اإلفراج نظر فيها فريق إىل     حالة   ١٩٤من بني   فقط   حالة واحدة    أدتديسمرب،  / كانون األول  ١٠وحىت  . املقدمة ضدهم 
 .  املعينعن
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وعقب .  ومينيان وسوداين  هم أسترايل معتقلني،  ، مثل أمام جلنة عسكرية أربعة       ٢٠٠٤أغسطس  / آب أواخر ويف -٢٤
 الوقائعسلسلة من   إىل   اإلنسان مراقبو منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق         أشارنوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢ يوم   جلسة

 .تثبت عدم وجود ضمانات كافية إلجراء حماكمة منصفة

  العراقيف الذين حتتجزهم قوات التحالف األشخاص )ب( 

 خيضع التقطت يف سجن أبو غريب، الذي         أشهر، فظاعة سلسلة أوىل من الصور      بضعة  منذ ،اكتشـف العـامل    -٢٥
 يشتبه يف ارتباطهم بتنظيم القاعدة، عراقيونلسـلطة قـوات التحالف، وهي صور تربز املعاملة الالإنسانية اليت تعرض هلا           

 مستشهداً  ،الدولية لصليب األمحر ا عن جلنة    ٢٠٠٤فرباير  / تقرير صادر يف شباط    وقدَّر. عادلةمن حماكمة   كذلك  وُحرموا  
 اعتقلوا التحالف   قوات يف املائة من األشخاص الذين أوقفتهم        ٩٠ و ٧٠ عن قوات التحالف، أن ما بني        ممثلنيرحيات  تصب
أبريل، / نيسان ٣٠ويف  .  فعلية اختفاء قسري حاالت   متاثل املعتقلنيعدد من هؤالء    حاالت  أن  إىل   التقرير   ويشري ."خطأً"

 تشرين  ١ منذ   احملتجزينيناير بالتحقيق يف حالة األشخاص      / كانون الثاين  بدايةتاغوبا، املكلف   .  أ األمريكيقـدم اجلنرال    
 تقريراً يصف فيه املمارسات اليت تشكل تعذيباً        العسكرية، التابع للشرطة    ٨٠٠ حتت مسؤولية اللواء     ٢٠٠٣نوفمرب  /الثاين

 خلصت ،٢٠٠٤ديسمرب /ومن جهة أخرى، ويف كانون األول .  اجلنود األمريكيون  حيتجزهماألشخاص الذين   مورس ضد   
حتت التعذيب يف   فيه   معتقل عراقي    تويف الذي   السجن"  فعالً يراقبون" إىل أن اجلنود الربيطانيني كانوا       بريطانـية حمكمـة   

 .عراقالجنوب شرق 

هو أيضاً   للمحاكمةعدم تقدميهم   ، وإن   خمتلفهلم وضع قانوين    عدد كبري من املعتقلني اآلخرين      مثة   العراق، ويف -٢٦
 .املقرر اخلاص ويستدعي عناية اللجنة قلق لدى مدعاة

  أفغانستانيف الذين حتتجزهم قوات التحالف األشخاص )ج( 

 املقدم عمالً بالوالية اليت ،)E/59/370(حالة حقوق اإلنسان يف أفغانستان عن  املستقل يف تقريره    اخلـبري  يقـدم  -٢٧
 اآلخرالة املوقوفني أو املسجونني يف أفغانستان يتضمن هو         حل شرحاً،  ٢٠٠٣/٧٧حددهتا جلنة حقوق اإلنسان يف قرارها       

 .ثري قلق اللجنةي ما

 يعتمد اخلبري   التحالف، باألشخاص املشتبه يف انتمائهم إىل تنظيم القاعدة الذين حتتجزهم قوات            يـتعلق  وفـيما  -٢٨
 صارخة هم ضحايا انتهاكات      أن هؤالء األشخاص   ويؤكد ،املستقل، الذي مل يتمكن من زيارهتم، على معلومات موثوقة        

الصليب  جلنةوتؤكد . اكمة منصفةحم الدويل، مبا يف ذلك احلق يف  اإلنساينلقانونلوللقـانون الـدويل وحلقوق اإلنسان   
ليها، وهو إ تصل أماكن سرية ال ميكن للجنة أن يف لفترة تصل إىل شهرين  اأشخاصاحتجاز قوات التحالف    األمحر الدولية   

وقدم اجلنرال األمريكي جاكويب، املكلف بالتحقيق يف املوضوع، تقريره يف          . جنيف صارخاً التفاقات    مـا يشكل انتهاكاً   
 .٢٠٠٤ديسمرب /يوليه، غري أن وزارة الدفاع اعترضت على نشره يف كانون األول/متوز

 ونتائجها للجنة اإلجراءات اخلاصة التابعة مبادرة )د( 

 الوارد  واملزاعم األعمال   ملا يساورهم من بالغ قلق بشأن     التابعة للجنة،   اإلجراءات اخلاصة   إن املسـؤولني عـن       -٢٩
 يؤذن ألربعة مقررين خاصني، منهم      أن،  ٢٠٠٤يونيه  /خالل دورهتم السنوية املعقودة يف حزيران     قد طلبوا،   ذكرها أعاله،   
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ملوقوفني، أو احملتجزين أو الذين     ألشخاص ا ل،  وقتويف أقرب    مشتركة   زيارةالقيام ب  هذا التقرير،    املقرر اخلاص الذي أعدّ   
 غوانتاناموزعومة يف العراق، ويف أفغانستان، ويف قاعدة        املنتهاكات  غريها من اال   أو   اإلرهابجتـري حماكمـتهم بتهمة      

 للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان     الكاملوغريها من األماكن، حىت يتأكدوا، كل يف إطار واليته، من االحترام            العسـكرية   
  الوثيقةانظر( بشأن ذلك الطلب مع حكومة الواليات املتحدة    رسائلوجرى تبادل   . علق هبـؤالء األشـخاص    الـيت تـت   

E/CN.4/2005/60/Add.1.( 

 " العدواحملارب" القانوين ل  بالوضع  تتعلق اعتبارات  )ه( 

ما  يف   فقطتكمن   هبا ال    والتشديد على وجوب القيام   الوارد ذكرها أعاله     اخلاصة يف الزيارة     اإلجراءاتأمهية  إن   -٣٠
 بل كذلك ألهنا -منذ فترة طويلة ما برح حمتجزاً  بعضهم حيث إن -احملتجزين ذاهتم يف  أثر إجيايب   قـد يكون للزيارة من      

 اجلدل الذي انطلق    من الوقوف على   الزيارة   ستمكِّن،  ذاته الوقت   ويف. سـتمكِّن من حتديد مركزهم القانوين وتوضيحه      
 . ال يعرب فيه األخصائيون فقط عن قلقهم، بل كذلك عامة الناسوالذيعلى الصعيد الدويل 

 من منهم العديد -املتمثلة يف إمكانية أن يظل بعض األشخاص إىل الوراء باخلطوة حسماً  القضايا  أكثر وتتصـل  -٣١
ال سيما بالنظر   أمر عسكري،   بناًء على    حمتجزين ألجل غري مسمى      -ن  ون ومسن وقاصرورمبا يكون من بينهم     املدنـيني،   

انتهاك تقدير، مبثابة على أقل هي، احلالة وهذه .  العدد نسبيا ذلكإىل العـدد الكـبري مـن األشخاص املعنيني وعدم دقة            
 . حياديةولحق يف حماكمة منصفة ويف الضمانات اليت توفرها حمكمة خمتصة مستقلة الناظمة لموعة من املبادئ والقواعد جمل

 واإلطار املعياري   آخر،أعاله واليت أسهبت فيها وسائط اإلعالم يوماً بعد         املشروحة   الواقع    حالة أمر  جانب وإىل -٣٢
 الدويل والقانون اإلنساين الدويل، يود اخلبري املستقل أن اإلنسانالـذي يطبقه عليها اخلرباء بصفتها انتهاكاً لقانون حقوق        

 على القانون الدويل    قيودا هذا اجلدل، واليت تتصل مبحاولة وضع         أكثر اجلوانب إثارة للقلق اليت اتسم هب       إىليلفت االنتباه   
، واستناداً إىل هذه    ١٨وكما أسلفنا يف الفقرة     ".  العدو احملارب"نتيجةً للوضع القانوين ل       املطـبق عـلى هؤالء احملتجزين       

 الدويل اإلنسان لقانون حقوق ئيةالوقا هبذه الفئة احملددة من األعداء تتضمن تطبيق القواعد         اخلاصةالـنظرية، فإن السمات     
 .والقانون اإلنساين بطريقة حمدودة أو ال ُتطبق إطالقا

 أو ال   ينطبق هي املرة األوىل عند التداول بشأن ما إذا كان هذا الفرع أو ذاك من القانون الدويل                  هذه وليسـت  -٣٣
 ذلك، يشري املؤلف إىل تقاريره املتتالية       علىل  وكدلي. إقصاء أو تقييد تطبيق االثنني    إىل  ينطبق، واليت يسعى فيها أشخاص      

 مبسألة حقوق اإلنسان وحاالت الطوارئ، وخباصة إىل الوثيقة         املعينبصـفته املقـرر اخلـاص لـدى اللجـنة الفرعية            
E/CN.4/Sub.2/1997/19،        ًبعض جادلت   يف أمريكا الالتينية خالل السبعينات، عندما        وقعت الـيت يسـرد فيها أحداثا

 ، حقوق اإلنسانممارسةجترب السلطات على تعليق قذرة  يعيش داخلياً حالة حرب غري تقليدية   البلد "أنالفعلية ب احلكومات  
لكون األمر ال يتعلق برتاع مسلح دويل، سارية،  ليست  الدويلأمام منتديات دولية، أن معاهدات القانون اإلنساين        زاعمةً،  

 يف ذلك أكثر    مبااألرض املشاع باملعىن القانوين ُيباح فيها كل شيء،         نوع من   وقد نشأ عن ذلك     . معلنةحبرب  وال حـىت    
 ).٣-٧الفقرة " (التصرفات وحشية واحنرافاً وأخطر انتهاكات حقوق اإلنسان

 محاية شارعة   توفرمن الالزم إعادة تأكيد بعض املبادئ األساسية اليت حتكم هذا املوضوع واليت             بـات    وعلـيه،  -٣٤
 :تهديد خطريل مجيع هذه احلقوق احتراميتعرض قوق اإلنسان يف حاالت الصراع أو العنف حيث مناسبة فيما يتعلق حب
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 حيدد يف الوقت    إال أنه  احلقوق يف ظروف استثنائية،      بعضبتعليق  يقبل  قانون حقوق اإلنسان الدويل     إن   )أ( 
 تلكوترتبط  . ودة إىل احلالة الطبيعية    والع ة ضمانات قانونية لصون احلقوق األساسي     تشكلسلسلة من املستلزمات اليت     ذاته  

 والتوقيت التناسبيني   والطبيعةطوارئ، والظروف اليت حتيط بإعالهنا واإلبالغ عنها،        الحالة  إعالن  الضـمانات بشـرعية     
  احلقوق؛بعضلتصرف إطالقا يف اللتدابري املعتمدة، وعدم قابلية 

ثابتة تتعلق بتلك اجتهادات ات اإلشراف الدولية هيئوضعت  يتعلق باحلقوق غري القابلة للتصرف،  وفيما )ب( 
 التعرض مجيع األوقات ومجيع األحوال بغية االمتثال للقواعد اليت حتكم احلق يف عدم              يفالضـمانات واليت جيب احترامها      

حلقوق املدنية   من العهد الدويل اخلاص با     ٧ املادة   تنص عليها ملعاملـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت         التعذيـب أو    ل
ــق يف    ــم احل ــيت حتك ــد ال ــية، والقواع ــةوالسياس ــادتني  حماكم ــبها يف امل ــواردة يف أغل ــفة ال  ٩ منص

  من العهد؛١٤و

على الضمانات القانونية املعترف ينطبق  التقيد به وعدمما  عدم القابلية للتصرف يف حق  أمبدأن   كمـا  )ج( 
ز من نص االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وتأكيد جلنة حقوق           ما يرب  ذلك. هبا كضمانات أساسية ملمارسة ذلك احلق     

 أن تقوض محاية احلقوق غري      شأهنا ال ختضع أبداً أحكام العهد املتصلة بالضمانات اإلجرائية لتدابري من            قد "أنه )١(اإلنسان
ــيدها ــز تقي ــافة". اجلائ ــك، وإض ــرى" إىل ذل ــرتني  ت ــواردة يف الفق ــاف ال ــبل االنتص ــنة أن س  ٣ اللج

ال جيوز ألي دولة " أنه يف أن نستنتج حمقني وهو ما جيعلنا ،"، ترد يف صلب العهد برمته٢، واملقترنة باملادة ٩ املادة من ٤و
] إسرائيل [CCPR/C/79/Add.3" ( وجود املراجعة القضائية الفعالة حلاالت احلبس      تستلزمطرف أن حتيد عن القاعدة اليت       

 والذي حظي بالدفاع الواجب يف احلكم       القضاء،على اللجوء إىل احلق يف املثول أمام        وينسحب هذا التحليل    ). ٢١الفقرة  
الستقالل السلطة  قدمي العهد    املتحدة، مصدقاً بذلك على تقليد       للوالياتالسـالف الذكـر الصـادر عن احملكمة العليا          

  البلد؛ذلكالقضائية يف 

 على ضمانات ينص   على حاالت الصراع،     قليطبَّالقـانون اإلنسـاين الدويل، الذي ُصمم        أن   كمـا  )د( 
 قضائية دنيا؛

 قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل        بني املـبدأ الذي تسترشد به العالقة القائمة         إن  )ه( 
: تايلومكَّن ذلك جلنة حقوق اإلنسان من اعتماد التفسري ال        . مبدأ تناغم وتكامل  هو   بل   اتساقليس مبدأ استبعاد أو عدم      

 الرتاع املسلح، ال ترى أثناء بعض عناصر احلق يف حماكمة عادلة هي عناصر يكفلها صراحة القانون اإلنساين الدويل   أن مبا"
 داخلية  اضطرابات سواء كانت تلك احلاالت ناجتة عن        ،" األخرى الطوارئهذه الضمانات يف حاالت     لتقييد  اللجنة مربراً   

 أي هتديد آخر للقانون والنظام؛أو صراع مسلح داخلي أو دويل أو 

                                                      

من ) ح(إىل  ) ج(فيما عدا ما ينص على خالف ذلك، فإن االقتباسات مستمدة من الفقرات الفرعية               )١(
 تسطري أضافه املقرر اخلاصوال.  للجنة املعنية حبقوق اإلنسان٢٩التعليق العام رقم 
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وجيب .  وُتدين أي فرد الرتكابه جرمية جنائية      ُتحاكم جيوز إال حملكمة قانونية أن       ال" اللجنة أنه،    وترى )و( 
 يف غري اجلائز تقييدها، فإن احلق يف عرض الدعوى أمام احملكمة لتبت دون إبطاء       احلقوقوحلماية  . احـترام افتراض الرباءة   

 عدم وجود هذه الضمانات     ويعترب". تجاز جيب عدم االنتقاص منه بقرار الدولة الطرف عدم التقيد بالعهد          مشروعية االح 
 األساسية مبثابة جمرد إنكار للعدالة؛

 للدول األطراف أن    جيوز ال"أنه  ب القانون الدويل،    يفرَع توافق   إ اللجنة جمدداً، عند تأكيد مبد     وذكّرت )ز( 
 اإلنساين أو القواعد اآلمرة للقانون الدويل، مثل        القانونب خملّ من العهد لتربير تصرف      ٤ أي ظـرف إىل املادة    يف  تـلجأ   

 للمحاكمة عن املبادئ األساسية     اخلروج مجاعية أو احلرمان التعسفي من احلرية أو         عقوباتاخـتطاف الرهائن أو فرض      
 ؛" مبا يف ذلك افتراض الرباءة،العادلة

 من العهد حقوقا ٤ احلقوق املشار إليها يف املادة كانت سواء ،ورها بأنه اللجنة أيضاً عن شع  أعربـت و )ح( 
" للفرد مجيع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة األصيلة يعاَمل "فإنـه غـري جائـز تقيـيدها أم ال،     

 ؛"قيدلت ال ختضع لغري املعلن االحتجاز حتظر أخذ الرهائن أو االختطاف أو اليتاألحكام "و

 .هذا املبدأيؤكد من العهد  ٥ من املادة ٢ و١اللجنة للفقرتني إن تفسري  )ط( 

ن إ و ،السليمعلى النحو   إن الطبيعة غري القابلة للتصرف لبعض احلقوق ترتبط بإقامة العدل           ،  القـول  وخالصـة  -٣٥
تأويلهما املتطابق من جانب هيئات  منأو  من القواعد الراهنة سواًءربز بوضوح، يلفرعي القانون الدويل  يمااحلالـتكامل  

الدويل احلايل ال ينص على أية إمكانية إلعفاء شخص من تطبيق  القانوينوعليه، فإن النظام . معاهداترصـد االمتثال لل 
أو ما سوى  اإلرهايب،  أواملخرب أو" والعد احملارب": أياً كان املصطلح القانوين املستخدمهذه هي احلال . تلـك القواعد 

 .أمام القضاء املثولوحماكم الواليات املتحدة اعترفت بعدم منح استثناءات للحق يف . كذل

  ضمانات قضائيةدون انتشار اللجوء التعسفي لالحتجاز اإلداري - دال

 أو عززت   اعتمدت ،" العدو احملارب" وأحياناً استلهاماً من شخصية      ، نظـرية مكافحـة اإلرهاب     اسـتنادا إىل   -٣٦
من   قضائية، متكنها حسب السياق،    رقابة أية   خارج الصكوك القانونية اليت ختوهلا سلطات احتجاز         دول ةحكومـات عد  

وسعياً لتحقيق . اللجوءطاليب  اإلرهاب، أو معارضني سياسيني، أو الجئني أو   يفضلوعهم  احـتجاز أشـخاص يشتبه يف       
منها عادة املتعلق ( القانون هلا اليت خيوهلا  ذاته، تلجأ دول أخرى على نطاق واسع إىل سلطات االحتجاز الوزاري        اهلـدف 

 اليت تقدمت هبا منظمة األمم املتحدة لتلك الدول خالل       امللحة، وذلك رغم الطلبات     )بالـنظام العـام أو األمـن الوطين       
ىل أهنا ختوِّل  إنظراً عن اللجوء إىل تلك األدوات القانونية اليت تتعارض مع القانون الدويل باالمتناعالعشـرين عاماً املاضية    

 .لدول سلطات استثنائية دون احلاجة إىل إعالن حالة االستثناءا

 املتعلق باألمن الوطين واملثري لكثري من اجلدل ال يزال سارياً،           ١٩٦٠وعـلى سبيل املثال، فإن قانون ماليزيا لعام          -٣٧
 ألمن الدولة أو حلياهتا االقتصادية؛       أنه يشكل هتديداً   يفويسـمح للشرطة بإيقاف، دون أمر أو حتقيق، أي شخص يشتبه            

 فترة  ميدد ستني يوماً، وميكن لوزير الداخلية بعد ذلك، دون تدخل السلطة القضائية، أن              لفترةاالحتجاز  وجيـوز متديـد     
 يف هناية تشرين ، امللكأذنويف نيبال، . أجل غري مسّمى  االحـتجاز لسـنتني إضافيتني، وأن جيددها على ذلك النحو إىل            

ودون اخلضوع ألية رقابة     فيهم، دون توجيه هتم إليهم أو حماكمتهم،         مشتبه، بإيقـاف واحتجاز     ٢٠٠٤أكـتوبر   /األول
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وإحالة  املصري القانونجلنة حقوق اإلنسان تعريف اإلرهاب الوارد يف     وقد انتقدت   .  شهراً ١٢ إىل   تصلقضـائية، لفترة    
اكمة احمل اللجنة يف احترام تلك احملاكم ملبادئ        وشككتالطوارئ،  حملاكم العسكرية أو حماكم     إىل ا شتبه فيهم باإلرهاب    امل
الذي و ٢٠٠٤ديسمرب  /الصادر يف كانون األول    ،األمنإتباب   مكافحة اإلرهاب واجلرمية و    قانونانتقدت  كما  . نصـفة امل

، مواطنني غري   اجلهاز القضائي من   طعن، دون هتمة أو حماكمة، وألجل غري مسمى ودون          أن حتتجز لمملكة املتحدة   جييز ل 
 طردهم من البلد؛ وتظل األدلة املقدمة يف هذه احلاالت سرية           ميكنبريطانـيني يشتبه يف اشتراكهم يف أعمال إرهابية وال          

، ٢٠٠٤ديسمرب /األول كانون ١٦ويف .  فيه، الذي ال ميكنه إال أن يلجأ إىل حماٍم تعينه احملكمةللمشتبهوال تقـدَّم حـىت    
 إرهابية  قيامهم بأنشطة  ألجانب يشتبه يف     حماكمةن االحتجاز الوقائي لفترة غري حمددة ودون         جملـس اللوردات أ    اعتـرب 

 تعريفاً ٢٠٠٢مايو /ويف اهلند، يشمل قانون منع اإلرهاب الصادر يف أيار   .  اإلنسان حلقوقيـتعارض مع املعايري األوروبية      
 دون توجيه هتمة إليهم أو حماكمتهم       فيهممشتبه   احتجاز   وجييزإلرهاب، ويوسع سلطات التحقيق لدى الدولة       لمـبهماً   

 . ستة شهورتصل إىللفترة 

  مدنينيحماكمةهيئات قضائية عسكرية بغية إىل  اللجوء التعسفي - هاء

أياً كانت   على وجوب احترام نزاهة اجلهاز القضائي        ٢٠٠٤/٣٢ و ٢٠٠٣/٣٩ها  ي يف قرار  اللجـنة  شـددت  -٣٨
دت بإنشاء   املعترف هبا، وندّ   القانونية أن حتاكمه حمكمة عادية وفقاً لإلجراءات        كل فرد يف  حق   الظروف، وجّددت تأكيد  

ودعت الدول اليت   .  اهليئات القضائية العادية من صالحيتها     حرمانهدفها   إجراءات ال تتفق مع القانون       تستخدمحمـاكم   
 عندما  العامزأ من النظام القضائي      حماكم خاصة إىل ضمان أن تكون تلك احملاكم جزءاً ال يتج           أو حماكم عسكرية    أنشأت

 حسب األصول واملعترف هبا     املنشأة  النظامية أن تطبق هذه احملاكم اإلجراءات القانونية     إىل  يقتضي ذلك القانون الساري و    
 . يف استئناف اإلدانة واحلكماحلق ال سيمادولياً كضمانات للمحاكمة الرتيهة، 

ت، حيث إن احملتجزين يف غوانتانامو والعراق وأفغانستان تسري عليهم احلالة           ومن امللّح للغاية مراعاة هذه الطلبا      -٣٩
وعلى سبيل املثال،   . ومن امللّح كذلك معاجلة حاالت املدنيني احملتجزين يف العديد من البلدان األخرى           . املشـروحة أعاله  

الحتجاز التعسفي من قلق بشأن     يشـار إىل مـا يسـاور جلنة حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب والفريق املعين با               
قانون كما يقلقها   . التعسفيبـيالروس، حيث ميكن للقضاء العسكري حماكمة مدنيني وتطبيق أحكام من قبيل االحتجاز              

لشرطة سلطات اعتقال واسعة النطاق     ا خيوِّل   الذي ، يف باكستان  ١٩٩٧أغسطس  / آب ١٣مكافحـة اإلرهـاب املؤرخ      
 ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٣١ القانون الذي استكمله األمر الصادر يف        وهوهاب،  وينشـئ حمـاكم خاصة ملكافحة اإلر      

 حملاكمة جديدة تتألف من قائد عسكري رفيع املستوى تعينه احلكومة ومن قاضيني مدنيني              حماكم يقضـي بإنشاء  الـذي   
 .املشتبه فيهم باإلرهاب

 وغواتيماال  والربتغالمدهتا إيطاليا وباراغواي    اعت` ١`: الترحيب مبا يلي  املقـرر اخلاص بالغ     يرحـب    وعلـيه،  -٤٠
التدابري اليت اختذهتا ` ٢` احملاكم العسكرية؛ و  صالحياتحلد من   قوانني ا وفرتويـال ونيكارغوا وهاييت وهندوراس واليونان       

المتثال رصد ا هيئات  عن   آراء   عقب صدور  وفرتويال وكولومبيا والنرويج ونيكاراغوا وهاييت       وغواتيماالريو  ببوليفـيا و  
 االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان     باستبعاد طالبت   اليت للجنة   التابعةاإلجراءات اخلاصة العديدة    عمال ب معاهدات و لـل 

 .٢٠٠٤ عام مطلعإلغاء اهليئة القضائية اجلنائية العسكرية يف بلجيكا يف ` ٣`ومن صالحيات احملاكم العسكرية؛ 
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 حلقوق  الدوليةحملاكم العسكرية يف إطار احترام املعايري       ال من جانب     الـدول على إقامة العد     مسـاعدة  وبغـية  -٤١
الوثيقةانظر  ( اإلنسان   حقوقإطـار اللجـنة الفرعـية لـتعزيز ومحايـة           مـبادئ يف    اإلنسـان، جيـري الـنظر يف        

E/CN.4/Sub.2/2004/7 ( وساهم يف .  مستقبالً ميكن أن حيظى بأوسع موافقة ممكنة       اللجنة أجل عرض مقترح على      مـن 
 القضائية  النظمغري احلكومية وأعضاء خمتلف     املنظمات   عدد من خرباء املنظمات احلكومية الدولية و       الناظمةهـذه العملية    

 . العسكرية

مـا يترتب على مكافحة اإلرهاب والتدابري املتخذة حتجُّجاً          - واو
 باألمن الوطين من آثار يف حقوق اإلنسان األخرى

االعتقاالت وعمليات االحتجاز يف إطار مكافحة      صالحية الرقابة على    فقط من   رَّد  مل جت السـلطة القضـائية     إن   -٤٢
 ، األساسية واحلرياتالتمتع مبجموعة من احلقوق     تقييد  الدول  ، بل إنه قد مت يف العديد من          أو العتبارات أمنية   اإلرهـاب 

 : املثالعلى سبيلمنها و

 اخلاصة، وال سيما سرية املراسالت اخلاصة احلياة احترام الرأي والتعبري، واحلق يف حرية )أ( 

لقوات العسكرية  ل  جييز ٢٠٠٣ مكافحة اإلرهاب الصادر يف هناية عام        قانونفإن  يف كولومبيا، على سبيل املثال،       
الوثيقة انظر  ( ومراقبة املراسالت اخلاصة     ةاهلاتفيعلى املكاملات    أمـر قضـائي، تفتـيش األشـخاص والتنصـت            ودون

E/CN.4/2004/64/Add.3(خمالف أن هـذا التعديل  ٢٠٠٤أغسـطس  / آب ٣٠ وأعلنـت احملكمـة الدسـتورية يف         ؛ 
 لدستور؛ألحكام ا

 والتظاهر تكوين اجلمعيات والتجمع حرية )ب( 

 سنوات،لفترة ثالث العمل به د ُمدِّ قد )١٩٥٨(١٦٢ الطوارئ رقم قانون أن أُفيد سبيل املثال، علىيف مصـر،    
 اهرات والتجمعات يف األماكن العامة؛مينع اإلضرابات واملظهو و

 اللجوءوطاليب  الالجئني حقوق )ج( 

 يف السويد ونيوزيلندا، أن التشريعات اجلديدة واملمارسات         على سبيل املثال    حقوق اإلنسان،  جلـنة  الحظـت  
 .طردهمللحد من حاالت أية آلية تستبعد  اللجوء املشتبه فيهم باإلرهاب طاليب على املطبقة

 إقامة العدل يف الفترات االنتقالية - رابعاً

 د معقّ حتّد- ألف

 أو اقتصادياً سياسياً سواء كان -بلد ما يشهده  عندما يتجه صراع     هائلة القضائية أيضاً حتديات     السلطة تواجـه  -٤٣
دة بناء   ظروف التحول حنو الدميقراطية وإعا     وتتهيأ حنو التسوية    -أو مؤسسـياً أو مجـيع تلـك اجلوانب يف الوقت ذاته             

 كبرية، وتكون الصعوبات إلعادة     الترّدي وتكون خماطر    متعددة،الواجب تسويتها   وعندئذ، تكون املشاكل    . املؤسسـات 
تضميد جراحه  إىل  حتوله بصمة خاصة به، ساعياً، رغم تعقد األزمة،         مرحلة   كل بلد على     ويضفي. بـناء املستقبل هائلة   
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على  فورية أو،    إصالحاتإدخال  إىل   وحسب السياق، تسعى احلكومة      . ومـن خالل املؤسسات املتوفرة لديه      بطريقـته 
.  السابقة االضطراباتعوامل وعناصر   بقاء  مع مرور الزمن بسبب استمرار      تلك اإلصالحات   العكـس، تتوقع أن جتري      

ت، وبسرعة ال    املؤسسا تعزيزالعمل يف الوقت ذاته على       قُُدماً مع ، دفع العملية    األحوالمن   أي حال يف  ومـن غري اهلني،     
 .ال تؤدي إىل انتكاسهاالعملية أو هذه تنال من إجناز 

 وحماكمةهي مكافحة اإلفالت من العقاب وإثبات احلقيقة        إحلاحاً  تحديات  أشّد ال العدل، فإن   إقامة   جمـال  ويف -٤٤
 تواجهقد  دة   السلطات اجلدي  أنغري  .  جرب الضرر الالحق بالضحايا والتعويض هلم      فضـال عن  املسـؤولني ومعاقبـتهم،     

نهم اجملرمون ذاهتم ويف الوقت الذي اعتمد        من جانب قضاة عيّ    اجملرمنيكيف ميكن حماكمة    : وعلى سبيل املثال  . معضالت
انتقالية هي   مبرحلة   مترتكون أولوية الدولة اليت     وقد  انتهاكات حقوق اإلنسان؟    على   قانون عفو آيل     السابقفـيه الـنظام     

ويف مواجهة  .  الناس  وبالتايل مصداقيتها لدى عامة    وحيادها،استقالهلا  وستعيد شرعيتها   هـري السـلطة القضائية حىت ت      طت
الوفاق، إىل حتقيق  واحلقائق إقامة آلية شبه قضائية لتقصي   تلجأ إىل  للدولة أن    ميكن ، وحسب السياق  ،ضخامة االنتهاكات 

 أنشئت  اليت احملكمةة مشتركة، على غرار      إقامة حمكم  على األمم املتحدة    االتفاق مع  القضـائية أو     اإلجـراءات جانـب   
 .ليوناريلس

 تشكيلها تطهري السلطة القضائية وإعادة - باء

 فإهنا هي السابق، تلويثاً شديداً بسبب خدمتها النظام    تهاث مسع  ميكن أن تلوَّ   أنه رغـم إن السـلطة القضـائية،       -٤٥
ـ  تطهري السلطة  من  الدولة   تتمكن   ولكي.  والعدالة احلقيقةها   من ا ينتظرو حيق هلم أن    يتالولضحايا  ا ة اليت يلجأ إليها   املؤسس
فإهنا تقوم عادةً بإعادة النظر يف طريقة تعيني القضاة وصرفهم، ال سيما قضاة احملكمة العليا اليت يناط هبا يف هناية                    ،  القضائية

هذا املسعى أن تراعي أمرين     وعلى الدولة يف    . املطـاف احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وصون سيادة القانون         
 أن أزمة شرعية السلطة القضائية ال تقتصر عادةً على جمرَّد عضوية احملكمة العليا، اليت ال ُتَعدُّ          `١`: اثـنني على األقل، مها    

 أن إقالة أعضاء احملكمة العليا الذين فقدوا أكثر من غريهم الثقة فيهم جيب أن تتم دون                 `٢`سـوى أبـرز خصائصها؛ و     
وتبعاً للبلد، ميكن أن تتخذ اإلقالة شكل الطرد، أو قد خيضع القضاة واخلرباء االستشاريون              . ل يف صراع مع القانون    الدخو

ويف احلالتني، توجد إمكانية اإلساءة وتصفية احلسابات، وعلى الدولة أن          . إىل عملية إعادة اختيار تستند إىل معايري جديدة       
 على األقل من أجل عدم تكرار احلالة السابقة وضماناً إلكساب القضاء سلطة تبذل قصارى جهودها للحيلولة دون ذلك، 

وإن تطهـري اجلهاز القضائي دون احترام املعايري الدولية للمحاكمة املنصفة أو املبادئ األساسية الستقالل               . ومصـداقية 
 اجملال السوابق الصادرة عن     القضـاء قـد يعمل على تقويض هذا اجلهاز بدالً من تعزيزه، وتكتسي أمهية خاصة يف هذا                

حمكمة البلدان  (واإلقليمي  )  اإلنسان حقوقجلنة  (حقوق اإلنسان، على الصعيدين العاملي      هيئات رصد االمتثال ملعاهدات     
  ).األمريكية حلقوق اإلنسان

  مكافحة اإلفالت من العقاب- جيم

 فإنه من غري النادر أن   العامة، على احلياة    اًطاغيلة  امطلب احلقيقة والعد  يكون  الصراع، حني   ما بعد    حـاالت  يف -٤٦
 ، الذايت اعتمدها املسؤولون عن انتهاكات حقوق اإلنسان       بالعفوجتـد السـلطات اجلديدة نفسها وريثة قوانني أو أوامر           

على دون أن تعرض السكان إىل أعمال عنف        حتدي إبطال تلك التشريعات      تواجهتلك السلطات أنفسها    وبالـتايل جتد    
 احلقيقة السلطات اجلديدة ذاهتا إىل ضمان السلم االجتماعي الفوري على حساب         تسعى  وقد  . منهاوا  داستفن ا أيـدي م  
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خطر بالغ مع ما يترتب على ذلك من وبشـأن انتهاكات حقوق اإلنسان وجرب الضرر األديب والتعويض املادي للضحايا،    
 .اإلفالت من العقابإضفاء صفة مؤسسية على تمثل يف ي

 تؤكد جلنة حقوق والسياسية، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية      ٧ على املادة    ٢٠ العام رقم    التعلـيق  ويف -٤٧
وبصورة عامة، فإن .  منحت العفو فيما يتعلق بأفعال التعذيب   قد الحظت اللجنة أن بعض الدول       وقد: "اإلنسـان ما يلي   

 واليتها نطاقضمان عدم وقوع هذه األفعال يف يف ألفعال، والتحقيق يف هذه ايف مع واجب الدول تتعارض حاالت العفو  
 األفراد من اللجوء إىل سبيل انتصاف حرمانوال جيوز للدول . ضمان عدم حدوث هذه األفعال يف املستقبليف القضائية؛ و

نه مل يعد  فإ،ومن جهة أخرى). ١٥الفقرة  (." االعتبار على أكمل وجهإعادةفعـال، مبا يف ذلك احلصول على تعويض و  
عن عفو  منح   باتفاقات جنيف،    امللحق من الربوتوكول الثاين     ٦ من املادة    ٥ للفقرة   واسع مبوجب تفسري    ، املسموح به  من

 .الداخليةجرائم دولية خطرية ارتكبت يف سياق الصراعات 

 دراسة  ما يرد يف ، على حنو  اإلفالت من العقاب بواسطة قوانني العفو     وتـرفض احملـاكم الوطنية واإلقليمية منح         -٤٨
وعلى حنو ما ُتَبيِّنه وقائع حدثت      ) (E/CN.4/2004/88نتليتشر  تـتعلق باإلفالت من العقاب قدمتها إىل اللجنة السيدة أورَ         

املرحلة  السلطوي أو خالل     النظام فقـد ألغت األرجنتني وبولونيا وشيلي قوانني العفو اليت اعتمدها            ،وعلـيه . مؤخـراً 
ها املدنيني لتمكني احلكومة من تسليم      ي وأوروغواي قانون  األرجنتنيونقحت  . التزاماهتا الدولية  ب ختـلّ ، والـيت    االنتقالـية 

دمي طلب للحصول على    ق ت دون الشخص املختفي من     شؤون أقرباء الضحايا من تصفية      متكن"  قسري اختفاء"شـهادات   
اختذت وأكدت قرارات عديدة    . األخالقية غري مقبول من الناحية      الكثريون وهو فعل يعتربه     ،" افتراضية وفـاة "شـهادة   

وتشري الدراسة السالفة   . الدويلالقانون  املشمولة يف    العفو مع التزام الدول مبعاقبة اجلرائم اخلطرية         تدابريعدم توافق   مؤخراً  
؛ وإىل قرار عام     البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن تدابري العفو       جلنةالذكـر إىل السوابق القضائية الثابتة الصادرة عن         

 األمر الصادر عام    وإىل عـن احملكمـة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بشأن جرائم مثل التعذيب؛              الصـادر  ١٩٩٨
 ؛١٩٩٣موريتانيا عام   الصادر يف    رغم العفو    الفرنسية عن حمكمة النقض الفرنسية الذي يؤكد صالحيات العدالة          ٢٠٠٢
 إسبانيا يف التحقيق اجلنائي بشأن الرئيس الشيلي السابق آغوستو بينوشيه،           ةصالحيذي يؤكد    قرار العدالة اإلسبانية ال    وإىل
 احلصانة اليت يتمتع هبا مناسباتويف شيلي، رفعت السلطة القضائية يف ثالث        . ١٩٧٨ قانون العفو الذايت الصادر عام       رغم

 يف رفع تلك احلصانة     وتنظر حاليا حلقوق اإلنسان،   ة  خطري انتهاكاتحملاكمته على   بذلك  متيحةً اجملال   اجلـنرال بينوشيه،    
ال حملكمة اخلاصة لسرياليون أخرياً أنه      با دائرة االستئناف    وأعلنت.  كميات هائلة من األموال العمومية     اختالس للتحقيق يف 

.  الدويل القانون  يعترب قاعدة ثابتة يف    ، وهو ما   جرائم خطرية مبوجب القانون الدويل     على عفواً أن تصدر     ما ميكن حلكومة 
وبيَّنت جلنة حقوق اإلنسان أن التدابري اليت تسهم يف إفالت مرتكيب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من العقاب أو اليت                   

  الضحايا وأسرهم ويعوَّض هلم    ُيجَبر ضرر أو  / و ن حيث حياكَم املرتكبون ويدانو    االنتهاكات،حتول دون التحقيق يف تلك      
وأعربت . والسياسية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       اليت ينّص عليها  مع االلتزامات   بري متنافية   هي تدا ،  على حنو فعال  

 انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان يف األرجنتني       عناللجـنة عن هذا الرأي عند النظر يف تشريعات متنح عفواً أو صفحاً              
 وهاييت  والنيجريلي وفرنسا ومجهورية كرواتيا ولبنان       والسلفادور والسنغال وش   الكونغووأوروغـواي وبـريو ومجهورية      

 اليت متكِّن مرتكيب أعمال التعذيب من اإلفالت        املماثلةواعتربت جلنة مناهضة التعذيب أن قوانني العفو والتدابري         . والـيمن 
سية أو الالإنسانية    مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القا         اتفاقيةوروح  مع نص   من املقاضاة تتعارض    

 وبريو والسنغال   واألرجنتني وجـددت اإلعـراب عـن هذا الرأي يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن أذربيجان               ، املهيـنة  أو
 .وقريغيزستان
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  لضحايالتعويض ال العدل وجرب الضرر وضمان إقامةاحلقيقة وإعادة  - دال

االنتقالية رحلة  املخالل  القيام به   الدولة  يتعني على     احلقيقة وإقامة العدل وحتقيق الوفاق الذي      إن واجـب تقصي    -٤٩
والواسعة اخلطرية   االنتهاكات    عن سؤولنياملوعلى الدولة أن تنيط بالعدالة العادية مهمة حماكمة أهم          . أشكاالً خمتلفة يتخذ  

ئة شبه قضائية، مثل    وبإمكان الدولة أن تنشئ هي    . ١٩٨٤ما قامت به األرجنتني عام      وهذا مثالً    .النطاق حلقوق اإلنسان  
أن ُيتخذ هذان   وميكن  . آخر بلداً   ثالثني تقصـي احلقائق واملصاحلة، على غرار ما قامت به جنوب أفريقيا وحوايل              جلـنة 

غري أنه ميكن   .  ليشيت وسرياليون  -وتيمور    وبريو األرجنتنييف  مثالً  حدث  على حنو ما    ،  متتاليني أو   اإلجـراءان متزامنني  
اللجنة أنشأ الرئيس الغوس    ،  فعلى سبيل املثال  .  اإلجراء أو ذاك أن تتباين تبايناً شديداً       هذاهلا  لآلجـال الـيت يتخذ خال     

من  عاماً   ٣٠، وذلك بعد    ١٩٩٠ إىل   ١٩٧٣ وحاالت التعذيب يف شيلي يف الفترة من         ة السياسي بالسجونالوطنية املعنية   
 . من الشهود٣٥ ٠٠٠ أدلة قدمها  إىليستند  تقريرا٢٠٠٤ًنوفمرب / تشرين الثاين٢٨الوقائع، وقدمت يف حدوث 

 األحكام  أساس على    فقط ال ميكن تقييم استقالل القضاة    املنازعات أو الفترة االنتقالية،      فترات ما بعد   وخـالل  -٥٠
 وتتضمن العناصر األخرى التنظيم املؤسسي .بناء على ما ُيصِدرونه من أحكامالصـادرة عنهم، واستقالل املدعني العامني     

 اليت  التدريب القضائية، وطبيعة القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية املطبقة، وفئة           للسلطةرجـة االستقالل املايل     ود
ومن مث، سيعزز استقالل السلطة . سواها تصرفهم، وما   قيدتلقاهـا القضـاة واملدعـون العامون، والسوقيات املوضوعة          

  القاضي بتقصي احلقيقة وحماكمة املذنبني     املعلن اهلدف   سعيا لتحقيق  املتخذة اإلجراءات   كانتالقضـائية أميـا تعزيز إذا       
 تشهد اليت   الدولةوعلى  .  جبهود دؤوبة إلرساء نظام قانوين وقضائي يقوم حتديداً على مبادئ االستقالل واحلياد            مقـترنةً 

يف جممل النظام القضائي    كذلك  نظر   حمددة، بل أن ت    انتهاكاتعلى   ةالقضائياملعاقبة  فقط  أال تكفل    جتاوزهتـا أزمـة أو    
وحتقيقاً هلذه الغاية، على احلكومة أحياناً أن تزيل كامل  .  القانون الدويل حلقوق اإلنسان    معواءمته  مل اًوطـريقة أدائه ضمان   

 . الترسانة القضائية واملؤسسية القمعية اليت أنشأها النظام السابقمقومات

عدم وجود معايري واضحة تتعلق بنوع      ل بل   وثقافية،ق اقتصادية واجتماعية    عوائل أيضاً التحول، ميكن    سـياق  ويف -٥١
 إمكانية جلوء األمر الذي حيد من   أن حتول دون إقامة العدل على حنو سليم،        األقليات،اجلـنس، أو جـنوح األحداث أو        

عدم وجود  ` ١`مثل  ض بسبب وجود ثغرات أخرى،       للعدالة أن تقوَّ   ميكنكما  .  نظام العدالة  إىلسكان  البعـض شرائح    
رتكاب باعـدم وجود إطار قانوين حلماية احملامني املدافعني عن األشخاص املتهمني            ` ٢` و ؛الشـهود آلـيات حلمايـة     

 تقصيلأعضاء يف جلنة    األفراد املطلوب منهم أن يصبحوا       ةتعريف مبهم لوظائف وصالحيات وحصان    ` ٣` و ؛نـتهاكات ا
  للمقاضاة على قانوينأساسعدم وجود   ` ٤` و وتطهريها؛سلطة القضائية   حمكمـة أو جهـاز ملراقـبة ال       يف  احلقـائق أو    
عدم وجود آلية   ` ٦` و ؛ القصرية لتقادم اجلرائم   اآلجال` ٥`و؛  قوق اإلنسان، مثل االختفاء القسري    معيَّنة حل انـتهاكات   

 .بعثات حفظ السلمرقابة على اهليئة اليت تتوىل اإلشراف على السلطة القضائية وإسداء املشورة إليها يف سياق 

فإن مصدر واليتها ونطاقها ومدهتا، واألشخاص املنتدبون ليكونوا         بلجان تقصي احلقائق واملصاحلة،      يتعلق وفيما -٥٢
وهذه اللجان ليست بديالً عن اهليئات  . أعضاء فيها، واإلجراءات املطبقة، واملوارد املالية املتاحة هلا هي أمور حامسة األمهية           

ب أن حتول دون مرافعاهتا ومن مث، فمن األمهية مبكان تأمني مجيع الضمانات املمكنة كيما تتوخى اللجنة                 القضائية وال جي  
 .املوضوعية يف عملها وحىت تفضي إجراءاهتا وتقريرها اخلتامي إىل إجراء قضائي مستقبالً، ال أن تعوِّق ذلك
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 أفغانستان، إىلوعليه، وبالنسبة  . ذه القضايا  من احلاالت الوطنية، رغم خصوصياهتا، وجاهة ه       العديـد  ويثبـت  -٥٣
، االنتقاليةرحلة  امل خاللضرورة وضع استراتيجية مؤقتة إلقامة العدل       )  أعاله ٢٧انظر الفقرة    (A/59/370يؤكـد التقرير    

اق، وفيما يتعلق بالعر.  مع مراعاة التقاليد املؤسسات، جهاز قضائي علماين مكتمل      ضرورة إنشاء  ذاتهيف الوقت   يؤكـد   و
لمعايري وفقاً ل  وظيفته أداء إعادة هيكلة اجلهاز القضائي حىت يتمكن يف هناية املطاف من            تيسرفإن استمرار حالة العنف ال      

 خطر شديد من أن  فثمة حسني وأهم مسؤويل النظام السابق،       صدامأما فيما يتعلق باإلجراءات املتخذة حملاكمة       . الدولـية 
 . حماكمة ال تستويف تلك املعايريإثر كمحإىل إصدار تلك اإلجراءات تؤدي 

  املمارسات اجليدة واألدوات اليت ميكن أن تيسر مهمة السلطات اجلديدة- هاء

ـ  -٥٤  التجارب من   املستخلصة للوقوف على أفضل املمارسات      املبذولةاجلهود  آنفاً   املشار إليها    الصـعوبات  رتفسِّ
. فظ السالم واحملاكم الدوليةحل ا عملياهت سياقمنظمة األمم املتحدة يف      ولدى من الدول    كبري عدد   لدىواملعارف املكتسبة   

 .خصائصها من احلاالت لكل منها واسعةواهلدف هو تقدمي ردود ممكنة على طائفة 

 ما بعد وجمتمعات تقريـر األمني العام بشأن سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف جمتمعات الصراع   إىل اسـتناداً و -٥٥
 بادر جملس األمن إىل حتديد املعايري الكفيلة بأن تشكل مرجعاً ،)(S/2004/616 ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٣ املؤرخ  الصراع،

 وتناولت  ، بالعدالة االنتقالية  يتعلق نظر اجتماع خرباء يف أساليب تعزيز قدرة املفوضية فيما           ،ومن جهة أخرى  . مسـتقبالً 
 . جانب البعثات امليدانية واإلدارات االنتقالية يف دول ما بعد الصراعمنعداد دليل تنفيذي لالستخدام العملي إاملداوالت 

ميكن  الكونغو الدميقراطية مجهوريةليشيت أو يف    - الـتجارب الـيت تشـهدها أنغـوال أو اجلارية يف تيمور           إن   -٥٦
تناول هذا املوضوع   رر اخلاص   ويقترح املق . القضائيةدولة القانون وإعادة بناء النظم      إقامة  عادة  إعمليات  االسترشاد هبا يف    

 .مبزيد من التعّمق عند إعداد تقريره القادم

  احملكمة اجلنائية الدولية- واو

 ولده إنشاء احملكمة    الذي أن نتطرق إىل العدالة يف مرحلة ما بعد الصراع دون اإلشارة إىل األثر اهلائل                ميكـن  ال -٥٧
 : وعلى الصعيد اهليكلي، نذكر   .  بالتطورات حـافالً ها   بالنسـبة إلـي    ٢٠٠٤اجلنائـية الدولـية، الـيت كـان عـام           

 االتفاقبدء نفاذ   ` ٢` رغم استمرار معارضة دول أخرى؛ و      األساسيروما   دول جديدة إىل نظام      مخـس انضـمام   ` ١`
 أمانة مجعية الدول    إنشاء` ٣`يوليه؛ و /اخلـاص باملـزايا واحلصـانات ألعضاء وموظفي احملكمة اجلنائية الدولية يف متوز            

 الذي  االتفاقالتوقيع على   ` ٤`سبتمرب؛ و / احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي يف أيلول       ويفألطـراف يف النظام األساسي      ا
 ذلك، فإن احملكمة    علىوعالوة  . أكتوبر/ تشرين األول  ٤حيـدد األسس القانونية للتعاون بني احملكمة واألمم املتحدة يف           

 موسيفيين، بادر املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية        الرئيسستناداً إىل رسالة من     وا. قضيتني اثنتني أصالً  تتناول بالدرس   
 ارُتكبت  احملكمة تندرج يف نطاق اختصاص    إىل فتح حتقيق يف ادعاءات بارتكاب جرائم         ٢٠٠٤يناير  /الثاين كانون   ٢٩يف  

ية ارتكاب تلك    مسؤول عزىوُت)  التنفيذ  حيز األساسيروما  وهو تاريخ دخول نظام     ( ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١يف أوغندا منذ    
 من الرئيس كابيال، فتح املدعي العام حتقيقاً بشأن         وبطلبأبريل،  / نيسان ١٩ويف  .  جـيش اللورد للمقاومة    اجلـرائم إىل  

، تندرج يف نطاق ٢٠٠٢يوليه / متوز١ يف إيتوري، منذ   وخباصةمـزاعم ارتكاب جرائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،         
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 خطوة هامة بالنسبة إىل العدالة      شكلي" تلك التحقيقات    فتح املدعي العام، فإن     اتتصرحيواقتباساً من   . احملكمةاختصاص  
 ". من العقاب ومحاية الضحايااإلفالتالدولية ومكافحة 

  والتوصياتالنتائج - خامساً

  القانون الدويلواحترام اإلرهاب مكافحة

 ١١ اعتداءاتغري أنه، وبعد ثالثة أعوام ونصف من        . يد باإلرهاب على التند ُمجِمع   الـدويل    اجملـتمع  إن -٥٨
 الدول، حيق لنا    بعض، وأمام تصاعد الظاهرة وآثار املعايري واملمارسات اليت وضعتها           االنتحارية ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول

الل الستني   على مكاسب القانون الدويل خ     هذاتأن نتساءل عن كيفية التصرف ملكافحة اإلرهاب واحلفاظ يف الوقت           
انتقائية بصفة  استخدمت الدول   تشري مجيع الدالئل إىل أنه، كلما        الشأن حالياً،    هو كما ،عرب التاريخ و .سنة األخرية 

 اجملال تتيح فإهنا داً ومربَّراً،حممو كان هدفها وحىت وإنذاتية، اللفعالية واالنتهازية ا ملعايري وفقاً الدويل القانونقواعـد   
 . القانونسيادةرية تنال من دعائم أمام انتهاكات خط

 ملكافحة اإلرهاب أو    املتخذة، فإنه ميكن أن يكون للقوانني والتدابري        السالفة الذكر  ذلك الوقائع    تبني وكما -٥٩
حمكمة مستقلة حمايدة املثول أمام  البدنية وحقهم يف احملتجزيناحترام سالمة جداً يف  خطرية آثار األمن لـلحفاظ على  
 فقط عندما ُيعلن رمسياً عن اندالع الصراع املسلح          ال حتدث  حنرافات عن قواعد القانون   الوا.  القانون منشـأة حبكم  

 التشريع  مضمون` ١` وهو أمر يؤدي إىل حتوالت جذرية يف      . أو حالـة االسـتثناء، بل كذلك يف حاالت أخرى         /و
حبق املثول أمام اإلجراءات، اليت تتعلق ` ٢`و؛ حكاماجلنائي، الذي يتصل مبؤهالت األشخاص، وباملخالفات وُسلّم اَأل

عسكرية أو حماكم   الاكم  احمل إىل جانب اللجوء إىل      ، الكفاءة القضائية  معايري` ٣` و ؛نصفةاملاكمة  احمل وضمانات   احملاكم
 . هيئات غري قضائيةإىل أو حىتستثناء، الا

 حقيقي يف سيادة القانون، إذ إنه، كما        احنسار مبدأ املساواة، األمر الذي قد يؤدي إىل حتّول         نشهد وعلـيه  -٦٠
يتبيَّن من أعمال هيئات رصد االمتثال للمعاهدات أو من العديد من اإلجراءات اخلاصة للجنة، تترتب على ذلك آثار 

كحرية الرأي والتعبري، أو احلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات، أو احلق يف اإلضراب، أو              (يف التمـتع حبقوق أخرى      
كاملهاجرين والالجئني وطاليب   (ومتتد هذه اآلثار لتشمل فئات أوسع من األشخاص         ) ام احلياة اخلاص  احلـق يف احتر   

 ).اللجوء، وأحياناً املعارضني السياسيني واألقليات

أمام هذه احلالة، ال بد للجنة أن جتدد تأكيد املبادئ الناظمة حلماية حقوق اإلنسان يف األزمات ويف مواجهة                   -٦١
 . اإلرهايب الذي يؤثر يف السكان املدنينياندالع العنف

بل على نقيض ذلك، فإن سيادة      . إن ختويـل الدول تعليق بعض احلقوق ال يعين ختويلها اختاذ تدابري تعسفية             -٦٢
 حتكمها سلسلة من الشروط واملبادئ الدولية اليت تعمل - هي حالة االستثناء -القانون تقتضي إقامة مؤسسة قضائية      

وكما أسلفنا  . مح للدول مبواجهة مجيع احلاالت االستثنائية دون اإلخالل بالتزاماهتا وبسيادة القانون          كضمانات وتس 
، ال توجد أية ذريعة حبكم الواقع أو قانوناً لكي ميتنع الشخص، أياً كانت صفاته، عن تطبيق القواعد                  ٣٤يف الفقـرة    

ثابة إنكار ألحد أهم املكاسب اليت حقّقها القانون        املعمـول هبـا يف القانون الدويل وأي تصرف خمالف لذلك هو مب            
 .الدويل خالل السنوات الستني املاضية
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 األمن  واحلفاظ على  بني مكافحة اإلرهاب     تعارض اجملتمع الدويل، ال يوجد أي       ه ما أعاد تأكيد   غرار وعـلى  -٦٣
على العكس، فإن تطبيق تلك     بل   ، الدويل اإلنساينالوطـين وتطبيق معايري القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون          

 . األمنولصون ملواجهة التهديدات اإلرهابية ةاملمكن ة الوحيدة، هي الطريقاملكمِّلة لبعضهااملعايري، 

  فيهمشتبه الضروري أن تتابع اللجنة مسألة استقالل القضاة واحملامني وجتدد تأكيد حق كل   فمـن  وعلـيه،  -٦٤
توكيل حماٍم يدافع    واألخالقية، ويف    اجلسدية يف احترام سالمته     -ه ومكان احتجازه     أياً كان مربر اعتقاله، وجنسيت     -

 خارج  حمتجزاً فيه يظل أي مشتبه     وعلى اللجنة أن تطالب بأال    . عنه، ويف مثوله أمام حمكمة منصفة ومستقلة وحيادية       
املوكلة إليهم يف أسرع وقت     داء املهام   نون من أ  املعيَّاألربعة   وأن يتمكن املقررون اخلاصون      ،سلطة قضائية نطاق محاية   

 .٢٠٠٤يونيه /يف حزيرانممكن وعلى النحو الكامل يف احلاالت املشار إليها يف طلب اإلجراءات اخلاصة املقدم 

 املتحدة أعمال األمم تكامل

 : منها إىل ما يلياخلاصيشري املقرر على وجه اخلصوص، و. طابع متكاملهلا  خمتلفة عمالمثة أ -٦٥

 اإلنسان اهليئات واإلجراءات اخلاصة حلقوق      ألعمال باإلرهاب، الدراسة االستقصائية     يتعلق مافـي  
 يف سياق مكافحة األساسية حبماية حقوق اإلنسان واحلريات  واملتعلقةالـواردة يف دراسـة املفوضة السامية        

 إطار  يف )(E/CN.4/2005/103ولدمانغالتقرير الذي قدمه اخلبري املستقل روبري       ؛ و )(A/59/428اإلرهـاب   
إجراء خاص لإلشراف   وضع  وينبغي للجنة أن تتوخى     . ٢٠٠٤/٨٧ اللجنة يف قرارها     حددهتا اليتالواليـة   

 اجلاري هبا العمل يف     املعايري مواءمة تدابري مكافحة اإلرهاب أو التدابري األمنية، املتخذة أو املعلنة، مع             عـلى 
 القانون الدويل؛ 

عسفي واملتزايد إىل القضاء العسكري، العمل اجلاري يف اللجنة الفرعية          التاللجوء  وفـيما يـتعلق ب     
العملية طابعاً  ويكتسي إجناز هذه    . للفـروغ مـن وضـع مبادئ حسن تصريف شؤون القضاء العسكري           

، ملفهوم أساسي   ٢٠٠٤/٣٢ نظراً إىل أنه يستجيب، على غرار ما طالبت به اللجنة يف قرارها              اسـتعجالياً، 
  اجلهاز القضائي؛سالمة بالتايل إىل احلفاظ على ويهدف ،"العدالة وحدة " قوامه

مل املعين باالحتجاز   افريق الع ال أعاله، اعتبارات    ذكرهاشكال وإجراءات االحتجاز الوارد     أل ونظراً 
 ؛E/CN.4/2005/6التعسفي الواردة يف تقريره 

املستقلة يف الدراسة    اخلبرية   قدمتها اليت   التوصـيات  يـتعلق بـاإلفالت مـن العقـاب،          فـيما  
E/CN.4/2004/88، إىل اللجنة جوانيه التوصيات املتعلقة بتحديث مشروع املبادئ اليت قدمها لوي سيما وال 

 رفع السرية   وقرار اإلنسان على صيانة احملفوظات الوثائقية املتعلقة بانتهاكات حقوق         بالعمل ،١٩٩٧عـام   
 هامة يف جمال مكافحة اإلفالت من العقاب؛وإن تنفيذ هذه التوصيات ميثل قطع خطوة . عنها

] اجلسيمة[نتهاكاتاالالتوجيهية بشأن حق ضحايا     و يـتعلق بالضحايا، املبادئ األساسية       وفـيما  
 لقانون اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب     ل] اخلطرية [نتهاكاتالواقـوق اإلنسان    حللقـانون الـدويل     ل
)E/CN.4/2004/57،التذييل األول .( 
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 من العهد   ١٤ بشأن املادة    ١٣ن مـبادرة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإعادة النظر يف تعليقها العام رقم              إ -٦٦
واملقرر اخلاص رهن إشارة اللجنة املعنية حبقوق       . الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هي مبادرة بالغة األمهية         

 القضاء العسكري يف ضوء املبادئ اليت تعكف اللجنة         `١`: يلياإلنسـان، ويشجعها على حتليل املسائل املتعلقة مبا         
 احلق يف حماكمة منصفة فيما يتعلق باألشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع، واألقليات،         `٢`الفرعية على وضعها، و   

 .لعقليةوالسكان األصليني وفئات اجملتمع الضعيفة جداً كاملعاقني وَمن يتلقون عالجاً يف مستشفيات األمراض ا

 إقامة العدل يف فترات ما بعد املنازعات والفترات االنتقالية

العمل على إقامة العدل يف الفترات االنتقالية، معتمدةً على اخلربة اليت            للجـنة أن تسهم بنشاط يف        ينـبغي  -٦٧
عدة الدول اليت   اكتسبتها الدول ومنظمة األمم املتحدة خالل العقود األخرية الستحداث أدوات ومراجع كفيلة مبسا            

ويكتسي إعداد تلك الصكوك، أمهية قصوى مع       . تدخـل يف فـترات انتقالية على التصدي ملا يواجهها من حتديات           
وسيعود املقرر اخلاص إىل تناول هذه املسألة يف        . مراعاة الطابع الفردي واملعقد لكل حالة وطنية من حاالت االنتقال         

كمة اجلنائية الدولية، اليت، بصفتها هيئة قضائية ُتكَمِّل احملاكم الوطنية وال           كما سيعود إىل تناول دور احمل     . وقت الحق 
تسـتثنيها، هلا ميزة إمكانية إجراء التحقيقات، ومقاضاة املسؤولية الرئيسيني عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد                

ك أو عندما تكون غري راغبة يف       اإلنسـانية وأعمال اإلبادة اجلماعية، عندما يتعذر على السلطات الوطنية القيام بذل           
 .القيام بذلك

  اإلعدامعقوبة

 باحلقوق  اخلاص اخلاص على التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل            املقرر يشجع -٦٨
ي التركي،  ويرحب باألحكام اجلديدة املدرجة يف القانون اجلنائ       .دف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    ااملدنـية والسياسية واهل   

 .املشجعة يف هذا االجتاه اليت اختذهتا كازاخستان ودول أخرىالذي مل يعد ينص على عقوبة اإلعدام، وباخلطوات 

 واحملامني القضاة تدريب

ُيبـيِّن هـذا التقرير أن إقامة العدل على النحو السليم تقتضي من القضاة واحملامني واملدعني العامني تدريباً                   -٦٩
، مبا يف ذلك التدريب أثناء العمل، مع مراعاة آخر مستجدات القانون والسوابق القضائية الوطنية،               قانونـياً متيـناً   

 ما هو قيد اإلعداد وما يتصل منها بالعدالة،         ا اإلنسان، مبا فيه   قوقاملعايري واملبادئ الدولية حل   ` ١ `ويشـمل ذلـك   
 املهنة على   آداب مبادئ` ٣`انون اجلنائي الدويل، و   الق` ٢` الدويل والقانون الدويل لالجئني، و     اإلنساينوالقـانون   

 .الصعيدين الوطين والدويل

 وال  جنسية، يشمل هذا التدريب السوابق القضائية الدولية املتعلقة بالظروف اليت ميكن جلرائم             أن وجيـب  -٧٠
ا ييسر، يف   مب ،نياجلنس كل من  وبصفة عامة، التوعية بقضايا      ُتَصنَّف يف عداد اجلرائم الدولية،    سـيما االغتصاب، أن     

على قاعدة  ال ال تعترب وهي حالة   . الرجل مع   على قدم املساواة  مجلـة أمـور، وصـول املرأة إىل الوظائف القضائية           
 ".الشرف جرائم"ارتكاب ستمر فيها ييف البلدان اليت وليس فقط طالق، اإل
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 الدول التعاون مع آليات

 استكشاف  املفيدوعليه، فمن   . ملحوظا وميكن أن حتفز تقدماً      ، فرصة للحوار املرن واملثمر    البعـثات  تتـيح  -٧١
 . تقتصر على بعثتني يف السنةالبعثاتالقواعد النافذة اليت جتعل تلك على إمكانية تطبيق مزيد من املرونة 

 ثمر،امل رلتطول أدواتأن تكون  ميكن  تبادل الرسائل مع الدول بشأن املزاعم،       وللنداءات العاجلة   ا أن كمـا  -٧٢
مشروع اإلصالح القضائي يف إيطاليا     بشأن   نداء املقرر اخلاص     علىرئيس مجهورية إيطاليا    عـلى حنو ما يظهر من رد        

 ).٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧ عن األمم املتحدة يف الصادرانظر البيان الصحفي (

 ورابطاتول املستفيدة   ، مع الد  للتباحث باخلدمات االستشارية واملساعدة، فقد حان الوقت        يتعلق وفـيما  -٧٣
 .املستقبل استراتيجياتستخالص الدروس من عقود من التجربة وحتديد  بغية االقضاة واحملامني،

وهو دور ينبغي ضمان استقالل السلطة القضائية، يف  القضـاة واحملامني أن تؤدي دوراً    لـرابطات  وميكـن  -٧٤
ة االنتقالية حمافل مثمرة جداً للتدارس والتشاور، مبا يف ذلك وميكن هلذه الرابطات أن متثل يف الفتر. تشجيعه باستمرار

 .لفائدة األمم املتحدة وغريها من األطراف الدولية

- - - - - 


