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  وجزم

 ١٧لفترة من    األنشطة الرئيسية اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص يف ا         ، بعد املقدمة،  يبني الفصل األول من هذا التقرير       
ويعرض جوهر التقرير، الوارد يف الفصل الثـاين،        . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

ويشدد الفـرع   . عدداً من بواعث القلق الذي يساور املقرر اخلاص بشأن دور وكاالت االستخبار يف مكافحة اإلرهاب              
مل لتنظيم الصالحيات الواسعة اليت أُسندت إىل وكاالت االستخبار غداة          على احلاجة إىل إطارٍ تشريعي حمدد وشا      " ألف"

 املعلومـات االسـتخبارية      وتقاسـم  وقـد أدى مجـع    . ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١اهلجمات اإلرهابية اليت حدثت يف      
 -" البشريةاالستخبارات  "إىل عدة انتهاكات للحق يف اخلصوصية وملبدأ عدم التمييز، يف حني أدت             " اتاإلشار"باعتراض

 إىل أمور وصلت إىل انتهاك القواعد اآلمرة من قبيل حظـر      -أي مجع املعلومات االستخبارية بواسطة التواصل الشخصي        
  .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية

رات أنشطة لة السياسية والقانونية ظروف يّسرت مزاولة وكاالت االستخبا    ءوتفيد األدلة بأن انعدام الرقابة واملسا       
من الفـصل  " باء"وتعالَج هذه املسألة على امتداد التقرير، لكن املقرر اخلاص يبحث بوجه التحديد يف الفرع         . غري قانونية 

ويوضح املقرر اخلاص التزامات    . الثاين التحديات اليت تثريها يف هذا السياق زيادة التعاون فيما بني وكاالت االستخبارات            
نسان عند قيام وكاالهتا االستخبارية بعمليات مشتركة ومشاركتها يف االستجوابات وإرسـال            الدول يف جمال حقوق اإل    

  .معلومات استخبارية أو تلقيها الستخدامها يف العمليات

وإذا بدر من وكاالت االستخبار سلوك خمالف للقانون، ُيحتمل أن يكون مسؤولون حكوميـون قـد غـضوا          
ويف هذا السياق ينظر املقرر اخلاص يف أفضل املمارسات لدى هيئات إشراف . به سراً أوعزواالطرف عنه إن مل يكونوا قد 

أن تلك اهليئات ال ميكن أن تتعلل بأحكام احلصانة املتعلقة بأسرار الدولـة أو  " جيم"ويربز املقرر اخلاص يف الفرع    . خمتلفة
نسان بإجراء حتقيقـات مـستقلة يف االنتـهاكات         بالصاحل العام كي تتجاهل التزاماهتا اإلجيابية مبوجب قانون حقوق اإل         

  .اجلسيمة حلقوق اإلنسان وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا تلك االنتهاكات

وكـاالت االسـتخبارات واجلمعيـات    (الفاعلة الرئيسية هات وتقدم يف الفرع اخلتامي توصيات إىل خمتلف اجل    
هبدف حتسني مساءلة وكاالت االستخبارات يف سياق مكافحة        ) م املتحدة التشريعية احمللية والسلطات التنفيذية احمللية واألم     

  .اإلرهاب
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  دمةمق

هـذا  . يقدم املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب               -١
ـ ، ٦/٢٨ وقرار جملس حقوق اإلنـسان  ٦٢/١٥٩التقريَر، إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقرار اجلمعية العامة   بني ـوي

 / كـانون األول   ٣١ إىل   ٢٠٠٧نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١ الفترة من    جوهر التقرير األنشطة اليت قام هبا املقرر اخلاص يف        
وتتـضمن  . ، ويركز موضوعه على دور وكاالت االستخبارات ومراقبتها يف سياق مكافحة اإلرهـاب            ٢٠٠٨ديسمرب  
 / أيـار  ١٤  إىل ٧ وتقريراً عن بعثة تقصي احلقائق اليت أجريت يف إسبانيا يف الفترة من              )١(بالغاتال اً عن  تقرير تاناإلضاف
  .)٢(٢٠٠٨مايو 

وقد وجهت  . وخبصوص الزيارات القطرية املقبلة، يأمل املقرر اخلاص إجراء بعثة إىل تونس قبل تقدمي هذا التقرير                -٢
ومل ترد ردود بشأن طلبات     .  لكنها مل ترد على طلب تقدمي مواعيد حمددة للزيارة         ٢٠٠٨يونيه  /احلكومة دعوة يف حزيران   

  .وقد طلب املقرر اخلاص مؤخراً زيارة بريو وتايلند وشيلي.  باكستان واجلزائر والفلبني وماليزيا ومصرالزيارة املوجهة إىل

   أنشطة املقرر اخلاص-أوالً 
 كانون  ٣١ إىل   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١قام املقرر اخلاص، وفقاً لواليته، بعدد من األنشطة يف الفترة من              -٣

  .أدناهأنشطته وترد أبرز . ٢٠٠٨ديسمرب /األول

، قدم املقرر اخلاص تقاريره إىل جملس حقوق اإلنسان يف        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ١١يف الفترة من      -٤
واجتمع مبمثلي البعثات الدائمة لكل من إسرائيل وباكستان وروسيا والفلبني ومـصر            . دورته السادسة املعقودة يف جنيف    

التواطؤ بني الدول يف    : إعادة النظر يف املسؤولية الدولية    " يف تظاهرتني موازيتني مها       وشارك ،والواليات املتحدة األمريكية  
  ".محاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب: نامواوانتغما بعد "و" سياق انتهاكات حقوق اإلنسان

 األورويب بشأن   - ريب، شارك املقرر اخلاص، يف إطار احلوار الع       ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤و ١٣يومي  ويف    -٥
حقوق اإلنسان، يف اجتماع فريق عمل معين باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ُعقد يف القاهرة وكان موضوعه تـدابري                 

مـارس  / آذار ٥واجتمـع يف    . واجتمع املقرر اخلاص أيضاً باجمللس القومي املصري حلقوق اإلنـسان         . مكافحة اإلرهاب 
ون القانونية واجملالس النيابية ملصر بغية مناقشة التحديات اليت تواجهها الدول لضمان             يف جنيف بوزير الدولة للشؤ     ٢٠٠٨

  .احترام حقوق اإلنسان لدى صياغة تشريعات مكافحة اإلرهاب

بروكسل هبدف تقدمي عرض أمام الفريق العامل املعـين         إىل  املقرر اخلاص   توجه  ،  ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٣ويف    -٦
  .لس االحتاد األورويب واالجتماع مبنسق مكافحة اإلرهاب يف االحتاد األورويبحبقوق اإلنسان التابع جمل

  . الدائمة لكل من السلفادور ومصر جبنيف، اجتمع املقرر اخلاص مبمثلي البعثة٢٠٠٨فرباير / شباط١٨ويف   -٧

                                                      

)١( A/HRC/10/3/Add.1.  
)٢( A/HRC/10/3/Add.2.  
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يف كوبنهاغن عنواهنا   ، ألقى املقرر اخلاص حماضرة يف املعهد الدامنركي حلقوق اإلنسان           ٢٠٠٨مارس  / آذار ٤ويف    -٨
  ؟" ردة فعل عنيفة أم فرصة أيضاً-سبتمرب / أيلول١١حقوق اإلنسان بعد "

، ألقى املقرر اخلاص حماضرتني عامتني يف ملبورن وسيدين على التـوايل            ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ و ١٩  يومي ويف  -٩
  .بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

قرر اخلاص حماضرة عامة يف سان بطرسربغ بـشأن حقـوق اإلنـسان             ، ألقى امل  ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٣ويف    -١٠
  .ومكافحة اإلرهاب

، شارك املقرر اخلاص يف نيويورك يف اجتماع فرقة عمل األمم املتحـدة             ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٠و ١٩يومي  ويف    -١١
حبماية حقوق اإلنسان يف سـياق      واملقرر اخلاص عضو يف األفرقة العاملة املعنية        . املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب     

  . ومكافحة استعمال اإلنترنت ألغراض إرهابية؛ ودعم ضحايا اإلرهاب وإبراز معاناهتم؛مكافحة اإلرهاب

مع فرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم عن بعد   ، شارك املقرر اخلاص يف اجتماع       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ويف    -١٢
، وقدم عرضاً كتابياً بشأن عناصر حقوق اإلنسان املعتمدة يف مشروع منوذج مكتـب              املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية   

  .األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية املتعلق باألحكام التشريعية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب

تماعـاً  واشنطن العاصـمة وعقـد اج    إىل  املقرر اخلاص   توّجه  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ إىل   ٩ويف الفترة من      -١٣
وشارك يف اجتماع عمل مع . رس نظمه مركز التعاون العاملي يف جمال مكافحة اإلرهابنغغري رمسي ألعضاء الكوتوجيهياً 

مكتب الشؤون القانونية لوزارة خارجية الواليات املتحدة هبدف مناقشة التطورات القانونية املتعلقة بالقضايا املعروضـة               
. )٣(نامو وتقنيات استجواب املشتبه بأهنم إرهابيون يف إطار متابعـة تقريـر بعثتـه      انتعلى اللجان العسكرية يف خليج غوا     

وشارك املقرر اخلاص أيضاً يف ندوة نقاش معقودة يف اجلامعة األمريكية بشأن تنفيذ استراتيجية األمـم املتحـدة العامليـة         
  .ملكافحة اإلرهاب

متوسطية املتعلقـة    - براغ للمشاركة يف الندوة األورو      إىلاملقرر اخلاص   توجه  ،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ويف    -١٤
 اليت تـشاركت يف تنظيمهـا وزارة الـشؤون        ،باحترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب وفقاً للقانون الدويل         

  . حتت رئاسة سلوفينيا لالحتاد األورويب،اخلارجية للجمهورية التشيكية واملفوضية األوروبية

، حضر املقرر اخلاص االجتماع السنوي لإلجراءات اخلاصة يف         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٧ إىل   ٢٣ن  ويف الفترة م    -١٥
  .كما عقد اجتماعاً رفيع املستوى مع البعثة الدائمة لكل من تايلند وتونس.  عشرةدورته اخلامسة

: الطريان الـدويل  قانون  "اجتماع خرباء بشأن    ، يف جنيف،    ، ترأس املقرر اخلاص   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤ويف    -١٦
قد برعاية الصندوق االستئماين لإلنصاف  ُع،"تعزيز الضمانات القانونية ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب

وكان من بني احلاضرين ممثلون قانونيون من منظمة الطريان املدين الدويل           . ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     
  .اابعة جمللس أوروبوجلنة البندقية الت

                                                      

)٣( A/HRC/6/17/Add.3. 
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املخاطر واخليارات بالنسبة   : اإلرهاب"بشأن  ندوة خرباء   ، شارك املقرر اخلاص يف      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦ويف    -١٧
برعاية اجمللس الدويل لسياسة حقوق اإلنسان يف معهد الدراسات         ندوة   ال ه هذ ت، وقد عقد  "إىل منظمات حقوق اإلنسان   
  .ت الدولية واإلمنائيةالعليا يف جنيف املعين بالدراسا

، أجرى املقرر اخلاص مشاورات يف جنيف، يف إطار إعداد تقريريه         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٨ إىل   ١٤ويف الفترة من      -١٨
  .واجتمع أيضاً باملمثل الدائم لباكستان. إىل اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان

اع أفرقة خرباء يف معهـد اجلامعـة األوروبيـة          ، عقد املقرر اخلاص اجتم    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٩ و ١٨ويف    -١٩
ومول هذا االجتماع معهد حقوق اإلنسان يف جامعة أبو أكادميي، عن           .  ملناقشة مسائل مواضيعية متصلة بواليته     ةبفلورنس

  .امي إىل دعم والية املقرر اخلاصطريق مشروعه الر

 حلقة عمل معقودة يف الربملان النروجيي بشأن ، قدم املقرر اخلاص عرضاً يف٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ويف    -٢٠
، وقد نظم حلقة العمل هذه مركز جنيف للمراقبـة الدميقراطيـة   "املساءلة يف إطار التعاون الدويل يف جمال االستخبارات  "

  .هامللقوات املسلحة واللجنة الربملانية النروجيية املعنية مبراقبة االستخبارات ومركز حقوق اإلنسان يف جامعة دير

نيويـورك لتقـدمي تقريـره      إىل  املقرر اخلاص   توّجه  ،  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ إىل   ٢٠ويف الفترة من      -٢١
(A/63/223)     وعقد املقرر اخلاص اجتماعات رمسية مع جلنة اجلزاءات املفروضـة علـى        .  إىل اللجنة الثالثة للجمعية العامة

واجتمع برئيس فرقة العمل املعنيـة      . ملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب   طالبان وجلنة مكافحة اإلرهاب وا    حركة  القاعدة و 
وترأس املقرر اخلاص اجتماع خرباء ملتابعة التطـورات يف  . بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب وبفريقني من أفرقتها العاملة   

يرية التنفيذية ملكافحـة اإلرهـاب       ركز على هيئات دولية مثل جلنة مكافحة اإلرهاب واملد         ،جمال قانون الطريان الدويل   
ومنظمة الطريان املدين الدويل هبدف حتديد األدوات القانونية املساعدة على منع رحالت تسليم املشتبه هبم والكشف عنها                 

  .واجتمع أيضاً بعدد من املنظمات غري احلكومية وعقد مؤمتراً صحفياً. والتحقيق بشأهنا

تعريـف اإلرهـاب    : مبدأ الشرعية "، ترأس املقرر اخلاص اجتماعاً بشأن       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ويف    -٢٢
، يف إطار الندوة اإلقليمية املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب اليت نظمتـها يف  "واجلرائم املتصلة به 

  .ان مفوضية حقوق اإلنسانّمَع

تأثري اإلرهاب وتدابري مكافحة    "ة خرباء بشأن    حلقخلاص يف   ، شارك املقرر ا   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٧ويف    -٢٣
نظمها الفريق العامل املعين حبماية حقوق اإلنسان والتابع        " اإلرهاب على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  .لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب

، كان املقرر اخلاص ممثالً يف اجتماع للجهات املعنية نظمه يف           ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢و ١١يومي  ويف    -٢٤
 املعين مبكافحة استعمال اإلنترنت لألغراض اإلرهابية والتابع لفرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمـال               لنيويورك الفريق العام  
  .مكافحة اإلرهاب
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  افحة اإلرهابدور وكاالت االستخبارات ومراقبتها يف سياق مك -ثانياً 
الحظ املقرر اخلاص أثناء واليته أن انعدام املراقبة واملساءلة السياسية والقانونية قـد يـسر مزاولـة وكـاالت                     -٢٥

وحيتمل أن يكون مسؤولون حكوميون قد غضوا الطرف عن ذلك السلوك املخالف            . )٤(االستخبارات أنشطةً غري قانونية   
لذلك سيبحث هذا التقرير تبعـات إسـناد صـالحيات واسـعة لوكـاالت            . اًبه سر أوعزوا  للقانون إن مل يكونوا قد      

قانون السوابق والتشريع واملمارسة يف     التقرير  سيبحث  كما  . االستخبارات وزيادة التعاون فيما بينها على حقوق اإلنسان       
ـ                ـ االـعدد من الدول األعضاء بغية توضيح نطاق التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتصل بوك ارات ـت االستخب

تلك اخلدمات ومراقبتها يف سـياق عمليـات        على  ساءلة  املوحتديد جمموعة من أفضل املمارسات اليت من شأهنا حتسني          
  .)٥(مكافحة اإلرهاب

  توسيع صالحيات وكاالت االستخبارات واحلاجة إىل آليات مساءلة مسبقة –ألف 

 ،تخبارات يف كشف املخاطر اليت حيتمل أن هتدد األمن الوطين         بصفة عامة تتمثل الوظيفة الرئيسية لوكاالت االس        -٢٦
علومات دون إشعار املستهدفني بواسطة جمموعة من تقنيـات  امل و)٦(بياناتالمبا يف ذلك املخاطر اإلرهابية، من خالل مجع   

ماكن واألشياء واستخدام   ورصدها والتفتيش السري لأل   ) اإللكترونية(التحقيق اخلاصة مثل املراقبة السرية والتقاط الرسائل        
وميكـن تربيرهـا   . )٧(وتقنيات التحقيق هذه تدابري فعالة ميكن أن تستخدمها الدول ملكافحة اإلرهاب الدويل        . اجلواسيس

بالتزام الدول اإلجيايب مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان باختاذ تدابري وقائية هبدف محاية األفراد املعروف أن حيـاهتم          
  .)٨( خطر أو املشتبه يف ذلك من األفعال اإلجرامية ألفراد آخرين منهم اإلرهابيونأو أمنهم يف

  

                                                      

  .أو حملية/والية أجنبية واليت هلا وكاالت الإىل لإلشارة يف هذا التقرير " وكاالت االستخبارات"ُتستخدم عبارة  )٤(
ن مساعده البحثي يف معهد     يعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للمساعدة اليت تلقاها يف سياق إعداد هذا التقرير م              )٥(

لن، ولتعاون مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة وجلنة احلقوقيني الدولية واملشاركني ياجلامعة األوروبية ماتياس فريمو
وطنيـة  يف حلقته الدراسية اخلاصة باملرشحني لنيل شهادة الدكتوراه املعقودة يف معهد اجلامعة األوروبية بـشأن اإلجـراءات ال                 

  .واألوروبية والدولية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب
هنا لوصف احلقائق امللموسة واملفردة والدقيقـة الـيت ميكـن    " بيانات" تستعمل كلمة   ،ألغراض هذا التقرير   )٦(

اوين الربيد  اريخ امليالد والعناوين وأرقام اهلاتف وأرقام الفاكس وعن       واألمساء وت (استخدامها لتحديد هوية شخص على قيد احلياة        
  ).غيباإللكتروين وبيانات تسجيل السيارة وبصمات األصابع وتشخيصات احلمض اخللوي الص

، ١٩٧٨سـبتمرب  / أيلـول ٦، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،  كالس وآخرين ضد أملانياقضية: انظر مثالً  )٧(
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٨ حلقوق اإلنسان،    ، احملكمة األوروبية  موري ضد اململكة املتحدة   ، وقضية   ٥٠ إىل   ٤٨الفقرات من   

  .٥٨، الفقرة ١٩٩٤
أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عدة مرات أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حيمي أيضاً              )٨(

، ولومبيـا دلغادو بايث ضد ك   انظر بصفة خاصة قضية     . حق الفرد يف األمن على شخصه خارج سياق احلرمان الرمسي من احلرية           
  .٥-٥، الفقرة ١٩٩٠يوليه / متوز١٢عتمدة يف املراء اآل، ١٩٥/١٩٨٥البالغ رقم 
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  اإلطار التشريعي لتقنيات التحقيق اخلاصة -١

 )٩(يتمثل عنصر أول أساسي لضمان مساءلة الدول ووكاالهتا االستخبارية عن أفعاهلا يف وضع إطار تشريعي حمدد  -٢٧
ـ  ،ويف غياب هذا اإلطار   . وكاالت االستخبارات ويوضح صالحياهتا اخلاصة    ف والية أية وكالة من      وشامل يعرّ  ح ـ يرج

ومن أمثلة  . )١٠(أال تفي الدول بالتزاماهتا مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان باحترام وضمان التمتع الفعال حبقوق اإلنسان             
أن تـستخدمها   جيـوز   قيق الـيت    أفضل املمارسات ما تتضمنه األحكام جد املفصلة اليت تنظم كل تقنية من تقنيات التح             

  .)١١(االستخبارات اهلولندية

ومتيل الُنهج اليت تتبعها الدول يف حتديد التدابري والتقنيات اليت تستدعي موافقة قضائية إىل االخـتالف حبـسب                    -٢٨
عترب جمرد فتح   وقد ال ي  . )١٢( ال سيما نطاق حقوق اخلصوصية     ،نطاق وقوة احلقوق الدستورية املعترف هبا يف الدولة املعنية        

ملف استخبارات مواضيعي أو فردي أو خاص مبنظمة ما مسألة مصدر إشكال من ناحية حقوق اإلنسان حيثمـا كـان            
  .)١٣( ما خيطط الرتكاب جرمية إرهابيةيشتبه يف أن شخصاً

أي " (جيةاالستخبارات االسـتراتي "ويف هذا الصدد، يؤكد املقرر اخلاص مع ذلك أن املعلومات اجملمعة ألغراض       -٢٩
جيب أال تستخدم يف اإلجراءات القـضائية  ) املعلومات اليت حتصل عليها وكاالت االستخبارات ألغراض وضع السياسات 

وقد الحظ املقرر اخلاص بقلق أن احلد الفاصل بـني          . يف حال انعدام املراقبة القضائية للتدابري املوجهة ضد األفراد املعنيني         
 وذلك ملـصلحة أشـكال شـىت مـن          ،إلثبات قد بات غامضاً يف حماكم خمتلفة      ا وأدلة   تلك االستخبارات االستراتيجية  

ج وجيب احلصول على موافقة قضائية الستعمال تقنية حتقيق خاصة كيما جيوز استخدام نتائ            ". الضرورات األمنية الوطنية  "
  .تلك التقنية كأدلة يف احملكمة

 مثل املراقبة السرية أو التقاط الرسائل ورصدها شريطة أن تكون           وميكن أن تستخدم الدول بعض التدابري الوقائية        -٣٠
تلك التدخالت مقترنة حباالت حمددة ومستندة إىل أمر صادر عن قاضٍ بناًء على بيان سبب حمتمل أو أسـس معقولـة؛                     

. جمة إرهابيـة  وجيب االستناد إىل بعض الوقائع اليت تتصل بسلوك فرد ما وتربر االشتباه يف احتمال ضلوعه يف حتضري ه                 
ويتوخى هذا النهج الوقائي القائم على االستخبارات استباق اإلجراءات القانونية وليس التحايل عليها وميكن أن يـشكل                 

غري أن  . طريقة مستحبة ومعقولة ومتناسبة لتحديد املخاطر أو استجالء الشكوك اليت حتوم حول فرد ُيشتَبه يف أنه إرهايب                

                                                      

، ١٩٩٠أبريـل  / نيـسان ٢٤ان، ـوق اإلنسـ، احملكمة األوروبية حلق  كروسلني ضد فرنسا  انظر مثالً قضية     )٩(
  .٣٣الفقرة 

  .٢٠٠٠مايو / أيار٤، قرار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، روتارو ضد رومانياانظر أيضاً قضية  )١٠(
  .٣٤ إىل ١٧، املواد من ٢٠٠٢قانون خدمات االستخبارات واألمن الصادر يف عام  )١١(
، تقرير بشأن املراقبة الدميقراطيـة خلـدمات        )جلنة البندقية (املفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون        )١٢(

  .١٩٩، الفقرة CDL-AD(2007)016األمن، 
 ٢٦، احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان،        ليندر ضد السويد  نظر، قضية   لالطالع على معلومات أساسية ا     )١٣(

  .٥٧ إىل ٥٢، الفقرات من ١٩٨٧مارس /آذار
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 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تنطبق علـى      ١-١٤جلملة األوىل من املادة     الدول ال بد أن تدرك أن ا      
  .)١٤(أي قضية يتناوهلا اجلهاز القضائي وتشترط امتثال املبادئ األساسية للمحاكمة العادلة

ات االستخبارية، ال بد أن ورغم عدم احتواء القانون الدويل قاعدة عامة حتظر أو ُتقيِّد صراحةً أعمال مجع املعلوم      -٣١
مـن  متتد  اليت ميكن أن تدفع وكالة استخبارات إىل التدخل يف حقوق اإلنسان بطرق شىت              " املعايري احلدية "توظِّف الدول   

وتوضيح الصالحيات املُسَندة قانوناً إىل وكاالت االستخبارات ميكـن أن          . )١٥(التنقيب يف البيانات إىل اإلجراءات السرية     
وسيؤدي انعدام التمييز الواضـح     .  على التمييز بني وظائف وكاالت االستخبارات ووكاالت إنفاذ القانون         يساعد أيضاً 

بينها إىل غموض إطار املساءلة وإىل خطر استخدام الصالحيات اخلاصة يف احلاالت العادية اليت ال يكون فيها الـسكان                   
  .)١٦(معرَّضني خلطر جسيم

  مشكلة التنقيب يف البيانات وتقامسها: العتبات الدنيا جلمع املعلومات -٢

، الذي ينطوي على الربط بـني قواعـد         "التنقيب يف البيانات  "إن تزايد استخدام وكاالت االستخبار ألسلوب         -٣٢
بيانات متنوعة وفقاً لعدد من املتغريات، يطمس احلدود بني املراقبة حمددة اهلدف املسموح هبا واملراقبـة املعمَّمـة املـثرية             

الـشمول  "وينطوي ذلك حتديداً على خطـر       . ل واليت ميكن أن ُتعترب تدخُّالً تعسفياً أو غري مشروع يف اخلصوصية           للجد
عند التنقيب يف البيانـات، مبـا أن        ) ومعناه أن املعلومات ُتجمَّع ألهنا قد تكون مفيدة وليس خلدمة غرض حمدَّد           " (املفرط

  . للشبهةحتث املستعِمل على توسيع تعريف ما ُيعترب مثرياًالقدرات التقنية اليت يتيحها هذا األسلوب قد 

ويف حني . )١٧(إثنية/ويف هذا الصدد يكرر املقرر اخلاص توصياته بشأن مسألة التصنيف الوصمي على أسس عرقية  -٣٣
حلق يف عـدم    أن التنقيب يف البيانات ليس حمظوراً يف حد ذاته، ينبغي أال ُيسمح باحتوائه متغريات ُتفضي إىل املساس بـا                  

من وثـائق غـري      ، اليت تستخرج وتلخص آراء    "حتليل املشاعر "أما برامج التنقيب يف البيانات ألغراض       . عرض للتمييز الت
 تستخدمها وكـاالت االسـتخبارات يف       -منظمة من تأليف أشخاص على اإلنترنت هبدف إنشاء صورة منطية إرهابية            

 فيجـب أال ُتـستخدم كأسـاس        - )١٨(رائيل وسنغافورة وتايوان فيما يبدو    الواليات املتحدة وكندا والصني وأملانيا وإس     

                                                      

املتعلق باحلق يف املـساواة أمـام احملـاكم    ) ٢٠٠٧(٣٢انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   )١٤(
 .٨ و٧ن اواهليئات القضائية ويف حماكمة عادلة، الفقرت

صد باإلجراءات السرية التدخالت أو التدابري غري املعترف هبا اليت تقوم هبا وكالة استخبارات يف إقلـيم أو                  ُيق )١٥(
 .شؤون بلد آخر

)١٦( H. Born and I. Leigh, Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practice for 

Oversight of Intelligence Activities, (Oslo, Publishing House of the Parliament of Norway, 2005), p.29. 

انظر أيضاً، بصفة عامة، مالحظات املقرر اخلاص على استعمال ممارسات مكافحة اإلرهاب القائمـة علـى                 )١٧(
 مـن   ٥٩الفقرة  (وطين أو دينه املفترض     ـالشخص أو انتمائه اإلثين أو ال     " عرق"الصور النمطية اإلرهابية اليت تشمل مسات مثل        

 ).A/HRC/4/26الوثيقة 

)١٨( The Economist, 25 September 2008. 
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اليت ميكن أن تعوق السفر جواً واملعامالت املصرفية وفرص العمـل يف  " قوائم املراقبة"للحرمان من احلرية أو اإلدراج على  
  .املطارات أو يف األماكن اليت ُتستخَدم فيها مواد مشعة مثل املستشفيات

 املشكلة املتواترة املتمثلة يف تدين نوعية البيانات، اليت ميكن أن تكون مسجلةً خطأً أو مفسَّرةً خطأً أو             وإىل جانب   -٣٤
، فإن اإلشارة إىل أشخاص أبرياء باعتبارهم مصدر خطر إرهايب أمر يبعث            )١٩(متقادمةً لدى ربطها بقواعد بيانات أخرى     

تلك العيوب املمكنة يف مجع البيانات، ال سيما يف ضـوء االجتـاه             قلق بسبب   الويساور املقرر اخلاص    . )٢٠(على قلق بالغ  
املتزايد حنو تيسري تقاسم البيانات الشخصية بني وكاالت االستخبارات ووكاالت إنفاذ القانون على املستوى الوطين وعرب          

  .تعاوناحلدود ضمن أُطر ثنائية أو متعددة األطراف مثل منظمة حلف مشال األطلسي أو منظمة شنغهاي لل

 أفضل املمارسات، يدعو املقرر اخلاص الدول األعضاء إىل اعتماد تشريع يتضمن املبادئ  عناصرعنصر عام منكو  -٣٥
األساسية حلماية البيانات املنصوص عليها يف وثائق مثل املبادئ التوجيهية املتعلقة مبلفات البيانـات الشخـصية املعـدة                  

ينبغـي عـدم    "وينص أول هذه املبادئ التوجيهية على أنه        . )٢١(٤٥/٩٥عامة يف القرار    اليت اعتمدهتا اجلمعية ال   ،  اًإلكتروني
ألغـراض  عدم اسـتخدامها  احلصول على البيانات املتعلقة باألشخاص أو معاجلتها بأساليب غري نزيهة أو غري مشروعة و    

عضاء بتعزيـز حقـوق اإلنـسان       ويشمل ذلك التزام مجيع الدول األ     . )٢٢("خمالفة ألهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه     
أو وصـول   ) ٣املادة  (أو الغاية   ) ٢املادة  (ويشدِّد املقرر اخلاص على أن أي حاالت عدم تقّيد مببادئ الصحة            . ومحايتها

وُيذكِّر املقرر اخلاص الـدول خـصوصاً باملبـدأ         . ينبغي أن ُتفسَّر تفسرياً ضيقاً    ) ٤املادة  (األشخاص املعنيني إىل امللفات     
ال جيوز مجع البيانات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل متييز           "الذي ينص على أنه     ) ٥مبدأ عدم التمييز الوارد يف املادة       (س  اخلام

ي أو اإلثين أو اللون أو احلياة اجلنسية أو اآلراء          قغري مشروع أو تعسفي وعلى وجه خاص املعلومات املتعلقة باألصل العر          
. ، وال جيوز من مثّ تقامسها أيضاً      " وكذلك االنتماء إىل مجعية أو نقابة      ،الفلسفية أو غريها  السياسية أو املعتقدات الدينية أو      

وال جيوز عدم التقيد باملبدأ اخلامس إال ضمن احلدود املنصوص عليها يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وغريهـا مـن                    
ذا السياق، يساور املقرر اخلاص قلق شديد بشأن ويف ه. الصكوك ذات الصلة يف ميدان محاية حقوق اإلنسان ومنع التمييز

تقاسم البيانات واملعلومات فيما بني وكاالت االستخبارات يف الصني وروسيا وكازاخـستان ومجهوريـة قريغيزسـتان                
ـ  ةـوطاجيكستان وأوزبكستان يف إطار اتفاقية شنغهاي ملكافحة اإلرهاب والرتاعات االنفصالي          فتقاسـم  . تطرفـ وال

ملعلومات ال خيضع ألي نوع حقيقي من أنواع املراقبة وال يقترن تقاسم البيانات واملعلومات بـأي ضـمانات              البيانات وا 
  .حلقوق اإلنسان

                                                      

 F. Bignami, "Towards a right to privacy in transnational intelligence networks", Michiganانظـر   )١٩(

Journal of International Law, vol. 28, No. 3 (2007), p.668. 

 State of Denial: Europe's Role in Renditionنظمة العفو الدولية، انظر مثالً قضية بشر الراوي، املوثَّقة يف م )٢٠(

and Secret Detention, (London, Amnesty International Publications, 2008), p. 11. 

 حبماية األفراد فيما يتصل مبعاجلة البيانات       ة املفوضية األوروبية املعني   ة عمل انظر أيضاً، على صعيد إقليمي، فرق      )٢١(
ـ   Working Document: Transfers of personal data to third countries: applying articles 25 and 26 of the EUصية، الشخ

data protection directive, 24 July 1998. 

)٢٢( E/CN.4/1990/72. 
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ويشري املقرر اخلاص إىل إحدى أفضل املمارسات اليت يكون فيها توفري البيانات وتلقيها فيمـا بـني وكـاالت         -٣٦
ويف إطار عنـصر مـن أفـضل        . )٢٣(ت خطية مربمة بني السلطات املعنية     االستخبارات واستعماهلا الالحق منظماً باتفاقا    

تقوم بعملية مراجعة معمَّقة للوكالة قبل أن تربم        أن  املمارسات، ميكن عرض تلك االتفاقات على هيئات املراقبة اليت ُيحبذ           
املنظمات احمللية غري احلكوميـة    زيارات ميدانية واستشارة    القيام ب وقد تشمل عملية املراجعة تلك      . )٢٤(الدولة ذلك االتفاق  

 . بشأن سجل الوكالة يف جمال حقوق اإلنسان

  الصالحيات غري التقليدية املتعلقة بالتوقيف واالحتجاز واالستجواب -٣

، أصّرت بعض احلكومات على أن التمييز الواضح بـني صـالحيات            ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١عِقب أحداث     -٣٧
انون مل يعد ممكناً، زاعمةً أن الطابع االستثنائي للخطر اإلرهايب املعاصـر يـستدعي              االستخبارات وصالحيات إنفاذ الق   

وال ُيشكِّل  . حصول وكاالت االستخبارات على صالحيات جديدة ُتخوِّهلا استجواب األشخاص وتوقيفهم واحتجازهم          
لقانون الدويل ما دامت تلك     منح وكاالت االستخبارات صالحيات التوقيف واالحتجاز واالستجواب يف حد ذاته خرقاً ل           

ألحكام الدستورية احمللية وغريهـا     لميع معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة بالتوقيف واالحتجاز ومتتثل          جلالوكاالت متتثل   
غري أن املقرر اخلاص قِلق من أن يكون نقل الـصالحيات مـن             . )٢٥(من األحكام اخلاصة بوكاالت إنفاذ القانون العادية      

قانون إىل وكاالت االستخبارات هبدف صد املخاطر اإلرهابية ومنعها يف عدة بلدان رامياً بوجه التحديد               وكاالت إنفاذ ال  
إىل التحايل على تلك الضمانات الالزمة يف جمتمع دميقراطي، وهو ما ينطوي على إساءة استعمال للسرية اليت عادةً مـا                    

اية املطاف أن يؤثر ذلك االنتقال سلباً على سيادة القانون، إذ           وميكن يف هن  . )٢٦(يةعمليات االستخبارات التكون مشروعةً يف    
وعندئذ تبدأ الـدول يف تفـضيل       . )٢٧(يتزايد تداخل مجع املعلومات االستخبارية ومجع األدلة املتعلقة باألفعال اإلجرامية         

ات الذنب فـوق أي شـك       معها عمالء االستخبارات يف إجراءات إدارية على حماولة إثب        جياستخدام األدلة املخفية اليت     
ونظراً إىل ما تتسم به املعلومات االستخبارية من قصور جوهري، فإن التدابري الوقائية اليت حترم               . معقول يف حماكمة جنائية   

  وينبغي يف تلـك احلـاالت أن تتحـول املعلومـات          . شخصاً من حريته جيب أالّ تستند فقط إىل معلومات استخبارية         
  

                                                      

 ٣٦ادة  من امل ) د(١، الفقرة   ٢٠٠٢انظر مثالً القانون اهلولندي خلدمات االستخبارات واألمن الصادر يف عام            )٢٣(
 .٤٢ واملادة ٤٠ من املادة ١والفقرة 

 ).٢(١٧ ادةانظر مثالً القانون الكندي خلدمات االستخبارات األمنية، امل )٢٤(

  ، ٢٠٠٣مـارس   / آذار ١٢ احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،          أوجالن ضد تركيا،  انظر مثالً قضية     )٢٥(
  .١٠٦الفقرة 

، الذي ينقـل    ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦الصادر يف   " رهاببشأن إجراءات مكافحة اإل   "انظر مثالً قانون روسيا      )٢٦(
صالحيات الشرطة العادية إىل وكاالت االستخبارات يف حني يقلِّص الضمانات القانونية املتصلة بإساءة استعمال تلك الصالحيات 

 ".التوقيف والبحث"يف سياقات مثل رصد الرسائل أو أنشطة 

ات املتحدة قد أشارت يف السبعينات إىل أن طمس احلدود بني           كانت جلنة الكنيسة التابعة جمللس شيوخ الوالي       )٢٧(
حتقيقات األمن الوطين اليت تقوم هبا سلطات إنفاذ القانون وتلك اليت تقوم هبا وكاالت االستخبارات األجنبية هو بالتحديد ما أدى 

 Final Report of the Select Committee to Study Governmental Operations. إىل التجاوزات املتنوعة املعروضة يف التقريـر 

with Respect to Intelligence Activities, United States Senate, 94th Congress, 1976. 
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وإذا . جج ملموسة بعد فترة معينة حبيث يتسىن للشخص املعين أن يطعن يف األدلة املقدمة ضـده               االستخبارية إىل أدلة وحُ   
استحال حتويل املعلومات االستخبارية إىل أدلة مبرور الزمن، أو تعذَّر على الدولة احلصول على أدلة جديدة، وجب وقف                  

  .التدابري الوقائية

رات قانوناً صالحية توقيف واحتجاز األشخاص الـذين يتوقـع          ويف بعض البلدان اكتسبت وكاالت االستخبا       -٣٨
ائي لدواعي األمن العام،    ـويف ظروف استثنائية ميكن أن ُيشكِّل االحتجاز الوق       . )٢٨(ن أنشطة إرهابية  ععلومات  ملحيازهتم  

الحتجاز أساس  شخاص ألغراض استخبارية، تقييداً معقوالً للحق يف احلرية، شريطة أن يكون ل           األمبا يف ذلك استجواب     
وجيب . )٢٩(ة قضائية ـواضح ومتيسِّر يف القانون وأن ُتعطى معلومات عن أسباب االحتجاز وأن خيضع االحتجاز ملراجع             

ويساور املقرر اخلاص قلـق بـشأن       . )٣١(ح تعويض يف حال االحتجاز غري املربَّر      من، وأن يُ  )٣٠(أالّ يكون االحتجاز تعسفياً   
. ص لفترة طويلة ال لسبب سوى جلمع معلومات استخبارية أو ألسباب عامة باسم الوقاية             احلاالت اليت ُيحَتجز فيها أشخا    

وينبغي أن تفصل حمكمة مستقلة وحمايدة يف وجود أسباب الستمرار          . )٣٢(وتشكِّل هذه احلاالت حرماناً تعسفياً من احلرية      
 دون تأخري فيما إذا كان ممكناً تأكيـد  ويف حال استمرار احتجاز الشخص املعين جيب على السلطات أن تبتّ   . االحتجاز

واالكتفاء باحتجاز الشخص احتجـازاً  . الشبهات اجلنائية وأن ُتوجِّه يف تلك احلالة ُتهماً إىل املشتبه به وتسلِّمه إىل العدالة       
  .)٣٣(ال لغرض سوى جلمع املعلومات سيكون خمالفاً للقانون" إدارياً"

ن احلاالت اليت حتصل فيها وكاالت االستخبارات على صالحيات التوقيف          ويساور املقرر اخلاص قلق بالغ بشأ       -٣٩
ويف اجلزائر مثالً، متلـك     . واالحتجاز دون أن تتوفر املراقبة القضائية الفعالة ألنشطتها، مما يفضي إىل اإلفالت من العقوبة             

عتقَد أهنم حيوزون معلومات بـشأن      سلطة احتجاز واستجواب َمن يُ    ) دائرة االستعالم واألمن  (شعبة املخابرات العسكرية    
وتنص . األنشطة اإلرهابية للمجموعات املسلحة النشطة يف اجلزائر أو أنشطة الشبكات اإلرهابية الدولية النشطة يف اخلارج

.  من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن مديرية االستعالم واألمن تزاول مهامها حتت سلطة النيابة العامة               ١٦ و ١٢املادتان  

                                                      

 ٣٢ و ٣١الفقرات  (انظر أيضاً تعليقات املقرر اخلاص السابقة بشأن جلسات االستماع اإلجبارية يف أستراليا،              )٢٨(
 ).A/HRC/4/26/Add.3 من الوثيقة ٤٧ و٤٦و

حق الفرد يف احلرية واألمان على       (٩بشأن املادة   ) ١٩٨٢( ٨للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم        ا )٢٩(
 .٤، الفقرة )شخصه

 ٣٠ فوكس وكامبيل وهارتلي ضد اململكـة املتحـدة،       انظر أيضاً احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية         )٣٠(
 .٣٢، الفقرة ١٩٩٠أغسطس /آب

 .OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev، ٢/٩٧لبلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، التقرير رقم انظر مثالً حمكمة ا )٣١(

(1997), para. 12. 

 مـن الوثيقـة     ١٤ و ١٣الفقرتـان   (انظر أيضاً تعليقات املقرر اخلاص بشأن احلالة يف خلـيج غوانتانـامو              )٣٢(
A/HRC/6/17/Add.3.( 

 / تشرين الثاين  ١٩احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،     ،  بروغان وآخرين ضد اململكة املتحدة    انظر مثالً قضية     )٣٣(
أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٨احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، موري ضد اململكة املتحدة، ؛ وقضية  ٥٣، الفقرة   ١٩٨٨نوفمرب  
 .٦٧، الفقرة ١٩٩٤
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وخبالف احلاالت اليت يقوم فيها . )٣٤(غري أن التقارير تفيد بأن دائرة االستعالم واألمن تعمل يف الواقع دون أي مراقبة مدنية
موظفو الشرطة أو الدرك بعمليات التوقيف، يبدو أن وكالء النيابة ال ُيحاطون علماً بعمليات التوقيف اليت تقوم هبا مديرية 

أن وكالء النيابة ال ميارسون سلطتهم لطلب فحوص طبية أو زيـارة الثكنـات املـستخَدمة                ويبدو  . االستعالم واألمن 
لالحتجاز قيد التحقيق أو التحقق من حماضر التوقيف واالستجواب وإطالق سراح احملتجزين لـدى دائـرة االسـتعالم                  

از األشخاص بصورة تعسفية    ويساور املقرر اخلاص قلق من أن ُتضاِعف تلك الظروف إىل حد كبري خطر احتج             . واألمن
  .هم للتعذيب أو غري ذلك من ضروب املعاملة الالإنسانيةرضعأو ُت

وباكستان ال يكون فيها لصالحيات      )٣٦(واألردن )٣٥(ويساور املقرر اخلاص قلق بالغ بشأن حاالت مثل املغرب          -٤٠
هاب وحتقيقاهتـا أسـاس قـانوين       االحتجاز واالستجواب اليت متارسها خدمات االستخبارات يف عمليات مكافحة اإلر         

ـ            األويشكِّل توقيف   . )٣٧(واضح اً ـشخاص واحتجازهم ألسباب غري منصوص عليها بوضوح يف القانون احمللـي انتهاك
ويف غياب ذلك اإلطار القانوين ُيخشى أن تقوم .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   ٩ من املادة    ١للفقرة  

  ".إدانة استنتاجية"شخاص على أساس افتراضات حمضة قد ال تستند إال إىل منط األبتوقيف خدمات االستخبارات 

اللجوء إىل مصادر خارجية يف      حنو   ٢٠٠١سبتمرب  /ويالحظ املقرر اخلاص أن السلطات العامة اجتهت منذ أيلول          -٤١
إشراك جهات خاصة أمراً ال غًىن      ويف حني ميكن أن يكون      . )٣٨(شركات خاصة والتعاقد مع   مجع املعلومات االستخبارية    

، مثة من األسباب ما يدفع إىل تفادي جلـوء          )املراقبة اإللكترونية مثالً  (عنه من الناحية التقنية بغية احلصول على املعلومات         
فاالفتقار إىل التدريب املناسب ودخول حافز      . )٣٩(تلك اجلهات اخلارجية إىل استجواب األشخاص احملرومني من حريتهم        

                                                      

)٣٤( Eminent Jurist Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights, forthcoming report, 

chapter IV, part 2.2.2. 

، الصفحات ٢٠٠٧ تقرير يف إطار االستعراض الدوري الشامل للمغرب،انظر منظمة الكرامة حلقوق اإلنسان،  )٣٥(
 .٥، الصفحة ٢٠٠٧؛ منظمة العفو الدولية، املغرب، تقرير يف إطار االستعراض الدوري الشامل، ٤-٢

)٣٦( Human Rights Watch, Suspicious Sweeps - The General Intelligence Department and Jordan’s 

Rule of Law Problem (2006), vol. 18, No. 6(E), pp. 11-17. 

)٣٧( Eminent Jurist Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights, forthcoming report, 

chapter IV, part 2.2.2. 

خارجيـة   يف املائة من األنشطة االستخبارية للواليات املتحدة إىل جهات           ٧٠إسناد  بصفة عامة، جيري اليوم      )٣٨(
 See S. Chesterman, “‘We can’t spy ... if we can’t buy!’: the privatization of intelligence and the limits ofانظر . خاصة

outsourcing ‘inherently governmental functions’”, New York University Public Law and Legal Theory Working 

Papers, No. 82, 2008, p. 2. 

 No. 5:04-CR-211-1, United States District Court for the (الواليات املتحدة ضد باسارو،انظر مثالً قضية  )٣٩(

Eastern District of North Carolina, 17 June, 2004.(ارات املركزية مايكل هايدن  انظر أيضاً تصرحيات مدير وكالة االستخب
املتمثل يف االحياء بـالغرق     التعذيب  أسلوب  مبمارسة  " بتوجيه من احلكومة وحتت سلطتها    "الذي أكد أن شركات خارجية قامت       
 Hearing of the United States Senate Select Committee on Intelligence, Annual: على احملتجزين يف املواقع السرية للوكالة

Worldwide Threat Assessment, 5 February 2008, p. 26. 
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ح يف حاالت يسهل فيها انتهاك حقوق اإلنسان وضعف احتمال خضوع تلك اجلهات آلليات املـساءلة القـضائية                  الرب
والربملانية يف الغالب أمور ُتربِّر استنتاج أن األنشطة االستخبارية اليت ميكن أن تؤثر على حيـاة األفـراد أو حريتـهم أو                      

وإذا قررت الدول مع ذلك التعاقد مع شركات عسكرية         . حدهاسالمتهم اجلسدية ينبغي أن تبقى من اختصاص الدولة و        
وثيقة مونترو املتعلقة بااللتزامات القانونية الدولية واملمارسات الـسليمة         على األقل ل  أن متتثل   عليها  وأمنية خاصة، فينبغي    

ثيقة صيغت لُتطبَّق حـىت     ، وهي و  )٤٠(للدول ذات الصلة بعمليات الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة أثناء الرتاع املسلح          
  .يف ظروف الرتاع املسلح الصعبة

  آليات اإلشراف واالستعراض اخلاصة بوكاالت االستخبارات -٤

يتعني على السلطة التنفيذية، باعتبارها املستفيد الرئيسي من معلومات االستخبارات، أن تشرف على أنشطة                - ٤٢
وتعـرض بالتفـصيل    ،  )٤١(أن تكون توجيهاهتا يف صيغة مكتوبة     وينبغي  . وكالة االستخبارات وتوجهها على حنو فعال     

شراف علـى   إلوال يتعلق األمر فقط با    . و ال جيوز للوكاالت القيام هبا جتاه أي نوع من األشخاص          أاألنشطة اليت جيوز    
 ،طة التنفيذيـة  لسل بالنسبة ل  )٤٢("سؤوليةإنكار امل إمكانية  " مبنع ما يطلق عليه      دوائر االستخبارات ومراقبتها ولكن أيضاً    

ويؤكد املقرر اخلاص يف هذا السياق أنه جيب أن يكـون           . احملتملةيف حالة التجاوزات    ة  يسؤولاملهذه األخرية   حتميل  و
  مع التزامات حقوق اإلنسان للدول ليس فقط ألسباب قانونية وأخالقية، بل وأيضاً الترخيص للعمليات السرية متماشياً   

  .)٤٣(ألسباب استخباراتية

 يف أهنم إرهابيون، بأنه هنج اً مشتبهترخيص لوكالة بأن تغتال أو ختفي أو حتتجز أشخاصاًال تربير  ميكن أبداًوال  - ٤٣
وعلى غرار ذلك، فإن منح الصالحيات من أجل اعتقال         . وقائي مشروع تقوده االستخبارات ملكافحة اإلرهاب     

لة املشتبه فيهم معاملة ال إنسانية أو مهينة باسم     واحتجاز حمتجزين ُمهمّين يف مراكز احتجاز سرية والسماح مبعام        
ويشدد املقرر .  إمنا مها انتهاكان واضحان للقانون الدويل)٤٤(ألغراض مجع املعلومات" تقنيات معززة لالستجواب"

                                                      

)٤٠( A/63/467-S/2008/636. 

؛ والقـانون   ١١ بشأن األمن القومي، هنغاريا، املادة       ١٩٩٥ لسنة   ١٢٥القانون رقم   : انظر على سبيل املثال    )٤١(
، ١٩٨٤األمنية الكندي لسنة    ؛ وقانون دائرة االستخبارات     ١٩، املادة   ٢٠٠٢اهلولندي اخلاص بدوائر األمن واالستخبارات لسنة       

  ).٢(و) ١(٧املادة 
اإلنشاء املتعمد هلياكل سلطة وسالسل قيادة تكون غري حمكمـة وغـري    " إمكانية إنكار املسؤولية  "تعين عبارة    )٤٢(

  .رمسية مبا يسمح بإنكار تورط السلطة التنفيذية عندما يتم الكشف عن انتهاك من انتهاكات حقوق اإلنسان
 بشأن معاملة احملتجـزين  املتحدة الواليات يف الشيوخ مبجلس املسلحة القوات جلنةحتري  الانظر على سبيل املث )٤٣(

الواقع أن مـسؤولني كبـاراً يف       : "‘١٢‘، الصفحة   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٢املوجودين رهن اعتقال الواليات املتحدة،      
يات العنيفة وأعادوا حتديد القانون إلضفاء مظهر الـشرعية         حكومة الواليات املتحدة األمريكية استعلموا عن كيفية استخدام التقن        

وقد ضرت هذه األفعال بقدرتنا على مجع املعلومات االستخبـاراتية الدقيقة اليت مـن         . عليها ومسحوا باستخدامها ضد احملتجزين    
 ".شأهنا إنقاذ حياة األشخاص، وقّوت يد أعدائنا، ومست بسلطتنا األخالقية

)٤٤( J. Warrick, “CIA tactics endorsed in secret memos”, Washington Post ،أكتـوبر  / تـشرين األول ١٥
٢٠٠٨.  
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كما تُُعرف يف القانون اجلنائي لـبعض       " حّجة الضرورة "اخلاص يف هذا املضمار على أنه جيب أال تستخدم أبداً           
 حىت يف حاالت ما يطلق عليه اسـم         - ان، كسياسة أو تربير مسبق الستخدام تقنيات االستجواب احملظورة          البلد

  .)٤٥("القنابل املوقوتة"

وقد استحدث العديد من الدول وظائف دائمة مستقلة، مثل املفتشني العامني أو املفوضني القضائيني أو                 - ٤٤
ية الستعراض ما إذا كانت وكاالت االستخبارات تتقيـد أم ال           املدققني، من خالل نظم أساسية أو ترتيبات إدار       

مبـا  السلطة التنفيذية إىل املشاكل احملتملة،      استباقي لتوجيه نظر    مبكر  إنذار  أن تعمل كآليات     وميكنها. بواجباهتا
قـل إىل اهليئـات     أن يرفعوا تقارير كل ستة أشهر على األ        وقد ُيطلب من هؤالء املوظفني مثالً     .  املساءلة ن بالتايل ّسحي

وإلجناز هذه املهمة على النحو املناسب، جيب أن تكون لدى . التنفيذية ذات الصلة بشأن تطورات الوكاالت وأنشطتها
هؤالء املوظفني إمكانية غري حمدودة للوصول إىل مجيع ملفات الوكاالت ومبانيها وموظفيها؛ وهذا هو احلال على سبيل     

ولإلشراف املتخصص واملستمر مزايا واضحة مقارنة مع . وبلدان خمتلفة يف أوروبا )٤٧(ياوجنوب أفريق )٤٦(املثال يف كندا
وتقع مهمة إشراف حمدد على عاتق الربملان الـوطين،         . )٤٨(التحقيقات املخصصة اليت تقوم هبا سلطات اإلشراف العامة       

 التنفيذي ووكاالته موضع مـساءلة      الذي ينبغي أن يلعب يف جمال االستخبارات دوره التقليدي املتمثل يف جعل الفرع            
، هناك جمموعة متنوعة من هيئات اإلشراف الربملانية اليت تتسم مجيعها بـسمات              العملية ويف املمارسة . عامة اجلمهور 

  .خمتلفة، حبسب الدساتري الوطنية والتقاليد القانونية

شأن املوضوع، فإن النظام النروجيي     ويف حني يدرك املقرر اخلاص أن من الصعب حتديد أفضل ممارسة عاملية ب              - ٤٥
 حبقوق اإلنسان، أال وهـو       خاصاً  صرحياً للمراقبة الربملانية نظام يشمل على األقل عناصر أفضل ممارسة مبا أن له هدفاً            

ضمان أن تظل األنشطة داخل إطـار القـانون التـشريعي           "و" التحقق من أي ممارسة ظاملة ضد أي شخص ومنعها        "
 عن هذا، تتشكل جلنة اإلشراف الربملانية من سبعة أعضاء،          فضالً. )٤٩("فقه القضاء  أو العسكرية و   والتوجيهات اإلدارية 

ألغراض للجنة األحزاب استخدام يتسىن جتّنب وهكذا . يعينهم الربملان لكن ال تكون لديهم انتماءات سياسية بالضرورة
وتدعم األعضاء أمانة مكونة من ثالثـة  . ضاء فيها األع  مصداقية اخلرباء  ضمانمستوى عال من اخلربة و    تأمني  سياسية،  

ولألعضاء صالحية اإللزام بتقدمي األدلة إىل اللجنة فيما يتعلق جبميع القضايا           . حمامني وأمني لديهم مجيعهم تصريح أمين     
ت وسجالت  حمفوظاهامها، إمكانية الوصول إىل     ملوتكون لدى اللجنة، عند أدائها      . أداء مهامهم يف إطار   وهنا  جلاليت يعا 

  . مجيع فروع السلطة التنفيذية ووكالة االستخباراتومباين ومعدات 

                                                      

  .٢١-١٧، الفقرات A/HRC/6/17/Add.4انظر الوثيقة  )٤٥(
  ).٢(و) ١(٣١، املادة ١٩٨٤قانون دائرة االستخبارات األمنية الكندي لسنة  )٤٦(
  ).أ)(٨(٧االستخبارات، املادة ، اخلاص باإلشراف على دوائر ١٩٩٤ لسنة ٤٠قانون جنوب أفريقيا رقم  )٤٧(
، التقرير اخلاص باإلشراف الدميقراطي )البندقية جلنة( القانون خالل من للدميقراطية األوروبية املفوضيةانظر أيضا  )٤٨(

  .١٤٢، الفقرة CDL-AD(2007)016على دوائر االستخبارات، 
  .٢، املادة ١٩٩٥ر فرباي/القانون املتعلق برصد دوائر االستخبارات واملراقبة واألمن، شباط )٤٩(
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وينطوي اإلشراف اجملزأ، الذي ُتكلَّف من خالله هيئات اإلشراف بالنظر يف جزء واحد فقـط مـن جمتمـع                - ٤٦
ن هيئـات   وبالتايل، تكو . االستخبارات، على خطر وقوع مشاكل شاملة يف الفجوات املوجودة بني هيئات اإلشراف           

 ملعاجلة التداخل املتزايد بني الوظـائف والتعـاون         اإلشراف اليت تضطلع بوالية مواضيعية جمهزة على حنو أفضل عموماً         
ويتوىل جهاز اإلشراف النروجيي على سبيل املثال استعراض مجيـع          . كوميةاحلوكاالت  خمتلف ال وتقاسم املعلومات بني    

  .)٥٠("حتت سلطتهاليت تؤديها اإلدارة العامة أو اليت جتري حتت مراقبتها أو خدمات االستخبارات واملراقبة واألمن ا"

   التعاون يف جمال االستخبارات-  باء

يف أوروبا الغربية،   له  ، أن جزءاً من اهلجمات قد اُعد        ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١عندما اتضح، عقب أحداث       - ٤٧
انوا حتت مراقبة وكاالت االستخبارات األملانية والفرنسية، وأن بعض اإلرهابيني املشاركني على ما يبدو يف اهلجمات ك

من بني وكاالت أخرى، كان هناك إقرار واسع النطاق باحلاجة إىل تعاون فعال ومنسق بشكل أكرب بـني وكـاالت                    
"  حاضرة يف كل مكـان     عيناً" إذ ليست هناك من دولة متلك        ،وإن فائدة تقاسم االستخبارات جللية    . )٥١(االستخبارات

  .رى كل شيء ومتكنها من معرفة مجيع املعلومات احملتملة اليت قد تكون مناسبة ملصاحل أمنها القوميت

وهذا باألساس ألن آليات املساءلة احمللية متيل،       .  ما يطرح هذا التعاون الشرعي مشاكل تتعلق باملساءلة        وغالباً  - ٤٨
 مبا أن واليتها ال تغطي تعاون هذه الوكاالت مع شركاء           من جهة، إىل أخذ أنشطة الوكاالت احمللية فقط بعني االعتبار         

ومن جهة أخرى يؤدي    . آخرين أو أهنا عندما ُتكلّف بفحص التعاون تكون صالحياهتا جد حمدودة يف غالب األحيان             
ىل احلاجـة إ  "مفهومان أساسيان تقوم عليهما معظم اتفاقات تقاسم املعلومات االستخباراتية السرية للغاية، ومها هنج              

إىل زيادة احتمال أن تصبح بلـدان       ،  )٥٣("مراقبة املصدر " وسياسة   )٥٢(فيما خيص نشر املعلومات االستخباراتية    " املعرفة
ورغبة يف مواصـلة التعـاون مـع    . يف جرائم دولية  شريكة  عديدة، مبا فيها الدميقراطيات الليربالية املناهضة للتعذيب،        

ت دوائر االستخبارات من احلوافز فيما يتعلق بطلب توضيح طريقة احلصول           ، حدّ )ال سيما األقوى  (الوكاالت األجنبية   

                                                      

  .١املرجع نفسه، املادة  )٥٠(
؛ وإعالن  ٣، الفقرة   )٢٠٠٣(١٤٦٥والقرار رقم   ) ب(و) أ(٣، الفقرة   )٢٠٠١(١٣٧٣قرار جملس األمن رقم      )٥١(

ـ  ةـا ملكافح ـاتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسي     ؛ و ٩، الفقرة   ٢٠٠٤االحتاد األورويب املتعلق مبكافحة اإلرهاب،       ، ابـاإلره
  ).ح (املادة السادسة

ينبغي أن حيصل األشخاص على معلومات مـصنفة فقـط عنـدما            "على أنه   " احلاجة إىل املعرفة  "ينص مبدأ    )٥٢(
فقط لوجود شخص يف منصب معني، وإن كان ‘حيتاجون إىل املعلومات من أجل عملهم، وينبغي أال ُيرخص أبداً باحلصول عليها         

 A Short Guide to the Handling of Classified Information ، جلنة األمن ملنظمة حلـف مشـال األطلـسي،   "‘رفيع املستوى

(Brussels, Nato Archives, August 22, 1958, AC/35-WP/14)  مقتبس مـن ،A.S. Roberts, “Entangling alliances: Nato's 

security policy and the entrenchment of State secrecy”, Cornell International Law Journal, vol. 36, No.2 (2003), 
p. 337.  

 ترسل وكاالت االسـتخبارات     -" قاعدة الطرف الثالث  " الذي يسمى أيضاً     -" مراقبة املصدر "مبوجب مبدأ    )٥٣(
املعلومات االستخباراتية فقط عندما يكون مفهوما أنه لن يتم الكشف ال عن املعلومات وال عن مصدرها بدون موافقة مسبقة من                    

  .اجلهة اليت قدمتها
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على بعض املعلومات أو التأكد من أن املعلومات اليت تتقامسها لن ُتستخدم بأسلوب يـؤدي إىل انتـهاكات حلقـوق               
 وكـاالت   ما تكون هيئات اإلشراف احمللية عاجزة عن رصد التـزام وكالـة مـن          ويف الوقت نفسه، غالباً   . اإلنسان

  .االستخبارات األجنبية بالشروط املتصلة باملعلومات الصادرة

 ما ُيمارس التعاون يف جمال االستخبارات يف سياق املنظمات متعددة األطراف مثل منظمة حلف مشال                وغالباً  - ٤٩
ا اليت تعتمـدها   ويشعر املقرر اخلاص بالقلق ألن سياسات سرية املعلومات وأمنه        . اي للتعاون هاألطلسي أو منظمة شنغ   

 ال ميكن ختطيه أمام التحقيقات املستقلة يف انتهاكات حقـوق           الدول داخل هذه األطر متعددة األطراف تضع حاجزاً       
 أوروبـا  جمللس الربملانية للجمعية التابعة اإلنسان وحقوق القانونية الشؤون جلنة تقرير عطيوعلى سبيل املثال، ي. اإلنسان

الثنائية اليت منحت حقوق التحليق العامة وإمكانية       ) السرية(أن االتفاقات   مفادها  ت موثوقة   معلوما) املقرر ديك ماريت  (
الدخول إىل املوانئ والقواعد العسكرية لصاحل العمليات السرية لوكالة املخابرات املركزية، مبا فيها العمليات الـسرية                

من منظمة حلف مشال األطلسي، اُتفـق    " ريةاختيا"الحتجاز األشخاص وتسليمهم، قد أُبرمت على أساس ترخيصات         
 جيري التعاون بني دوائر االستخبارات ،اي للتعاونهويف إطار منظمة شنغ. )٥٤(٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٤عليها يف 

 فقط، وبناًء على ذلك فإن الدولة اليت تتلقـى الطلـب            )٥٥("املساعدة"وتطلب دائرة من دائرة أخرى      . دون أية مراقبة  
 مـن اتفاقيـة     ٤- ١١وتنص املادة   . )٥٦("عاجل وعلى أكمل وجه للطلب    التنفيذ  الع التدابري الالزمة لضمان     تتخذ مجي "

عن أية معلومات بشأن الوسائل     " ال جيوز الكشف  "اي ملكافحة اإلرهاب والتطرف والرتعات االنفصالية على أنه         هشنغ
  . اليت تستخدمها الوكاالت من أجل تقدمي املساعدة لوكالة أخرى

وملواجهة انعدام املساءلة بشأن التعاون يف جمال االستخبارات، ينبغي تعزيز التعاون بني هيئـات اإلشـراف                  - ٥٠
ة يف هذا امليدان، مثل املؤمتر الدويل لوكاالت االستخبارات الذي ُيعقد كل سنتني             ـوتشكل املبادرات القائم  . الوطنية

انية لإلشراف على االستخبارات يف البلدان األعـضاء يف االحتـاد           أو االجتماعات املخصصة اليت تعقدها اللجان الربمل      
 على جمموعة األورويب والبلدان املرشحة لالنضمام إليه، خطوة أوىل يف االجتاه الصحيح لكنها جد نادرة ومقتصرة حالياً

الداعية إىل إنشاء منرب ووىل ويؤيد املقرر اخلاص الفكرة اليت أتت هبا اللجنة البلجيكية الدائمة األ . جد صغرية من البلدان   
املعنية بدوائر االستخبارات، ميكن فيـه تقاسـم أفـضل          ) الربملانية(دائم لتقاسم املعلومات لصاحل هيئات االستعراض       

 والسوابق القضائية والتطورات العامة يف هذا اجملال، وهو ما سيعزز بالتايل إضفاء طـابع               اتاملمارسات بشأن التشريع  

                                                      

)٥٤( Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: 

second report, explanatory memorandum, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Council of Europe 

Parliamentary Assembly, June 2007, paras. 11, 39 and 105.  
اتفاقية شنغهاي ملكافحـة اإلرهـاب والتطـرف        (املساعدة املطلوبة   " مضامني"على الدولة أن تصف فقط       )٥٥(

  .وميكن أن يشمل ذلك استجواب األشخاص واحتجازهم وتسليمهم). ٣، الفقرة ٨والرتعات االنفصالية، املادة 
  .٩املرجع نفسه، املادة  )٥٦(
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نرب ليشمل املسائل العملية، هذا املحىت أنه ميكن توسيع نطاق . )٥٧(ئات االستعراض يف الدول األعضاءاالحتراف على هي
  .)٥٨("اإلشراف املشترك"يث ميكن للتعاون بشأن التحريات وتبادل املعلومات أن يؤدي إىل صيغة من حب

  العمليات املشتركة -١

 بـشأن العمليـات      شـامالً   املتحدة استحدثت نظاماً   ما زال يساور املقرر اخلاص قلق عميق ألن الواليات          - ٥١
 حظر التعذيب وغريه من أشكال سوء نتهكاالستثنائية لتسليم األشخاص واالحتجاز املطول والسري واملمارسات اليت ت

ـ ةفاسدقاعدة بيانات تطلّب هذا النظام شبكة دولية لتبادل املعلومات كما خلق          قد  و. املعاملة  بانتظـام مـع   ة متقامس
بالتايل الثقافة املؤسسية لألنظمة    ّمما أفسد   شركاء يف احلرب على اإلرهاب من خالل التعاون يف جمال االستخبارات،            ال

  .القانونية واملؤسسية للدول املستقبلة

إال مـن خـالل     إن ذلك مل يتسّن      كانت الواليات املتحدة هي اليت استحدثت ووضعت هذا النظام، ف          لئنو  - ٥٢
 على األقل سـهل  ٢٠٠٧مايو /وهناك تقارير متسقة ومقنعة تفيد بأنه حىت أيار. من الدول األخرى التعاون مع العديد    

، وكنـدا،  البوسنة واهلرسـك وقد قامت دول مثل . عدد من الدول عمليات استثنائية لتسليم األشخاص بطرق خمتلفة       
اململكة املتحـدة   ، وباكستان، و  لسابقةاليوغوسالفية ا  ة مقدونيا ـمجهوري، وكينيا، و  إندونيسيا، و جورجيا، و كرواتياو

قبل حتويله إىل مراكـز     مبدئياً   معلومات استخباراتية أو احتجاز شخص ما        قدمي بت العظمى وآيرلندا الشمالية   لربيطانيا
ا أو األردن أو باكستان أو املغرب يانستان أو مصر أو إثيوبـيف أفغ ) انـب األحي ـري معترف هبا يف غال    ـغ(احتجاز  

حد مراكز االحتجاز الـسرية التابعـة       يف أ أو اململكة العربية السعودية أو اليمن أو سوريا أو تايلند أو أوزبكستان أو              
ويف حاالت عديدة، شاركت الدول املستقبلة      ". مراكز سرية "إليها باسم   يشار   ما   لوكالة املخابرات املركزية اليت غالباً    

  .ارسة التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة على احملتجزين حسب ما تفيد به التقاريريف مم

 يف ارتكاب ويذكّر املقرر اخلاص الدول األعضاء بأهنا مسؤولة عندما تشارك أو تقدم العون أو املساعدة قصداً       - ٥٣
ينبغي أن تدفع انتهاكات حقوق اإلنـسان       وبالتايل،  . )٥٩(، مبا فيها انتهاكات حقوق اإلنسان     أفعال غري مشروعة دولياً   

اجلسيمة اليت ترتكبها الدول مثل التعذيب أو حاالت االختفاء القسري أو االحتجاز التعسفي إىل احلد بشكل كبري من                  
وإن حظـر   . سياسات تعاون الدول، مبا يف ذلك وكاالهتا االستخباراتية، مع دول معروفة بأهنا تنتهك حقوق اإلنسان              

ويتعني على الدول أال تقـدم العـون أو املـساعدة يف            . )٦٠(عدة مطلقة وقطعية من قواعد القانون الدويل      التعذيب لقا 
                                                      

  .الدورية هليئات اإلشراف على الشرطة يف الدول األوروبيةميكن رؤية منوذج آخر هلذا التعاون يف االجتماعات  )٥٧(
)٥٨( H. Born, “International intelligence cooperation: the need for networking accountability”,  

DCAF, 2007.  
ال ، املرفق، مشاريع مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول عن األفع           ٥٦/٨٣قرار اجلمعية العامة رقم      )٥٩(

يف "، ٨٤، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، الصفحة ٢٠٠١حولية جلنة القانون الدويل، وانظر أيضاً . ١٦ و٤غري املشروعة دولياً، املادتان 
". هذه احلالة، ال تكون الدولة املساعدة مسؤولة إال عندما يكون سلوكها قد سبب الفعل غري املشروع دولياً أو أسـهم فيــه                     

 اجلماعيـة  اإلبادة جرمية منع اتفاقيةوانظر حمكمة العدل الدولية، تطبيق .  إحدى مواد القانون الدويل العريف١٦ة وتتجلى يف املاد

  .٤٢٠، الفقرة ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٦، احلكم الصادر يف )البوسنة واهلرسك ضد صربيا واجلبل األسود (عليها واملعاقبة
انظر . و واجب يسري على اجلميع، وينطبق على مجيع الدول        إن واجب احلماية من التعذيب واملعاقبة عليه ه        )٦٠(

برشـلونة  ؛ وقـضية  )IT-95-17/1-T, 1988القضية رقم  (املدعي العام ضد فورندزيا، السابقة ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمة
  .١٩٧٠، تقارير حمكمة العدل الدولية، )بلجيكا ضد إسبانيا( تراكشن
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ارتكاب أعمال التعذيب أو تعترف مبثل هذه األعمال كأعمال مشروعة، مبا يف ذلك من خالل االستناد إىل معلومات                  
دول ضمانات ملنع وكاالت االستخبارات من      وجيب أن تضع ال   . )٦١( مت احلصول عليها عن طريق التعذيب      يةاستخبارات

  .)٦٢(استخدام هذه املعلومات

  املشاركة يف االستجوابات -٢

إن املقرر اخلاص قلق إزاء مشاركة عمالء أجانب يف استجواب أشخاص حمتجزين يف حاالت تنتهك املعـايري            - ٥٤
 وظفني املكلفني بإنفاذ القانون حمـدود     بعض احلكومات بني موظفي االستخبارات وامل     متييز  و. الدولية حلقوق اإلنسان  

، أو حىت مبجرد حضور موظفي      )٦٤( أو أسئلة  )٦٣(، مبا أن من املنطقي فهم املشاركة الصرحية بإرسال مستجوبني         الوجاهة
، على أهنا تغاض صريح عن هـذه  )٦٥(االستخبارات يف مقابلة مع شخص حمتجز يف أماكن ُتنتهك فيها حقوق اإلنسان         

بل وحىت   من أشكال التشجيع     د شكل حضور ومشاركة موظفني أجانب يف بعض احلاالت شكالً         وق. )٦٦(املمارسات
 ية وأبعد جغرافياً  سلبأشكال أكثر   حىت ب  وحسب رأي املقرر اخلاص، قد تثار مسؤولية الدولة املستقبلة أيضاً         . )٦٧(الدعم

                                                      

، املرفق، مشاريع مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول عن األفعال            ٥٦/٨٣قرار اجلمعية العامة رقم      )٦١(
  .٤١ و٤٠غري املشروعة دولياً، املادتان 

حىت باستخدام نتائج التعذيب، تضعف أي دولة دميقراطية قضيتها ضـد           : "(...) كما يقول القاضي نويربغر    )٦٢(
".  تفقد األساس األخالقي الراقي الذي يتمتع به اجملتمع الدميقراطي املتفـتح           اإلرهابيني، وذلك باستخدام أساليبهم، وبالتايل فهي     

أغسطس / آب١١( EWCA Civ 1123 ]٢٠٠٤[، وأورس ضد وزير الداخلية. أيف قضية ) الذي له رأي خمالف(القاضي نويربغر 
  .٤٩٧، الفقرة )٢٠٠٤

 واألمريكية قد استجوبوا هـم بأنفـسهم        هناك أدلة على أن موظفني من االستخبارات األسترالية والربيطانية         )٦٣(
. حمتجزين وضعتهم وكالة االستخبارات الباكستانية يف حبس انفرادي فيما يسمى ببيـوت آمنة، تعرضـوا فيهـا للتعــذيب               

ن، األردن، إسبانيا، أملانيا، أوزبكستان، إيطاليا، باكستان، البحرين، تركيا، تونس، الـصني، طاجيكـستا      (كما أن بلداناً عديدة     
انظر مركـز    (ج غوانتانامو ـخليأوفدت مستجوبني إىل    ) فرنسا، كندا، ليبيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة        

  :متاح على العنوان التايل ”Foreign interrogators in Guantanamo Bay“ احلقوق الدستورية،
)http://ccrjustice.org/files/Foreign%20Interrogators%20in%20Guantanamo%20Bay_1.pdf.(  

أعطت وكالتا االستخبارات األملانية والكندية األسئلة لالستخبارات العسكرية السورية يف قضييت حممد زمار              )٦٤(
انظر منظمـة العفـو     . وتعرض احملتجزان للتعذيب بعد ذلك يف الوقت الذي كانا فيه رهن االعتقال السوري            . وعبد اهللا املالكي  

 ,United States of America: Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance’, 5 April 2006 الدوليـة، 

pp.18-19; Internal Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Abdullah Almalki, Ahmed Abou-

Elmaati and Muayyed Nureddin, 2008, p.411.  
 مقابلـة يف أفغانـستان وخلـيج    ٢ ٠٠٠أجرى أو حـضر مـوظفو استخبارات اململكة املتحدة أكثر من        )٦٥(
 The Handling of Detainees by UK Intelligence Personnel inانظـر جلنـة االسـتخبارات واألمـن،     .  والعراقغوانتانامو

Afghanistan, Guantanamo Bay and Iraq, 2005, para.110.  
  .  أعاله٦١حلاشية انظر ا )٦٦(
 كمـا جيـري يف      -هـذا ينطبق باخلصوص إذا احُتجز أشخاص بناًء على طلب عمالء أجانب ومبوافقتهم              )٦٧(
وعلى غرار ذلك، اعتربت جلنة التحري يف قضية عرار أن إرسال جمموعة من احملققني للتحدث               .  حسب االدعـاءات  -باكستان  

   .مع دوائر االستخبارات السورية إشكايل للغاية
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ويري املقرر اخلاص أن مشاركة     . اًطلب معلومات استخباراتية يتم احلصول عليها بطرق غري مشروعة دولي         من خالل   
  غري مشروع دولياً   الدول مشاركة صرحية أو ضمنية يف استجواب األشخاص الذين حتتجزهم دولة أخرى، تشكل فعالً             

 أو معاملة )٦٨(إذا كانت الدولة على علم أو ُيفترض أن تكون على علم بأن الشخص املعين معرض خلطر حمقق بالتعذيب
  .)٦٩(ذلك االحتجاز التعسفيأخرى حمظورة، مبا يف 

  إرسال وتلقي املعلومات االستخباراتية لالستخدام العملي -٣

يؤكد املقرر اخلاص أن املشاركة الصرحية يف االستجوابات اليت يتعرض فيها األشـخاص للتعـذيب ليـست         - ٥٥
 وعلى األقل، فإن الدول اليت      . االستفادة من البيئة القسرية     لقانون حقوق اإلنسان، بل أيضاً     وحدها ما يشكل انتهاكاً   

ـ        ـة التع ـة نتيج ـتعلم أو يفُترض بأهنا تعلم أهنا تتلقى معلومات استخباراتي         ة ـذيب أو غريه مـن أشـكال املعامل
الالإنسانية أو االحتجاز التعسفي، وتكون إما بصدد خلق طلب على مثل هذه املعلومات أو زيادة استخدامها العملي                 

ويـرى املقـرر اخلـاص أن       . )٧٠(، هي دول متواطئة يف انتهاكات حقوق اإلنسان املعنية        لصاحل سياسة من السياسات   
 ألهداف عملية فقـط، ينطـوي   يهااحلصول علوإن مت    التعذيب يف بلد آخر، حىت       املتأتية عن االعتماد على املعلومات    

وهكذا فإن الدول اليت    . )٧١(دولةهذه املمارسات ويثري بالتايل تطبيق مبادئ مسؤولية ال       " االعتراف بشرعية " على   حتماً
التعذيب أو املعاملة الالإنسانية واملهينة هي دول متواطئة يف ارتكاب أفعال عن طريق تتلقى معلومات يتم احلصول عليها 

كما أن هذا التواطؤ ال يتفق مع االلتزام الساري على اجلميع بأن تتعاون الدول من أجل القـضاء                  . غري مشروعة دولياً  
  .ذيبعلى التع

إذ ال يتم عادة : جتميع املعلوماتفيها مت اليت ظروف العملية تقدير الوتدعي الدول أنه من الصعب يف املمارسة     - ٥٦
ويف حني يقر املقرر اخلاص بأن هـذا        . ىتقاسم املعلومات االستخباراتية كمعلومات استخباراتية خام وإمنا كمنتج منقّ        

 من أجل منح دوائر االستخبارات إمكانية التملص         هذه املمارسة جتري أيضاً    يتم كمسألة لتسيري األمور، فهو قلق ألن      
  .من املسؤولية فيما خيص استخدام معلومات مت احلصول عليها خبرق القانون الدويل

  

                                                      

 الـسابقة  ليوغوسالفيا الدولية اجلنائية احملكمةانظر أيضاً حكم االستئناف يف قضية فورندزيا الـذي أصدرته  )٦٨(
، املرفق، مشاريع مواد جلنة القانون الـدويل        ٥٦/٨٣ وقرار اجلمعية العامة رقم      ١٢٠-١١٥، الفقرات   )٢٠٠٠يوليه  / متوز ٢١(

 .٤١ و٤٠ولياً، املادتان بشأن مسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة د

ادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز            ـوعة املب ـجممانـظر   )٦٩(
  .١، الفقرة ٢١، املبدأ أو السجن
انظر أيضاً استنتاجات كبار احلقوقيني بشأن اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان، التقرير على وشك  )٧٠(

  .٢-٣ الرابع، اجلزء الصدور، الفصل
، املرفق، مشاريع مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدول عن األفعال            ٥٦/٨٣قرار اجلمعية العامة رقم      )٧١(

  .٤١ و٤٠غري املشروعة دولياً، املادتان 
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 إزاء تقدمي املعلومات لدوائر االستخبارات األجنبية عندما ال تكون هناك أية            ويساور املقرر اخلاص القلق أيضاً      - ٥٧
نات كافية بشأن تقييد نشر هذه املعلومات بني وكاالت حكومية أخرى يف الدولة املتلقيـة للمعلومـات، مثـل           ضما

ويف قضية عرار، على سبيل املثال، . وكاالت إنفاذ القانون واهلجرة اليت تكون لديها صالحية اعتقال شخص واحتجازه
إذ كان ينبغي   ": التدفق احلر "لى اتفاق شفوي حمض بشأن       ع كان تقاسم املعلومات بني الواليات املتحدة وكندا قائماً       

ويف هذا االتفاق، ختلـت     . )٧٢(تقاسم املعلومات يف الزمن احلقيقي من خالل اتصال مباشر بني خمتلف الوكاالت املعنية            
 أدى إىل   اخلصوصية اليت تنظم عادة التحقيقات يف جمال األمن القومي، مما         احترام  الشرطة امللكية الكندية عن سياسات      

وكانت هذه املعلومات هي ما قاد      . لة وتقاسم املعلومات على نطاق أوسع من املعتاد       لّتقاسم معلومات غري دقيقة ومض    
دائرة اهلجرة والتجنس يف الواليات املتحدة إىل استنتاج أن عرار كان فردا من أفراد القاعدة، وقد ُرحل على إثر ذلك                    

  .للتعذيب عد ذلكإىل سوريا اليت تعرض فيها ب

  رجعي واحلق يف االنتصاف الفعالبأثر  املساءلة -  جيم

إن آليات املراقبة واإلشراف املسبقني مهمة يف منع واكتشاف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا وكاالت      - ٥٨
انتهاكات  يسمح بتحقيق مستقل يف      بيد أن واجب الدولة بأن تستحدث إطاراً      . االستخبارات يف إطار حماربة اإلرهاب    

  وكاالت االستخبارات بعد تلقي شكوى هو واجب يكتسي األمهية نفسها وذلـك أوالً             رتكبهاحقوق اإلنسان اليت ت   
ويساور املقرر اخلاص القلـق يف      . ، ملساءلة وكاالت االستخبارات والسلطة التنفيذية عن أفعاهلا       لتحديد الوقائع، وثانياً  

. )٧٣(فالت من العقاب اليت تؤدي إىل إفالت موظفي االستخبارات من العقاباإل/وهذا السياق بشأن اعتماد أحكام العف
  .ومن شأن أحكام اإلعفاء هذه أن حتول دون الوصول الفعال إىل احملاكم وأن تنتهك حق اإلنسان يف االنتصاف الفعال

  إساءة استخدام أحكام أسرار الدولة

د الكشف لعامة اجلمهور عن معلومات معينة تكون مهمة         يف حني يسلم املقرر اخلاص بأنه جيوز للدول أن تقي           - ٥٩
 مـع قلق  إالّ أنه    مبصادر موظفي االستخبارات وهوياهتم وأساليبهم،       بالنسبة حلماية األمن القومي، كتلك املتعلقة مثالً      

 على سـبيل    عمد إليه ذلك بسبب االستخدام املتزايد ألحكام أسرار الدولة واحلصانات املتعلقة باملصلحة العامة الذي ت            
املثال أملانيا، وإيطاليا، وبولندا، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، ورومانيا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة 

ري املشروعة عن هيئات اإلشراف أو السلطات القضائية، أو حلماية نفسها من النقد واإلحراج              ـال غ ـاء األفع ـإلخف
  .وال سيما من املسؤولية

                                                      

 ,Commission of Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Maher Ararانظـر   )٧٢(

Report of the Events Relating to Maher Arar, Factual Background vol. I, p.38; F. Bignami, “Towards a right to 

privacy in transnational intelligence networks”, Michigan Journal of International Law, vol. 28, No. 3 (2007), 
pp. 675-676.  

 ٢٧لصادر يف  ا٠١-٠٦  رقم من املرسوم الرئاسي٤٦ و٤٥ئر، حيث متنح املادتان انظر على سبيل املثال اجلزا )٧٣(
حق اإلفالت من العقاب ألفراد قوات األمن، وأكثر من ذلك فإن املـادتني             ) لتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة    (٢٠٠٦فرباير  /شباط

  .جترمان انتقاد مسؤويل الدولة وتعاقبان عليه بسنوات من السجن
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أال تقـود هـذه     بوتقتضي التزامات الدول املتعلقة حبقوق اإلنسان، ال سيما االلتزام بضمان انتصاف فعال،               - ٦٠
األحكام القانونية إىل إقصاء مسبق للتحقيقات أو متنع الكشف عن األفعال غري املشروعة، ال سيما عندما تكون هناك                  

 لتربيـر بامتياز أسرار الدولة    التمسك بشكل عام    و. )٧٤(سانتقارير عن جرائم دولية أو انتهاكات جسيمة حلقوق اإلن        
أو استخبارات طـرف     )٧٥(، مثل برنامج الواليات املتحدة لالحتجاز السري واالستجواب والتسليم        سياسات بأكملها 

 نتـصاف المينع من التحقيق الفعال وجيعل احلـق يف ا        )  أعاله ٤٨انظر الفقرة   " (مراقبة املصدر "يف إطار سياسة    (ثالث  
 اللتزام   خرقاً وقد يشكل أيضاً  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٢ال يتماشى مع املادة     هذا  و. ومهاً

دة القضائية للتحقيقات يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان أو انتهاكات خطـرية للقـانون              ـالدول بتقدمي املساع  
  .)٧٦(اإلنساين الدويل

 حلماية املبلّغ عن     متينة قيقات فعالة، يرى املقرر اخلاص أن من الضروري وجود آليات         وللتمكني من إجراء حت     - ٦١
وتأيت علـى األرجـح     .  السرية غري املشروعة   ةاملخالفات من موظفي االستخبارات واملخربين اآلخرين بغية كسر حلق        

ا وكالة من وكاالت االستخبارات من      ترتكبهاليت  طرية حلقوق اإلنسان    اخلنتهاكات  الاملعلومات الواقعية املوثوقة عن ا    
. ويف هذه احلاالت، فإن املصلحة العامة يف الكشف تفوق املصلحة العامة يف عـدم الكـشف               . داخل الوكالة نفسها  

 محاية هؤالء املبلّغني عن املخالفات من االقتصاص القانوين واإلجراءات التأديبية عند كشفهم عن معلومات     وينبغي أوالً 
، جيب أن تكون آليات اإلشراف املستقلة قادرة على منح املبلغني عن املخالفات واملخـربين سـبل                 نياًثا. غري مرخصة 

 الـسابقة  ليوغوسـالفيا  الدوليـة  اجلنائية احلماية الالزمة، اليت ميكن تصميمها على غرار نظم محاية الشهود للمحكمة
  .رواندا واحملكمة اخلاصة لسرياليونل الدولية اجلنائية احملكمةو

ويشدد املقرر اخلاص على العمل املهم الذي يقوم به العديد من الصحفيني احملققني واملنظمات غري احلكوميـة                - ٦٢
وال ُتثار املساءلة يف غالـب      . عرب العامل يف الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها وكاالت االستخبارات           

ولكي تؤدي الصحافة وظيفتها    .  تكشفه عنه هذه اجلهات الفاعلة     األحيان من جانب اآلليات الرمسية، بل من خالل ما        

                                                      

،  شـانغ ضد غواتيمـاال -مرينا ماك ، قضية اإلنسان حمكمة البلدان األمريكية حلقوقل املثال انظر على سبي )٧٤(
، إمياكاييفا ضد روسيا؛ واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قضية ١٨٠، الفقرة ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥احلكم الصادر يف 
  .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٩احلكم الصادر يف 

غوس . ، قدمت احلكومة تصرحياً أدىل به مدير وكاالت املخابرات املركزية بورتر جصري ضد تنتامليف قضية  )٧٥(
يقول إن االدعاءات املزعومة للمصري، ضحية التسليم، من شأهنا أن جترب الوكالة على االعتراف بوجود أنشطة سرية للوكالة أو                   

 Assertion of a Formal. (ناسب على أساس امتياز أسرار الدولـة إنكارهـا، وبالتايل فإن إلغاء الدعوى هو املخرج الوحيد امل

Claim of State Secrets Privilege and Request for Expedited Consideration, 8 March 2006, United States District 

Court – Eastern District of Virginia, Case N°. 1:05-cv-1417-TSE-TRJ .(كومي، وزير . ات جيمس بوانظر أيضاً تصرحي
 عرار ضد أشكروفت، يف قضية ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨العدل باإلنابة، وتوم ريدج، وزير األمن الداخلي للواليات املتحدة، 

C.A. N°. 04-CV-249-DGT-VVP.  
 االنتـهاكات   من املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا      ١٢انظر املبدأ    )٧٦(

اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة يف القرار                
  .٦٠/١٤٧رقم 
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احليوية كآلية مراقبة خارجية وغري رمسية، ال بد من قوانني قوية حلرية اإلعالم وقوانني حلمايـة مـصادر الـصحفيني                    
 يـاراً تضع مع أن  و،  )٧٨(ويتعني على الدول أن جتعل حماكمات خرق أحكام السرية مقتصرة على موظفيها           . )٧٧(السرية
  .  لتقييم املصلحة العامة وجترب احملاكم على مراعاة أمهية املصلحة العامة عندما يتعلق األمر بنشر أسرار رمسية للدولةإلزامياً

ويف مجيع احلاالت جيب أن يكون القضاة احلكام النهائيني يف تقييم األسس املوضوعية الدعاء أسرار الدولـة                   - ٦٣
وميكن أن تسمح أحكامهم بكشف معلومات متنـازع عليهـا         .  خطرية حلقوق اإلنسان   عندما يتعلق األمر بانتهاكات   

ومن أجل اختبار ادعاءات السرية يف احلالة       . للجمهور أو لشخص مشتبه يف أنه إرهايب وحملاميه يف اإلجراءات القضائية          
 أو اتمحايتـها، عـوض مـوجز   األخرية، ينبغي أن حتصل هيئة قضائية على األدلة احلقيقية اليت تسعى حكومة ما إىل   

ـ وعندما تكون هناك أسباب إلبعاد عناصر ميكن اعتبارها بشكل    . تصرحيات فقط تديل هبا احلكومة      بأهنـا  هربر له ما ي
أسرار دولة، ينبغي أن تفكر احملاكم يف تدابري تعوض عدم إتاحة هذه املعلومات يف جلسة عامة، عـن طريـق إتاحـة           

،  جداً وفقط عندما يكون األمر ضرورياً    ). بعد الترخيص األمين، إذا اقتضى األمر     ( به فقط     حملامي املشبه  املعلومات مثالً 
ومضمون املعلومات، الذي   ) املصدر واألسلوب املستخدم  (ميكن لقاض أن يقرر التمييز بني الكشف عن مصدر األدلة           

  . للطعن دائماًينبغي أن يكون قابالً

   االستنتاجات والتوصيات-  ثالثاً
  االستنتاجات -  ألف

متس إىل حد كبري حبقوق األفراد، إىل اليت تدابري الإن الصالحيات املتزايدة لدوائر االستخبارات فيما خيص   - ٦٤
جانب زيادة أمهية االستخبارات بالنسبة لإلجراءات القانونية واإلدارية، جتعل من الضروري وضع آليات كافيـة               

ومبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، علـى الـدول         .  اإلنسان حقوقجاوزات يف جمال    للمساءلة بغية منع الت   
التزام إجيايب بإجراء حتقيقات مستقلة بشأن ما ُيدعى ارتكابه من انتهاكات للحق يف احلياة أو للحرية من التعذيب                  

صد جلـب  ، ق)٧٩(أو من غريه من أشكال املعاملة الالإنسانية، أو حاالت االختفاء القسري، أو االحتجاز التعسفي            
كمـا  . املسؤولني عن هذه األفعال أمام العدالة، وبتقدمي سبل اجلرب عندما تكون قد شاركت يف هذه االنتهاكات               

                                                      

 ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٧يف بلجيكـا، على سبيل املثال، يسمح قانون محاية املصادر الصحفية املـؤرخ              )٧٧(
)Moniteur Belge, 27 April 2005 ( بعدم الكشف عــن مـصـادرهم  "بصريح العبارة للصحفيني وموظفي وسائط اإلعالم "
  ).٣املادة (

، الـذي أوضـح أنـه    ٢٠٠٧للمحكمة الدستورية األملانية يف سنـة      " سيسريو"انظر يف هذا السياق حكم       )٧٨(
. ومات مصنفـة حصـلوا عليهـا مـن خمـربين      ال ميكن اهتام الصحفيني من الناحية الشرعية بإفشاء أسرار الدولة لنشرهم معل           

: ، واملتاحــة علــى العنــوان التــايلNr-Absatz) .1-82(، ٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٧، BvR 1, BVerfG 538/06 انظــر 
html.053806bvr1_20070227rs/ngenentscheidu/de.bverfg.www://http.  

مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو   ؛ واتفاقية  ECHR 251 25)١٩٩٧ (أيدن ضد تركياقضية  )٧٩(
) ٢٠٠٤(٣١؛ واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقـم  ١٣ و١٢ و٦ و٥، املواد املهينة العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

  .١٨ و١٥االلتزام القانوين العام املفروض على الدول األطراف يف العهد، الفقرتان بشأن طبيعة 
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حتتفظ الدول هبذا االلتزام اإلجيايب حلماية حقوق اإلنسان عندما متنح امتيازات داخل إقليمها الوطين لدولة أخرى،                
  .مبا يف ذلك لدوائر االستخبارات

  يات التوص-  باء

  جلمعيات التشريعية توصيات موجهة إىل ا

يوصي املقرر اخلاص بأن أي تدخل يف حق اخلصوصية أو األسرة أو البيت أو املراسلة تقوم به وكالة من                     - ٦٥
 مبوجب أحكام القانون اليت تكون دقيقة باألخص ومتناسـبة مـع            وكاالت االستخبارات ينبغي أن يكون مرخصاً     

وينبغي أن تتأكد الـدول مـن أن الـسلطات          . اليت تقي من التجاوزات   مانات الفعالة   ألمن وتقدم الض  لالتهديد  
 من تقنيات التحقيق اخلاصة إذا كانت هذه األساليب متكن مـن كـشف         املختصة تطبق أساليب حتقيق أقل تطفالً     

ـ     . جرمية إرهابية أو منعها أو احملاكمة عليها مبا يكفي من الفعالية           اذ القـرار علـى     وينبغي أن تكون صالحية اخت
 عالوة على ذلك،    .ن مستوى الترخيص الالزم أعلى    اكلما كان التدخل يف اخلصوصية أكرب ك      أنه  مستويات حبيث   

وملنع االستخدام التعسفي لتقنيات التحقيق اخلاصة وانتهاكات حقوق اإلنسان، جيب أن يكون استخدام تقنيـات               
  .بني لإلشراف واالستعراض املناسالتحقيق اخلاصة خاضعاً

وينبغي أن يكون هناك أساس قانوين حملي فيما يتعلق خبزن واستخدام دوائر االستخبارات واألمن للبيانات   - ٦٦
 أن ينص القانون على سـبل       وينبغي أيضاً .  للفحص من أجل املصلحة العامة     اليت تكون ذات آثار متوقعة وموضعاً     

، واألشخاص الـذين  مكن هلااملعلومات خالهلا، واالستخدام املاملراقبة الفعالة فيما خيص املدة اليت ميكن االحتفاظ ب 
وينبغـي أن   . ميكنهم احلصول عليها، وأن يضمن التقيد باملبادئ الدولية حلماية البيانات عند استخدام املعلومات            
  .تكون هناك عمليات تدقيق يشارك فيها موظفون مستقلون خارجيون، لضمان االلتزام هبذه القواعد

 باعتماد تشريع يوضح حقوق الشركات اخلاصة ومسؤولياهتا والتزامها فيمـا           املقرر اخلاص أيضاً  ويوصي    - ٦٧
  .خيص تقدمي البيانات للوكاالت احلكومية

وينبغي أن تكون لدى جلان اإلشراف الربملانية وجلان التحري الربملانية املختصة واللجان امللكية وغريهـا                 - ٦٨
تحقيق وإمكانية الوصول إىل أرشيف وسجالت ومبـاين ومعـدات الـسلطة      صالحيات واسعة النطاق يف جمال ال     

كما ينبغي أن تكون هذه اهليئات قـادرة علـى          . التنفيذية والوكالة ألداء وظيفة اإلشراف احمللي اليت تضطلع هبا        
لومات مـع   مع دولة أو دائرة معينة، أو مجيع عمليات تبادل املع         ما  التحقيق بشكل استباقي يف عالقة وكالة حملية        

وبعد القيام بالتحريات، ينبغي أن تصدر هذه اهليئات يف وقت واحـد            . خبصوص قضية معينة  متعاونة  دوائر أجنبية   
  . لتكشفه للجمهور منفصالً لتقدمه إىل السلطة التنفيذية وتقريراً سرياًتقريراً

 وحقوق اإلنسان، بأنه ينبغي ويؤيد املقرر اخلاص توصية كبار احلقوقيني بشأن اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب  - ٦٩
ويف حالة منح دوائر االستخبارات مـع       . )٨٠(أال تقوم وكاالت االستخبارات مبهام املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون        

                                                      

، التقرير علـى وشـك      ٢٠٠٩فريق كبار احلقوقيني بشأن اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان،           )٨٠(
  .٥الصدور، الفصل الرابع، اجلزء 
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ذلك صالحيات االعتقال واالحتجاز واالستجواب، رغم احتمال إساءة استخدامها، حيث املقرر اخلاص علـى أن               
 الصارمة والفعلية للسلطات املدنية العادية وعلى أن تعمل مع احتـرام القـانون              تكون هذه الدوائر حتت املراقبة    
  . تاماًالدويل حلقوق اإلنسان احتراماً

مبا يف ذلك ضمانات ( مبوجب القانون  واضحاً تنظيماًوجيب أن يكون التعاون يف جمال االستخبارات منظماً  - ٧٠
مكانيـة  مع وجـود إ   (سب اإلجراءات الروتينية الدقيقة      به ح  ومبوجب لوائح شفافة، ومرخصاً   ) حقوق اإلنسان 
  . إلشراف ومراقبة اهليئات الربملانية أو هيئات اخلرباء، وخاضعاً)مالئمة لتقفيها

  لسلطة التنفيذيةتوصيات موجهة إىل ا

 ، وكاالت االستخبارات  ملراقبةينبغي أن تكون لدى السلطة التنفيذية صالحيات فعالة، مبوجب القانون،             - ٧١
وأن تكون لديها املعلومات الكافية عن أنشطة هذه الوكاالت لكي تكون قادرة على ممارسة املراقبة عليها ممارسة                 

وبالتايل، ينبغي أن يكون لدى الوزير املسؤول عن دوائر االستخبارات واألمن احلق يف املوافقة على القضايا                . فعالة
مثـل  (أو العمليات اليت تؤثر يف احلقوق األساسية        ) ن أخرى مثل التعاون مع وكاالت من بلدا      (احلساسة سياسياً 

  ).املوافقة على صالحيات حتقيق خاصة، سواء كان هناك اشتراط أم ال مبوافقة خارجية إضافية من قاض

وحيث املقرر اخلاص مجيع السلطات ذات الصلة يف البلدان اليت يدعى أهنا شاركت يف عمليات التـسليم                   - ٧٢
تعذيب أو حاالت االختفاء أو حاالت االحتجاز السري أو أي انتهاك جسيم آخر حلقوق اإلنسان، االستثنائي أو ال

وجيـب أن   . على التحقيق بصورة تامة يف أية أفعال غري مشروعة ارتكبتها وكاالت االستخبارات على أراضـيها              
على الدول التوقف عن نقل أي كما يتعني . نصافهمإتضمن الدول إعادة تأهيل ضحايا هذه األفعال غري القانونية و

اعتقال عمالء دولة أخرى، أو تسهيل عمليات هذا النقل، إال يف حالة إجـراء النقـل حتـت                  مرافق  شخص إىل   
  . للمعايري الدوليةاإلشراف القضائي ووفقاً

 على أن  ينصويوصي املقرر اخلاص الدول بأن تدرج يف اتفاقاهتا بشأن تقاسم املعلومات االستخباراتية بنداً  - ٧٣
تفاق ما لفحص هيئات االستعراض لدى هذا الطرف، ويعلن أن هليئات االستعراض            الخيضع تطبيق أحد األطراف     

  .)٨١(لدى كل طرف أن تتعاون مع بعضها البعض يف تقييم أداء كل طرف أو الطرفني معاً

  لوكاالت االستخبارات توصيات موجهة إىل ا

علومات املصنفة مع وكاالت استخبارات أخرى فقط عندما تتـضمن           تقاسم امل  وازيوصي املقرر اخلاص جب     - ٧٤
وكاالت حكومية أخرى يف الدولة املتلقية للمعلومات، مثل وكـاالت          يف   يقيد نشر هذه املعلومات       مكتوباً تنبيهاً

  اصويف هذا السياق، ينصح املقرر اخل     . إنفاذ القانون واهلجرة، اليت تكون لديها صالحية اعتقال شخص واحتجازه         
  

                                                      

 C. Forcese, The Collateral Casualties of Collaboration - the Consequence for Civil andانظـر   )٨١(

Human Rights of Transnational Intelligence Sharing, conference paper for the DCAF workshop on accountability of 

international intelligence cooperation, Oslo, 17 October 2008.  
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 عقوبات ضد شخص ما على أساس معلومات واردة من استخبارات أجنبيـة، إال إذا كـان بإمكـان    فرضبأال تُ 
كانت هناك أسباب مقنعـة     إذا  الطرف املتضرر الطعن على حنو فعال يف مصداقية املعلومات ودقتها وموثوقيتها و           

  .لالعتقاد بأن املعلومات دقيقة وموثوقة

دول األعضاء على التخفيف إىل أدىن حد من القيود املفروضـة علـى الـشفافية               وحيث املقرر اخلاص ال     - ٧٥
وجيب أال ُتعترب املعلومات واألدلة املتعلقة باملسؤولية املدنية أو         . والقائمة على مفاهيم أسرار الدولة واألمن القومي      

قوق إلنسان بأهنا جديرة باحلماية  االستخبارات، عن انتهاكات حأعواناجلنائية أو السياسة ملمثلي الدول، مبن فيهم 
وضـع  وإذا مل يكن من املمكن فصل هذه احلاالت عن أسرار الدولة احلقيقية واملشروعة، يـتعني                . كأسرار دولة 

  .إجراءات مناسبة لضمان مساءلة املتهمني عن أفعاهلم يف الوقت نفسه الذي ُتحفظ فيه أسرار الدولة

ت االستخبارات برامج تدريب داخلية ودولية بشأن كيفية احترام         ويوصي املقرر اخلاص بأن تضع وكاال       - ٧٦
وينبغي أن يقوم هذا التدريب على فكرة أن احترام حقوق اإلنسان هو جـزء مـن                . حقوق اإلنسان يف عملياهتا   
  . املهين بالنسبة ألي موظف من موظفي االستخباراتالعتزازاملؤهالت املهنية ومصدر ل

ن الدعم واألمن املناسبني للمبلغني عـن املخالفـات داخـل           ـة تضم ـقننة م ـع الئح ـغي وض ـوينب  - ٧٧
  .وكاالت االستخبارات

  جملس حقوق اإلنسانتوصيات موجهة إىل 

يوصي املقرر اخلاص بوضع واعتماد صك من قبيل مبادئ توجيهية الحترام حقـوق اإلنـسان وأفـضل          - ٧٨
  .)٨٢(املمارسات لوكاالت االستخبارات

 -  -  -  -  -  
  
  

                                                      

 بإنفاذ القانون، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة يف         انظـر أيضـاً، مـدونة لقواعد السلوك للموظفني املكلفني       )٨٢(
  .٣٤/١٦٩القرار 


