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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها

مقدمة الرزمة
ميثل س ّن التشريعات الناظمة للقطاع األمني عملية صعبة
ومعقدة .ول��ذل��ك ،يجد العديد من املش ّرعني أن من السهل
نسخ تشريعات واستيرادها من ب�لاد أخ��رى؛ فهذا يس ّرع
ه ��ذا األم ��ر م��ن عملية ال�ص�ي��اغ��ة ،وال سيما ع�ن��دم��ا تتوفر
النصوص التشريعية املطلوبة في لغة املشرع نفسه .ولكن
النتيجة املترتبة على ذلك تتمثل في معظم احلاالت في إخراج
تشريعات ضعيفة وركيكة.
وغالبا ً ما تعتبر القوانني املنسوخة ،حتى بعد تعديلها ،قدمية
قبل أن تدخل حيز النفاذ والسريان؛ فال تعود هذه القوانني
تتماشى م��ع املعايير ال��دول�ي��ة ذات الصلة أو أن�ه��ا ال تلبي
االحتياجات التي يستدعيها السياق السياسي واالجتماعي
احمل �ل��ي .وف��ي ب�ع��ض األح��ي��ان ،ي�ن�ع��دم االن �س �ج��ام ب�ين تلك
القوانني املنسوخة والتشريعات الوطنية النافذة.
في بعض احل��االت ،قد ال يتوفر في املنطقة املعنية قانون
منوذجي مي ّكن املشرعني من إع��داد التشريع املطلوب على
غراره .وقد كانت هذه هي احلالة القائمة في املنطقة العربية
التي ال يزال احلوار العام الذي نشأ فيها حول القطاع األمني
في مهده .ولذلك ،فمن الصعب العثور على مناذج جيدة من
القوانني التي تنظم عمل أجهزة الشرطة بصورة دميوقراطية
أو رقابة البرملان على أجهزة املخابرات مثالً.
ل��ذا ،ال يستغرب امل��رء أن ي��رى العديد من املشرعني العرب
وقد اعتراهم اإلحباط والتخبط والعجز أمام املهمة املوكلة
إليهم في صياغة التشريعات الناظمة لقطاع األمن؛ فقد ألفى
هؤالء املشرعون أن من العسير عليهم ّ
اإلطالع على املعايير
والقواعد الدولية ذات العالقة بسبب ندرة املصادر املتوفرة
باللغة العربية أو انعدامها بالكامل .كما لم يعرف الكثير منهم
أين ميكنهم العثور على قوانني منوذجية ،وأوشك عدد آخر
منهم على التسليم باألمر الواقع وترك العمل في هذا املجال.
وف��ي نهاية املطاف ،جلأ بعض املشرعني إل��ى مركز جنيف
للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة طلبا ً للمساعدة
في هذا الشأن.
لقد خرجت فكرة إعداد دليل إرشادي للجهات التشريعية في
املنطقة العربية إلى النور بسبب غياب املصادر التشريعية
الضرورية؛ فقد كان العاملون في مجال إعداد التشريعات
وصياغتها يبحثون عن مجموعة منتقاة من املعايير والقواعد
والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي تساعدهم
على صياغة تشريعات جديدة .وفي سبيل هذه الغاية ،قرر
اخلبراء العرب واخلبراء العاملون في مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة العمل ي��دا ً بيد من أجل
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إعداد بعض األدوات العملية التي تسد الفراغ القائم في هذا
اجلانب.
ملن أ ُ ِع ّد هذا الدليل اإلرشادي؟
يستهدف ه��ذا ال��دل�ي��ل اإلرش� ��ادي ب �ص��ورة رئيسية جميع
اجلهات واألش�خ��اص العاملني في املنطقة العربية والذين
ي�س�ع��ون إل��ى إع� ��داد ت�ش��ري�ع��ات ن��اظ�م��ة ل�ل�ق�ط��اع األم �ن��ي أو
تطوير التشريعات األمنية القائمة .ويضم هؤالء البرملانيني،
واملوظفني العموميني ،واخلبراء القانونيني واملنظمات غير
احلكومية .وهو على هذه الشاكلة مفيد للمسؤولني األمنيني،
وال يستغني عنه الباحثون والطالب املهتمون بالتشريعات
التي حتكم القطاعات األمنية باعتباره أداة مرجعية هامة.
عالم يحتوي هذا الدليل اإلرشادي؟
تتضمن مجموعة األدوات عدد من الكتيبات املوضوعة باللغتني
العربية واالنكليزية ،وت�ق� ّدم معايير وق��واع��د وإرش ��ادات،
باإلضافة إل��ى أمثلة عملية لبعض القوانني النموذجية في
مجاالت عدة تقع ضمن تشريع القطاع األمني.
مت نشر بعض ه��ذه األج ��زاء ،ف��ي ح�ين م��ا زال البعض
وق��د ّ
اآلخر قيد اإلجناز:
• •تشريع الشرطة
• •تشريع املخابرات
• •تشريع العدالة العسكرية
• •اتفاقات مركز القوات
سوف يتم إضافة سلسلة جديدة عند احلاجة ،وال شك في
إمكانية زيادة السلسلة احلالية بإضافة كتيبات جديدة وفقا
ملا تقتضيه احلاجة في املنطقة العربية.
لإلطالع على أحدث املؤلفات واملنشورات الصادرة في هذا
الشأن ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
www.dcaf.ch/publications

ما الهدف من هذا الدليل اإلرشادي؟
يسعى ه��ذا الدليل اإلرش���ادي إل��ى مساعدة امل�ش� ّرع�ين في
املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء إلى
مستوى توقعاتهم .ففي الواقع ،يتطلّع املواطنون العرب إلى
تلقّي خدمات مهنية من أجهزة الشرطة وقوى األمن العاملة
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في مجتمعاتهم ،والتي يتحتم عليها أن تثبت فعاليتها وتأثيرها
وأن تؤ ّمن احتياجات املواطنني .كما يتوقع املواطنون العرب
من أجهزة الشرطة واألجهزة األمنية وعناصرها االلتزام
بالقانون ومبعايير حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى خضوعهم
للمساءلة عن أدائ�ه��م وسلوكهم .ول��ذل��ك ،يعمل ه��ذا الدليل
اإلرش���ادي على ترسيخ املعايير ال��دول�ي��ة ف��ي التشريعات
الناظمة للقطاع األم�ن��ي ،م��ن قبيل الرقابة الدميوقراطية،
واحلكم الرشيد والشفافية.

ول�ه��ذه األس�ب��اب مجتمعة ،غالبا ً م��ا تُستهل عملية إص�لاح
القطاع األمني مبراجعة شاملة للتشريعات الوطنية التي
تنظم هذا القطاع وإعادة صياغتها .وفي هذا السياق ،تركز
ه��ذه املهمة على حتديد ومعاجلة مواطن التعارض وغياب
ال��وض��وح ال��ذي يكتنف أدوار املؤسسات األمنية املختلفة
وصالحياتها.

وع�ل�او ًة على م��ا ت�ق��دم ،يستعرض ه��ذا الدليل اإلرش ��ادي،
بنسختيه العربية واإلجنليزية ،القواعد الدولية جنبا ً إلى
جنب مع أمثلة على تشريعات من خارج املنطقة العربية ،وهو
ما يتيح الفرصة للمقارنة بني مختلف التجارب واملمارسات
في هذا املجال.
لقد أف��رزت ن��درة األدب �ي��ات املنشورة باللغة العربية حول
التشريعات األمنية مشكلة كبيرة أمام املشرعني في املنطقة
العربية .وف��ي ه��ذا الصدد ،يهدف ه��ذا الدليل إل��ى س� ّد هذه
الفجوة .ويتمثل أحد األهداف التي يسعى الدليل إلى حتقيقها
في تقليص الوقت ال��ذي يمُ ضيه املشرعون في البحث عن
املعلومات ،مما يسمح لهم بالتركيز على املهمة الرئيسية التي
ينكبّون على إجنازها .ومع توفر قدر أكبر من املعلومات باللغة
العربية ،فقد يس ُهل على العديد من املواطنني ومؤسسات
املجتمع املدني أن يعبّروا عن رؤيتهم لنوع أجهزة الشرطة
وقوى األمن التي يريدونها ،كما ميكنهم املساهمة في إعداد
إطار قانوني حديث وقوي لتنظيم القطاع األمني.
ملاذا تدعو احلاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث وقوي
للقطاع األمني؟
ميثل اإلطار القانوني السليم شرطا ً ضروريا ً مسبقا ً لضمان
احلكم الرشيد للقطاع األمني الذي يتّسم بفعاليته وجناعته
وخضوعه للمساءلة ،وذلك لألسباب التالية:
• •يحدد هذا اإلطار القانوني دور مختلف األجهزة األمنية
واملهام املوكلة لكل منها.
• •ويحدد االمتيازات املمنوحة ألجهزة األمن وألفرادها
والقيود املفروضة على صالحياتهم.
• •ويحدد دور وصالحيات املؤسسات التي تدير األجهزة
األمنية وتفرض الرقابة عليها.
• •ويوفر ه��ذا اإلط��ار القاعدة الالزمة إلج��راء املساءلة،
ح�ي��ث أن ��ه ي�ض��ع ح ��دا ً ف��اص�لاً واض �ح �ا ً ب�ين ال�س�ل��وك
القانوني والسلوك غير القانوني.
�رس��خ شرعية
• •كما يعزز ه��ذا اإلط ��ار الثقة العامة وي� ّ
احلكومة وقوى األمن التابعة لها في نظر املواطنني.
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مقدمة مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
( )DCAFملجموعة املمارسات اجليدة
إن "جتميع املمارسات اجليدة اخلاصة باألطر القانونية
واملؤسسية والتدابير التي تضمن احترام حقوق اإلنسان
من قبل الوكاالت االستخبارية في سياق مكافحة اإلرهاب
ويكون ذلك حتت رقابتهم" ،ميثل أول محاولة من جانب هيئة
األمم املتحدة لتحديد املعايير الدولية للحكم االستخباراتي.
وق��د لعب مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
املسلحة ( )DCAFدورا ه��ام��ا ف��ي دع��م امل�ق��رر اخل��اص من
خ�لال تطوير جتميع امل �م��ارس��ات اجل �ي��دة ال�ت��ي مت نسخها
في ه��ذا الكتيب ،وق��د ف��وض املركز إلع��داد دراس��ة متعمقة
للمعلومات العامة حتدد املمارسات اجليدة من جميع أنحاء
العالم في كل املناطق املوجه إليها هذا التجميع ،ومن ثم فقد
تزعم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
عملية ت�ش��اوري��ة للجهات املعنية امل�ت�ع��ددة وال�ت��ي تضمنت
ورشة عمل للخبراء وبيانات كتابية من املهنيني في قطاعي
امل�خ��اب��رات واألم ��ن وأك��ادمي�ي�ين وأص �ح��اب امل�ه��ن القانونية
وممثلني عن املنظمات الغير حكومية ،وأخيرا ،لقد عمل مركز
جنيف للرقابة الدميقراطية عن كثب مع املقرر اخلاص في
إعداد التجميع النهائي للممارسات اجليدة ،وقد قدم املقرر
اخلاص هذا التجميع كتقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان في
يونيه  ،2010وقد القى هذا التقرير تأييدا واسعا من دول
عديدة أثناء احلوار التفاعلي مع املقرر اخلاص في حني أنه لم
يخضع للتصويت في مجلس حقوق اإلنسان.
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رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

موجز
ه��ذا التقرير جتميع للممارسات اجل �ي��دة املتعلقة باألطر
والتدابير القانونية واملؤسسية التي تضمن احترام حقوق
اإلنسان من جانب وكاالت االستخبارات في سياق مكافحة
اإلرهاب ،مبا في ذلك ما يتعلق بالرقابة على هذه الوكاالت،
وقد طلبه مجلس حقوق اإلنسان وأعده املقرر اخلاص املعني
بتعزيز وحماية حقوق اإلن�س��ان واحل��ري��ات األساسية في
سياق مكافحة اإلره��اب .والتجميع حصيلة عملية تشاور
قدمت فيها احلكومات إسهاماتها ،كما ق��دم فيها اخلبراء
واملمارسون إسهاماتهم ،بطرق مختلفة  .ويذ ِّكر على وجه
اخلصوص أن اإلفادات الكتابية ،التي مت تلقيها من احلكومات
بحلول املوعد النهائي وهو أيار /مايو  ،٢٠١٠وضعت في
االعتبار .وسيجري استنساخ اإلف��ادات في شكل إضافة.
()1.Add/46/14//A/HRC
وحصيلة العملية ه��ي حت��دي��د  ٣٥عنصر مم��ارس��ة جيدة.
وق��د استخلصت عناصر املمارسة اجليدة من املمارسات
القائمة واملستجدة في مجموعة كبيرة من الدول في جميع
أرجاء العالم  .ويستند التجميع ً
أيضا إلى املعاهدات الدولية
وق ��رارات املنظمات الدولية واالجتهاد القضائي للمحاكم
اإلقليمية.
وي��وض��ح ج��وه��ر ع�ن��اص��ر امل �م��ارس��ة اجل �ي��دة ف��ي التعليق،
وي�ع��رض ع��ادة على نحو منفصل فيما يتعلق بكل عنصر
من العناصر اخلمسة والثالثني  .ومصادر املمارسة اجليدة
محددة في حواشي التعليق ،التي تتضمن إشارات إلى آحاد
الدول.
ويشير مفهوم "امل�م��ارس��ة اجل �ي��دة" إل��ى األط��ر القانونية
واملؤسسية ال�ت��ي تكفل تعزيز ح�ق��وق اإلن �س��ان واح�ت��ر ام
سيادة القانون في عمل أجهزة االستخبارات .وال تشير
املمارسة اجليدة إلى ما يقتضيه القانون الدولي ،مبا في ذلك
قانون حقوق اإلنسان ،فحسب ،ولكنها تتجاوز نطاق هذه
االلتزامات امللزمة قانونًا.
وم �ج��االت امل�م��ارس��ة اجل �ي��دة اخلمسة وال �ث�لاث��ون امل��درج��ة
في التجميع مصنفة في أربع"مجموعات" هي األس��اس
القانوني (املمارسات  ،)٥ - ١والرقابة واملساءلة (املمارسات
 10 - ٦و  ،)18 - 14واالمتثال حلقوق اإلنسان اجلوهرية
(امل �م��ارس��ات  13 -١١و  )20 - 19وامل �س��ائ��ل املتعلقة
بالوظائف احمل��ددة لوكاالت االستخبارات (املمارسات ٢١
.)35 -
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها

موجز املمارسات
املمارسة  :١تضطلع أجهزة االستخبارات بدور حاسم في
حماية األمن الوطني ودعم سيادة القانون .والغرض الرئيسي
ه��و ج��م��ع وحت��ل��ي��ل ون��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات ال��ت ��ي ت��س��اع��د راس��م ��ي
السياسات وال��ك��ي��ان��ات ال��ع��ام��ة األخ ��رى ف ��ي ات��خ��اذ التدابير
الالزمة حلماية األمن الوطني .ويتضمن هذا حماية السكان
وحقوق اإلنسان اخلاصة بهم.
املمارسة  :٢حتدد واليات أجهزة االستخبارات حتدي ًدا ضي ًقا
ودقي ًقا في قانون يتوافر على نطاق ع��ام .وال��والي��ات تقصر
بشكل دقيق على مصالح األم��ن الوطني املشروعة كما هي
محددة في التشريعات املتوافرة على نطاق عام أو سياسات
األمن الوطني ،وحتدد األخطار التي تهدد األمن الوطني والتي
تكلف أجهزة االستخبارات بالتصدي لها .وإذا أدرج اإلرهاب
ضمن ه��ذه األخ��ط��ار ،ف��إن��ه ي��ج��ري تعريفه ب��ع��ب��ارات ضيقة
ودقيقة.
املمارسة  :٣حتدد سلطات واختصاصات أجهزة االستخبارات
اضحا وشامالً في القانون الوطني .ويقتضى منها
حتدي ًدا و ً
أن تستخدم ه��ذه السلطات على نحو ح��ص��ري ل�لأغ �راض
التي عهد بها إليها .وعلى وجه اخلصوص ،فإن أية سلطات
ممنوحة ألجهزة االستخبارات ألغ راض مكافحة اإلرهاب يجب
أن تستخدم على وجه احلصر لهذه األغ راض.
املمارسة  :٤تشكل جميع أجهزة االستخبارات من خالل،
وتعمل مبوجب ،قوانني متوافرة على نطاق عام متتثل للدستور
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان .وال ميكن أن تضطلع أجهزة
االستخبارات ،أو أن يجري تكليفها باالضطالع ،إال بأنشطة
منصوص عليها في القانون الوطني ووف� ًق��ا لهذا القانون.
واستخدام اللوائح الفرعية غير املتوافرة على نطاق عام مقيد
متا ًما ،وهذه اللوائح ترخص بها معايير القوانني املتوافرة على
نطاق عام وتبقى في نطاق هذه املعايير .وال تصلح اللوائح
غير املعلنة على نطاق عام ألن تكون أساس أية أنشطة تقيد
حقوق اإلنسان.
املمارسة  :٥يحظر ص �راح��ة على أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات أن
تضطلع ب��أي ع��م��ل ي��خ��ال��ف ال��دس��ت��ور أو ال��ق��ان��ون ال��دول ��ي
حلقوق اإلن��س��ان .وال ميتد ه��ذا احلظر إل ��ى تصرفات أجهزة
االستخبارات على أراضيها الوطنية فحسب وإمنا ميتد ً
أيضا
إلى أنشطتها في اخلارج.
املمارسة  :٦تتولى الرقابة على أجهزة االستخبارات مجموعة
م��ن امل��ؤس��س��ات ال��رق��اب��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة والبرملانية
والقضائية واملتخصصة تستند والي��ات��ه��ا وسلطاتها إلى
القانون املتوافر على نطاق عام .ويتضمن نظام فعال للرقابة
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على االستخبارات م��ا ال يقل ع��ن مؤسسة مدنية مستقلة
عن كل من أجهزة االستخبارات والسلطة التنفيذية .وتغطي
املهمة املشتركة ملؤسسات الرقابة جميع جوانب عمل أجهزة
االستخبارات ،مبا في ذلك امتثالها للقانون؛ وفعالية أنشطتها
وكفاءتها ،ومواردها املالية؛ وممارساتها اإلدارية.
املمارسة  :٧لدى مؤسسات الرقابة ما يلزم من سلطة وموارد
وخبرات الستهالل وإجراء حتقيقاﺗﻬا وكذلك إمكانية الوصول
على نحو تام وبال ع وائق إلى ما يلزم من معلومات وموظفني
ومنشآت لالضطالع بواليتها .وحتظى مؤسسات الرقابة
بالتعاون التام من جانب أجهزة االستخبارات وسلطات إنفاذ
القوانني فيما يتعلق باالستماع إلى الشهود واحلصول على
الوثائق وغيرها من األدلة.
املمارسة  :٨تتخذ مؤسسات الرقابة كل التدابير الالزمة
حلماية املعلومات السرية والبيانات الشخصية التي يتسنى
لها الوصول إليها أثناء عملها .وتفرض عقوبات فيما يتعلق
مب��خ��ال��ف��ة ه ��ذه امل��ق��ت��ض��ي��ات م��ن ج��ان��ب أع��ض��اء م��ؤس��س��ات
الرقابة.
املمارسة  :٩ميكن ألي شخص يعتقد أن جهاز استخبارات
انتهك حقوقه تقدمي شكوى إلى محكمة أو مؤسسة رقابة،
مثل أمني مظالم أو مفوض حقوق إنسان أو مؤسسة وطنية
حلقوق اإلنسان .ويلجأ األشخاص املتضررون من األعمال
غير املشروعة التي يقوم بها جهاز استخبارات إلى مؤسسة
ميكنها توفير سبيل انتصاف فعال ،مبا في ذلك اجلبر الكامل
للضرر املتكبد
املمارسة  :١٠املؤسسات املسؤولة عن معاجلة الشكاوى
واملطالبات املتعلقة باالنتصاف الفعال ،الناجمة عن أنشطة
أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات ،مستقلة ع��ن أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات
والسلطة السياسية التنفيذية .ويتسنى لهذه املؤسسات
ال��وص��ول على نحو ت��ام وب�لا ع �وائ��ق إل ��ى جميع املعلومات
ذات الصلة ،واملوارد واخلبرات الضرورية إلجراء التحقيقات،
والقدرة الالزمة إلصدار األوامر امللزمة.
املمارسة  :١١تضطلع أجهزة االستخبارات بعملها بطريقة
ت��س��ه��م ف ��ي ت��ع��زي��ز وح��م��اي��ة ح��ق��وق اإلن ��س ��ان واحل ��ري ��ات
األساسية جلميع األف �راد اخلاضعني لوالية الدولة .وال متيز
أجهزة االستخبارات ضد األف �راد أو اجلماعات على أساس
ن��وع اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين ،أو ال �رأي
السياسي أو أي رأي آخ ر ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو
أي وضع آخ ر.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
امل� �م ��ارس ��ة  :١٢ي��ح��ظ��ر ال ��ق ��ان ��ون ال ��وط��ن ��ي ع ��ل ��ى أج��ه��زة
االستخبارات االنخ راط في أي أنشطة سياسية أو العمل على
تعزيز أو حماية مصالح أي��ة جماعة سياسية أو دينية أو
لغوية أو عرقية أو اجتماعية أو اقتصادية بعينها.
املمارسة  :١٣يحظر على أجهزة االستخبارات استخدام
سلطاتها الس��ت��ه��داف ن��ش��اط سياسي م��ش��روع أو مظاهر
مشروعة أخرى للحقوق في حرية تكوين اجلمعيات والتجمع
السلمي والتعبير.
امل�م��ارس��ة  :١٤ال ��دول م��س��ؤول��ة دول �يً��ا ع��ن أنشطة أجهزة
وعناصر االس��ت��خ��ب��ارات التابعة ل��ه��ا ،وأنشطة أي مقاولني
تستخدمهم من القطاع اخل��اص ،بصرف النظر عن املكان
ال��ذي تنفذ فيه ه��ذه األنشطة وع��ن هوية ضحية التصرف
اخلاطئ دوليًا .ولذلك تتخذ السلطة التنفيذية التدابير الالزمة
لضمان ممارسة السيطرة الشاملة على أجهزة االستخبارات
التابعة لها وحتمل املسؤولية الكلية عن هذه األجهزة.
امل�م��ارس��ة  :١٥ت��س��ري ال��ق �وان�ين ال��دس��ت��وري��ة والتشريعية
والقانون اجلنائي الدولي على أعضاء أجهزة االستخبارات
بقدر ما تسري على أي مسؤول ع��ام آخ �ر .ويقيد القانون
على نحو صارم ،وينص بوضوح على حظر ،أي استثناءات
تسمح ملسؤولي االستخبارات باتخاذ إجراءات تنطوي عادة
على انتهاك القانون الوطني .وال جتيز هذه االستثناءات على
اإلطالق انتهاك القواعد القطعية للقانون الدولي أو التزامات
الدولة املتعلقة بحقوق اإلنسان.
املمارسة  :١٦تنص القوانني الوطنية على جزاءات جنائية أو
مدنية أو جزاءات أخرى ضد أي عضو في جهاز استخبارات،
أو أي فرد يعمل نيابة عن جهاز استخبارات ،ينتهك ،أو يأمر
بإجراء ينتهك ،القانون الوطني أو القانون الدولي حلقوق
اإلنسان .وتضع هذه القوانني ً
أيضا إج �راءات ملساءلة األف راد
عن هذه االنتهاكات.
املمارسة  :١٧أعضاء أجهزة االستخبارات ملزمون قانونًا
برفض األوامر العليا التي تنتهك القانون الوطني أو القانون
الدولي حلقوق اإلنسان .وتوفر حماية مالئمة ألعضاء أجهزة
االستخبارات الذين يرفضون األوام ��ر في احل��االت من هذا
القبيل.
امل �م��ارس��ة  :١٨ت��وج��د إج � � �راءات داخ��ل��ي��ة م��وض��وع��ة لكي
يستخدمها أعضاء أجهزة االستخبارات لإلبالغ عن اإلساءات.
وجتري تكملة هذه اإلج �راءات بهيئة مستقلة تتمثل واليتها
في أن حتقق بشكل كامل في اإلساءات وأن تتخذ اإلجراءات
ال�لازم��ة للتصدي ل��ه��ا ،عندما يثبت ع��دم كفاية اإلج� �راءات
الداخلية ،ويتسنى لها احلصول على املعلومات الالزمة لذلك.
وتوفر ألعضاء أجهزة االستخبارات الذين يبلغون ،بحسن
نية ،عن اإلس ��اءات حماية من أي شكل من أشكال األعمال

االنتقامية .ومتتد هذه احلماية إلى أعمال الكشف لوسائط
اإلعالم أو لعامة اجلماهير إذا اضطلع بها كمالذ أخير وتعلقت
مبسائل محل انشغال عام واسع النطاق.
امل �م��ارس��ة  :١٩تتخذ أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات ومؤسساتها
الرقابية اخلطوات الالزمة لتهيئة ثقافة حس مهني مؤسسية،
ترتكز على احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان .وأجهزة
االستخبارات مسؤولة ،على وج��ه اخل��ص��وص ،ع��ن تدريب
أعضائها في مجال األح��ك��ام ذات الصلة التي ينص عليها
القانون الوطني والقانون الدولي ،مبا في ذلك القانون الدولي
حلقوق اإلنسان.
املمارسة  :٢٠متتثل أي تدابير تتخذها أجهزة االستخبارات،
وتنطوي على تقييد حقوق اإلنسان واحل ��ري��ات األساسية،
للمعايير التالية:
(أ) ينص عليها ق��ان��ون متوافر على ن��ط��اق ع��ام ،ميتثل
للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان؛
(ب) ي��ج��ب أن ت��ك��ون ك��ل ه ��ذه ال��ت��داب��ي��ر ض ��روري��ة مت��ا ًم��ا
الضطالع جهاز االستخبارات بواليته املنصوص عليها
قانونا؛
(ج) يجب أن تكون التدابير املتخذة متناسبة مع الهدف.
ويقتضي هذا أن تختار أجهزة االستخبارات التدبير
األقل تقيي ًدا حلقوق اإلنسان ،وتتوخى عناية خاصة
للتقليل إلى أدنى حد من التأثير السلبي ألي تدابير
على حقوق األف راد ،مبن فيهم ،على وجه اخلصوص،
األشخاص غير املشتبه في ارتكابهم أية إساءة؛
(د) ال يجوز أن ينتهك أي تدبير تتخذه أجهزة االستخبارات
القواعد القطعية للقانون الدولي أو جوهر أي حق من
حقوق اإلنسان؛
( ه) يوجد نظام واض��ح وشامل للتصريح باستخدام أي
تدبير يقيد حقوق اإلن��س��ان ول��رص��د ه��ذا االستخدام
ومراقبته؛
(و) ميكن لألشخاص الذين قد تكون أجهزة االستخبارات
قيدت حقوقهم أن يقدموا شكاوى إلى مؤسسة مستقلة
ويلتمسوا احلصول على سبيل انتصاف فعال.
املمارسة  :٢١يحدد القانون الوطني أن �واع التدابير املتاحة
ألج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات جل ��م��ع امل��ع��ل��وم��ات االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة؛
واألهداف املسموح بها جلمع املعلومات االستخباراتية؛ وفئات
األشخاص واألنشطة التي ميكن أن تخضع جلمع املعلومات
االستخباراتية؛ وعتبة الشك الالزمة لتبرير استخدام تدابير
اجل ��م��ع؛ وال��ق��ي��ود امل��ف ��روض��ة ع ��ل ��ى امل ��دة ال��ت ��ي مي��ك��ن خاللها
استخدام تدابير اجلمع؛ وإجراءات التصريح باستخدام تدابير
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها
جمع املعلومات االستخباراتية والرقابة على هذا االستخدام
ومراجعته.
املمارسة  :٢٢تقوم مؤسسة واح��دة على األق��ل من خارج
أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات ومستقلة عنها بالتصريح بتدابير
جمع املعلومات االستخباراتية ،التي تفرض قيو ًدا شديدة
على حقوق اإلنسان ،ومبراقبة هذه التدابير .ولهذه املؤسسة
سلطة األم��ر بتعديل أو تعليق أو إنهاء تدابير اجلمع هذه.
وتخضع تدابير جمع املعلومات االستخباراتية التي تفرض
قيو ًدا شديدة على حقوق اإلنسان لعملية تصريح متعددة
املستويات تتضمن اإلق �رار داخل أجهزة االستخبارات ،ومن
ج��ان��ب السلطة السياسية التنفيذية ،وم��ن قبل مؤسسة
مستقلة عن أجهزة االستخبارات والسلطة التنفيذية.
املمارسة  :٢٣يحدد القانون املتوافر على نطاق عام أنواع
ال��ب��ي��ان��ات الشخصية ال��ت ��ي ي��ج��وز أن حت��ت��ف��ظ ب��ه��ا أج��ه��زة
االستخبارات ،واملعايير التي تطبق على استخدام هذه البيانات
واالح��ت��ف��اظ بها وح��ذف��ه��ا وال��ك��ش��ف عنها .ويسمح ألجهزة
االستخبارات باالحتفاظ بالبيانات الشخصية التي توجد
ضرورة قصوى للجوء إليها ألغ راض االضطالع بواليتها.
املمارسة  :٢٤جتري أجهزة االستخبارات تقييمات منتظمة
مل��دى مناسبة ودق��ة البيانات الشخصية التي حتتفظ بها.
ويقتضى منها قانونًا حذف أو حتديث أي معلومات يجري
تقييمها على أنها غير دقيقة أو لم تعد ذات صلة بواليتها أو
بعمل مؤسسات الرقابة أو باإلجراءات القضائية احملتملة.
املمارسة  :٢٥توجد مؤسسة خارجية للرقابة على استخدام
أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات للبيانات الشخصية .ويتسنى لهذه
املؤسسة الوصول إلى جميع امللفات التي حتتفظ بها أجهزة
االستخبارات ولها سلطة األمر بالكشف عن املعلومات لألف راد
املعنيني ،وب��إت�لاف امللفات أو املعلومات الشخصية ال �واردة
فيها.
املمارسة  :٢٦تتوافر ل�لأف �راد إمكانية طلب ال��وص��ول إلى
بياناتهم الشخصية التي حتتفظ بها أجهزة االستخبارات.
ويجوز لألف راد ممارسة ه��ذا احل��ق بتقدمي طلب إل ��ى سلطة
معنية أو م��ن خ�لال مؤسسة مستقلة حلماية البيانات أو
الرقابة على استخدامها .ويحق لألف راد تصحيح املعلومات
غير الدقيقة التي تتضمنها البيانات الشخصية .وتكون
منصوصا عليها
أي اس��ت��ث��ن��اءات م��ن ه��ذه ال��ق �واع��د ال��ع��ام��ة
ً
مبوجب القانون ومحدودة للغاية وضرورية الضطالع جهاز
االستخبارات بواليته .ويتعني على جهاز االستخبارات أن
يبرر ملؤسسة رقابية مستقلة أي ق �رار يتخذه بعدم إصدار
معلومات شخصية.
املمارسة  :٢٧ال يسمح ألجهزة االستخبارات باستخدام
سلطات التوقيف واالحتجاز إذا لم تكن لها والية ألداء مهام
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إنفاذ القانون .وال تعطى لها سلطات التوقيف واالحتجاز إذا
كان من شأن هذا أن يشكل ازدواجية مع سلطات وكاالت إنفاذ
القانون املخولة والية االضطالع باألنشطة ذاتها.
املمارسة  :٢٨إذا كانت ألجهزة االستخبارات سلطات التوقيف
واالحتجاز ،فإن هذه السلطات تستند إلى قانون متوافر على
ن��ط��اق ع��ام .وتقصر مم��ارس��ة ه��ذه السلطات على احل��االت
التي يوجد فيها شك معقول في احتمال أن يكون شخص
قد ارتكب ،أو يوشك أن يرتكب ،جرمية محددة .وال يسمح
ألجهزة االستخبارات بحرمان أشخاص من حريتهم لغرض
وحيد هو جمع معلومات استخباراتية .ويخضع استخدام
أجهزة االستخبارات ألي سلطات توقيف واحتجاز لدرجة
الرقابة ذاتها التي يخضع لها استخدام هيئات إنفاذ القانون
لهذه السلطات ،مبا في ذلك املراجعة القضائية ملشروعية أي
حرمان من احلرية.
املمارسة  :٢٩إذا كانت أجهزة االستخبارات متلك سلطات
التوقيف واالحتجاز ،فإنها متتثل للمعايير الدولية حلقوق
اإلنسان بشأن احلق في احلرية واحلق في محاكمة عادلة،
وحظر التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة .وعند ممارسة
هذه السلطات ،متتثل أجهزة االستخبارات للمعايير الدولية
امل��ن��ص��وص عليها ف ��ي ص��ك��وك م��ن بينها مجموعة امل��ب��ادئ
املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل
من أشكال االحتجاز أو السجن ومدونة قواعد سلوك موظفي
إنفاذ القانون وامل��ب��ادئ األساسية املتعلقة باستخدام القوة
واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون.
املمارسة  :٣٠ال يسمح ألجهزة االستخبارات بتشغيل مرافق
االحتجاز اخلاصة بها أو استخدام أي مرافق احتجاز غير
معترف بها تقوم بتشغيلها أطراف ثالثة.
امل� �م ��ارس ��ة  :٣١ي��س��ت��ن��د ت ��ب ��ادل امل��ع��ل��وم��ات ب�ي�ن وك� ��االت
االستخبارات في الدولة نفسها أو مع سلطات دولة أجنبية
إل ��ى ال��ق��ان��ون الوطني ال��ذي ي��ح��دد معايير واض��ح��ة لتبادل
املعلومات االستخباراتية ،مبا في ذل��ك الشروط التي يجب
ال��وف��اء بها لتبادل املعلومات ،والكيانات التي ميكن تبادل
املعلومات االستخباراتية معها ،والضوابط التي تطبق على
عمليات تبادل املعلومات االستخباراتية.
امل �م��ارس��ة  :٣٢ي��ح��دد ال��ق��ان��ون ال��وط��ن ��ي عملية التصريح
باالتفاقات التي يستند إليها تبادل املعلومات االستخباراتية
وك ��ذل ��ك ب��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ع ��ل ��ى أس ��اس
مخصص .وتلزم موافقة السلطة التنفيذية على أي اتفاقات
لتبادل املعلومات االستخباراتية مع كيانات أجنبية وعلى
تبادل املعلومات االستخباراتية التي قد تكون لها تأثيرات
كبيرة على حقوق اإلنسان.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
املمارسة  :٣٣قبل إبرام اتفاق لتبادل املعلومات االستخباراتية،
أو تبادل املعلومات االستخباراتية على أس��اس مخصص،
جت��ري أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات تقيي ًما لسجل الكيان النظير
بشأن حقوق اإلنسان وحماية البيانات ،وكذلك للضمانات
القانونية والضوابط املؤسسية املنظمة للكيان النظير .وقبل
تسليم امل��ع��ل��وم��ات ،تتأكد أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات م��ن أن أي
معلومات استخباراتية متبادلة ذات صلة بوالية املتلقي ،وأنها
ستستخدم وف ًقا للشروط املرفقة ،ول��ن تستخدم ألغ �راض
تنتهك حقوق اإلنسان.
املمارسة  :٣٤املؤسسات الرقابية املستقلة قادرة على فحص
ترتيبات تبادل املعلومات االستخباراتية وأي معلومات ترسلها
أجهزة االستخبارات إلى كيانات أجنبية.
امل�م��ارس��ة  :٣٥يحظر ص �راح��ة على أج��ه��زة االستخبارات
االس��ت��ع��ان��ة ب��أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات األج��ن��ب��ي��ة ع ��ل ��ى أي نحو
يسفر عن التحايل على املعايير القانونية الوطنية والضوابط
املؤسسية املفروضة على أنشطتها .وعندما تطلب دول من
أج��ه��زة استخبارات أجنبية االض��ط�لاع بأنشطة لصاحلها،
فإنها تقتضي من هذه األجهزة االمتثال للمعايير القانونية
نفسها التي تطبق في حالة اضطالع أجهزة االستخبارات
التابعة لها بهذه األنشطة.
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها

مقدمة

*

هذا التجميع للممارسات اجليدة املتعلقة باألطر والتدابير
القانونية واملؤسسية التي تضمن احترام حقوق اإلنسان من
جانب وكاالت االستخبارات في سياق مكافحة اإلرهاب ،مبا
في ذلك ما يتعلق بالرقابة على هذه الوكاالت ،هو حصيلة
عملية تشاور ،أجريت بتكليف من مجلس حقوق اإلنسان
ال��ذي دع��ا ،في ق��راره  ،15/١0املقرر اخل��اص إل��ى أن يعد،
بالتشاور مع الدول وأصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين،
جتمي ًعا للممارسات اجليدة املتعلقة باألطر والتدابير القانونية
واملؤسسية التي تضمن احترام حقوق اإلنسان من جانب
وك��االت االستخبارات في سياق مكافحة اإلره��اب ،مبا في
ذلك ما يتعلق بالرقابة على هذه الوكاالت.
وتضطلع أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات ١ب��دور حاسم ف��ي حماية
الدولة وسكانها من املخاطر التي تهدد األم��ن الوطني ،مبا
في ذلك اإلره��اب .وهي تساعد الدول على الوفاء بالتزامها
اإليجابي بصون حقوق اإلنسان جلميع األفراد اخلاضعني
لواليتها .ومن ثم ،فمن املمكن أن يكون األداء الفعال وحماية
حقوق اإلنسان هدفني ألجهزة االستخبارات يكمل كل منهما
اآلخر.
والتجميع مستخلص م��ن امل�م��ارس��ات القائمة واملستجدة
ف��ي مجموعة ك�ب�ي��رة م��ن ال���دول ف��ي جميع أرج���اء ال�ع��ال��م.
وه ��ذه امل �م��ارس��ات مستمدة ف��ي امل �ق��ام األول م��ن القوانني
الوطنية والنماذج املؤسسية ،وكذلك من اجتهاد وتوصيات
امل��ؤس�س��ات الوطنية للرقابة وع��دد م��ن منظمات املجتمع
املدني .ويستند التجميع ً
أيضا إلى املعاهدات الدولية وقرارات
املنظمات الدولية واالجتهاد القضائي للمحاكم اإلقليمية.
وف��ي ه��ذا السياق ،يشير مفهوم "امل�م��ارس��ة اجل�ي��دة" إلى
األطر القانونية واملؤسسية التي تكفل تعزيز حقوق اإلنسان
واحترام سيادة القانون في عمل أجهزة االستخبارات .وال
تشير "املمارسة اجليدة" إلى ما يقتضيه القانون الدولي،
مبا في ذلك قانون حقوق اإلنسان ،فحسب ،ولكنها تتجاوز
نطاق هذه االلتزامات امللزمة قانونًا.
وقد أدرجت بلدان قليلة ج ًدا جميع املمارسات املبينة أدناه في
أطرها القانونية واملؤسسية ألجهزة االستخبارات والرقابة
عليها .وستكون بعض البلدان قادرة على تبيان أنفسها على
أنها تتبع أغلب عناصر املمارسة اجليدة اخلمسة والثالثني.
وقد تبدأ بلدان أخ��رى بإلزام أنفسها بعدد صغير من هذه
العناصر ترى أنه ضروري لتعزيز االمتثال حلقوق اإلنسان
من جانب أجهزة االستخبارات وهيئاتها الرقابية.
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ول�ي��س ال�غ��رض م��ن ه��ذا التجميع تعميم مجموعة معايير
قياسية ينبغي أ ن تطبق في جميع األوقات وفي جميع أرجاء
العالم .وم��ن ث��م ،ف��إن العناصر املعروضة في ه��ذا التقرير
مصاغة بلغة وصفية ال بلغة معيارية .وم��ع ذل��ك ،ف��إن من
املمكن حتديد ممارسات شائعة تسهم في احترام سيادة
القانون وحقوق اإلنسان من جانب أجهزة االستخبارات.
وقد أصدر مجلس حقوق اإلنسان تكلي ًفا بإعداد هذا التجميع
للممارسات اجليدة في سياق دور أجهزة االستخبارات في
مكافحة اإلرهاب .بيد أنه ينبغي مالحظة أن األطر القانونية
واملؤسسية التي تنطبق على أنشطة أجهزة االستخبارات في
مجال مكافحة اإلرهاب ال ميكن فصلها عن األطر السياسية
والقانونية التي تنطبق على أنشطتها بوجه أعم .ولئن كان
اإلره��اب ال��دول��ي قد غير ،منذ ع��ام  ،٢٠٠١مشهد عمليات
وكاالت االستخبارات ،فإن آثار هذا التغيير تتجاوز مجال
مكافحة اإلرهاب.
ويسلط التجميع الضوء على أمثلة للممارسات اجليدة من
ق��وان�ين وطنية ومن��اذج مؤسسية ع��دي��دة .بيد أن م��ن املهم
مالحظة أن االستشهاد بأحكام محددة من القوانني الوطنية
أو النماذج املؤسسية ال يعني ضمنًا إق��را ًرا عا ًما ب��أن هذه
القوانني واملؤسسات تشكل ممارسة جيدة في حماية حقوق
اإلنسان في سياق مكافحة اإلره��اب .وباإلضافة إلى ذلك،
يود املقرر اخلاص أن يشدد على أن وجود األطر القانونية
واملؤسسية التي متثل املمارسة اجليدة ضروري ،ولكنه غير
كاف لضمان احترام أجهزة االستخبارات حلقوق اإلنسان
في أنشطتها املتعلقة مبكافحة اإلرهاب.
ومجاالت املمارسة اجليدة اخلمسة والثالثون املعروضة
أدن � ��اه م�ص�ن�ف��ة ف ��ي أرب� ��ع "م��ج��م��وع��ات" ،ه ��ي األس� ��اس
القانوني ( ، )5 - 1والرقابة واملساءلة (  10- ٦و - 14
 )18واالمتثال حلقوق اإلن�س��ان اجلوهرية (  13 - 11و
 ، )٢٠ - 19واملسائل املتعلقة بالوظائف احمل��ددة لوكاالت
االستخبارات ( .)35 - 31وألسباب تتعلق بالعرض ،جرى
تصنيف العناصر حتت عناوين فرعية أكبر عد ًدا إلى حد ما.

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني

جتميع املمارسات اجليدة املتعلقة باألطر والتدابير
القانونية واملؤسسية ألجهزة االستخبارات والرقابة عليها
الوالية واألساس القانوني

الوطني ،وحتدد األخطار التي تهدد األمن الوطني والتي
تكلف أجهزة االستخبارات بالتصدي لها .وإذا أدرج اإلرهاب
ضمن هذه األخطار ،فإنه يجري تعريفه بعبارات ضيقة
ودقيقة.

تضطلع أجهزة االستخبارات بدور حاسم في حماية األمن
الوطني ودعم سيادة القانون .والغرض الرئيسي هو جمع
وحتليل ونشر املعلومات التي تساعد راسمي السياسات
والكيانات العامة األخرى في اتخاذ التدابير الالزمة حلماية
األمن الوطني .ويتضمن هذا حماية السكان وحقوق اإلنسان
اخلاصة بهم.

والي ��ات أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات إح��دى ال��وس��ائ��ل األساسية
لضمان أن أنشطتها (مبا في ذلك أنشطتها في سياق مكافحة
اإلره��اب) حتقق مصالح البلد وسكانه ،وال تشكل تهدي ًدا
للنظام الدستوري و /أو حقوق اإلنسان .وفي غالبية الدول،
واضحا قي قانون
حتدد واليات أجهزة االستخبارات حتدي ًدا
ً
٦
يصدره البرملان ويتاح على نطاق ع��ام .وتتمثل ممارسة
جيدة في أن تصاغ الواليات صياغة ضيقة ودقيقة وأن تبني
كل املخاطر التي تهدد األم��ن الوطني والتي تتولى أجهزة
االستخبارات املسؤولية عن التصد ي لها ٧.وتيسر الواليات
الواضحة والدقيقة التحديد عمليات املساءلة ،ومتكن هيئات
الرقابة واملراجعة من مساءلة أجهزة االستخبارات عن أدائها
لوظائف م�ح��ددة .وأخ �ي � ًرا ،ف��إن التحديد الدقيق لألخطار
املهددة مهم بشكل خاص في سياق مكافحة اإلره��اب؛ وقد
اعتمدت دول كثيرة تشريعات تنص .على تعاريف دقيقة
٨
لإلرهاب ،وكذلك للجماعات واألنشطة اإلرهابية.

املمارسة ١

تختلف وظائف أجهزة االستخبارات من بلد إلى آخ��ر؛ بيد
أن جمع وحتليل ونشر املعلومات ذات الصلة بحماية األمن
الوطني تشكل املهمة األساسية التي تؤديها معظم أجهزة
االستخبارات ٢:تقصر دول كثيرة ،في الواقع ،دور أجهزة
االس �ت �خ �ب��ارات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا ع�ل��ى ه��ذه امل�ه�م��ة .وي�ش�ك��ل ه��ذا
ممارسة جيدة ألنه مينع أجهزة االستخبارات من االضطالع
بأنشطة إضافية متعلقة باألمن تؤديها فعالً هيئات عامة
أخ��رى وقد تشكل مخاطر خاصة تهدد حقوق اإلنسان إذا
اضطلعت بها أجهزة االستخبارات .وتقوم ً
أيضا دول كثيرة،
باإلضافة إلى حتديد أن��واع األنشطة التي ميكن أن تؤديها
أجهزة االستخبارات التابعة لها ،بقصر األس��اس املنطقي
لالضطالع بهذه األنشطة على حماية األمن الوطني .ولئن
كان فهم األم��ن الوطني يتفاوت بني البلدان ،فإن التعريف
الواضح لألمن الوطني والقيم املكونة له في تشريع يعتمده
البرملان يشكل ممارسة جيدة ٣.وهذا مهم لضمان أن تقصر
أجهزة االستخبارات أنشطتها على املساعدة في صون القيم
املكرسة في تعريف عام لألمن الوطني .وفي مناطق كثيرة
يتضمن ص��ون األم��ن الوطني ب��ال�ض��رورة حماية السكان
وحقوق اإلن�س��ان اخلاصة بهم؛ ٤وال��واق��ع أن بعض ال��دول
ت ��درج ص��راح��ة ح�م��اي��ة ح�ق��وق اإلن �س��ان ب��اع�ت�ب��اره��ا إح��دى
٥
الوظائف األساسية ألجهزة .االستخبارات التابعة لها.

املمارسة ٢
حتدد واليات أجهزة االستخبارات حتدي ًدا ضي ًقا ودقي ًقا
في قانون يتوافر على نطاق عام  .والواليات تقصر بشكل
دقيق على مصالح األمن الوطني املشروعة كما هي محددة
في التشريعات املتوافرة على نطاق عام أو سياسات األمن

املمارسة ٣
حتدد سلطات واختصاصات أجهزة االستخبارات حتدي ًدا
اضحا وشامالً في القانون الوطني .ويقتضى منها أن
و ً
تستخدم هذه السلطات على نحو حصري لألغ راض التي
عهد بها إليها .وعلى وجه اخلصوص ،فإن أية سلطات
ممنوحة ألجهزة االستخبارات ألغ راض مكافحة اإلرهاب يجب
أن تستخدم على وجه احلصر لهذه األغ راض.
حتديد جميع سلطات واختصاصات أجهزة االستخبارات في
القانون مبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون ٩.والتبيان
ال �ش��ام��ل ل�س�ل�ط��ات واخ �ت �ص��اص��ات أج �ه��زة االس �ت �خ �ب��ارات
يعزز الشفافية وميكن الناس من توقع السلطات التي قد
تستخدم ض��ده��م .وه��ذا مهم بشكل خ��اص بالنظر إل��ى أن
الكثير من السلطات املخولة ألجهزة االستخبارات ينطوي
١٠
على احتمال انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.
وهذه املمارسة وثيقة الصلة باملمارسة  ٢ألن واليات أجهزة
االستخبارات حت��دد اإلط��ار ال��ذي ميكنها أن تستخدم فيه
السلطات املمنوحة من الهيئة التشريعية ١١.وحظر جتاوز
السلطة يرد ضمنًا في تشريعات دول كثيرة حيث إن أجهزة
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها
االستخبارات ال يسمح لها باستخدام سلطاتها إال ألغراض
محددة ج � ًدا .ويكون ه��ذا بشكل خ��اص في سياق مكافحة
اإلره��اب ألنه جرى منح أجهزة استخبارات كثيرة سلطات
أوسع نطا ًقا لهذه األغراض.

املمارسة ٤
تشكل جميع أجهزة االستخبارات من خالل ،وتعمل مبوجب،
قوانني متوافرة على نطاق عام متتثل للدستور والقانون
الدولي حلقوق اإلنسان .وال ميكن أن تضطلع أجهزة
االستخبارات ،أو أن يجري تكليفها باالضطالع ،إال بأنشطة
منصوص عليها في القانون الوطني ووف ًقا لهذا القانون.
واستخدام اللوائح الفرعية غير املتوافرة على نطاق عام مقيد
متا ًما ،وهذه اللوائح ترخص بها معايير القوانني املتوافرة
على نطاق عام وتبقى في نطاق هذه املعايير .وال تصلح
اللوائح غير املعلنة على نطاق عام ألن تكون أساس أية
أنشطة تقيد حقوق اإلنسان.

املمارسة ٥
يحظر صراحة على أجهزة االستخبارات أن تضطلع بأي
عمل يخالف الدستور أو القانون الدولي حلقوق اإلنسان.
وال ميتد هذا احلظر إلى تصرفات أجهزة االستخبارات على
أراضيها الوطنية فحسب وإمنا ميتد ً
أيضا إلى أنشطتها في
اخلارج.
أجهزة االستخبارات هيئات تابعة للدولة وم��ن ث��م ،فإنها
ملتزمة ،مثل الهيئات التنفيذية األخرى ،باألحكام ذات الصلة
املنصوص عليها في القوانني الوطنية وال��دول�ي��ة ،وبصفة
خاصة قوانني حقوق اإلنسان ١٢.ويعني هذا ضمنًا أنها ترتكز
على القوانني املتوافرة على نطاق عام  -التي متتثل لدستور
الدولة وكذلك ،ضمن أمور أخرى ،اللتزامات الدولة املتعلقة
بحقوق اإلنسان الدولية  -وتعمل وف ًقا لها .وال ميكن للدولة أن
تعتمد على القانون الداخلي لتبرير انتهاكات القانون الدولي
حلقوق اإلنسان أو ،في الواقع ،أي التزامات قانونية دولية
أخ��رى ١٣.وتقتضي سيادة القانون أن متتثل أنشطة أجهزة
االستخبارات وأي تعليمات تصدرها إليها السلطة السياسية
التنفيذية ملجموعات القوانني هذه في جميع أعمالها ١٤.وبناء
على ذلك ،يحظر أن تقوم أجهزة االستخبارات ،أو أن يطلب
منها أن تقوم ،بأي عمل ينتهك القانون التشريعي الوطني أو
الدستور أو التزامات الدولة املتعلقة بحقوق اإلنسان .وهذه
املقتضيات ضمنية في دول كثيرة؛ بيد أن املمارسة اجليدة
بشكل خاص هي أن تشير التشريعات الوطنية صراحة إلى
ه��ذه االل�ت��زام��ات القانونية األوس��ع نطا ًقا ،وبصفة خاصة
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إلى االلتزام باحترام حقوق اإلنسان ١٥.وأحيانًا ما حتجب
ال�ل��وائ��ح الفرعية املتعلقة بعمليات أج �ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات
وأنشطتها الداخلية عن اجلمهور من أج��ل حماية أساليب
عملها .وهذه األنواع من اللوائح ال تصلح ألن تكون أساس
األنشطة التي تنتهك حقوق اإلنسان .واملمارسة اجليدة هي
أن ترتكز أية الئحة فرعية على التشريعات العامة الواجبة.
١٦
التطبيق ومتتثل لها.

مؤسسات الرقابة

املمارسة ٦
تتولى الرقابة على أجهزة االستخبارات مجموعة من
املؤسسات الرقابية الداخلية والتنفيذية والبرملانية والقضائية
واملتخصصة تستند والياتها وسلطاتها إلى القانون
املتوافر على نطاق عام .ويتضمن نظام فعال للرقابة على
االستخبارات ما ال يقل عن مؤسسة مدنية مستقلة عن
كل من أجهزة االستخبارات والسلطة التنفيذية .وتغطي
املهمة املشتركة ملؤسسات الرقابة جميع جوانب عمل
أجهزة االستخبارات ،مبا في ذلك امتثالها للقانون؛ وفعالية
أنشطتها وكفاءتها ،ومواردها املالية؛ وممارساتها اإلدارية.
ترتكز املؤسسات التي تراقب أنشطة أجهزة االستخبارات،
شأنها في ذلك شأن هذه األجهزة ،على القانون ،وترتكز،
في بعض احلاالت ،على الدستور ١٧.وال يوجد منوذج وحيد
للرقابة على أجهزة االستخبارات؛ بيد أن من الشائع إدراج
املكونات التالية في النظم الرقابية الشاملة ١٨:آليات اإلدارة
الداخلية والتحكم ضمن أجهزة االستخبارات؛ ١٩والرقابة
من جانب السلطة التنفيذية؛ ٢٠والرقابة من جانب الهيئات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة؛ ٢١وك��ذل��ك ال��رق��اب��ة م��ن ج��ان��ب الهيئات الرقابية
املتخصصة و /أو القضائية ٢٢.وثمة ممارسة جيدة هي أن
يتضمن هذا النظام الرقابي املتعدد املستويات ما ال يقل عن
مؤسسة واحدة مستقلة متا ًما عن كل من أجهزة االستخبارات
والسلطة السياسية التنفيذية .ويضمن هذا النهج أن يكون
هناك فصل بني السلطات في الرقابة على أجهزة االستخبارات؛
وأال تكون املؤسسات التي تصدر التكليف بهذه األنشطة
وتضطلع بها وتتلقى نتائجها املؤسسات الوحيدة التي تراقب
هذه األنشطة .وتخضع كل أبعاد عمل أجهزة االستخبارات
لرقابة مؤسسة خارجية أو مجموعة مؤسسات خارجية.
وتتمثل إحدى الوظائف األساسية لنظام رقابي في التحقق
من امتثال أجهزة االستخبارات للقانون الواجب التطبيق ،مبا
في ذلك حقوق اإلنسان .وتكلف مؤسسات الرقابة مبساءلة
٢٣
أجهزة االستخبارات وموظفيها عن أي انتهاكات للقانون.
وباإلضافة إلى ذلك ،تضطلع مؤسسات الرقابة بتقييم أداء

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات ٢٤.ويتضمن ه��ذا بحث م��ا إذا كانت
أجهزة االستخبارات تستخد م بفعالية وكفاءة األموال العامة
املخصصة لها ٢٥.ونظام الرقابة الفعال مهم بشكل خاص في
مجال االستخبارات ألن أجهزة االستخبارات تضطلع بكثير
من أعمالها في سرية ،وبالتالي ال ميكن للجمهور أن يراقبها
بسهولة .وتعزز مؤسسات الرقابة على االستخبارات ثقة
اجلمهور في عمل أجهزة االستخبارات واطمئنانه إليه وذلك
بالعمل على ضمان أن تؤدي هذه األجهزة وظائفها .القانونية
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وف ًقا ملقتضيات احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان.

املمارسة ٧
لدى مؤسسات الرقابة ما يلزم من سلطة وموارد وخبرات
الستهالل وإجراء حتقيقاﺗﻬا وكذلك إمكانية الوصول على
نحو تام وبال ع وائق إلى ما يلزم من معلومات وموظفني
ومنشآت لالضطالع بواليتها .وحتظى مؤسسات الرقابة
بالتعاون التام من جانب أجهزة االستخبارات وسلطات إنفاذ
القوانني فيما يتعلق باالستماع إلى الشهود واحلصول على
الوثائق وغيرها من األدلة.
تتمتع مؤسسات الرقابة بسلطات محددة متكنها من أداء
وظائفها .وعلى وجه اخلصوص ،فإن لديها سلطة استهالل
التحقيقات اخلاصة ﺑﻬا في مجاالت عمل أجهزة االستخبارات
التي تندرج في نطاق والي��اﺗﻬا ،وهي مخولة في احلصول
على جميع املعلومات التي تلزمها للقيام بذلك .وتشمل هذه
السلطات املتعلقة باحلصول على املعلومات السلطة القانونية
لالطالع على جميع امللفات والوثائق ذات الصلة ٢٧،وتفتيش
مباني أجهزة االستخبارات ٢٨واستدعاء أي عضو من أعضاء
أجهزة االستخبارات لتقدمي أدلة مشفوعة بيمني ٢٩.وتساعد
هذه السلطات على ضمان أن يتسنى للمراقبني فحص أنشطة
االستخبارات بفعالية والتحقيق بشكل كامل في املخالفات
احملتملة للقانون .وقد اتخذ عدد من الدول خطوات لتعزيز
ص�لاح�ي��ات م��ؤس�س��ات ال��رق��اب��ة ف��ي م�ج��ال التحقيق وذل��ك
بتجرمي أي حالة عدم تعاون معها ٣٠.ويعني هذا ضمنًا أن
مؤسسات الرقابة ميكنها اللجوء إلى سلطات إنفاذ القانون
لتأمني ت �ع��اون جميع األش �خ��اص امل�ع�ن�ي�ين ٣١.ول�ئ��ن كانت
السلطات القانونية القوية ضرورية للرقابة الفعالة ،فإن
املمارسة اجليدة تقتضي أن تكون هذه السلطات مصحوبة
باملوارد البشرية واملالية الالزمة الستخدام هذه السلطات
وبالتالي الضطالع مؤسسات الرقابة بوالياﺗﻬا .وبناء على
ذلك ،فإن ،لدى مؤسسات رقابية كثيرة ميزانيتها اخلاصة
ﺑﻬا والتي يوفرها لها البرملان بشكل مباشر ٣٢.والقدرة على
تعيني موظفني متخصصني ٣٣،واالستعانة بخدمات خبراء
٣٤
خارجيني.

املمارسة ٨
تتخذ مؤسسات الرقابة كل التدابير الالزمة حلماية
املعلومات السرية والبيانات الشخصية التي يتسنى لها
الوصول إليها أثناء عملها .وتفرض عقوبات فيما يتعلق
مبخالفة هذه املقتضيات من جانب أعضاء مؤسسات
الرقابة.
يتسنى ملؤسسات الرقابة على االستخبارات الوصول إلى
املعلومات السرية واحلساسة أثناء عملها .ولذلك توضع
مجموعة منوعة من اآلل�ي��ات لضمان ع��دم قيام مؤسسات
الرقابة وأعضائها بالكشف عن هذه املعلومات سه ًوا أو عم ًدا.
أوالً ،يحظر على أعضاء وموظفي مؤسسات الرقابة ،في جل
احلاالت ،الكشف عن املعلومات دون تصريح؛ ويجازى عن
ع��دم االمتثال لهذه احمل�ظ��ورات من خ�لال العقوبات املدنية
و /أو اجلنائية ٣٥.ثانيًا ،تقوم ً
أيضا منظمات رقابية كثيرة
ب��إخ�ض��اع األع �ض��اء وامل��وظ �ف�ين إلج� ��راءات احل �ص��ول على
املوافقة األمنية قبل متكينهم من ال��وص��ول إل��ى املعلومات
السرية ٣٦.وثمة بديل لهذا النهج ،من الشائع إلى أبعد احلدود
مالحظته في مؤسسات الرقابة البرملانية ،هو اشتراط أن
يوقع األع�ض��اء اتفاق ع��دم ك�ش��ف ٣٧.وأخ �ي � ًرا ،ف��إن التناول
الصحيح للمعلومات من جانب مؤسسات الرقابة يتوقف
ً
أيضا على السلوك املهني ألعضاء مؤسسات الرقابة.

الشكاوى وسبيل االنتصاف الفعال

املمارسة ٩
ميكن ألي شخص يعتقد أن جهاز استخبارات انتهك حقوقه
تقدمي شكوى إلى محكمة أو مؤسسة رقابة ،مثل أمني
مظالم أو مفوض حقوق إنسان أو مؤسسة وطنية حلقوق
اإلنسان .ويلجأ األشخاص املتضررون من األعمال غير
املشروعة التي يقوم بها جهاز استخبارات إلى مؤسسة
ميكنها توفير سبيل انتصاف فعال ،مبا في ذلك اجلبر
الكامل للضرر املتكبد.
من املسلم به على نطاق واس��ع أن أي تدبير مقيد حلقوق
اإلنسان يجب أن يكون مصحو ًبا بضوابط كافية ،مبا في
ذلك وجود مؤسسات مستقلة ميكن من خاللها لألشخاص
التماس االنتصاف في حالة انتهاك حقوقهم ٣٨.ولدى أجهزة
االستخبارات طائفة من السلطات  -مبا في ذل��ك سلطات
املراقبة والتوقيف واالحتجاز  -التي قد تنتهك حقوق اإلنسان
إذا أس��يء استخدامها .وب�ن��اء على ذل��ك ،توجد مؤسسات
ملعاجلة الشكاوى التي يثيرها أشخاص يعتقدون أن أجهزة
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها
االستخبارات انتهكت حقوقهم وكذلك ،حسب االقتضاء،
لتزويد ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بسبيل انتصاف
فعال .وميكن متييز نهجني عريضني في هذا الصدد ٣٩.أوالً،
أنشأت الدول مجموعة منوعة من املؤسسات غير القضائية،
ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بأجهزة االستخبارات .وتتضمن
ه��ذه امل��ؤس�س��ات أم�ين امل �ظ��ال��م ٤٠واللجنة الوطنية حلقوق
اإلن �س��ان ٤١،واملكتب الوطني ملراجعة احل�س��اب��ات ٤٢،وهيئة
الرقابة البرملانية ٤٣،واملفتش العام ٤٤،والهيئة املتخصصة
للرقابة على االس�ت�خ�ب��ارات ٤٥،واللجنة املعنية بالشكاوى
املتعلقة بأجهزة االستخبارات ٤٦.وهذه املؤسسات مخولة
سلطة تلقي الشكاوى والتحقيق فيها؛ ولكن ،بالنظر إلى
أنه ال ميكنها بوجه عام إصدار أوامر ملزمة أو توفير سبل
االن�ت�ص��اف ،يتعني على ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
التماس سبل االن�ت�ص��اف ع��ن طريق احمل��اك��م .ث��ان�يً��ا ،ميكن
للمؤسسات القضائية تلقي ال�ش�ك��اوى املتعلقة بأجهزة
االستخبارات .وق��د تكون ه��ذه املؤسسات هيئات قضائية
منشأة لهذا الغرض على وجه احلصر ٤٧،أو جز ًءا من النظام
القضائي العام؛ وعادة ما يتم تخويلها سلطة األمر باتخاذ
إجراءات االنتصاف.

املمارسة ١٠
املؤسسات املسؤولة عن معاجلة الشكاوى واملطالبات
املتعلقة باالنتصاف الفعال ،الناجمة عن أنشطة أجهزة
االستخبارات ،مستقلة عن أجهزة االستخبارات والسلطة
السياسية التنفيذية .ويتسنى لهذه املؤسسات الوصول
على نحو تام وبال ع وائق إلى جميع املعلومات ذات الصلة،
واملوارد واخلبرات الضرورية إلجراء التحقيقات ،والقدرة
الالزمة إلصدار األوامر امللزمة.
لكي توفر مؤسسة ما سبل االنتصاف الفعالة من انتهاكات
ح�ق��وق اإلن �س��ان ،يجب أن ت�ك��ون مستقلة ع��ن املؤسسات
املنخرطة في األنشطة املطعون فيها ،وق��ادرة على ضمان
التراهة اإلجرائية ،ولديها ما يكفي من القدرات واخلبرات
التحقيقية ،وذات ق��درة على إص��دار أوام��ر ملزمة ٤٨.ولهذا
السبب ،منحت ال��دول ه��ذه املؤسسات السلطات القانونية
ال�لازم��ة للتحقيق ف��ي ال�ش�ك��اوى وتوفير سبل االنتصاف
لضحايا ان�ت�ه��اك��ات ح�ق��وق اإلن �س��ان ال�ت��ي ترتكبها أجهزة
االستخبارات .وتتضمن هذه السلطات الوصول على نحو
تام وبال عوائق إلى جميع املعلومات ذات الصلة ،والسلطات
التحقيقية الستدعاء الشهود واحلصول على شهادة مشفوعة
بيمني ٤٩،وسلطة حتديد اإلج��راءات اخلاصة بها فيما يتعلق
٥٠
بأي دعاوى ،والقدرة على إصدار األوامر امللزمة.
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التراهة وعدم التمييز

املمارسة ١١
تضطلع أجهزة االستخبارات بعملها بطريقة تسهم في
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع
األف راد اخلاضعني لوالية الدولة .وال متيز أجهزة االستخبارات
ضد األف راد أو اجلماعات على أساس نوع اجلنس أو العرق
أو اللون أو اللغة أو الدين ،أو الرأي السياسي أو أي رأي آخ ر،
أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو أي وضع آخ ر.
أج �ه��زة االس �ت �خ �ب��ارات ج ��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن ج �ه��از ال��دول��ة
ال���ذي ي�س�ه��م ف��ي ص ��ون ح �ق��وق اإلن��س��ان جل�م�ي��ع األف���راد
اخلاضعني لوالية الدولة .وهي ملزمة باملبدأ الراسخ متا ًما
املنصوص عليه في القانون الدولي حلقوق اإلنسان وهو
عدم التمييز .ويقتضي هذا املبدأ من ال��دول احترام حقوق
األفراد وحرياتهم دون متييز على أي أساس محظور ٥١.وقد
كرست دول كثيرة املبدأ في القانون الوطني ،الذي يقتضي
من أجهزة االستخبارات التابعة لها أن تضطلع بوالياتها
على نحو يحقق مصالح الدولة واملجتمع بأسره .ويحظر
على أجهزة االستخبارات صراحة أن تعمل أو أن يجري
استخدامها لتعزيز مصالح أي��ة جماعة عرقية أو دينية أو
سياسية أو أية جماعة أخ��رى ٥٢.وباإلضافة إلى ذل��ك ،فإن
ال ��دول تضمن االض �ط�لاع بأنشطة أج�ه��زة االستخبارات
التابعة لها (وبصفة خاصة في سياق مكافحة اإلره��اب)
على أساس سلوك األفراد وليس على أساس أصلهم العرقي
أو دينهم أو أي معايير أخرى من هذا القبيل ٥٣.وقد حظرت
بعض الدول ً
أيضا صراحة على أجهزة االستخبارات التابعة
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لها إعداد ملفات بشأن األفراد على هذا األساس.

املمارسة ١٢
يحظر القانون الوطني على أجهزة االستخبارات االنخ راط
في أي أنشطة سياسية أو العمل على تعزيز أو حماية
مصالح أية جماعة سياسية أو دينية أو لغوية أو عرقية أو
اجتماعية أو اقتصادية بعينها.
أجهزة االستخبارات مخولة سلطات تنطوي على إمكانية
تعزيز أو تقويض مصالح جماعات سياسية معينة .ولضمان
أن ت�ظ��ل أج �ه��زة االس �ت �خ �ب��ارات م�ح��اي��دة س�ي��اس�يً��ا ،حتظر
القوانني الوطنية على أجهزة االستخبارات العمل لصالح
أي��ة جماعة س�ي��اس�ي��ة ٥٥.وال يقع ه��ذا االل �ت��زام على أجهزة
االس �ت �خ �ب��ارات فحسب ولكنه يقع أي� ً
�ض��ا على املسؤولني
التنفيذيني السياسيني الذين تخدمهم .وقد أقر عدد من الدول

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
ً
أيضا تدابير حلظر أو تقييد انخراط أجهزة االستخبارات في
األحزاب السياسية .وتتضمن أمثلة هذه التدابير اإلجراءات
التي حتظر على العاملني في أجهزة االستخبارات أن يكونوا
أعضاء في أحزاب سياسية ،أو أن يتلقوا تعليمات أو أمواالً من
حزب سياسي ٥٦،أو أن يعملوا على تعزيز مصالح أي حزب
سياسي ٥٧.وباإلضافة إلى ذلك ،اتخذت دول شتى تدابير
لضمان حياد م��دي��ري أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات .وعلى سبيل
املثال ،فإن تعيني مديري أجهزة االستخبارات قابل للتدقيق
من خارج السلطة التنفيذية؛ ٥٨وتوجد أحكام قانونية بشأن
م��دة والي��ة املديرين وحتديد أس��س فصل املديرين وبشأن
ال�ض��واب��ط ض��د مم��ارس��ة ضغط غير مناسب على مديري
٥٩
أجهزة االستخبارات.

املمارسة ١٣
يحظر على أجهزة االستخبارات استخدام سلطاتها
الستهداف نشاط سياسي مشروع أو مظاهر مشروعة
أخرى للحقوق في حرية تكوين اجلمعيات والتجمع
السلمي والتعبير.
وتلجأ أجهزة االستخبارات إلى تدابير جلمع املعلومات قد
تنطوي على تدخل في األنشطة السياسية املشروعة وغيرها
٦٠
من مظاهر حريات التعبير وتكوين اجلمعيات والتجمع.
وهذه احلقوق أساسية ألداء مجتمع حر ،مبا في ذلك األحزاب
السياسية ووسائط اإلعالم واملجتمع املدني .ولذلك اتخذت
الدول تدابير لتضييق نطاق استهداف أجهزة االستخبارات
التابعة لها (أو مطالبتها باستهداف) املنخرطني ف��ي هذه
األن�ش�ط��ة م��ن ه ��ؤالء األف� ��راد وه ��ذه اجل �م��اع��ات .وتتضمن
هذه التدابير احلظر املطلق الستهداف األنشطة املشروعة،
وف��رض قيود ص��ارم��ة على ك��ل م��ن استخدام تدابير جمع
املعلومات االستخباراتية (انظر املمارسة  )٢١واالحتفاظ
بالبيانات الشخصية التي جتمعها أج�ه��زة االستخبارات
واستخدامها (انظر املمارسة  ٦١ .)٢٣وبالنظر إلى حقيقة
أن وسائط اإلعالم تضطلع بدور حاسم في أي مجتمع ،فقد
وضعت بعض ال��دول تدابير محددة حلماية الصحفيني من
٦٢
استهدافهم من جانب أجهزة االستخبارات.

مسؤولية الدول عن أجهزة االستخبارات

املمارسة ١٤
الدول مسؤولة دوليًا عن أنشطة أجهزة وعناصر
االستخبارات التابعة لها ،وأنشطة أي مقاولني تستخدمهم
من القطاع اخلاص ،بصرف النظر عن املكان الذي تنفذ فيه

هذه األنشطة وعن هوية ضحية التصرف اخلاطئ دوليًا.
ولذلك تتخذ السلطة التنفيذية التدابير الالزمة لضمان
ممارسة السيطرة الشاملة على أجهزة االستخبارات التابعة
لها وحتمل املسؤولية الكلية عن هذه األجهزة.
ال��دول مسؤولة مبوجب القانون الدولي عن أنشطة أجهزة
وعناصر االستخبارات التابعة لها أينما تعمل في العالم.
ومتتد ه��ذه املسؤولية إل��ى أي مقاولني من القطاع اخلاص
تستخدمهم الدول ألداء مهام استخباراتية ٦٣.وعلى الدول
ال�ت��زام قانوني بضمان ع��دم انتهاك أج�ه��زة االستخبارات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا حل �ق��وق اإلن �س��ان وب�ت��وف�ي��ر س�ب��ل االن�ت�ص��اف
لألفراد املعنيني إذا حدثت انتهاكات من هذا القبيل ٦٤.وبناء
على ذل��ك ،تتخذ ال ��دول اخل �ط��وات ال�لازم��ة لتنظيم وإدارة
أج�ه��زة االس�ت�خ�ب��ارات التابعة لها على نحو يعزز احترام
سيادة القانون ،وبصفة خاصة االمتثال للقانون الدولي
حلقوق اإلنسان ٦٥.وسيطرة السلطة التنفيذية على أجهزة
االستخبارات ضرورية لهذه األغراض وهي مكرسة بالتالي
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في كثير من القوانني الوطنية.

مسؤولية األفراد ومساءلتهم

املمارسة ١٥
تسري القوانني الدستورية والتشريعية والقانون اجلنائي
الدولي على أعضاء أجهزة االستخبارات بقدر ما تسري
على أي مسؤول عام آخ ر .ويقيد القانون على نحو صارم،
وينص بوضوح على حظر ،أي استثناءات تسمح ملسؤولي
االستخبارات باتخاذ إجراءات تنطوي عادة على انتهاك
القانون الوطني .وال جتيز هذه االستثناءات على اإلطالق
انتهاك القواعد القطعية للقانون الدولي أو التزامات الدولة
املتعلقة بحقوق اإلنسان.
لئن كان التشديد ينصب على املسؤوليات املؤسسية ألجهزة
االستخبارات ،فإن آحاد أعضاء أجهزة االستخبارات ً
أيضا
٦٧
مسؤولون عن أفعالهم ويخضعون للمساءلة عنها.
وكقاعدة عامة ،تسري القوانني الدستورية والتشريعية
والقانون اجلنائي الدولي على مسؤولي االستخبارات بقدر
ما تسري على أي فرد آخر ٦٨.وقد حددت دول كثيرة أن يكون
قيام أي عضو في جهاز استخبارات ،عن علم ،بانتهاك قانون
دستوري أو تشريعي ،و /أو باألمر باتخاذ إجراء أو طلب
اتخاذ إجراء ينتهك هذا القانون ،سببًا يتم حتميله املسؤولية
املدنية عنه أو فعاالً إجراميًا يحاسب عليه ٦٩.وتعزز هذه
املمارسة احترام سيادة القانون داخل أجهزة االستخبارات،
وتساعد على منع اإلفالت من العقاب .وتفوض دول كثيرة
أعضاء أجهزة االستخبارات التابعة لها سلطة القيام بأنشطة
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها
تشكل ،إذا اضطلع بها مواطنون عاديون ،أفعاالً إجرامية.
وتقتضي املمارسة اجليدة أن تكون أي تفويضات من هذا
ومنصوصا عليها مبوجب
القبيل مقيدة على نحو صارم
ً
٧١
القانون وخاضعة لضوابط مالئمة .وال متتد األحكام
التشريعية ،التي ترخص ملسؤولي االستخبارات باالضطالع
بأي أعمال يعتبرها القانون الوطني عادة غير مشروعة ،إلى
أي إجراءات تنطوي على انتهاك الدستور أو املعايير الدولية
٧٢
حلقوق .اإلنسان ،التي ال يجوز احليد عنها.

٧٠

املمارسة ١٦
تنص القوانني الوطنية على جزاءات جنائية أو مدنية أو
جزاءات أخرى ضد أي عضو في جهاز استخبارات ،أو
أي فرد يعمل نيابة عن جهاز استخبارات ،ينتهك ،أو يأمر
بإجراء ينتهك ،القانون الوطني أو القانون الدولي حلقوق
اإلنسان .وتضع هذه القوانني ً
أيضا إجراءات ملساءلة األف راد
عن هذه االنتهاكات.
تكفل الدول مساءلة موظفي أجهزة االستخبارات عن أي
انتهاكات للقانون وذلك بالنص على جزاءات متعلقة بجرائم
معينة وإنفاذ هذه اجلزاءات .ويساعد هذا على تعزيز احترام
سيادة القانون وحقو ق اإلنسان داخل أجهزة االستخبارات.
ويتضمن كثير من القوانني الوطنية املنظمة ألجهزة
االستخبارات جزاءات محددة توقع على املوظفني الذين.
ينتهكون هذه القوانني أو أحكام القانون الوطني والقانون
الدولي األخرى الواجبة التطبيق ٧٣وبالنظر إلى أن الكثير
من أنشطة أجهزة االستخبارات يحدث س ًرا ،فإن اجلرائم
(التي يرتكبها املوظفون) قد ال تكتشفها سلطات االدعاء
املعنية .ومن ثم ،فإن املمارسة اجليدة تتمثل في أن يقضي
القانون الوطني بأن حتيل إدارة أجهزة االستخبارات حاالت
األعمال اإلجرامية احملتملة إلى سلطات االدعاء ٧٤.وفي
حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،مثل التعذيب،
يقع على الدول التزام قانوني دولي مبحاكمة أعضاء أجهزة
االستخبارات ٧٥.وقد تترتب املسؤولية اجلنائية على موظفي
أجهزة االستخبارات ال من خالل مشاركتهم املباشرة في
األنشطة احملددة فحسب ولكنها تترتب عليهم ً
أيضا إذا أمروا
٧٦
بهذه األنشطة أو تواط ًؤا بشكل آخر فيها.

املمارسة ١٧
أعضاء أجهزة االستخبارات ملزمون قانونًا برفض األوامر
العليا التي تنتهك القانون الوطني أو القانون الدولي حلقوق
اإلنسان .وتوفر حماية مالئمة ألعضاء أجهزة االستخبارات
الذين يرفضون األوامر في احلاالت من هذا القبيل.
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تتمثل ممارسة جيدة في أن تقضي القوانني الوطنية بأن
يرفض أعضاء أجهزة االستخبارات األوامر التي يعتقدون
أنها تنتهك القانون الوطني أو القانون الدولي حلقوق
اإلنسان ٧٧.ولئن كان هذا احلكم أكثر شيو ًعا في القوانني
املنظمة للقوات املسلحة ،فإن عدة دول أدرجته في القوانني
التي تنظم أجهزة االستخبارات التابعة لها ٧٨.ويشكل وجود
حكم يقضي بأن يرفض أعضاء أجهزة االستخبارات األوامر
غير القانونية ضمانًا ها ًما ضد االنتهاكات احملتملة حلقوق
اإلنسان ،وكذلك ضد أن تأمر احلكومات القائمة أجهزة
االستخبارات باتخاذ إجراء لتعزيز أو حماية مصاحلها.
ويتمثل مبدأ راسخ متا ًما من مبادئ القانون الدولي في عدم
إعفاء األفراد من املسؤولية اجلنائية عن االنتهاكات اجلسيمة
رئيسا أمرهم باتخاذ إجراء
حلقوق اإلنسان على أساس أن
ً
ما ٧٩.ومن ثم ،فإنه يقتضى من أعضاء أجهزة االستخبارات،
لتجنب املسؤولية اجلنائية الفردية ،أن يرفضوا تنفيذ أي
أوامر يدركون أنها مخالفة للقانون بشكل واضح .ويبرز هذا
أهمية تدريب ضباط االستخبارات في مجال حقوق اإلنسان
ألن من الضروري أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم
مبوجب القانون الدولي (انظر املمارسة  .)١٩ولتهيئة بيئة
ال يجري فيها التسامح إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان ،توفر
الدول حماية قانونية من األعمال االنتقامية ألعضاء أجهزة
٨٠
االستخبارات الذين يرفضون تنفيذ األوامر غير القانونية.
ً
ارتباطا وثي ًقا
ويرتبط االلتزام برفض األوامر غير القانونية
بتوافر آليات داخلية وخارجية ميكن من خاللها أن يعرب
موظفو أجهزة االستخبارات عن شواغلهم بخصوص
األوامر غير القانونية (انظر املمارسة  ١٨أدناه).

املمارسة ١٨
توجد إجراءات داخلية موضوعة لكي يستخدمها أعضاء
أجهزة االستخبارات لإلبالغ عن اإلساءات .وجتري تكملة
هذه اإلجراءات بهيئة مستقلة تتمثل واليتها في أن حتقق
بشكل كامل في اإلساءات وأن تتخذ اإلجراءات الالزمة
للتصدي لها ،عندما يثبت عدم كفاية اإلجراءات الداخلية،
ويتسنى لها احلصول على املعلومات الالزمة لذلك .وتوفر
ألعضاء أجهزة االستخبارات الذين يبلغون ،بحسن نية ،عن
اإلساءات حماية من أي شكل من أشكال األعمال االنتقامية.
ومتتد هذه احلماية إلى أعمال الكشف لوسائط اإلعالم أو
لعامة اجلماهير إذا اضطلع بها كمالذ أخير وتعلقت مبسائل
محل انشغال عام واسع النطاق.
كثي ًرا ما يكون موظفو أجهزة االستخبارات مجهزين على
أفضل وجه لتحديد اإلساءات داخل أجهزة االستخبارات،
مثل انتهاكات حقوق اإلنسان وسوء التصرف املالي
واملخالفات األخرى للقانون التشريعي .وبناء على ذلك ،فإن

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
املمارسة اجليدة هي أن ينص القانون الوطني على إجراءات
محددة يستخدمها أعضاء أجهزة االستخبارات للكشف
عن شواغلهم بخصوص اإلساءات ٨١.وتهدف هذه األحكام
إلى أن تشجع أعضاء أجهزة االستخبارات على اإلبالغ
عن اإلساءات ،وأن تضمن ،في الوقت نفسه ،القيام بأعمال
الكشف عن املعلومات ذات احلساسية احملتملة والتحقيق
فيها بطريقة خاضعة للسيطرة .وتوضح ممارسة الدول
أنه توجد عدة قنوات ألعمال الكشف هذه ،مبا في ذلك آليات
داخلية لتلقي املعلومات التي يكشف عنها أعضاء أجهزة
االستخبارات والتحقيق فيها ٨٢ومؤسسات خارجية لتلقي
املعلومات املكشوف عنها والتحقيق فيها ،وأن أعضاء أجهزة
االستخبارات يكشفون لهذه املؤسسات بشكل مباشر عن
اإلساءات ٨٣.وفي بعض النظم ،قد ال يلجأ أعضاء أجهزة
االستخبارات إلى املؤسسة اخلارجية إال إذا أخفقت الهيئة
الداخلية في معاجلة شواغلهم على نحو كاف ٨٤.وفي بعض
الدول ،يسمح ألعضاء أجهزة االستخبارات بالكشف العلني
عن اإلساءات كمالذ أخير أو عندما تتعلق أعمال الكشف
مبسائل خطيرة ،مثل وجود تهديد للحياة ٨٥.وبصرف النظر
عن الطابع احملدد لقنوات الكشف ،فإن املمارسة اجليدة هي أن
يوفر القانون الوطني لألفراد الذين يقومون بأعمال الكشف،
٨٦
التي يصرح بها القانون ،حماية من األعمال االنتقامية.

احلس املهني

املمارسة ١٩
تتخذ أجهزة االستخبارات ومؤسساتها الرقابية اخلطوات
الالزمة لتهيئة ثقافة حس مهني مؤسسية ،ترتكز
على احترام سيادة القانون وحقوق اإلنسان .وأجهزة
االستخبارات مسؤولة ،على وجه اخلصوص ،عن تدريب
أعضائها في مجال األحكام ذات الصلة التي ينص عليها
القانون الوطني والقانون الدولي ،مبا في ذلك القانون
الدولي حلقوق اإلنسان.
تشير الثقافة املؤسسية جلهاز االستخبارات إلى قيم
املوظفني ومواقفهم وممارساتهم املشتركة أو السائدة
على نطاق واسع .وهي أحد العوامل الرئيسية التي حتدد
موقف مسؤولي االستخبارات جتاه سيادة القانون وحقوق
اإلنسان ٨٧.والواقع أن األطر القانونية واملؤسسية وحدها ال
ميكن أن تضمن امتثال أعضاء أجهزة االستخبارات حلقوق
اإلنسان وسيادة القانون .وقد وضع عدد من الدول وأجهزة
االستخبارات التابعة لها مدونات أخالقيات أو مبادئ حس
مهني من أجل تهيئة ثقافة مؤسسية تثمن وتعزز احترام
حقوق اإلنسان وسيادة القانون ٨٨.وتشتمل مدونات قواعد
السلوك بشكل منطي على أحكام بشأن السلوك الالئق

واالنضباط واملعايير األخالقية تسري على جميع أعضاء
أجهزة االستخبارات ٨٩.وفي بعض الدول ،يصدر الوزير
املسؤول عن أجهزة االستخبارات هذه الوثائق؛ ويكفل
هذا املساءلة السياسية عن محتوياتها ٩٠.وتتمثل املمارسة
اجليدة في أن تخضع مدونات قو اعد السلوك (والوثائق
املشابهة) للتدقيق من جانب املؤسسات الرقابية الداخلية
واخلارجية ٩١.والتدريب وسيلة رئيسية ثانية لتهيئة ثقافة
مؤسسية مهنية داخل أجهزة االستخبارات .وقد استهلت
أجهزة استخبارات كثيرة برامج تدريبية تشدد على احلس
املهني وتثقف املوظفني بشأن املعايير الدستورية ذات الصلة
٩٢
والقانون التشريعي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
واملمارسة اجليدة هي أن يقضي القانون بتوفير هذه البرامج
التدريبية وينظمها ،وأن تشمل هذه البرامج جميع أعضاء
أجهزة االستخبارات (املرتقبني) ٩٣.وأخي ًرا ،فإن الثقافة
املهنية ميكن تعزيزها بسياسات داخلية إلدارة شؤون
املوظفني تكافئ على السلوك األخالقي واملهني.

ضمانات حقوق اإلنسان

املمارسة ٢٠
متتثل أي تدابير تتخذها أجهزة االستخبارات ،وتنطوي على
تقييد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ،للمعايير التالية:
(أ) ينص عليها قانون متوافر على نطاق عام ،ميتثل
للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان؛
(ب) يجب أن تكون كل هذه التدابير ضرورية متا ًما
الضطالع جهاز االستخبارات بواليته املنصوص عليها
قانونا؛
(ج) يجب أن تكون التدابير املتخذة متناسبة مع الهدف.
ويقتضي هذا أن تختار أجهزة االستخبارات التدبير
األقل تقيي ًدا حلقوق اإلنسان ،وتتوخى عناية خاصة
للتقليل إلى أدنى حد من التأثير السلبي ألي تدابير
على حقوق األف راد ،مبن فيهم ،على وجه اخلصوص،
األشخاص غير املشتبه في ارتكابهم أية إساءة؛
(د) ال يجوز أن ينتهك أي تدبير تتخذه أجهزة
االستخبارات القواعد القطعية للقانون الدولي أو
جوهر أي حق من حقوق اإلنسان؛
( ه) يوجد نظام واضح وشامل للتصريح باستخدام أي
تدبير يقيد حقوق اإلنسان ولرصد هذا االستخدام
ومراقبته؛
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها
(و) ميكن لألشخاص الذين قد تكون أجهزة االستخبارات
قيدت حقوقهم أن يقدموا شكاوى إلى مؤسسة
مستقلة ويلتمسوا احلصول على سبيل انتصاف
فعال.

وتضمن الدول أن تخضع التدابير االستخباراتية التي
تقيد حقوق اإلنسان لعملية تصريح محددة قانونًا ولرقابة
ومراجعة الحقتني (انظر املمارسات  ٦و  ٧و  ٢١و  ٢٢و
 ٢٨و .)٣٢

يسمح ألجهزة االستخبارات ،مبوجب القانون الوطني،
باالضطالع بأنشطة تقيد حقوق اإلنسان .وتوجد هذه
السلطات في املقام األول في مجال جمع املعلومات
االستخباراتية ولكنها ً
أيضا تتضمن تدابير إنفاذ القانون،
واستخدام البيانات الشخصية ،وتبادل املعلومات
الشخصية .وحتتوي القوانني الوطنية على ضمانات حلقوق
اإلنسان لسببني رئيسيني :قصر التدخل فيما يتعلق بحقوق
األفراد على ما هو مسموح به مبوجب القانون الدولي
حلقوق اإلنسان؛ ومنع االستخدام التعسفي أو غير املقيد
٩٤
لهذه التدابير.

ً
اشتراطا أساسيًا
ويشترط القانون الدولي حلقوق اإلنسان
مؤداه أن يكون ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان قادرين
على التماس اجلبر واالنتصاف .ولدى دول كثيرة إجراءات
معمول بها لضمان أن يتسنى لألفراد الوصول إلى مؤسسة
مستقلة ميكنها الفصل في هذه املطالبات (انظر املمارستني
102
 ٩و  ١٠أعاله).

وأي تدبير مقيد حلقوق اإل نسان يجب أن ينص عليه قانون
متوافق مع املعايير الدولية حلقوق اإلنسان ،وساري املفعول
في الوقت الذي يتخذ فيه التدبير ٩٥.ويحدد هذا القانون هذه
التدابير حتدي ًدا ضيق النطاق ودقي ًقا ،وينص على شروط
صارمة الستخدامها ،ويقضي بوجوب أن يكون استخدامها
٩٦
ً
ارتباطا مباش ًرا بوالية جهاز االستخبارات.
مرتب ًطا
كما تتضمن قوانني وطنية كثيرة اشتراط وجوب أن تكون
أي تدابير استخباراتية مقيدة حلقوق اإلنسان ضرورية
في مجتمع دميقراطي ٩٧.وتستتبع الضرورة أن يكون
ً
واضحا ورشي ًدا بحماية
ارتباطا
استخدام أي تدابير مرتب ًطا
ً
مصالح األمن الوطني املشروعة كما هي محددة في القانون
٩٨
الوطني.
ومبدأ التناسب مكرس قي قوانني دول كثيرة ويقضي
بوجوب أن تكون أي تدابير مقيدة حلقوق اإلنسان متناسبة
مع األهداف احملددة (واملسموح بها قانونا) ٩٩ .ولضمان أن
تكون التدابير التي تتخذها أجهزة االستخبارات متناسبة،
تقتضي دول كثيرة من أجهزة االستخبارات التابعة لها
استخدام أقل الوسائل تدخالً قدر اإلمكان لتحقيق هدف
100
معني.
ويحظر القانون على أجهزة االستخبارات استخدام أي
تدابير تنتهك املعايير الدولية حلقوق اإلنسان و /أو القواعد
القطعية للقانون الدولي .وقد أدرجت بعض الدول محظورات
صريحة بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان في
قوانينها املتعلقة بأجهزة االستخبارات ١٠١.ولئن كان من
املمكن أن تخص حقوق اإلنسان غير القابلة لالنتقاص منها
بالذكر باعتبارها حقو ًقا مصونة ،فإن كل حق من حقوق
اإلنسان يتضمن جوه ًرا أساسيًا يتجاوز نطاق القيود
املسموح بها.
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جمع املعلومات االستخباراتية

املمارسة ٢١
يحدد القانون الوطني أنواع التدابير املتاحة ألجهزة
االستخبارات جلمع املعلومات االستخباراتية؛ واألهداف
املسموح بها جلمع املعلومات االستخباراتية؛ وفئات
األشخاص واألنشطة التي ميكن أن تخضع جلمع املعلومات
االستخباراتية؛ وعتبة الشك الالزمة لتبرير استخدام تدابير
اجلمع؛ والقيود املفروضة على املدة التي ميكن خاللها
استخدام تدابير اجلمع؛ وإجراءات التصريح باستخدام
تدابير جمع املعلومات االستخباراتية والرقابة على هذا
االستخدام ومراجعته.
تلجأ أجهزة االستخبارات ،في معظم الدول ،إلى تدابير
تدخلية ،مثل املراقبة السرية واعتراض االتصاالت ،من أجل
جمع املعلومات الالزمة الضطالعها بوالياتها .وثمة متطلب
أساسي لسيادة القانون هو وجوب أن يكون األفراد على
دراية بالتدابير التي قد تستخدمها السلطات العامة لتقييد
حقوقهم وقادرين على التنبؤ باألنشطة التي قد تتسبب في
استخدامها ١٠٣.ويحدد القانون فئات األشخاص واألنشطة
١٠٤
التي ميكن أن تخضع جلمع املعلومات االستخباراتية،
وكذلك عتبة الشك الالزمة لتبرير تدابير معينة جلمع هذه
املعلومات ١٠٥.وتفرض بعض القوانني الوطنية قيو ًدا محددة
على استخدام تدابير اجلمع التدخلية ضد فئات معينة من
األفراد ،وال سيما الصحفيني واحملامني ١٠٦.والغرض من
هذه التدابير حماية االمتيازات املهنية التي تعتبر ضرورية
ألداء مجتمع حر ،مثل حق الصحفيني في عدم الكشف عن
مصادرهم ،أو خصوصية العالقة بني احملامي وموكله.
وتساعد القيود املفروضة على استخدام طرق اجلمع
التدخلية في ضمان أن يكون جمع املعلومات االستخباراتية
ضرور ًيا ومقتص ًرا على أفراد وجماعات يحتمل أن يكونوا
منخرطني في أنشطة تشكل تهدي ًدا لألمن الوطني .ويتضمن

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
القانون الوطني ً
أيضا مبادئ توجيهية بشأن املدة املسموح
بها الستخدام تدابير اجلمع التدخلية ،والتي يلزم على أجهزة
االستخبارات بعدها التماس إعادة التصريح بهذه التدابير
من أجل مواصلة استخدامها ١٠٧.وباملثل ،فإن املمارسة
اجليدة هي أن يقضي القانون الوطني بوقف استخدام
تدابير جمع املعلومات االستخباراتية حاملا يتحقق الغرض
واضحا أنه ال ميكن
الذي استخدمت من أجله أو إذا أصبح
ً
حتقيق هذا الغرض ١٠٨.وتفيد هذه األحكام في التقليل إلى
أدنى حد من انتهاكات حقوق األفراد املعنيني وتساعد على
ضمان أن تفي تدابير جمع املعلومات االستخباراتية بشرط
التناسب.

املمارسة ٢٢
تقوم مؤسسة واحدة على األقل من خارج أجهزة
االستخبارات ومستقلة عنها بالتصريح بتدابير جمع
املعلومات االستخباراتية ،التي تفرض قيو ًدا شديدة على
حقوق اإلنسان ،ومبراقبة هذه التدابير .ولهذه املؤسسة
سلطة األمر بتعديل أو تعليق أو إنهاء تدابير اجلمع هذه.
وتخضع تدابير جمع املعلومات االستخباراتية التي تفرض
قيو ًدا شديدة على حقوق اإلنسان لعملية تصريح متعددة
املستويات تتضمن اإلق رار داخل أجهزة االستخبارات ،ومن
جانب السلطة السياسية التنفيذية ،ومن قبل مؤسسة
مستقلة عن أجهزة االستخبارات والسلطة التنفيذية.
تتمثل ممارسة شائعة في أن تتضمن القوانني الوطنية
أحكا ًما تفصيلية بشأن عملية التصريح بجميع تدابير جمع
١٠٩
املعلومات االستخباراتية التي تقيد حقوق اإلنسان.
وعمليات التصريح تقتضي من أجهزة االستخبارات تبرير
االستخدام املقترح لتدابير جمع املعلومات االستخباراتية
وف ًقا إلطار قانوني واضح التحديد (انظر املمارستني ٢٠
و  ٢١أعاله) .وهذه آلية أساسية لضمان استخدام تدابير
اجلمع طب ًقا للقانون .واملمارسة اجليدة هي أن ترخص
بتدابير اجلمع التدخلية مؤسسة مستقلة عن أجهزة
االستخبارات ،أي مؤسسة عضو في السلطة التنفيذية
١١١
خاضعة للمساءلة السياسية ١١٠أو هيئة (شبه) قضائية.
والهيئات القضائية مستقلة عن العملية االستخباراتية
وبالتالي فإنها األقدر على إجراء تقييم مستقل ومحايد
لطلب مقدم الستخدام صالحيات جمع تدخلية ١١٢.وفضالً
عن هذا ،فإن املمارسة اجليدة بشكل خاص هي أن يشمل
التصريح بأشد أساليب جمع املعلومات االستخباراتية
تدخالً (مثل اعتراض محتويات االتصاالت ،واعتراض
البريد ،ودخول املمتلكات خلسة) كبار املديرين في أجهزة
االستخبارات ،والسلطة التنفيذية التي ميكن مساءلتها
١١٣
سياسيًا ،وهيئة (شبه) قضائية.

وتكفل الدول ً
أيضا أن يخضع جمع املعلومات االستخباراتية
لرقابة مستمرة من جانب مؤسسة من خارج أجهزة
االستخبارات .واملمارسة اجليدة هي أن يقتضى من أجهزة
االستخبارات اإلبالغ على أساس مستمر عن استخدام
تدابير اجلمع وأن تكون للمؤسسة الرقابية اخلارجية سلطة
األمر بإنهاء تدابير اجلمع ١١٤.وفي دول كثيرة ،تقوم الهيئات
الرقابية اخلارجية ً
أيضا بالرقابة الالحقة على استخدام
تدابير جمع املعلومات االستخباراتية بغية التحقق مما إذا
١١٥
مصرحا بها ومستخدمة وف ًقا للقانون.
كانت ،أم لم تكن،
ً
وهذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى أن من غير املرجح
أن يكون األفراد الذين تتضرر حقوقهم من جراء جمع
املعلومات االستخباراتية على دراية بهذه احلقيقة وبالتالي
تكون الفرصة املتاحة لهم للطعن في مشروعيته محدودة.

إدارة البيانات الشخصية واستخدامها

املمارسة ٢٣
يحدد القانون املتوافر على نطاق عام أنواع البيانات
الشخصية التي يجوز أن حتتفظ بها أجهزة االستخبارات،
واملعايير التي تطبق على استخدام هذه البيانات واالحتفاظ
بها وحذفها والكشف عنها .ويسمح ألجهزة االستخبارات
باالحتفاظ بالبيانات الشخصية التي توجد ضرورة قصوى
للجوء إليها ألغ راض االضطالع بواليتها.
هناك عدد من املبادئ العامة التي تطبق على حماية البيانات
الشخصية والتي تدرج عادة في القوانني الوطنية ١١٦وكذلك
في الصكوك الدولية ١١٧.وتشتمل هذه على املتطلبات التالية:
أن يجري جمع البيانات الشخصية ومعاجلتها بطريقة
مشروعة ونزيهة؛ وأن يقتصر استخدام البيانات الشخصية
على ،وينحصر في ،غرضه احملدد األصلي؛ وأن تتخذ
اخلطوات الالزمة لضمان دقة سجالت البيانات الشخصية؛
وأن حتذف ملفات البيانات الشخصية عندما ال تعد هناك
حاجة إليها؛ وأن يكون لألفراد احلق في الوصول إلى ملفات
بياناتهم الشخصية وتصحيحها ١١٨.وفي سياق استخدام
أجهزة االستخبارات للبيانات الشخصية ،ميكن أن تكون
لفتح ملفات البيانات الشخصية واالحتفاظ بها والتخلص
منها تأثيرات خطيرة على حقوق اإلنسان؛ ولذلك ينص في
القانون التشريعي العام على مبادئ توجيهية إلدارة البيانات
الشخصية واستخدامها من جانب أجهزة االستخبارات.
ويشكل هذا ضمانة قانونية ضد إعطاء السلطة التنفيذية
أو أجهزة االستخبارات صالحيات ال حدود لها على هذه
املسائل ١١٩.وثمة ضمانة ثانية هي أنه توضع مبادئ توجيهية
قانونية لتحديد وتقييد دواعي قيام أجهزة االستخبارات
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بفتح وحفظ ملفات البيانات الشخصية ١٢٠.والضمانة الثالثة
هي أن هناك ممارسة راسخة في دول مختلفة هي أن أجهزة
االستخبارات تبلغ اجلمهور عمو ًما بنوع البيانات الشخصية
التي يحتفظ بها جهاز االستخبارات؛ ويتضمن هذا املعلومات
املتعلقة بنوع ونطاق البيانات الشخصية التي ميكن االحتفاظ
بها ،وكذلك األسس املسموح بها الحتفاظ جهاز االستخبارات
باملعلومات الشخصية ١٢١.والضمانة الرابعة هي أن دوالً
مختلفة جرمت كشف موظفي االستخبارات عن البيانات
الشخصية أو استخدام هذه البيانات خارج اإلطار القانوني
املنشأ ١٢٢.والضمانة األخيرة هي أن الدول قضت صراحة
بأن من غير املسموح ألجهزة االستخبارات أن حتفظ بيانات
١٢٣
شخصية على أسس متييزية.

املمارسة ٢٤
جتري أجهزة االستخبارات تقييمات منتظمة ملدى مناسبة
ودقة البيانات الشخصية التي حتتفظ بها .ويقتضى
منها قانونًا حذف أو حتديث أي معلومات يجري تقييمها
على أنها غير دقيقة أو لم تعد ذات صلة بواليتها أو بعمل
مؤسسات الرقابة أو باإلجراءات القضائية احملتملة.
اتخذت الدول خطوات لضمان أن تتحقق أجهزة االستخبارات
بانتظام مما إذا كانت ملفات البيانات الشخصية دقيقة أو
ذات صلة بواليتها ١٢٤.وتساعد الضمانات املتعلقة مبناسبة
ودقة البيانات الشخصية على التقليل إلى أدنى حد من أي
انتهاك جار للحق في اخلصوصية .وفي بعض الدول ،ال
يقتصر االلتزام القانوني ألجهزة االستخبارات على إتالف
امللفات التي لم تعد ذات صلة ١٢٥فحسب وإمنا يشمل ً
أيضا
إتالف امللفات غير الصحيحة أو التي عوجلت على نحو غير
صحيح ١٢٦.ولئن كانت أجهزة االستخبارات ملزمة عادة
بحذف البيانات التي لم تعد ذات صلة بواليتها ،فإن من املهم
أال يضر هذا بعمل هيئات الرقابة أو باإلجراءات القضائية
احملتملة .وقد تشكل املعلومات التي حتتفظ بها أجهزة
االستخبارات أدلة في اإلجراءات القضائية ذات تأثيرات
كبيرة بالنسبة لألفراد املعنيني؛ وقد يكون توافر هذه
املواد مهما لضمان احلقوق املتعلقة باإلجراءات القانونية
الواجبة .ومن ثم ،فإن املمارسة اجليدة تقضي بإلزام أجهزة
االستخبارات باالحتفاظ بجميع السجالت (مبا في ذلك
املدونات األصلية واملذكرات األصلية) في احلاالت التي قد
تفضي إلى إجراءات قضائية ،وبخضوع حذف أي معلومات
من هذا القبيل للرقابة من جانب مؤسسة خارجية (انظر
١٢٧
املمارسة  ٢٥أدناه).
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املمارسة ٢٥
توجد مؤسسة خارجية للرقابة على استخدام أجهزة
االستخبارات للبيانات الشخصية .ويتسنى لهذه املؤسسة
الوصول إلى جميع امللفات التي حتتفظ بها أجهزة
االستخبارات ولها سلطة األمر بالكشف عن املعلومات
لألف راد املعنيني ،وبإتالف امللفات أو املعلومات الشخصية
الواردة فيها.
تخضع إدارة ملفات البيانات الشخصية ،في دول كثيرة،
لرقابة منتظمة ومستمرة من جانب مؤسسات مستقلة.
وتخول هذه املؤسسات والية إجراء زيارات تفتيشية
منتظمة ومراجعات عشوائية مللفات البيانات الشخصية
املتعلقة بالعمليات اجلارية والسابقة ١٢٩.كما عهدت الدول
إلى املؤسسات الرقابية املستقلة بوالية التحقق مما إذا كانت
١٣٠
التوجيهات الداخلية بشأن إدارة امللفات مطابقة للقانون.
وسلمت الدول بحاجة مؤسسات الرقابة إلى أن تكون
مستقلة في طرق العمل والتفتيش التي تتبعها ،وأن تتوافر
لها موارد وقدرات كافية إلجراء عمليات تفتيش منتظمة
على إدارة واستخدام البيانات الشخصية من جانب أجهزة
االستخبارات ١٣١.وعلى أجهزة االستخبارات واجب قانوني
يقتضي منها التعاون التام مع مؤسسة الرقابة املسؤولة عن
١٣٢
فحص إدارتها واستخدامها للبيانات الشخصية.
١٢٨

املمارسة ٢٦
تتوافر لألف راد إمكانية طلب الوصول إلى بياناتهم
الشخصية التي حتتفظ بها أجهزة االستخبارات .ويجوز
لألف راد ممارسة هذا احلق بتقدمي طلب إلى سلطة معنية أو
من خالل مؤسسة مستقلة حلماية البيانات أو الرقابة على
استخدامها .ويحق لألف راد تصحيح املعلومات غير الدقيقة
التي تتضمنها البيانات الشخصية .وتكون أي استثناءات
منصوصا عليها مبوجب القانون
من هذه القواعد العامة
ً
ومحدودة للغاية وضرورية الضطالع جهاز االستخبارات
بواليته .ويتعني على جهاز االستخبارات أن يبرر ملؤسسة
رقابية مستقلة أي ق رار يتخذه بعدم إصدار معلومات
شخصية.
أعطت دول كثيرة األفراد احلق في الوصول إلى بياناتهم
الشخصية التي حتتفظ بها أجهزة االستخبارات .وميكن
ممارسة هذا احلق بتقدمي طلب إلى جهاز االستخبارات ١٣٣،أو
وزير مختص ١٣٤،أو مؤسسة رقابية مستقلة ١٣٥.وينبغي أن
يفهم حق األفراد في الوصول إلى ملفات بياناتهم الشخصية
في سياق الضمانات املتعلقة بحقوق اخلصوصية وحرية
الوصول إلى املعلومات .وهذه الضمانة مهمة ليس ألنها

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
تسمح لألفراد بالتحقق مما إذا كان ملف بياناتهم الشخصية
دقي ًقا ومشرو ًعا فحسب ،وإمنا ً
أيضا ألنها ضمانة ضد
االنتهاك وسوء اإلدارة والفساد .والواقع أن حق الفرد في
الوصول إلى البيانات الشخصية التي حتتفظ بها أجهزة
االستخبارات يفيد في زيادة الشفافية واملساءلة في عمليات
اتخاذ القرارات التي تضطلع بها أجهزة االستخبارات
ويساعد بالتالي على تعزيز ثقة املواطنني في اإلجراءات
احلكومية ١٣٦وقد تقيد الدول الوصول إلى ملفات البيانات
الشخصية ،ألسباب مثل صون التحقيقات اجلارية وحماية
مصادر وطرق أجهزة االستخبارات .بيد أن املمارسة اجليدة
في هذا الصدد هي أن حتدد هذه التقييدات في القانون وأن
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تفي باشتراطات التناسب والضرورة.

استخدام سلطات التوقيف واالحتجاز

املمارسة ٢٧
ال يسمح ألجهزة االستخبارات باستخدام سلطات التوقيف
واالحتجاز إذا لم تكن لها والية ألداء مهام إنفاذ القانون .وال
تعطى لها سلطات التوقيف واالحتجاز إذا كان من شأن هذا
أن يشكل ازدواجية مع سلطات وكاالت إنفاذ القانون املخولة
والية االضطالع باألنشطة ذاتها.
ثمة ممارسة جيدة مسلم بها على نطاق واسع هي أن حتظر
صراحة على أجهزة االستخبارات ممارسة سلطات التوقيف
واالحتجاز إذا لم تكن واليتها القانونية تقتضي منها ممارسة
مهام إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم التي متس األمن
الوطني ،مثل اإلرهاب ١٣٨.وقد سيقت حجج قوية ضد اجلمع
بني مهام االستخبارات ومهام إنفاذ القانون ١٣٩.بيد أنه إذا كان
القانون الوطني ينص على منح أجهزة االستخبارات سلطات
التوقيف واالحتجاز ،فإن املمارسة اجليدة تقتضي أن يكون
هذا صراحة في سياق والية تعطي هذه األجهزة املسؤولية
عن أداء مهام إنفاذ القانون فيما يتعلق بأخطار محددة تهدد
األمن الوطني ،مثل اإلرهاب ١٤٠.وإذا كانت للهيئات الوطنية
أو اإلقليمية إلنفاذ القانون والية إلنفاذ القانون اجلنائي فيما
يتعلق باجلرائم التي متس األمن الوطني ،فإنه ال يوجد سبب
مشروع إلعطاء جهاز استخبارات منفصل سلطات التوقيف
واالحتجاز فيما يتصل باألنشطة ذاتها .وهناك خطر محتمل
يتمثل في إنشاء نظام إنفاذ مواز ،متارس مبوجبه أجهزة
االستخبارات سلطات التوقيف واالحتجاز للتحايل على
الضمانات القانونية والرقابة التي تختص بها وكاالت إنفاذ
١٤١
القانون.

املمارسة ٢٨
إذا كانت ألجهزة االستخبارات سلطات التوقيف واالحتجاز،
فإن هذه السلطات تستند إلى قانون متوافر على نطاق عام.
وتقصر ممارسة هذه السلطات على احلاالت التي يوجد
فيها شك معقول في احتمال أن يكون شخص قد ارتكب،
أو يوشك أن يرتكب ،جرمية محددة .وال يسمح ألجهزة
االستخبارات بحرمان أشخاص من حريتهم لغرض وحيد
هو جمع معلومات استخباراتية .ويخضع استخدام أجهزة
االستخبارات ألي سلطات توقيف واحتجاز لدرجة الرقابة
ذاتها التي يخضع لها استخدام هيئات إنفاذ القانون لهذه
السلطات ،مبا في ذلك املراجعة القضائية ملشروعية أي
حرمان من احلرية.
إذا أعطيت أجهزة االستخبارات سلطات التوقيف واالحتجاز،
فإن القانون الوطني يحدد أغراض هذه السلطات والظروف
التي يجوز فيها استخدامها ١٤٢.واملمارسة اجليدة هي القصر
التام الستخدام هذه السلطات على احلاالت التي يوجد فيها
شك معقول في احتمال أن تكون جرمية (تندرج في نطاق
والية أجهزة االستخبارات) قد ارتكبت أو على وشك أن
ترتكب .وبالتالي ،فإن أجهزة االستخبارات ال يسمح لها
باستخدام هذه السلطات لغرض وحيد هو جمع معلومات
استخباراتية ١٤٣.وال يسمح مبوجب القانون الدولي حلقوق
اإلنسان باعتقال واحتجاز أفراد عندما ال يكون هناك شك
معقول في أنهم ارتكبوا ،أو على وشك أن يرتكبوا ،جرمية،
أو أي مبرر آخر مقبول دوليًا لالحتجاز ١٤٤.واملمارسة
اجليدة هي أن يخضع استخدام أجهزة االستخبارات لهذه
السلطات لدرجة الرقابة ذاتها التي يخضع لها استخدامها
من جانب هيئات إنفاذ القانون ١٤٥.وأهم شيء في هذا الصدد
هو أن القانون الدولي حلقوق اإلنسان يقضي بأن لألفراد
١٤٦
حق الطعن في مشروعية احتجازهم أمام محكمة.

املمارسة ٢٩
إذا كانت أجهزة االستخبارات متلك سلطات التوقيف
واالحتجاز ،فإنها متتثل للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان
بشأن احلق في احلرية واحلق في محاكمة عادلة ،وحظر
التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة .وعند ممارسة هذه
السلطات ،متتثل أجهزة االستخبارات للمعايير الدولية
املنصوص عليها في صكوك من بينها مجموعة املبادئ
املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي
شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ومدونة قواعد سلوك
موظفي إنفاذ القانون واملبادئ األساسية املتعلقة باستخدام
القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون.
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إذا أعطيت أجهزة االستخبارات سلطات التوقيف
واالحتجاز ،فإنه يلزم عليها أن متتثل للمعايير الدولية التي
تنطبق على احلرمان من احلرية (انظر ً
أيضا املمارسة ٢٨
أعاله) ١٤٧ .وهذه املعايير يجري تناولها مبزيد من التوسع
في عدة مدونات دولية وإقليمية لقواعد سلوك موظفي
إنفاذ القانون تدون طائفة من املمارسات اجليدة التي ميكن
تطبيقها على أجهزة االستخبارات املخولة سلطات التوقيف
واالحتجاز ١٤٨.وباإلضافة إلى االلتزام القانوني (املتعلق
باملراجعة القضائية لالحتجاز ) احملدد في املمارسة ٢٨
أعاله ،توجد ثالث مجموعات إضافية من املعايير التي تسري
على استخدام سلطات التوقيف واالحتجاز من جانب أجهزة
االستخبارات .أوالً ،أجهزة االستخبارات ملزمة باحلظر التام
الستخدام التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة ١٤٩.ثانيًا،
يجب أن ميتثل أي استخدام للقوة أثناء التوقيف واالحتجاز
للمعايير الدولية ،مبا في ذلك املقتضيات املتعلقة بأن يكون
أي استخدام للقوة ضرور ًيا متا ًما ومتناسبًا مع اخلطر
١٥٠
املتوجس منه وأن يجري اإلبالغ عنه على النحو الواجب.
ثالثًا ،تتمثل ممارسة جيدة في أن متتثل أجهزة االستخبارات
للمعايير الدولية التالية بشأن اعتقال األفراد واحتجازهم :أن
تسجل كل حاالت التوقيف واالحتجاز واالستجواب من
حلظة االعتقال؛ ١٥١وأن يعرف الضباط القائمون بالتوقيف
األفراد املعنيني بأنفسهم ويبلغوهم بأسباب اعتقالهم /
احتجازهم واألساس القانوني لذلك؛ ١٥٢وأن يتسنى لألفراد
الذين حتتجزهم أجهزة االستخبارات أن يكون لهم متثيل
١٥٣
قانوني.

املمارسة ٣٠
ال يسمح ألجهزة االستخبارات بتشغيل مرافق االحتجاز
اخلاصة بها أو استخدام أي مرافق احتجاز غير معترف بها
تقوم بتشغيلها أطراف ثالثة.
تتمثل ممارسة جيدة في أن يحظر القانون الوطني صراحة
على أجهزة االستخبارات أن تقوم بتشغيل مرافق االحتجاز
اخلاصة بها ١٥٤.وفي حالة السماح ألجهزة االستخبارات
مبمارسة سلطات التوقيف واالحتجاز ،يودع األفراد املعنيون
١٥٥
في مراكز احتجاز نظامية تديرها وكاالت إنفاذ القانون.
وبالتساوي مع هذا ،ال يسمح ألجهزة االستخبارات
باستخدام مرافق احتجاز غير معترف بها تديرها أطراف
ثالثة ،مثل مقاولي القطاع اخلاص .وهذه ضمانات ضرورية
ضد االحتجاز التعسفي من جانب أجهزة االستخبارات و/أو
إقامة نظام احتجاز مواز ميكن فيه حجز األفراد في أوضاع
ال تفي باملعايير الدولية لالحتجاز واإلجراءات القانونية
الواجبة.
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تبادل املعلومات االستخباراتية والتعاون
في مجال االستخبارات

املمارسة ٣١
يستند تبادل املعلومات بني وكاالت االستخبارات في الدولة
نفسها أو مع سلطات دولة أجنبية إلى القانون الوطني الذي
يحدد معايير واضحة لتبادل املعلومات االستخباراتية ،مبا
في ذلك الشروط التي يجب الوفاء بها لتبادل املعلومات،
والكيانات التي ميكن تبادل املعلومات االستخباراتية
معها ،والضوابط التي تطبق على عمليات تبادل املعلومات
االستخباراتية.
تتمثل ممارسة جيدة في أن يكون جلميع أشكال تبادل
املعلومات بني أجهزة االستخبارات والكيانات احمللية
واألجنبية األخرى أساس واضح في القانون الوطني.
ويتضمن القانون الوطني معايير بشأن األغراض التي
ميكن من أجلها تبادل املعلومات االستخباراتية ،والكيانات
التي ميكن تبادلها معها ،والضوابط اإلجرائية التي تطبق
على تبادل املعلومات االستخباراتية ١٥٦.واألساس القانوني
لتبادل املعلومات االستخباراتية متطلب مهم لسيادة القانون
ويتسم بأهمية خاصة عند تبادل البيانات الشخصية ألن
هذا ينتهك بشكل مباشر احلق في اخلصوصية وقد يؤثر
على مجموعة منوعة من احلقوق واحلريات األساسية
األخرى .وباإلضافة إلى ضمان أن يستند تبادل املعلومات
االستخباراتية إلى القانون الوطني ،فإن من املسلم على
نطاق واسع بأنه ممارسة جيدة أن يستند تبادل املعلومات
االستخباراتية إلى اتفاقات أو مذكرات خطية بني األطراف،
تنطوي على االمتثال للمبادئ التوجيهية املنصوص عليها
في القانون الوطني ١٥٧.وتشتمل العناصر التي تدرج عادة
في هذه االتفاقات على قواعد حتكم استخدام املعلومات
املتبادلة ،وبيان بامتثال األطراف حلقوق اإلنسان وحماية
البيانات ،والبند الذي يقضي بأنه يجوز للجهاز املرسل طلب
تعليقات بشأن استخدام املعلومات املتبادلة ١٥٨.واتفاقات
تبادل املعلومات االستخباراتية تساعد على وضع معايير
وتوقعات متفق عليها بني األطراف بخصوص املعلومات
املتبادلة ،وتقلص نطاق التبادل غير الرسمي للمعلومات
االستخباراتية ،الذي ال ميكن أن تراجعه مؤسسات الرقابة
بسهولة.
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املمارسة ٣٢
يحدد القانون الوطني عملية التصريح باالتفاقات التي
يستند إليها تبادل املعلومات االستخباراتية وكذلك بتبادل
املعلومات االستخباراتية على أساس مخصص .وتلزم
موافقة السلطة التنفيذية على أي اتفاقات لتبادل املعلومات
االستخباراتية مع كيانات أجنبية وعلى تبادل املعلومات
االستخباراتية التي قد تكون لها تأثيرات كبيرة على حقوق
اإلنسان.
تتمثل ممارسة جيدة في أن ينص القانون الوطني على مبادئ
توجيهية للتصريح .بإرسال املعلومات على أساس مخصص
وإلبرام اتفاقات لتبادل املعلومات االستخباراتية ١٥٩ويساعد
هذا على ضمان أن تكون هناك قنوات مسؤولية راسخة
لتبادل املعلومات االستخباراتية وأن يكون من املمكن مساءلة
األفراد عن أي قرارات يتخذونها في هذا الصدد .وفي دول
كثيرة ،يصرح بالتبادل الروتيني للمعلومات االستخباراتية
على الصعيد احمللي داخليًا (في أجهزة االستخبارات) .بيد أن
املمارسة اجليدة تستلزم ،عندما يكون من املمكن أن تستخدم
املعلومات االستخباراتية في إجراءات احملاكم ،احلصول
على تصريح من السلطة التنفيذية؛ وقد تكون الستخدام
املعلومات االستخباراتية في هذه اإلجراءات تأثيرات عميقة
على حقوق األفراد املعنيني وكذلك على أنشطة أجهزة
االستخبارات ذاتها ١٦٠.وباإلضافة إلى ذلك ،تقضي قوانني
وطنية كثيرة بوجوب احلصول على تصريح من السلطة
التنفيذية لتبادل املعلومات االستخباراتية أو إلبرام اتفاقات
١٦١
تبادل مع كيانات أجنبية.

املمارسة ٣٣
قبل إبرام اتفاق لتبادل املعلومات االستخباراتية ،أو تبادل
املعلومات االستخباراتية على أساس مخصص ،جتري
أجهزة االستخبارات تقيي ًما لسجل الكيان النظير بشأن
حقوق اإلنسان وحماية البيانات ،وكذلك للضمانات القانونية
والضوابط املؤسسية املنظمة للكيان النظير .وقبل تسليم
املعلومات ،تتأكد أجهزة االستخبارات من أن أي معلومات
استخباراتية متبادلة ذات صلة بوالية املتلقي ،وأنها
ستستخدم وف ًقا للشروط املرفقة ،ولن تستخدم ألغ راض
تنتهك حقوق اإلنسان.
ميكن أن تكون لكل من إرسال املعلومات االستخباراتية
وتلقيها تأثيرات هامة بالنسبة حلقوق اإلنسان واحلريات
األساسية .واملعلومات املرسلة إلى حكومة أجنبية أو جهاز
استخبارات أجنبي قد ال تزيد فقط من القيود القانونية
الواقعة على حقوق الفرد ،ولكنها ميكن ً
أيضا أن تشكل

أساس انتهاكات حقوق اإلنسان .وباملثل ،فإن املعلومات
االستخباراتية املتلقاة من كيان أجنبي رمبا يكون قد مت
احلصول عليها بصورة تنتهك القانون الدولي حلقوق
اإلنسان .ومن ثم ،فإن املمارسة اجليدة هي أن جتري أجهزة
االستخبارات تقيي ًما عا ًما لسجل الكيان األجنبي النظير
بشأن حقوق اإلنسان وحماية البيانات الشخصية ،وكذلك
للضمانات القانونية واملؤسسية (مثل الرقابة) التي تطبق
على هذه األجهزة ١٦٢.وقبل تبادل املعلومات املتعلقة بأفراد
محددين أو جماعات محددة ،تتخذ أجهزة االستخبارات
اخلطوات الالزمة لتقييم التأثير املمكن على األفراد
املعنيني ١٦٣.واملمارسة اجليدة هي اإلبقاء على احلظر التام
لتبادل أي معلومات إذا كان هناك اعتقاد معقول أن تبادل
املعلومات ميكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الشخص املعني
(األشخاص املعنيني) ١٦٤.وفي بعض الظروف ،قد تطلق
مسؤولية الدولة من خالل تبادل املعلومات االستخباراتية
التي تسهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الكثير من القوانني الوطنية يقتضي
من الدول تقييم مدى ضرورة تبادل معلومات معينة من
منظور واليتها ووالية الد ول النظيرة لها ١٦٥.وتقييم ما إذا
كان تبادل املعلومات االستخباراتية ضرور ًيا وذا صلة بوالية
املتلقي يتيح ألجهزة االستخبارات دعم مبدأ التقليل إلى احلد
األدنى عند تبادل املعلومات ،أي أن أجهزة االستخبارات
١٦٦
تقلل املعلومات التي يجري تبادلها إلى أقصى حد ممكن.
وتساعد هذه الضمانات على منع التبادل املفرط أو االعتباطي
للمعلومات االستخباراتية.
وبالنظر إلى التأثيرات املمكنة لتبادل املعلومات االستخباراتية
بالنسبة حلقوق اإلنسان ،فإن املمارسة اجليدة هي التدقيق
في جميع املعلومات الصادرة للتحقق من دقتها ومناسبتها
قبل إرسالها إلى كيانات أجنبية ١٦٧.وحيثما تكون هناك
شكوك في معولية املعلومات االستخباراتية الصادرة ،فإن
١٦٨
هذه املعلومات إما حتجز وإما ترفق بها تقديرات لألخطاء.
وأخي ًرا ،فإن املمارسة اجليدة هي أن حتدث كل تبادالت
املعلومات االستخباراتية خطيًا أو أن يجري تسجيلها؛ و
١٦٩
ييسر هذا املراجعة الالحقة من جانب مؤسسات الرقابة.

املمارسة ٣٤
املؤسسات الرقابية املستقلة قادرة على فحص ترتيبات
تبادل املعلومات االستخباراتية وأي معلومات ترسلها أجهزة
االستخبارات إلى كيانات أجنبية.
تتمثل املمارسة اجليدة في تخويل أجهزة االستخبارات
والية مراجعة االتفاقات التي يستند إليها تبادل املعلومات
االستخباراتية ،وكذلك أي ترتيبات ترتكز على هذه
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جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها
االتفاقات ١٧٠.واملؤسسات الرقابية املستقلة ميكنها متحيص
اإلطار القانوني واألبعاد اإلجرائية التفاقات تبادل املعلومات
االستخباراتية للتحقق من امتثالها للقوانني الوطنية
واملعايير القانونية الدولية ذات الصلة .وكقاعدة عامة،
تخول املؤسسات الرقابية الوصول إلى جميع املعلومات
الضرورية لالضطالع بواليتها (انظر املمارسة  ٧أعاله).
بيد أن قاعدة األطراف الثالثة قد تستتبع ،في سياق التبادل
الدولي للمعلومات االستخباراتية ،فرض قيود على وصول
املؤسسات الرقابية إلى املعلومات الواردة التي تقدمها
كيانات أجنبية .واملؤسسات الرقابية تعتبر بوجه عام أطرا ًفا
ثالثة؛ ولذلك ال ميكنها عادة الوصول إلى املعلومات التي
تتبادلها كيانات أجنبية مع أجهزة االستخبارات .ومع ذلك،
فإن املؤسسات الرقابية لها احلق في متحيص املعلومات
املرسلة إلى كيانات أجنبية ،وهي متارس هذا احلق باعتباره
جز ًءا من واليتها املتعلقة مبراقبة كل جوانب أنشطة جهاز
االستخبارات (انظر املمارسة  ٧أعاله) .وفي هذا السياق،
تتمثل املمارسة اجليدة في أن يقضي القانون الوطني
صراحة بأن تبلغ أجهزة االستخبارات مؤسسة رقابية
١٧١
مستقلة مبا يحدث من تبادل للمعلومات االستخباراتية.
ويتيح هذا التحقق من مشروعية ممارسات تبادل املعلومات
االستخباراتية ويشكل ضمانة هامة ضد تبادل البيانات
الشخصية الذي قد تكون له تأثيرات خطيرة على حقوق
اإلنسان فيما يتعلق باألفراد املعنيني.

املمارسة ٣٥
يحظر صراحة على أجهزة االستخبارات االستعانة بأجهزة
االستخبارات األجنبية على أي نحو يسفر عن التحايل على
املعايير القانونية الوطنية والضوابط املؤسسية املفروضة
على أنشطتها .وعندما تطلب دول من أجهزة استخبارات
أجنبية االضطالع بأنشطة لصاحلها ،فإنها تقتضي من هذه
األجهزة االمتثال للمعايير القانونية نفسها التي تطبق في
حالة اضطالع أجهزة االستخبارات التابعة لها بهذه األنشطة.
تنص القوانني الوطنية املنظمة ألنشطة أجهزة االستخبارات
على ضمانات قانونية ومؤسسية حلماية حقوق
اإلنسان والنظام القانوني الدستوري في سياق األنشطة
االستخباراتية .وبالنظر إلى هذا ،فإن من املخالف لسيادة
القانون أن تطلب الدول أو أجهزة االستخبارات التابعة لها
من كيان أجنبي االضطالع بأنشطة في نطاق واليتها ال
ميكنها هي ذاتها االضطالع بها على نحو مشروع .وستكون
ممارسة جيدة أن يتضمن القانون الوطني فرض حظر تام
على تعاون أجهزة االستخبارات مع كيانات أجنبية بهدف
١٧٢
تفادي االلتزامات القانونية التي تطبق على أنشطتها.
وعالوة على ذلك ،فإن من املهم اإلشارة إلى أن الدول يقع
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عليها التزام قانوني دولي بضمان حقوق جميع األفراد
اخلاضعني لواليتها .ويعني هذا ضمنًا أن عليها واجبًا يقتضي
منها ضمان أال تنخرط أجهزة االستخبارات األجنبية في
أنشطة تنتهك حقوق اإلنسان على أراضيها ،وأن حتجم عن
املشاركة في أي أنشطة من هذا القبيل ١٧٣.والواقع أن الدول
تتحمل املسؤولية دوليًا إذا عاونت أو ساعدت دولة أخرى
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على انتهاك حقوق اإلنسان املكفولة لألفراد.
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الهوامش
*

يود املقرر اخلاص اإلعراب عن تقديره ملساهمة كل من هانز بورن
وأيدان ويلز من مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة لقيامهما بإجراء دراسة أساسية واملساعدة في إعداد
هذا التصنيف .كما أن املقرر اخلاص يعبر عن شكره وامتنانه
للحكومات ،وكذلك أعضاء مؤسسات الرقابة االستخباراتية،
ومسؤولي املخابرات (السابقني) ،وخبراء املخابرات وحقوق
االن� �س ��ان ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أع��ض��اء م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
ملشاركتهم في عملية التشاور التي أدت إلى هذا التصنيف.

1

لغرض الدراسة احلالية ،يشير مصطلح "أجهزة املخابرات" إلى
جميع مؤسسات الدولة التي تقوم بأنشطة استخبارية تتعلق
باألمن الوطني .وفي نطاق هذا السياق ،ينطبق هذا التصنيف
حول املمارسات اجليدة على جميع أجهزة املخابرات الداخلية،
واخلارجية ،والعسكرية.

2

أملانيا ،والقانون االحتادي بشأن حماية الدستور ،القسم )1(5؛
كرواتيا ،قانون حول نظام املخابرات األمنية ،امل��ادة )2( 23؛
األرجنتني ،قانون املخابرات الوطنية ،م��ادة )1( 2؛ البرازيل،
قانون رقم  ،9،883املواد رقم  )2(1و )1(2؛ رومانيا ،قانون
تنظيم وتشغيل أجهزة املخابرات الرومانية ،امل��ادة 2؛ جنوب
أفريقيا ،قانون املخابرات االستراتيجية الوطنية ،القسم .)1( 2

3

أستراليا ،قانون منظمة املخابرات األمنية ،القسم .4

4

ق� ��رارات اجلمعية العمومية  164/54و288/60؛ مجلس
االحت ��اد األوروب� ��ي ،استراتيجية االحت ��اد األوروب� ��ي ملكافحة
اإلرهاب ،مستند رقم 14469/4/05؛ الفقرة 1؛ اتفاقية البلدان
األمريكية ملكافحة اإلرهاب،)02/XXXII-O( 1840 .AG/RES،
التمهيد؛ املجلس األوروب��ي ،جلنة ال��وزراء ،املبادئ التوجيهية
بشأن حقوق اإلنسان في مكافحة اإلرهاب ،املادة .1

5

كرواتيا (حاشية  ،)2امل��ادة 1.1؛ سويسرا ،القانون االحتادي
لوضع تدابير احلفاظ على األم��ن الداخلي ،امل��ادة 1؛ البرازيل
(حاشية  ،)2املادة .)1(1

6

النرويج ،القانون اخلاص بأجهزة املخابرات النرويجية ،القسم
8؛ البوسنة والهرسك ،قوانني وكالة املخابرات واألم��ن ،املواد
6-5؛ ال �ب��رازي��ل (ح��اش�ي��ة  ،)2امل ��ادة 4؛ ك �ن��دا ،ق��ان��ون أجهزة
امل�خ��اب��رات األمنية ،األق�س��ام 16-12؛ أستراليا (حاشية ،)3
القسم  .17كما مت التوصية بهذه املمارسة في امل�غ��رب ،هيئة
اإلنصاف واملصاحلة ،التقرير النهائي ،املجلد األول ،احلقيقة،
واإلنصاف ،واملصاحلة ،2005 ،الفصل الرابع( 3-8 ،واملشار
إليه فيما يلي بتقرير اإلنصاف واملصاحلة -امل�غ��رب)؛ اللجنة
األوروبية للدميقراطية من خالل القانون ،وأجهزة األمن الداخلي
في أوروبا ،1 ،006)1998( CDL-INF ،ب (ب) و(ج) (واملشار
إليه فيما يلي بلجنة البندقية (.))1998

7

كندا (حاشية  ،)6القسم 2؛ ماليزيا ،تقرير اللجنة امللكية لتعزيز
عمليات وإدارة الشرطة امللكية املاليزية لعام ( ،2005واملشار
إليه فيما يلي بلجنة الشرطة امللكية-ماليزيا)( 2.11.3 ،صفحة
)316؛ كرواتيا (حاشية  ،)2امل��ادة )1(23؛ أستراليا (حاشية

 ،)3القسم 4؛ أملانيا (حاشية  ،)2القسم  )1(3و4؛ الواليات
املتحدة األمريكية ،األمر التنفيذي  ،12333املادة ( 1.4ب).
8

روم��ان�ي��ا ،ق��ان��ون منع ومكافحة اإلره���اب ،امل ��ادة 4؛ النرويج،
ال�ق��ان��ون اجل�ن��ائ��ي ،القسم 147أ؛ ن�ي��وزي�لان��دا ،ق��ان��ون أجهزة
املخابرات واألمن ،القسم .2

9

كرواتيا (حاشية  ،)2املواد  37-25ليتوانيا ،قانون إدارة أمن
ال��دول��ة ،امل��ادة 3؛ أملانيا( ،احلاشية  ،)2القسم  .8انظر ً
أيضا :
جلنة املراجعة الوزارية بجنوب أفريقيا ،صفحة 157؛ كندا ،جلنة
ماكدونالد ،صفحة 410؛ املغرب -تقرير اإلنصاف واملصاحلة،
8-3؛ ماليزيا ،جلنة الشرطة امللكية( 2.11.3 ،صفحة .)316

10

املجلس األوروب ��ي (حاشية  ،)4امل��ادة اخلامسة ()1؛ احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان ،قضية مالون ضد اململكة املتحدة،
الفقرة .67

11

كندا ،جلنة ماكدونالد ،الصفحات  ،432و.1067

12

قرار اجلمعية العمومية  ،83/56امللحق ،املادة )1( 4؛ ديتر فليك،
"Individual and State Responsibility for Intelligence
Gathering"، Michigan Journal of International Law 28,

( ،)2007الصفحات .698-692
13

قرار اجلمعية العمومية  ،83/56مرفق ،املادة .3

14

البرازيل (حاشية  ،)2امل��ادة )1(1؛ سيراليون ،قانون األمن
الوطني وامل�خ��اب��رات امل��رك��زي��ة ،امل ��ادة (13ج)؛ مجلس شيوخ
ال��والي��ات املتحدة األمريكية ،األنشطة االستخبارية وحقوق
األمريكيني ،الكتاب الثاني ،التقرير النهائي للجنة املختارة لدراسة
العمليات احلكومية فيما يتعلق باملخابرات (والتي يشار إليها
فيما يلي بلجنة تشيرش) ،صفحة 297؛ كندا ،جلنة ماكدونالد،
الصفحات 408 ،45؛ مسودة مدونة سلوك ال�ق��وات املسلحة
وأجهزة األمن في غرب أفريقيا لدول املجتمع االقتصادي لدول
غرب أفريقيا ( ،)ECOWAS Code of Conductامل��ادة 4؛ جلنة
أجهزة املخابرات واألمن األفريقية ،مذكرة تفاهم بشأن إنشاء
جلنة ألجهزة املخابرات واألمن األفريقية ( ،)CISSA MoUاملادة
.6

15

األرجنتني (حاشية  ،)2امل��ادة 3؛ بلغاريا ،قانون هيئات الدولة
لألمن القومي ،املادة 2-1 )1( 3؛ البوسنة والهرسك (حاشية
 ،)6املادة 1؛ البرازيل (حاشية  ،)2املادة )1(1؛ كرواتيا (حاشية
 ،)2امل��ادة )2(2؛ اإلك ��وادور ،قانون أمن الدولة واألم��ن العام،
امل��ادة 3؛ ليتوانيا (حاشية  ،)9امل��ادة 5؛ رومانيا ،قانون األمن
القومي لرومانيا ،املواد 5،16؛ املكسيك (الرد).

16

األرجنتني (حاشية  ،)2امل��ادة 24؛ جلنة البندقية (،1 ،)1998
البند الثاني (ب) و(ج)؛ ماليزيا ،جلنة الشرطة امللكية 2.11.3
(صفحة )316؛ كينيا ،قانون استخبارات األمن القومي ،املادة
31؛ جنوب أفريقيا ،جلنة احلقيقة واملصاحلة بجنوب أفريقيا،
تقرير ،املجلد  ،5الفصل  ،8صفحة .328

29

جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها

30

17

أملانيا ،القانون األساسي جلمهورية أملانيا االحتادية ،املادة 45ج؛
جنوب أفريقيا ،الدستور ،املواد .210-209

18

انظر  ،39/S2008/الفقرة  6وهي غير متضمنة في التصنيف
احلالي ،ولكن الب��د من التأكيد على أن يكون ملنظمات املجتمع
املدني دورا مهما في املراقبة العامة على أجهزة املخابرات ؛ انظر
الرد في مدغشقر.

19

لإلطالع على توضيح أكبر بشأن اإلدارة الداخلية وآليات الرقابة،
انظر جلنة املراجعة الوزارية بجنوب أفريقيا ،صفحة 204؛ اللجنة
األوروبية للدميقراطية من خالل القانون ،تقرير بشأن الرقابة
الدميقراطية على أجهزة األمن ،)2007( CDL-AD ،النقطة 131
(واملشار إليها فيما يلي بلجنة البندقية ()2007؛ كتيب OECD
 DACح��ول إص�لاح نظام األم ��ن :دع��م األم��ن وال�ع��دال��ة؛ اململكة
املتحدة ،جلنة األم��ن االستخباراتي ،التقرير السنوي -2001
 2001صفحة  .46انظر ً
أيضا جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة (رد).

20

الرقابة التنفيذية على أجهزة املخابرات ،انظر كرواتيا (حاشية
 ،)2املادة 15؛ اململكة املتحدة ،قانون أجهزة األمن ،األقسام ،)1(2
)1(4؛ األرجنتني (حاشية  ،)2املادة 14؛ هولندا ،قانون أجهزة
املخابرات واألجهزة األمنية /املادة )2(20؛ سيراليون (حاشية
 ،)14املادة 24؛ بلغاريا (حاشية  ،)15املادة 131؛ أذربيجان،
ق��ان��ون األن �ش �ط��ة االس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة واألن �ش �ط��ة االس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة
املضادة ،املادة .22.2

21

للتشريع بشأن الرقابة البرملانية على أجهزة املخابرات ،انظر
ألبانيا ،قانون بشأن جهاز املخابرات القومي ،املادة 7؛ البرازيل
(حاشية  ،)2املادة 6؛ رومانيا (حاشية  ،)2املادة 1؛ اإلكوادور
(حاشية  ،)14امل��ادة 24؛ بوتسوانا ،قانون املخابرات واألمن،
القسم 38؛ كرواتيا (حاشية  ،)2املادة 104؛ سويسرا (حاشية
 )5املادة  ،25القانون اجلمعية االحتادية ،املادة )2(53؛ أملانيا
(حاشية  ،)17امل��ادة 45د؛ بلغاريا (حاشية  ،)15امل��ادة 132؛
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (رد) .انظر ً
أيضا
تقرير جلنة اإلن �ص��اف وامل�ص��احل��ة ،امل �غ��رب ،صفحة  11؛ في
التفيا ،جلنة األمن القومي التابعة للبرملان (ساميا) املسؤولة عن
الرقابة البرملانية على أجهزة املخابرات (رد)؛ جيورجيا ،قانون
النشاط االستخباري ،املادة .16

22

لهيئات الرقابة االستخبارية املتخصصة ،انظر النرويج ،قانون
متابعة املخابرات ،وأجهزة املراقبة واألمن ،املادة1؛ كندا (حاشية
 ،)6األقسام 40-34؛ هولندا (حاشية  ،)20الفصل 6؛ بلجيكا،
ق��ان��ون الرقابة على الشرطة وأج�ه��زة امل�خ��اب��رات مركز حتليل
التهديد ،الفصل .3

23

لصالحيات اإلش��راف على امتثال أجهزة األم��ن للقانون ،انظر
ليتوانيا ،قانون األنشطة العملياتية ،املادة 2-1)2(23؛ كرواتيا
(حاشية  ،)2املادة 112؛ النرويج (حاشية  ،)22القسم  .2وفي
جنوب أفريقيا ،يقوم املفتش العام لالستخبارات بفحص مدى
متاثل أج�ه��زة امل�خ��اب��رات م��ع القانون وال��دس�ت��ور؛ انظر جنوب
أفريقيا ،قانون الرقابة على األجهزة االستخباربة ،القسم )7(7
أ-ب

24

تقرير جلنة املراجعة الوزارية بجنوب أفريقيا ،صفحة 56؛ هانز
بورن وايان الي ،"Making Intelligence Accountable" ،دار

النشر التابعة للبرملان في النرويج 2005 ،الصفحات .20-16
25

رومانيا (حاشية  ،)2املادة .42

26

جلنة تقصي احلقائق بشأن تصرفات املسؤولني الكنديني فيما
يتعلق مباهر عرار ،آلية مراجعة جديدة بشأن أنشطة الشرطة
امللكية الكندية لألمن القومي (والتي يشار إليها فيما يلي بلجنة
عرار) صفحة .469

27

السويد ،قانون الرقابة واإلش��راف على بعض أنشطة مكافحة
اجلرمية ،املادة 4؛ هولندا (حاشية  ،)20املادة 73؛ كندا (حاشية
 ،)6القسم (38ج).

28

ج�ن��وب أفريقيا (ح��اش�ي��ة  ،)23القسم (8أ) ي�ت�ج��اوز مجتمع
املخابرات إلى السماح للمفتش العام بالدخول إلى أي مقرات،
إذا كان ذلك ضرور ًيا .ووف ًقا للقسم )8( 8ج ،يستطيع املفتش
العام احلصول على تصاريح مبوجب قانون اإلجراء اإلجراءات
اجلنائية.

29

كرواتيا (حاشية  ،)2املادة 105؛ ليتوانيا (حاشية  ،)23املادة
.23

30

جنوب أفريقيا (حاشية  ،)23القسم 7أ.

31

بلجيكا (حاشية  ،)22امل��ادة 48؛ هولندا (حاشية  ،)20امل��ادة
.74.6

32

بلجيكا (حاشية  ،)22املادة  66مكرر.

33

كندا (حاشية  ،)6القسم .36

34

بالنسبة إلى مساعدة اخلبراء اخلارجيني ،انظر هولندا (حاشية
 ،)20امل� ��ادة 76؛ ل�ي�ت��وان�ي��ا (ح��اش �ي��ة  ،)23امل� ��ادة )2( 23؛
لوكسمبورغ ،قانون تنظيم أجهزة املخابرات بالدولة ،امل��ادة
 .)4( 14حول توافر املوظفني القانونيني املستقلني واملشورة
القانونية :اململكة املتحدة ،اللجنة املشتركة حلقوق اإلنسان25 ،
مارس  ،2010الفقرات .111-110

35

ليتوانيا (حاشية  ،)23املادة  23.4في جنوب أفريقيا ،يفرض
القانون عقوبات جنائية عن أي إفصاحات غير مصرح بها من
قبل أعضاء هيئة الرقابة البرملانية؛ انظر جنوب أفريقيا (حاشية
 ،)23القسم 7أ؛ ق��وان�ين ال��والي��ات املتحدة األم��ري�ك�ي��ة ،أحكام
الرقابة العامة بالكوجنرس ،القسم ( 413د)؛ النرويج (حاشية
 ،)22املادة .9

36

ع�ل��ى سبيل امل �ث��ال ،يخضع جل�ن��ة ال��رق��اب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة األمل��ان�ي��ة
لفحوصات أمنية ص��ارم��ة؛ ان�ظ��ر أمل��ان�ي��ا ،ق��ان��ون جلنة الرقابة
البرملانية ،األقسام  )1( 11و.)1( 12

37

ونظرا ً الختيارهم كممثلني للشعب ،ف��إن أعضاء جلنة الرقابة
البرملانية غير ملزمني باخلضوع إلج ��راءات التدقيق الداخلي
وتبادل املعلومات ،انظر أملانيا (حاشية  ،)36القسم 2؛ الواليات
املتحدة األمريكية (حاشية  ،)35القسم ( 413د).

38

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،املادة 25؛ امليثاق العربي
حلقوق اإلنسان ،املادة 23؛ مبادئ سيراكوزا للحد واالنتقاص
م��ن األح� �ك ��ام ال� � ��واردة ف��ي امل �ي �ث��اق ال ��دول ��ي ل�ل�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة
والسياسية ،امللحق ( ،)/4.1984E/CN/4املادة 8؛ االتفاقية

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
األوروبية حلماية حقوق االنسان واحلريات األساسية ،املادة
13؛ امليثاق الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،املادة .2
39

هانز بورن وايان الي،
"Making Intelligence Accountable: Legal Standards and
،"Best Practice for Oversight of Intelligence Agencies
أوسلو ،دار النشر التابعة للبرملان في النرويج ،2005 ،صفحة
.105

40

هولندا (حاشية  ،)20املادة 83؛ في فنلندا :بالنسبة إلى البيانات
املخزنة بواسطة أجهزة املخابرات ،أمني مظالم حماية البيانات
(رد)؛ اليونانّ :أمني املظالم (رد)؛ استونيا :املستشار القانوني
(رد).

41

األردن ،قانون املركز القومي حلقوق اإلنسان.

42

للرقابة على ميزانية أجهزة املخابرات :كوستاريكا ،القانون
التأسيسي ملراجعة احلسابات العامة للجمهورية.

43

رومانيا (حاشية  ،)15املادة .16

44

جنوب أفريقيا (حاشية  ،)23القسم .)7(7

45

النرويج (حاشية  ،)22املادة 3؛ كندا (حاشية  ،)6األقسام ،41
 ،46 ،42و.50

46

كينيا (حاشية  ،)16املواد .26-24

47

اململكة املتحدة ،قانون تنظيم سلطات التحقيق ،املواد 70-65؛
سيراليون (حاشية  ،)14املواد .25-24

48

أيان كاميرون،
"National Security and the European Convention on
 ،"Human Rights: Trends and Patternsمت تقدميه في الندوة
الدولية بستوكهولم بشأن األمن القومي واالتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان ،صفحة .50

49

كينيا (حاشية  ،)16املادة 26؛ سيراليون (حاشية  ،)14املادة
.27

50

اململكة املتحدة (حاشية  ،)47املادة .68

51

امليثاق الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،املادة 26؛ االتفاقية
األمريكية حلقوق االن �س��ان ،امل ��ادة 1؛ امليثاق العربي حلقوق
اإلنسان ،امل��ادة  .3.1لإلطالع على السوابق القضائية من قبل
جلنة حقوق اإلنسان انظر ،بوجه خاص ،إبراهيما غاي وآخرون
ضد فرنسا (بيان رق��م  )1985/196ونيكوالس تونن ضد
أستراليا (بيان رقم .)1922/488

52

مبادئ أوت��اوا بشأن مكافحة اإلره��اب وحقوق اإلنسان ،املادة
.1.1.3

53

أستراليا (حاشية  ،)3القسم 17أ؛ اإلك ��وادور (حاشية ،)14
املادة 22؛ كندا ،جلنة ماكدونالد ،صفحة .518

54

األرجنتني (حاشية  ،)2املادة .4

55

أستراليا (حاشية  ،)3القسم 2( ،11أ)؛ سيراليون (حاشية
 ،)14املادة ( 13د)؛ رومانيا (حاشية  ،)2املادة .36

56

البوسنة والهرسك (حاشية  ،)6املادة 45؛ ألبانيا (حاشية ،)21
املادة 11؛ كينيا (حاشية  ،)16املادة )1( 15أ؛ ليتوانيا (حاشية
 ،)9املادة .24

57

بوتسوانا (حاشية  ،)21القسم )2(5؛ سيراليون (حاشية ،)14
القسم ( 13د)؛ اململكة املتحدة (حاشية  ،)20القسم )2(2؛
جنوب أفريقيا (حاشية  ،)17القسم .)7(199

58

بالنسبة لتدخل البرملان ،انظر بلجيكا (حاشية  ،)22املادة 17؛
وأستراليا (حاشية  ،)3القسم .)3(17

59

بولندا ،قانون وكالة األمن الداخلي واملخابرات األجنبية ،املادة
16؛ كرواتيا (حاشية ،)2املادة .)2(15

60

كندا ،جلنة ماكدونالد ،صفحة 514؛ جلنة املراجعة الوزارية
بجنوب أفريقيا ،الصفحات 175-174 ،169-168؛ جلنة
البندقية ( ،)1998صفحة .25

61

كندا (حاشية  ،)6القسم 2؛ سويسرا (حاشية  ،)5املادة )1( 3؛
اليابان ،قانون الرقابة على املنظمات التي ارتكبت جرائم قتل
جماعي عشوائي ،املادة  )1(3و()2؛ جمهورية تنزانيا املتحدة،
قانون املخابرات واألمن ،املادة )2( 5ب.

62

هولندا ،جلنة مراجعة األمن واملخابرات ،تقرير إشرافي رقم 10
بشأن حتقيق أجهزة املخابرات واألمن العام ( )GISSفيما يتعلق
بتسرب أسرار الدولة ،2006 ،النقطة

63

وثيقة مونترو بشأن االلتزامات القانونية واملمارسات اجليدة
الدولية ذات الصلة بعمليات القوات العسكرية اخلاصة وشركات
األمن أثناء النزاع املسلح ،الصفحات .12،35

64

ك��روات�ي��ا (ح��اش�ي��ة  ،)2امل ��ادة )1(87؛ جلنة ح�ق��وق اإلن �س��ان،
مالحظة عامة رقم  31بشأن طبيعة االلتزامات القانونية العامة
املفروضة على الدول األعضاء في امليثاق (/Rev1/21//CCPR
 ،)13.Addالفقرة 4؛ مايكل دف�ي��و" ،م��ا ه��ي وس��ائ��ل الرقابة
في القانون الدولي املوجودة أو من التي يجب أن تتواجد على
العمليات االستخبارية وتقاطعها مع أنظمة العدل اجلنائي؟"،
 ،78 ،Revue internationale de droit penalرقم)2007( 1
الصفحات 77-57؛ اللجنة األوروب�ي��ة للدميقراطية من خالل
القانون ،الرأي  2005/363بشأن االلتزامات القانونية الدولية
للدول األعضاء باملجلس األوروبيي فيما يتعلق مبراكز االعتقال
السرية ونقل السجناء بني الدول ،صفحة .15

65

 ،1.Add/102/2005/4.E/CNاملادة .36

66

انظر أيضا املمارسة رقم .6

67

مدونة سلوك القوات املسلحة وأجهزة األمن في غرب أفريقيا
لدول املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا (ECOWAS Code
 ،)of Conductاملواد  4و.5

68

جلنة احلقوقيني الدولية،
" ،"Assessing damage, urging actionتقرير جلنة اخلبراء
احلقوقيني البارزين بشأن اإلرهاب ،ومكافحة اإلرهاب ،وحقوق
اإلنسان ،الصفحات ( 89-85يشار إليها فيما بعد بـ )ICJ-EJP؛
امتياز فاضل،

31

جتميع املمارسات اجليدة لوكاالت االستخبارات ومراقبتها
“Who shall guard the guards?: civilian operational

في

84

الواليات املتحدة األمريكية (حاشية  ،)35العنوان  ،50القسم
(403ف)5 ،؛ كندا (حاشية  ،)6القسم )5( 15؛ أستراليا،
املفتش العام لقانون املخابرات واألمن  ،1986األقسام )1(8أ،
()2أ)3(،أ و .)5(9

85

ك �ن��دا (ح��اش �ي��ة  ،)81ال�ق�س��م 15؛ أمل��ان �ي��ا ،ال �ق��ان��ون اجل�ن��ائ��ي،
األقسام 97 ،)2(93أ و97ب ،لقد مت إلقاء الضوء كذلك على
أهمية اإلفصاح العام كملجأ أخير في التقرير "حماية املبلغني:
برنامج شامل للقطاع العام في الكومونولث" اللجنة الدائمة
ملجلس النواب للشؤون القانونية والدستورية بشأن االستعالم
عن حماية املبلغني عن املخالفات ضمن القطاع العام للحكومة
األسترالية ،الصفحات 164-163؛ انظر ً
أيضا اللجنة القومية
للهجمات اإلرهابية على الواليات املتحدة" ،تقرير جلنة ،"911
الفصل .3

86

هولندا ،أمر حكومي بتاريخ  15ديسمبر  2009بوضع إجراء
أساسي لإلبالغ عن اإلي��ذاءات املشتبه بها في قطاعي الشرطة
واحلكومة ،امل��ادة 2؛ ال��والي��ات املتحدة األمريكية ،العنوان ،5
قانون الواليات املتحدة ،القسم (2303أ)؛ البوسنة والهرسك
(حاشية  ،)6امل��ادة 42؛ أستراليا (حاشية  ،)84القسم 33؛
اجلمعية البرملانية التابعة للمجلس األوروب ��ي ،مشروع قرار
حماية املبلغني عن املخالفات ،املستند  ،12006الفقرات 6.2.2
و.6.2.5

87

جلنة املراجعة الوزارية على املخابرات بجنوب أفريقيا ،صفحة
.233

88

جنوب أفريقيا ،املبادئ اخلمسة ملهنية أجهزة املخابرات ،أجهزة
املخابرات بجنوب أفريقيا؛ جنوب أفريقيا ،القوانني الوزارية
ألج�ه��زة امل�خ��اب��رات ،الفصل ()3(1د)()4(1 ،د)؛ انظر ً
أيضا
بلغاريا (حاشية  ،)15امل��ادة ( 66بالنسبة إل��ى تطبيق قانون
السلوك األخ�لاق��ي ملوظفي اخلدمة املدنية على أعضاء أجهزة
املخابرات).

89

جمهورية تنزانيا املتحدة (حاشية  ،61امل��ادة )3(9؛ جنوب
أفريقيا ،امل �ب��ادئ اخلمسة حلرفية أج�ه��زة امل �خ��اب��رات ،أجهزة
املخابرات بجنوب أفريقيا.

90

جمهورية تنزانيا املتحدة (حاشية  ،61املادة .)3(8

91

هولندا ،جلنة اإلشراف واملراقبة على أجهزة املخابرات واألمن،
حول حتقيق جلنة اإلشراف واملراقبة في عملية نشر اجلند من
قبل عمالء ومخبري أجهزة املخابرات واألم��ن العامة (،)GISS
خاصة في اخلارج ،انظر القسم 4؛ بشأن دور مفتشي العموم
في هذه األم��ور ،انظر جلنة املراجعة الوزارية بجنوب أفريقيا،
صفحة .234

92

جلنة املراجعة الوزارية لالستخبارات بجنوب أفريقيا ،الصفحات
 209و.2011

93

األرجنتني (حاشية  ،)2املواد 30-26؛ جنوب أفريقيا (حاشية
 ،)23املادة ()2(5أ).

oversight and Inspector General of Intelligence"،

To spy or not to spy? Intelligence and Democracy in

 ،"South Africaصفحة .31

32

83

أملانيا (حاشية  ،)36القسم )1(8؛ نيوزيلندا (حاشية ،)81
القسم  .12والبد من اإلشارة إلى أنه في نيوزيلندا ،يعتبر املفتش
العام هو القناة الوحيدة املخصصة لإلفصاح اخلاضع للحماية.

69

مورتون هالبرين،
" ،"Controlling the intelligence agenciesاملبادئ األولى،
املجلد  ،1رقم  ،2أكتوبر .1975

70

اململكة املتحدة (حاشية  ،)47املواد 1،4؛ اململكة املتحدة (حاشية
 ،)20القسم  .7النسبة للمشاركة في أنشطة إجرامية كجزء من
عملية جمع املعلومات االستخبارية ،انظر هولندا (حاشية ،)20
املادة )3( 21؛ اململكة املتحدة (حاشية  ،)47املواد 1،4؛ اململكة
املتحدة (حاشية  ،)20القسم .7

71

جلنة املراجعة الوزارية بجنوب أفريقيا ،الصفحات .158-157

72

هولندا (حاشية  ،)20امللحق.

73

كرواتيا (حاشية  ،)2امل��واد 92-88؛ رومانيا (حاشية ،)15
امل ��واد  ،22-20األرج�ن�ت�ين (ح��اش�ي��ة  ،)2امل ��ادة 42؛ بلغاريا
(حاشية  ،)15املادة  90 ،)1(88و91؛ جنوب أفريقيا (حاشية
 ،)23املواد .26 ،18

74

كندا (حاشية  ،)6القسم .)4-2( 20

75

اتفاقية مناهضة التعذيب وأي عقاب أو معاملة أخرى قاسية ،أو
غير آدمية ،أو مهينة ،املواد  4و.6

76

قانون روما ،املادة ( )3( 25ب-د) ،اتفاقية مناهضة التعذيب
وأي عقاب أو معاملة أخرى قاسية ،أو غير آدمية ،أو مهينة ،املادة
.1

77

املجر ،قانون أجهزة األمن القومي ،القسم 27؛ ليتوانيا (حاشية
 ،)9امل��ادة 18؛ م��دون��ة سلوك ال�ق��وات املسلحة وأج�ه��زة األم��ن
في غرب أفريقيا لدول املجتمع االقتصادي لدول غرب أفريقيا
( ،)ECOWAS Code of Conductاملادة .16

78

البوسنة وال�ه��رس��ك (ح��اش�ي��ة  ،)6امل ��ادة 42؛ ج�ن��وب أفريقيا
(حاشية  ،)23املادة .)1( 11

79

ق��ان��ون روم��ا ،امل��ادة 33؛ اتفاقيات جنيف 4-1؛ جلنة حقوق
اإلنسان (حاشية  ،)65املبدأ 27؛ انظر ً
أيضا ليتوانيا (حاشية
 ،)9املادة .18

80

البوسنة والهرسك (حاشية  ،)6املادة .42

81

ن�ي��وزي�ل�ن��دا ،ق��ان��ون اإلف �ص��اح اخل��اض��ع للحماية ،ال�ق�س��م 12؛
البوسنة والهرسك (حاشية  ،)6املادة 42؛ كندا ،قانون سرية
املعلومات ،القسم .15

82

اململكة املتحدة ،جلنة املخابرات واألمن ،التقرير السنوي -2007
 ،2008الفقرات ( 67-66ب��اإلش��ارة إل��ى منصب "مستشار
أخ�لاق��ي" ضمن أج�ه��زة األم��ن البريطانية)؛ ال��والي��ات املتحدة
األمريكية ،وزارة العدل ،حماية املبلغني عن املخالفات للمكتب
الفيدرالي من املوظفني محل التحقيق ،السجل الفيدرالي ،املجلد
 ،64رقم ( 210املفتش العام ومكتب املسؤولية املهنية).

رزمة  -سن التشريعات املتعلقة بالقطاع األمني
94

مبادئ سيراكوزا (حاشية .)38

106

95

انظر أرق��ام املمارسات  3و4؛ كرواتيا (حاشية  ،)2امل��ادة 33؛
ليتوانيا (حاشية  ،)9امل��ادة 5؛ املجلس األوروب��ي (حاشية ،)4
الفقرة .5

أمل��ان�ي��ا ،امل ��ادة ق��ان��ون  10Gالقسم 3ب؛ أملانيا (حاشية ،)85
األقسام  53و 53أ.

107

96

جلنة ماكدونالد ،صفحة 423؛ مورتون هالبرين (حاشية .)69

97

سيراليون (حاشية  ،)14امل ��ادة (22ب)؛ جمهورية تنزانيا
املتحدة (حاشية  ،)61امل��ادة )1( 14؛ اليابان (حاشية ،)61
املادة )1(3؛ بوتسوانا (حاشية  ،)21القسم  )4(22أ-ب.

أملانيا (حاشية  ،)106القسم )5( 10؛ كينيا (حاشية  ،)16املادة
)6( 22؛ رومانيا (حاشية  ،)8املادة )10(21؛ جنوب أفريقيا
(حاشية  ،)23القسم )3(11أ؛ ك��روات�ي��ا (حاشية  ،)2امل��ادة
37؛ كندا (حاشية  ،)6القسم )5( 21؛ املجر (حاشية ،)77
القسم  ،)4(58القسم ( 60اإلنهاء)؛ احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان ،فيبر وسارافيا ضد أملانيا ،الفقرة .95

108

98

مبادئ جوهانسبرج ح��ول األم��ن القومي ،مبدأ حرية التعبير
عن الرأي والوصول إلى املعلومات (2ب)؛ مبادئ أوتاوا ،املبدأ
.7.4.1

اململكة املتحدة (حاشية  ،)47القسم 9؛ أملانيا (حاشية ،)106
القسم )2(11؛ أمل��ان�ي��ا (ح��اش�ي��ة  ،)2القسم )1( 9؛ احملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان ،هوفيج ضد فرنسا ،الفقرة .34

109

99

أملانيا (حاشية  ،)2القسم )5(8؛ أملانيا ،قانون أجهزة املخابرات
الفيدرالية ،القسم )4(2؛ املجلس األوروبي (حاشية  ،)4املادة V
)(ii؛ تقرير جلنة ماكدونالد ،صفحة .513

أملانيا (حاشية  ،)106األقسام 10-9؛ كندا (حاشية  ،)6القسم
21؛ هولندا (حاشية  ،)20املواد  )4(20و)4(25؛ كينيا (حاشية
 ،)16املادة .22

110

100

كرواتيا (حاشية  ،)2املادة )2(33؛ املجر (حاشية  ،)77القسم
)2(53؛ الواليات املتحدة األمريكية ،أمر تنفيذي رقم ،12333
القسم  2.4السجل الفيدرالي ،املجلد  ،40رقم  ،235القسم 2؛
أملانيا (حاشية  ،)2القسم )5(8؛ أملانيا (حاشية  ،)99القسم
)4(2؛  ،37/13/A/HRCالفقرات ( 17و) و.49

أستراليا (حاشية  ،)3امل��واد 25 ،25أ؛ هولندا (حاشية ،)20
املواد 25 ،)4(22 )4-3(20 ،19؛ اململكة املتحدة (حاشية ،)47
األقسام .7-5

111

101

بوتسوانا (حاشية  ،)21القسم ()1( 16ب)( )iاملتعلق بحظر
التعذيب وما مياثلة من معامالت.

102

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،املادة 25؛ امليثاق العربي،
املادة 9؛ مبادئ سيراكوزا ،املادة 8؛ احملكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان ،كالس ضد أملانيا ،أ،214 EHHR 2 ،)80-1979( 28
الفقرة  69انظر ً
أيضا املمارسات  9و.10

األرجنتني (حاشية  ،)2امل��واد  18و19؛ كينيا (حاشية ،16
املادة 22؛ سيراليون (حاشية  ،)14املادة 22؛ كرواتيا (حاشية
 ،)2املواد 38-36؛ رومانيا (حاشية  ،)8املواد  21و22؛ كندا
(حاشية  ،)6القسم )2-1( 21؛ جنوب أفريقيا (حاشية ،)23
القسم  11انظر ً
أيضا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،كالس
ضد أملانيا (حاشية  ،)102الفقرة .56

112

103

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،ليبرتي ضد اململكة املتحدة،
الفقرة 63؛ م��ال��ون ض��د اململكة امل�ت�ح��دة 2 ،أغسطس ،1984
الفقرة 67؛ املجلس األوروب��ي (حاشية  ،)4املادة (5أ)؛ هوفيج
ضد فرنسا ،الفقرة 32؛ كينيا (حاشية  ،)16امل��ادة )4( 22؛
رومانيا (حاشية  ،)8املادة  .20كما مت تقدمي هذه التوصية كذلك
في تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة املغربية ،املجلد  ،1الفصل
الرابع 4-8؛ املجر (حاشية  ،)77األقسام 56 ،54؛ كرواتيا
(حاشية  ،)2املادة .)6-3( 33

أوضحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تفضيلها للرقابة
القضائية على أساليب اجلمع التدخلية ،انظر كالس ضد أملانيا
(حاشية  ،)103الفقرات  .56-55انظر ً
أيضا اجلمعية البرملانية
للمجلس األوروبي ،التوصية  . )2(،1402تدفع جلنة املراجعة
الوزارية بجنوب أفريقيا بأن كل أساليب التدخل البد وأن تتطلب
أذون قضائية؛ انظر صفحة 175؛ كاميرون (حاشية ،)48
الصفحات .158-156 ،151

113

كندا (حاشية  ،)6القسم 21؛ أملانيا (حاشية  ،)106األقسام
 11-9و .)5(15انظر ً
أيضا كندا ،جلنة ماكدونالد ،الصفحات
.528-516

114

104

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،فيبر وسارافيا ضد أملانيا،
ق��رار بشأن السماحية ،الفقرة 95؛ احملكمة األوروبية حلقوق
اإلن�س��ان ،هوفيج ضد فرنسا 24 ،إبريل  ،1990الفقرة 34؛
جمهورية تنزانيا املتحدة (حاشية  ،)61املادة .)1(15

كرواتيا (حاشية  ،)2امل��ادة )2( 38؛ اململكة املتحدة (حاشية
 ،)47القسم )4-3(9؛ أملانيا (حاشية  ،)106القسم .)6(12
انظر ً
أيضا كندا ،جلنة ماكدونالد ،صفحة .522

115

105

كينيا (حاشية  ،)16امل��ادة )1(22؛ سيراليون (حاشية ،)14
امل��ادة 22؛ تنزانيا (حاشية  ،)61امل��ادة )1( 15 ،)1(14؛ كندا
(ح��اش�ي��ة  ،)6ال�ق�س��م ( 21ج�م�ي��ع األس ��س امل�ع�ق��ول��ة)؛ هولندا
(حاشية  ،)20امل��ادة (6أ) (اشتباه ج��دي)؛ أملانيا (حاشية ،)2
القسم )2(9؛ أملانيا ،احملكمة الدستورية ،احلكم على الشروط
ف��ي ق��ان��ون حماية ال��دس�ت��ور ف��ي شمال ال��راي��ن وستفاليا27 ،
فبراير .2008

اململكة املتحدة (حاشية  ،)47القسم )2(57؛ النرويج ،جلنة
مراقبة املخابرات البرملانية؛ هولندا (حاشية  ،)20املادة )2(64
(أ).

116

اليابان ،قانون حماية املعلومات الشخصية التي حتتفظ بها
الهيئات اإلداري ��ة؛ سويسرا ،القانون الفيدرالي بشأن حماية
البيانات.
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