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کانادا در ضد تروریسم قوانین حوالتتخاستگاه و  مروری بر  

 

 3علیرضا شکربیگی ،2احمد امی ، 0پور سید رضا احسان

  (نویسنده مسؤول) .ایران ،تهران، شاهددانشگاه دانشکده علوم انسانی، شناسی،  حقوق جزا و جرم گروهاستادیار،  .1

  .گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ،استادیار .2

 .دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ،گروه حقوق ،استادیار .3

 

 چکیده  اطالعات مقاله

 روریم: نوع مقاله

 05-0: صفحات
 

در  پرستی میهنو تصویب قانون  2110سپتامبر  00تی سمتعاقب حمالت تروری

اقدامی مشابه قانونی ضد تروریسم را مورد  ، کانادا نیز در همین سال درمتحده ایاالت

در خصوص مبارزه با تروریسم  مستقلاین قانون بیش از آنکه خود قانونی . رار دادتصویب ق

جهت مقابله با تروریسم پرداخته  ها آنو تقویت  خألهاباشد به اصالح قوانین موجود و رفع 

تعریفی جامع از تروریسم پرداخته و  ارائهبه  C- 36قانون قسمت نخست . است

چندین . های تروریستی مورد تبیین قرار داده است گروه های تروریستی را در کنار فعالیت

، موجب شد اهمیت نیاز به قانون جدید ضد تروریسم 2104ثه تروریستی در اواخر اکتبر حاد

را  C- 51 یقانونالیحه  مجددًاکانادا  گذار قانوندر این راستا . برجسته گردد در کانادا

د تروریسم سابق و همچنین سایر قوانین بار نیز جهت رفع نقایص موجود در قانون ض این

ترین اصالح صورت گرفته بر قانون ضد  این قانون جامع. پراکنده مربوطه به تصویب رساند

 .کانادا است 2110تروریسم 
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 مقدمه
 یها برجسپتامبر و حمله به  00 یستیمتعاقب حادثه ترور

در عرصه  یدیسرفصل مناسبات جده کا یکدوقلو در آمر
ب یرا به تصو یا قانونیکنگره آمرکد، یآ یالملل به شمار م نیب

 یتید امنیر شدیموظف به اتخاذ تداب ،ه طبق آن دولتکرساند 
 یستیترور یها تیلفعاسم و یده تروریتر با پد یو برخورد جد

افته یشهرت  3یپرست هنیه به نام قانون مکن قانون یا. دیگرد
انادا ک ازجملهشورها کر یسا یبرا یاریع تمام یاست الگو
انادا بالفاصله و در کسم یقانون ضد ترور. شود یمحسوب م

ازده سپتامبر توسط دولت ی یستینش به حوادث ترورکوا
 C-36 قانون  تًاینها و ارائهشور کن یانادا به مجلس اکبرال یل

ح یشبه تو یالدیم 2110ر بدسام 01خ یب و در تاریبه تصو
وجه . (Wispinski, 2006: 12) دیز رسیمقام سلطنت ن

ب یتصو، سمیو قانون ضد ترور پرستی میهنقانون  کاشترا
ن توسعه ین و همچنکن زمان ممیمترکن در آبالفاصله 

جهت  یقانون یبزارهاو گسترش ا یتیامن یارات نهادهایاخت
 کفاصله اند .باشد یمشابه م یستیترور یها دهیدپمقابله با 

داللت  وضوح بهانادا کا و یکب قانون مزبور در آمریان تصویم
ن شباهت تا یا 1.ن دو داردیا یان مفاد و محتوایبر تشابه م

در خصوص قانون  طرح قابلاالت کاش یه حتکاست  بدان جا
ز یانادا نکسم یابطه با قانون ضد تروردر ر نًایع پرستی میهن

 .استصادق 

 یانادا قانونکم سی، قانون ضد ترورپرستی میهنبرخالف قانون 
 گذار قانونه کست بلین نیر قوانیمستقل و در عرض سا اماًلک

ه در یریخ مؤسساتقانون  سیتأس رازیغ بهب آن یبا تصو
ت یقوانادا را جهت تکن موجود در یگر از قوانید یقت برخیحق

ل یمکسم مورد اصالح و تیده تروریز آن در مقابله با پدیو تجه
ل شده کین قانون از شش بخش مجزا تشیا. قرار داده است

 .است

را اصالح نموده  8اناداک ین قانون، قانون جزایبخش نخست ا
سم را یمربوط به مقابله با ترور یها ونینوانسکق ین طریو از ا

                                                           
1 - Patriot Act 
2 - Parliamentary Information and  Research Services of Canada, 

Key Differences in Legislative Approach in Canadian Anti 

Terrorism Act and  Patriot Act of United States, September 2004 
3 - Criminal Code 

 یمال نیتأمر ینظ یستیترور یها تیفعالق ین مصادییجهت تع
ن حوزه یداخل در ا ،ل آنیت، اجرا و تسهکسم، مشاریترور

 .نموده است

 یرا مورد بازنگر 2ین قانون، قانون اسناد رسمیبخش دوم ا
. ل نموده استیتبد 9ها دادهت یبه قانون امن آن راقرار داده و 

 یت ملیمربوط به امن یها ن قانون رفع دغدغهیموضوع ا
و  یخارج های قدرت یاز سو یارکد به خرابیتهد ازجمله

 بار زیان یها تیفعال ید به اجرای، تهدیستیترور یها گروه
ن یطبق ا. انادا استکه جامعه یز علیو اقدامات قهرآم یاقتصاد
اطالعات توسط  آوری جمعمربوط به  یها تیفعال ،قانون
ر یهمچون سا یستیترور یها و گروه یخارج های قدرت
ژه، یو یاربردکاطالعات  غیرمجازر تبادل ینظ جرایم
 .شده است انگاری جرم

 یرا جهت برقرار 9اناداکن قانون، قانون ادله یبخش سوم ا
ان یاطالعات در جر یز افشاان منافع حاصل ایتعادل م

آن  یو مضار حاصل از افشا سو یکاز  یفرکی یها یدادرس
انادا و ک یللالم نیبا برهم خوردن روابط یو  یمنافع عموم یبرا
 .اصالح نموده است یو دفاع مل یت داخلیا امنی

ه دست کاست  0شویی پولبخش چهارم در ارتباط با قانون 
 یمال نیتأمشف و منع کب، یقانون را در تعق مأموران

ت کانادا را جهت مشارک توانمندیتر نموده و  سم گشادهیترور
 .ده استیسم ارتقاء بخشیه تروریعل یدر مبارزه جهان

به  یابی دستسم، قانون یبخش پنجم قانون ضد ترور
 30انادا،ک یتیس امنیقانون سرو 6قانون حقوق بشر، 3اطالعات،
قانون حمل  31قانون دادگاه فدرال، 33مشروط، یقانون آزاد

و  یکیترونکقانون اسناد ال 32،یقانون دفاع مل 38سالح گرم،

                                                           
4 - Official Secrets Act 
5 - Security of Information Act 
6 - Canada Evidence Act 
7 - Proceeds of Crime (Money Laundering) Act 
8 - Access to Information Act 
9 - Canadian Human Rights Act 
10 - Canadian Security Intelligence Service Act 
11 - Corrections and  Conditional Release Act 
12 - Federal Court Act 
13 - Firearms Act 
14 - National Defence Act 
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قانون  1،یم خصوصیقانون حر 3،یحفاظت از اطالعات شخص
را  2قانون ملل متحده تًاینهاو  8ت اموال مصادره شدهیریمد

اصالحات صورت گرفته بر قانون دفاع . است اصالح نموده
ت ارتباطات را جهت مبارزه با یارات نهاد امنیز اختین یمل

 .ن نموده استییسم تبیترور

پرداخته و قانون  9هیریخ مؤسساتجاد قانون یبخش ششم به ا
ه ک یسانک یمند ممانعت از بهره منظور هبرا  9ات بر درآمدیمال

ت یمرتبط با آن حما یستیترور یها تیفعالسم و یاز ترور
ه یریخ مؤسساتقابل اعطا به  یاتیمال یایند از مزاینما یم

 0.اصالح نموده است

، موجب شد 2104چندین حادثه تروریستی در اواخر اکتبر 
برجسته  در کانادااهمیت نیاز به قانون جدید ضد تروریسم 

این در واکنش به  .(Mackenzie in stitute, 2015) گردد
 2105حمالت تروریستی، دولت کانادا در ماه ژانویه 

های ضد  ای از اقدامات قانونی را برای ارتقای قابلیت مجموعه
کشور معرفی ( تهاجمی)و ضد تروریستی ( دفاعی)تروریسم 

 C-13 قانونای بر  این ارتقاء از طریق تصویب اصالحیه .کرد
 جرایمقانون حمایت از شهروندان کانادایی در برابر )

، 6(قانون حفظ حریم شخصی دیجیتال) S-4 ، قانون3(اینترنتی
و  30(قانون اصالح قانون امنیت اطالعات کانادا) C-44 الیحه

بنابراین، قانون ؛ از همه، قانون ضد تروریسم بوده است تر مهم
C-51 ین اصالحیه بر قانون ضد تر اولین و جامع عنوان به

شود، چراکه  محسوب می 2110تروریسم کشور از سال 
قانون  ازجملهاز قوانین کانادا،  یا معتنابهآن تعداد  موجب به

 .است قرارگرفتهجزای این کشور مورد اصالح 

                                                           
1 - Personal Information Protection and  Electronic Documents Act 
2 - Privacy Act 
3 - Seized Property Management Act 
4 - United Nations Act 
5 - Charities Registration (Security Information) Act 
6 - Income Tax Act 
7- Bill C-36, Assented to 18th December, 2001 via: 

Www.Parl.Gc.Ca 
8 - Law Protecting Canadians from Online Crime 
9 - Digital Privacy Act 
10 - Act to Amend the Canadian Security Intelligence Act 

هدف از این قانون تقویت قدرت و گسترش اختیارات سرویس 
(CSIS) اطالعاتی کانادا

ویج تروریسم و انگاری تر ، جرم33
این قانون . باشد ارائه مجوز جهت بازداشت پیشگیرانه می

گذاری اطالعات مربوط به مظنونین به  همچنین به اشتراک
های امنیتی مربوطه و درگیر در  تروریسم را در بین سازمان

مبارزه با تروریسم تسهیل و همچنین تشویق به تروریسم، 
های افراطی  منها و انج ، در وب سایتمثال عنوان به

 الیحه. دهد قرار می انگاری جرمهای اجتماعی را مورد  رسانه

C-51  عنوان بهبا توشیح سلطنتی  2105ژوئن  01در تاریخ 
متشکل از پنج بخش است که  C-51 .قانون به تصویب رسید

 .گیرند قرار می موردبحثدر بخش دوم این مقاله 

 C- 36سم یقانون ضد ترور -0
 نونات برجسته قاکن -0-0

ا یکآمر پرستی میهنانادا همچون قانون کسم یقانون ضد ترور
 :ز داردکتمر یبر چند حوزه اصل

 یفرکید ین جدیجعل عناو -0-0-0
ن یا یانادا، قانون جزاک سمیترورب قانون ضد یش از تصویپ
 .نبود یستیترور یها تیاز فعال یف مشخصیتعر یشور حاوک
از  یف موسعی، تعرسمیب قانون ضد تروریبا تصو وجود نیباا

 یها گروه»و  31«یستیترور یها تیفعال»دو مفهوم 
انادا اصالح ک ین نحو قانون جزایو بد ارائه 38«یستیترور

 .شده است

 یها تیمنظور از فعال .یستیترور یها تیفعال -0-0-0-0
آمده است شامل  (0()0)13ه در ماده ک گونه آن یستیترور

 :هکاست  یفعل کا تریهرگونه فعل و 

رد و منطبق با یاب قرار گکانادا مورد ارتک کدر داخل خا .الف
 :ل باشدیاز موارد ذ یکی

نترل کون مقابله با ینوانسک( 2) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
32ما؛یهواپ یرقانونیغ

 

                                                           
11 - Canadian Security Intelligence Service 
12 - Terrorist Activity 
13 - Terrorist Groups 
14- Convention For The Suppression of Unlawful Seizure of 

Aircraft, Signed At The Hague on December 16, 1970 
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ون مقابله با اعمال ینوانسک( 2) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
 3؛غیرنظامی یت پروازهایه امنیعل غیرقانونی

و  یریشگیون پینوانسک( 3) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
 1؛یالملل نیب موردحمایته اشخاص یعل جرایممجازات 

 یالملل نیون بینوانسک( 0( )3) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
 8؛گیری گروگانمقابله با 

ون حفاظت ینوانسک( 6)، (4( )3) 7ل مواد یمندرج ذ جرایم -
 2؛یا از مواد هسته

ل مقابله با اعمال کپروت( 2) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
 9؛غیرنظامی یالملل نیب های فرودگاهدر  آمیز خشونت غیرقانونی

ون مقابله با ینوانسک( 0( )2) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
 9؛غیرنظامی یت ناوبریه امنیعل غیرقانونیاعمال 

ل مقابله با کپروت( 2)، (0( )2) 7ل مواد یمندرج ذ جرایم -
ثابت مستقر در مناطق  یوهاکه سیعل رقانونیغیاعمال 

 0؛ییاروپا

 یالملل نیون بینوانسک( 72( )3) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
 3؛یستیترور گذاری بمبمقابله با 

 یالملل نیون بینوانسک( 73( )3) 7ل ماده یمندرج ذ جرایم -
 6.سمیترور یمال نیتأممقابله با 

                                                           
1 - Convention For The Suppression of Unlawful Acts Against The 

Safety of Civil Aviation, Signed At Montreal on September 23, 

1971 
2 - Convention on The Prevention and  Punishment of Crimes 

Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic 

Agents, Adopted By The General Assembly of The United Nations 

on December 14, 1973, 
3 - International Convention Against The Taking of Hostages, 

Adopted By The General Assembly of The United Nations on 

December 17, 1979 
4 - Physical Protection of Nuclear Material, Done At Vienna and  

New York on March 3, 1980 
5 - Protocol For The Suppression of Unlawful Acts of Violence At 

Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to 

The Convention For The Suppression of Unlawful Acts Against 

The Safety of Civil Aviation, Signed At Montreal on February 24, 

1988 
6 - Convention For The Suppression of Unlawful Acts Against The 

Safety of Maritime Navigation, Done At Rome on March 10, 1988 
7 - Protocol For The Suppression of Unlawful Acts Against The 

Safety of Fixed Platforms Located on The Continental 

Shelf, Done At Rome on March 10, 1988 
8 - Convention For The Suppression of Terrorist Bombings, 

Adopted By The General Assembly of The United Nations on 

December 15, 1997 

 انادا،کا خارج از یدر داخل  .ب

 :هکرد، مشروط بر آنیاب قرار گکارت مورد -0

ل یاهداف و دال منظور بهاز آن رفتارها  یا بخشیتمام و  -
 ایبوده و  یکدئولوژیا ایو  ی، مذهبیاسیس

انادا کت یمقابله با امن منظور بهارها از آن رفت یا بخشیتمام  -
اجبار  باهدفا یجامعه انجام گرفته و  یت اقتصادیر امنینظ

به انجام  یالملل نیا بی یسازمان داخل یکا یا دولت و یفرد 
ن یه در اکرد یخاص صورت پذ ینمودن عمل کا تریدادن و 

ا خارج یره در داخل و کا عدم حضور اشخاص میحالت حضور 
 .انادا شرط نخواهد بودک

 ،تیسوءنم با و توأ عمدًا -2

ده یبه بزه د ید بدنیا ورود صدمات شدیموجب مرگ و  -
 .ز خشونت گردداستفاده ا درنتیجه

 .ات فرد را مورد مخاطره قرار دهدیح -

ا یت جامعه و یا امنید به سالمت و یموجب ورود خطر شد -
 .جامعه گردد یاز اعضا یکهر 

ا ی یبه اموال عموم ید مالیموجب ورود خسارات شد -
 یج مندرج در بندهایبه نتا یمنته که نحوی بهشده  یخصوص

 .فوق گردد

و اخالل گسترده در چرخه خدمات، د یموجب دخالت شد -
 30.ا جامعه شودیافراد و  یالت ضروریها و تسه سامانه

ه کاست  ییت است استثنایاهم حائزن بخش یه در اک یا تهکن
 ظاهر به یرفتارها یانادا در خصوص برخک گذار قانون
 یستیترور یها تیرا از حوزه فعال ها آنشده و  قائل یستیترور

ر، چنانچه اقدام به کالذ ماده ماّر طبق. خارج نموده است
 یصنف یواحدها یلی، تعطییمایپ اعتراضات، راه یبرخ ییبرپا

فوق نگردد  یور در بندهاکج مذیموجب نتا یارکو اعتصاب 
 .خواهد شد یخارج تلق یستیترور یها تیاز شمول فعال

 13مندرج در ماده  یستیترور یها تین عالوه بر فعالیهمچن
اب کا شروع به ارتید و ی، تهدیا تبانیوطئه و هرگونه ت( 0( )0)

                                                                                       
9 - Convention For The Suppression of The Financing of 

Terrorism, Adopted By The General Assembly of The United 

Nations on December 9, 1999 
10 - Bill C-36, Art: 83.3, Assented to 18th December, 2001 via: 

Www.Parl.Gc.Ca 
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خواهد  تعقیب قابلن ماده جرم بوده و یمزبور در ا یها تیفعال
 .بود

عالوه بر مفهوم  .یستیترور یها گروه -0-0-0-2
ور توسط قانون ضد که به نحو مذک یستیترور یها تیفعال

شور قرار گرفت، کن یا یسم، داخل در حوزه حقوق جزایترور
 یها وهراز گ یف مجملیز تعرین( 0( )0) 13ر ماده یخقسمت ا

 یها ن ماده، گروهیطبق ا. نموده است ارائه یستیترور
 :گردد یل اطالق میبه دو دسته ذ یستیترور

 یها تیفعالا یاز اهداف و  یکیه ک یا نهادیهر گروه و  -
 یستیترور یها تیالعف یل در اجرایا تسهیشان، اجرا و یا

 ایباشد، 

 یستیترور یها شان در فهرست گروهیه نام اک ییها گروه -
ه ک مؤسساتیاز نهادها و  آن دستهن یهمچن. ثبت شده باشد

ز گروه ین باشند یمها  ف از گروهین طیرابطه با ا یدارا
 3.گردند یم یتلق یستیترور

 ید دادرسیوه جدیش یمعرف -0-0-2
 شور ازکن یا یانادا، قانون جزاکسم یطبق قانون ضد ترور

 ین دادرسیی، اتهامات و آجرایمبه  یدگیوه رسیث شیح
به د در آن ید و دو تحول جدیر گردییدستخوش تغ یفرکی

 1.رانهیشگیو بازداشت پ یشیتفت یجاد دادرسیا: آمد وجود

قانون ( 21) 13ماده  اکنون هم 8.یشیتفت یدادرس -0-0-2-0
در . دیآ یبه شمار م یشیتفت یانادا، مستند دادرسک یجزا

مات کوه محایلو، ش امنکت از حقوق یانادا به تبعکقوق ح
 ین بارین نخستیبوده و ا یاتهام یدادرس صورت بهشه یهم

را در خصوص مورد  یدیوه جدیش گذار قانونه کاست 
تنها در  یشیتفت ی، مبادرت به دادرسوجود بااین. ردیپذ یم

ر ا دیاب قرار گرفته و که مورد ارتک یستیترور جرایمرابطه با 
( 21) 13طبق ماده . است اعمال قابلباشد  یاب مکشرف ارت

ل، کت از دادستان یرضاأخذ  د پس ازتوان یم، حفظ نظم مأمور

                                                           
1- Canada and  Terrorism, via: 

Http://Www.Adl.Org/Terror/Tu/Tu_0401_Canada.Asp, 5/18/2011 
2- Anti-Terrorism Act (Http://Laws.Justice.Gc.Ca/En/A- 

11.7/Fulltext.Html) 
3 - Investigative Hearing 

درخواست مجوز  یم عالکاز محا یکیا یاستان و  یاز قاض
ادله مورد  آوری جمعو  یستیترور جرایم در خصوص قیتحق

موافقت  مزبور یبا تقاضا یدادگاه در صورت. دیاز را بنماین
ل قبل قبول، یبتواند بر اساس دال یه متقاضکرد کخواهد 

ا یوسته و یپ به وقوع یستیترور یه جرمکد یرا اقناع نما یقاض
د یبا یدادگاه عال ین قاضیعالوه بر ا. باشد یمدر شرف وقوع 

 یاز و یشیتفت یدادرس یه تقاضاک یه متهمکاقناع شود 
. باشد یمورد م در خصوص یدیاطالعات مف یشده است دارا

د، ینما ین قراریمبادرت به صدور چن درنهایت یچنانچه قاض
سخ املزم به حضور در مقابل دادگاه و پ ،آنگاه مخاطب قرار

 :Weinstein, 2003) حه خواهد بودومطر سؤاالت تمامی به

10). 

 سؤاالتد از پاسخ به توان یم ین فردیگر چنید یاز سو
ل کیاز مشاورت و مندی بهره یمطروحه امتناع نموده و تقاضا

 یطرح شده به نحو سؤاالته ک یدر موارد. را داشته باشد
ز یبار ن نیاست، ا یلک یها پاسخ یملزم به ادا ،ه فردکاست 

اد و اسرار ناس یه طبق قانون، افشاکنید با استناد به اتوان یم
ن صورت یدر ا. پاسخ امتناع ورزد ید از ادایآ یجرم به شمار م

م ین تصمآ دییتأا ین مطلب، رد و یاه در خصوص ادادگ یقاض
در مورد  یشیتفت یقرار دادرس که درصورتی. خواهد گرفت

ه پاسخ کن بهانه ید با اتوان یمن یخاص صادر گردد، و یفرد
را در معرض اتهام قرار خواهد داد از  یمطروحه، و سؤاالتبه 
ه ک یو اطالعات ، ادلهوجود باایناف ورزد کپاسخ استن یادا
در  یه خود ویگردد قابل استناد عل یل مین نحو تحصیبد
ذب که کنخواهد بود مگر آن یبعد یها یدگیان رسیجر

 یمه وکن صورت محایه در اکشده اثبات شود  ارائهاطالعات 
 2.ت خود او بالمانع خواهد بودبه استناد اظهارا

 یاصالح( 3) 13طبق ماده  9.رانهیشگیبازداشت پ -0-0-2-2
، قبول قابلاساس ادله بر  حفظ نظم مأمورا، چنانچه قانون جز

در شرف وقوع است  یستیترور یتیه فعالکجه برسد ین نتیبد
مظنون شده است جهت  یه به وک یو بازداشت موقت فرد

أخذ  د باتوان یماز وقوع حادثه مزبور ضرورت دارد،  یریشگیپ

                                                           
4 - Anita Bromberg, A Review of Canada’s Anti-Terrorism Act, 

March 2006 
5 - Preventive Arrest 

http://www.adl.org/terror/tu/tu_0401_canada.asp
http://laws.justice.gc.ca/en/A-
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 ،را در خصوص موضوع یل، اطالعاتکت از دادستان یرضا
د یم نمایدادگاه استان تقد ینموده و به محضر قاض وریآ جمع

چنانچه . احضار فرد مظنون را داشته باشد یتقاضا متعاقبًاو 
ضرورت  به دلیلا یفقت نموده و اصلح مو مأمور، با نظر یقاض

مجوز از دادگاه أخذ  ت در مبادرت به بازداشت مظنون،یو فور
م به بازداشت نموده و اقدا رأسًاد توان یم ینباشد، و پذیر امکان

ار یدر اخت یا ادله آنکهد مشروط بر یرا روانه حبس نما یو
از وقوع حادثه  یریرا جهت جلوگ یه حبس وکداشته باشد 

 .(Klein, 2005: 21) دینما دییتأ یستیترور

د یمزبور مورد بازداشت قرار گرفته است، با به نحوه ک یفرد
 یقابل قاضدر م یریساعت از زمان دستگ 24ظرف مدت 

مزبور  ین امر در بازه زمانیچنانچه ا. دادگاه استان حاضر شود
ن امر انجام ین اکن فرصت ممینباشد، در اول پذیر امکان

الزم انجام  یرسددا ،پس از حضور در دادگاه. خواهد گرفت
د مدت بازداشت موقت فرد یشده و در خصوص ضرورت تمد

ه کدهد  صیتشخ یچنانچه قاض. خواهد شد یریگ میتصم
د مدت بازداشت مظنون وجود ندارد یتمد یبرا یل موجهیدل
ن یبر ا ین چنانچه وکرد لکصادر خواهد  یو یزادآم به کح

م کد حتوان یماست  یه مراقبت از فرد مظنون الزامکباور باشد 
 ازجملهه کد یصادر نما یود و شروطیبا ق توأمرا  یو یآزاد
ا عدم حمل یآرامش و ، الزام به حفظ نظم و مثال عنوان به

ماه  02د از یتحت مراقبت به نحو مزبور نبا تمد. استسالح 
چنانچه مظنون از قبول شروط مقرر  ،در مقابل. دیتجاوز نما

ماه حبس  02ثر به کرا حدا ید وتوان یم یاف ورزد، قاضکاستن
 .(Dimant, 2001: 8) دینما موکمح

ت زایو شنود تجه یکیترونکاعمال نظارت ال -0-0-3
 یمخابرات

و شنود  یکیترونکانادا در قبال نظارت الک ینیرد تقنیکرو
سم یب قانون ضد تروریپس از تصو ی، حتیزات مخابراتیتجه

موارد، مقامات  یدر تمام بًایتقر. رده استکن یر چندانییتغ
ا انجام شنود، ینظارت و  یراانادا جهت اجکصالح در 

تنها  3.ندینما یمأخذ  ه ویرا از قبل ته ییقضا یهامجوز
است  ییمربوط به جا ن خصوص وجود داردیه در اک ییاستثنا

                                                           
1 - Canadian Security Intelligent Service, 1985,C-23 

ت یتوسط نهاد امن« یارتباط خصوص» یکه قرار باشد ک
از  یمجوز قبلأخذ  ن موردیه در اکانادا شنود گردد ک یمخابرات

هنوز  وجود بااین 1.خواهد بود یضرور یوزارت دفاع مل
د و نحوه زان شنویم در خصوص یاریبس یها تیمحدود

مبادرت  مثال عنوان به. ل اطالعات در قانون وجود داردیتحص
ظت و مراقبت از اطالعات و د جهت حفایبا یبه شنود مخابرات

ن یتحت وب دولت ا یها هکانادا و شبک یا انهیرا یها سامانه
ز ین یت مخاطب خصوصیل رضایشور بوده و تحصک

 .نباشد پذیر امکان

 طالعاتل ایو تحص آوری جمع -0-0-4
در توسعه  یچندان ریتأثانادا کسم یب قانون ضد تروریتصو
و عرضه اطالعات به  آوری ارات دولت فدرال در جمعیاخت

ت دولت جهت حفظ انواع ی، اهلوجود بااینهمراه نداشته است 
، روابط یت ملیاز اطالعات مهم مربوط به امن یخاص

را  ه از دسترس عموم خارج استک یا دفاع ملی الملل نیب
، (7)، (0( )03) 31مواد  مثال عنوان به. ده استیتوسعه بخش

انادا توسط کقانون ادله ( 030) 31ن ماده یو همچن( 9)و ( 1)
: دارد یو مقرر م سم بدان الحاق شدهیقانون ضد ترور 43ماده 

ه بر اساس ک ییقضا یمیا تصمیه قرار کن است کهرگاه مم
شده، منجر أخذ  لسن مصوب مجیگر قوانیا دیقانون ادله و 

اطالعات و اسرار محرمانه و حفاظت شده گردد،  یبه افشا
 یاز افشاء و علن ید با صدور دستورتوان یمل کدادستان 

ق اطالعات ین طریآورده و از ا به عمل یرینمودن آن جلوگ
. مصون نگاه دارد یخارج یل شده را از دسترس نهادهایتحص
ز ین یحفظ دفاع ملو ضرورت  یتینمن وجود مصالح ایهمچن

الزم . صدور دستور مزبور باشد کننده هیتوجد از موارد توان یم
مدت . منتشر گردد 8ه دستور فوق در روزنامه گازتکاست 

 .ن خواهد بودآ سال از زمان نشر 05ز یاعتبار دستور دادستان ن
قرار دارد ملزم به  یمتن دادرسه خود در ک یچنانچه فرد

ت خود از یبور گردد الزم است معافاطالعات مز یبرخ افتیدر
منفرد مستقر در دادگاه پژوهش  یدستور دادستان را از قاض

جوانب امر حق دارد  یپس از بررس یقاض .دیتقاضا نماانادا ک
گر ید یا به نحویرده و کا قبول یرا رد و  یو یه تقاضاک

                                                           
2 - National Defense Act, 1985, C. N-5 
3 - Gazett 
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است و  ین خصوص قطعیدر ا یم قاضیتصم. ر دهدییتغ
 .هد بودنظر نخوا دیتجد قابل

ه توسط قانون ضد ک ینیرات تقنییق تغیگر مصادیاز د
ارات دولت یآمده است گسترده نمودن اخت به وجودسم یترور

. باشد یپرونده م نیدر حفظ اطالعات و شناسه شهود و مطلع
به پرونده  یدگیه در متن رسک یسانکاز  یه برخکنآح یتوض

 یه دادرساز حضور در جلس گفته شیپ لیبه دالقرار دارند، 
ز وجود یشان نیا یالکان حضور وکام یمعذور بوده و حت

 یارات قانونیر مزبور طبق اختی، وزیدگیپس از آغاز رس. ندارد
ند ک یم میاست دادگاه تقدین امر به ریبر ا یمبن ییخود تقاضا
ن و یه بر اساس قراکد یرا قانع نما ید تا قاضینما یو تالش م

ت یو انتشار آن به ضرر امن ادله معقول، عدم حفظ اطالعات
را با خطر  یت برخین است سالمت و امنکبوده و مم یمل

 یه جلسه دادرسکرد یم بگیتصم یچنانچه قاض. دیمواجه نما
ن امر مانع یبرگزار گردد ا یل وکیا ویبدون حضور آن فرد و 

 یافتن از خالصه ماوقع دادگاه و تقاضایدر اطالع  یاز حق و
 .ن امر نخواهد بودیبه انسبت  یدنظرخواهیتجد

 یستیترور یها گروه یاعالم اسام -0-0-5
از  یفهرسته یرا جهت ته یا وهیانادا شکسم یقانون ضد ترور

شور مقرر داشته کن یا یل قانون جزایذ یستیترور یها گروه
ست یل لیخاص ذ یگرچه صرف قرار گرفتن نام گروه .است

ج و عواقب ید نتانتوا یمن امر یست اما ایجرم ن نفسه یفمزبور 
ه قرار کنآرا به همراه داشته باشد چه  یاریند بسیناخوشا

 طور بهه گروه مزبور کست بدان معنا است ین لیگرفتن در ا
 یسانک یشده و تمام یتلق یستیگروه ترور عنوان بهار کخود

باشند در معرض  ین گروه میق در ارتباط با ایه به هر طرک
 توان یم رو نیازا. داشت قرار خواهد یستیاتهامات ترور

ش خطر یست مزبور را افزایاثر قرار گرفتن در ل نیتر مهم
 یرین تدبیعلت اتخاذ چن. ن دانستآاعضاء  یفرکیب یتعق

 یها ت مردم در گروهیا عضویشده و  یکاز نزد یریجلوگ
ن یا یها تیفعالش اعضا و یمزبور و اجتناب از افزا یستیترور
ب اعضاء و یسم، عالوه بر تعقیرقانون ضد ترو. ها است گروه

 یمال کنندگان نیتأمر ی، سایستیترور یها مرتبطان با گروه
ز مورد یشان را نیخدمت به ا کنندگان ارائهها و  ن گروهیا

ه به ک یانسکن یهمچن .مه و مجازات قرار خواهد دادکمحا
اهداف  منظور بهو مصرف اموال  ی، نگهداریآور جمع
ه کنیپردازند منصرف از ا یم ها گروهن یمرتبط با ا یستیترور

گرد یا نبوده باشند تحت پیمزبور بوده و  یها گروهخود عضو 
ن یاموال متعلق به ا ین قانون حتیطبق ا .قرار خواهند گرفت

 3.ضبط و مصادره خواهد شدز یها ن گروه

 سمیترور یمال نیتأممقابله با  -0-0-6
انادا مورد ک سمیه توسط قانون ضد ترورک ینیگر قوانیاز د

. است شویی پولاصالح قرار گرفته است، قانون مبارزه با 
نام قانون مزبور را به قانون مبارزه با  یسم حتیقانون ضد ترور

ن قانون یا. ر داده استییسم تغیترور یمال نیتأمو  شویی پول
جهت نظارت  ین خود، مشتمل بر طرحیشیومت پکدر زمان ح

و ن وجوه یمورد ظن و همچنافراد  یمعامالت مال یو بررس
سم طرح مزبور را جهت یقانون ضد ترور. الن بودکاموال 

مظنون به  یها گروه یمال نیتأممربوط به  یها تیش فعالیپا
ن، قانون آعالوه بر . دیگسترش بخش یستیترور یها تیفعال

 مؤسساترا موسوم به قانون  یدیسم مقررات جدیضد ترور
ه در امور ک ییها سازمانآن  ه بر اساسکجاد نمود یه ایریخ
ت یبر حما یمبن یل منطقین دالکند لینما یت میه فعالیریخ

 یایدر دست است، از مزا یستیترور یها گروهشان از یا یمال
ات بر درآمد محروم یات طبق قانون مالیمربوط به پرداخت مال

 .خواهند شد

 1ین وقت بازنگرییشرط زمان و تع -0-0-7
سم تحت شرط زمان یر قانون ضد تروره دک ییها تنها ماده

 یقانون جزا( 3) 13و ( 29)، (21) 13قرار گرفته بودند مواد 
ان شد در رابطه با یز بین تر شیپن دو ماده چنانچه یا. انادا بودک

اب کن به ارتیرانه مظنونیشگیو بازداشت پ یشیتفت یدادرس
ن ی، مدت اعتبار ا(21) 13طبق ماده . است یستیترور جرایم

 یالدیم 2116ان دسامبر یتا پا ید حقوقیجد سیتأسو د
د قرار ین مورد تمدیمجلس دییتأه با کنآن شده بود مگر ییتع
 وجود بااین. دین نحو مقرر گردیه به همک یامر. گرفت یم

ا مجلس عوام یاز مجلس سنا و  ای تهیمکن قانون یا 045ماده 

                                                           
1- Http://Www.Adl.Org/Terror/Tu/Tu_0401_Canada.Asp 

5/18/2011 
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م نمود تا ن را ملزیاز مجلس کمشتر یا تهیکما یا هر دو و یو 
آن در  یمدآارکن قانون و یدر مفاد ا یلک ینسبت به بازنگر

ن اقدام آح یمقام عمل، ظرف مدت سه سال از زمان توش
را به  یار گزارشکن یسال از آغاز ا یکند و ظرف مدت ینما

عدم تمدید در  به دلیل 3.نندک ارائهدر خصوص مورد  مجلس
انادا مجبور به وقت ک ریوز نخستپایان زمان مقرر قانونی، 

الیحه جدیدی تحت عنوان قانون ضد تروریسم در سال  ارائه
این قانون مواد مذکور  موجب به اکنون همگردید که  2103

 .همچنان به قوت خود باقی هستند

 نتقادات واردها -0-2

در  پرستی میهنب قانون یدر تصو زدگی شتاببا توجه به 
انادا به کم در سیقانون ضد ترور اریع تمام یه الگوکا یکآمر

اقتباس از قانون مزبور  در زدگی شتابن ید و همچنیآ یشمار م
ن قانون یچند به ا یتالاکآن، اش ییاناداکه نسخه یته جهت

ز ین پرستی میهندر قانون  توان یمر آن را یه نظاکوارد شده 
شنهادات یاالت و پکن اشیاز ا یل به برخیدر ذ. مشاهده نمود

 .ردکم یاشاره خواه شده ارائه

 یستیترور یها تیف فعالیدر تعر یبازنگر -0-2-0
ه ک گونه آن یستیترور یها تیفعاله مفهوم کگفته شده است 

. ب استکزه مرتیازمند اثبات انگیآمده ن C-36حه یدر ال
 یکهرگونه ش ی، دادستان موظف است فراسودیگر عبارت به

 کا تریب، فعل که مرتکد یجازم اثبات نما به نحومعقول و 
 یها زهیبنا بر انگ یلکا یو  جزئی طور بهفعل مجرمانه را 

 رو ازاین. انجام داده است یکیدئولوژیا ایو  ی، مذهبیاسیس
شده در  ارائهتر از ضابطه  اخص یا ضابطهبه ( 0( )0) 13ماده 

 یمال نیتأمون سازمان ملل در خصوص مقابله با ینوانسک
را  یستیترور یها تیره مفهوم فعالیرده و داکتوجه  سمیترور
ون مزبور ینوانسکن خود نقض مفاد یه اکنموده است  تر قیمض

 یب امرکزه مرتیعالوه بر آن، اثبات انگ. دیآ یبه شمار م
 ین فرضیبه چن توان یم ندرت بهدشوار در مقام عمل است و 

 یها گروهاعضاء  ازجملهب ک، اگر فرد مرتیآر. افتیدست 

                                                           
1 - Bill C-17,Third Session, Fortieth Parliament, 59 Elizabeth Ii, 

2010 House of Commons of Canada An Act to Amend the 

Criminal Code Investigative Hearing and  Recognizance with 

Conditions, First Reading, April 23, 2010 

زه یانگباشد، فرض  یستیترور یها ست گروهیل لیرج ذدمن
 :Matas, 2015) چندان دشوار نخواهد بود یو یستیترور

14). 

ه در اصالح کشنهاد شده است یاالت فوق پکجهت رفع اش
 یستیترور یها تیف فعالیسم و در مقام تعریقانون ضد ترور

مقابله با  یالملل نیون بینوانسک (0) 2ف مقرر در ماده یاز تعر
را  یعمل)»: ل استفاده شودیه شرح ذسم بیترور یمال نیتأم
د یراد صدمه شدیا قصد به( هکرد ک یتلق یستیترور توان یم

در  رفعالیغر اشخاص یا سایو  غیرنظامی یبه فرد یبدن
ه کرد مشروط بر آنیاب قرار گکمخاصمات مسلحانه مورد ارت

ا یراه مردم و ک، ایو چه به نحو ضمن صراحتًا ازآنچههدف 
 یفعل کا تریبه انجام و  یالملل نیسازمان با یاجبار دولت و 

 «.خاص بوده باشد

 سمیاب ترورکبه ارت یکتحر یانگار جرم -0-2-2
انادا کسم در یمقابله با ترور ینونکه قانون کگفته شده است 

 یالم نیتأمو  یستیترور یها تیفعالز خود را بر کتمر یتمام
اب آن غافل کبه ارت یکسم قرارداده و از مقوله تحریترور

در وقوع حوادث  یکن گروه، نقش تحریا زعم به. مانده است
ت کا سوخت در به حریژن و یسکهمچون نقش ا یستیترور

سم ید از پرورش روح ترورینبا رو نیازال است یاتومب درآوردن
ده یالبته تولد و رشد پد. (Wiley, 2005: 1) غافل ماند

 ین نظر و حامیا دیمؤانادا خود کدر  1«زاد خانهسم یترور»
طبق مطالعه . باشد یمن حوزه یدر ا یانگار طرفداران جرم

 2114انادا در سال ک یانجام شده توسط دستگاه اطالعات
اهل سنت و خطر  یافراط انیگرا اسالم»تحت عنوان  یالدیم

انادا کدر ن ا، حضور جوانان مسلم«اناداکت یبرهم خوردن امن
 یند، خطرینما یم یرو انتحا یجهاد اتیعمله اقدام به ک

گر مطالعه یدر د 8.شود یانادا محسوب مکت یامن یمهم برا
پسران پدر »تحت عنوان  یالدیم 2114انجام شده در سال 

ن یبه ا 2،«اناداکدر  یافراط انیگرا اسالمد ینسل جد: مسلمان
 یامن برا یمأمن عنوان بهانادا ک اکنون همه کته اشاره شده کن

                                                           
2 - Home-Grown Terrorism 
3 - Csis, “Sunni Islamic Extremism and  The Threat to Canadian 

Maritime Security”, March 2004 
4 - Csis, “Sons of The Father: The Next Generation of Islamic 

Extremists in Canada”, 2004 



کانادا در ضد تروریسم قوانین حوالتتخاستگاه و  مروری بر 30/ انو همکار پور حسانا  

 

 یافراط انیگرا اسالمه فرزندان ک ستا یاز جوانان آن دسته
بر . باشند یم یو جهاد یطلب شهادتات یروح یبوده و دارا

 اتیعملبه انجام  یکتحر یفرکیب یقن مطالعات، تعیه ایپا
انادا ک یت ملیارتقاء امن یبرا یضرور یامر تنها نه، یستیترور

ز به شمار یشور نکن یا یالملل نیاز تعهدات ب یکیه کاست بل
ه ک 3یو مدن یاسیحقوق س یالملل نیثاق بیم 21ماده . دیآ یم
ز قرار داده یب نیبه امضاء رسانده و مورد تصو آن راز یانادا نک

غات ید و انتشار تبلیه از تولکد ینما یرا ملزم م ها دولتاست 
غات مدافع جنگ یتبل از نیو همچن زیانگ نفرتو  مشمئزکننده

است  یا سم مقولهیربه ترو یکتحر. آورند به عمل یریجلوگ
قطعنامه سازمان ملل در . گنجد یل هر دو مورد میذ اتفاقًاه ک

 یز، تمامین 1الملل نیسم بین بردن تروریر از بیخصوص تداب
ش را جهت یهمت خو یده است تا تمامورا ملزم نم ها دولت

 یها تیفعالو  سمیده تروریج پدیغ و ترویمقابله با تبل
از  ین اساس برخیبر هم. رندیگار کب یستیترور آمیز خشونت

. اند دادهن رابطه انجام یرا در هم یاقدامات ها دولت
 یالدیم 2115 یجوالهلند در  یر دادگستریوز مثال عنوان به

را  یا حهیالدر نظر دارد تا  یه دولت متبوع وکاعالم نمود 
د و یه بر اساس آن هرگونه تمجکد یم مجلس نمایتقد
ا حمالت یو  یکش نسل، ینگج جرایماب کش به ارتیتشو
 یالدیم 2115 اوتدر . ردیقرار گ یانگار مورد جرم یستیترور

از آماده شدن  -بلر یتون -وقت انگلستان  ریوز نخستز ین
م سخن به سیم تروریم و تعظیرکت تیحه جهت ممنوعیال
ز در یانادا نکه دولت کشنهاد شده است یپ رو ازاین. ان آوردیم
 8.آورد به عمل کارآمدنابه و معت ین رابطه اقدامیا

 یستیترور یها گروه یاعالم اسام -0-2-3
 ها آنت یو ماه یستیترور یها گروهدر خصوص  تر شیپ

 یه قرار گرفتن نام گروهکان شد ین بیهمچن. میسخن گفت
د توان یمرا  یجیچه نتا یستیترور یها گروهست یل لیخاص ذ

انادا کز حقوقدانان ا یه برخک یالکاما اش؛ داشته باشد همراهبه 
 یها فهرستند مربوط به تعدد ینما یممطرح  صن خصویدر ا

                                                           
1 - International Covenant on Civil and  Political Rights 
2- United Nations Declaration on Measures to Eliminate 

International Terrorism (United Nations General Assembly 

Resolution A/Res/49/60, 9 December 1994) 
3 - Anita Bromberg, Ibid, March 2006 

در  اکنون همه کنح آیتوض. است ها گروهن یا یاسام یحاو
: ن رابطه وجود داردیست مستقل در همیانادا سه نوع لک

م شده بر اساس مقررات مربوط به مقابله یست تنظینخست ل
بر اساس  شده میتنظست یسم؛ دوم لیملل متحده با ترور

ه شده طبق قانون یست تهیانادا و سوم لک یقانون جزا
 گانه سه های فهرستن یاز ا یکه هر که یریخ مؤسسات
 یشود و محتوا یاجرا گذاشته م موقع بهر مربوطه یتوسط وز

 .است یگریز متفاوت از دین یکهر 

ن خصوص توجه به ضابطه یاالت وارده در اکگر اشیاز د
ست مزبور یخاص از ل یخروج اسم گروهجهت  شده نییتع

 یت اجتماعیر امنیطبق قانون، وز اکنون هم. است
فالن گروه در دست داشته باشد که  یادله معقول که درصورتی

شنهاد یپباشد،  یستیترور یها گروهست ید داخل در لیگر نباید
به نظر  آنکه حالخواهد داد و  ارائهحذف نام آن گروه را 

س اعمال و کبرع طور به کاماًلد یمزبور باه ضابطه کرسد  یم
ل یه دلک یر مربوطه تازمانیه وزکب ین ترتیاجرا گردد بد

ت سیخاص در ل یبر لزوم وجود نام گروه یمبن یمعقول
 یار نداشته باشد ملزم به تقاضایدر اخت یستیترور یها گروه

 2.اهه مزبور خواهد بودیحذف نام آن گروه از س

 سمیورتر یمال نیتأم -0-2-4
شور کن یانادا، اک یتیره امنیواصله به دا یها گزارشطبق 

سم به یترور یمال نیتأمه عمد یها گاهیاز پا یکی عنوان به
ت یت فعالینص قانون در ممنوع باوجودآنکه. دیآ یشمار م

ند صراحت دارد ینما یمت ین خصوص فعالیه در اک یسانک
 یها ینگران، یف عملیضع یسازوکارهاه ک شده گفتهن کل

 ها گروهن افراد و یا یها تیفعالرا در خصوص ادامه  یاریبس
 یها گروهه افراد و کست یمانع از آن ن زیچ چیهجاد نموده و یا

ت سابق خود یبه فعال مجددًاگر ید یا عنوانیمزبور، تحت نام و 
بر  شده ارائهشنهاد مشخص ین اساس پیبر ا. ندیعودت ننما

ه رفتارها و کدارد  دیتأک یا ژهیوق یل گروه تحقکیلزوم تش
نترل و کت شده را یمنع فعال یها گروهافراد و  یها تیفعال

 .ندینظارت نما

                                                           
4- Http://Www.Adl.Org/Terror/Tu/Tu_0401_Canada.Asp 
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ه جهت یریخ مؤسساته گرچه کاست  شده گفتهن یعالوه بر ا
اما  اند قرارگرفتهش یسم مورد پایترور یمال نیتأماجتناب از 

همچنان  یرانتفاعیغ یمال مؤسساتنظارت بر  یخال یجا
 .(Carter, 2005: 20) شود یم احساس

 یها تیمصونو  ها دولتت یان دادن به مصونیاپ -0-2-5
 یکپلماتید

 یا قاعده عنوان به ی، دولت خارجها دولتت یطبق قانون مصون
ه در کمگر آن استانادا کم کمه در محاکون از محا، مصیلک

 3ماده . )رده باشدکگر مقرر ید یبه نحوخاص قانون  یموارد
 یکه حام یخارج یاز کشورها آن دستهن قانون، یا طبق(( 0)

ده از یتوسط بزه د توان یمند را نیآ یسم به شمار میترور یمال
 یحقوق ازلحاظدر محاکم کانادا محاکمه و  یستیحوادث ترور

ان یگفته شده است که پا. را مطالبه نمود یخسارت وارده به و
نها با قت تیسم در حقیترور یمال نیتأمت یصونمدادن به 

شان یا یحام یها دولت یمال نیتأمت یان دادن به مصونیپا
ت ین محدودیا یبا وضع قانون متحده ایاالت. است پذیر امکان

ز یشنهاد شده که کانادا نیپ رو ازاین. را از خود رفع نموده است
ک استثناء که یرا با اضافه کردن  ها دولتت یمصون قانون

سم یترور یده به قربانوار یها انیزامکان تدارک  هم آن
 .دیسم است اصالح نمایترور یتوسط دول حام

ت یشنهاد شده که دولت کانادا مصونیگر پید یاز سو
که  گونه هماند و یسم سلب نمایان تروریک را از حامیپلماتید

حق ورود به کانادا را ندارند، دولت  زیانگ نفرت جرایمن یمرتکب
ز به داخل خاک یسم نیترور یحام یها پلماتید از ورود دیبا
 .ممانعت ورزد ن کشوریا

 C-51سم یقانون ضد ترور -2
 نکته اصلی تمرکز داردپنج  بر C-51چنانچه گذشت قانون 

خواهیم  نکاتکه در ذیل اشاره کوتاهی به هریک از این 
 .داشت

 3اطالعات یگذار اشتراکبه  -1-3

اطالعات  یگذار اشتراکامنیت  بخش اول این قانون، قانون
انادا را به تصویب رسانده است که اجازه افشای اطالعات ک

                                                           
1 - Information Sharing 

یا در پاسخ به  سًاأمرتبط با تروریسم را ر شده بندی طبقه
در )های دولتی  از سوی تمام سازمان مربوطه 1درخواست
هایی که امنیت کانادا را تضعیف  از فعالیت آن دسته خصوص

، ادارات و C-51 بر اساس قانون. دهد می( کند می
هایی  تی که دارای صالحیت و یا مسئولیتهای ایال مانساز

توانند  های مرتبط با تروریسم هستند، می برای فعالیت
تبادل قرار مورد  در میان خود تر آساناطالعات مربوطه را 

 .(Raj, 2015: 2) دهند

 8امنیت مسافرت هوایی -1-1

یک چارچوب قانونی جدید برای شناسایی و  C 51قانون 
فرادی که ممکن است مرتکب اقدامات مخل به پاسخ به ا

و یا به هدف ارتکاب جرم تروریسم شوند را  ونقل حملامنیت 
 2.ب کرده استیتصو

ت سفرهای هوایی را تصویب و ی، قانون امنC-51 حهیال
برای مقابله با « یتر عیسرسیستم رسمی و »همچنین 

این کار با ایجاد یک . سفرهای مشکوک ایجاد کرده است
ها و نیز  شود که شامل مکانیسم انجام می پروازممنوعت لیس

که تهدیدی  ممنوعیت افراد مشکوک به حالت خطرناک باال
هوایی و یا سفر به خارج از کشور برای  ونقل حملبرای 

در چنین مواردی، . شود تروریستی هستند می جرایمارتکاب 
سال گذرنامه فرد  01مجازند تا  ونقل حملمقامات امنیتی 

. (Bell, 2015:14) ظنون را لغو، رد یا ابطال کنندم
دولتی را  پروازممنوع، این امر قدرت ایجاد لیست بیترت نیا به

دهد تا از  اجازه می گسترش داده و به سرویس اطالعاتی کانادا
 ازجمله کننده نگرانسفر افراد مظنون به برخی کشورهای 

 .سوریه و عراق ممانعت به عمل آورد

 باهدفر عالوه بر لغو پاسپورت کسانی که قانون مزبو
 کننده نگرانتروریستی به کشورهای  یها تیفعالمشارکت در 

کنند، دو تابعیتی بودن شهروندان کانادایی را نیز که  سفر می

                                                           
2- “Anti-Terrorism Act, 2015,” 

http://www.canada.ca/en/campaign/antiterrorism/. 
3 - Securing Air Travel 

4- House of Commons of Canada, “Bill C-51,” 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=

6932136&Col=1&File=4 
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را به  ها آنتروریستی هستند لغو و وضعیت  جرایممرتبط با 
 3.دهد ساکنین دائمی تغییر می

 انگاری جرمتکاب تروریسم و بازداشت مظنونین به ار -1-8
 1تبلیغات تروریستی

، مجازات مربوط به فعالیت تروریستی یا C 51قسمت سوم 
 8.کند تروریستی شامل تبلیغ تروریسم را اصالح می جرایم

از اقدامات را برای  یا مجموعهقانون،  3اولین ماده از بخش 
افزایش اختیارات سرویس امنیتی دولت جهت بازداشت 

 مأمورزمانی که  نیبنابرا؛ نماید به ترور مقرر میمظنونین 
 یزود بهمعتقد است که فعالیت تروریستی بازداشت کننده 

ندارد،  انجام خواهد شد، اما لزومًا جزئیات بیشتری را در اختیار
جلوگیری از انجام حمله احتمالی اشخاص  منظور بهتواند  می

أخذ  ،حال بااین 2.را مورد بازداشت پیشگیرانه قرار دهد مظنون
دوره . مجوز قانونی برای چنین بازداشتی هنوز ضروری است

 ...است شیافزا قابلبازداشت پیشگیرانه از سه روز تا هفت روز 

توانند در صورت لزوم  امنیتی می یها سیسروطبق این مواد، 
 شده بازداشتمربوط به فرد  شده یبند طبقهاز ارائه اطالعات 

 .نمایند به وکالی ایشان امتناع

دیل ماده دوم از بخش سوم در مورد جلوگیری از تب
 قانون کیفری کانادا. های افراطی به تروریسم است اندیشه

که اقدامات تروریستی  انهیگرا افراطانگاری اظهارات  جرم
نماید، اصالح شده  ها را تشویق می علیه کانادایی آمیز خشونت

ه شامل جرم این اصالحیه قانون کیفری پیشین را ک .است
قانون سابق . شد دستخوش تغییر قرار داد تروریستی نمی

ترغیب دیگران به حمله به کانادا را یک جرم تروریستی 
طبق قانون جدید، مجازات این افراد حداکثر پنج  .دانست نمی

 .تسال حبس اس

                                                           
1 - “Additional Support to CSIS and  CRA to Counter Terrorism,” 

June 4, 2015, http://pm.gc.ca/eng/news/2015/06/04/additional-

support-csis-and-cra-counter-terrorism#sthash.aGbHM9Zy.dpuf. 
2 - Enhanced Detention Measures and  Criminalizing Terrorist 

Propaganda 
3- House of Commons of Canada, “Bill C-51,” 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=

6932136&Col=1&File=4. 
4- “Anti-Terrorism Act, 2015,” 

http://www.canada.ca/en/campaign/antiterrorism/. 

دهد در  های دولتی اجازه می این قانون همچنین به سازمان
برای حذف تبلیغات مربوط به ها،  صورت لزوم از طریق دادگاه

های  از وب سایت انهیگرا افراطهای  و دیگر فعالیتتروریسم 
تعریف تبلیغات تروریستی . اینترنتی واقع در کانادا اقدام نمایند

باشد که اطمینان حاصل گردد که اختیارات  به نحویباید 
، اعتراض و مخالفت، حمایت قانونیجدید به محدود نمودن 

 .اهد آوردروی نخو

 9مبارزه پیشگیرانه با تروریسم -2-4
قانون سرویس اطالعاتی کانادا، اجازه  بخش چهارم از

را هم در داخل و هم  گسترش کمیته امنیت اطالعات کانادا
و ( -44Cهمچنین در رابطه با الیحه )خارج از کانادا 

نسبت به عملکرد  مؤثرترهای پیشگیرانه و  فعالیت کارگیری به
اطالعات و ارائه  وتحلیل تجزیهآوری،  جمع»د که محدود به قبلی خو

توانایی  CSISقانون جدید . دهد بود می «مشاوره به دولت کانادا
را فراهم و کار « های تروریستی ها و توطئه اختالل در طرح»

پلیس را برای محدود کردن حرکات مظنونین به تروریسم، 
غات بلی، جلوگیری از تپروازممنوعگسترش مجوزهای 

گذاری اطالعات مربوط به  تروریستی و حذف موانع اشتراک
این . (Bronskill, 2015: 12) کند می تر آسانامنیت را 

شود که مجوز آن  اقدامات ضد تروریستی زمانی انجام می
 CSISبا گسترش وظایف،. توسط دادگاه فدرال صادر شود

کشور  مجاز خواهد بود در زمان وجود تهدید، در داخل و خارج
را  ربط یذ نیمسؤولاین قانون،  9.اقدامات الزم را معمول دارد

های سفر تروریستی مظنونان کانادایی  سازد تا برنامه قادر می
مخفیانه  طور بهرا خنثی، معامالت بانکی را لغو و 

جهت  C-51 قانون .را نظارت کنند گرا افراط یها تیسا وب
ظنون به دخالت در م ییها ییکاناداهای  مقابله با فعالیت

اختیار  CSISبه  های تروریستی خارج از کشور درگیری
دهد تا برای به دست آوردن حکم دادگاه جهت اجازه  می

بنابراین این ؛ تحقیقات امنیتی در خارج از کشور اقدام نماید
را  CSIS مجوز توسطأخذ  را که ها دادگاهمقررات، رویه قبلی 

 .کند محدود کرده بود اصالح میبرای اقدام در خارج از کانادا 

                                                           
5 - Proactive Counterterrorism. 
6- “Anti-Terrorism Act, 2015,” 

http://www.canada.ca/en/campaign/antiterrorism/. 
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 موضوعات تروریستی مرتبط با پناهندگان و مهاجرت -2-5
هایی از قانون حمایت از  خش، بC 51قسمت پنجم قانون 

مهاجرت و پناهندگی را با تعریف تعهدات مربوط به نگهداری 
اطالعات امنیتی  ازجمله)ها  اطالعات مرتبط با تروریست

های  مدرک و دلیل در رسیدگی وانعن بهکه ( شده یبند طبقه
قضایی علیه مهاجران و پناهندگان مشکوک به دخالت 

 3.کند شود را اصالح می تروریستی استفاده می

 کانادا های ضد تروریسم سایر برنامه -3
، شده یمعرف C-55 عالوه بر مقررات جدیدی که در قانون

ها و اقدامات دیگری برای ارتقای  دولت کانادا برنامه
در ماه  .کرده است ارائههای ضد تروریسمی کشور  ابلیتق

بخشی از برنامه عملیاتی اقتصادی  عنوان به، 2105ژوئن سال 
، دولت بودجه منابع اطالعاتی و انتظامی کشور را در 2105

در  1.میلیون دالر افزایش داد 29296 ساله پنجمدت یک دوره 
صورت  پاسخ، اقدامات متعددی در این رابطه توسط دولت

اواًل؛ منابع درآمد کانادا در طول پنج سال به  .گرفته است
میلیون دالر افزایش یافت تا به شناسایی و مقابله با  01حدود 

در کانادا پرداخته و از این طریق  شده ثبتخیریه  یها سازمان
8.ی تروریستی مقابله کنندها گروهمالی  نیتأمبا 

 

بر اساس فناوری ) 2اقدام دیگر اینکه غربالگری بیومتریک
را برای همه مسافران خارجی که با ویزا ( شناسایی ظاهری
اند، گسترش داده تا عوامل خدمات مرزی  وارد کانادا شده

به  ها آنابزارهای الزم را برای تأیید هویت  (CBSA)کانادا 
 .امنیت مرزی را بهبود بخشند درنتیجهکار گرفته و 

 

                                                           

1 - House of Commons of Canada, “Bill C-51,” 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=

6932136&Col=1&File=4. 
2 - “Minister Blaney Speaks to the Canadian Club of Toronto on 

Anti-Terrorism Measures to Better Protect Canadians,” CNW, 

April 29, 2015. 
3 - “PM Announces New Measures to Better Ensure the Security of 

Canadians,” [Press Release], June 4, 2015, 

http://pm.gc.ca/en/news/2015/06/04/pm-announces-new-measures-

better-ensure-security-canadians. 
4 - Biometric Screening 

 گیری نتیجه

کانادا، از آغاز زمان تصویب که تحت قانون ضد تروریسم در 
بود تا آخرین نسخه  متحده ایاالت پرستی میهنقانون  ریتأث

ای قانونی مشتمل  نسخه عنوان به، 2104آن در سال اصالحی 
موجود در حوزه مبارزه با تروریسم محسوب  یخألهابر رفع 

، تعدد عناوین خألهانظر به تالش مقنن جهت رفع . شود می
و اضافه شدن عناوین مجرمانه جدید از  روز هسو و ب از یک

به  گذار قانونورود  حال بااین. دیگر سوی امری متوقع است
تهدید  رفتارهای خاص، تحدید و مآاًل انگاری جرم هعرص

های مشروع شهروندان را به همراه دارد که البته  حیطه آزادی
پذیرفته شده و منطبق با سیاست جنایی  ریناپذ اجتنابامری 

 .تروریسم است در خصوصحدیدگرا ت

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط صورت مشترک  بهنگارش مقاله  :نویسندگانسهم 

 .انجام گرفته است نویسندگان

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأاین پژوهش بد: تأمین اعتبار پژوهش
 .سامان یافته است
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