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  فريق اخلرباء احلكوميني العامل
  التقنيةاملعين باملساعدة    

  الدورة السابعة
  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٣٠-٢٨ فيينا،
  ∗من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

 املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشريعات الوطنية
 يف جمال التعرف على ضحايا اجلرمية املنظَّمة 

        يها ومحايتهموالشهود عل
  يف جمال التعرف  املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشريعات الوطنية    

     على ضحايا اجلرمية املنظَّمة والشهود عليها ومحايتهم
      ورقة مناقشة من األمانة    

    مةمقد  -أوالً  
 ألمــم املتحــدة، املعنــون "ضــمان التنفيــذ الفعــال التفاقيــة ا٦/١طلــب املــؤمتر يف قــراره   -١

املتحــدة  ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة ـا" إىل مكتـب األمـم          
التقنيـة مـن    ، ضمن مجلة أمور، أن يواصل تقـدمي املسـاعدة  (املكتب) املعين باملخدرات واجلرمية

اً الحتياجــات تبعــ أجــل دعــم واســتكمال الــربامج واألنشــطة الوطنيــة واإلقليميــة واملواضــيعية،  
  .الوطنية الدول األعضاء وأولوياا يف جمال مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب

                                                           
  ∗ CTOC/COP/WG.2/2013/1.  
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توصــيات فريــق اخلــرباء احلكــوميني العامــل   ، املعنــون "٣/٤ هرمقــروطلــب املــؤمتر يف    -٢
 توصـيات بإىل الـدول األطـراف أن تسترشـد    "، التقنية املؤقت املفتوح العضوية املعين باملساعدة

اجلرميــة املنظمــة   مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة    يف إعــداد أنشــطة املســاعدة التقنيــة    لعامــلالفريــق ا
املســاعدة (ب) بشــأن  ٧والربوتوكـوالت امللحقــة ــا، مبـا يف ذلــك، يف مجلــة أمـور، بالتوصــية    

لـيس يف  مشـمول   الاهذا أنَّ  مع اإلشارة إىلحبماية الشهود،  املتعلقةبتنفيذ األحكام  املتصلة
  .االتفاقية أيضاًوإمنا يف والت فحسب وكالربوت
وتــوفِّر ورقــة املناقشــة هــذه نظــرة عامــة علــى بعــض املبــادئ العامــة وأشــكال احلمايــة      -٣

وتتضــمن هــذه الورقــة أيضــاً استعراضــاً لعــدد مــن     .لضــحايا اجلرميــة املنظَّمــة والشــهود عليهــا  
    .اية الشهوداملسائل الرئيسية فيما يتعلق باألطر القانونية من حيث صلتها حبم

وإضافة إىل ذلك، توفّر الورقـة نظـرة عامـة علـى بعـض األدوات الـيت وضـعها املكتـب           -٤
مــن أجــل دعــم الــدول األعضــاء يف جهودهــا الراميــة إىل ســن أو تــدعيم تشــريعات وقــدرات     
تشــغيلية يف هــذا اــال، كمــا تلقــي الضــوء علــى بعــض أنشــطة التعــاون الــتقين الناجحــة الــيت     

  .ملكتباضطلع ا ا
    

   مسائل للمناقشة  -ثانياً  
  ملداوالته:لعلَّ الفريق العامل يود أن ينظر يف املسائل التالية كأساس   -٥

بشــأن محايــة الضــحايا يف املســائل املتعلقــة      جيــدةأمثلــة لتشــريعات وممارســات     ●    
باجلرميـــة املنظمـــة، مبـــا يف ذلـــك مـــن يوافـــق منـــهم علـــى اإلدالء بشـــهادة بشـــأن  

اإلجرامية اليت كانوا ينتمون إليها، والذين يسمون بالشـهود املتعـاونني    التنظيمات
 أو "املتعاونني مع السلطات القضائية"؛

التحديات اليت تواجه الـدول يف سـبيل إنشـاء و/أو تطـوير بـرامج محايـة الشـهود،          ●    
 مبا يف ذلك متويلها؛

علــى شـهود  اللـق حبمايــة  أمهيـة التعـاون الــدويل والتحـديات الــيت تعترضـه فيمــا يتع      ●    
     .اجلرمية املنظمة، مبا يف ذلك تبادل املعلومات

    اخللفية والواليات  -ثالثاً  
٦-  ســم موضــوع محايــة الضــحايا والشــهود باألمهيــة يف التحقيقــات الــيت جتــري بشــأن     يت

 اخلطـرية  نتـهاكات أنواع عديدة من اجلرائم وما يتعلق ا من مالحقـة قضـائية، مبـا يف ذلـك اال    
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حيث تنص جمموعة من قوانني حقوق اإلنسان علـى   قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلحل
ويف الوقــت نفســه، حتتــل مســألة محايــة الشــهود مكانــاً  )1١(.حــق الضــحايا والشــهود يف احلمايــة

يف سياق املالحقـة القضـائية للجماعـات اإلجراميـة واإلرهابيـة املنظمـة الـيت        بصفة خاصة بارزاً 
ا الوسيلة والدافع إلسكات و/أو ترهيب الشـهود احملـتملني ملـنعهم مـن التعـاون مـع       توجد لديه

وعمومـاً، يتمثـل دافـع اجلرميـة املنظمـة، وكـذلك        .سلطات إنفاذ القانون والسـلطات القضـائية  
الفساد واالحتيال، يف حتقيق بعض الفوائد أو املكاسب االقتصادية أو املاديـة، ويزدهـر كالمهـا    

ومـوظفي إنفـاذ    ْخبِـرين االسـتعانة مب ويتطلب اختـراق مجاعـات اجلرميـة املنظمـة      .يف ظل السرية
وبسبب الطبيعـة   .واطن األمور يقررون التعاون مع السلطاتبقانون سريني وأشخاص عاملني ب

ويعـرض أعضـاء    .استخدام أساليب التحقيق التقليدية عسرياً جداً يكوناملغلقة هلذه اجلماعات 
أنَّ ويف حـني   .امية أنفسهم خلطر ال يستهان به عندما يتعاونون مع السـلطات اإلجر التنظيمات

هذه التكـاليف تعتـرب معقولـة مقارنـة بـاملوارد الالزمـة لتـدابري         برامج محاية الشهود مكلِّفة، فإنَّ
  )2٢(.التحقيق من قبيل االختراق أو املراقبة الطويلة األمد

هود بشـأن األنشـطة اإلجراميـة املنظمـة، تتضـمن      وتسليماً بأمهية شهادة الضحايا والش  -٧
والربوتوكـول املعـين باالتجـار باألشـخاص والربوتوكـول املعـين بتـهريب        اتفاقية اجلرمية املنظمة 

فعلـى سـبيل    .أحكاماً بشأن أنواع التـدابري الـيت ينبغـي للـدول األطـراف أن تتخـذها      املهاجرين 
، تـدابري  يف حـدود إمكانياـا  تخذ الـدول األطـراف،   من االتفاقية بأن ت ٢٤املثال، تقضي املادة 

اجلـرائم   بشـأن الة للشهود الـذين يـدلون يف اإلجـراءات اجلنائيـة بشـهادة      لتوفري محاية فع مناسبة
الصلة م، حسـب االقتضـاء،    ياالتفاقية، وكذلك ألقارم وسائر األشخاص الوثيقباملشمولة 

تدابري احلمايـة هـذه أن تشـمل مـا يلـي: تـدابري لتـوفري        ل ميكنو .انتقام أو ترهيب حمتملأي من 
ــة الا ــة هلــؤالء األشــخاص ول حلماي ــهم  بدني ــاكن إقامت ــة   وتغــيري أم عــدم إفشــاء املعلومــات املتعلق

تــوفري قواعــد خاصــة باألدلــة تتــيح  فــرض قيــود علــى إفشــائها وويتــهم وأمــاكن وجــودهم أو 
دة باسـتخدام  سماح مثال بـاإلدالء بالشـها  اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد، كال

  .من الوسائل املالئمة ووصالت الفيديو أو غري ذلك تكنولوجيا االتصاالت

                                                           
  )١( ت داإلنسان أداة عن "تدابري احلماية الوطنية للضحايا والشهود يف التحقيقات مفوضية األمم املتحدة حلقوق ع

اليت جتري بشأن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان واملالحقات القضائية املتعلقة ا" يحدد فيها إطار 
  القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

(تقرير عن محاية الشهود  Report on Witness Protection (Best Practice Survey)انظر جملس أوروبا،  )٢(  
اإلجرام، جلنة اخلرباء املعنية اللجنة األوروبية ملشاكل (دراسة استقصائية ألفضل املمارسات))، ستراسبورغ: 

  .٢٦، الصفحة ١٩٩٩آذار/مارس  ٢٤بالقانون اجلنائي واجلوانب املتعلقة بعلم اجلرمية للجرمية املنظمة، 
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الضــحايا مـن حيــث   كــذلك علـى  تنطبـق هـذه التــدابري  أنَّ إىل أيضــاً  ٢٤املـادة   وتشـري   -٨
ــاً ملصــطلح "الشــاهد" وإن كــان يســتخَدم      .كــوهنم شــهوداً  ــة تعريف عــادة وال تتضــمن االتفاقي

 .لإلشارة إىل شخص يقدم أدلة مشفوعة بيمني أو توقيع أو يديل بشهادة شفوية بعـد أداء ميـني  
يتعـاون مـع    وقد يكون الشاهد مـن الضـحايا أو متفرجـاً بريئـاً أو شـاهداً عاملـاً ببـواطن األمـور        

(العدالـة ، وهو املعروف أيضاً باملتعـاون مـع   السلطات
3

يف املـادة   علـى سـبيل املثـال،    .أو خـبرياً  )٣
أنـه ينبغـي تـوفري    إىل علـى وجـه التحديـد     يشـار من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد،   ٣٢

  .تدابري احلماية للخرباء باإلضافة إىل الشهود
ــادة   -٩ ــةمــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص    ٦ويف امل مبســاعدة ضــحايا االجتــار   املتعلق

احلرمة الشخصـية لضـحايا االجتـار     حتميراف أن الدول األطباألشخاص ومحايتهم، يطلب إىل 
 .باألشخاص وهويتهم، بوسائل منـها جعـل اإلجـراءات القانونيـة املتعلقـة بـذلك االجتـار سـرية        

ــدول األطــراف    ــك، حتــرص ال ــة لضــحايا االجتــار     وعــالوة علــى ذل ــوفري الســالمة البدني علــى ت
  .باألشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها

يقضي الس االقتصادي واالجتماعي يف "املبادئ التوجيهيـة بشـأن   وعالوة على ذلك،   -١٠
العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود عليها" الصادرة عنـه، باعتمـاد تـدابري    

  )4٤(.خاصة حلماية األطفال الضحايا والشهود الذين قد تكون سالمتهم معرضة للخطر
    

    بادئ العامة حلماية الضحايا والشهودنظرة عامة على امل  -رابعاً  
يف مجيع نظم العدالة اجلنائيـة، تتوقـف عمليـة التحقيـق واملالحقـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم           -١١

تعـاوهنم  أنَّ ويف حـني   .مـن معلومـات وشـهادات    الشـهود  مـا يقدمـه  اجلنائية إىل حد بعيد على 
 .م صــحيحة ودقيقــة وكاملــةتكــون شــهاد يكونــوا موثــوقني وأن مهــم، فمــن املهــم أيضــاً أن

قبــول شـهادم باعتبارهـا صــحيحة ودقيقـة وكاملــة يف     ميكـن وتتسـم مشـاركة الشــهود الـذين    
لتعـاون الشـهود وموثوقيتـهم أن     ميكـن الوقـت نفسـه،    ويف .اإلجراءات القانونية بأمهية قصـوى 

                                                           
يعرف جملس أوروبا املتعاون مع العدالة بأنه "أي شخص يواجه ماً جنائية، أو أُدين باملشاركة يف رابطة  )٣(  

إجرامية أو تنظيم إجرامي آخر من أي نوع أو يف جرائم اجلرمية املنظمة ولكنه يوافق على التعاون مع 
دالء بشهادة بشأن رابطة أو تنظيم إجرامي أو بشأن أي سيما عن طريق اإل  سلطات العدالة اجلنائية، ال

الصادرة عن  Rec(2005)9جرمية مرتبطة باجلرمية املنظمة أو غريها من اجلرائم اخلطرية"، توصية جملس أوروبا 
جلنة الوزراء إىل الدول األعضاء بشأن محاية الشهود واملتعاونني مع السلطة القضائية، واملعتمدة من جلنة 

 Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of. انظر أيضاً ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠يف  الوزراء

Justice, the European Experience, Dr. Fausto Zuccarelli.  
  .٢٠٠٥متوز/يوليه  ٢٠املؤرخ  ٢٠٠٥/٢٠قرار الس االقتصادي واالجتماعي  )٤(  
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ــام خــوف حقيقــي مــن     لشــرطة أو إدالءهــم ببيــان لأنَّ ينقصــا أو يلحقهمــا العــوار إذا مــا انت
ــهم إىل       ــوفرون معلومــات عن ــذين ي ــؤدي بالشــخص أو األشــخاص ال شــهادة يف احملكمــة قــد ي

ــوثيقي الصــلة ــم     ــذائهم هــم أو األشــخاص ال ــام وإىل إي ــد    .االنتق ــل هــذه األحــوال، ق ويف مث
نــوع وهنــاك وســائل خمتلفــة للحمايــة، ويتوقــف   .يتطلــب األمــر اختــاذ تــدابري للحمايــة البدنيــة 

التهديد أو الترهيب، وكـذلك علـى نـوع     درجةعلى  إىل حد كبرييف كل حالة  الالزم احلماية
  )5٥(.) وعلى نوع اجلرميةالعدالة، إخلمتعاون مع مستضعف،  شاهد، الشاهد (ضحية

ويف بعــض الواليــات القضــائية، ال يقتصــر تــوفري تــدابري احلمايــة علــى فئــة األشــخاص     -١٢
يهم معلومــات تتعلــق بــالتحقيق أو خمــربي  الــذين ســيدلون بشــهادة، وقــد يشــمل أشخاصــاً لــد 

وتوفِّر واليات قضائية عديدة احلماية للموظفني احلكوميني الذين يشـاركون يف نظـام    .الشرطة
العدالــة اجلنائيــة، كالقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ومــوظفي إنفــاذ القــانون واخلــرباء الــذين قــد  

يــة قــد ال تكــون التــدبري الوحيــد املتــاح   احلمايــة البدنأنَّ وجتــدر مالحظــة  .يتعرضــون للتهديــد
فمــن املمكــن أيضــاً نقــل املــوظفني املهــددين باإليــذاء إىل وظــائف    .بالنســبة ملــوظفي احلكومــة

وتــذكر قــوانني بعــض الــدول  .أخــرى أو تعيينــهم مؤقتــاً يف موقــع خمتلــف حــىت يــزول التهديــد 
الــذين يســتحقون الصــحفيني واملــدافعني عــن حقــوق اإلنســان أيضــاً كفئــتني مــن األشــخاص    

  .احلماية عندما يتعرضون لتهديد جدي بسبب ما لديهم من معلومات تتعلق باملسائل اجلنائية
فقــد  .تلبيتــهاوقــد يكــون للضــحايا، مقارنــة بســائر الشــهود، احتياجــات خمتلفــة ينبغــي     -١٣

يكـون الضـحايا قـد عـانوا مـن أذى بـدين ونفســي، وقـد حتتـاج جمموعـات معينـة مـن الضــحايا،            
  .ألطفال واملعوقني واملسنني، إىل دعم من قبيل املساعدة النفسية واالجتماعية والطبيةكا
ــة إىل ضــمان األمــن البــدين لألشــخاص، فــإنَّ     -١٤ ــدابري املســاعدة  ويف حــني ــدف احلماي ت

ـــدف إىل دعـــم الضـــحايا والشـــهود بغيـــة التغلـــب علـــى مســـائل عمليـــة (النقـــل ورعايـــة           
 التصدي للمسائل النفسية واإلجهاد الناجم عن الشـهادة وجتنـب   األطفال/املسنني)، وكذلك إىل

بـل وينبغـي    ميكنويف احلاالت املثالية،  .املستضعفنياإليذاءات الثانوية، ال سيما بالنسبة للشهود 
  وقد تشمل هذه التدابري ما يلي: .توفري الدعم (املساعدة) وتدابري احلماية معاً

طــراف الفاعلــة يف اإلجــراءات اجلنائيــة الــيت      تــوفري معلومــات عــن أدوار األ    (أ)  
يشارك فيها الشـهود وكـذلك عـن حقـوقهم واملـوارد الـيت قـد تكـون متاحـة هلـم، علـى سـبيل             

  االجتماعي؛-املثال، من أجل التعويض/االستعادة والدعم الطيب والنفسي

                                                           
  )٥( ٩٣، الصفحة الشهود يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظمةدة بشأن محاية املمارسات اجلي ،

  .٢٠٠٨املتحدة،  األمم
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أو طفــل خــالل  مستضــعفه مصــاحبة شــاهد ميكنــتــوفري مــدافع أو شــخص    (ب)  
  إلدالء بالشهادة؛االستجواب وا

للضحايا أو غريهـم مـن الشـهود االنتظـار فيـه قبـل        ميكنتوفري غرفة أو مكان   (ج)  
  اإلدالء بالشهادة لكي ال يكونوا على مقربة من املتهم أو من أسرته وأصدقائه؛

الــدعم مــن شــخص، حســب االقتضــاء، ليقــوم بــدور الوســيط بــني الضــحية       (د)  
ساعد على استبانة وتذليل العقبـات احملتملـة ملشـاركة الشـاهد     وسائر موظفي العدالة اجلنائية وي

  .يف اإلجراءات
، تشمل أساليب وتـدابري للـدعم ومحايـة مـن     ركائز متداعمةوتستند محاية الشهود إىل   -١٥

جانب الشرطة ومحاية إجرائية ويف احملاكم وخدمات مقدمة من برنامج سري حلمايـة الشـهود   
ــة تيســري تعــاوهنم وشــهادم  مــن أجــل ضــمان ســالمة الشــهود و   ــهم بغي ــدابري   .أمن وينبغــي للت

  .املعتمدة أن تكون متناسبة مع التهديد وحمدودة املدة
١٦-   التهديـد،   تقـدير درجـة  أهـم عنصـر يف حتديـد شـكل احلمايـة يف      يتمثـل  ح أن ومن املـرج

ــا   ــو م ــه   ميكــنوه ــاليبأن يوَصــف بأن ــيت تســتخدمها الســلط   التحقيق األس ــة ال ــة والعملياتي ات ي
املســؤولة عــن إنفــاذ القــوانني يف حتديــد وتقــدير وإدارة املخــاطر واألشــخاص الــذين يحتمــل أن    

التهديد أن جيري من جانـب الشـرطة    لتقدير درجةوميكن  )6٦(.ضد الشهود يرتكبوا جرائم عنف
ــة الشــهود    ــالتحقيق وحــدها أو بالتنســيق مــع وحــدة محاي ــة القائمــة ب وتقــرر الســلطة  .أو الوكال

لتهديد، مـا إذا كانـت حيـاة الشـاهد معرضـة خلطـر جـدي ومـا إذا         ا تقدير درجةة، لدى املختص
أو مســتوى تنظــيم  للعنــفأمنــاط أي كــان ينبغــي التصــدي ملســائل مــن قبيــل منشــأ التهديــد أو    

اجلماعة املهددة وثقافتها (أي هل هي من عصابات الشوارع أو مجاعة من نـوع املافيـا أو خليـة    
  )7٧(.قدرة اجلماعة على تنفيذ ديدااإرهابية) أو 

وينبغي التأكيد على أنه ينبغي دائمـا احلصـول علـى موافقـة الشـاهد، وكـذلك موافقـة          -١٧
 ومــن الناحيــة العمليــة، لــن تكــون  .شــخص آخــر معــرض للخطــر بســبب عالقتــه بالشــاهدأي

  .أغلب تدابري احلماية فعالة دون رغبة (موافقة) الشاهد
    

                                                           
  .٦١املرجع نفسه، الصفحة  )٦(  
  .٦٢املرجع نفسه، الصفحة  )٧(  
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   احلماية اليت توفِّرها الشرطة وتدابري احلماية اإلجرائية تدابري  -ألف  
    داخل احملكمةاحلماية و

تشمل تدابري احلماية اليت توفرها الشرطة التدابري اليت تتخذ أو تنسق من جانب الشـرطة    -١٨
نقـل  هلذه التدابري أن تشـمل، يف مجلـة أمـور، ال    ميكنو .و/أو وكاالت التحقيق أو املالحقة املعنية

زل مأمون أو تيسـري تغـيري مكـان اإلقامـة مؤقتـاً؛       الشرطة إىل احملكمة ومنها؛ واستخدام من حبماية
زـل الشـاهد؛ وتركيـب معـدات أمـان يف       واحلماية عن قرب والقيـام بـدوريات منتظمـة حـول مـن     

  .كاألبواب واألقفال وأجهزة اإلنذار وكامريات الفيديو -أماكن السكن والعمل 
يف املقـام  داخـل احملكمـة فهـي إجـراءات تسـتهدف      احلمايـة  بري احلمايـة اإلجرائيـة أو   وأما تـدا   -١٩
 ميكــنتقليــل اخلــوف مــن الترهيــب الــذي ينتــاب الشــهود الضــحايا علــى وجــه اخلصــوص، و      األول

 .للمحكمة أن تتخذها من تلقاء ذاا أو بناء على طلب املـدعي العـام أو املـوظفني القـائمني بـالتحقيق     
ري احلد من اخلوف من خالل جتنب املواجهة وجهاً لوجه مع املدعى عليه أو اجلمهـور أن  لتداب ميكنو

تشمل استخدام البيانات املُدىل ا قبل احملاكمة بـدالً مـن الشـهادة يف احملكمـة؛ أو إدالء الشـاهد      
بشــهادته خلــف ســتارة أو مــرآة شــفّافة مــن أحــد االجتــاهني؛ أو مشــاهدة املــدعى عليــه لشــهادة  

  )8٨(.هد عرب وصلة فيديو يف غرفة جماورة؛ أو إدالء الشاهد بشهادته عرب وصلة مسعية بصريةالشا
ــة       -٢٠ ومــن املهــم أن يوضــع يف االعتبــار أنــه ينبغــي، بصــرف النظــر عــن التــدابري اإلجرائي

للموازنة بـني توقعـات الشـاهد املشـروعة حبمايـة سـالمته البدنيـة         ةالواجب املراعاةإيالء  املتخذة،
، والـــذي يتضـــمن، يف بعـــض الواليـــات ق األساســـي للمـــدعى عليـــه يف حماكمـــة عادلـــة واحلـــ

وتواجه دول عديـدة صـعوبة يف السـماح بالتـدابري      .القضائية، ضمانات دستورية حلق املواجهة
    .اإلجرائية بسبب األحكام الدستورية أو غريها من األحكام القانونية

(ن بعد عـرب التـداول بالفيـديو   استخدام الشهادة ع وعلى الرغم من أنَّ  -٢١
9

جيـري أساسـاً    )٩
(يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة بني الدول،

10

فإنه جيري أيضاً على حنو متزايـد للحصـول    )١٠

                                                           
  .٣٣-٣١املرجع نفسه، الصفحات  )٨(  
عني. وهو يسمح بالوجود يقصد بالتداول بالفيديو اإلرسال املرئي واملسموع يف الوقت احلقيقي بني موق )٩(  

االفتراضي لشخص يف اإلقليم اخلاضع للوالية القضائية للدولة املعنية أو الكيان املعين. وتسمح هذه 
أو من موقع  تلفزيون بدارة مغلقةالتكنولوجيا للشهود باإلدالء بشهادم من غرفة جماورة للمحكمة عرب 

كان القاضي واملدعى عليه وحمامي الدفاع واملدعي العام سري بعيد. ويف سياق احملاكم، يعين ذلك أنَّ بإم
  أن يطرحوا أسئلة على الشاهد وأن يستمعوا إىل إجاباته ويشاهدوا سلوكه عرب اإلرسال يف الوقت احلقيقي.

  .CTOC/COP/2010/CRP.2و CTOC/COP/2010/CRP.8انظر أيضاً  )١٠(
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11(.على شـهادة الشـهود املتمـتعني باحلمايـة    

اسـتخدامها إمـا لتجنـب     ميكـن ويف هـذا الصـدد،    )١١
، املستضـعفني مفيـد بالنسـبة لـبعض الشـهود      االتصال املباشر بني الشاهد واملدعى عليه، وذلك

ضــمان األمــن البــدين للشــاهد يف حمكمــة أو واليــة قضــائية معينــة أو عنــدما   ميكــنأو عنــدما ال 
  .تكون تكاليف توفري األمن البدين للشاهد عالية جداً لوال ذلك

    
    برامج محاية الشهود  -باء  

لشـاهد كـبرياً إىل درجـة ال تكفـي     يف بعض احلاالت، يكون التهديد الذي يتعرض له ا  -٢٢
ويتمثــل هــدف بــرامج محايــة   .معهــا محايتــه مبجــرد تــدابري تتخــذها الشــرطة أو تــدابري إجرائيــة 

الشهود يف ضمان سالمة عدد صغري من الشـهود املهمـني يف حـاالت التهديـد اخلطـري باإليـذاء       
ذلـك علـى تغـيري مكـان      وكثرياً مـا ينطـوي   .التصدي له بتدابري احلماية األخرى ميكنالذي ال 

  .اإلقامة، وأحياناً على توفري هوية خمتلفة أو جديدة
الصادرة عـن املكتـب برنـامج محايـة      "بشأن محاية الشهود يدةاملمارسات اجلوتعرف "  -٢٣

برنامج سري منشأ رمسياً، خيضع ملعايري قبول صارمة، يوفّر ما يلزم لتغيري أمـاكن  الشهود بأنه "
ألشخاص إىل أماكن إقامة جديدة، وكذلك تغـيري هويتـهم، فيمـا خيـص الشـهود      اإلقامة بنقل ا

املعرضة حيام للخطر من جراء ديدهم من قبل مجاعة إجرامية بسبب تعـاوهنم مـع سـلطات    
12(".إنفاذ القوانني

١٢(  
ويعرف جملـس أوروبـا برنـامج محايـة الشـهود بأنـه "جمموعـة معياريـة أو خمصصـة مـن             -٢٤

 يوقعهـا كـل مـن   اية الفردية اليت يرد وصفها، علـى سـبيل املثـال، يف مـذكرة تفـاهم      تدابري احلم
13(".املتمتع باحلماية العدالةالسلطات املسؤولة والشاهد أو املتعاون مع 

١٣( 

العنصــر البشــري يــثري أكــرب خطــر فيمــا يتعلــق  نَّ التــدقيق يف املــوظفني أيضــاً ألويــتعني   -٢٥
ومــن مث، يتعــين التــدقيق يف مجيــع املــوظفني، مبــا يف ذلــك    .باإلضــرار بربنــامج حلمايــة الشــهود 

وإضـافة   .املوظفون اإلداريون، من أجل ضمان احملافظـة علـى أعلـى مسـتوى ممكـن مـن األمـان       

                                                           
وسائر احملاكم اخلاصة على الضرورة  حمكمة يوغوسالفيا السابقةو احملكمة اجلنائية الدوليةرسة تدل مما )١١(

  العملية الستخدام هذه التكنولوجيا.
  ، ٥، الصفحة املمارسات اجليدة بشأن محاية الشهود يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظمة )١٢(

  .٢٠٠٨األمم املتحدة، 
الصادرة عن جلنة الوزراء إىل الدول األعضاء بشأن محاية الشهود واملتعاونني  Rec(2005)9لس أوروبا توصية جم )١٣(

  لنواب الوزراء. ٩٢٤خالل االجتماع  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠مع العدالة، واملعتمدة من جلنة الوزراء يف 
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أيضـاً   يلـزم بالنظر إىل اإلجهاد الناجم عن العمل يف بيئة سرية مع الشهود واألسر، وإىل ذلك، 
  .قييمهم نفسياًوت نفسي ملوظفي احلمايةالدعم ال تقدمي
من أجـل محايـة الشـهود أو املتعـاونني     بصفة رئيسية وضعت برامج محاية الشهود  وقد  -٢٦
هم توفري معلومـات أو أدلـة حامسـة عـن قـادة هـذه       ميكنالعاملني ببواطن األمور الذين  العدالةمع 

ت قبـة والتنصـ  احلصول عليها بواسـطة تـدابري إنفـاذ القـانون املعتـادة (كاملرا      ميكنال  التنظيمات
    .واملخربين وغري ذلك) والذين يتطلبون، يف املقابل، احلماية

مـنح الشـهود حصـانة     ميكـن ويف بعض الدول، على سبيل املثال يف الواليات املتحدة،   -٢٧
14(.من املالحقة يف مقابل الشهادة بشأن حدث معين

ويف العادة، يتعين على الشـاهد اإلقـرار    )١٤
ويقضـي اتفـاق عـدم املالحقـة هـذا بـأن تكـون شـهادة الشـاهد           .شهادتهبالذنب قبل أن يديل ب

وبعــد اإلدالء  .وعــد تكــون قــد منحتــهأي حيــق للحكومــة ســحب فإنــه كاملــة وصــحيحة وإال 
يأخـذ  بالشهادة، جيوز للمدعي العام أن يوصي القاضي بإصدار حكم خمفف، وهي توصية قـد  

  .الالقاضي أو  ا
    

    ؤسسية على برامج احلمايةإضفاء الصفة امل  -مساًاخ  
ففـي بعـض البلـدان،    " .بطرائـق عـدة  إضفاء الصفة املؤسسية على برامج احلمايـة   ميكن  -٢٨

محايـة الشـهود خـارج احملكمـة     نَّ يعترب جهاز الشرطة البيئة الطبيعية اليت يقـام فيهـا الربنـامج، أل   
الفصـل بـني    ان أخـرى، فـإنَّ  وأمـا لـدى بلـد    .تعتَبر وظيفة من وظائف الشـرطة يف املقـام األول  

له قيمة أعلى يف ضـمان املوضـوعية والتقليـل    أنَّ وظيفة احلماية ووظيفة التحقيق ينظر إليه على 
إىل أدىن حــد مــن املخــاطرة احملتملــة يف أن يصــبح، مــن دون قصــد، القبــولُ يف الربنــامج حــافزاً  

ــداهنا أو حيتاجــان إليهــا  الشــرطة أو االدعــاء أنَّ للشــهود علــى تقــدمي شــهادة زور يظنــون     .يري
[تسـند] املسـؤولية عـن إدارة     وحيث تكون محاية الشهود وظيفة مـن وظـائف الشـرطة أساسـاً    

                                                           
ن استخدام شهادة الشاهد نفسه هناك نوعان من احلصانة. "حصانة االستخدام" متنع املدعي العام فقط م )١٤(

أي أدلة مستمدة منها ضد الشاهد، ولكنها تسمح مبالحقة الشاهد باستخدام أدلة يحصل عليها على  أو
حنو مستقل عن شهادة الشاهد احملصنة. ويف هذه احلالة يتعين على احلكومة أن تثبت أنَّ األدلة مستندة 

نة. وأما "احلصانة التعاقدية (أو الكاملة/الشاملة)" فتحمي مصدر مستقل ومشروع غري الشهادة احملص إىل
الشاهد متاماً من أي مالحقة يف املستقبل بشأن جرائم تتعلق بشهادته. فعلى سبيل املثال، إذا شهد الشاهد 

بشأن مشاركته يف عملية لبيع املخدرات، ال جيوز فيما بعد اامه جبرمية مستمدة من الشهادة احملصنة. 
  متنح احلكومة هذا النوع من احلصانة إالّ فيما ندر. وال



 

10 V.13-85864 
 

CTOC/COP/WG.2/2013/2  

15(".هذه الربامج إىل املدير التنفيذي لقوات الشـرطة 

مـن املهـم للغايـة تـوفري      ومـع ذلـك، فـإنَّ    )١٥
إلداريـة والعملياتيـة) للوحـدة    إمكانية االنفراد واالستقالل الذايت (من حيـث البنيـة التنظيميـة وا   

16(".السرية املسؤولة عن تنفيذ برنامج احلماية، عن بقية أقسام جهاز الشـرطة 

ولـيس الغـرض    )١٦
فقط على استقالهلا عن وظـائف التحقيـق الـيت تضـطلع ـا الشـرطة وإمنـا         من ذلك هو احملافظة

قـد حيـاول موظفـون مـن     لالسـتطالع و  ميالـة فالشـرطة بطبيعتـها    .أيضاً لضمان سالمة الربنامج
 .ا قد يعرض أمن الشهود أو سـالمة الربنـامج للخطـر   مم ،خارج الربنامج التماس معلومات عنه

، ، أسـتراليا االحتـاد الروسـي   وتشمل البلدان اليت تأخذ فيها الشرطة بزمام برامج محايـة الشـهود  
ــا، ســلوفاكيا، الســويد  ــة اخلاصــة)   ، أملاني ــغ اإلداري ــا،  ، الصــني (منطقــة هونــغ كون ــدا، التفي كن

17(.اململكة املتحدة، النرويج، النمسا، نيوزيلندا

١٧(  
 تعـادل خاضعة لسلطة وويف بلدان أخرى، تكون الربامج منفصلة تنظيمياً عن الشرطة   -٢٩

ــا ومــن تلــك البلــدان مــثالً وزارة العــدل أو وزارة الداخليــة أو املــدعي العــام،   جنــوب و بلغاري
18(.الواليات املتحدةو نداهولو كولومبياو الفلبنيو أفريقيا

١٨(  
امج لــوزارة العــدل، توجــد هيئــة إشــرافية متعــددة ضــع فيهــا الــربختويف بعــض البلــدان الــيت   -٣٠

التخصصــات مشــكّلة مــن ممــثلني رفيعــي املســتوى مــن ســلطات إنفــاذ القــانون وســلطات االدعــاء   
ئــة أن تتخـذ قــرارات  وجيــوز هلـذه اهلي  .والسـلطات القضـائية واحلكوميــة وأحيانـا مــن اتمـع املـدين     

وجيوز هلا أن متارس بعـض اإلشـراف علـى تنفيـذ      .بشأن مسائل من قبيل القبول يف الربنامج وإهنائه
  .ويوجد لدى إيطاليا وصربيا مثل هذه النماذج .الربنامج وتقدمي مشروع امليزانية إىل احلكومة

وأنشـأت   ٢٠٠٦مايـة الشـهود لعـام    حب اخلـاص  ا، عدلت كينيا قانوهنـ ٢٠١٠ويف عام   -٣١
وكالــة حلمايــة الشــهود مســتقلة عــن الشــرطة وســلطات االدعــاء علــى الســواء، ولــديها أيضــاً    

ويتشكل هذا الـس مـن وزيـر العـدل ووزيـر املاليـة ورئـيس دائـرة األمـن           ."جملس استشاري"
ــة       ــة العامــة ورئــيس اللجنــة الوطني الــوطين ومفــوض الشــرطة ومفــوض الســجون ورئــيس النياب

وتتمثل الوظيفة الرئيسية للمجلس يف إسـداء املشـورة للوكالـة عمومـاً      .قوق اإلنسانالكينية حل
ــق بصــياغة         ــا يتعل ــانون، وال ســيما فيم ــا مبوجــب الق ــة صــالحياا وأداء وظائفه بشــأن ممارس

                                                           
)١٥( ٤٥، الصفحة دة بشأن محاية الشهود يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظمةاملمارسات اجلي ،

  .٢٠٠٨املتحدة،  األمم
  .٤٦املمارسات اجليدة، الصفحة  )١٦(
  .٤٦املرجع نفسه، الصفحة  )١٧(
  .٤٦الصفحة املرجع نفسه،  )١٨(
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سياساا اخلاصة حبماية الشهود واإلشراف اإلداري العام واملوافقة على مشروع امليزانية وغـري  
 .حسب االقتضاء طبقاً لقانون محاية الشهود أو غريه من القوانني ذلك من الوظائف

تنظــيم بــرامج محايــة الشــهود يف أقســام معنيــة بالضــحايا   ميكــنوداخــل هــذه الفئــات،   -٣٢
أيضــاً تقســيمها تبعــاً  ميكــنو .وســائر أنــواع الشــهود، مثــل املتعــاونني مــع الســلطات القضــائية 

  .وما إىل ذلك لوجستياتوالللمسؤوليات، مثل اإلدارة والعمليات 
تغـيري أمــاكن إقامـة وهويــة الشـهود وأفــراد أسـرهم عمليــة معقــدة      وجتـدر مالحظــة أنَّ   -٣٣

فـالتغيريات الـيت تطـرأ علـى حيـاة الشـخص والقواعـد الـيت          .ومكلفة من منظور برنامج احلماية
د أسـرته،  يتعين اتباعها قد تكون عسرية على الشخص املتمتـع باحلمايـة، وخصوصـاً علـى أفـرا     

وعــالوة علــى ذلــك، إذا   .وقــد تــؤدي إىل االكتئــاب وكــذلك إىل اضــطرابات نفســية أخــرى   
 تعرض أمن الشاهد للخطر، ولو حىت على حنو عرضي، فإنه يتعين تغيري مكان إقامتـه هـو وأيٍّ  

وبـالنظر إىل مـا    .من أفراد أسرته مرة أخرى واسـتهالل عمليـة التكيـف واالنـدماج مـن جديـد      
كــان اإلقامــة واهلويــة مــن أثــر علــى حيــاة األشــخاص املتمــتعني باحلمايــة، وكــذلك إىل  لتغــيري م

النفقات املالية الـيت يتكبـدها الربنـامج، فإنـه يعتـرب مـن تـدابري املـالذ األخـري وال يناسـب سـوى            
  .عدد قليل من الشهود

اهلياكـل  األهم من موقع الربنامج هو ضرورة أن يكـون متسـقاً مـع     إنَّفوخالصة القول   -٣٤
والوظــائف احلكوميــة القائمــة وأن يســتويف مبــادئ الفصــل عــن وكــاالت التحقيــق واالســتقالل    

وتشمل االعتبارات املهمـة األخـرى القـدرة علـى تبـادل       .التشغيلي عن الشرطة وسرية العمليات
 .املعلومات السرية مع الوكاالت الوطنية األخرى وأيضاً مـع بـرامج احلمايـة يف البلـدان األخـرى     
  .وأخرياً، ينبغي أن يكون املوظفون التشغيليون قادرين على محل األسلحة النارية واستخدامها

    
    التعاون الدويل ألغراض تغيري مكان اإلقامة  -سادساً  

ــة     -٣٥ ــيري مكــان اإلقام ــدة لتغ ــة املتزاي ــدويل للشــهود وســائر     ترجــع األمهي ــى الصــعيد ال عل
املتنامي للجرمية املنظمة عرب الوطنية والصـعوبات الـيت    األشخاص املتمتعني باحلماية إىل التهديد
مــن أنَّ ونتيجــة لــذلك، جيــد عــدد متزايــد مــن البلــدان  .تصــادفها الــدول علــى الصــعيد الــوطين

الضروري إنشاء برامج سرية حلماية الشهود من أجـل تنسـيق وتـوفري اخلـدمات الالزمـة لتغـيري       
الــدول املتلقيــة للطلبــات لتــوفري  تعــاونيتطلــب ذلــك  بيــد أنَّ .أمــاكن إقامــة الشــهود وهويتــهم

وضـع  توسـيع نطـاق   ومـن مث، فهنـاك حاجـة قويـة إىل      .الدعم واحلمايـة لشـهود الـدول الطالبـة    
  .املعايري وإسداء التعاون يف هذا اال على الصعيدين اإلقليمي والدويل
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ل كنـدا أو االحتـاد   (مثـ  ةغرافيـ مبا فيه الكفاية من حيث املساحة اجلوهناك بلدان كبرية   -٣٦
فيهــا تغــيري  ميكــنالروســي) أو مــن حيــث عــدد الســكان (مثــل إيطاليــا أو الواليــات املتحــدة)   

بالنسبة ألغلب البلدان، ال ميثل تغـيري   ولكن .أماكن إقامة الشهود بأمان داخل احلدود الوطنية
ر أمـاكن إقامـة الشـهود    مكان اإلقامة داخل إقليمها خياراً صاحلاً، ويتعين عليهـا بالتـايل أن تغيـ   

وهلـذا   .إىل دولة أخرى تكون مستعدة لتـوفري مسـتوى مقبـول مـن احلمايـة وقـادرة علـى ذلـك        
  .السبب، يتسم التعاون الدويل يف هذا الصدد بأمهية حامسة

ومـن   .حتقيق التعاون الدويل من أجل محاية الشهود بوسائل رمسية وغـري رمسيـة   ميكنو  -٣٧
يـة الشـهود أن يضـفي صـفة رمسيـة علـى هـذه الطريقـة إلسـداء          شأن عقـد اتفـاق خبصـوص محا   

أن يوسع من اخليارات املتاحة للبلد مقارنةً بالتـدابري املطبقـة حمليـاً     ميكناملساعدة الدولية، كما 
وال تتصدى االتفاقات القائمة بشـأن املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة بـني الـدول،         .فقط

ألة تغــيري أمــاكن إقامــة الشــهود أو التعــاون الــدويل يف جمــال احلمايــة،   يف أغلــب األحــوال، ملســ
الـدعاوى واإلدالء  يف نظـر  الولكنها قد تتضمن جوانـب أقـل ختصصـاً مـن محايـة الشـهود مثـل        

  .بالشهادة يف احملاكم األجنبية
 .وقــد اتبعــت الــدول نهجــاً خمتلفــة يف ســبيل إضــفاء الصــفة الرمسيــة علــى هــذا التعــاون      -٣٨
من اتفاقية اجلرمية املنظمة تـنص علـى أن تنظـر الـدول األطـراف يف إبـرام اتفاقـات أو         ٢٤ملادة فا

ترتيبات مع الدول األخرى من أجل تغيري أماكن اإلقامة على الصـعيد الـدويل للشـهود املتمـتعني     
إضفاء صفة رمسيـة علـى التعـاون بـني الـدول بواسـطة التشـريعات أو مـذكرات          ميكنو .باحلماية

  .هلذا التعاون أن جيري على أساس غري رمسي، وهو ما يسمح باملرونة ميكنفاهم، كما الت
اسـتخدام اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة كأسـاس قـانوين للتعــاون        ميكـن وعـالوة علـى ذلـك،      -٣٩

بشــأن تغــيري مكــان اإلقامــة، مثلمــا فعلــت ســلوفينيا عنــدما اســتخدمت االتفاقيــة، يف معــرض      
باحلماية، إلضافة حكـم َمـَنح سـلطة احلمايـة صـالحية التعامـل مباشـرة        تعديلها لقانوهنا اخلاص 

الـدول تسـتطيع أيضـاً إسـداء     أنَّ وجتـدر مالحظـة    .مع سلطات احلماية األخرى يف هذا الصدد
  .التعاون كأطراف ثالثة دون أن تشارك مباشرة يف محاية شاهد معين أو تغيري مكان إقامته

ــه التشــريعات     وبصــرف النظــر عــن الشــكل الــذي    -٤٠ ــذي تملي ــار أو ال ــه االختي يقــع علي
تغــيري أمــاكن إقامـة األشــخاص علــى الصـعيد الــدويل وتــدابري   أنَّ الوطنيـة، ينبغــي التأكيــد علـى   

وبالتـايل فسـوف تحـدد علـى األرجـح       ،احلماية الـيت تنطبـق علـيهم سـتكون فريـدة مـن نوعهـا       
  .حسب كل حالة
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لـدويل يتمثـل يف الثقـة بـني سـلطات احلمايـة وفهـم        ورمبا كان أهم عنصـر يف التعـاون ا    -٤١
فائـدة   السـبل أحـد أكثـر    ويف هـذا الصـدد، فـإنَّ    .األطراف لقدرات ومتطلبات بعضـها الـبعض  

لبنــاء الثقــة يف إنشــاء الــربامج اجلديــدة يتمثــل يف إجــراء االتصــاالت مــع الــربامج يف الــدول          
  .األخرى، مبا يف ذلك عن طريق طلب املشورة والتدريب

دون  وأوتتمثــل طريقــة أخــرى لبنــاء الثقــة والصــالت يف اســتخدام الشــبكات اإلقليميــة    -٤٢
علــى ســبيل املثــال، توجــد شــبكة مــن بــرامج احلمايــة األوروبيــة تشــرف   ففــي أوروبــا .اإلقليميــة

تمـع  وجت )(اليوروبـول) (مكتـب الشـرطة األورويب   عليها الوكالة األوروبية املعنية بإنفـاذ القـانون   
ويقوم اليوروبول بـدور مركـز االتصـال فيمـا يتعلـق بـالتطورات املهمـة الـيت تـؤثر علـى            .بانتظام

 .برامج محاية الشهود يف أوروبا، كما حيـتفظ بقاعـدة بيانـات خاصـة بتشـريعات محايـة الشـهود       
راً ويعقـد اليوروبـول مـؤمت    .وهو يتيح أيضاً وسيلة اتصال مأمونة فيمـا بـني بـرامج محايـة الشـهود     

إلقامــة أن يكــون فرصــة مهمــة  ميكــنبــرامج محايــة الشــهود املعتمــدة،  كــلِّســنوياً مفتوحــاً أمــام 
وقد عقدت دائرة احلـراس يف الواليـات املتحـدة أيضـاً عـدداً مـن املـؤمترات         .الشبكات فيما بينها

ــاون وتوســيع املناقشــة بشــأن         ــة التع ــى إقام ــا ســاعد عل ــة الشــهود، مم ــة حبماي ــة املعني ــذا الدولي ه
عــدداً مــن االجتماعــات  املعـين باملخــدرات واجلرميــة  وإضــافة إىل ذلــك، نظــم املكتــب .املوضـوع 
ويف أوروبـا الشـرقية ومنطقـة     ٢٠٠٧بشـأن هـذا املوضـوع يف أمريكـا اجلنوبيـة يف عـام        اإلقليمية

  .٢٠٠٩ويف شرق أفريقيا يف عام  ٢٠٠٨القوقاز يف عام 
    

    املكتب التعاون التقين املقدم من  -سابعاً  
، استهل املكتب مبادرة لدعم الدول األعضاء يف تعزيز األطر القانونيـة  ٢٠٠٥يف عام   -٤٣

19(.والقدرات التشغيلية فيما يتعلق حبماية الضحايا والشهود

وإضافة إىل ذلـك، يـوفّر املكتـب     )١٩
 االجتـار باألشـخاص وريـب املهـاجرين    الدعم بشأن تعزيز قدرات الـدول األعضـاء علـى منـع     

 يـدة املمارسـات اجل منها " من األدوات، استحدث املكتب عدداًوهلذا الغرض،  .التصدي هلماو
20(،"بشأن محايـة الشـهود يف اإلجـراءات اجلنائيـة املتعلقـة بـاجلرائم املنظمـة       

جمموعـة أدوات  و" )٢٠

                                                           
استهلت هذه املبادرة من خالل ما يعرف اآلن بالربنامج العاملي ملساعدة الدول على تعزيز قدراا بشأن منع  )١٩(

). وإضافة إىل ذلك، تَتناول مسائل مساعدة GLOT/32اجلرمية املنظمة واخلطرية ومكافحتها التابع للمكتب (
  .االجتار باألشخاص وريب املهاجرينرامج املكتب العاملية املعنية بالضحايا ومحاية الضحايا والشهود يف إطار ب

)٢٠( صلاملعلومات اليت  استناداً إىل هذا الدليلحدث استاليت  عليها خالل سلسلة من االجتماعات اإلقليمية ح
  منظمة دولية. ١٥بلداً و ٦٠عقدها املكتب وشارك فيها بنشاط ممثلون خرباء من أكثر من 



 

14 V.13-85864 
 

CTOC/COP/WG.2/2013/2  

(تتضمن فصالً عـن محايـة الشـهود،    "ملكافحة االجتار باألشخاص
21

دليـل التـدريب املتعمـق    و" )٢١
و"الــدليل اخلــاص بتــدابري العدالــة اجلنائيــة   ،"اء ومالحقــة عمليــات ريــب املهــاجرين الستقصــ

بشأن العدالة يف األمـور املتعلقـة باألطفـال ضـحايا      و"كتيب ،لدعم ضحايا األعمال اإلرهابية"
("،اجلرمية والشهود عليها

22

وكذلك مبادئ توجيهية بشأن التشريعات النموذجية وإجـراءات   )٢٢
    .ريةالتشغيل املعيا

وعالوة على ذلك، جيري املكتب تقييمات قانونية ومؤسسية ويـوفِّر املسـاعدة للـدول      -٤٤
طـراف الفاعلـة يف   األورفع املكتب مسـتوى وعـي    .بشأن صياغة القوانني واللوائح أو تدعيمها

ويف عهـد أقـرب، اسـتعرض     .جمال العدالة اجلنائية أيضاً بأمهية محاية الشـهود وأبعادهـا العديـدة   
، عـرض املكتـب   ٢٠١٣ويف عـام   .كتب تشـريعات أوغنـدا بشـأن محايـة الضـحايا والشـهود      امل

بشأن محاية الضحايا والشهود يف عدة حلقات عمـل تدريبيـة    يدةمعلومات عن املمارسات اجل
  .احملكمة اجلنائية الدوليةنظِّمت لفائدة دول أفريقية بالتعاون مع 

واإلرشـاد والـدعم املتخصـص للـدول مـن أجـل إنشـاء         ويوفِّر املكتب املساعدة التقنيـة   -٤٥
ويف عـام   .كمـا يـدعم التعـاون الـدويل واإلقليمـي يف هـذا اـال       ، قدرات بشأن محايـة الشـهود  

، قُـــدم التـــدريب إىل جملـــس حقـــوق اإلنســـان يف أوغنـــدا بشـــأن العمـــل مـــع الشـــهود  ٢٠١٣
ــوظفني مـــن   ــهم وإىل مـ ــحايا ومحايتـ ــةوالضـ ــا املديريـ ــة بالفسـ ــادية يف  املعنيـ ــرائم االقتصـ د واجلـ

  .معهد الدراسات األمنيةبوتسوانا، وذلك يف اجتماع نظّمه 
، بدأ املكتب دعم حكومـة كينيـا يف إنشـاء برنـامج     ٢٠٠٨وعلى سبيل املثال، يف عام   -٤٦

وعــين املكتــب مستشــاراً عمــل مــع املــوظفني احلكــوميني علــى تنقــيح اإلطــار  .حلمايــة الشــهود
الـدعم  وإضافة إىل ذلك، وفَّر املستشـار   .د اعتمد الربملان الكيين ذلك الحقاًالقانوين القائم، وق

ــة الشــهود   إل ــدة حلماي ــة جدي ــدريب      .نشــاء وكال ــة أنشــطة، إعــداد الت ــك، يف مجل ــد مشــل ذل وق
، والترتيبـــات اخلاصـــة بـــالتوظيف، واإلجـــراءات التشـــغيلية،  الوكالـــة وتقدميـــه، ووضـــع هيكـــل

املستشار أيضاً التعاون مع وحدات محاية الشـهود يف بلـدان أخـرى،    ر ويس .واملعدات، وامليزانية
ونتيجـة لـذلك، تسـتطيع كينيـا اآلن      .رت أيضـاً املشـورة والتـدريب   منها جنوب أفريقيا، اليت وفَّـ 

  .يدةتوفري احلماية للشهود يف قضايا اجلرمية املنظمة واخلطرية، وذلك وفقاً للممارسات اجل

                                                           
  ).٢٠٠٨(الطبعة الثانية، تشرين األول/أكتوبر  وعة أدوات ملكافحة االجتار باألشخاصجمم )٢١(
  يتاح املزيد من املعلومات يف املوقع  )٢٢(

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside.  

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/tools.html?ref=menuside
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دعم الـ املسـاعدة التقنيـة الـيت اضـطلع ـا املكتـب يف        أعمـال مـن  وَتمثِّل عنصر حاسـم    -٤٧
خاصة من الدول اليت وفَّر خرباؤهـا الـدروس   والتعاون املقدمني من اليوروبول، وكذلك بصفة 

أملانيـا  وأسـتراليا  املستفادة من جتارم الوطنية خالل التقييمات وحلقات العمل التدريبيـة، مثـل   
  .والواليات املتحدةالنمسا وهولندا وة إيطاليا واململكة املتحدو

تعــاون املكتــب أيضــاً مــع مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان مــن أجــل دعــم   يو  -٤٨
، تعـاون  ٢٠١٣ويف عـام   .بشـأن محايـة الضـحايا والشـهود     يـدة إذكاء الـوعي واملمارسـات اجل  

  .روانداوغندا املكتب مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من أجل دعم حكوميت أو
تعاون املكتب أيضاً مع احملكمة اجلنائية الدولية من أجل بناء القـدرات الوطنيـة بشـأن    يو  -٤٩

  .محاية الضحايا والشهود على أساس مبدأ التكامل، كما تعاون مع حماكم خاصة أخرى
وإضــافة إىل ذلــك، شــارك املكتــب يف حلقــات عمــل وحلقــات دراســية، مثــل الــدورة    -٥٠

بشــأن "ضــمان محايــة الشــهود واملــبلغني عــن املخالفــات وتعــاوهنم"    ١٤٩الدوليــة الـــالتدريبيــة 
لفائـدة بلـدان جنـوب شـرق      يـدة ) واحللقة الدراسية اإلقليمية الرابعة عـن احلوكمـة اجل  ٢٠١١(

) الـيت استضـافها   ٢٠١٠آسيا بشأن "ضمان محاية الشهود واملبلغني عن املخالفات وتعاوهنم" (
  .التابع لألمم املتحدة جرام ومعاملة ارمنياألقصى ملنع اإلمعهد آسيا والشرق 

    
    حلماية الضحايا والشهودقانونية أطر  اشتراعتوصيات بشأن تدعيم و/أو   -ثامناً  

قد تؤثر تدابري احلماية على حقوق املـدعى عليـه كمـا قـد تـؤثر علـى حقـه يف حماكمـة           -٥١
ســبة لألشــخاص املتمــتعني باحلمايــة واألطــراف بالن تبعــات هامــةوقــد يكــون هلــا أيضــاً  .عادلــة
وإضافة إىل ذلك، تتطلب حاجة الدول إىل التعاون وتبادل املعلومات السـرية ألغـراض    .الثالثة

مايـة  احلبـرامج  أن تكـون  ومـن مث، "ينبغـي    .محاية الشهود درجةً من التنسـيق املركزي/الـوطين  
23(".لسياسة العامـة املتبعـة  قائمة إما على أساس من التشريع وإما على أساس من ا

ويف أغلـب   )٢٣
الــدول، تــرد األحكــام العامــة الــيت تقضــي حبمايــة الضــحايا والشــهود يف مــدونات اإلجــراءات   

  .اجلنائية وقوانني الشرطة وقواعد احملاكم ويف التشريعات اخلاصة
 [فــ] "ومل تستخدم مجيع الدول اليت أنشأت برامج حلماية الشهود التشـريعات هلـذا الغـرض،      -٥٢

24(."تفصيلي ال حيول دون تطبيق تدابري احلماية بكامل جمموعها املتنوععدم وجود إطار قانوين 

٢٤(  
                                                           

)٢٣( األمم املتحدة دة بشأن محاية الشهود يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنظمةاملمارسات اجلي ،
  .٤٣، الصفحة ٢٠٠٨

  .٤٤املرجع نفسه، الصفحة  )٢٤(
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االجتاه احلديث بالنسبة إلنشاء برامج سـرية حلمايـة الشـهود يتمثـل يف اشـتراع      أنَّ بيد   -٥٣
ــة الشــهود مث اســتعراض     قائمــة أو  أحكــامأي الــدول لتشــريعات خاصــة إلنشــاء بــرامج حلماي

  .تنقيحها، حسب االقتضاء
وعنــدما تقــوم الــدول باســتعراض التشــريعات القائمــة أو تقــرر اشــتراع إطــار قــانوين       -٥٤

احلكومــات فريقــا عــامال مشــتركا بــني      تنشــئ حلمايــة الشــهود، فقــد يكــون مــن املفيــد أن     
إنشــاء مثــل هــذا اإلطــار، مبــا يف ذلــك الســلطات القضــائية  ب معنــينيالوكــاالت يضــم مــوظفني 

ــار      ووزار ــة باالجتـ ــة املعنيـ ــدات اخلاصـ ــوظفي الوحـ ــل مـ ــاء، مثـ ــلطات االدعـ ــدل و/أو سـ ة العـ
باألشخاص وريب املهاجرين، وغريهم، وكذلك مجيع وكـاالت إنفـاذ القـانون ذات الصـلة،     

  .السجون ومصلحةاهلجرة واحلدود  دوائرمبا يف ذلك 
راع قــوانني جديــدة وعــالوة علــى ذلــك، تقــدم إىل الــدول الــيت تقــوم بتــدعيم أو اشــت     -٥٥

 التاليـة  غري احلصـرية  قائمةُالمستندة إىل القانون النموذجي حلماية الشهود الذي وضعه املكتب 
25(:بهالقيام  من التوصيات مبا ينبغي

٢٥(  
ة برنامج محايـة الشـهود وسـلطات محايـة الشـهود والوحـدة الـيت        تعريف ماهي  (أ)  

  ستضطلع بوظائف سلطات احلماية؛
) حتديـد نـوع تـدابري احلمايـة املطبقـة      ١احلماية، مثـل (  هيئةوليات حتديد مسؤ  (ب)  

إعداد تقـارير   )٣) إعداد ميزانيات متويل الربنامج؛ و(٢مع مراعاة توصيات وحدة احلماية؛ و(
(أنشطة الزمة أخرى لتنفيذ الربنامج؛أي ب االضطالع) ٤األداء السنوية؛ و(

26

٢٦(  
اذ قــرارات بشــأن الشــهود املقبــولني يف  اختــيف احلمايــة  هيئــةضــمان اســتقالل   (ج)  

  الربنامج وبشأن تطبيق تدابري احلماية؛  
ويف هـــذا  .لقــانون مبقتضــى ا تعريــف الشــخص الــذي جيــوز متتعــه باحلمايــة         (د)  

بري احلماية، كحد أدىن، أفراد األسرة أو سائر األشـخاص الـذين   االصدد، يوصى بأن تشمل تد
بب عالقتـهم بالشـخص املتمتـع باحلمايـة أو صـلتهم      قد تتعرض حيام أو سالمتهم للخطر بس

27(.الوثيقة به

أن تنطبق علـى عـدد كـبري مـن      ميكنتدابري احلماية أنَّ وينبغي للدول أن تراعي  )٢٧
  توفري بعض املرونة يف هذا الصدد؛ قد يكون من املناسباألشخاص وأنه 

                                                           
. ٢٠٠٨ضعه املكتب يف عام تستند هذه التوصيات إىل أحكام القانون النموذجي حلماية الشهود الذي و )٢٥(

  ويرد النص الكامل للقانون النموذجي يف املرفق األول كما يتاح يف املوقع الشبكي للمكتب.
  .٢انظر املرفق األول، املادة  )٢٦(
  .٣املرجع نفسه، املادة  )٢٧(
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املتعلقة بالربنـامج  املسائل  كلِّبالنسبة للسرية، النص على ضرورة التعامل مع   (ه)  
معلومـات متعلقـة بالربنـامج أو    أي إفشـاء  علـى  عاقبـة  املعلى أعلى مسـتوى مـن السـرية وعلـى     

والــالزم لتــوفري  املــرخص بــهبالقــدر ، باســتثناء إفشــائها جرميــة خطــريةباعتبــاره بتـدابري احلمايــة  
(احلماية للشخص؛

28

٢٨(  
ــة اســتهالل ضــمان   (و)   ــامج بطلــب   إمكاني ــول يف الربن ــل   القب ــن احملقــق أو وكي م

 بكــلِّ احلمايــة مشــفوعة    هيئــةالطلبــات دون تــأخري إىل    وإرســالالنيابــة أو قاضــي التحقيــق   
(أو عدم ضرورته؛ رأي مفصل بشأن ضرورة القبول يف الربنامجباملعلومات املطلوبة و

29

٢٩(  
(حماية؛للحتديد العوامل اليت يشترط توافرها للقبول يف برنامج   (ز)  

30

٣٠(  
توفريهـا، مثـل احلمايـة البدنيـة؛      ميكنألنواع العامة لتدابري احلماية اليت حتديد ا  (ح)  

تدابري أخرى الزمة لضـمان سـالمة الشـخص املتمتـع     أي وتغيري مكان اإلقامة؛ وتغيري اهلوية؛ و
(باحلماية؛ والتأكيد على أنه ينبغي جلميع التدابري أن تكون متناسبة مع مستوى اخلطر؛

31

٣١(  
ل األشخاص املتمتعني باحلماية يف برنامج محاية عقـب التوقيـع   النص على قبو  (ط)  

احلماية تبين بالتفصيل الشروط الطوعية وااللتزامـات الواقعـة علـى     هيئةعلى مذكرة تفاهم مع 
(برنامج احلماية والشهود على السواء؛

32

٣٢(  
ــةعلــى فيهــا بيــان الشــروط الــيت يتعــين    (ي)   شخصــاً مــن  تســتبعداحلمايــة أن  هيئ

(لتقديرها؛ قرار استبعاده من الربنامجنامج وتلك اليت يترك فيها الرب
33

٣٣(  
 احلماية باعتماد تدابري محايـة يف حالـة وجـود ديـد     هليئةوضع أحكام تسمح   (ك)  

(أو خطر حمدق بشخص؛
34

٣٤(  
وضع إجراء (سري) لتقدمي تظلمات األشـخاص املتمـتعني باحلمايـة ومـوظفي       (ل)  

(لمات؛احلماية والفصل يف هذه التظ
35

٣٥(  
                                                           

  .٤املرجع نفسه، املادة  )٢٨(
  .٦املرجع نفسه، املادة  )٢٩(
  .٧املرجع نفسه، املادة  )٣٠(
  .٩املرجع نفسه، املادة  )٣١(
  .١٠املرجع نفسه، املادة  )٣٢(
  .١١املرجع نفسه، املادة  )٣٣(
  .١٢املرجع نفسه، املادة  )٣٤(
  .١٥املرجع نفسه، املادة  )٣٥(
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احلمايــة ووحــدة احلمايــة واملــوظفني  هيئــةالنظــر يف مســألة مســؤولية مــوظفي   (م)  
  املتعاونني مع برنامج احلماية الذين يضطلعون بأفعاهلم حبسن نية؛

اتفاقـات سـرية    بـإبرام احلمايـة أو وحـدة احلمايـة     هليئـة  أنه يرخصالنص على   (ن)  
والدوليــة  ،نائيــة الدوليــة وســائر الكيانــات اإلقليميــةمــع الســلطات األجنبيــة املعنيــة واحملــاكم اجل

(بشأن تغيري مكان إقامة األشخاص املتمتعني باحلماية وغري ذلك من تدابري احلماية؛
36

٣٦(  
37(.صات الالزمة لتمويل الربامجضمان توفري املخص  (س)  

٣٧(  

                                                           
  .١٣املرجع نفسه، املادة  )٣٦(
  .١٤املرجع نفسه، املادة  )٣٧(
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      املرفق األول
      أحكام قانونية منوذجية بشأن إنشاء برنامج حلماية الشهود

  ١املادة 
  النطاق

  
الغرض من هذا القانون هو توفري الشروط واإلجراءات الكفيلة بضـمان محايـة خاصـة      )١(

طر أو ديد حمتمـل نـاجم   خل واملعرضنيبالنيابة عن الدولة لألشخاص احلائزين ملعلومات مهمة 
  .عن تعاوهنم مع سلطات االدعاء

    
  ٢املادة 

  محاية الشهود ووحدة احلماية هيئة
  
وتتـوىل إدارة الربنـامج    .ينشأ مبقتضى هذه األحكام برنامج حلماية الشهود (الربنـامج)   )١(

  .احلماية) هيئةمحاية الشهود ( هيئة
 املشــمولنيتنشــأ وحــدة محايــة ســرية متخصصــة مــن أجــل تــوفري احلمايــة لألشــخاص     )٢(
  .الربنامج (وحدة احلماية)ب
  :ما يليمنها مسؤوليات  احلماية تتوىل هيئة  )٣(

  منه؛ واالستبعادالبت يف القبول يف الربنامج   أ)(  
صــادرة عــن توصــيات أي مــع مراعــاة  املطبقــةالبــت يف نــوع تــدابري احلمايــة    ب)(  

  وحدة احلماية؛
  إعداد ميزانيات متويل الربنامج؛  ج)(  
ج العامــة وأدائـه وفعاليتــه علــى حنــو  مإعـداد تقريــر ســنوي عـن عمليــات الربنــا    د)(  

  لية الربنامج أو أمنه؛ميس بفعا  ال
  .أنشطة الزمة أخرى لتنفيذ الربنامجأي االضطالع ب  ه)(  

  .القرارات املناسبة وتطبيق تدابري احلماية اختاذاحلماية مستقلة يف  هيئةتكون   )٤(
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  ٣املادة 
  األشخاص اآلخرون املتمتعون باحلماية

  
، ينطبق هـذا القـانون أيضـاً    ١ادة امل مبقتضىباإلضافة إىل األشخاص املتمتعني باحلماية   )١(

على أفراد األسرة أو غريهم من األشخاص الذين تتعرض حيـام أو سـالمتهم للخطـر بسـبب     
  .عالقتهم بالشخص املتمتع باحلماية أو صلتهم الوثيقة به

    
  ٤املادة 
  السرية

  
  .اجلوانب املتعلقة بالربنامج على أعلى مستوى من السرية كلِّمع  يتعامل  )١(
وكالـة أخـرى أو فـرد آخـر لديـه علـم بتـدابري        أي احلمايـة ووحـدة احلمايـة و    حتفظ هيئـة   )٢(

ويشـمل ذلـك تقييـد نقـل      .السجالت سريةاحلماية أو شارك يف إعدادها أو إصدارها أو تنفيذها 
  .املعلومات إىل هيئات عامة أو خاصة أخرى

جرميـة  ، باعتبـاره  بتـدابري احلمايـة  معلومات متعلقة بالربنـامج أو  أي يعاقَب على إفشاء   )٣(
  .به والالزم لتوفري احلماية للشخص املرخصبالقدر  ، باستثناء إفشائهاخطرية

    
  ٥املادة 

  التعاون مع املؤسسات
  
مســألة تتعلــق بتنفيــذ الربنــامج أي احلمايــة بشــأن  هيئــةتتعــاون مؤسســات الدولــة مــع   )١(

فعاليـة مـن   ال بأسرع مـا ميكـن وبـأكرب قـدر مـن     احلماية  مع هيئةوإدارته، ويتعين عليها التعاون 
  .أجل إنشاء الربنامج وتنفيذه

اتفاقـات مـع األفـراد والقطـاع      تـربم احلماية، يف معـرض تنفيـذ الربنـامج، أن     هليئةجيوز   )٢(
  .خدمام االستفادة مناخلاص واملؤسسات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية من أجل 

    
  ٦املادة 

  لإجراء القبو
  
  .يستَهل القبول يف الربنامج بطلب من احملقق أو وكيل النيابة أو قاضي التحقيق  )١(
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 مبقتضـى املعلومات املطلوبة  بكلِّاحلماية مشفوعة  هيئةالطلبات دون تأخري إىل  ترسل  )٢(
  .أو عدم ضرورته رأي مفصل بشأن ضرورة القبول يف الربنامجبو ٧املادة 

  .دون تأخري غري مربر اً بشأنهقرار وتتخذلطلب احلماية ا هيئةتعاجل   )٣(
    

  ٧املادة 
  معايري القبول

  
  يستند القبول يف الربنامج إىل العوامل التالية:  )١(

  خطورة اجلرمية اليت يلتمس من أجلها تعاون الشخص املتمتع باحلماية؛  أ)(  
يل بـد مصـدر  أمهية شـهادة الشـخص املتمتـع باحلمايـة عنـدما ال يكـون هنـاك          ب)(  

  ؛مالحقة مرتكبيهاذا الدليل للتحقيق يف اجلرمية أو هل
  جدية التهديد الذي يتعرض له أمن الشخص املتمتع باحلماية؛  ج)(  
قدرة الشخص املتمتع باحلماية على التكيـف تبعـاً للربنـامج مـع مراعـاة مـدى         د)(  
  .األسرية هالشخصية وعالقات هوسائر مسات وبصريتهنضجِه 

    
  ٨املادة 

  ر القبولقرا
  
  .املستنرية احلماية، وهو يتطلب موافقة الشاهد هليئةالقبول يف الربنامج حصراً يعود قرار   )١(
ــه يف         )٢( ــى تعاون ــة عل ــع باحلماي ــأة الشــخص املتمت ــامج ملكاف ــول يف الربن ال يســتخدم القب

  .التحقيقات اجلنائية وما يتعلق ا من مالحقات وال للحصول على منافع مالية
    

  ٩دة املا
  تدابري احلماية

  
احلماية متناسبة مع مستوى اخلطر، وقـد تشـمل    هيئةتكون تدابري احلماية اليت تقررها   )١(

  ما يلي:
  احلماية البدنية؛  أ)(  
  تغيري مكان اإلقامة؛    ب)(  
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  تغيري اهلوية؛  ج)(  
  .تدابري أخرى الزمة لضمان سالمة الشخص املتمتع باحلماية أي  د)(  

احلمايـة أن تطلـب مــن احملـاكم تنفيـذ تـدابري للحمايــة       هليئـة لربنـامج، جيــوز  بغيـة دعـم ا    )٢(
خالل اإلدالء بالشهادة أمام احملكمة من قبيل عقد جلسات مغلقة واستخدام األمساء املسـتعارة  
والتداول بالفيديو من أجل السماح للشاهد باإلدالء بشهادته مـن موقـع أكثـر أمنـاً أو إـام أو      

  .هد أو صوتهصورة الشا متويه
  .الربنامج إطار احلماية أن تقرر أيضاً توفري تدابري دعم تتيح للشاهد االندماج يف هليئةجيوز   )٣(
    

  ١٠املادة 
  مذكرة التفاهم

  
يقَبل األشخاص املتمتعون باحلماية يف الربنامج عقب التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم مـع        )١(

  .احلماية هيئة
  .يف اإلجراءات القضائية اعقداً ملزماً قانوناً وال جيوز الطعن  ال تشكِّل مذكرة التفاهم  )٢(
توفِّر املذكرة إشعاراً بالشروط الطوعية املنطبقة يف الربنامج وتوضح، على أقل تقـدير،    )٣(

  تفاصيل ما يلي:
  أحكام و/أو شروط اإلدراج يف الربنامج؛  أ)(  
  ا؛ املرخص) ١( ٩ة يف املادة الفئات العامة لتدابري احلماية املوصوف كلِّ  ب)(  
  ادي؛املدعم أشكال الالدعم املايل وغريه من   ج)(  
احلمايــة، مبــا يف ذلــك  هيئــةموافقــة الشــاهد علــى االمتثــال جلميــع توجيهــات    د)(  

  االختبارات البدنية والنفسية؛
  ؛موافقة الشخص املتمتع باحلماية على عدم تعريض سالمة الربنامج أو أمنه للخطر  ه)(  
القانونيـة   همسـؤوليات  كـلِّ موافقة الشخص املتمتع باحلماية على اإلفصاح عـن    و)(  
ــ ــذه         هوالتزامات ــتيفاء ه ــة اس ــى طريق ــة عل ــع باحلماي ــة الشــخص املتمت ــب موافق ــة، إىل جان املالي

  االلتزامات أو املسؤوليات؛
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أي احلمايـــة عـــن  هليئـــةموافقـــة الشـــخص املتمتـــع باحلمايـــة علـــى اإلفصـــاح    ز)(  
أي اءات جنائية أو مدنية أو متعلقة باإلفالس سابقة أو قيـد النظـر، وكـذلك عـن معرفتـه بـ      إجر

  إجراءات من هذا القبيل قد تنشأ عقب قبوله يف الربنامج؛
الشخص املتمتع باحلمايـة   تستبعداحلماية أن  هليئةيف ظلها  ميكنالشروط اليت   ح)(  

  .من الربنامج
    

  ١١املادة 
  مجمن الربنا االستبعاد

  
  :انالتالي طاناحلماية الشخص املتمتع باحلماية من الربنامج إذا توافر الشر تستبعد هيئة  )١(

  َرفْض الشخص املتمتع باحلماية كتابةً مواصلة توفري احلماية له؛  أ)(  
  .انقطاع احلاجة إىل توفري تدابري احلماية  ب)(  

ــةجيــوز   )٢( ــة أن  هليئ ــع   تســتبعداحلماي ــامج إذا   الشاهد/الشــخص املتمت ــن الربن ــة م باحلماي
  توافرت الشروط التالية:

  انتهاك الشخص املتمتع باحلماية لشروط مذكرة التفاهم؛  أ)(  
إدالء الشخص املتمتع باحلمايـة عمـداً مبعلومـات خاطئـة أو مضـللة لسـلطات         ب)(  

  احلماية؛هليئة التحقيق أو املالحقة أو 
عـرض سـالمة الربنـامج للخطـر أو     انتهاج الشخص املتمتـع باحلمايـة سـلوكاً ي     ج)(  
وحـدة  املعقولـة الصـادرة عـن    تعليمـات  الطلبـات و ال لكلِّ هقواعد الربنامج أو امتثالب عدم تقيده

  الذين يوفرون له احلماية؛ ينياحلكوم وظفنياملو سؤولنياملاحلماية، مثل طلبات وتعليمات 
  ارتكاب الشخص املتمتع باحلماية جلرمية؛  د)(  
القضــائية والشــهادة يف اإلجــراءات املتمتــع باحلمايــة التعــاون  رفــض الشــخص  ه)(  

  .علناً، حسب االقتضاء، على حنو كامل وصادق
    

  ١٢املادة 
  تدابري الطوارئ

  
احلمايـة أن   هليئـة يف حالة وجود ديد أو خطـر حمـدق بالشـخص املتمتـع باحلمايـة، جيـوز         )١(

  .ويتعين إقامة الدليل على السمة امللحة للحالة .قَّتعلى أساس مؤ ٩يف املادة  املبينةتعتمد التدابري 
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احلمايـة أن الشـاهد    هيئةتتوقف هذه التدابري عقب انتهاء حالة الطوارئ أو إذا قررت   )٢(
  .غري مؤهل للقبول يف الربنامج

  .القبول يف الربنامج ضمنياً تدابري الطوارئب ال يستتبع األخذ  )٣(
    

  ١٣املادة 
  التعاون الدويل

  
اتفاقـات سـرية مـع السـلطات األجنبيـة       بـإبرام احلمايـة أو وحـدة احلمايـة     يرخص هليئة  )١(

الدوليـة بشـأن تغـيري مكـان إقامـة       وأاملعنية واحملاكم اجلنائية الدولية وسـائر الكيانـات اإلقليميـة    
  .األشخاص املتمتعني باحلماية وغري ذلك من تدابري احلماية

    
  ١٤املادة 

  امليزانية
  
)١(  درِج الدولة يف امليزانية الوطنية املخصصات الالزمة لتمويل الربنامج وتشغيلهت.  
    

  ١٥املادة 
  التظلمإجراء 

  
مــات األشــخاص املتمــتعني باحلمايــة ومــوظفي وحــدة يوضـع إجــراء ســري لتقــدمي تظلّ   )١(

  .احلماية والفصل يف هذه التظلمات
  ١٦املادة 

  عدم املسؤولية
  
أو  ٥يف املـادة   املـذكورة مـن املؤسسـات    أو وحدة احلماية أو أيٌّاحلماية  هيئةال تكون   )١(

إجـراء أو دعـوى أو إجـراءات متعلقـة بفعـل اضـطلعوا بـه أو فــام         مسـؤولني عـن أي   موظفوهـا 
ة يف معرض ممارستهم للصالحيات املمنوحة هلم مبوجب هذا القانوناالضطالع به حبسن ني.  
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