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�أو ًال 	-مق ِّدمة
اخللفية
 -١رك ��زت ُن ُظم العدال ��ة اجلنائية على م ّر تاريخه ��ا �إىل حد كبري على اعتقال مرتكب ��ي اجلرمية ومالحقتهم
ومعاقبته ��م� ،أما دور �ضحاي ��ا اجلرمية فكثريا ما اقت�صر على �صفتهم ك�شه ��ود �أو �أُ�سقط يف غياهب الن�سيان .ومع
ذل ��ك ،ف� َّإن اعتماد اجلمعي ��ة العامة للأمم املتحدة يف عام � 1985إعالن مبادئ الع ��دل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا
الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،الذي يحتوي على واحد وع�شرين تدبري ًا مو�صى به بهدف ت�أمني االحتكام
�إىل العدال ��ة واملعاملة املن�صفة و�ضمان ر ِّد احلقوق والتعوي�ض وامل�ساعدة االجتماعية لل�ضحايا ،م َّثل تغيرُّ ًا بارز ًا يف
ت�صد يف جمال العدالة اجلنائية تت�سم باملزيد م ��ن الرتكيز على ال�ضحايا .وقد
النه ��ج امل َّتب ��ع �صوب اتخاذ تداب�ي�ر ٍّ
وفَّر الإعالن الأ�سا�س الذي ا�ستند �إليه التطوير والتنفيذ الالحقان للمعايري والقواعد الدولية يف ما يتعلق باملعاملة
العادل ��ة ل�ضحاي ��ا اجلرمية �ضمن النظم القانوني ��ة ونظم العدالة اجلنائية ،وفق ًا ل�سي ��ادة القانون وحقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية.
 -٢وبينم ��ا ال يخ� ��ص الإعالن �ضحاي ��ا الإرهاب على وج ��ه التحديد ،فهو ينطب ��ق على هذه الفئ ��ة �ش�أنها �ش�أن
�سائ ��ر الفئ ��ات ،كم ��ا � َّأن املب ��ادئ التي يحت ��وي عليها ع ��ززت ال�صك ��وك والرتتيب ��ات الدولية واملتع ��ددة الأطراف
الالحق ��ة املتعلق ��ة باملعاملة العادلة ل�ضحاي ��ا الإرهاب وبحقوق ه� ��ؤالء ال�ضحايا يف �إطار العدال ��ة اجلنائية و�أ َّثرت
يف تل ��ك ال�صك ��وك والرتتيب ��ات .وع�ل�اوة على ذل ��ك� ،أُق َّر داخ ��ل الأمم املتحدة بو�ض ��ع �ضحايا الإره ��اب ودورهم
وحقوقه ��م �ضم ��ن �إجراءات العدال ��ة اجلنائي ��ة باعتبارها جزءا ال يتج ��ز�أ من الأط ��ر الف َّعالة ملكافح ��ة الإرهاب،
عل ��ى النح ��و املع�ت�رف ب ��ه يف ا�سرتاتيجي ��ة الأمم املتح ��دة العاملي ��ة ملكافح ��ة الإره ��اب وق ��رارات جمل� ��س الأم ��ن
()1
واجلمعية العامة.
 -٣وق ��د ج ��رى تكليف املكتب ،من خالل فرع منع الإرهاب التابع ل ��ه ومبوجب قرارات اجلمعية العامة ،بتقدمي
امل�ساع ��دة التقني ��ة �إىل الدول الأع�ض ��اء يف تنفيذ التزاماتها مبوجب � 19ص ّك ًا دول ّي� � ًا ملكافحة الإرهاب مت التفاو�ض
قرارات
ب�ش�أنه ��ا حت ��ت مظل ��ة الأمم املتحدة ،وكذلك قرارات جمل� ��س الأمن ذات ال�صلة مبكافحة الإره ��اب ،وهي
ٌ
ملزِ مة مبوجب الف�صل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.
 -٤كم ��ا اعرتف ��ت اجلمعية العامة ،مبوج ��ب قرارات اعتمدتها م�ؤخ ��را ،ب�أهمية �إدراج ال ��دول الأع�ضاء تداب َري
ونظم العدالة اجلنائية يف
ف َّعال� � ًة ذات �صلة بو�ضع �ضحايا الإرهاب وحقوقهم ودورهم فيما تتخذه
النظم القانونية ُ
ُ
تل ��ك الدول من �إج ��راءات ٍ
ت�صد ترمي �إىل مكافحة الإرهاب .ومبوجب هذه القرارات كلفت اجلمعية العامة املكتب
( )1متاحة يف الرابطني  www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtmlو.www.un.org/en/sc/ctc/resources/res-sc.html
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املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب يف� إطار العدالة اجلنائية

بتق ��دمي م�ساع ��دة تقنية متخ�ص�صة �إىل الدول الأع�ض ��اء من �أجل تدعيم قدرة نظمها الوطني ��ة القانونية ونظمها
الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية على دعم �ضحايا الإرهاب.
 -٥وعقب طلب تق َّدم به املكتب يف الدورة الثانية والع�شرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،املعقودة يف
فيينا من � 22إىل  26ني�سان�/أبريل  ،2013اعتمدت اجلمعية العامة القرار  187/68ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة التقنية
م ��ن �أجل تنفيذ االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية املتعلقة مبكافح ��ة الإرهاب؛ وذلك على نحو يوا�صل تعزيزَ والية
املكتب ،من خالل فرع منع الإرهاب ،يف ما يتعلق ب�ضحايا الإرهاب .فالقرار:
 �أ�ش ��ار �إىل الق ��رار  282/66ال ��ذي ي�س ِّلم بالدور الذي ميك ��ن �أن يقوم به دعم �ضحاي ��ا الإرهاب بجميع
�أ�شكاله ومظاهره ،مبا ي�شمل الت�صدي ملا ينطوي عليه الإرهاب من عنا�صر �إغواء.
 الحظ اجلهود التي توا�صل كيانات الأمم املتحدة املعنية والدول الأع�ضاء بذلها ل�ضمان معاملة �ضحايا
الإرهاب على نحو يحفظ لهم كرامتهم واالعرتاف بحقوقهم وحمايتها.

 �أحاط علم ًا ب�أدوات امل�ساعدة التقنية اجلديدة التي �أع َّدها املكتب ،ومنها الدليل املعنون تدابري العدالة
اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية.
 -٦و�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،طلب منط ��وق الفقرة  8من الق ��رار �إىل املكت ��ب �أن يوا�صل "تعزيز املع ��ارف القانونية
املتخ�ص�صة من خالل �إعداد �أف�ضل املمار�سات ،بالتن�سيق الوثيق مع الدول الأع�ضاء ،يف ما يتعلق مب�ساعدة �ضحايا
الإرهاب ودعمهم ،مبا يف ذلك الدور الذي يقوم به ال�ضحايا يف �إطار العدالة اجلنائية".
َّ
ونظ ��م ف ��رع من ��ع الإره ��اب ،تعزيز ًا لواليت ��ه مبوجب ه ��ذا الق ��رار وبالتعاون م ��ع املنتدى العامل ��ي ملكافحة
-٧
الإره ��اب ،اجتماع� � ًا لفري ��ق خ�ب�راء يوم ��ي  24و 25ت�شري ��ن الثاين/نوفم�ب�ر  2014يف فيين ��ا� ،ض � َّ�م خ�ب�راء م ��ن
ال ��دول الأع�ض ��اء يف الأمم املتح ��دة واملجتم ��ع امل ��دين ورابط ��ات ال�ضحاي ��ا ومنظم ��ات �أخ ��رى ذات �صل ��ة لتبادل
اخل�ب�رات وال ُّنه ��ج املقارن ��ة يف دع ��م �ضحاي ��ا الإره ��اب �ضم ��ن التحقيق ��ات واملالحق ��ات اجلنائي ��ة املت�صل ��ة
بالإرهاب.
 -٨وق ��ام ف ��رع من ��ع الإره ��اب  -ا�ستن ��اد ًا �إىل مناق�شات اخل�ب�راء امل�شاركني ،وكذل ��ك ال�صك ��وك والرتتيبات
الدولي ��ة واملتعددة الأطراف والإقليمية املتاحة ذات ال�صلة ب�ضحاي ��ا اجلرمية ،مبا فيها الإرهاب ،واملعلومات التي
مت جمعه ��ا �سابقا �أثن ��اء �إعداد تدابري العدالة اجلنائية لدع ��م �ضحايا الأعمال الإرهابي ��ة ،وبالت�شاور مع اخلرباء
ٍ
ممار�سات (و� ْإن تكن غ َري �شاملة) ميكن الق ��ول �إنها متثل ممار�سات ج ِّيدة يف هذا املجال
امل�شارك�ي�ن بجم ��ع قائمة
املهم.
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 -٩ولأغرا� ��ض هذا املن�ش ��ور ،ميكن القول � َّإن املمار�سات اجل ِّي ��دة مت ِّثل ال�سيا�س ��ات �أو املمار�سات ،ذات ال�صلة
بتق ��دمي الدع ��م وامل�ساعدة ل�ضحايا الإره ��اب خالل عملية العدال ��ة اجلنائية ،التي مت حتديده ��ا باعتبارها ف َّعالة
حم�سنة يف جم ��ال العدالة اجلنائية من �أجل �ضحايا
للأ�سب ��اب التالي ��ة�( :أ) �أثرها الإيجابي يف التو�صل �إىل نتائج َّ
الإرهاب ،و(ب) ا�ستدامتها بالن�سبة �إىل معظم الدول ،و(ج) قابليتها لال�ستن�ساخ يف معظم الدول� ،إذا لزم الأمر،

  مقدمة
�أو ًال-
ِّ

م ��ع �إدخ ��ال تعديالت توفيقية عليها بحي ��ث ت�صبح متما�شية مع الظ ��روف الوطنية اخلا�ص ��ة ( كالأو�ضاع الثقافية
والقانونية مث ًال).
 -١٠ويه ��دف ه ��ذا املن�شور �إىل تقدمي امل�ساع ��دة والتوجيهات العملي ��ة �إىل وا�ضعي ال�سيا�س ��ات وموظفي العدالة
اجلنائية واملمار�سني من الدول الأع�ضاء يف و�ضع وتنفيذ تدابري ٍ
ت�صد قائمة على �سيادة القانون يف جمال العدالة
اجلنائية لدعم �ضحايا الإرهاب �ضمن الأطر القانونية و�أطر العدالة اجلنائية الوطنية لديها .وي� َؤمل �أن ي�سهم هذا
املن�شور يف تعزيز فهم امل�سائل املرتبطة بهذا املجال املهم وتطوير معايري وقواعد دولية قابلة للتحديد.
 -١١كم ��ا �أُخذت يف االعتبار الأعم � ُ
�ال ذات ال�صلة التي ا�ضطلع بها ق�سم العدال ��ة التابع للمكتب لدى �إعداد هذا
املن�ش ��ور .فف ��ي عام � 1999أَ َع َّد الق�سم دلي ًال معنون ًا "دليل ب�ش�أن توف�ي�ر العدالة لل�ضحايا :ا�ستخدام وتطبيق �إعالن
مب ��ادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإج ��رام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة" حتى ت�سرت�شد به الدول املنفِّذة
ويحدد الدليل خطوات
لإع�ل�ان مب ��ادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�س ��ف يف ا�ستعمال ال�سلطةِّ .
�أ�سا�سي ��ة من �أج ��ل ا�ستحداث خدمات �شاملة مل�ساعدة �ضحايا اجلرمية وكذل ��ك �سيا�سات و�إجراءات وبروتوكوالت
مراعية لل�ضحايا لفائدة هيئات العدالة اجلنائية .ويتوىل ق�سم العدالة حال ًّيا �إعداد ن�سخة منقَّحة من ذلك الدليل
ل�ضمان �أن يظل مورد ًا حديث ًا ومفيد ًا للدول الأع�ضاء.
 -١٢و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يف عام � ،2008أع َّد فرع اجلرمية َّ
املنظمة التابع للمكتب ،بعد م�شاورات �أجريت خالل اجتماع
لفري ��ق من اخلرباء م ��ع خرباء وطنيني وهيئات متخ�ص�صة ،املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش� ��أن حماية ال�شهود يف الإجراءات
اجلنائية املتعلقة باجلرمية َّ
املنظمة .وقد ُ�ص ِّم َم هذا الدليل ،املتاح ملق ِّرري ال�سيا�سات وامل�ش ِّرعني واملمار�سني القانونيني
وموظف ��ي �إنفاذ القان ��ون والعدالة ،من �أجل م�ساعدة الدول على تطبيق تدابري عملية يف ُن ُظمها القانونية و�إجراءاتها
الت�شغيلية الوطنية .ويف حني يركز الدليل يف املقام الأول على التحقيقات واملالحقات ذات ال�صلة باجلرمية َّ
املنظمة،
ف� �� َّإن للممار�س ��ات والنُّهج التي يت�ضمنها �أهميتَها �أي�ض ًا لدى ا�ستبان ��ة وو�ضع املمار�سات اجل ِّيدة من �أجل حماية ودعم
ال�ضحايا الذين يكونون �شهود ًا �أي�ض ًا يف التحقيقات واملالحقات اجلنائية املت�صلة بالإرهاب.

ال�صكوك والرتتيبات الدولية والإقليمية وغريها من ال�صكوك
والرتتيبات املتعددة الأطراف
الأمم املتحدة
 -١٣حتظ ��ى حقوق ال�ضحايا ودوره ��م يف �إطار العدالة اجلنائية� ،ضمن منظومة الأمم املتحدة ،باعرتاف حم َّدد
يف ع ��دد م ��ن ال�صكوك والهيئات امل�ؤ�س�سي ��ة يف جمال مكافحة الإره ��اب والعدالة اجلنائية ،وفيم ��ا يلي بيان بتلك
ال�صكوك والهيئات:

ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب
 -١٤يف �أيلول�/سبتم�ب�ر  2006اعتم ��دت اجلمعي ��ة العامة ا�سرتاتيجي ��ة الأمم املتحدة العاملي ��ة ملكافحة الإرهاب
مبوج ��ب قرار اجلمعي ��ة العامة  288/60الت ��ي تت�ضمن خطة عملٍ مرفق ��ة بها .و�ش َّكلت اال�سرتاتيجي ��ة ،التي مت ِّثل
الوثيق ��ة اال�سرتاتيجية التوجيهي ��ة للأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب ،امل ��رة الأوىل التي تتمكن فيها جميع
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ال ��دول الأع�ضاء من التو�ص ��ل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن اعتماد نهج ا�سرتاتيج ��ي م�شرتك ملكافحة الإرهاب ،حيث
قررت اتخاذ خطوات عملية ،ب�شكل فردي وجماعي ،ملكافحة هذه الظاهرة ومنعها .وتقوم اال�سرتاتيجية على �أربع
ركائز هي:
التدابري الرامية �إىل معاجلة الظروف امل�ؤ ِّدية �إىل انت�شار الإرهاب (الركيزة الأوىل)
التدابري الرامية �إىل منع الإرهاب ومكافحته (الركيزة الثانية)
 التدابري الرامية �إىل بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومةالأمم املتحدة
يف هذا ال�صدد (الركيزة الثالثة)
 التدابري الرامية �إىل �ضمان احرتام حقوق الإن�سان للجميع و�سيادة القانون بو�صفهما الأ�سا�س اجلوهري
ملكافحة الإرهاب (الركيزة الرابعة).
 -١٥وت�شري الفقرة  8من الركيزة الأوىل على وجه التحديد �إىل حقوق ودور �ضحايا الإرهاب وت�س ِّلم بها باعتبارها
عن�صر ًا �أ�سا�س ّي ًا يف مكافحة الإرهاب ب�صورة ف ّعالة ،حيث ن�صت على �أن تق ِّرر الدول ما يلي:
النظر يف القيام ،على �أ�سا�س طوعي ،بو�ضع �أنظمة وطنية لتقدمي امل�ساعدة تلبي احتياجات �ضحايا الإرهاب
ن�شجع ال ��دول على �أن تطلب �إىل
وتي�س ��ر �إعادة حياتهم �إىل جمراه ��ا الطبيعي .ويف هذا ال�صددِّ ،
و�أ�سره ��مِّ ،
الكيانات املخت�صة التابعة للأمم املتحدة م�ساعدتها يف �إقامة �أنظمة وطنية من هذا القبيل .و�سن�سعى �أي�ض ًا
�إىل النهو� ��ض بالت�ضام ��ن ال ��دويل دعم ًا لل�ضحايا وت�شجي ��ع م�شاركة املجتمع املدين يف حمل ��ة عاملية ملكافحة
الإره ��اب و�إدانته ،الأمر الذي ميكن �أن ي�شمل القيام ،يف اجلمعي ��ة العامة ،با�ستك�شاف �إمكانية �إن�شاء �آليات
عملية لتقدمي امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا.
 -١٦ومن ��ذ اعتماد اال�سرتاتيجية ،جرى ا�ستعرا�ضه ��ا كل �سنتني لتقييم �أعمال الأمم املتحدة والدول الأع�ضاء يف
الت�ص ��دي خلطر الإرهاب ،وكذل ��ك ت�سليط ال�ضوء على التحدي ��ات والفر�ص �أمام تنفيذ برام ��ج و�أن�شطة مكافحة
الإرهاب يف امل�شهد الراهن للأمن الدويل.
جتدد التزامها الرا�سخ بتعزيز التعاون
 -١٧ويف اال�ستعرا�ض�ي�ن الثالث والرابع ،اعتمدت اجلمعية العامة قرارات ِّ
ال ��دويل ملنع ومكافحة الإرهاب بجمي ��ع �أ�شكاله ،وت�ؤكد على �ضرورة تعزيز الت�ضام ��ن يف جميع �أنحاء العامل لدعم
�ضحايا الأعمال الإرهابية .و�أق َّرت اجلمعية العامة بالعمل الذي تقوم به هيئات الأمم املتحدة وغريها من املنظمات
به ��دف دع ��م �ضحايا الإره ��اب ،و�شجعتها على تعزيز جهودها م ��ن �أجل تقدمي امل�ساعدة يف جم ��ال بناء القدرات
وامل�ساعدة التقنية للدول الأع�ضاء ،بناء على طلبها ،لو�ضع وتنفيذ برامج مل�ساعدة ودعم ه�ؤالء ال�ضحايا.
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 -١٨يف ع ��ام  2008عق ��د الأمني العام للأمم املتحدة ،بان كي-مون ،ندوة ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب ترمي �إىل
توف�ي�ر منتدى من �أجل ال�ضحايا واخلرباء والدول الأع�ضاء واملنظمات الإقليمية واملجتمع املدين وو�سائط الإعالم
ملناق�ش ��ة خط ��وات ملمو�سة ترم ��ي �إىل م�ساعدة ال�ضحايا وتب ��ادل �أف�ضل املمار�سات و�إب ��راز التدابري التي اتخذتها
الدول الأع�ضاء واملنظمات غري احلكومية بالفعل لدعم ال�ضحايا ومتكينهم.

  مقدمة
�أو ًال-
ِّ

 -١9و�أثناء الندوة� ،أُدين الإرهاب ب�صفته انتهاك ًا خطري ًا حلقوق الإن�سان الأ�سا�سيةُ ،
و�ش ِّد َد على الأهمية احليوية
خم�ص�ص ��ة ال�ستكمال �أعمال
ملن ��ح و�ض ��ع قان ��وين لل�ضحاياُ .
وح َّثت ال ��دول الأع�ضاء عل ��ى النظر يف �إن�شاء هي ��اكل َّ
التحقي ��ق ب�ش�أن ق�ضايا الإرهاب ،و�ضمان تقا�سم النتائج بانتظ ��ام مع �ضحايا الإرهاب ،وت�سهيل م�شاركة ال�ضحايا
يف الإج ��راءات القانوني ��ة �ضد اجلناة .ومت حتدي ��د التو�صيات الثم ��اين التالية من �أجل تقدمي الدع ��م الف َّعال �إىل
�ضحايا الأعمال الإرهابية:
 توف�ي�ر مرك ��ز افرتا�ض ��ي للربط ال�شبك ��ي واالت�ص ��ال واملعلومات لفائ ��دة �ضحايا الإره ��اب وامل�س�ؤولني
ومقدمي اخلدمات واملجتمع املدين
احلكوميني واخلرباء ِّ
 تعزي ��ز ال�صك ��وك القانونية على امل�ستويني ال ��دويل والوطني على ال�سواء ملنح �ضحاي ��ا الإرهاب الو�ضع
القانوين وحماية حقوقهم
 �إن�ش ��اء اخلدم ��ات ال�صحية املي�سورة التي ميكنه ��ا تقدمي الدعم ال�شامل لل�ضحاي ��ا على املدى الق�صري
واملتو�سط والبعيد
 �إن�شاء فريق دويل يكفل �سرعة اال�ستجابة على نحو يدعم ال�ضحايا
 تقدمي الدعم املايل �إىل ال�ضحايا
 حت�س�ي�ن ق ��درة الأمم املتحدة على م�ساعدة الناجني و�أُ�سر املوظفني الذي ��ن ُقتلوا �أو ُجرحوا يف هجمات
�إرهابية
 امل�شاركة يف حملة توعية عاملية لدعم �ضحايا الإرهاب
 حت�سني التغطية الإعالمية ل�ضحايا الإرهاب

قرارات جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
 -٢٠بينما ال ي�شري � ٌّأي من االتفاقيات والربوتوكوالت ب�ش�أن مكافحة الإرهاب التي مت التفاو�ض ب�ش�أنها حتت رعاية
الأمم املتحدة ،وعددها  19اتفاقية وبروتوكوال ،حتديد ًا �إىل حقوق ودور �ضحايا الإرهاب ،ف�إنها ت�ؤكد على الأهمية
النظم القانونية
الأ�سا�سي ��ة لقيام الدول ب�إدم ��اج �سيادة القانون وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سي ��ة فيما تتخذه
ُ
ونظ � ُ�م العدالة اجلنائية يف تلك ال ��دول من �إجراءات ب�ش�أن التحقيق يف اجلرائ ��م ذات ال�صلة بالإرهاب ومالحقة
مرتكبيه ��ا ،مبا يتما�شى متام ًا مع ال�صكوك واملعاي�ي�ر والقواعد الدولية .وبذلك اعترُ ف �ضمن ًا بحقوق ال�ضحايا يف
مكم ًال ومه ًّما من عنا�صر التدابري الف َّعالة ملكافحة الإرهاب.
هذه ال�صكوك باعتبارها عن�صر ًا ِّ

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�س الأمن
 -٢١اعتم ��د جمل� � ُ�س الأم ��ن  -يف معر�ض �إعادة الت�أكي ��د على الق ��رار  ،)2001( 1373املعتم ��د يف �إطار الف�صل
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة ،والإعالنني الوزاريني املرفقني على التوايل بالقرار  )2001( 1377والقرار 1456
( ،)2003وكذلك القرارات الأخرى املتعلقة بالأخطار التي تهدد ال�سالم والأمن الدوليني جراء الأعمال الإرهابية
 القرا َر  )2004( 1535يف جل�سته  ،4936املعقودة يف � 26آذار/مار�س  ،2004الذي �أن�ش�أ املديري َة التنفيذية للجنةمكافحة الإرهاب.
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 -٢٢وتتوىل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب م�س�ؤولية تقييم تنفيذ الدول الأع�ضاء اللتزاماتها الدولية
يف جم ��ال مكافحة الإره ��اب مبوجب قرارات جمل�س الأم ��ن ذات ال�صلة بالإرهاب .وتق ِّي ��م املديرية التنفيذية ،يف
�إط ��ار تقييمها ال�شام ��ل للقوانني وال�سيا�س ��ات واملمار�سات الوطني ��ة ملكافحة الإرهاب لدى ال ��دول الأع�ضاء ،مدى
�إدراج ال ��دول الأع�ض ��اء يف النظم القانونية ونظ ��م العدالة اجلنائية الوطنية لديها تداب�ي َ�ر حلماية ودعم اجلهات
الفاعل ��ة الرئي�سية �أثن ��اء التحقيق يف اجلرائم املرتبطة بالإرهاب ومالحقة مرتكبيه ��ا .وي�شمل هذا التقييم تقييم
االحتياجات من امل�ساعدة التقنية يف ما يتعلق ب�ضحايا الإرهاب وجمع �أف�ضل املمار�سات لدى خمتلف البلدان ب�ش�أن
هذه امل�س�ألة.
 -٢٣ويع ��رب جمل� ��س الأم ��ن يف الق ��رار  )2013( 2129ع ��ن ت�ضامن ��ه العميق مع �ضحاي ��ا الإره ��اب و�أ�سرهم،
وي�شج ��ع املديري ��ة التنفيذية على �أن ت�ضع يف االعتبار الدور الهام ال ��ذي ميكن �أن ت�ؤديه �شبكات ال�ضحايا والناجني
يف مواجه ��ة الإره ��اب ،بالتعاون الوثي ��ق مع فرقة العمل املعني ��ة بتنفيذ تدابري مكافحة الإره ��اب و�أفرقتها العاملة
املخت�صة.

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة االرهاب
 -٢٤ير�أ� ��س فرق� � َة العمل املعني ��ة بتنفيذ تداب�ي�ر مكافحة الإره ��اب ،التي �أن�ش�أه ��ا الأمني الع ��ام يف عام ،2005
وكي � ُ�ل الأم�ي�ن الع ��ام لإدارة ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سية ،وهي تت�ألف م ��ن  35كيان ًا �أمم ّي� � ًا ودول ّي ًا .وتعمل فرق ��ة العمل على
كفال ��ة التن�سي ��ق واالت�س ��اق ال�شاملني يف جهود مكافحة الإره ��اب التي ت�ضطلع بها منظوم ��ة الأمم املتحدة ،ب�صفة
رئي�سي ��ة م ��ن خ�ل�ال �أفرقتها العامل ��ة ومبادراتها الأخرى .كم ��ا ت�سعى فرقة العم ��ل جاهدة �إىل �أن تك ��ون �أولويات
الأم�ي�ن الع ��ام مدرجة يف عملها ،مبا يف ذل ��ك احرتام حقوق الإن�س ��ان ،على النحو املع َرب عن ��ه يف مبادرة "�إعالء
حق ��وق الإن�س ��ان " ،و�إىل تعزي ��ز امل�شارك ��ة الب َّن ��اءة ب�ي�ن منظوم ��ة الأمم املتح ��دة واملنظم ��ات الدولي ��ة والإقليمية
واملجتم ��ع امل ��دين والقط ��اع اخلا� ��ص ،ح�س ��ب االقت�ض ��اء ،يف تنفي ��ذ ا�سرتاتيجي ��ة الأمم املتحدة العاملي ��ة ملكافحة
الإرهاب.
 -٢٥وق ��د كانت اال�سرتاتيجية امل�ش ��ار �إليها �أعاله ،التي تدمج يف �إطار واحد م َّت�سق عق ��ود ًا من ا�ستجابات الأمم
املتح ��دة ال�سيا�ساتي ��ة والقانونية يف جمال مكافح ��ة الإرهاب املنبثقة عن اجلمعية العام ��ة وجمل�س الأمن ووكاالت
الأمم املتحدة املتخ�ص�صة ذات ال�صلة ،حمط تركيز عمل فرقة العمل.
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وترح ��ب اال�سرتاتيجي ��ة ب�إ�ضفاء الطاب ��ع امل�ؤ�س�سي على فرقة العم ��ل �ضمن الأمانة العام ��ة للأمم املتحدة.
-٢٦
ِّ
وم ��ن َّثم ،يف عام � ،2009أن�ش� ��أ الأمني العام مكتب ًا لفرقة العمل داخل �إدارة ال�ش� ��ؤون ال�سيا�سية تهدف فرقة العمل
م ��ن خالله ،مب�ساعدة ع ��دد من املب ��ادرات املوا�ضيعية والأفرقة العامل ��ة ،ويف �إطار توجيهات ال ��دول الأع�ضاء يف
جم ��ال ال�سيا�سات من خالل اجلمعية العام ��ة� ،إىل تن�سيق الدعم على نطاق منظومة الأمم املتحدة من �أجل تنفيذ
اال�سرتاتيجي ��ة وحف ��ز املبادرات التي تنطوي على قيم ��ة م�ضافة على نطاق املنظومة لدعم جه ��ود الدول الأع�ضاء
الرامية �إىل تنفيذ اال�سرتاتيجية بجميع جوانبها.

  مقدمة
�أو ًال-
ِّ

املق ِّرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف
�سياق مكافحة الإرهاب
 -٢٧يعر� ��ض تقري ��ر املق� � ِّرر اخلا� ��ص املعن ��ي بتعزي ��ز وحماية حق ��وق الإن�س ��ان واحلري ��ات الأ�سا�سي ��ة يف �سياق
مكافح ��ة الإره ��اب ( )A/HRC/20/14مب ��ادئ �إطاري ��ة مقرتحة من �أجل ت�أم�ي�ن حقوق الإن�س ��ان اخلا�صة ب�ضحايا
الإرهاب.
 -٢٨وميك ��ن تق�سي ��م التو�صي ��ات ال ��واردة يف التقرير ،ال ��ذي يه ��دف �إىل دع ��م الركيزت�ي�ن الأوىل والرابعة من
ا�سرتاتيجية الأمم املتح ��دة العاملية ملكافحة الإرهاب ،عموم ًا �إىل الفئات التالية�( :أ) التجرمي ،و(ب) التحقيقات
واملالحق ��ات اجلنائية ،و(ج) امل�ساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل ،و(د) م�شاركة ال�ضحايا يف الإجراءات
اجلنائي ��ة ،و(ه) اخل�صو�صية ال�شخ�صي ��ة ،و(و) اجلرب ،و(ز) منظمات دعم ال�ضحاي ��ا ،و(ح) الو�ساطة وت�سوية
املنازعات ،و(ط) معاجلة الظروف امل�ؤدية �إىل الإرهاب.

احلالة يف �أوروبا
 -٢٩يف �أوروب ��ا ،ق ��ام جمل�س �أوروبا واالحت ��اد الأوروبي ومنظمة الأم ��ن والتعاون يف �أوروبا جميع ��ا ب�إدراج حقوق
�ضحايا اجلرمية ،مبا فيها الإرهاب ،يف التوجيهات والتو�صيات ال�سيا�ساتية امللزِ مة وغري امللزِ مة على ال�سواء.

جمل�س �أوروبا
 -٣٠داخ ��ل جمل� ��س �أوروبا ،جلنة الوزراء ه ��ي هيئة اتخاذ القرار؛ وه ��ي تت�ألف م ��ن وزراء اخلارجية �أو املمثلني
تقدم تو�صيات
الدائمني جلميع الدول الأع�ضاء ال�سبع والأربعني .وميكن للجنة الوزراء ،وفقا لنظامها الأ�سا�سي� ،أن ِّ
غري ملزِ مة �إىل الدول الأع�ضاء حول امل�سائل التي تتفق اللجنة ب�ش�أنها على �سيا�سات م�شرتكة.
 -٣١وق ��د اعتمدت جلنة الوزراء تو�صيات خمتلفة ب�ش�أن م�ساع ��دة ودعم �ضحايا اجلرائم ت�شمل ،يف جملة �أمور،
التعوي�ض واالحتكام �إىل العدالة وامل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية ومنع الإيذاء .ومن بني �أهم التو�صيات التو�صية
رق ��م  R (85) 11ب�ش� ��أن و�ض ��ع ال�ضحية يف �إط ��ار القانون اجلنائي والإج ��راءات اجلنائية ،والتو�صي ��ة Rec(2006)8
الأح ��دث عه ��دا ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا اجلرمية ،الت ��ي حتل حمل التو�صية رقم  R (87) 21ب�ش�أن تقدمي
امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا ومنع الإيذاء .وينبغي �إيالء عناية خا�صة �أي�ض ًا �إىل املبادئ التوجيهية ب�ش�أن حماية �ضحايا
الأعمال الإرهابية ،التي اعتمدتها جلنة الوزراء يف � 2آذار/مار�س .2005
 -٣٢كما �شاركت جلنة اخلرباء املعنية مبكافحة الإرهاب ،وهي جلنة حكومية خرباء دولية �أُن�شئت يف عام 2003
لتح ��ل حمل الفريق املتعدد التخ�ص�صات املعني بالعمل الدويل ملكافحة الإرهاب ،يف و�ضع �صكوك قانونية ملكافحة
الإره ��اب .ونتيج ��ة لعمل اللجنة ،اعتمد جمل�س �أوروب ��ا يف عام " 2005اتفاقية منع الإره ��اب" ،التي تت�ضمن حكما
يتناول على وجه التحديد حماية �ضحايا الإرهاب وتعوي�ضهم وتقدمي امل�ساعدة لهم.
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االحتاد الأوروبي
 -٣٣تناول االحتاد الأوروبي مو�ضوع تقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا اجلرائم ،وال �سيما من خالل املق َّررات الإطارية
�أو التوجيه ��ات؛ علم� � ًا بــ� َّأن ك ًال من ه ��ذه املقررات والتوجيهات مل ��زِ م قانونا للدول الأع�ضاء ولكن ��ه يتيح قدرا من
املرونة يف ما يتعلق بالنُّهج واملمار�سات الوطنية.
 -٣٤ويتمثل �أحد ال�صكوك البارزة يف املق َّرر الإطاري  2001/220/JHAال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي ب�ش�أن
مركز ال�ضحايا يف الدعاوى اجلنائية ،الذي اعتُمد يف � 15آذار/مار�س  ،2001والذي ين�ص على حقوق دنيا ل�ضحايا
اجلرائ ��م يف الإج ��راءات اجلنائية .وهو يح � ِّ�دد �أحكاما تُكفَل مبوجبه ��ا لل�ضحايا حقو ُقه ��م يف احلماية والتعوي�ض
والو�ص ��ول �إىل الو�ساطة و� ِّأي معلومات ذات �صل ��ة� ،إىل جانب حق امل�شاركة يف الإجراءات .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يحثّ
املق َّر ُر الإطاري  2002/475/JHAامل�ؤ َّرخ  13حزيران/يونيه  2002ب�ش�أن مكافحة الإرهاب الدولَ الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروب ��ي على مواءمة ت�شريعاتها مع هذا املق َّرر ،وي�ضع قواعد دنيا فيما يتعلق باجلرائم الإرهابية والعقوبات التي
يتعني على الدول الأع�ضاء �أن تدرجها يف ت�شريعاتها الوطنية مع �ضمان تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة لأُ�سر ال�ضحايا.
 -٣٥وجتدر الإ�شارة هنا �أي�ض ًا �إىل التوجيه  2004/80/ECال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي بتاريخ  29ني�سان/
�أبري ��ل  2004ب�ش� ��أن تعوي�ض �ضحايا اجلرائ ��م .والهدف من هذا التوجيه هو �إر�ساء نظ ��ام للتعاون من �أجل تي�سري
ح�ص ��ول �ضحايا اجلرائم يف احلاالت العابرة للحدود على تعوي�ضات .ويف عهد �أقرب �أر�سى التوجي ُه 2011/99/EU
ال�ص ��ادر ع ��ن كل م ��ن الربمل ��ان الأوروبي واملجل� ��س ،بتاريخ  13كان ��ون الأول/دي�سم�ب�ر  2011ب�ش� ��أن �أمر احلماية
َ
االعرتاف املتبادل بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروب ��ي باملق َّررات املتعلقة بتدابري احلماية ل�صالح
الأوروب ��ي،
�ضحايا اجلرمية.
 -٣٦و�أخ�ي�ر ًا �أدى التوجيه  2012/29/EUال�صادر عن كل من الربملان الأوروبي واملجل�س بتاريخ  25ت�شرين الأول/
�أكتوب ��ر  ،2012املن�شئ للمعاي�ي�ر الدنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمه ��م وحمايتهم ،والذي َّ
حل حمل املق َّرر
حت�سن كبري يف حالة �ضحايا اجلرمية يف االحتاد الأوروبي من
الإط ��اري  2001/220/JHAال�صادر عن املجل�س� ،إىل ُّ
خالل ت�سليط ال�ضوء على الظروف اخلا�صة املحيطة ب�ضحايا الإرهاب واحلاجة �إىل ا�ستجابة احلكومات على نحو
ٍ
واف الحتياجاتهم املح َّددة.
 -٣٧و�إ�ضاف� � ًة �إىل هذه القوانني الت�شريعية ،اعتمد املجل�س الأوروبي برنامج �ستوكهومل ،وهو خطة خم�سية للفرتة
موجهة �إىل ال�سلطات الوطنية امل�س�ؤولة يف الدول
 2014-2010من �أجل �إر�ساء مبادئ توجيهية �سيا�ساتية م�شرتكة َّ
الأع�ض ��اء يف االحتاد الأوروب ��ي ب�ش�أن حماية احلقوق الأ�سا�سية واخل�صو�صية وحق ��وق فئات الأقليات وحقوق فئات
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يحتاجون �إىل حماية خا�صة .وتدعو هذه املبادئ التوجيهية ،يف جملة �أمور ،الدول الأع�ضاء �إىل
ا�ستعرا� ��ض الكيفي ��ة التي ميكن بها موا�صلة حت�س�ي�ن الت�شريعات الوطنية وما يت�صل بها م ��ن تدابري دعم من �أجل
حماية ال�ضحايا ،مبن فيهم �ضحايا الإرهاب.

منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
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 -٣٨منظم ��ة الأم ��ن والتعاون يف �أوروب ��ا هي منظمة حكومية دولية م�ؤلَّفة من  57دول ��ة م�شاركة و� 11شريك ًا .وقد
�س َّلطت ال�ضوء على �ضرورة تعزيز الت�ضامن مع �ضحايا الإرهاب يف مق َّررات ملزِ مة �سيا�س ّي ًا.

  مقدمة
�أو ًال-
ِّ

 -٣٩وت�شم ��ل تلك املق َّررات مق َّرر املجل�س الدائم للمنظمة رق ��م  618بتاريخ  1متوز/يوليه  2004ب�ش�أن الت�ضامن
مع �ضحايا الإرهاب )2(،الذي دعا الدول امل�شاركة يف املنظمة �إىل "ا�ستك�شاف �إمكانية ا�ستحداث �أو تعزيز التدابري
املنا�سب ��ة ،رهن ��ا بالت�شريع ��ات املحلي ��ة ،من �أجل تقدمي الدع ��م ،مبا يف ذلك الدع ��م امل ��ايل� ،إىل �ضحايا الأعمال
الإرهابية و�أ�سرهم" .كما �شجعها على "التعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�صلة يف الإعراب عن الت�ضامن
مع �ضحايا الإرهاب و�أ�سرهم وتقدمي الدعم لهم".
مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان بتجميع الت�شريعات القائمة يف ما
 -٤٠كم ��ا ك َّلف املق َّر ُر رقم َ 618
يتعل ��ق بتوفري امل�ساعدة والتعوي�ض ل�ضحاي ��ا الإرهاب وتعزيز املمار�سات الف�ضلى يف ه ��ذا املجال .وقد اتِّبع املكتب
ه ��ذه الوالي ��ة من خالل ا�ستحداث م�شروع ب�ش�أن الت�ضامن مع �ضحايا الإرهاب وتنظيم اجتماع رفيع امل�ستوى ب�ش�أن
�ضحاي ��ا الإرهاب ُعقد يف فيينا يوم ��ي  13و� 14أيلول�/سبتمرب  2007و�أق َّر ب�إمكانية �صياغة معايري دنيا معرتَف بها
دول ّي� � ًا لدع ��م �ضحايا الإرهاب وبال ��دور الذي تُوا�صل اال�ضطال َع به يف تعزيز املمار�س ��ات اجل ِّيدة يف هذا املجال يف
()3
الدول امل�شاركة.
 -٤١و�أخ�ي�ر ًا ين� ��ص مق َّرر املجل�س الدائم للمنظمة رقم  1063امل�ؤ َّرخ  7كان ��ون الأول /دي�سمرب  2012ب�ش�أن �إطار
املوحد من �أج ��ل مكافحة الإرهاب( )4على �ضرورة �أن تركز �أن�شطة املنظم ��ة املتعلقة بتعزيز التعاون وبناء
املنظم ��ة َّ
الق ��درات ملن ��ع الإره ��اب ومكافحته "على دور �ضحاي ��ا الإرهاب و�أ�سره ��م ،والرتويج لأف�ض ��ل املمار�سات يف جمال
الت�ضامن معهم و�ضمان �أن تُ�سمع �أ�صواتهم".

مبادرات �أخرى متعددة الأطراف
املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب
 -٤٢املنت ��دى العاملي ملكافحة الإره ��اب هو هيئة حكومية دولية م�ؤلَّفة من  29بلدا ع�ل�اوة على االحتاد الأوروبي.
ويو ِّف ��ر املنت ��دى ،الذي �أُطلق يف �أيلول�/سبتمرب  ،2011منرب ًا غري ر�سمي متع ��دد الأطراف ملكافحة الإرهاب يهدف
امللح ��ة يف جمال مكافحة الإرهاب ،و(ب) تعبئ ��ة اخلربات واملوارد الالزمة
�إىل�( :أ) حتدي ��د االحتياج ��ات املدنية ّ
لتلبي ��ة هذه االحتياجات ،و(ج) تعزيز التعاون الدويل .ويعقد املنتدى بانتظام اجتماعات ت�ضم �صانعي ال�سيا�سات
واملمار�سني واخلرباء الرئي�سيني املنتمني �إىل �أع�ضائه والأمم املتحدة والهيئات املتعددة الأطراف الأخرى.
مذكرة مدريد حول املمار�سات اجل ِّيدة مل�ساعدة �ضحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�شرة
ويف الإجراءات اجلنائية
 -٤٣يف �أيلول�/سبتم�ب�ر ُ 2011دع ��ي الفري ��ق العامل املعن ��ي بالعدالة اجلنائي ��ة و�سيادة القان ��ون التابع للمنتدى
العامل ��ي ملكافحة الإرهاب �إىل و�ض ��ع املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن ا�ستجابات ف َّعالة وقائم ��ة على �سيادة القانون لقطاع
العدال ��ة اجلنائية يف �سياق الت�ص � ِّ�دي للإرهاب .ويف  9و 10متوز/يوليه  2012ا�ست�ضاف ��ت حكومة �إ�سبانيا م�ؤمترا
رفي ��ع امل�ستوى ب�ش�أن �ضحايا الإره ��اب برعاية الفريق العامل املعني مبكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى .ويف
( )2متاح يف املوقع ال�شبكي .www.osce.org
( )3املرجع نف�سه.
( )4املرجع نف�سه.
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حتدد معامل املمار�س ��ات اجل ِّيدة من
ه ��ذا اللق ��اء �أق َّرت ال ��دول الأع�ضاء باحلاج ��ة �إىل التعاون على �إع ��داد وثيقة ِّ
�أج ��ل م�ساعدة �ضحاي ��ا الإرهاب .ووزَّعت حكومة �إ�سبانيا م�شروع مذ ِّكرة مدري ��د حول املمار�سات اجل ِّيدة مل�ساعدة
�ضحاي ��ا الإرهاب بع ��د الهجوم مبا�شرة ويف الإجراءات اجلنائية ،التي حت � ِّ�دد  17ممار�سة ج ِّيدة يف جمال العدالة
اجلنائي ��ة �ضم ��ن ثالث فئات عامة ه ��ي )1( :النهج العام ،و( )2الإجراءات الفورية بع ��د وقوع الهجوم الإرهابي،
و( )3الإجراءات �أثناء �سري العدالة اجلنائية.
ُ�شجع
 -٤٤ويف  7ت�شري ��ن الثاين/نوفمرب  2012اجتمع خرباء من الدول الأع�ضاء ملناق�شة وتنقيح هذه الوثيقة .وت َّ
جميع الدول الأع�ضاء على النظر ،مبا يت�سق مع �إعالن القاهرة ب�ش�أن مكافحة الإرهاب و�سيادة القانون املنبثق عن
املنت ��دى العامل ��ي ملكافحة الإرهاب ،يف ا�ستخدام هذه املمار�سات اجل ِّيدة غري امللزِ مة ،مع الإقرار ب�ضرورة �أن يت�سق
تطبي ��ق هذه املمار�سات م ��ع القانون الدويل املنطبق وكذلك القوانني واللوائ ��ح الوطنية و�أن يراعي اختالف الدول
ُ�شج ��ع الدول �أي�ض ًا على مالحظ ��ة ال�صكوك الدولية
م ��ن حي ��ث الوقائع التاريخية والثقاف ��ات والنظم القانونية .وت َّ
ُ�شجع ،دون �إلزامها ،على
والإقليمية وقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة وتقارير الأمم املتحدة ذات ال�صلة؛ وت َّ
تقا�سم جتاربها على �صعيد تطبيق املمار�سات املو�صى بها مع الفريق العامل املعني مبكافحة التطرف العنيف.

مذ ِّكرة الرباط للتفاهم حول املمار�سات اجل ِّيدة لعملية مكافحة الإرهاب الف َّعالة
يف قطاع العدالة اجلنائية
 -٤٥يف �شباط/فرباي ��ر  2012اعتمد املنتدى العامل ��ي ملكافحة الإرهاب ،ا�ستن ��ادا �إىل م�ساهمات الفريق العامل
املعن ��ي بالعدالة اجلنائية و�سي ��ادة القانون ب�ش�أن دور �سلطات العدالة اجلنائي ��ة يف التحقيق يف الأن�شطة الإرهابية
وعرقلته ��ا ،مذكرة الرب ��اط للتفاهم حول املمار�س ��ات اجل ِّيدة لعملية مكافح ��ة الإرهاب الف َّعال ��ة يف قطاع العدالة
حتدد  15ممار�سة ج ِّيدة يف جمال مكافحة الإرهاب يتعلق بع�ضها ،مثل املمار�سة اجل ِّيدة  ،1بحقوق
اجلنائية التي ِّ
�ضحايا الإرهاب ودورهم.
 -٤٦وي�شجع املنتدى الدول الأع�ضاء على اعتماد وتنفيذ املمار�سات اجل ِّيدة غري امللزِ مة املح َّددة واملو�صى بها يف
مذكرتي مدريد والرباط.
خطة عمل املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب ب�ش�أن �ضحايا الإرهاب
 -٤٧ح� � َّددت ال ��دول الأع�ضاء ،خ�ل�ال امل�ؤمتر العاملي الرفيع امل�ست ��وى ب�ش�أن �ضحايا الإره ��اب ،خطة عمل تت�ألف
م ��ن خط ��وات ملمو�سة ترم ��ي �إىل تطوير وتعزيز الدع ��م املق َّدم �إىل �ضحاي ��ا الإرهاب واتفقت عليه ��ا .وت�ضم هذه
اخلطة عدة مبادرات حم َّددة (مثل �إعداد املواد الإعالمية ،مبا يف ذلك الكتيبات واملل�صقات واخلدمات على �شبكة
الإنرتنت) ذات �صلة بتحديد وتنفيذ املمار�سات اجل ِّيدة يف هذا املجال.

االحتاد الأفريقي
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 -٤٨االحت ��اد الأفريق ��ي منظمة �إقليمي ��ة تت�ألف من  54بلدا من القارة الأفريقية .وه ��و يهدف �إىل تعزيز الوحدة
والت�ضام ��ن بني الدول الأفريقية ،وتن�سي ��ق وتكثيف التعاون من �أجل التنمية ،و�صون �سي ��ادة دوله الأع�ضاء وتعزيز
التعاون الدويل يف �إطار الأمم املتحدة.

  مقدمة
�أو ًال-
ِّ

 -٤٩ويف ال ��دورة العادي ��ة الثالث ��ة للجمعية العامة لالحت ��اد ،التي ُعقدت يف �أدي�س �أباب ��ا يف  8متوز/يوليه ،2004
اع ُتم ��د بروتوك ��ول اتفاقية منظمة الوح ��دة الأفريقية ملنع االره ��اب وحماربته .ومبوجب الفق ��رة ( 1ج) من املادة
 3م ��ن الربوتوكول ،تلت ��زم الدول الأطراف بـ"�ضبط وك�ش ��ف وم�صادرة وجتميد �أو حجز � ِّأي �أم ��وال و� ِّأي موجودات
ُخ�ص�ص لغر�ض ارتكاب عمل �إرهابي ،و�إن�شاء �آلية ال�ستخدام مثل تلك الأموال لتعوي�ض �ضحايا
�أخرى تُ�ستخدم �أو ت َّ
الأعمال الإرهابية �أو �أ�سرهم".
 -٥٠ويف اجلزائ ��ر العا�صم ��ة نظمت مفو�ضية االحتاد الأفريقي يومي  27و 28ت�شري ��ن الأول� /أكتوبر  2014ندو ًة
ت�ضم وفود ًا من الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأفريقي والدول ال�شريكة فح�سب،
ب�ش� ��أن �ضحايا الأعمال الإرهابية مل َّ
و�إمنا �أي�ض ًا من املنظمات الدولية والإقليمية واملجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية امل�شارِكة يف تعزيز امل�ساعدة
والدع ��م ل�ضحاي ��ا الإرهاب .وركزت املناق�شات الت ��ي �أجريت خالل الندوة على عدد م ��ن امل�سائل املوا�ضيعية ذات
ال�صل ��ة بدعم وم�ساع ��دة �ضحايا الإرهاب .وعلى وج ��ه اخل�صو�ص ،تناول امل�شاركون احلاج ��ة �إىل موا�صلة تطوير
�آلي ��ات اال�ستجابة التي ينبغي �أن ت�أخذ يف االعتبار االحتياجات الفورية لل�ضحايا واحتياجاتهم يف الأجلني املتو�سط
والطوي ��ل ،و�أن تك ��ون م�ص َّمم ��ة خ�صي�صا لتلبية احتياجات خمتل ��ف املجموعات ،مثل الن�س ��اء والأطفال ،و�أن تويل
عناية كافية للرعاية النف�سية لل�ضحايا.
 -٥١وخ�ل�ال الن ��دوة ،ج ��رى الرتكي ��ز عل ��ى �أهمية ال ��دور الذي يق ��وم به �ضحاي ��ا الأعم ��ال الإرهابي ��ة ،وكذلك
و�سائ ��ط الإع�ل�ام واملجتم ��ع امل ��دين و�سلطات املجتم ��ع املحل ��ي وال�سلط ��ات الدينية ،يف م ��ا يتعلق بن ��زع ال�شرعية
ع ��ن الإره ��اب ومكافح ��ة التط ��رف العنيف .وت�ضطل ��ع �شبك ��ة ال�صحفيني م ��ن �أجل ال�س�ل�ام والأم ��ن يف �أفريقيا
( ،)NetPeaceالت ��ي �أن�شئ ��ت مب�ساع ��دة االحت ��اد الأفريق ��ي م ��ن �أج ��ل تي�س�ي�ر الإب�ل�اغ ع ��ن ق�ضاي ��ا ال�س�ل�ام
والأم ��ن م ��ن جان ��ب و�سائ ��ط الإع�ل�ام الأفريقي ��ة ،ب ��دور مه ��م يف تعزي ��ز ذل ��ك النه ��ج ب�ي�ن و�سائ ��ط الإع�ل�ام
وال�صحفي�ي�ن يف �أفريقي ��ا .كما ناق� ��ش امل�شاركون يف الن ��دوة �إن�شاء �شبكة الرابط ��ات الأفريقي ��ة ل�ضحايا الأعمال
الإرهابية.

جامعة الدول العربية
 -٥٢جامعة الدول العربية هي منظمة �إقليمية م�ؤلَّفة من  22بلدا عربيا يف مناطق �شمال �أفريقيا والقرن الأفريقي
ِ
امل�شاركة فيها ،وتن�سيق
وجن ��وب غرب �آ�سيا وح ْولها .والهدف الرئي�سي من اجلامعة هو "توثيق ال�صالت بني الدول
خططه ��ا ال�سيا�سية ،حتقيق ًا للتع ��اون بينها ،و�صيان ًة ال�ستقاللها و�سيادتها ،والنظ ��ر ب�صفة عامة فى �ش�ؤون البالد
العربية وم�صاحلها" .ويف عام  1998اعتمد الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية االتفاقية العربية ملكافحة الإرهاب،
ت�شن هجمات �إرهابية يف البلدان العربية
امل�ص َّمم ��ة ل�ضمان �أ َّال تت�سامح احلكومات يف املنطقة م ��ع اجلماعات التي ّ
ويحدد الف�صل الثالث من اجلزء الثال ��ث من االتفاقية �أحكاما
�أو تدعمه ��ا ،وال م ��ع الأفراد الذين يقومون بذل ��كِّ .
حلماي ��ة ال�شهود (مب ��ن يف ذلك ال�ضحايا الذين هم من ال�شهود) واخلرباء ،ي�شار �إليها مبزيد من التف�صيل الحقا
يف هذه الوثيقة.
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املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب يف� إطار العدالة اجلنائية

رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي
 -٥٣رابط ��ة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليم ��ي هي منظمة اقت�صادية وجيو�سيا�سية مك َّونة من ثمانية بلدان يف جنوب
�آ�سيا و�أع�ضاء مراقبني )5(.وتهدف الرابطة �إىل تعزيز التنمية االجتماعية-االقت�صادية والأمن اجلماعي يف منطقة
جنوب �آ�سيا .ويف عام  1987اعتمدت الدول الأع�ضاء االتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي لقمع
حتدد تدابري �شاملة بهدف مكافحة الإرهاب يف منطقة جنوب �آ�سيا .ويف عام  2004اعتمدت الدول
الإره ��اب التي ِّ
الأع�ضاء بروتوكو ًال �إ�ضاف ّي ًا لالتفاقية يتناول م�سائل تتعلق مبكافحة متويل الإرهاب.

منظمة الدول الأمريكية
 -٥٤منظم ��ة الدول الأمريكية هي منظمة حكومية دولية �إقليمية م�ؤلَّفة من  35دولة يف القارة الأمريكية ،وت�ش ِّكل
املنت ��دى احلكومي ال�سيا�سي والق�ضائ ��ي واالجتماعي الرئي�سي يف املنطقة .و�إ�ضاف� � ًة �إىل ذلكَ ،منحت املنظم ُة 69
دول ��ة واالحت ��اد الأوروبي �صف َة مراقب دائ ��م .ويف عام  ،1971تفاو�ض ��ت الدول الأع�ضاء ب�ش� ��أن اتفاقية تكفل من َع
ومعاقبة الأعمال الإرهابية التي ت�أخذ �شكل جرائم ذات �أهمية دولية تكون موجهة نحو الأ�شخا�ص وما يت�صل بتلك
اجلرائم من ابتزاز؛ علم ًا ب� َّأن تلك االتفاقية هي �صك �إقليمي ملكافحة الإرهاب يت�ضمن �أحكاما ذات �صلة ب�ضحايا
الإرهاب.

تعاريف ومبادئ عامة
تعريف� :ضحايا الإرهاب
 -٥٥حت ��ى تك ��ون القوانني وال�سيا�سات الوطنية من �أجل دعم �ضحايا الإرهاب يف �إطار العدالة اجلنائية ف ّعالة ،ال
بد �أن تكون الأطراف التي يراد �أن ت�ستفيد من احلماية وال�ضمانات مع َّرفة �أو قابلة للتحديد على نحو وا�ضح �ضمن
ال�سيا�سات والقوانني واملمار�سات امل�ؤ�س�سية الوطنية.
 -٥٦ولأغرا� ��ض هذا املن�ش ��ور ،ي�شري م�صطلح "الإره ��اب" عموم ًا �إىل الأفع ��ال التي تع ِّرفها ال�صك ��وك القانونية
الدولية املتعلقة مبنع الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها )6(.وعند الإ�شارة �إىل �أمثلة وطنية �أو �إىل �صكوك �إقليمية
�أو متع ��ددة الأطراف قد يتباين نطاق التعريف ،ب ��ل �إنه يتباين بالفعل .ويف تلك احلاالت ال بد ،عند ال�ضرورة ،من
التما�س �إي�ضاح ب�ش�أن التعريف املح َّدد للم�صطلح �ضمن ال�سياق الوطني �أو الإقليمي �أو املتعدد الأطراف املعني.
 -٥٧ويف العديد من البلدان ،تت�ضمن القوانني اجلنائية �أو ت�شريعات حم َّددة ب�ش�أن حقوق ال�ضحايا �أحكاما تع ِّرف
جت�سد ه ��ذه الت�شريعات املبادئ املن�صو�ص عليها يف
�ضحاي ��ا اجلرمي ��ة لأغرا�ض قانونها اجلنائي العام .وكثريا ما ِّ
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،الذي يع ِّرف ،يف الفقرة ،1
م�صطل ��ح "ال�ضحاي ��ا" على �أنهم "الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�ضرر ،فرديا �أو جماعيا ،مبا يف ذلك ال�ضرر البدين �أو
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(� )5أفغان�ستان وباك�ستان وبنغالدي�ش وبوتان و�سري النكا وملديف ونيبال والهند.
( )6متاحة يف املوقع ال�شبكي .http://www.un.org/terrorism/instruments

  مقدمة
�أو ًال-
ِّ

العقلي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن
طري ��ق �أفعال �أو حاالت �إهمال ت�شكل انتهاكا للقوان�ي�ن اجلنائية النافذة يف الدول الأع�ضاء ،مبا فيها القوانني التي
حت ِّرم التع�سف الإجرامي يف ال�سلطة".
 -٥٨وميك ��ن ِّ
االط�ل�اع عل ��ى تعري ��ف �آخ ��ر مل�صطل ��ح "ال�ضحي ��ة" يف منط ��وق الفق ��رة  8م ��ن املب ��ادئ الأ�سا�سية
واملب ��ادئ التوجيهي ��ة ب�ش� ��أن احل ��ق يف االنت�ص ��اف واجل�ب�ر ل�ضحاي ��ا االنته ��اكات اجل�سيم ��ة للقان ��ون ال ��دويل
حلق ��وق الإن�س ��ان واالنته ��اكات اخلط�ي�رة للقان ��ون الإن�س ��اين ال ��دويل ،املرفق ��ة بالق ��رار  35/2005للجنة حقوق
الإن�سان:
 -8لأغرا�ض هذه الوثيقة ،ال�ضحايا هم الأ�شخا�ص الذين حلق بهم �ضرر� ،أفرادا كانوا �أو جماعات ،مبا
يف ذل ��ك ال�ضرر البدين �أو العقل ��ي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية �أو احلرمان بدرجة كبرية من
التمت ��ع بحقوقهم الأ�سا�سية ،وذلك من خالل عمل �أو امتناع ع ��ن عمل ي�شكل انتهاكا ج�سيما للقانون الدويل
حلق ��وق الإن�سان� ،أو انتهاكا خطريا للقان ��ون الإن�ساين الدويل .وعند االقت�ضاء ،ووفقا للقانون املحلي ،ي�شمل
م�صطلح "�ضحية" �أي�ض ًا �أفراد الأ�سرة املبا�شرة �أو من تعيلهم ال�ضحية املبا�شرة ،والأ�شخا�ص الذين حلق بهم
�ضرر �أثناء تدخلهم مل�ساعدة ال�ضحايا املعر�ضني للخطر �أو ملنع تعر�ضهم للخطر.
 -٥٩ويف تقري ��ر املق� � ِّرر اخلا�ص ( ،)A/HRC/20/14ح� � َّدد املق ِّرر اخلا�ص ،دون تقدمي تعري ��ف �صريح للإرهاب،
الفئات الرئي�سية الأربع التالية من �ضحايا الإرهاب:
 �ضحاي ��ا الإره ��اب املبا�ش ��رون :الأ�شخا�ص الطبيعيون الذي ��ن ُقتلوا �أو عانوا من �إ�صاب ��ة بدنية �أو نف�سية
خطرية ب�سبب عمل �إرهابي.
ممن هم �أقرب ��اء �إحدى �ضحايا الإرهاب
 �ضحاي ��ا الإرهاب من الدرج ��ة الثانية :الأ�شخا�ص الطبيعيون ّ
املبا�شرين �أو معالون منها.
 �ضحاي ��ا الإره ��اب غري املبا�شرين :الأفراد الذين عانوا من �إ�صاب ��ات ج�سدية �أو نف�سية خطرية كنتيجة
غ�ي�ر مبا�شرة لعمل �إرهاب ��ي .وت�شمل هذه الفئ ��ة�( :أ) �أفراد اجلمهور (مثل الرهائ ��ن �أو املارة) الذين
ُقتل ��وا �أو �أُ�صيبوا ج ّراء ا�ستخدام القوة الفتّاكة �ض ��د �إرهابيني م�شتبه فيهم؛ و(ب) �شهود العيان الذين
تعر�ض ��وا لأ�ضرار نف�سية خطرية نتيجة م�شاهدتهم حلادث �إرهابي عنيف �أو يف �أعقابه مبا�شرة؛ و(ج)
الأف ��راد الذي ��ن تعر�ضوا للقوة التي ميكن �أن تكون ف َّتاكة من جانب �سلطة عامة بعدما اعتُقد خط�أً �أنهم
�إرهابي ��ون م�شتب ��ه فيهم؛ و(د) عم ��ال الإنقاذ الذين يعان ��ون من �ضرر ج�س ��دي �أو نف�سي خطري نتيجة
م�شاركتهم يف عملية �إغاثة يف حاالت الطوارئ.
�ضحاي ��ا الإره ��اب املحتملون :ي�شكل ال�ضحاي ��ا املحتملون لأعمال �إرهابية تق ��ع يف امل�ستقبل فئة رئي�سية
()7
�أخرى ،وذلك يف �سياق الرتويج لبيان �شامل للحقوق والواجبات الأ�سا�سية يف هذا املجال".
( )7تقري ��ر املق� � ِّرر اخلا� ��ص املعني بتعزيز وحماي ��ة حقوق الإن�سان واحلري ��ات الأ�سا�سية يف �سياق مكافح ��ة الإرهاب :املبادئ الإطارية ل�ضم ��ان حقوق �ضحايا
الإرهاب الإن�سانية ( ،)A/HRC/20/14الفقرة .16
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 -٦٠وال تت�ضم ��ن مذك ��رة مدريد تعريفا حم َّدد ًا للأط ��راف الذين ينبغي اعتبارهم م ��ن �ضحايا الإرهاب لغر�ض
البت ب�ش�أن م ��ا �إذا كان يجب تعريف �ضحايا الإرهاب
تنفي ��ذ املمار�س ��ات اجل ِّيدة املو�صى بها يف املذكرة .ويبدو � َّأن َّ
وكيفية ذلك هو �أم ٌر مرتوك لتقدير فرادى الدول لدى تنفيذها التو�صيات.
 -٦١ويت�ضم ��ن اجلزء الثالث من تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحاي ��ا الأعمال الإرهابية ملخَّ �صا مفيدا لنُهج
مقارنة خمتلفة �صوب تعريف م�صطلح "�ضحايا الإرهاب" )8(.و�أ ًّيا كان النهج املعتمد ،ال بد �أن يكون الأفراد الذين
ُي�ص َّنف ��ون �ضم ��ن �ضحايا الإرهاب ويتلقّون الدعم على هذا الأ�سا�س قابل�ي�ن للتحديد ب�سهولة لأغرا�ض الت�شريعات
وال�سيا�س ��ات والإج ��راءات املحلية .ويف هذا ال�صدد ،ال بد �أن يمُ نح ك ُّل �ضحية م ��ن �ضحايا الإرهاب جمي َع احلقوق
واخلدم ��ات املق َّدم ��ة �إىل �ضحاي ��ا الإرهاب �ضمن �إطار العدال ��ة اجلنائية ،مبا يف ذلك ال�ضحاي ��ا الذين لي�سوا من
مواطن ��ي البل ��د الذي يتوىل التحقيق واملالحقة الق�ضائية والف�ص ��ل يف الق�ضية �أو ال يقيمون فيه .وجتري يف مو�ضع
الحق من هذه الوثيقة مناق�ش ُة احلاجة �إىل تغطية دولية عابرة للحدود ل�ضحايا الإرهاب ،وذلك حتديد ًا يف اجلزء
اخلام�س املعني بالتعاون الدويل.

منع الإيذاء الثانوي وجتنُّبه
 -٦٢يتمث ��ل �أحد مب ��ادئ العدالة اجلنائية املقبولة عموم� � ًا يف � َّأن �ضحايا اجلرمية ،مبا فيه ��ا الإرهاب ،ينبغي �أ َّال
يتعر�ضوا للإيذاء الثانوي .و ُيع َّرف الإيذاء الثانوي ب�أنه الإيذاء الذي ال ينتج مبا�شرة عن الفعل اجلنائي الذي �أحلق
()9
ال�ضرر بال�ضحية و�إمنا يحدث من خالل ر ّد فعل امل�ؤ�س�سات والأفراد جتاه ال�ضحية.
 -٦٣ويف �سي ��اق الأمم املتح ��دة ،عل ��ى الرغم من عدم وج ��ود تعريف حم� � َّدد مل�صطلح "الإي ��ذاء الثانوي" ،حظي
ه ��ذا املبد�أ املهم باالعرتاف يف "املبادئ الأ�سا�سية واملب ��ادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف واجلرب ل�ضحايا
االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل" ،املرفق بقرار
جلن ��ة حقوق الإن�سان  .35/2005وين� ��ص القرار على �أنه "ينبغي �أن تكفل الدولة ا�شتم ��ال قوانينها الداخلية ،قدر
الإمكان ،على �أحكام تفر�ض �أن حتظى كل �ضحية تتعر�ض لعنف �أو �صدمة باهتمام خا�ص ورعاية خا�صة ،للحيلولة
دون تعر�ضها لل�صدمات جمددا �أثناء ما ُي َّتخذ من �إجراءات قانونية و�إدارية لتحقيق العدالة وجرب ال�ضرر".
 -٦٤وق ��د �س َّلط املكتب ال�ضوء ،لدى ا�ضطالعه ب�أعمال تتعلق ب�ضحايا اجلرمية ،على �أهمية منع الإيذاء الثانوي.
فعل ��ى �سبيل املثال ،ت�ش�ي�ر تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحاي ��ا الأعمال الإرهابية �إىل ما يل ��ي" :يتك َّبد الناجون
م ��ن الأعمال الإجرامية و�أفراد �أ�سرهم خ�سائ ��ر وي�صبحون �أكرث �ضعفا جراء الفعل الإجرامي .لذا يجب �أن يحمي
الإطار امل�ؤ�س�سي للدولة ،مبا فيه نظام عدالتها اجلنائية وهيئاتها الإدارية املك َّلفة مبهمة م�ساعدة ال�ضحايا ،ه�ؤالء
()10
ال�ضحايا من � ِّأي �أعباء �إ�ضافية ال داعي لها".
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باملخدرات واجلرمية ،تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية (فيينا ،)2012 ،ال�صفحات .32-15
( )8مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
( )9جمل� ��س �أوروب ��ا ،التو�صية  Rec(2006)8التي قدمتها جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن م�ساعدة �ضحايا اجلرمية ،بعدما اعتمدتها جلنة الوزراء يف
 14حزيران/يونيه .2006
( )10تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية ،الفقرة .65

  مقدمة
�أو ًال-
ِّ

 -٦٥وال ميك ��ن �إيف ��اء �أهمية احلاجة �إىل جتنب ومنع الإيذاء الثانوي ل�ضحايا اجلرمية ،مبا يف ذلك الإرهاب ،يف
�إط ��ار تداب�ي�ر العدالة اجلنائية حقَّها من التنويه؛ وينبغ ��ي �أن يكون ذلك هدف ًا �أ�سا�سي ��ا ل ِّأي نظام قانوين �أو نظام
للعدال ��ة اجلنائي ��ة يت�سم بالف ّعالية .ويدعم هذا الهدف املالحظات الواردة يف ه ��ذه الوثيقة ،وينبغي �أن يكون مبد�أ
دعم م�ؤ�س�سي يف جمال العدالة
ت�سرت�شد به احلكومات التي ت�سعى �إىل و�ضع قوانني و�سيا�سات وممار�سات وتدابري ٍ
اجلنائية تت�سم باملزيد من الف ّعالية ل�صالح �ضحايا الإرهاب.

دعم حقوق الإن�سان و�سيادة القانون
 -٦٦يتم َّث ��ل �أح ��د املب ��ادئ الأ�سا�سية يف ال�صك ��وك الدولية يف جم ��ال مكافحة الإرهاب ودعم حق ��وق الإن�سان يف
�ض ��رورة اال�ضط�ل�اع بالتحقيقات واملالحقات اجلنائية املت�صلة بالإرهاب على نح ��و يتوافق توافقا تاما مع املعايري
والقواعد الدولية املتعلقة ب�سيادة القانون وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
 -٦٧وقد تناول املكتب ،يف العديد من من�شوراته ب�ش�أن امل�ساعدة التقنية ،حقوق الإن�سان ل�ضحايا و�شهود الإرهاب
وكذلك املتهمني ،يف الإجراءات اجلنائية املت�صلة بالإرهاب ،وح َّدد طابع تلك احلقوق ونطاقها وتطبيقها )11(.فعلى
�سبيل املثال ،تن�ص تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية على ما يلي:
وبح�س ��ب م ��ا ت�ؤ ِّكده املعايري الدولي ��ة والإقليمية مرارا وتك ��رارا ،ال ُي ِخ ُّل االعرتاف بحق ��وق ال�ضحايا ب� ٍّأي من
بغ�ض
حق ��وق امل َّد َعى عليه ��م .وغني عن البيان � َّأن من ح ��ق ال�شخ�ص املتهم �أن يح�صل عل ��ى حماكمة عادلة ِّ
النظ ��ر ع ��ن اال�ستن ��كار العام ... .ولك ��ي يت�سنى �ضمان حماكمة عادل ��ة ،يجب �إيالء اهتم ��ام خا�ص لتحقيق
الت ��وازن ب�ي�ن احلماية ال�ضرورية جدا حلق ��وق املتهم من ناحية—مبا فيها افرتا�ض ال�ب�راءة وتكاف�ؤ و�سائل
()12
الدفاع والو�صول �إىل خدمات دفاع ج ِّيدة النوعية—وحقوق ال�ضحايا من الناحية الأخرى.
 -٦٨وم ��ن ث � َّ�م ،ف� َّإن املبد�أ املذكور �أع�ل�اه ينطبق على حقوق �ضحايا الإرهاب والأ�شخا� ��ص املت َهمني بارتكاب هذه
الأعمال على حد �سواء .وهو يقت�ضي من الدول �أن توازن بعناية بني م�صالح وحقوق كل من هذه الأطراف وتدعمها
مبوجب القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية لديها.
 -٦٩ولي� ��س املق�ص ��ود يف هذا املن�شور �أن ُيك َّرر التحليل الوارد يف من�ش ��ورات املكتب ال�سابقة ب�ش�أن الآثار املرتبطة
با�ستجاب ��ات العدال ��ة اجلنائية ل�ضحايا الإره ��اب من حيث حقوق الإن�س ��ان و�سيادة القانون �ضم ��ن �سياق العدالة
اجلنائي ��ة .وم ��ع ذلك ،يعاد الت�أكيد هنا عل ��ى الأهمية الأ�سا�سية للنهج القائم على �سي ��ادة القانون وحقوق الإن�سان
مكمال ل ِّأي ا�ستجاب ��ة ف َّعالة للعدالة اجلنائية �أثن ��اء التحقيق يف اجلرائ ��م ذات ال�صلة بالإرهاب
بو�صف ��ه عن�ص ��را ِّ
ومالحقة مرتكبيها.
( )11انظ ��ر ُكت ِّي ��ب �إر�ش ��ادي ب�ش� ��أن تداب�ي�ر العدال ��ة اجلنائي ��ة يف الت�ص � ِّ�دي للإرهاب� ،سل�سل ��ة كتيب ��ات العدال ��ة اجلنائية (من�ش ��ورات الأمم املتح ��دة ،رقم
باملخدرات واجلرمية ،حق ��وق الإن�سان وتدابري العدالة
املبي ��ع )A.09.IV.2؛ وتداب�ي�ر العدالة اجلنائي ��ة لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية؛ ومكت ��ب الأمم املتحدة املعني
ِّ
اجلنائية
للت�صدي للإرهاب ،منهاج تدريب قانوين ملكافحة الإرهاب ،النميطة ( 4فيينا.)2014 ،
ِّ
()12
تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية ،الفقرتان  64و.65
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ثانياً -الإطار القانوين والقدرات امل�ؤ�س�سية
والتن�سيق
مق ِّدمة
 -٧٠اتخذت العديد من البلدان ،كجزء من الأطر القانونية و�أطر العدالة اجلنائية الوطنية لديها ،تدابري قانونية
وم�ؤ�س�سية لتقدمي خدمات الدعم املنا�سبة ل�ضحايا اجلرمية .ويف العديد من احلاالت ،ي�شمل ذلك خدمات الدعم
ل�صالح �ضحايا اجلرمية املرتبطة بالأعمال الإرهابية.
 -٧١وتتباي ��ن احتياجات ال�ضحايا تباينا كبريا رهنا بظروفهم الفردية ،وتتطور مبرور الوقت ،من الأجل الفوري
بع ��د وق ��وع احلادث الإرهاب ��ي مبا�شرة حتى الأجل�ي�ن املتو�سط والطوي ��ل .وال بد من تلبية االحتياج ��ات ،من قبيل
الدع ��م الطبي واملايل والنف�سي والوجداين وكذلك احل�صول على املعلومات قبل العملية اجلنائية و�أثناءها وبعدها
م ��ن خالل ا�ستجابة حكومية �شاملة ومتكاملة وبالتن�سيق الت ��ام مع جهات تقدمي خدمات الدعم العامة �أو اخلا�صة
الأخرى.
 -٧٢ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن يكون هناك تباين كبري بني الأفراد والهيئات املعنية بتلبية احتياجات ال�ضحايا
م ��ن حيث عدده ��ا ومواردها ودرجة التن�سيق يف ما بينه ��ا .وال بد للجهود التي تبذلها الهيئ ��ات امل�س�ؤولة ،كي تكون
من�سقة تن�سيق ًا ج ِّيد ًا و�أن يتوىل �أخ�صائيون مد َّربون تنفيذ ال�سيا�سات واملمار�سات .ويكت�سي التن�سيق
ف ّعالة� ،أن تكون َّ
بني جميع هيئات �إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية والهيئات ذات ال�صلة (مثل الرعاية االجتماعية) املعنية بجميع
مراحل رحلة ال�ضحايا عرب نظام العدالة اجلنائية �أهمية بالغة وي�ؤدي دورا مهما يف منع الإيذاء الثانوي.
 -٧٣و�ست�سف ��ر التداب�ي�ر الرامية �إىل احل ّد من املتطلب ��ات �أو احلواجز البريوقراطي ��ة �أو الإدارية غري ال�ضرورية
ع ��ن تقلي�ص ال�ضغ ��ط النف�سي والقلق اللذين كثريا ما يتعر�ض لهما ال�ضحاي ��ا و�أ�سرهم �أثناء التحقيقات اجلنائية
واملحاكمات.
 -٧٤وينبغي للدول �أن تنظر يف تكليف هيئة �أو هيئات �ضمن قطاع العدالة اجلنائية بامل�س�ؤولية الرئي�سية عن تنفيذ
وتن�سي ��ق ال�سيا�سات واملمار�س ��ات الوطنية املتعلقة بحماية �ضحايا الإرهاب ودعمه ��م .وينبغي �أن ت�ضمن ال�سلطات
التع ��اون والتن�سي ��ق الف ّعالني واملالئمني ما ب�ي�ن جميع الهيئات احلكومي ��ة املعنية واملجتمع امل ��دين واملنظمات غري
احلكومية امل�س�ؤولة عن تقدمي امل�ساعدة لل�ضحايا ولأ�سرهم �أو امل�شارِكة فيه .ويف العديد من احلاالت ،ميكن �أن يتم
حتديد الأدوار والتن�سيق وتبادل املعلومات بني الهيئات احلكومية ذات ال�صلة يف مذكرة تفاهم �أو ترتيب مماثل.
 -٧5وينبغي للدول �أن ت�ضمن ح�صول جميع الهيئات احلكومية امل�س�ؤولة عن تقدمي امل�ساعدة والدعم �إىل ال�ضحايا
عل ��ى م ��ا يكفي من التموي ��ل واملوارد لال�ضطالع بهذه الوظائ ��ف .وينبغي و�ضع خطط ب�ش� ��أن اتخاذ تدابري وتقدمي
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الدع ��م يف حاالت الط ��وارئ وكذلك امل�ساعدة امل�ستمرة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية .وينبغي �أن يتلقَّى جميع الأفراد
املعني�ي�ن بالتعام ��ل مع ال�ضحايا ما يكفي من التدريب املتخ�ص�ص ،مع الرتكيز ب�صورة خا�صة على ال�ضحايا الأكرث
�ضعف ��ا .وينبغ ��ي النظر يف �إجراء مترينات تدريبية وطنية قائمة عل ��ى املحاكاة على �أ�سا�س منتظم من �أجل اختبار
وتقيي ��م ا�ستجابات الهيئات احلكومية وجمموعات املجتم ��ع املحلي واملنظمات غري احلكومية املعنية بدعم �ضحايا
الإرهاب.
 -٧6وينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�ضع �سيا�س ��ات وطنية و�أن تر�سي �أط ��ر ًا قانونية يف ما يتعلق بتق ��دمي اخلدمات لل�ضحايا
وبحقوقهم و�أن تعتمد� ،إذا اقت�ضت ال�ضرورة ،مبادئ توجيهية من �أجل تنفيذ تلك القوانني وال�سيا�سات )13(.وي�سهم
َ�س � ُّ�ن الت�شريع ��ات ب�ش�أن حقوق ال�ضحايا يف متكني �ضحايا الإرهاب ،وهو يف حد ذاته ر�سالة ف ّعالة ملكافحة التطرف
العني ��ف والإره ��اب .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،فه ��و يزيد من �شفافية الهيئات العمومية وي�ساع ��د على بناء الثقة يف نظام
العدال ��ة اجلنائية و�سيادة القانون .وع�ل�اوة على ذلك ،يزيد دمج احلقوق القانوني ��ة ل�ضحايا الإرهاب يف القانون
الوطني من احتمال �أن تكون تلك احلقوق متاحة ومط َّبقة ب�صورة مت�سقة يف جميع احلاالت.
 -٧7وتتمث ��ل نقط ��ة االنطالق الأ ّولية للحكوم ��ات الراغبة يف و�ضع وتنفيذ �سيا�سات وطني ��ة ف ّعالة و�إطار ت�شريعي
وم�ؤ�س�س ��ي يف م ��ا يتعلق ب�ضحاي ��ا الإرهاب يف �إجراء ا�ستعرا� ��ض �أو حتليل فجوات لل�سيا�س ��ات والقوانني والقدرات
امل�ؤ�س�سي ��ة القائم ��ة مقارن� � ًة باملمار�س ��ات اجل ِّيدة الدولية املع�ت�رف بها .وينبغ ��ي لذلك اال�ستعرا� ��ض ،الذي ميكن
يحدد � َّأي �إ�صالحات الزمة لتعزيز الدعم
مقدمي امل�ساعدة التقني ��ة� ،أن ِّ
اال�ضط�ل�اع ب ��ه مب�ساعدة خرباء دوليني �أو ِّ
وامل�ساع ��دة لأولئ ��ك ال�ضحايا �ضمن �إط ��ار العدالة اجلنائية .ويبينِّ الر�سم البياين يف املرف ��ق الأول بع�ض العنا�صر
ويقدم نهجا حمتمال من �أجل و�ضع �أطر
الرئي�سي ��ة لإطار ف ّعال لدعم �ضحايا الإره ��اب يف �سياق العدالة اجلنائيةِّ ،
�سيا�ساتية وقانونية وطنية.
 -٧8وبع ��د تنفيذ ال�سيا�سات والقوانني والتداب�ي�ر امل�ؤ�س�سية اجلديدة ،ينبغي للحكوم ��ات �أن توفِّر التدريب ب�ش�أن
امل�سائ ��ل ذات ال�صل ��ة بال�ضحايا لفائدة الأخ�صائي�ي�ن املمار�سني يف جمال العدالة اجلنائي ��ة واجلهات الفاعلة يف
جم ��ال دعم ال�ضحايا ،عن ��د االقت�ضاء ،باال�شرتاك مع جه ��ات تقدمي امل�ساعدة التقني ��ة ذات ال�صلة .وعالوة على
ذل ��ك ،ينبغي �إر�س ��اء �آليات من �أج ��ل الر�صد والتقيي ��م امل�ستمرين لفعالية تل ��ك التدابري .وينبغ ��ي لآليات الر�صد
واال�ستعرا� ��ض تلك �أن ت�شمل فر�ص� � ًا من �أجل �إجراء امل�شاورات مع ال�ضحايا ورابط ��ات ال�ضحايا واجلهات الفاعلة
ذات ال�صلة الأخرى يف املجتمع املدين وتلقّي تعقيباتهم يف هذا اخل�صو�ص.
 -79وميك ��ن تنفي ��ذ تلك امل�شاورات م ��ن خالل �إجراء ح ��وار منتظم مع ال�ضحاي ��ا و�/أو رابط ��ات ال�ضحايا و�/أو
غريها من املنظمات التمثيلية واملنظمات التي تركز على ال�ضحايا اللتما�س الآراء ب�ش�أن و�ضع �أو تنفيذ الت�شريعات
وال�سيا�س ��ات واملمار�س ��ات املتعلقة بحقوق ال�ضحايا يف �إطار نظام العدال ��ة اجلنائية .وتتمثل �إحدى الآليات املمكنة
الت ��ي تكفل بلوغ هذا اله ��دف يف �إن�شاء جلن ٍة �أو جمموع ٍة متعدد ِة التخ�ص�صات تلتقي بانتظام ملناق�شة امل�سائل ذات
ال�صل ��ة بال�ضحاي ��ا ،وحل امل�شكالت بطريقة مبتكرة ،وتقدمي التو�صي ��ات �إىل وا�ضعي ال�سيا�سات .وينبغي النظر يف
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تعي�ي�ن موظ ��ف رفيع امل�ستوى من قط ��اع العدالة رئي�س ًا لتلك اللجنة �أو املجموعة من �أج ��ل زيادة �إبراز امل�سائل ذات
ال�صلة بال�ضحايا وتي�سري �إدخال التغيريات ال�سيا�ساتية �أو الت�شريعية الالزمة �ضمن قطاع العدالة.
من�سقني �أو �ضباط ات�ص ��ال يف جمال دعم ال�ضحايا داخ ��ل هيئات العدالة
 -٨0وم ��ن �ش� ��أن تعيني �أخ�صائي�ي�ن �أو ِّ
اجلنائي ��ة �أن يعزز التوا�ص ��ل والتفاهم بني تلك الهيئات وال�ضحايا ورابطات ال�ضحاي ��ا والأطراف الفاعلة الأخرى
املن�سق�ي�ن �أو �ضباط االت�صال املعنيني بال�ضحايا �أن
ذات ال�صل ��ة يف املجتمع املدين .وينبغي له�ؤالء الأخ�صائيني �أو ِّ
يجتمع ��وا بانتظام ال�ستعرا� ��ض وتبادل املمار�سات اجل ِّيدة وكذلك ،عند االقت�ضاء ،حتدي ��د ال�سيا�سات والنُّهج التي
�ستع ��زِّ ز الدعم املق َّدم �إىل ال�ضحايا ،من خالل الت�شاور الدائم م ��ع ال�ضحايا ورابطات ال�ضحايا واجلهات الفاعلة
الأخ ��رى يف املجتمع املدين .وميكن للأخ�صائ ��ي امل�س�ؤول عن م�ساعدة ال�ضحايا داخل مكتب امل َّدعي العام �أن يكفل
تعزيز �سبل االحتكام �إىل العدالة من خالل �إحاطة ال�ضحايا بجل�سات املحكمة ،وامل�ساعدة على �إعداد ال�ضحايا كي
�صوت م�سموع يف جل�سات �إ�صدار الأحكام.
يكونوا �شهودا �أثناء املحاكمة ،و�ضمان �أن يكون لل�ضحايا ٌ
الواليات املتحدة الأمريكية
يقدم
مكتب م�ساعدة ال�ضحاي ��ا الذي ِّ
 -٨1يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية� ،أن�ش�أ مكت � ُ�ب التحقيقات االحت ��ادي َ
خدم ��ات �إىل �ضحاي ��ا جمي ��ع �أنواع اجلرائ ��م االحتادية .وي�شرف مكت ��ب م�ساعدة ال�ضحايا عل ��ى برنامج الإرهاب
والوالي ��ات الق�ضائي ��ة اخلا�صة الذي يعمل ح�صرا م ��ع �ضحايا الإرهاب والإ�صابات اجلماعي ��ة .والربنامج م�ص َّمم
وي�ضم فريق ًا �أمني ًا جوي ًا ميكن �أن ُيح�شد للرد على
خ�صي�ص ��ا مل�ساعدة ال�ضحايا امل�صابني ب�صدمات نف�سية ح ��ادة ّ
الهجم ��ات الوا�سعة النط ��اق داخل الواليات املتحدة وخارجها .وخالل حماكم ��ات اجلرائم الإرهابية �ضد مواطني
تقدم وزارة العدل ،من خ�ل�ال مكتب العدالة من �أجل �ضحاي ��ا الإرهاب يف اخلارج
الوالي ��ات املتحدة يف اخل ��ارجِّ ،
التابع لها ،املعلومات والدعم �إىل ال�ضحايا.
من�سق واحد على
 -٨2وعلى ال�صعيد الوطني ،يوجد يف كل مكتب من مكاتب امل ّدعني العا ّمني يف الواليات املتحدة ِّ
الأقل لل�ضحايا وال�شهود ل�ضمان �أن ُي َ
خطر ال�ضحايا على النحو ال�صحيح مبواعيد املحكمة ومل�ساعدة امل ّدعي العام
يف ق�ضايا الإرهاب التي تُنظر يف الواليات املتحدة.
حتدد املعايري
 -٨3وينبغ ��ي دمج هذه الإجراءات واملمار�سات يف القوانني وال�سيا�س ��ات واملمار�سات الوطنية التي ِّ
الدني ��ا ملعامل ��ة ال�ضحايا من �أجل تي�سري احت ��كام ال�ضحايا �إىل العدالة على نحو ف ّع ��ال ومت�سق يف جميع احلاالت.
وينبغ ��ي للدول �أن تنظر يف توف�ي�ر �أحدث املبادئ التوجيهي ��ة والربوتوكوالت ب�ش�أن ال�سيا�س ��ات واملمار�سات جلميع
موظفي جهاز العدالة اجلنائية املعنيني بالتعامل مع �ضحايا الإرهاب.
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�آيرلندا ال�شمالية
 -٨4اعرتف ��ت دائ ��رة اال ّدعاء امللكية يف اململكة املتح ��دة لربيطانيا العظمى و�آيرلن ��دا ال�شمالية مبحورية و�أهمية
ال�ضحاي ��ا وحقوقهم يف معاي�ي�ر اجلودة الأ�سا�سية اخلا�ص ��ة بالدائرة ،البالغ عددها  12معي ��ارا )14(،وهي املعايري
الت ��ي حت � ِّ�دد الأعمال الرئي�سية للدائرة وتبينِّ الطريقة التي ينبغي �أن ت ��دار بها تلك الأعمال .وين�ص معيار اجلودة
( )14متاحة يف املوقع ال�شبكي .www.cps.gov.uk/consultations/cqs_policy.pdf
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الأ�سا�سي  8على �ضرورة �أن جتري الدائرة تقييم ًا الحتياجات ال�ضحايا وال�شهود ،وتبقيهم على علم ب�سري ق�ضيتهم،
وت�ساعدهم على الإدالء ب�شهادتهم على �أف�ضل وجه ممكن .وين�ص معيار اجلودة الرئي�سي  9على �ضرورة �أن ت�شرح
أ�سباب التي جعلتها َت ُر ُّد دعاوى �أو ت ِ
ُدخل تعديالت جوهرية على االتهامات.
الدائرة لل�ضحايا ال َ
 -٨5وت�أ�سي�س ��ا عل ��ى معايري اجلودة الأ�سا�سي ��ة� ،أ�صدرت الدائرة ن�سخة حم َّدثة من مد ّون ��ة للممار�سات اخلا�صة
ب�ضحاي ��ا اجلرمي ��ة .وت�شمل املد َّون ��ة املح َّدثة تعريفا �أو�سع نطاق ��ا مل�صطلح ال�ضحية بحيث ي�شم ��ل � َّأي �شخ�ص ق َّدم
�أو ُق � ِّ�دم با�سم ��ه ادعاء �إىل ال�شرطة ب�أن ��ه تع َّر�ض ب�شكل مبا�شر لت�ص ��رف جنائي يف �إطار املعي ��ار الوطني لت�سجيل
ووالدي ال�ضحية الذي يق� � ّل عمره عن  18عاما ،واملتحدث
اجلرائ ��م .كما ي�شمل هذا التعري ��ف الأقارب املنكوبني،
ْ
با�سم الأ�سرة ،واملن�ش�آت التجارية التي لديها جهة ات�صال م�س ّماة.
 -٨6وينبغ ��ي �أن ي�شم ��ل الفريق املتعدد التخ�ص�صات املعني بالت�صدي للأزمات �أخ�صائيني يف الرعاية الطبية يف
ح ��االت الطوارئ و�أخ�صائيني يف الرعاية يف حاالت ال�صدمات النف�سي ��ة وم�ست�شارين لتخفيف الأ�سى و�أخ�صائيني
اجتماعيني وحمقِّقني مد َّربني تدريبا خا�صا.
�إ�سبانيا
 -٨7يف �إ�سباني ��ا ،بع ��د اعتم ��اد القان ��ون  2011/29امل� ��ؤ َّرخ � 22أيلول�/سبتم�ب�ر  2011ب�ش�أن االع�ت�راف ب�ضحايا
الإره ��اب وحمايته ��م حماية �شاملة� ،أُن�شئت املديرية العامة لدعم �ضحايا الإرهاب .وجتمع هذه الهيئة الفريدة من
نوعه ��ا امل�س�ؤول�ي�ن عن تقدمي اخلدمات املختلفة املرتبطة بدعم �ضحايا الإره ��اب ،وت�ضم وحدة للتعوي�ض واملعونة،
وتن�س ��ق م ��ع مكتب املعلومات وامل�ساعدة ل�ضحاي ��ا الإرهاب التابع للمحكمة العليا الوطني ��ة .وهي م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن
ِّ
()15
التن�سيق مع �ضحايا الأعمال الإرهابية و�أفراد �أ�سرهم وم�ساعدتهم وتوجيههم.
جنوب �أفريقيا
تقدم امل�ساع ��دة �إىل �ضحايا
 -٨8توج ��د داخ ��ل �سلطة النياب ��ة العامة الوطنية يف جن ��وب �أفريقيا وح ��دة خا�صة ِّ
اجلرمي ��ة وال�شهود عليها بالتن�سيق مع عدد من �أ�صح ��اب امل�صلحة ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية .وعالوة
عل ��ى ذل ��ك ،ا�شرتعت وزار ُة العدل والتطوير الد�ستوري ميثاقَ اخلدمة من �أجل �ضحايا اجلرمية يف جنوب �أفريقيا
لتمكني ال�ضحايا وال�شهود من االحتكام �إىل العدالة.
 -89وينبغ ��ي ،كلما �أمكن� ،أن تتاح خدم ��ات الدعم تلك داخل امل�ؤ�س�سات احلكومية .ومع ذلك� ،إذا مل ميكن ذلك
ل ٍّأي �سب ��ب من الأ�سباب ،ينبغي النظر يف �إمكانية �أن تربم امل�ؤ�س�سات احلكومية مذكرات تفاهم �أو اتفاقات مماثلة
م ��ع رابط ��ات �ضحاي ��ا الإره ��اب �أو املنظمات غري احلكومي ��ة التي تتمتع بخ�ب�رة كبرية وم�شهود به ��ا يف توفري تلك
اخلدمات.
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 -٩0وينبغ ��ي للحكومات �أن تتعاون وتع ��زِّ ز هذه املمار�سة اجل ِّيدة من خالل تقا�سم جمي ��ع املعلومات املتاحة ذات
ال�صلة مع الكيانات املعنية العامة �أو اخلا�صة من خالل عقود �أو مذكرات تفاهم ترمي �إىل تقدمي امل�ساعدة والدعم
ل�ضحايا الإرهاب يف اخلارج.
�آيرلندا
 -٩1دائ ��رة م�ساعدة ال�سائ ��ح الآيرلندية عبارة عن خدم ��ة جمانية و�س ّرية متخ�ص�صة تق � ِّ�دم الدعم وامل�ساعدة
كيانات بارزة من القطاعني العام
الفوريني لل�سائحني الذين ي�صبحون من �ضحايا اجلرمية .وتتوىل رعاي َة اخلدمة
ٌ
واخلا�ص ترتبط باخلدمات ال�سياحية.

املمار�سات اجل ِّيدة
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�ضع ،بالت�ش ��اور مع ال�ضحايا واملجتم ��ع املدين ورابطات ال�ضحاي ��ا واخلرباء املعنيني،
ا�سرتاتيجي ��ات و�سيا�س ��ات وت�شريعات حكومية م ��ن �أجل توفري ا�ستجابات ف ّعالة لدع ��م �ضحايا الإرهاب
�ضمن �إطار العدالة اجلنائية.
من�سقني �أو �ضباط ات�ص ��ال يف جمال تقدمي الدعم لل�ضحايا
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت� ِّؤمن وجود �أخ�صائيني �أو ِّ
(�أ)
�ضمن هيئات العدالة اجلنائية.
 ينبغ ��ي للدول �أن ت�ض ��ع الإجراءات واملمار�سات ،من �أجل �أمور مثل حتديد الإجراءات الفورية التي ينبغي
اتخاذه ��ا والهيئ ��ات امل�س�ؤول ��ة عن كل تدخ ��ل ،التي يتعني على هيئ ��ات �إنفاذ القان ��ون والعدالة اجلنائية
اتّباعها لدى الر ّد على �أعمال الإرهاب ،وخ�صو�صا يف ما يتعلق بال�ضحايا املحتملني.
 ميكن �أن ت�ساعد اال�ستعانة بالأفرقة املتعددة التخ�ص�صات لال�ستجابة للأزمات على الرتويج لنهج يركز
عل ��ى ال�ضحايا .وينبغي للدول �أن تكون م�ستع ��دة ،من منظور مهني وا�سع النطاق ،للتعامل مع احتياجات
(ب)
ال�ضحايا و�أ�سرهم يف الفرتة التي تلي الهجوم الإرهابي مبا�شرة.
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن تكف ��ل �إمكانية ح�ص ��ول ال�ضحايا ،وفق ��ا الحتياجاته ��م ،على خدمات الدع ��م ال�س ّرية
لل�ضحايا ،بدون مقابل ،قبل الإجراءات اجلنائية و�أثناءها وبعدها بوقت منا�سب.
 ينبغ ��ي �أن تت ��اح ل�ضحايا الإره ��اب �سبل احل�صول جمانا عل ��ى خدمات الرتجمة التحريري ��ة �أو ال�شفوية
الالزمة من �أجل التوا�صل بف ّعالية مع الهيئات امل�س�ؤولة من دولة �أخرى.
(�أ)European Commission, Directorate General for Justice, Guidance document related to the transposition and
implementation of directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing
minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council framework decision
)2001/220/JHA (Brussels, December 2013

.

(ب) جمل� ��س �أوروبا" ،املب ��ادئ التوجيهية ب�ش�أن حماية �ضحايا الأعمال الإرهابية" ،التي اعتمدتها جلن ��ة الوزراء يف � 2آذار/مار�س  2005يف االجتماع
الـ 917لن ّواب الوزراء .مذكرة مدريد حول املمار�سات اجل ِّيدة مل�ساعدة �ضحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�شرة ويف الإجراءات اجلنائية.
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ثالثاً -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء
التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

مق ِّدمة
 -٩2هن ��اك عدد من ال�صك ��وك والرتتيبات الدولية والإقليمي ��ة واملتعددة الأطراف التي تق � ِّ�دم توجيهات مفيدة
ب�ش� ��أن املمار�س ��ات اجل ِّيدة وال�سمات التي يج ��ب �أن تكون حا�ض ��رة يف التحقيقات واملالحق ��ات الق�ضائية املت�صلة
بالإرهاب .وت�شمل هذه امل�صادر توجيهات وتو�صيات االحتاد الأوروبي وجمل�س �أوروبا؛ ومذكرة تفاهم الرباط حول
املمار�س ��ات اجل ِّيدة لعملية مكافح ��ة الإرهاب الف ّعالة يف قطاع العدالة اجلنائية؛ ومذك ��رة مدريد حول املمار�سات
اجل ِّيدة مل�ساعدة �ضحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�شرة ويف الإجراءات اجلنائية ،اخلا�صة باملنتدى العاملي ملكافحة
الإرهاب؛ وتقرير املق ِّرر اخلا�ص للأمم املتحدة ()A/HRC/20/14؛ وحتدد تلك امل�صادر ،يف جملة �أمور ،عوامل من
قبيل ح�سن التوقيت واملو�ضوعية وال�شمولية وال�شفافية وامل�ساءلة.
 -٩3وم ��ن منظور ال�ضحايا ،ف� َّإن الفرتة التي تعقب الهج ��وم الإرهابي مبا�شرة هي فرتة بالغة امل�شقة وال�صعوبة.
فبالن�سبة �إىل العديد من ال�ضحايا و�أ�سرهم� ،إ�ضاف ًة �إىل حت ُّمل الآثار البدنية والنف�سية املبا�شرة الناجمة عن حدث
ينط ��وي عل ��ى �صدمة والتكيف مع االرتب ��اط ال�شديد الذي ي�صي ��ب حياتهم الطبيعيةُ ،يحتم ��ل �أن مت ِّثل الإجراءات
اجلنائي ��ة الالحقة لقاءهم الأول ب�سلطات �إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية ،وهو �أمر ميكن �أن يكون جتربة مرهقة
يف حد ذاته.
 -٩4ويف ظ ��ل ه ��ذه الظروف ،يجب �أن تت�سم معاجل ��ة املحقِّقني وامل ّدعني العا ّمني للتفاعل م ��ع ال�ضحايا مبراعاة
امل�شاعر والتف ّهم من �أجل جتنُّب احتمال تعري�ض ال�ضحايا ملزيد من ال�ضغوط النف�سية والإيذاء الثانوي.
 -٩5وينبغ ��ي تقيي ��م احتياجات ال�ضحايا و�إبالغهم بحقهم يف احل�صول عل ��ى خدمات الدعم وم�ساعدتهم ،عند
االقت�ضاء ،على ترتيب الإحاالت املالئمة .وميكن �أن يكون ا�ستخدام و�سائط الإعالم اجلماهريي و�شبكات التوا�صل
االجتماع ��ي ،وغ�ي�ر ذلك من جماعات الدعم �أو جمموع ��ات املجتمع املحلي ،عظيم الفائ ��دة والف ّعالية يف ا�ستبانة
خدمات الدعم املح َّددة وتعريف ال�ضحايا بوجودها وبكيفية الو�صول �إليها.
 -٩6وم ��ن امله ��م �أن تتم ،طوال �إج ��راءات العدالة اجلنائية ،توعي ��ة املحقِّقني يف جمال �إنف ��اذ القانون وامل ّدعني
العا ّم�ي�ن والق�ض ��اة وغريهم م ��ن الأخ�صائي�ي�ن املمار�سني يف جم ��ال العدالة اجلنائي ��ة ،وكذل ��ك �أخ�صائيي دعم
ال�ضحاي ��ا ،ب�أهمي ��ة تلقّي التدريب عل ��ى اال�سرتاتيجيات املنا�سب ��ة وتطبيقها من �أجل التفاعل م ��ع ال�ضحايا وتلبية
احتياجاتهم املح َّددة �إىل �أق�صى مدى ممكن.
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املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب يف� إطار العدالة اجلنائية

 -٩7وينبغ ��ي �أن تُتخ ��ذ دائما التداب�ي�ر الكافية من �أجل ال�سالم ��ة اجل�سدية لل�ضحايا ،وخ�صو�ص ��ا �أولئك الذين
�س ُيطل ��ب منهم الإدالء ب�شهاداتهم �أثناء املحاكمة .وم ��ن �أجل جتنُّب خطر االحتكاك املبا�شر بني ال�ضحايا واجلناة
املزعوم�ي�ن �أو تقليل ��ه �إىل احلد الأدنى ،ال بد من اتخاذ التدابري املنا�سبة عل ��ى مدى الإجراءات اجلنائية ،وخا�صة
داخل القاعة التي �ستجري فيها املحاكمة.
 -٩8وتوجد حاجة �إىل �أن يمُ نح ال�ضحايا ال�شعور بالإدماج و�أن تُوفَّر لهم بيئة داعمة ومتكينية خالل جميع مراحل
الإج ��راءات اجلنائي ��ة .ذل ��ك � َّأن توقعات ال�ضحاي ��ا يف ما يتعلق بنتائ ��ج العملية اجلنائية ،وافتقاره ��م �إىل املعرفة
القانوني ��ة ،وحاجته ��م امل�ستمرة �إىل معلومات ح�سنة التوقي ��ت ودقيقة ب�ش�أن عملية املالحق ��ة الق�ضائية ،وم�شاركة
و�سائ ��ط الإعالم خالل عملي ��ة املحاكمة ،ميكن �أن ت�ؤدي جميعها �إىل الإيذاء الثان ��وي لل�ضحايا ما مل تُتخذ تدابري
ف ّعالة من �أجل دعمهم وحمايتهم.
 -99وعل ��ى الرغ ��م من � َّأن النظ ��م القانونية الوطنية ،تت�ضم ��ن �أحكام ًا تق ّر مب�ستويات وطرائ ��ق خمتلفة مل�شاركة
ال�ضحاي ��ا ،ينبغي �أن ت�أخذ جمي ُع تلك التدابري يف اعتبارها ال�ضحايا ذوي االحتياجات اخلا�صة �أو الذين يحتاجون
�إىل تداب�ي�ر حماي ��ة ج�سدية ،على �سبيل املثال عندما يكون ال�ضحي ��ة �شاهدا يف املحاكمة اجلنائية ،و�أن تويل ه�ؤالء
ال�ضحايا اهتماما خا�صا.
 -١٠0وينبغ ��ي ،حيثم ��ا �أمكن� ،أن يلتق ��ي امل َّدعون العا ُّمون و�/أو �ضباط االت�ص ��ال بال�ضحايا يف مرحلة مبكرة من
ف�ضل �أن يكون ذلك
الإجراءات ل�شرح الق�ضية والإجابة عن الأ�سئلة حول دور كل منهم وحول العملية الق�ضائية ،و ُي َّ
با�ستخ ��دام م�صطلحات غري قانونية .وينبغي �أن تتاح الفر�صة لل�ضحايا ،عند الطلبّ ،
لالطالع على مبنى املحكمة
الذي �ستُجرى فيه املحاكمة.
 -١٠1ويف احل ��االت التي يتعني فيه ��ا على امل ّدعني العا ّمني اتخاذ قرار ب�ش�أن جوان ��ب ح�سا�سة يف �سري الق�ضية ،قد
ف�ض ��ل �أن يكونوا مدعومني مبمثل قانوين �أو �شخ�ص معني
ال يواف ��ق علي ��ه ال�ضحايا ،ينبغي �أن ُيب َّلغ ال�ضحايا (الذين ُي َّ
بالدعم) على وجه ال�سرعة بالأ�سباب الكامنة وراء هذا القرار وبحقوقهم يف املراجعة �أو �أ�ساليب االنت�صاف الأخرى.
 -١٠2ويف احلاالت التي ُيدان فيها امل َّد َعى عليه يف املحاكمة ويمَ ْ ُثل ل�سماع احلكم ،ينبغي ال�سماح لل�ضحايا بتقدمي
بيان �إىل املحكمة لإحاطة القا�ضي الذي ي�صدر احلكم ب�أثر اجلرمية فيهم �أو على �أ�سرهم .ويف احلاالت التي ُيحكم
فيه ��ا عل ��ى املدعى عليه بال�سج ��ن ،ينبغي �أن يتلقى ال�ضحاي ��ا �إ�شعارا قبل فرتة كافية ب� �� ِّأي جل�سات الحقة للإفراج
امل�شروط ،و�أن ُيعطوا فر�صة التعبري عن ر�أيهم� ،سواء كتاب ًة �أو �شخ�صيا ،ب�ش�أن الإفراج املحتمل عن اجلاين.

احلاجة �إىل نهج ُير ِّك ُز على ال�ضحايا فيما يتعلق بالتحقيق يف� أعمال الإرهاب
ومالحقة مرتكبيها
مقدمة
ِّ
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 -١٠3هن ��اك العديد م ��ن املمار�سات اجل ِّيدة املح َّددة يف ه ��ذه الوثيقة التي ميكن تنفيذها م ��ن خالل ا�ستخدام
من�سقا �أو �أخ�صائيا لل�ضحايا وال�شه ��ود ،من �أجل التحقيق يف اجلرائم ذات
�أفرق ��ة متع ��ددة التخ�ص�صات تت�ضمن ِّ
ال�صل ��ة بالإره ��اب ومالحقة مرتكبيها .ويتيح هذا النه ��ج للمحقِّقني وامل ّدعني العا ّم�ي�ن و�أخ�صائيي دعم ال�ضحايا

ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

املد َّرب�ي�ن تدريبا جيدا والذين جرى فرزه ��م ب�شكل كامل وتوعيتهم بامل�سائل املتعلقة بال�ضحايا �أن يخدموا م�صالح
ال�ضحاي ��ا على نحو �أف�ض ��ل و�أن يحموا نزاهة التحقيقات .وعالوة على ذلك ،مب ��ا � َّأن تبادل املعلومات يقت�صر على
�أع�ض ��اء الفريق املوثوق به ��م الذين جرى فرزهم للأغرا�ض الأمنية ،تكون حماي ��ة ال�ضحايا وال�شهود مكفول ًة على
مدار عملية العدالة اجلنائية.
�ضم ُم ِ
من�سقي ال�ضحايا �إىل �أفرق ��ة التحقيق �أو املالحقة اعتماد نهج يركز على ال�ضحايا
 -١٠4يع ��زِّ ز ّ
نا�صري �أو ِّ
م ��ن خالل ال�سم ��اح بات�صال �أوثق وزي ��ادة ف ّعالية التوا�ص ��ل بني ال�ضحاي ��ا والأفرقة .وميكن له� ��ؤالء املنا�صرين �أو
املن�سقني �أن يكونوا مبثابة نقاط االت�صال الأ َّولية لل�ضحايا حيث يجيبون على �أ�سئلتهم ويعاجلون �شواغلهم ،وهو ما
ِّ
ي�ؤدي �إىل بناء الثقة ويعزِّ ز م�شاركة ال�ضحايا يف جميع مراحل عملية العدالة مبا من �ش�أنه تعزيز الف ّعالية ال�شاملة
لنظام العدالة اجلنائية.
املن�سقون املد َّربون �أقدر على حتديد احتياجات ال�ضحايا وتزويدهم
 -١٠5وعالوة على ذلك ،يكون املنا�صرون �أو ِّ
باملعلوم ��ات ب�ش�أن كيفي ��ة احل�صول على الدعم الطب ��ي والنف�سي والقانوين واملايل الالزم� ،س ��واء �أكان مق َّدم ًا من
احلكومة �أم من رابطات ال�ضحايا �أم من املنظمات غري احلكومية الأخرى.
اململكة املتحدة
 -١٠6يف اململك ��ة املتح ��دة� ،أق َّرت ال�شرط ��ة ودائرة اال ّدعاء امللكي ��ة واملحاكم بالأهمية املحوري ��ة لل�ضحايا �ضمن
عملية العدالة اجلنائية )16(.وعند وقوع عمل �إرهابي ينجم عنه حادث وفاة ،يكون جزء من رد فعل ال�شرطة الأ َّويل
ه ��و تبينُّ هوية ال�ضحايا و�أ�سرهم .ثم تعينِّ ال�شرط ��ة ،بعد تبينُّ هوية ال�ضحايا ،واحدا �أو �أكرث من �ضباط االت�صال
بالأ�سر لتقدمي الدعم لهم ولأ�سرهم .وي�ضطلع �ضابط االت�صال بالأ�سر بعدة وظائف ت�شمل ما يلي:
 توفري معلومات للأ�سرة مع موافاتها بتحديثات منتظمة
 معاجلة � ِّأي خماوف و�شواغل قد تنتاب الأ�سرة بخ�صو�ص �أمانها ،وتي�سري حمايتها �إذا لزم
 �إ�سداء امل�شورة املنا�سبة للأ�سرة
 حماية الأ�سرة من � ِّأي تطفُّل ال مربر له من جانب و�سائط الإعالم
 تي�سري الو�صول �إىل اخلدمات الطبية و�/أو خدمات الدعم يف حالة احتياج الأ�سرة �إليها
 -١٠7ويظل �ضابط االت�صال بالأ�سر يوفِّر املعلومات وامل�شورة وامل�ساعدة لل�ضحايا و�أ�سرهم طيلة مدة التحقيقات
التي جتريها ال�شرطة و� ِّأي مالحقة ق�ضائية تليها.
 -١٠8وي�ؤدي اعتماد نهج الفريق املتعدد التخ�ص�صات الذي ي�ضم حمقِّقني وم ّدعني عا ّمني ومنا�صرين لل�ضحايا
�إىل تقلي�ص احلاجة �أي�ض ًا �إىل �إجراء مقابالت �شخ�صية متعددة مع ال�ضحايا ،وذلك بف�ضل زيادة تبادل املعلومات
والتن�سيق يف ما بني املهنيني العاملني يف العدالة اجلنائية املعنيني بق�ضية ما.
( )16تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية.
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املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب يف� إطار العدالة اجلنائية

 -١09وتعن ��ي ه ��ذه املمار�سة اجل ِّي ��دة �إتاحة �سبل �أرح ��ب لل�ضحايا من �أج ��ل الو�صول �إىل فري ��ق االدعاء وزيادة
م�ساهماتهم وم�شاركاتهم يف �سري العدالة اجلنائية.
اململكة املتحدة
 -١10يف ع ��ام � ،2007أطلق ��ت اململك ��ة املتح ��دة َّ
خمططا لالهتم ��ام بال�ضحايا يع ِق ��د مبوجبه امل ّدع ��ون العا ّمون
اجتماع � ٍ
�ات م ��ع الأ�سر املنكوبة يف بع�ض احلاالت الت ��ي تنطوي على وفاة .والغر�ض من تل ��ك االجتماعات هو �شرح
ال ��دور الذي ت�ضطلع به دائ ��رة اال ّدعاء امللكية ،والأ�سا�س القان ��وين ل ِّأي تُهم ،والعملي ��ة الق�ضائية ،والتقدم املحرز
()17
يف الق�ضية ،وخمطط البيان ال�شخ�صي لل�ضحية الذي يرد و�صفه بالتف�صيل يف مو�ضع الحق من هذه الوثيقة.
جمهورية كوريا
 -١١1يف جمهوري ��ة كوري ��ا ،ت�ستخدم ال�سلطات جمموعة م ��ن التدابري حلماية ال�ضحاي ��ا وال�شهود خالل مرحلة
التحقي ��ق يف الق�ضاي ��ا اجلنائي ��ة ،مب ��ا يف ذلك تعيني م�ساعدي ��ن و�أمناء ملرافق ��ة ال�شهود وتق ��دمي الدعم ،وحذف
املعلوم ��ات ال�شخ�صية لل�شهود من �سجالت �إجراءات املحكمة ،وا�ستخدام و�صالت الفيديو واملرايا الثنائية االجتاه
واجلل�سات ال�س ّرية وتدابري حجب هوية ال�شهود لدى �إدالئهم ب�شهاداتهم.
�  -١١2إ�ضاف� � ًة �إىل تعي�ي�ن منا�صرين لل�ضحايا �ضم ��ن �أفرقة التحقيق ،يتمثل نهج بدي ��ل يف قيام ال�سلطات بتوقيع
عق ��ود �أو مذكرات تفاهم مع رابطات ال�ضحايا �أو املنظمات غري احلكومية ذات اخلربة املنا�سبة من �أجل التن�سيق
مع ال�ضحايا وتزويدهم باملعلومات املح َّدثة عن الق�ضايا وتي�سري خدمات ال�ضحايا ذات ال�صلة.
 -١١3وعندم ��ا ُي�ستخدم هذا النهج ،ينبغي ملن ي�ضطلع بهذا الدور احل�سا�س� ،سواء �أكان فرد ًا �أو جماعة ،اجتياز
فح�ص دقيق للأغرا�ض الأمنية مبا ي�ضمن عدم امل�سا�س ب�سري التحقيق �أو �سالمة ال�ضحايا ورفاههم .وعالوة على
ذلك ،ينبغي �أن يكون الفرد �أو اجلماعة على دراية تامة باحلقوق القانونية لل�ضحايا ،وخمتلف التدابري واخلدمات
املتاحة ،وكذلك كيفية تي�سري و�صول ال�ضحايا �إىل تلك التدابري واخلدمات يف املمار�سة العملية.
 -١١4ويج ��وز �أن يق � ِّ�دم �أخ�صائيو م�ساعدة ال�ضحايا ذلك التدري ��ب ،وال �سيما للمحقِّقني اجلنائيني وغريهم من
املمار�سني امل�س�ؤولني عن �إجراء مقابالت �شخ�صية مع ال�ضحايا �أو ا�ستجوابهم �أو التعامل مع الإحاالت �إىل خدمات
الدعم.
 -١١5وينبغي ،حيثما �أمكن� ،أن ي�صبح التدريب على هذا النهج املراعي لل�ضحايا يف التحقيقات اجلنائية مد َرجا
بو�صف ��ه عن�صرا ثابت ��ا من عنا�صر املناهج الدرا�سية يف معاهد �أو �أكادمييات تدريب ال�شرطة .كما ينبغي �أن ي�شكل
ج ��زءا م ��ن التطوير املهني امل�ستمر للم ّدعني العا ّمني .و ُي َع ُّد التدريب ما بني الأقران �أو نهج "تدريب املد ِّربني" ،الذي
مبوجب ��ه ينقل ممار�سون خمتارون اخلربات واملع ��ارف �إىل متدربني �آخرين� ،إحدى الو�سائ ��ل التي تت�سم بالكفاءة
والف ّعالي ��ة لتوف�ي�ر التدريب بطريقة م�ستدامة .كما ت�ساعد برامج التوجي ��ه �أو التعلُّم باملراقبة على ن�شر املمار�سات
اجل ِّيدة داخل الهيئات ذات ال�صلة.
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ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

باملخدرات واجلرمية واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ

باملخدرات واجلرمية �أدوات وتدريبات متخ�ص�صة حول حقوق واحتياجات
يقدم مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
ِّ -١١6
ال�ضحايا يف �إطار عملية العدالة اجلنائية لفائدة املحقِّقني وامل ّدعني العا ّمني والق�ضاة وغريهم من املمار�سني ذوي
ال�صل ��ة .ويق َّدم هذا التدريب من خالل و�سائل خمتلفة ،منها حلقات العمل القائمة على التدريب املبا�شر واملن�صة
العاملية للتع ّلم الإلكرتوين ،من قبيل من�صة التع ّلم يف جمال مكافحة الإرهاب باالت�صال احلا�سوبي املبا�شر التابعة
لف ��رع من ��ع الإرهاب .و ُت َع ُّد مثل ه ��ذه املن�صات طريق ��ة تت�سم بالف ّعالية والكف ��اءة من حيث التكالي ��ف لتنفيذ هذه
املمار�سة اجل ِّيدة.
 -١١7وبالإ�ضاف ��ة �إىل عمل املكتب ،تتوىل جلنة مكافحة الإرهاب ،من خ�ل�ال مديريتها التنفيذية ،تي�سري تقدمي
امل�ساعدة التقنية �إىل الدول الأع�ضاء عن طريق ن�شر املمار�سات اجل ِّيدة ،وحتديد برامج امل�ساعدة التقنية واملالية
والتنظيمي ��ة والت�شريعية القائمة ،وتعزيز �أوج ��ه الت�آزر بني برامج امل�ساعدة التابعة للمنظم ��ات الدولية والإقليمية
ودون الإقليمي ��ة ،والعم ��ل كو�سيط من �أجل التوا�صل ب�ي�ن املانحني وامل�ستفيدين املحتمل�ي�ن ،واالحتفاظ بدليل على
مبقدمي امل�ساعدة ،وكل هذا يف �إطار قرار جمل�س الأمن .)2001( 1373
الإنرتنت ِّ

املمار�سات اجل ِّيدة

 ينبغ ��ي للدول �أن تكفل تعيني �أخ�صائي�ي�ن يف جمال دعم ال�ضحايا لل�ضحايا يف مرحلة مبكرة من التحقيق
لإحاطته ��م بجميع خدم ��ات الدعم املتاحة ،وحتدي ��د احتياجاتهم ،وتي�سري الإح ��االت �أو االت�صال الأ ّويل
مبقدمي اخلدمات عند االقت�ضاء.
ِّ
 ينبغ ��ي للدول �أن تكف ��ل �أن يق ِّلل املحقِّقون وامل ّدع ��ون العا ّمون وغريهم م ��ن الأخ�صائيني (مثل املمار�سني
الطبي�ي�ن) ،قدر الإمكان ،من ع ��دد املقابالت ال�شخ�صية التي جترى مع ال�ضحايا وعدد الفحو�ص الطبية
التي يخ�ضعون لها.
العامني املد َّربني على التعامل مع �ضحايا الإرهاب �ضمن الأفرقة
 ينبغ ��ي للدول �أن تكفل � َّأن �إدراج امل َّدعني ِّ
املتع ��ددة التخ�ص�صات ،التي يج ��ري فرز جميع �أع�ضائها للأغرا�ض الأمنية ،للعمل مع املحقِّقني من �أجل
زيادة احتماالت التو�صل �إىل نتائج مقا�ضاة ناجحة وحت�سني النتائج بالن�سبة �إىل ال�ضحايا.
املن�سقون �أو املنا�ص ��رون املد َّربون املخت�صون ب�ش� ��ؤون ال�ضحايا وال�شهود
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن تكفل �أن يك ��ون ِّ
مبثاب ��ة نقطة االت�صال الأ َّولي ��ة لل�ضحايا ،من �أجل الرد على �أ�سئلتهم وتزويده ��م باملعلومات ذات ال�صلة
بالق�ضية� ،أو لرتتيب الإحاالت �إىل خدمات الدعم.
 ينبغ ��ي للدول �أن تكفل �أن يتلقى املح ِّقق ��ون وامل َّدعون العا ُّمون و�سائر املهنيني الذين يتعاملون مع ال�ضحايا
تدريب ��ا حم َّددا يراعي ال�ضحايا م ��ن حيث احتياجاتهم وا�سرتاتيجيات التعام ��ل املنا�سب معهم و�ضرورة
جتنُّب الإيذاء الثانوي.
(�أ) التوجيه  2012/29/EUال�صادر عن الربملان الأوروبي واملجل�س بتاريخ  25ت�شرين الأول�/أكتوبر  2012املن�شئ للمعايري الدنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا
اجلرمية ودعمهم وحمايتهم ،والذي ح َّل حمل املق َّرر الإطاري  2001/220/JHAللمجل�س (توجيه االحتاد الأوروبي  2012/29/EUاملادة  ،20الفقرتان (ب)
و(د)).
(ب) مذك ��رة مدريد ح ��ول املمار�سات اجل ِّيدة ،املمار�س ��ة اجل ِّيدة 15؛ وتوجيه االحتاد الأوروب ��ي  2012/29/EUاملن�شئ للمعاي�ي�ر الدنيا ب�ش�أن حقوق
�ضحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم ،املادة .25

االحتكام �إىل العدالة وامل�شورة القانونية والتمثيل وامل�شاركة
مقدمة
ِّ
تقدم الدول �إىل �ضحايا الإرهاب ،وفق ��ا لت�شريعاتها الوطنية ،الدعم املح َّدد الأهداف
 -١١8م ��ن املهم للغاية �أن ِّ
و�أن تكف ��ل حقوقه ��م وتوفر له ��م الو�سائل الف ّعالة لالحت ��كام �إىل العدالة على النحو الذي يت�ل�اءم ب�شكل �أف�ضل مع
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ظروفه ��م املحلية .وميكن لغياب هذه الآليات �أو عدم كفايته ��ا يف النظم القانونية ونظم العدالة اجلنائية �أن ي�ؤدي
�إىل الإي ��ذاء الثان ��وي �أو ي�سه ��م في ��ه ،مما يف�ضي �إىل تفاق ��م ال�ضرر النف�سي والآث ��ار الطويلة الأج ��ل املزمنة لدى
ال�ضحايا.
 -١19وب�سب ��ب االختالفات فيما بني النظم القانونية ونظ ��م العدالة اجلنائية الوطنية ،ف� َّإن بع�ض الدول ال مت ِّكن
ال�ضحاي ��ا م ��ن امل�شاركة يف الإج ��راءات اجلنائية �أو �سبل االحت ��كام الفعلي �إىل العدالة .ويف كث�ي�ر من الأحيان ،ال
يتمكن ال�ضحايا من االحتكام �إىل العدالة �أو امل�شاركة الكاملة يف �إجراءات العدالة اجلنائية لأ�سباب خمتلفة ،منها
عدم الوعي بحقوقهم� ،أو خلفيتهم االجتماعية-االقت�صادية �أو الثقافية� ،أو ظروف حملية �أخرى.
 -١٢0وم ��ن �أج ��ل معاجلة ه ��ذه امل�س�ألة ينبغي �أن يكون �أحد الأه ��داف الرئي�سية ل ِّأي نظ ��ام قانوين ونظام عدالة
جنائي ��ة ف ّعال حتدي ��د هوية جميع ال�ضحايا املت�ضررين يف الوقت املنا�س ��ب و�إطالعهم على حقهم يف االحتكام �إىل
العدالة .ويف ظل تلك الظروف ينبغي �إيالء اهتمام خا�ص لفئات ال�ضحايا الأ�ضعف �أو الأكرث حرمانا.
 -١٢1وينبغ ��ي �أن تت�س ��م املعلومات التي تتعلق بحق ��وق ال�ضحايا ،مبا يف ذلك احل�صول عل ��ى امل�ساعدة القانونية
ّ
واالط�ل�اع عل ��ى حالة التحقيقات والإجراءات الق�ضائي ��ة ،بح�سن التوقيت والدقة و�سهولة الفه ��م .وينبغي �أن توفَّر
ومب�سطة ،مع �ضرورة توفري خدمات الرتجمتني ال�شفوية
املعلومات العامة عن نظام العدالة اجلنائية بلغة مفهومة َّ
والتحريري ��ة باملج ��ان عند االقت�ضاء من �أج ��ل �إزالة احلواجز اللغوي ��ة واملالية �أمام ق ��درة ال�ضحايا على ممار�سة
حقوقهم القانونية.
 -١٢2وينبغي للدول ،حيثما �أمكن� ،أن توفِّر ل�ضحايا الإرهاب ،وفقا لت�شريعاتها و�سيا�ساتها وممار�ساتها الوطنية،
حقوق ��ا و�أدوارا حم� � َّددة يف �إطار الإج ��راءات اجلنائية .وينبغي لتل ��ك القوانني والإجراءات الوطني ��ة �أن تق َّر بحق
ال�ضحاي ��ا يف �أن ُي�ستم ��ع �إليهم و�أن ي�شاركوا يف الإجراءات اجلنائية وي�ضطلعوا بدور ف ّعال فيها .كما ينبغي �أن يكون
لل�ضحاي ��ا احل ��ق ،مبوجب القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات امل�ؤ�س�سية الوطني ��ة ،يف �إبالغهم مبواعيد و�أماكن عقد
جل�سات املحكمة وكذلك احلق يف ح�ضور املحكمة �إذا �شاءوا مع توفري ال�ضمانات املنا�سبة ،لدى االقت�ضاء.
 -١٢3ويف البل ��دان التي ال تتاح فيها م�شاركة ال�ضحاي ��ا يف العملية القانونية وعملية العدالة اجلنائية �أو ال تحُ ظر
تل ��ك امل�شارك ��ة على وجه التحديد مبوجب الت�شريعات الوطنية ،قد يكون من املمكن مع ذلك لأجهزة النيابة العامة
�أن ت�سم ��ح مب�شارك ��ة ال�ضحايا بدرجة ما من خ�ل�ال القنوات والإجراءات القانونية القائم ��ة .ولعل من الأمثلة على
تو�ضح الآثار التي وقعت
ذل ��ك ال�سماح لل�ضحايا ب�أن يقدم ��وا �إىل املحكمة �إىل املحكمة عند �إ�صدار الأحكام بيانات ِّ
عليهم؛ �أو تي�سري مثول ال�ضحايا �أمام املحكمة عند �إ�صدار الأحكام ،مع توفري ال�ضمانات الالزمة.
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 -١٢4وينبغي جتميع قائمة ب�أ�سماء ال�ضحايا ،مبا يف ذلك بيانات االت�صال اخلا�صة بهم وب�أقربائهم املبا�شرين،
واملواظب ��ة على حتديثه ��ا طوال �إجراءات العدالة اجلنائي ��ة .وميكن �أن يكون ا�ستخ ��دام و�سائط الإعالم وخدمات
الدعم الأخرى (مثل امل�ست�شفيات �أو جماعات املجتمع املحلي) و�سيلة مفيدة وف ّعالة للغاية لإخطار ال�ضحايا بوجود
خدمات دعم حم َّددة �أو بحاجتهم �إىل ت�سجيل �أ�سمائهم .كما ميكن �أن تكون الأدوات القائمة على الإنرتنت و�سائل
ف ّعال ��ة وناجعة لقيد ال�ضحايا وت�سجيلهم وتي�س�ي�ر االت�صال بهم وتزويدهم باملعلومات املح َّدثة يف ما يت�صل بحقهم

ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

يف االحتكام �إىل العدالة وبالإجراءات اجلنائية التي ي�شاركون فيها وبخدمات الدعم املختلفة التي قد تلزمهم �أثناء
العملية (مثل الدعم النف�سي �أو الدعم يف �شكل تلقّي م�شورة وا�ست�شارات قانونية).
 -125والح ��ظ املق ِّرر اخلا�ص يف تقري ��ره (َّ � )A/HRC/20/14أن التحقيقات (التي ميكن �أن تتخذ �أ�شكا ًال خمتلفة،
مث ��ل اال�ستجواب �أو التحري العام �أو التحقيق امل�ستقل) ،ينبغي ،يف جميع احلاالت� ،أن ت�ستوفي معايري دنيا مع َّينة،
منها ما يلي:
 على ال�سلطات �أن تت�صرف ،بحكم وظيفتها ،فور علمها بامل�س�ألة و�أ َّال تنتظر تقدمي �شكوى ر�سمية.
 ينبغ ��ي �أن يب ��د�أ التحقيق ب�شكل ف ��وري دائما .فمن الأرج ��ح �أن يكفل التحقيقُ الف ��وري حماي َة �أدلة ميكن
التعوي ��ل عليه ��ا .وال بد من الإ�س ��راع على نحو معقول يف �إجراء التحقيق رغ ��م احتمال وجود عقبات تعيق
التقدم فيه.
 يف جمي ��ع احل ��االت ،يجب عل ��ى ال�سلطات �أن ت�ضم ��ن ،حاملا ُيفتح حتقيق م ��ا� ،إبالغ ال�ضحي ��ة �أو �أقربائه
()18
املبا�شرين على نحو تام بالتقدم املحرز و�إتاحة فر�صة مالئمة لهم للم�شاركة.
�سن الت�شريعات الوطني ��ة ب�ش�أن حقوق ال�ضحايا (وهو ما مت يف العدي ��د من البلدان) لتكري�س هذه
 -١٢6ويع ��زِّ ز ُّ
املتطلبات الدنيا حماي َة حقوق ال�ضحايا يف جميع الق�ضايا اجلنائية.
 -١٢7وينبغ ��ي �أن ين�ص القانون على الظ ��روف وال�شروط التي يجوز يف ظلها �أن ي�سرتد ال�ضحايا جميع التكاليف
والنفق ��ات املرتتب ��ة على م�شاركتهم يف عملية العدالة ،وذلك بغية تي�سري الوفاء بها و�ضمان امل�ساواة يف املعاملة بني
ال�ضحايا يف جميع احلاالت.
 -١٢8وتكم ��ن �إحدى الو�سائل التي ت�ضمن �إيال َء الق�ضايا اجلنائية املت�صل ��ة بالإرهاب الأولوي َة الكافية يف �إر�ساء
وحتديد �أطر زمنية بني توجيه التهم والت�صرف يف الدعاوى اجلنائية ،مبا يف ذلك �إ�صدار الأحكام الق�ضائية .ومن
املمار�س ��ات اجل ِّيدة ل�ضم ��ان الإ�سراع با�ستكمال الق�ضايا ،احلر�ص على �أن تت�سم عملية املحاكمة ب�أكرب قدر ممكن
م ��ن اال�ستمراري ��ة؛ �أي �أنه ينبغي تق ��دمي ال�شهادات والأدلة دون وج ��ود فرتات ت�أجيل �أو فج ��وات طويلة بني تواريخ
اجلل�س ��ات .و�سي�ساعد تطوير وا�ستخ ��دام �إجراءات موحدة لإدارة الق�ضايا ،مبا يف ذلك بروتوكوالت الوقت والأداء
والقوائ ��م املرجعية وخمطط ��ات �سري العمل املوجه ��ة �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية ،عل ��ى الف�صل يف الإجراءات
اجلنائية يف الوقت املنا�سب وبكفاءة.
 -١29و�سي�ساعد دمج املبادئ التوجيهية �أو الربوتوكوالت املت�صلة ب�إدارة الق�ضايا اجلنائية يف القوانني وال�سيا�سات
الوطنية على �ضمان ح�صول ال�ضحايا على معاملة ونتائج مت�سقة يف جميع احلاالت .وعالوة على ذلك ،فهو ي�ضفي
ال�شفافي َة على عملية العدالة اجلنائية ،مما ي�ساعد على بناء الثقة يف نظام العدالة اجلنائية و�سيادة القانون.

( )18تقرير املق ِّرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب (.)A/HRC/20/14
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 -١30وم ��ن �أج ��ل ت�شجيع التوقعات املعقولة ،ينبغي تزويد ال�ضحايا مبعلوم ��ات عامة عن نظام العدالة اجلنائية،
مب ��ا يف ذل ��ك مراحل العملية اجلنائي ��ة وطول املدة التي ت�ستغرقها عادة كل مرحل ��ة ،با�ستثناء احلاالت التي يعرب
املن�سق �أو �ضابط
فيها ال�ضحايا عن عدم رغبتهم يف تلقّي تلك املعلومات )19(.ومن الناحية املثالية ،ينبغي �أن يكون ِّ
االت�صال �أو املنا�صر املد َّرب املعني ب�ش�ؤون ال�ضحايا وال�شهود مبثابة نقطة االت�صال الأ َّولية بال�ضحايا للإجابة على
�أ�سئلتهم و�إحاطتهم بامل�سائل ذات ال�صلة بق�ضيتهم ،على النحو املذكور يف الق�سم الأول من اجلزء الثالث.
 -١٣1وينبغ ��ي ل�سلطة االدعاء �أن ت�ضع نظام �إخطار ُي َ
خطر مبوجبه ال�ضحايا يف الوقت املنا�سب بجميع اجلل�سات
العام ��ة للمحكمة .وعندما ال توجد جل�سة ا�ستماع عام ��ة �أو حماكمة ،ينبغي الت�شاور مع ال�ضحايا وتقدمي �شرح لهم
عن الأ�سباب الكامنة وراء ذلك ب�أ�سلوب يخلو من امل�صطلحات القانونية .وينبغي ،حيثما �أمكن� ،أن يكون ال�ضحايا
م�صحوبني مب�ست�شار قانوين �أو �أخ�صائي يف دعم ال�ضحايا �أو موظف دعم معينَّ يختارونه ب�أنف�سهم.
كولومبيا
 -١٣2يف كولومبي ��ا ،يوجد برنام ��ج �آيل لإخطار ال�ضحايا يتوىل �إخطار �ضحايا جرائم القتل بتواريخ املحكمة من
خالل الر�سائل الق�صرية.
�إ�سبانيا
 -١٣3يف �إ�سباني ��ا ،ين�ص القانون  2011/29امل�ؤ َّرخ � 22أيلول�/سبتم�ب�ر  2011ب�ش�أن االعرتاف ب�ضحايا الإرهاب
()20
وحمايته ��م حماي ��ة �شاملة على �إن�شاء مكتب للمعلومات وامل�ساعدة ل�ضحاي ��ا الإرهاب يف املحكمة الوطنية العليا
يركز على ما يلي:
تقدمي معلومات عن حالة الإجراءات التي ت�ؤ ِّثر على �ضحايا الإرهاب
تقدمي م�شورة لل�ضحايا يف ما يتعلق بالإجراءات اجلنائية والإدارية
اقرتاح �أ�شخا�ص يرافقون ال�ضحايا عند ح�ضورهم املحاكمات
احلفاظ على �أمان وخ�صو�صية ال�ضحايا خالل م�شاركتهم يف الإجراءات
�إن�شاء قنوات معلومات
 -١٣4وينبغ ��ي �إج ��راء تقييم ملا يل ��زم �إدراجه يف التدابري الكفيل ��ة ب�ضمان �أمان ال�ضحايا ،م ��ع مراعاة الظروف
الفردي ��ة لل�ضحاي ��ا �أو �أقربائه ��م املبا�شري ��ن ،وينبغي حتديث ه ��ذا التقييم ط ��وال عملية العدال ��ة اجلنائية لتلبية
احتياجاتهم الراهنة.
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( )19جمل�س �أوروبا" ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن حماية �ضحايا الأعمال الإرهابية" ،املبد�أ التوجيهي العا�شر.
( ،Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional )20متاح يف املوقع ال�شبكي .www.poderjudicial.es
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 -١٣5ويف احل ��االت التي تكون فيها �شهاد ُة ال�ضحي ِة ال�شفوي ُة مطلوب ًة ،ينبغي النظر يف اتخاذ تدابري تتيح الإدالء
ال�س�ُتخرُ داخل قاع ��ة املحكمة) .وعندما ي ��ديل ال�ضحايا
به ��ذه ال�شه ��ادة بو�سائ ��ل بديلة (مثل و�ص�ل�ات الفيديو �أو ُّ
ب�شهادته ��م ،ينبغ ��ي �أن يحظ ��وا بدعم �أخ�صائي م ��د َّرب على دعم ال�ضحاي ��ا .وت�شمل طرائق تنفي ��ذ هذه املمار�سة
اجل ِّيدة ما يلي:
تغيري املكان
ا�ستخدام ال�شهادة بالفيديو عن بعد
توفري م�ساكن �آمنة
اتخاذ تدابري احتجاز وقائي (من قبيل االنتقال �إىل فندق �أو بيئة حمايدة �أو مراقبة ال�شرطة للمنطقة)
 ت�أم�ي�ن و�سائ ��ل النقل من جانب �أجهزة �إنف ��اذ القانون �إىل املحكمة ومنها (مع تغي�ي�ر امل�سار كل يوم و�/أو
ا�ستخدام مركبات غري مو�سومة)
ا�ستخدام مداخل وخمارج منف�صلة ملبنى املحكمة
�ضمان �أمن قاعة املحكمة (على �سبيل املثال با�ستخدام حرا�س م�س َّلحني و�/أو �أجهزة ك�شف املعادن)
 حماي ��ة هوية ال�ضحايا (على �سبي ��ل املثال بحجب �أ�سمائهم �أو �إخفائهم با�ستخ ��دام ُ�سترُ �أو عقد جل�سات
مغلقة �أو الإدالء بال�شهادات عن ُبعد بوا�سطة الفيديو)
 حماي ��ة املعلوم ��ات اخلا�صة الت ��ي ميكن �أن تُ�ستخ ��دم لتحديد مكان �إقام ��ة ال�ضحية �أو م ��كان عمله ،مثل
العناوين وتاريخ امليالد
�إندوني�سيا
 -١٣6اعتم ��دت �إندوني�سيا ،منذ عام � ،2003صك�ي�ن قانونيني يت�صالن حتديد ًا ب�ضحايا الإرهاب ،وهما :القانون
رق ��م  2003/15املتعل ��ق مبكافح ��ة الأعم ��ال الإرهابية ،والالئح ��ة التنظيمي ��ة احلكومية رق ��م  2003/24املتعلقة
ب�إجراءات حماية ال�شهود واملحقِّقني وامل ّدعني العا ّمني والق�ضاة من الأعمال الإرهابية الإجرامية .ويق�ضي القانون
رقم  2003/15ب�أن توفِّر الدولة احلماية لل�شهود واملحقِّقني وامل ّدعني العا ّمني والق�ضاة و�أفراد �أ�سرهم من الأخطار
()21
التي تهدد �سالمتهم البدنية والعقلية وممتلكاتهم قبل املحاكمة و�أثناءها وبعدها.
 -١٣7ومبوج ��ب القانون رق ��م  2006/13املتعلق بحماية ال�شهود وال�ضحايا ،ف� َّإن هيئ ��ة حماية ال�شهود وال�ضحايا
هي الوكالة احلكومية امل�س�ؤولة عن تقدمي الدعم �أو احلماية لل�ضحايا و�/أو ال�شهود وتقييم ما �إذا كان ال�ضحايا و/
�أو ال�شه ��ود ي�ستحقون حقوقا معينة .وينبغي للهيئة ،لدى حتديد نوع احلماية �أو الدعم املزمع تقدميه �إىل ال�ضحايا
�أو ال�شهود� ،أن تراعي �أهمية �شهادة ال�ضحايا و�/أو ال�شهود ،ونوع ودرجة التهديدات املحدقة بهم.
فندقي ج .دبلي ��و .ماريوت وريتز-كارلتون يف جاكرت ��ا ،تلقَّت الهيئة
 -١38ويف �أعق ��اب تفج�ي�رات ع ��ام  2009يف
ْ
طلبات من الوكاالت املعنية من �أجل توفري امل�ساعدة و�إعادة الت�أهيل لل�ضحايا والناجني من التفجريات .وا�ستجابة
لذل ��ك� ،أن�ش�أت الهيئة فريقا خا�صا مك َّونا من خرباء وم�س�ؤولني جلمع بيانات ومعلومات عن الناجني ومتكينهم من
( )21تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية ،الفقرة .89
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احل�صول على خدمات العالج الطبي و�إعادة الت�أهيل وخدمات �أخرى .كما راعت الهيئة �أهمية احلفاظ على �س ّرية
هويات ال�شهود وعدم ك�شفها للجمهور وو�سائط الإعالم.
املغرب
 -١39ين� ��ص قان ��ون الإجراءات اجلنائية يف املغرب على توفري حماية خا�صة لل�ضحايا وال�شهود يف اجلرائم التي
تنط ��وي عل ��ى �إرهاب .وتن�ص املادة  4-82على �ضرورة �أن ُيب َّلغ ال�ضحية بحقه يف رفع دعوى مدنية �أمام القا�ضي �أو
املحكمة .كما يجب �إبالغ ال�ضحية بحقوقه مبوجب القانون .وتَرِ ُد هذه املعلومات يف التقرير الذي ت�صدره ال�شرطة
�أو النيابة العامة �إذا مثل ال�ضحية �أمامها .وعمال باملادة  5-82يتخذ امل ّدعي العام �أو قا�ضي التحقيق تداب َري وقائي ًة
ل�ضم ��ان حماية ال�ضحي ��ة و�أفراد �أ�سرت ��ه و�أقاربه وممتلكاته من � ِّأي �ض ��رر قد ين�ش�أ ب�سبب تق ��دمي ال�شكوى .ولهذا
الغر�ض ،يجوز �أن يتاح لل�ضحية ما يلي:
رقم هاتف خا�ص لل�شرطة �أو الأجهزة الأمنية ميكن لل�ضحية �أن يت�صل به يف � ِّأي وقت اللتما�س احلماية؛
حماية ل�صيقة توفرها ال�شرطة لل�ضحية و�أفراد ُ�أ�سرته �أو �أقاربه؛
تغيري مكان الإقامة وعدم الك�شف عن املعلومات ب�ش�أن هويته؛
فح�ص طبي بوا�سطة �أخ�صائي وما يلزم من م�ساعدة اجتماعية.
 -١40و�إذا ثبت ��ت عدم كفاية تداب�ي�ر احلماية املذكورة �أعاله ،جاز اتخاذ تدابري �أخ ��رى ل�صالح ال�شخ�ص الذي
ي�ستحق احلماية.
 -١٤1ويت ��م توف�ي�ر تدابري احلماية املنا�سبة املذكورة يف املادت�ي�ن  6-82و  7-82لل�ضحية فيما يتعلق بال�شهادة �أو
يقدمها.
املعلومات التي ِّ
اململكة املتحدة
 -١٤2يف اململك ��ة املتح ��دة �أن�ش�أت اجلمعي ُة اخلريية الوطني ��ة "( "Victim Supportدعم ال�ضحايا) خدم ًة لل�شهود
تكون متاحة لل�شهود يف مراكز التاج واملحاكم اجلزئية يف �إنكلرتا وويلز .وتتيح اخلدم ُة ما يلي:
معلومات عامة عن الإجراءات اجلنائية
دعم ًا نف�س ّي ًا
مرافقة ال�شاهد �إىل املحكمة وا�ستخدام مدخل جانبي لدخول مبنى املحكمة واخلروج منه
ترتيبات من �أجل �إن�شاء مرافق انتظار مالئمة تف�صل �شهود االدعاء عن �شهود الدفاع واجلمهور
ترتيبات انتظا ٍر لل�سيارات و�إنزالٍ للركاب
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ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

ناميبيا
 -١٤3عم�ل�ا بامل ��ادة  208من قانون الإج ��راءات اجلنائية يف ناميبيا ،ف� َّإن امل َّدعي الع ��ام خم َّول بتقدمي طلب �إىل
قا�ض ��ي الأمور امل�ستعجلة لنقل ال�شاهد �إىل مكان �آم ��ن �إذا كان �أمانه ال�شخ�صي ،يف ر�أي امل َّدعي العام ،يف خطر �أو
�إذا كان هن ��اك احتم ��ال برتهيبه �أو منعه من تقدمي �أدلة .ويحق لل�شاه ��د املو�ضوع حتت احلماية عمال باملادة 208
()22
تلقّي بدل معني من الدولة طوال مدة تلك احلماية.
 -١٤4وينبغي �أن تتاح ،عند االقت�ضاء ،خدمات الرتجمة التحريرية وال�شفوية ،جمانا ،لل�ضحايا �أو لأ�سرهم طوال
�إجراءات العدالة اجلنائية ،بدءا من التحقيقات الأ ّولية وحتى انتهاء املحاكمات ودعاوى اال�ستئناف .وت�شمل ال�سبل
املمكنة من �أجل تنفيذ هذه املمار�سة اجل ِّيدة ما يلي:
 الأخذ بنظام ر�سمي (و�إن َي ُك ْن غ َري �إلزامي) لت�سجيل واعتماد املرتجمني ال�شفويني واملرتجمني التحريريني
املرخَّ �صني على ال�صعيد الوطني؛
 �إبرام مذكرات تفاهم �أو ترتيبات مماثلة مع منظمات دولية لتوفري خدمات الرتجمة ال�شفوية والتحريرية
عندما ي�شارك ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية يف والية ق�ضائية �أخرى؛
 �إن�ش ��اء �أدوات التداول بالفيديو وغريها م ��ن الأدوات التكنولوجية التي ميكن ا�ستخدامها ل�ضمان ح�صول
ال�ضحايا على الرتجمة ال�شفوية والتحريرية ح�سب االقت�ضاء؛
 تطوير ممار�سات التعاون بني ال�سلطات امل�س�ؤولة يف الدول الأع�ضاء لتقا�سم املوارد والتن�سيق بني خدمات
()23
الرتجمة التحريرية وال�شفوية يف الق�ضايا العابرة للحدود.
الرابطة الأوروبية للمرتجمني ال�شفويني والتحريريني القانونيني
 -١٤5ته ��دف الرابط ��ة الأوروبي ��ة للمرتجمني ال�شفوي�ي�ن والتحريري�ي�ن القانوني�ي�ن �إىل تعزيز التع ��اون و�أف�ضل
املمار�س ��ات يف ترتيب ��ات العمل مع الدوائر القانوني ��ة واملهنيني القانونيني .كما ته ��دف �إىل حت�سني جودة الرتجمة
ال�شفوي ��ة والرتجمة التحريرية القانوني ��ة من خالل االعرتاف مب َه ِن َّية املرتجمني ال�شفويني والتحريريني القانونيني
وتب ��ادل املعلوم ��ات و�أف�ضل املمار�سات يف جم ��ال التدريب والتطوير املهني امل�ستمر ،وتنظي ��م �أحداث ب�ش�أن م�سائل
معين ��ة م ��ن قبيل التدريب والبح ��وث واملهنية ،مبا يعزِّ ز التع ��اون الق�ضائي والثقة املتبادلة بني ال ��دول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي يف نظم الرتجمة ال�شفوية والتحريرية القانونية لدى كل منها.
 -١٤6وتتباي ��ن الأمثل ��ة الوطني ��ة على م�شارك ��ة ال�ضحاي ��ا يف الإجراءات اجلنائي ��ة ب�سبب الفروق ب�ي�ن النماذج
اجلنائي ��ة والإجرائية والنظم الت�شاركي ��ة الوطنية .وينبغي �أن تُدمج القواعد الإجرائي ��ة املنطبقة املتعلقة بطرائق
�إ�سماع ال�ضحية �صوتَه �ضمن القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية ل�ضمان م�شاركة
إدراج �آراء ال�ضحايا يف عملي ��ة العدالة اجلنائية ثق َة
ال�ضحاي ��ا عل ��ى نحو ف َّع ��ال يف نظام العدالة اجلنائية .ويع ��زِّ ز � ُ
.)2008

باملخدرات واجلرمية ،املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش� ��أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلق ��ة باجلرمية َّ
املنظمة (فيينا،
( )22مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي
ِّ
()23

وثيقة �إر�شادات تتعلق بنقل وتنفيذ التوجيه  2012/29/EUاملن�شئ للمعايري الدنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم.
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ال�ضحاي ��ا وعامة اجلمهور يف النظام الق�ضائي )24(.وله ��ذه الثقة �أهميتها يف بناء ال�صمود والت�ضامن االجتماعيني
يف وج ��ه الإره ��اب على ال�صعيدين الوطني واملجتمعي ،وهي تدعم اال�سرتاتيجيات الوطنية الأو�سع نطاقا يف جمال
مكافحة الإرهاب بهدف الت�صدي لروايات التطرف العنيف والروايات الإرهابية.
وي�شدد املق ِّرر اخلا�ص يف تقريره ( )A/HRC/20/14على تو�صية الدول التي ال تتيح حاليا ل�ضحية الإرهاب
-١٤7
ِّ
�أو لأقارب ��ه �إمكاني� � َة اال�ضطالع ب ��دور ن�شط يف الإجراءات اجلنائية (�إ َّال ك�شاهد عل ��ى الوقائع) ب�أن تنظر على نحو
ج ّدي وعاجل يف تطبيق نظام يتيح م�شاركتهم الف ّعالة.
 -١48ويف بع� ��ض بلدان القانون الأنغلو�سك�سوين ،مبا فيها �أ�سرتاليا وكن ��دا واململكة املتحدة ونيوزيلندا والواليات
املتحدة ،التي ال ت�سمح لل�ضحايا ب�أن يتدخلوا مبا�شر ًة كطرف يف عملية املحاكمة اجلنائيةَ ،
يعطى ال�ضحايا فر�ص َة
عر� ��ض �آرائهم كي تنظر فيه ��ا املحكمة عند �إ�صدار الأحكام؛ وذلك من خالل متكينه ��م من تقدمي بيان ب�ش�أن �أثر
اجلرمية فيهم.
كندا
بيان �أثر اجلرمية يف ال�ضحية عند �إ�صدار
 -١49يق�ضي القانون اجلنائي الكندي ب�أن ت�أخذ املحكمة بعني االعتبار َ
البيان ال�ضر َر الذي �أُحل ��ق بال�ضحية �أو اخل�سارة التي تك َّبدها.
حكمه ��ا عل ��ى اجلاين وحتديد عقوبته .وي�صف هذا ُ
ويج ��ب �أن يك ��ون �شكل البيان م َّتفق ًا مع الإج ��راءات التي يق ِّررها برنام ٌج خا�ص ببيان ��ات �أثر اجلرمية يف ال�ضحايا
بيانات الأثر الواقع على ال�ضحية باملبادئ التوجيهية التالية:
يع ِّينه نائب حاكم جمل�س املقاطعة .وعاد ًة ما تلتزم
ُ
  ُي�سمح لل�ضحية ب�أن يتلو بيان الأثر وقت �إ�صدار احلكم� ،إذا �أراد ذلك.

  ُيلزَ م القا�ضي ب�أن ي�ستف�سر ،قبل فر�ض العقوبة ،عما �إذا كان ال�ضحية قد �أُبلغ ب�أن بو�سعه �إعدا َد بيان ب�أثر
اجلرمية فيه.
 يج ��وز �إرج ��اء اجلل�سات م ��ن �أجل �إف�ساح الفر�ص ��ة �أمام ال�ضحية لإع ��داد بيان �أو تق ��دمي �أدلة �أخرى �إىل
املحكمة ب�ش�أن �أثر اجلرمية فيه.
 يجب �أن تنظر املحاكم وجمال�س املراجعة يف بيانات الأثر الواقع على ال�ضحية عقب �إ�صدار حكم بانعدام
امل�س�ؤولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي.
 يج ��وز يف �إج ��راءات البت يف ما �إذا كان ينبغي احل ُّد من �أهلية اجلاين املحكوم عليه بال�سجن مدى احلياة
()25
للإفراج امل�شروط �أن تكون املعلومات املق َّدمة من ال�ضحية �شفهية �أو كتابية.
 -١50ويف غي ��اب بي ��ان ب�ش� ��أن الأث ��ر الواقع عل ��ى ال�ضحية يج ��وز �أن ُي ِع َّد �أحد �ضب ��اط الإفراج امل�ش ��روط تقييما
جمتمعي ��ا� ،إذا �أراد ال�ضحي ُة �إجرا َء هذا التقييم .والتقييم املجتمعي هو تقري ٌر يت�ضمن معلومات ت�ساعد على ر�صد
يقدموا �إىل دائرة ال�سجون �أو جمل�س الإفراج
م ��دى �إيجابي ��ة �سلوك اجلاين .وعالوة على ذلك ،يجوز لل�ضحاي ��ا �أن ِّ
امل�شروط يف كندا ،يف � ِّأي وقت ،مواد مكتوبة تكون ذات �صلة بحالة اجلاين.
34

( )24مذكرة مدريد ب�ش�أن املمار�سات اجل ِّيدة ،املمار�سة اجل ِّيدة .14
( )25تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية ،الفقرة .158

ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

تركيا
َ -١٥1ت ��رِ ُد م�شاركة ال�ضحاي ��ا يف الإجراءات الق�ضائية و�إجراءات اال�ستئناف يف امل ��واد � 237إىل  243من قانون
الإج ��راءات اجلنائي ��ة يف تركيا .ويحق لل�ضحايا ،من �أج ��ل ممار�سة حقوقهم ،التدخل يف الدع ��وى اجلنائية �أمام
املحكم ��ة .ووفقا له ��ذه املواد ،يحق ل�ضحاي ��ا اجلرمية وكذلك للأف ��راد امل�س�ؤولني عن التعوي� ��ض املايل التدخل يف
الق�ضية اجلنائية يف � ِّأي مرحلة من مراحل الإجراءات اجلنائية يف املحكمة االبتدائية وحتى �صدور احلكم ،معلنني
�أنهم يتقدمون بادعائهم.
 -152وتتم التدخالت بتقدمي طلب ّ
خطي� ،أو �شفهي مع تدوين الطلب ال�شفهي يف حما�ضر املحاكمة� ،إىل املحكمة
بعد �أن تُ�ستهل الإجراءات اجلنائية .و�إذا تق َّدم ال�ضحية ب�شكواه �أثناء جل�سة اال�ستماع الرئي�سية ،ينبغي �س�ؤاله عما
�إذا كان يري ��د التدخ ��ل يف املحاكمة .وعل ��ى القا�ضي �أن يق ِّيم طلب التدخل بعد اال�ستم ��اع �إىل كل من امل ّدعي العام
واملتهم �أو املحامي املوكَّل بالدفاع عنه.
الواليات املتحدة
 -١٥3توج ��د لدى الواليات املتحدة ت�شريعات على ال�صعيد االحتادي وعلى �صعيد الواليات على ال�سواء تكفل حق
ال�ضحايا يف ح�ضور املحاكمات اجلنائية وامل�شاركة فيها .ومبوجب قانون حقوق �ضحايا اجلرمية ،يحق لل�ضحايا "�أن
ُي�ستم ��ع �إليه ��م ب�صورة معقولة يف � ِّأي دعوى عامة يف حمكمة املقاطعة يف ما يتعلق بالإفراج �أو طلب تخفيف العقوبة
�أو �إ�ص ��دار الأح ��كام �أو � ِّأي �إج ��راء يتعلق بالإفراج امل�ش ��روط" )26(.ويف احلاالت التي تنطوي عل ��ى �أعداد كبرية من
ا�ستخدام بطاقات االقرتاع لتحديد
ال�ضحايا ،هناك عدة �آليات ميكن �أن تُ�ستخدم ل�ضمان هذا احلق؛ مبا يف ذلك
ُ
ُ
ومتثيل ال�ضحاي ��ا .وت�شمل �أحكا ٌم �أخرى احل � َّ�ق يف نيل احلماية
م ��ن �سيمكنهم التح ��دث ،وتقد ُمي بيانات مكتوب ��ة،
واحلق يف تل ّق ��ي �إ�شعار باجلل�سات العلنية التي تعقدها املحكم ��ة �أو جل�سات الإفراج امل�شروط؛
املعقول ��ة من املتهم؛
َّ
واحل � َّ�ق يف عدم اال�ستبعاد من � ِّأي �إجراءات ق�ضائية ما مل تق ِّرر املحكمة � َّأن �شهادة ال�ضحية �ستتغري ب�شكل جوهري
واحلق
واحلق املعقول يف الت�شاور مع النائب العام يف الق�ضية؛
�إذا ا�ستم ��ع �إىل �شه ��ادات �أخرى يف تلك الإجراءات؛
َّ
َّ
واحلق يف احل�صول
واحلق يف �إقامة الإج ��راءات دون التعر�ض �إىل ت�أخري غري معقول؛
يف اجل�ب�ر الكامل وال�سريع؛
َّ
َّ
على معاملة تت�سم بالإن�صاف واالحرتام لكرامة ال�ضحية وخ�صو�صيته.
اململكة املتحدة
 -١٥4يف  7متوز/يوليه � ،2005أدت تفجريات �إرهابية �إىل مقتل � 52شخ�صا وجرح كثريين �آخرين يف لندن .وبعد
ذل ��ك ُو ِّجهت تهم �إىل ثالثة �أ�شخا�ص بالت�آمر للت�سبب يف التفجريات باال�شرتاك مع االنتحاريني الأربعة الذين لقوا
حتفهم يف التفجريات.
 -١٥5ومبوجب القانون املعمول به �آنذاك ،مل تكن �أُ�سر ال�ضحايا تندرج �ضمن تعريف ال�ضحايا على النحو املبني
يف خمط ��ط االهتم ��ام بال�ضحايا (�أ�صبحت مثل ه ��ذه الأ�سر تن ��درج الآن �ضمن تعريف ال�ضحاي ��ا اجلديد) .لكن
بالنظر �إىل ذيوع �صيت الق�ضية و�إىل الدمار الذي ت�سببت فيه ،تق َّرر � َّأن من املنا�سب تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا
( )26متاح يف املوقع ال�شبكي .www.justice.gov/usao/resources/crime-victims-rights-ombudsman/victims-rights-act
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والأُ�سر يف �إطار املخطط .ونتيجة لذلك عوملت الأ�سر ،فور االنتهاء من التعرف عليها ،كما لو كانت من ال�ضحايا.
ف ُع�ِّي�نِّ لها �ضاب ��ط �شرطة معني باالت�ص ��ال بالأ�سر ،واجتمع حمامي دائ ��رة اال ّدعاء امللكية مبمثل ��ي خمتلف الأُ�سر
املت�ضررة من التفجريات.
 -١٥6و�أب ��رزت الق�ضي ��ة �صعوبات يف حتدي ��د ال�ضحايا و�أُ�سره ��م ،وال �سيما بالنظر �إىل �أثر ح ��االت ال�صدمة يف
طالئع جهات الت�صدي (مثل ال�شرطة وخدمات الطوارئ) .فعلى �سبيل املثال ،كان و�ض ُع ال�ضحايا وا�ستحقاقاتهم
 مبوج ��ب التعري ��ف الوارد يف خمطط االهتم ��ام بال�ضحايا والتوجيه اجلديد ،فيما يخ� ��ص الأفراد امل�س�ؤولني عناهتمام �صانعي
�إج�ل�اء م�س ��رح الهجمات الذين كانوا عر�ضة لأن تن�ش�أ لديهم �آثا ٌر طويلة الأجل  -م�س�أل ًة ا�ستوجبت
َ
ال�سيا�س ��ات .و�أ ُ ِق َّر ب�ضرورة مراع ��اة ح�سا�سيات ه�ؤالء الأفراد لكن مل يكن هناك هي ��كل ر�سمي لتلبية احتياجاتهم
الفردية.
 -١٥7ويف املحاكمة نف�سها ،مل يتم ا�ستدعاء � ِّأي �شهود عيان لتقدمي �أدلة يف املحكمة .فقد ُق ِّدمت �أدلتهم يف �شكل
بيان ��ات ،وهو ما َقب َِل به الدفاع .وكانت الإجراءات اجلنائية ت�سمح ب�أن تُتلى البيانات اخلطية املق َّدمة على املحكمة
�إذا وافق كل من االدعاء والدفاع على ذلك .لذا مل تكن هناك حاجة للنظر يف اتخاذ تدابري خا�صة.
 -١58ومتثل ��ت �إح ��دى املبادرات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذه املحاكمة يف �إقامة حمكمة عن ُبعد يف مدينة �أخرى
م ��ع �إتاحة �إمكانية الو�صول �إليها جلميع ال�ضحايا و�أ�سرهم .وقد �أقيمت هذه املحكمة وعوملت كما لو كانت حمكمة
حقيقي ��ة بجمي ��ع املقايي� ��س ،و ُز ِّودت بكاتب حمكمة (م�ست�ش ��ار قانوين) يف املوق ��ع .وكان هناك بثٌّ ح � ٌّ�ي بال�صوت
وال�ص ��ورة م ��ن املحكمة الفعلية التي كان املتهمون يحا َكمون فيها .و ُو�ضعت ع ��دة �أجهزة عر�ض لتمكني اجلميع من
م�شاه ��دة ما يحدث .وخ�ضعت �أعمال املحكم ��ة للمراقبة الدقيقة من �أجل الت�أكد من � َّأن املحكمة املقامة عن ُبعد ال
ُ�شاهد من وقائع جل�سات املحكمة الفعلية �سوى الأجزاء التي كان ال�ضحايا و�أ�سرهم �سريونها لو �أنهم
ت�ستطي ��ع �أن ت َ
ح�ضروا املحكمة الفعلية .كما كان �ضباط االت�صال بالأ�سر حا�ضرين �أي�ضا .وم َّكنت هذه املبادرة ال�ضحايا و�أ�سرهم
من م�شاهدة ما كان يحدث يف املحكمة الفعلية و�ساعدت يف حجبهم عن اهتمام و�سائط الإعالم غري املرغوب فيه.
وكانت التكلفة املالية مرتفعة ولكنها اعتُربت منا�سبة نظرا لطبيعة الق�ضية.
 -١59وا ُّتخ ��ذت مب ��ادرة �أخرى �إذ �أن�شئ موقع �شبكي م�ؤ َّمن لتمكني م ��ن مل يتمكنوا من ح�ضور املحكمة الفعلية �أو
املحكم ��ة االفرتا�ضي ��ة من متابعة �سري الق�ضية يوما بي ��وم ّ
واالطالع على ما تقرر القيام ب ��ه يف اليوم التايل .وكان
حممي ًا بكلمة �سر من �أجل ال�ضحايا و�أ�سرهم.
املوقع ّ
 -160و�إ�ضاف ��ة �إىل م ��ا تق َّدم ،اجتم ��ع حمامي دائ ��رة اال ّدعاء امللكية مبنظم ��ة تُعرف با�س ��م
(جمموعة الناجني) ،وهي منظمة غري حكومية ت�ساعد الناجني من الكوارث ،حيث �شرح دور دائرة اال ّدعاء امللكية.
و�أقي ��م نظام لإنذار ال�ضحايا و�أ�سرهم م�سبقا عندم ��ا يكون من املزمع تقدمي �أدلة ُمر ِّوعة (كمقطع الفيديو الأخري
ال ��ذي �شوهد في ��ه ال�ضحايا وهم ي�ستق ّل ��ون قطار مرتو الأنفاق قب ��ل االنفجار الذي �أودى بحياته ��م) .و�أكدت هذه
العملي ��ة على � َّأن ال�ضحايا و�أ�سرهم يريدون احل�صول على املعلوم ��ات عقب احلادث مبا�شرة وطوال فرتة التحقيق
()27
واملحاكمة.
Survivors’ Group
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 -١٦1ويف النظ ��م التحقيقي ��ة ،كثريا ما ُي�سمح لل�ضحايا بامل�شاركة ك�أط ��راف ثالثة يف خمتلف مراحل التحقيق �أو
املحاكم ��ة .و ُي َع� � ُّد هذا الأم ��ر �أق ّل �شيوعا يف نظم القان ��ون الأنغلو�سك�سوين حيث مت ِّثل النياب� � ُة العامة عموم ًا الدول َة
م�صالح ال�ضحية (الذي ال يمُ َّثل ب�صورة منف�صلة).
وكذلك ،ب�صفة غري مبا�شرة،
َ
�إ�سبانيا
 -١٦2يجيز النظام الق�ضائي الإ�سباين للمت�ضررين من جرمية ما �أن ي�شاركوا يف الإجراءات ،و�أن يطلبوا ويحاولوا
اال�ضط�ل�اع مبالحقات ق�ضائية و�إقامة دعاوى مدنية ،و�أن يلتم�س ��وا الإدانة اجلنائية للجاين املزعوم ويطلبوا جرب
الأ�ضرار التي حلقت بهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف� َّإن امل َّدعي العام ي�ضطلع بوظيفة حمائية حتددها الفقرة  1من املادة
 124م ��ن الد�ست ��ور واملادة  1والفقرة  10من املادة  3من القانون رقم  ،1981/50امل�ؤ َّرخ  30كانون الأول/دي�سمرب،
ب�ش� ��أن القان ��ون الت�شريعي للنائب العام ،مب ��ا يعيد ت�أكيد الفقرة  1من املادة  773من قان ��ون الإجراءات اجلنائية،
بو�صف ��ه مدافع ��ا عن ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائي ��ة .و�إ�ضافة �إىل الدعاوى اجلنائيةُ ،يل ��زَ م امل ّدعي العام برفع
دعاوى مدنية بهدف جرب ما حلق ب�ضحايا � ِّأي جرمية من �أ�ضرار ،ح�سب االقت�ضاء.
 -١٦3ويج ��وز لل�ضحية �أن ي�صبح طرف ًا يف الإجراءات اجلنائية وفقا للمادة  101من قانون الإجراءات اجلنائية،
احلكم املاد ُة 125
الت ��ي جتيز ل ��كل املواطنني الإ�سبان �أن يقيموا دعاوى جنائية وفقا ملقت�ضيات القانون .وت�ؤيد هذا
َ
م ��ن الد�ست ��ور ،واملاد ُة  270من قان ��ون الإجراءات اجلنائية ،والفق ��ر ُة  1من املادة  19من القان ��ون الأ�سا�سي رقم
 ،1985/6امل�ؤ َّرخ  1متوز/يوليه  ،1985ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية.
 -١٦4ويف احلاالت التي ال ميكن فيها لل�ضحايا التدخل مبا�شر ًة ك�أطراف يف الإجراءات اجلنائية ،ينبغي تعريفهم
بحقوقه ��م يف احل�ص ��ول على هذه اخلدمات .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي للموظفني الذين يتعاملون مع ال�ضحايا
�أن ي�سارعوا �إىل القيام مبا يلي:
 �إ�سداء امل�شورة لل�ضحايا ب�ش�أن حقوقهم مبوجب القانون
 تي�سري اجتماع ال�ضحايا باملحقِّقني وامل ّدعني العا ّمني
 تزويد ال�ضحايا بن�سخة من التهم املوجهة �إىل املدعى عليه (عليهم)
 تزوي ��د ال�ضحايا مبعلومات عامة عن نظام العدالة اجلنائية لت�شجيع التوقعات املعقولة .وينبغي �أن ت�شمل
تلك املعلومات مراحل العملية اجلنائية واملدة التي ت�ستغرقها عادة كل مرحلة
 -١٦5وينبغ ��ي �أن تت�سم العملية بالو�ضوح وال�شفافية واخللو من البريوقراطية املفرطة ل�ضمان �إمكانية �أن يطلب
ال�ضحايا املراجعة من دون متثيل قانوين .وينبغي �أن يكون ال�ضحايا قادرين على اتخاذ قرار م�ستنري ب�ش�أن ما �إذا
كان ينبغ ��ي له ��م تقدمي طلب مبراجعة قرار رف�ض املالحقة الق�ضائية .وينبغ ��ي �أ َّال يكون االفتقار �إىل املوارد املالية
عقبة على الإطالق �أمام ال�ضحية الذي يطلب مثل هذه املراجعة.
تركيا
 -١٦6يف تركي ��ا َت ��رِ ُد حقوق ال�ضحايا يف امل ��واد � 233إىل  243من قانون الإج ��راءات اجلنائية .وعمال بالفقرة 5
م ��ن امل ��ادة  234يحق لل�ضحاي ��ا اال�ستئناف �ضد � ِّأي قرار بع ��دم ا�ستهالل املالحقة الق�ضائي ��ة ،امتثا ًال للإجراءات
املن�صو�ص عليها يف القانون.
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 -١67وينبغ ��ي �أن تكون امل�ساعدة القانونية املق َّدم ��ة �إىل ال�ضحايا جمانية ،عند طلبها ،حتقيق ًا مل�صلحة العدالة.
وم ��ن �أج ��ل تي�سري ح�ص ��ول ال�ضحايا على امل�ساع ��دة القانونية املجاني ��ة ،ميكن توقيع مذكرة تفاه ��م بني احلكومة
ونقابات املحامني الوطنية �أو املحلية.
�إ�سبانيا
 -١68يف �إ�سباني ��ا ين�ص قانون االع�ت�راف ب�ضحايا الإرهاب وحمايتهم حماية �شامل ��ة على حق �ضحايا الإرهاب
الذي ��ن يثبت ��ون افتقاره ��م �إىل املوارد الالزم ��ة للتقا�ضي يف التمثيل املج ��اين ويف الدفاع بوا�سط ��ة حمام يف جميع
العمليات والإجراءات الإدارية.
اجلزائر
 -١69يف اجلزائر تن�ص املادة  28من الأمر رقم  57-71امل�ؤ َّرخ � 5آب�/أغ�سط�س  1971ب�ش�أن امل�ساعدة الق�ضائية،
املع َّدل واملت َّمم بالقانون رقم  02-09امل�ؤ َّرخ � 25شباط/فرباير  ،2009على منح امل�ساعدة القانونية ب�صورة تلقائية
�إىل �ضحاي ��ا الأعم ��ال الإرهابية .ويف ه ��ذا ال�صدد ُيعفى �ضحايا الأعمال الإرهابية م ��ن دفع ر�سوم معينة من قبيل
�أتع ��اب املحامني واملُ ِ
ح�ضري ��ن الق�ضائيني واملو ِّثقني .كما تت ��اح للأ�شخا�ص الذين يعوله ��م ال�ضحايا اال�ستفادة من
()28
امل�ساعدة القانونية املجانية.
تركيا
 -١70وفقا للمادة  243من قانون الإجراءات اجلنائية يف تركيا �إذا مل يكن لدى ال�ضحايا � ُّأي ممثل ،يحق لهم �أن
يطلب ��وا تعي�ي�ن حمام بالنيابة عنهم من نقابة املحامني يف حاالت االعتداء اجلن�سي ويف اجلرائم التي يعا َقب عليها
بال�سج ��ن ملدة خم�س �سن ��وات �أو �أكرث ،خالل التحقيق والإجراءات اجلنائية عل ��ى حد �سواء .وعالوة على ذلك ،يف
�سن ال�ضحية �أقل من  18عاما� ،أو يعاين فيها ال�ضحية من �إعاقة �أو يفتقر �إىل َم ْن ميثله،
احل ��االت الت ��ي يكون فيها ُّ
يت ��م تعيني ممثل بالنياب ��ة عنه ،دون ا�شرتاط تقدمي ال�ضحي ��ة طلب ًا بهذا املعنى .وتكون للمحام ��ي املعينَّ لل�ضحايا
جميع ما ملحامي الدفاع من حقوق وما عليه من واجبات وم�س�ؤوليات.
 -١٧1ويف �إط ��ار ه ��ذا النه ��ج ي�ساعد املحام ��ي املعينَّ ال�ضحي� � َة يف امل�سائل الق�ضائي ��ة والقانونية �أثن ��اء التحقيق
والإج ��راءات اجلنائية ،ويرافق ال�ضحي ��ة ويدعمه عند الإدالء ببيانات ،ويراجع الوثائ ��ق ويفح�صها وفقا لل�شروط
املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية.
خم�ص�ص �ضمن ميزانية وزارة العدل .وبهذه
 -١٧2وتُ�س َّدد �أتعاب املحامني الذين تع ِّينهم نقابة املحامني من َب َدل َّ
الطريقة ال يتحمل ال�ضحايا � َّأي تكاليف نظري التمثيل القانوين .وقبل الإجراءات الق�ضائية ينبغي تعريف ال�ضحايا
بحقهم القانوين يف طلب التمثيل القانوين واحل�صول عليه؛ وينبغي �أن ُيد َّون ذلك يف ال�سجالت الق�ضائية.
�إيطاليا
 -١٧3ي�سم ��ح النظام الق�ضائي الإيطايل ل�ضحايا اجلرمية بامل�شاركة يف العملية ورفع دعوى مدنية من �أجل جرب
الأ�ض ��رار املتك َّب ��دة .ويحق لل�ضحاي ��ا �أن توافيهم ال�سلطة الق�ضائي ��ة باملعلومات ذات ال�صل ��ة يف مراحل مع َّينة من
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ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

الإج ��راءات و�أن ي�شارك ��وا يف جمع الأدلة قبل املحاكم ��ة .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك� ،إذا قرروا رف ��ع دعوى مدنية يحق لهم
تق ��دمي �أدلة ب�أنف�سه ��م (�أي ب�صورة م�ستقلة عن املدعي العام) وا�ستجواب ال�شه ��ود الذين ا�ستدعتهم �إىل املحكمة
الأطراف الأخرى ،مبا يف ذلك املدعى عليه.

املمار�سات اجل ِّيدة
ينبغي للدول �أن تن�شئ �آليات للتعجيل بتحديد وت�سجيل ال�ضحايا واالت�صال بهم على نحو يت�سق مع القانون
الدويل والقوانني الوطنية حلماية البيانات.
 ينبغ ��ي للدول �أن تكفل الإ�سرا َع با�ستهالل التحقيقات اجلنائي ��ة يف الأعمال الإرهابية املزعومة وتنفيذها
عل ��ى وج ��ه ال�سرعة وب�صورة �شاملة وبطريق ��ة ت�ضمن امل�ساءلة العامة .وينبغي الإ�س ��راع بتزويد ال�ضحايا
(�أ)
مبعلومات دقيقة عن التحقيقات وما قد تنطوي عليه من نتائج.
 ينبغي للدول �أن تكفل الإ�سرا َع ب�إبالغ ال�ضحايا بحقهم يف االحتكام �إىل العدالة وبالقنوات املتاحة �أمامهم
واخلدم ��ات ذات ال�صل ��ة (مث ��ل خدمات الرتجم ��ة ال�شفوية وامل�ش ��ورة القانونية) .وينبغ ��ي �أن تُق َّدم هذه
اخلدمات �إىل ال�ضحايا باملجان.
 ينبغي للدول �أن تكفل الإ�سرا َع بتنفيذ الإجراءات اجلنائية ،مبا يف ذلك طلبات اال�ستئناف.
ومف�صلة قبل الإجراءات اجلنائية
 ينبغي للدول �أن تكفل االت�صالَ بال�ضحايا
َ
وتزويدهم مبعلومات حم َّدثة َّ
(ب)
و�أثناءها.
 يكت�سي �أمان ال�ضحايا �أهمية ق�صوى .لذا ينبغي تقييم املخاطر التي تهدد �أمان ال�ضحايا على امتداد فرتة
التحقي ��ق واملقا�ض ��اة؛ وينبغي للدول �أن تتخذ ،عند االقت�ضاء ،تداب�ي�ر حلماية ال�ضحايا خالل م�شاركتهم
يف نظام العدالة اجلنائية.
 ينبغ ��ي لل ��دول� ،إذا كان ال�ضحاي ��ا مطا َلبني بح�ضور جل�س ��ات املحكمة �أو راغب�ي�ن يف ح�ضورها� ،أن تتخذ
التدابري الرامية �إىل منع �أو تقلي�ص خماطر ات�صالهم ال�شخ�صي باملدعى عليهم �أو �أ�سرهم �أو م�ؤيديهم.
 ينبغ ��ي للدول �أن توفِّر لل�ضحايا �أو �أقاربهم املبا�شرين ،عند االقت�ضاء ،ترجمة �شفوية جمانية للإجراءات
الق�ضائية.
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�ضمن �أن يك ��ون لل�ضحايا ،مبوجب القوان�ي�ن الوطنية ،ح ٌق قان ��وين وا�ضح يف امل�شاركة
بن�ش ��اط يف الإج ��راءات اجلنائية .وق ��د ي�ستتبع ذلك �أن يمُ َّثلوا ب�ش ��كل منف�صل �أو �أن يكف ��ل امل َّدعي العام
مراعا َة م�صاحلهم ومتثي َلها ب�شكل كامل يف املحكمة.
آليات تكفل متثي َلهم داخل هيئة النيابة
 يف الدول التي ال تُرت�أى فيها امل�شارك ُة املبا�شرة لل�ضحايا ،قد تتاح � ٌ
(ج)
العامة والنظام القانوين الوطنيني� ،أو قد ُينظر يف توفري تلك الآليات.
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�ضع �إجراءات يف القوانني الوطنية �أو قوان�ي�ن الإجراءات اجلنائية لديها يحق مبوجبها
(د)
لل�ضحايا طلب مراجعة قرار رف�ض املالحقة الق�ضائية.
 ينبغ ��ي �أن يح�صل ال�ضحايا �أو �أقاربهم املبا�شرون عل ��ى م�ساعدة قانونية جمانية من �أجل تي�سري متثيلهم
يف �إجراءات املحاكم.
(�أ) تقرير املق ِّرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب ( ،)A/HRC/20/14الفقرة .36
(ب) مذكرة مدريد حول املمار�سات اجل ِّيدة ،املمار�سة اجل ِّيدة .13
(ج) تقرير املق ِّرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب ( ،)A/HRC/20/14الفقرتان  38و.39
(د) وثيقة �إر�شادات يف ما يتعلق بنقل وتنفيذ التوجيه  ،2012/29/EUاملن�شئ للمعايري الدنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم.
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املعلومات واخل�صو�صية ال�شخ�صية والتعامل مع و�سائط الإعالم
مقدمة
ِّ
 -١٧4م ��ن منظور ال�ضحايا يتعني النظر يف امل�سائل املتعلقة بتوافر املعلومات وا�ستخدامها �سواء من حيث حقهم
يف احل�صول على املعلومات �أو حقهم يف احرتام خ�صو�صيتهم ال�شخ�صية .ويكت�سي حق ال�ضحايا يف احل�صول على
املعلوم ��ات �أهمية كربى .وي�شمل ذلك حقهم يف تلقّي املعلوم ��ات املتعلقة بالتحقيق واملقا�ضاة يف الأفعال الإجرامية
الت ��ي يكون ��ون �ضحايا لها ،وخدم ��ات دعم ال�ضحاي ��ا والأنواع �أخرى م ��ن خدمات الدعم (مث ��ل اخلدمات الطبية
وامل�شورة والتعوي�ض املايل) وممار�سة حقهم يف االحتكام �إىل العدالة.
 -١٧5ويف جمي ��ع احل ��االت ينبغي تزوي ��د ال�ضحايا مبعلومات دقيق ��ة ويف الوقت املنا�سب يتلقونه ��ا من ال�سلطات
ف�ضل �أن تُق َّدم هذه املعلومات
احلكومي ��ة ذات ال�صلة عن العمليتني التحقيقية والق�ضائية املرتبطتني بق�ضيتهم .و ُي َّ
بلغ ��ة تخلو من امل�صطلحات القانوني ��ة و�أن تُق َّدم ،عند االقت�ضاء ،خدمات الرتجم ��ة ال�شفوية والتحريرية لل�ضحية
باملجان.
 -١76و�إ�ضاف� � ًة �إىل ذل ��ك ،ورهنا بالظروف اخلا�صة للق�ضية ،مبا يف ذل ��ك م�ستوى االهتمام والتغطية من جانب
و�سائ ��ط الإع�ل�ام الرئي�سية ويف �شبكات و�سائ ��ل التوا�صل االجتماعي يف �أعقاب هجوم �إرهاب ��ي ما ،ميكن �أن ت�ؤدي
التحقيق ��ات والإج ��راءات اجلنائية ذات ال�صلة والك�شف عن هوية ال�ضحاي ��ا و�أ�سرهم �إىل الإيذاء الثانوي .ولذلك
ينبغ ��ي لل�سلط ��ات �أن تتوخى اليقظة حلماية خ�صو�صي ��ة ال�ضحايا و�س ِّريتهم ،ال�سيما هويته ��م ومعلومات االت�صال
به ��م ،وكذلك املعلومات الأكرث ح�سا�سية ب�ش�أن حالتهم الطبية �أو الوجدانية �أو العقلية .وانطالقا من حق ال�ضحايا
يف اح�ت�رام خ�صو�صيتهم وحياتهم الأُ�سرية ،ينبغ ��ي حت�صينهم من التطفُّل غري امل َّربر من جانب و�سائط الإعالم.
كم ��ا يج ��ب �إعالمه ��م باخليارات املتاحة لهم يف م ��ا يتعلق بالتعامل م ��ع و�سائط الإعالم وتوف�ي�ر الدعم لهم ،عند
االقت�ضاء ،من جانب �أخ�صائيني يف التوا�صل مع و�سائط الإعالم.
�إندوني�سيا
 -١77مبوج ��ب النظام القان ��وين الإندوني�سي ،ير�سل املوظفون القانونيون املعني ��ون �أو ال�سلطات القانونية املعنية
ر�سائ ��ل ر�سمي ��ة �إىل ال�ضحاي ��ا لإبالغهم بامل�سائ ��ل ذات ال�صلة ،بناء على طل ��ب ال�ضحاي ��ا .ويف املمار�سة العملية
ن َّف ��ذت ال�شرط ��ة الوطني ��ة يف �إندوني�سي ��ا هذا احلق ،بن ��اء على طلب ال�ضحاي ��ا و�/أو ال�شهود من خ�ل�ال �إحاطتهم
ب�س�ي�ر الإجراءات .كما يح ��ق لل�شهود و�/أو ال�ضحايا ِّ
االطالع على �سجالت الإج ��راءات اجلنائية يف � ِّأي مرحلة من
املراحل (الإجراءات ال�سابقة للتحقيق و�إجراءات التحقيق واملالحقة واملحاكمة) بينما ال ُي�سمح لعامة النا�س بتلقّي
()29
معلومات �إ َّال �أثناء �إجراءات املحاكمة.
 -١78وميكن �أن ت�شمل التدابري الرامية �إىل تنفيذ هذه املمار�سة اجل ِّيدة ما يلي:
 حجب �أ�سماء ال�ضحايا �أو الأحرف الأوىل منها يف الوثائق العامة
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( )29وثيقة �إر�شادات تتعلق بنقل وتنفيذ التوجيه  2012/29/EUاملن�شئ للمعايري الدنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم.

ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

 حماي ��ة املعلوم ��ات املتعلق ��ة باخل�صو�صي ��ة ال�شخ�صية مث ��ل تواريخ املي�ل�اد �أو العناوي ��ن �أو غري ذلك من
حمددات الهوية
ِّ
خم�ص�صة للعم ��وم للدخول �إىل املحكمة واخلروج منه ��ا لتفادي و�سائط
 ا�ستخ ��دام مناف ��ذ منف�صلة غري َّ
الإعالم والتقاط ال�صور
 ا�ستخدام ال�سرت يف املحكمة حلجب ال�ضحايا عن اجلمهور واملدعى عليهم
الواليات املتحدة
يعام ��ل �ضحايا اجلرائم االحتادي ��ة معاملة من�صفة
 -١79تلت ��زم وزارة الع ��دل يف الوالي ��ات املتح ��دة ب�ضمان �أن َ
خ�ل�ال �سري ق�ضاياهم �ضمن نظام العدال ��ة اجلنائية .ومن �أجل تزويد ال�ضحايا مبعلومات عن �إجراءات الق�ضايا،
يقدم �إ�شعارا بجمي ��ع املحاكمات العلنية والأحداث الرئي�سية
ا�ستحدث ��ت وزارة العدل نظام �إخطار ال�ضحايا الذي ِّ
يف م ��ا يخ� ��ص الق�ضايا بالر�سائل الربيدية �أو الربيد الإلكرتوين �أو عرب املوق ��ع ال�شبكي �أو الهاتف بناء على اختيار
ال�ضحية .وميكن �أن يق َّدم الإ�شعار بالإنكليزية �أو الإ�سبانية.
�إ�سبانيا
 -١80اعتم ��دت �إ�سبانيا نهجا يراعي اعتب ��ارات ال�ضحايا فيما يتعلق باحلقوق اخلا�صة ببيانات ال�ضحايا؛ ويركز
هذا النهج على حماية خ�صو�صية ال�ضحايا وي�شمل تدابري قانونية معينة مثل:
 اعتب ��ار التغطية الإعالمي ��ة التي ت�ستخدم �صور �ضحاي ��ا الإرهاب لأغرا�ض انتقا�صي ��ة �أو مهينة �أو مثرية
عمال من الأعمال غري امل�شروعة
 تعي�ي�ن امل�ؤ�س�س ��ات امل�س�ؤولة عن �ضمان امتث ��ال و�سائط الإع�ل�ام امل�سموعة واملرئي ��ة اللتزاماتها باعتماد
التدابري املالئمة ل�ضمان معاملة �ضحايا الإرهاب وفقا للمبادئ والقيم الد�ستورية
 �إتاحة �إجراءات الوقف والت�صحيح والعقوبات
 و�ض ��ع مبادئ منطبقة على بيان ��ات �ضحايا الإرهاب ترتبط بدور و�سائط الإع�ل�ام يف تعزيز حماية �صور
�ضحايا الإرهاب و�صونها
 -١٨1وتتمثل طريقة حمتملة لتعزيز النُّهج الأكرث مراعاة العتبارات ال�ضحايا من جانب و�سائط الإعالم ولتنفيذ
ه ��ذه ال ُّنه ��ج يف �إذكاء الوعي بامل�سائل املتعلق ��ة بال�ضحايا و�ضرورة توخِّ ي احلذر لدى تناوله ��ا يف م�ؤ�س�سات تدريب
ال�صحفي�ي�ن من خالل دمج املوا�ضي ��ع اخلا�صة باعتبارات ال�ضحايا يف املناهج الأ�سا�سية لتلك امل�ؤ�س�سات .و�إ�ضاف ًة
�إىل ذل ��ك ،ف� �� َّإن من �ش�أن �إن�شاء �أق�سام خا�صة يف هذا املجال �أو جمال الدرا�سات املتعلقة بال�ضحايا �أن يزيد الوعي
بالق�ضايا ذات ال�صلة بال�ضحايا.
 -١٨2وميكن تنفيذ هذه املمار�سة اجل ِّيدة من خالل �ضمان ح�صول و�سائط الإعالم على جميع املعلومات املتاحة
ب�ش�أن نقاط االت�صال وم�صادر املعلومات ذات ال�صلة ونظم ت�سجيل لل�ضحايا وكذلك من خالل امل�ؤمترات الإعالمية
احلكومية �أو املواد الإعالمية �أو احلمالت الدعائية.
من�سق �إزاء التوا�صل مع و�سائط الإعالم ،ميكن للدول �أن تنظر يف �إن�شاء فريق
 -١٨3ومن �أجل �ضمان اعتماد نهج َّ
للتن�سي ��ق الإعالمي داخل احلكومة تتمث ��ل مهمته يف تزويد ال�صحفيني باملعلومات املح َّدث ��ة وتعزيز قناة ات�صاالت
َ�س ِل�سة.
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البث الإلكرتوين على نطاق وا�سع ل ِّأي �ص ��ورة �أو ت�سجيل .وتنت�شر �صور
 -١٨4وتتي ��ح و�سائ � ُ�ل التوا�صل االجتماعي َّ
الهجم ��ات الإرهابي ��ة ،مبا يف ذلك �ص ��ور ال�ضحايا ،على ال�صعي ��د العاملي من خالل هذه القن ��اة .وميكن لو�سائط
الإع�ل�ام �أن ت�ضطل ��ع بدور ب ��ارز يف التثقيف وزيادة الوع ��ي يف املجتمع املحل ��ي ب�ش�أن املخاطر الت ��ي تواجه و�سائل
التوا�صل االجتماعي لدى تعاملها مع �صور خا�صة و�صور لل�ضحايا �أو للهجمات الإرهابية قد تكون م�ؤمل ًة.
 -١٨5وينبغ ��ي لأخ�صائيي م�ساع ��دة ال�ضحايا و�/أو للموظف�ي�ن ذوي امل�ؤهالت واخل�ب�رات املالئمة لدى رابطات
يقدم ��وا معلومات لل�ضحايا ب�ش� ��أن كيفية و�ضع حدود عند تعاملهم م ��ع ال�صحفيني .وينبغي خلدمات
ال�ضحاي ��ا �أن ِّ
و�/أو رابط ��ات دع ��م ال�ضحايا �أن ت�ضع مبادئ توجيهية �أو مواد �إر�شادية مل�ساعدة ال�ضحايا لدى التعامل مع و�سائط
الإعالم .وينبغي �إبالغ ال�ضحايا باخليارات املمكنة للتفاعل مع و�سائط الإعالم ،من خالل املتحدث الر�سمي با�سم
الأُ�س ��رة مثال ،والآثار املرتتبة عل ��ى التفاعل مع و�سائط الإعالم ،وحقهم يف رف� ��ض االت�صال بو�سائط الإعالم �إذا
رغب ��وا يف ذلك .ويف الأوقات احل�سا�سة ب�صفة خا�صة ،مثل املنا�سب ��ات التذكارية �أو املحاكمات ،ينبغي لأخ�صائيي
دع ��م ال�ضحاي ��ا �أن مينحوا ال�ضحايا مزيدا من االهتم ��ام والرعاية ،مع الرتكيز على حف ��ظ �أو تعزيز القدرة على
ال�صمود و�إدارة التوقعات لدى ال�ضحايا و�أ�سرهم.
 -١86وينبغ ��ي لهيئ ��ات النيابة العامة والتحقيق ،ل ��دى التعامل مع و�سائط الإعالم� ،أن تعتم ��د �سيا�سات حلماية
و�ضم ��ان خ�صو�صية ال�ضحايا .وينبغي للهيئات �أن تعينِّ موظفني حم َّددين ي�ؤذَ ن لهم بالتحدث �إىل و�سائط الإعالم
عن التحقيقات اجلنائية �أو املالحقات املت�صلة بالأعمال الإرهابية.
 -١87وينبغ ��ي تعري ��ف ال�ضحاي ��ا بحقوقه ��م يف ما يتعلق بو�سائ ��ط الإعالم ،مبا يف ذل ��ك � َّأن �إدالءهم ب� �� ِّأي بيان
لو�سائط الإعالم �أو موافقتهم على �إجرائها مقابل ًة معهم هو �أم ٌر مرتوك الختيارهم احلر .وينبغي �أن يحاطوا علما
بالعواق ��ب املحتمل ��ة املرتتبة على خياراتهم ،مبا يف ذلك ما ميكن �أن يكون لبياناتهم من �أثر حمتمل على التحقيق.
وينبغ ��ي الثني ع ��ن م�شاركة الأطفال ال�صغار يف املقابالت مع و�سائط الإعالم وينبغي للهيئات �أن تعمل ب�شكل وثيق
مع الأبوين �أو الأو�صياء لتمثيل امل�صالح الف�ضلى للأطفال ال�ضحايا.
 -١88ويف احل ��االت الت ��ي يوافق فيها ال�ضحايا على التح ��دث �إىل و�سائط الإعالم ،ينبغ ��ي �إحاطتهم م�سبقا ب� َّأن
با�ستطاعتهم �أن يطلبوا �أن تُلبى بع�ض ال�شروط قبل املوافقة على �إجراء املقابلة ،وب� َّأن ب�إمكانهم� ،إذا كانت و�سائط
الإع�ل�ام غري راغبة �أو غري قادرة على املوافق ��ة على تلك ال�شروط� ،أن ين�سحبوا من � ِّأي مقابالت .ويجوز �أن يطلب
ال�ضحايا ،يف جملة �أمور ،ما يلي:
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موافقة و�سائط الإعالم على � ِّأي �شروط يف وثيقة موقَّعة
حتديد وقت املقابلة ومكانها
�إبالغهم م�سبقا مبحور التقرير
تلقِّي �أ�سئلة املقابلة م�سبقا
 ع ��دم ك�شف و�سائط الإعالم عن مكان املقابلة وحماية هويتهم ،بو�سائل منها حذف � ِّأي �صور فوتوغرافية
لهم �أو اتخاذ تدابري حلجب �صورهم
عدم حماورة و�/أو ت�صوير � ِّأي فرد �آخر من �أفراد الأ�سرة ،مبن يف ذلك الأطفال
توليِّ مرا�سل حمدد �إجراء املقابلة
حذف � ِّأي �صور م�ؤذية من مادة البث �أو الن�شر

ثالث ًا -تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب �أثناء التحقيقات واملالحقات الق�ضائية

 -١89و�إذا اخت ��ار ال�ضحاي ��ا التح ��دث �إىل و�سائط الإعالمَ ،و َج َب ��ت تهيئتهم ملثل تلك اللق ��اءات ومنحهم الدعم
ال�ل�ازم .وينبغ ��ي تن�سيق م�شاركته ��م يف � ِّأي مقابالت من �أجل حماية �سالمته ��م وخ�صو�صيتهم (على �سبيل املثال،
ال ب ��د من �إجراء املقابالت يف �أماكن حمايدة �أو التعتيم عل ��ى مكان عملهم �أو �إقامتهم) .وعندما يح�ضر ال�ضحايا
الذين ال يرغبون يف االت�صال بو�سائط الإعالم جل�سات املحكمة ،ينبغي اتخاذ ترتيبات تتيح لهم ا�ستخدام مداخل
بديلة منف�صلة.
ِّ
ولالطالع على التدابري الرامية �إىل تنفيذ هذه املمار�سة اجل ِّيدة ،انظر اجلزء الثالث ،ثالث ًا.
-١90

املمار�سات اجل ِّيدة
 ينبغي للدول �أن تكفل حق ال�ضحايا يف نيل احلماية من التطفل غري املعقول على خ�صو�صيتهم ال�شخ�صية
من جانب و�سائط الإعالم �أو اجلمهور.
 ينبغ ��ي للدول �أن توفِّر �سبل االنت�صاف لل�ضحايا من و�سائ ��ط الإعالم ب�سبب انتهاكات اخل�صو�صية ،عند
ال�ضرورة ،من خالل الوقف �أو الت�صحيح �أو العقوبات.
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�شج ��ع و�سائط الإعالم عل ��ى اعتماد تداب�ي�ر رقابية ذاتي ��ة ل�ضمان �أن تك ��ون التغطية
الإعالمية مراعي ًة العتبارات ال�ضحايا (مثل املبادئ التوجيهية �أو املعايري الإعالمية التي ت�ضعها الدوائر
الإعالمية بالت�شاور مع احلكومة واملجتمع املدين و�أخ�صائيي دعم ال�ضحايا).
 ينبغ ��ي �أن تُ�شرِ ك ال ��دول و�سائط الإعالم يف مهام حم ��ددة �أخرى ته ��دف �إىل� إذكاء الوعي ب�ش�أن �ضعف
ال�ضحايا واحتياجاتهم واملخاطر املحتملة للإيذاء الثانوي.
ينبغي للدول �أن تكفل ح�صول ال�ضحايا على املعلومات لدى التعامل مع و�سائط الإعالم.
يقدمون املعلومات �إليهم تدريبا
 ينبغ ��ي للدول �أن تكفل �أن يتلقى املوظفون الذين يتعاملون مع ال�ضحايا �أو ِّ
حم َّددا ب�ش�أن النُّهج املراعية لل�ضحايا.

ر ُّد احلقوق واجلرب والتعوي�ض املايل
مقدمة
ِّ
 -١٩1هن ��اك عدد م ��ن ال�صكوك الدولي ��ة والإقليمية واملتعددة الأط ��راف التي ُت ِق ُّر ب�ض ��رورة و�أهمية و�ضع نظم
حكومي ��ة ح�سن ��ة التوقيت ومن�صفة وف َّعالة من �أج ��ل ر ِّد احلقوق واجلرب والتعوي�ض امل ��ايل ل�ضحايا الإرهاب .فعلى
�سبي ��ل املث ��ال� ،أو�صى املق ِّرر اخلا�ص يف تقري ��ره ( )A/HRC/20/14ب�أن تتوىل احلكومات ج�ب�ر الأ�ضرار التي تلحق
ب�ضحايا الإرهاب على نحو تام وف َّعال عندما تت�أتَّى الوفاة �أو الإ�صابة اخلطرية من فعل �إرهابي يقع على �أرا�ضيها،
مب ��ا يف ذل ��ك ر ُّد احلقوق والتعوي�ض و�إعادة الت�أهيل والرت�ضية و�ضمانات ع ��دم التكرار .وال ي�ساعد توفري �شكل من
�أ�ش ��كال ر ِّد احلقوق املالي ��ة �أو التعوي�ض املايل عن ال�ضرر الذي حلق بال�ضحايا على عودتهم �إىل الأو�ضاع الطبيعية
و�إع ��ادة اندماجهم يف املجتم ��ع فح�سب ،ولكن ميكن �أي�ض ًا �أن تكون له رمزيته من حي ��ث �إعادة الت�أكيد على كرامة
ال�ضحايا يف الوقت الذي يحاولون فيه العودة �إىل نوع من احلياة الطبيعية.
 -١٩2وتختل ��ف الطلبات على الآلي ��ات احلكومية والنظم القانونية الوطنية من �أجل ني ��ل التعوي�ض املايل الف َّعال
ل�صال ��ح �ضحايا الإره ��اب اختالفا كبريا بني البلدان .كما تتباين قدرات احلكوم ��ات على تقدمي تعوي�ضات �شاملة
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ل�ضحاي ��ا الإره ��اب ب�سبب االختالف ��ات الكبرية يف مواردها االقت�صادي ��ة واملالية .ولذلك ف� َّإن البل ��دان التي ت�شهد
ارتفاع� � ًا يف مع ��دالت الإرهاب وما يت�صل به من �إيذاء من جهة ،وال متل ��ك �سوى قدرات اقت�صادية ومالية حمدودة
على تقدمي تعوي�ضات مالية مم َّولة من الدولة لل�ضحايا من جهة �أخرى ،تواجه موقفا �صعبا من حيث توفري الدعم
املايل �أو االجتماعي ل�ضحايا الإرهاب.
 -١٩3وتتباي ��ن ال ُّنه ��ج الوطنية �إزاء خمططات التعوي�ض تباينا كبريا .ففي العديد من البلدان ُي َع ُّد مفهوم التزام
املخطئ بتعوي�ض ال�ضحية عن الأذى الذي وقع عليه� ،أو برت�ضيته على نحو �آخر ،جزءا مك ِّمال ورا�سخا من الثقافة
املحلي ��ة و�/أو النظ ��م القانونية .و�إ�ضاف ًة �إىل الأحكام التي تتيح لل�ضحايا رف ��ع دعاوى مدنية �ضد اجلناة ،ف� َّإن لدى
ٍ
ت�شريعات تع�ت�رف بحقوق �ضحايا اجلرائم يف تلقِّي التعوي�ض
بع� ��ض البل ��دان التي تنتمي �إىل تقاليد القانون املدين
املايل وامل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية.
خم�ص�صة
 -١٩4وبينم ��ا ُيق َّدم التعوي�ض يف بع�ض البلدان من خالل �آلية قانونية م�سبقة ،تط ِّبق دول �أخرى حلوال َّ
بحي ��ث تع � ِّ�دل ا�ستجاباته ��ا وفقا ل ��كل حالة .وهن ��اك اختالفات كب�ي�رة �أي�ض ًا يف مبل ��غ التعوي� ��ض املن�صو�ص عليه،
وكذل ��ك يف اللحظ ��ة املنا�سب ��ة لكي يلتم� ��س ال�ضحايا احل�ص ��ول على تعوي�ض ��ات .ويف حني � َّأن بع� ��ض النظم تن�ص
عل ��ى �إمكاني ��ة تقدمي م�ساعدة تكاد تكون فوري ��ة ،ب�صورة م�ستقلة عن الإجراءات اجلنائي ��ة؛ ال تق َّدم � ُّأي تعوي�ضات
يف نظ ��م �أخ ��رى �إ َّال عندم ��ا يت ��م التو�صل �إىل قرار ق�ضائ ��ي نهائي .بيد �أن ��ه يف املمار�سة العملية ،كث�ي�را ما ينطوي
التقا�ض ��ي على �إج ��راءات طويلة وباهظة التكاليف ،وذلك م ��ع غياب � ِّأي �ضمان بالنج ��اح �أو التح�صيل .وميكن �أن
تن�ش� ��أ عقبات خا�صة يف احل ��االت التي ال يكون فيها اجلاين حم َّددا �أو متاحا (مث ��ل منفِّذي التفجريات االنتحارية
الذي ��ن لق ��وا حتفه ��م)� ،أو ب�سبب وجود �صعوب ��ات يف حتديد الأط ��راف امل�شارِكة يف تخطيط الأعم ��ال الإرهابية �أو
دعمه ��ا .ولذل ��ك ينبغي للدول �أن جتع ��ل التعوي�ض ،على الأقل �إىل حد ما ،م�ستقال ع ��ن نتيجة الإجراءات اجلنائية
�أو املدنية.
 -١٩5و�أ ًّيا كان النهج امل َّتبع تظل م�س�ألة تقدمي تعوي�ض ح�سن التوقيت ومن�صف ومعقول متثل حتدي ًا كبري ًا بالن�سبة
�إىل العديد من احلكومات .وينبغي عدم التقليل من �أهمية هذا اجلانب من جوانب الأطر الوطنية الف َّعالة ملكافحة
الإره ��اب� ،سواء م ��ن حيث متكني �ضحايا الإرهاب ودعمه ��م يف العودة �إىل احلياة الطبيعي ��ة �أو من حيث الر�سالة
التوحد االجتماعي والت�ضامن مع ال�ضحايا التي تو�صلها.
الرمزية القوية املتمثلة يف ُّ
�إندوني�سيا
 -196يتن ��اول القانون رقم  2006/13ب�ش�أن حماية ال�شهود وال�ضحايا م�س�ألة تعوي�ض ال�شهود و�ضحايا اجلرمية،
مبا يف ذلك يف حالة الإرهاب ،ورد حقوقهم وم�ساعدتهم .ولأغرا�ض هذا القانون يكون التعوي�ض م�س�ؤولية تفي بها
الدولة يف حال مل يكن اجلاين قادر ًا على الوفاء مب�س�ؤولياته عن ر ِّد احلق .ويكون ر ُّد احلق م�س�ؤولية يفي بها اجلاين
�أو طرف ثالث �إىل ال�ضحايا �أو �أ�سرهم يف �شكل رد املمتلكات �أو دفع ثمن اخل�سارة �أو املعاناة �أو �سداد نفقات معينة.
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 -197و�إ�ضاف� � ًة �إىل ذل ��ك تن�ص الالئح ��ة احلكومية رقم  44ل�سنة  2008على � َّأن من ح ��ق ال�شهود و�/أو ال�ضحايا
�أن يتلق ��وا دعما طبيا وما يلزمهم من دعم لإعادة ت�أهيلهم نف�سيا واجتماعيا .وعلى �صعيد املمار�سة توفِّر احلكومة
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الإندوني�سي ��ة باملج ��ان ،عن طري ��ق وزارة ال�صحة ،الع�ل�اج الطبي وخدمات �إع ��ادة الت�أهيل النف�س ��ي واالجتماعي
ل�ضحايا الهجمات الإرهابية ،ما دام العالج الطبي ينفَّذ يف �إندوني�سيا.
الهند
 -198ي�شم ��ل قان ��ون الإجراءات اجلنائية يف الهند ،ب�صيغته املع َّدلة يف ع ��ام َّ ،2009
خمططا لتعوي�ض ال�ضحايا؛
وين� ��ص عل ��ى قي ��ام كل حكومة من حكومات الوالي ��ات ،بالتعاون م ��ع احلكومة املركزية ،ب�إع ��داد خمطط من �أجل
توف�ي�ر �أموال بغر�ض تعوي�ض ال�ضحايا �أو ُمعاليهم الذين تكب ��دوا خ�سارة �أو حلق بهم �ضرر نتيجة للجرمية والذين
يحتاجون �إىل �إعادة ت�أهيل .ومتى ق َّدمت املحكمة تو�صية بالتعوي�ض ،تق ِّرر �سلطة اخلدمات القانونية يف املقاطعة �أو
الوالية مقدار التعوي�ض الذي �س ُيمنح يف �إطار املخطط.
 -199و�إ�ضاف ًة �إىل امل�ساعدة املالية ي�ستحق امل�صابون بعجز دائم و�أفراد �أُ�سر ال�ضحايا الذين ُقتلوا بطاق ًة �صحية
تقدمها اجلمعية ال�صحية يف املقاطعة يف �إطار بعثة ال�صحة الريفية الوطنية .ويحق حلاملي البطاقات تلقِّي العالج
ِّ
الطبي املجاين يف ما يتعلق بالإ�صابات وجميع الأمرا�ض الرئي�سية الأخرى الناجمة عن العنف.
تركيا
 -200يف تركي ��ا ين� ��ص قان ��ون التعوي�ض عن الأ�ض ��رار الناجمة عن الإره ��اب ومكافحته عل ��ى تعوي�ض اخل�سائر
وتخ�ص�ص امل�ؤ�س�سات العامة ح ًّدا �أدنى بن�سبة  2يف املائة من الوظائف
والأ�ضرار النا�شئة نتيجة الأعمال الإرهابيةِّ .
�ضم ��ن قواها العاملة ل�ضحاي ��ا الإرهاب وامل�صابني من عنا�صر الأمن و�أقاربهم م ��ن الدرجة الأوىل وكذلك �أقارب
الدرج ��ة الأوىل لأف ��راد الأمن الذين ُقتلوا جراء �أعمال �إرهابية .ويتعني عل ��ى جميع امل�ؤ�س�سات العامة تقدمي ك�شف
املخ�ص�ص ��ة ل�ضحايا الإرهاب وعنا�ص ��ر الأمن و�أقاربهم من الدرج ��ة الأوىل مرتني يف ال�سنة
بوظائفه ��ا ال�شاغرة َّ
�إىل الإدارة العام ��ة ل�ش�ؤون املوظفني امل�س�ؤولة عن تعي�ي�ن ال�ضحايا يف الوظائف التي تتفق مع تف�ضيالتهم من حيث
حمافظات معينة.
املغرب
 -٢٠1مبوج ��ب القوانني املغربية توجد �أحكام حلفظ حق ��وق ال�ضحايا قبل احلكم كما هو حا�صل بالن�سبة �إىل رد
املوج ��ودات امل�ص ��ادرة �إىل مالكها من جانب املدعي الع ��ام (املادتان  40و 49من قانون الإج ��راءات اجلنائية) �أو
القا�ضي (املادة � )106أو املحكمة (املادة  )366قبل احلكم.
�إيطاليا
 -٢٠2يف �إيطاليا ميكن ل�ضحايا الأعمال الإرهابية �أو �أقاربهم املبا�شرين �أن يتقدموا بطلب للح�صول على تعوي�ض
م ��ن الدول ��ة ،عمال بالقان ��ون رقم  302امل� ��ؤ َّرخ  20ت�شرين الأول� /أكتوب ��ر  1990والقانون رق ��م  206امل�ؤ َّرخ � 3آب/
�أغ�سط� ��س  2004الذي ين�ص على جرب الأ�ضرار الناجمة عن الإ�صابة ال�شخ�صية التي يتعر�ض لها �ضحايا الأعمال
وتقدم الدول ��ة �إىل �ضحايا الإرهاب تعوي�ضا ي�صل
الإرهابي ��ة ،بغ�ض النظر ع ��ن حتديد هوية اجلاين �أو مقا�ضاتهِّ .
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�إىل  200 000ي ��ورو وب ��دل معي�ش ��ة بواقع  1 033يورو �شهريا .وتُعفى جميع التعوي�ض ��ات من ال�ضرائب .كما ي�ستحق
�ضحايا الإرهاب �أو الأقارب املبا�شرون لل�ضحايا الذين لقوا م�صرعهم تلقِّي الدعم النف�سي الذي تقدمه اخلدمات
االجتماعي ��ة العام ��ة ،وكذلك جميع �أنواع العالج الطبي املجاين الذي تقدمه دائ ��رة ال�صحة الوطنية .و�إ�ضاف ًة �إىل
ذلك ،توفِّر الدولة لل�ضحايا الدفاع القانوين يف الإجراءات املدنية والإدارية واجلنائية.
كندا
 -٢٠3تق�ض ��ي املد َّونة اجلنائية الكندية بدفع ر�سم �إ�ضايف ل�صالح ال�ضحاي ��ا ُيفر�ض تلقائيا كعقوبة �إ�ضافية على
اجلن ��اة عند احلكم عليهم ،م ��ا مل يلتم�س املتهم التنازل بحجة الإفراط يف الق�س ��وة و ُيقبل التما�سه .وتحُ ِّ�صل هذا
الر�س ��م الإ�ضايف حكومات املقاطع ��ات والأقاليم وت�ستخدمه للم�ساعدة يف متوي ��ل الربامج واخلدمات وامل�ساعدات
املوفَّرة ل�ضحايا اجلرمية �ضمن والياتها الق�ضائية.
 -٢٠4وتن� ��ص امل ��ادة  718من املد َّونة اجلنائية عل ��ى � َّأن الهدف الأ�سا�سي من العقوبات ه ��و الإ�سهام� ،إىل جانب
مب ��ادرات من ��ع اجلرمية ،يف احرتام القانون واحلف ��اظ على جمتمع ي�سوده العدل وال�سل ��م والأمن بفر�ض عقوبات
عادلة ترمي �إىل جرب الأ�ضرار التي �أُحلقت بال�ضحايا واملجتمع املحلي وتر�سيخ �شعور اجلناة بامل�س�ؤولية واعرتافهم
بال�ضرر الذي �أحلقوه بال�ضحايا واملجتمع املحلي.
فرن�سا
 -٢٠5يف فرن�س ��ا يتي ��ح القانون ل�ضحايا الأعمال الإرهابية �أن يتقدم ��وا بطلب احل�صول على تعوي�ض من �صندوق
خا�ص ُيدعى �صندوق �ضمان �ضحايا الأعمال الإرهابية واجلرائم الأخرى .ويهدف ال�صندوق ،الذي �أن�شئ مبوجب
القان ��ون رقم  1020-86امل�ؤ َّرخ � 9أيلول�/سبتمرب  1986واملتعلق مبكافحة الإرهاب والهجمات على �أمن الدولة� ،إىل
توفري اجلرب الكامل للأ�ضرار الناجمة عن اجلروح ال�شخ�صية التي ي�صاب بها �ضحايا الأعمال الإرهابية وكذلك،
يقدم التعوي� ��ض ب�صرف النظر عن وج ��ود � ِّأي �إجراءات جنائية
من ��ذ ع ��ام � ،1990ضحايا اجلرائ ��م الأخرى .وهو ِّ
�أو الوق ��وف عل ��ى هوية اجلناة �أو مالحقته ��م ق�ضائيا �أو احتمال متتعهم باملالءة املالي ��ة .ويجري ال�صندوق تقييما
يقدمها املطا ِلبون .ويف حالة
ملطالب ��ات التعوي�ض على �أ�سا�س الأدل ��ة املق َّدمة من امل ّدعني العا ّمني واملعلومات الت ��ي ِّ
االطمئن ��ان �إىل ا�ستيفاء �ش ��روط التعوي�ض ،تُ�س َّدد دفعة �أ َّولية عن اخل�سائر املتك َّب ��دة .وتُق َّدم تعوي�ضات �إ�ضافية يف
غ�ضون ثالثة �أ�شهر من تاريخ تلقِّي م ِّربرات التعوي�ض من ال�ضحية �أو ممثليه.
 -٢06وال�صن ��دوق معرتَف به ككيان قانوين ،ويتوىل �إدارته جمل�س ير�أ�س ��ه ع�ضو يف اجلهاز الق�ضائي الفرن�سي؛
وهو ي�ضم ممثلني عن رابطات ال�ضحايا والوزارات احلكومية ذات ال�صلة وقطاع الت�أمني.
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 -٢07وتُ�ستم ��د �أم ��وال ال�صندوق من ا�ستقطاعات �أو ر�س ��وم على عقود الت�أمني على املمتل ��كات (تبلغ حاليا نحو
 3ي ��ورو ل ��كل بولي�صة) والإي ��رادات املت�أتية م ��ن العقوبات املالي ��ة املحكوم بها عل ��ى الأ�شخا�ص املدان�ي�ن بارتكاب
�أعم ��ال �إرهابي ��ة .ولل�صن ��دوق �أن يح َّل َّ
حمل ال�ضحاي ��ا يف املطالبة بحقوقهم ل ��دى ال�شخ�ص امل�س� ��ؤول عن ال�ضرر
�أو الأذى.
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املغرب
 -٢08يف املغرب ميكن حتديد مطالبات التعوي�ض عن ال�ضرر الناجم عن اجلرمية املرتبطة بالإرهاب من خالل
قناتني قانونيتني� :أوال ،الت�سوية الودية ،وثانيا الهبة اخلا�صة.
 -٢09وتعتم ��د القناة الق�ضائية امل�ستخدمة على الأ�سا�س القان ��وين للتعوي�ض املطلوب .ف�إذا كان قائما على خط�أ
املج ��رمُ ،ي َب � ُّ�ت يف الدعوى كم�س�ألة مدني ��ة من جانب حمكمة �إداري ��ة .وي�ستند هذا النه ��ج �إىل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية
للدول ��ة ،مب ��ا يف ذلك موظفوها املدني ��ون ،املتمثلة يف �إدارة اخلدم ��ات العمومية ودعم مب ��د�أ الت�ضامن الوطني يف
حاالت الكوارث.
 -٢10ومبوجب املادة  4من املر�سوم امللكي ال�صادر يف � 2آذار/مار�س  1953الذي ين�ص على �إمكانية �أن يت�صالح
الوكي ��ل الق�ضائ ��ي بعد احل�صول على موافق ��ة جلنة ف�صل املنازعات وبعد االتفاق ،تُدف ��ع الت�سوية الودية ملطالبات
تعوي� ��ض �ضحاي ��ا الإرهاب مقابل �إبراء ي�صدره امل�ستفيد .وقد اتُّبع هذا النهج يف تعوي�ض �ضحايا هجوم يف مراك�ش
يف عام .2011
 -٢١1واع ُتم ��د نه ��ج الهبة اخلا�صة يف ما يتعلق ب�ضحايا التفج�ي�رات التي وقعت يف الدار البي�ضاء يف عام ،2002
مبوجب املر�سوم امللكي ال�صادر يف � 11أيلول�/سبتمرب  2003بتخ�صي�ص هبة مقطوعة للم�ستفيدين عن كل �ضحية
على �أ�سا�س مبلغ �إجمايل قدره  500 000درهم ( 50 000يورو).
 -٢١2وتعتمد عدة واليات خمططات تدار على امل�ستوى الوطني يف ما يتعلق بتعوي�ض �ضحايا الإرهاب وال مي ِّولها
دافع ال�ضرائب ب�صورة مبا�شرة.
الواليات املتحدة
�  -٢١3أن�ش�أت حكومة الواليات املتحدة �صندوق �ضحايا اجلرمية ،الذي يمُ َّول من خالل الغرامات واملبالغ اخلا�صة
املجب ��اة من اجلن ��اة االحتاديني املدانني .وهو غري مم َّول م ��ن دافع ال�ضرائب .و ُي�ستخ ��دم ال�صندوق لدعم برامج
م�ساعدة ال�ضحايا وتعوي�ضهم ،مبا يف ذلك �صندوق احتياطي الطوارئ ملكافحة الإرهاب ،الذي ميكن �أن ُي�ستخدم
لتمويل الربامج املتعلقة ب�ضحايا العنف اجلماعي والإرهاب.
َّ �  -٢١4إن ق ��درة الأف ��راد على الت�أمني الذاتي �ضد الوفاة �أو الإ�صاب ��ة �أو ال�ضرر من جراء الأعمال الإرهابية ،على
الرغ ��م م ��ن انعدام �صلتها املبا�شرة ب�إج ��راءات العدالة اجلنائية ،مما يقل�ص اعتماده ��ا على التعوي�ض املم َّول من
الأم ��وال العامة �أو الذي ت�أمر به املحكمة ،حتددها القي ��ود �أو اال�ستثناءات احلالية ب�ش�أن بولي�صات الت�أمني املتاحة
جتاريا.
 -215وي�س ِّل ��ط املق ِّرر اخلا� ��ص يف تقري ��ره ( )A/HRC/20/14ال�ضوء على املمار�سات التجاري ��ة ل�شركات الت�أمني
�أو بولي�ص ��ات الت�أم�ي�ن على احلياة املوجودة يف ال�سوق التي ت�ستبع ��د على وجه التحديد تغطية اخل�سائر �أو الأ�ضرار
املتك َّب ��دة نتيج ��ة لأعم ��ال �إرهابية .وقد ح� � َّدد ذلك باعتباره عائق ��ا �أمام تو�سي ��ع القاعدة املالي ��ة لتعوي�ض �ضحايا
الإرهاب ،و�أو�صى ب�أن تنظر الدول يف حظر هذه املمار�سة مبوجب قوانينها الوطنية .وت�شري بع�ض مناذج التعوي�ض
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�أي�ض� � ًا �إىل نظمه ��ا الوطنية للت�أمني .وقد يح ُّد هذا النهج من االعتماد عل ��ى خمططات التعوي�ض املم َّولة من الدولة
ل�صال ��ح �ضحايا الإرهاب .وم ��ن املهم ،لدى النظر يف اخليارات املمكنة� ،أن ي�ض ��ع �صانعو ال�سيا�سات يف اعتبارهم
بغ�ض النظر عن ظروفهم
�ضرورة امل�ساواة يف املعاملة بني جميع ال�ضحايا امل� َّؤهلني للح�صول على التعوي�ض املايلِّ ،
ال�شخ�صية.
 -٢16وميك ��ن �أن ي�ؤدي التفاوت القائم بني النظ ��م الوطنية يف معاجلتها جلرب �أ�ضرار �ضحايا الأعمال الإرهابية
�إىل معامل ��ة متييزية ت�ستند ،مثال� ،إىل اختالف جن�سيات �ضحاي ��ا العمل الإرهابي الواحد .ومعاملة ال�ضحايا على
قدم امل�ساواة� ،أ ًّيا كانت ظروفهم الفردية ،لي�ست طريقة لتح�سني الدعم العام املق َّدم �إىل ال�ضحايا وتعزيز حقوقهم
فح�سب ،بل هي �أي�ض ًا مبثابة اتخاذ موقف مناه�ض للإرهاب .وت�سمح بع�ض الدول للأجانب باحل�صول على تعوي�ض
م ��ا داموا موجودين ب�ص ��ورة قانونية يف واليتها الق�ضائية يف وقت احلادث .وباملثل ميكن للدول �أن ت�ضع خمططات
حت ��ول دون ازدواج املدفوع ��ات لل�ضحايا (�أي عندما ي�ستحق ال�ضحايا احل�صول على التعوي�ض من الدولة التي وقع
فيها الهجوم وكذلك من البلد الذي ينت�سبون �إليه).
 -٢17وم ��ن �أجل حتقيق امل�س ��اواة يف معاملة ال�ضحاي ��ا وا�ستحقاقاتهم ،ينبغي �أن يتوىل �إج ��راء عمليات التقييم
الفردي ��ة مق � ِّ�درون م� َّؤهلون وذوو خربة من �أجل تعي�ي�ن املقدار املنا�سب للتعوي�ض املايل ع ��ن الإ�صابات �أو الوفاة �أو
اخل�سائر الناجمة عن الأعمال الإرهابية ،مع مراعاة الظروف الفردية لل�ضحايا و�أ�سرهم و�أقاربهم املبا�شرين.
كندا
 -٢18يف كن ��دا ت�ضطل ��ع حكومات املقاطع ��ات والأقاليم بامل�س�ؤولي ��ة الرئي�سية عن الربام ��ج واخلدمات اخلا�صة
ب�ضحاي ��ا اجلرمي ��ة ،مبا يف ذلك التعوي�ض .وتركز براجمها على مكان وقوع اجلرمية ولذا ف� َّإن امل�ساعدة ال تقت�صر
على الكنديني �أو على �سكان مقاطعة مع َّينة �أو �إقليم معينَّ  .وقد يكون �ضحية العمل الإرهابي املرت َكب يف كندا م� َّؤهال
للح�صول على تعوي�ض من برنامج قائم يف املقاطعة املعنية �أو الإقليم املعني �إذا ثبت � َّأن هذا العمل جرمية مرتكبة
داخل تلك املقاطعة �أو ذلك الإقليم.
�إ�سبانيا
يوحد القانون رقم  2011/29امل�ؤ َّرخ � 22أيلول�/سبتمرب  2011ب�ش�أن االعرتاف ب�ضحايا الإرهاب
 -٢19يف �إ�سبانيا ِّ
ِ
الت�شريعات ال�سابقة املتعلقة بالتعوي�ض ،مبا يف ذلك القانون  ،1995/35امل�ؤ َّرخ  11كانون
وحمايته ��م حماية �شاملة
الأول/دي�سم�ب�ر ،ب�ش�أن تقدمي الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا اجلرائ ��م العنيفة واجلرائم �ضد احلرية اجلن�سية ،الذي
�أن�ش� ��أ مكاتب م�ساع ��دة ال�ضحايا بهدف �ضمان تقدمي م�ساعدة �شاملة �إىل ال�ضحاي ��ا .وين�ص القانون على تعوي�ض
�ضحايا الإرهاب من خالل م�ساعدة ا�ستثنائية لعالج الأ�ضرار املتك َّبدة يف اخلارج .وين�شئ الباب الرابع من القانون
جمموعة من التدابري تُعرف با�سم "نظام احلماية االجتماعية" وت�ستهدف معاجلة خمتلف �أنواع احتياجات �ضحايا
الأعمال الإرهابية التي قد تن�ش�أ طوال مراحل حياتهم .ومبوجب القانون ال يرتبط التعوي�ض بقرار �إدانة �أو باملالءة
املالية للمدان �أو ب�إجراءات الإنفاذ.
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املمار�سات اجل ِّيدة
 ينبغ ��ي �أن تكف ��ل الدول �أن يكون لل�ضحايا احلق يف ا�سرتداد احلقوق واجلرب والتعوي�ض يف الوقت املنا�سب
وعلى نحو عادل.
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن تكفل �أن يكون الق�ضاة ملزَ مني بالأمر ب�إعداد تقرير عن املوارد املالية للمدعى عليه بعد
الإدانة اجلنائية و�أن يكون لديهم احلق يف �إ�صدار �أمر باجلرب �أو التعوي�ض لل�ضحايا.
 ينبغ ��ي للدول �أن تكفل �أن تك ��ون وحدات اال�ستخبارات املالية واملحقِّقون مد َّربني على �ضرورة التح ِّري عن
التقاري ��ر املتعلق ��ة مبوارد املدعى عليه املالي ��ة وقدرته على دفع مبلغ ر ِّد احلق ��وق �أو التعوي�ض وتعقُّب تلك
التقارير وتقدميها �إىل الق�ضاة.
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن تنظر يف توفري �أ�شكال من امل�ساعدة املالية غري املبا�شرة لل�ضحايا (مثل التعليم املجاين
�أو املدع ��وم ،والرعاي ��ة الطبي ��ة �أو امل�ساع ��دة الإ�سكانية ،والتدري ��ب املهني وفر�ص العم ��ل ،والتخفي�ضات
ال�ضريبية).
 ينبغي للدول �أن تنظر يف �إن�شاء �صناديق وطنية لل�ضحايا يتم متويلها من عائدات مت�أتِّية من موجودات مت
�ضبطه ��ا وفقا لأحكام ت�شريعية من �أ�شخا�ص مدانني بارت ��كاب جرائم خطرية ذات �صلة بالإرهاب �أو من
كيانات قانونية جرى تقييدها وم�صادرتها بعد �أن ُوجد �أنها م�س�ؤولة مدني ًا عن متويل �أن�شطة �إرهابية.
 ينبغي للدول �أن تنظر يف و�سائل �أخرى لتوفري موارد لل�صناديق التي تديرها جهات عامة ل�صالح �ضحايا
تقدرها
الإره ��اب (من قبي ��ل الر�سوم املفرو�ضة عل ��ى بولي�صات الت�أمني عل ��ى احلياة �أو الغرام ��ات التي ِّ
املحاكم �أو تفر�ضها لدى �إ�صدار الأحكام ب�ش�أن الإدانات اجلنائية).
 ينبغ ��ي للدول �أن تنظر يف حظر بيع �أو ت�سوي ��ق بولي�صات الت�أمني على احلياة التي ت�ستبعد تغطية الأعمال
الإرهابية.
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن تكف ��ل ح�ص ��ول ال�ضحايا عل ��ى معامل ��ة مت�ساوية من حي ��ث مركزه ��م كم�ستفيدين من
بغ�ض النظر عن ظروفهم الفردية وجن�سياتهم.
خمططات التعوي�ض ،وفقا للأ�ضرار املتك َّبدةِّ ،
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مق ِّدمة
تقدم دعم ًا ف َّعا ًال ل�ضحايا الإره ��اب� ،أن تعتمد نهج ًا جامع ًا
 -٢20م ��ن امل�س َّل ��م به عموم ًا � َّأن عل ��ى احلكومات ،كي ِّ
وعل ��ى نطاق جميع الأجه ��زة احلكومية و�شمول ًّيا يت�ضمن التعاون مع جماعات املجتم ��ع املدين التي مت ِّثل ال�ضحايا.
وت�ؤك ��د العدي ��د من املبادرات الدولية �أو املتعددة الأطراف الرامية �إىل دعم ال�ضحايا على �أهمية الدور الذي ميكن
()30
�أن ي�ؤديه املجتمع املدين والأطراف الفاعلة غري احلكومية يف دعم ال�ضحايا.
 -٢٢1وميك ��ن لرابط ��ات ال�ضحاي ��ا �أن ت�ضطل ��ع بالعدي ��د م ��ن الأدوار ،مب ��ا يف ذل ��ك الدعوة وال�ضغ ��ط من �أجل
حق ��وق ال�ضحاي ��ا .كما �أنها كثريا ما ت�ضطلع ب ��دور �أ�سا�سي يف توفري املعلومات والدع ��م ل�ضحايا الإرهاب بطرائق
كث�ي�را م ��ا تعجز عنها امل�ؤ�س�س ��ات العامة .وبينما تتطور �أه ��داف رابطات ال�ضحايا وتتغري مع م ��رور الزمن ،ف�إنها
كث�ي�را م ��ا ترك ��ز �أ�سا�سا على توف�ي�ر املعلومات والدع ��م العملي لل�ضحايا يف الف�ت�رة التي تلي وقوع ح ��ادث �إرهابي
مبا�ش ��رة .ويف العدي ��د من احل ��االت ،كان هذا الدور حتديدا هو ال ��ذي �أدى �إىل ت�شكيل ه ��ذه الأنواع من املنظمات
والرابطات.
 -٢٢2ويف الأج ��ل الق�ص�ي�ر ،يكمن الهدف الرئي�س ��ي لرابطات ال�ضحايا �أو املنظمات غ�ي�ر احلكومية العاملة من
�أج ��ل دع ��م �ضحايا الإره ��اب يف توفري الدعم النف�س ��ي والوجداين وامل ��ايل والقانوين .ومع ذلك ميكنه ��ا �أي�ض ًا �أن
تو ِّف ��ر جه ��ة ات�صال تعاطفي ��ة �أو ت�ضطلع بدور دعائي يف التعام ��ل مع ال�سلطات الوطنية واحلكوم ��ات واملنظمات �أو
الهيئ ��ات الإقليمي ��ة والدولية .وميكن �أن ي�ضطلع موظفون متخ�ص�صون ب�أن�شطة رابطات ال�ضحايا� ،إما لقاء �أجر �أو
عل ��ى �أ�سا�س طوع ��ي وهو الأ�شيع .ومن املهم من �أجل تعايف ال�ضحايا املت�ضرري ��ن من الإرهاب والتئام جراحهم �أن
يوج ��د لديهم ال�شعور ب�أنهم لي�سوا وحدهم وب�أنهم يلقون الدع ��م واحلماية .وكثريا ما ميكن لرابطات ال�ضحايا �أن
تقدم هذا الدعم لل�ضحايا يف الفرتة التالية للهجوم مبا�شرة ،من خالل تي�سري االت�صال مع ال�ضحايا الآخرين من
ِّ
�أع�ضاء الرابطة ،الذين �سيكون الكثري منهم قد م َّر بتجارب �شخ�صية مماثلة.
 -٢٢3ويف الأجلني املتو�سط والطويل ،كثريا ما تتطور �أهداف رابطات ال�ضحايا �إىل دور ن�شط من �أجل ال�ضغط �أو
املنا�صرة على امل�ستوى الإقليمي �أو الوطني �أو الدويل مب�شاركة �شبكات و�سائط الإعالم الرئي�سية وو�سائل التوا�صل
االجتماع ��ي عل ��ى ال�سواء .ومن املهم �أن ت�صغ ��ي احلكومات وت�ستجيب بف َّعالية للآراء الت ��ي تعرب عنها اجلماعات
( )30مذ ِّكرة مدريد حول املمار�سات اجل ِّيدة ،وتوجيه االحتاد الأوروبي  2012/29/EUاملن�شئ للمعايري الدنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم،
وتقرير املق ِّرر اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب (.)A/HRC/20/14
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يوج ��ه ويرثي على نحو �أف�ضل عملية و�ضع ال�سيا�س ��ات العامة والت�شريعات
املم ِّثل ��ة مل�صال ��ح ال�ضحايا مما ميكن �أن ِّ
واال�ستجابات من �أجل التعامل مع �آثار الإرهاب.
 -٢٢4وكث�ي�را ما ت�ش�ت�رك رابطات وجماعات ال�ضحاي ��ا يف م�شاريع للتوعية العامة تركز عل ��ى مكافحة التطرف
العني ��ف الذي ي�ؤدى �إىل �أعمال �إرهابية .وكثريا ما ميكن �أن تتداخل الأدوار والأهداف املختلفة لرابطات ال�ضحايا
رهن ��ا باملرحل ��ة التي بلغتها عملي ��ة التعايف والتئام اجل ��راح لدى ال�ضحاي ��ا الذين مت ِّثلهم .فعلى �سبي ��ل املثال ،من
خ�ل�ال توفري قن ��اة �آمنة ل�ضحاي ��ا الإرهاب ل�س ��رد ق�ص�صه ��م ال�شخ�صية ،تدعم تل ��ك الرابط ��ات ال�ضحايا �أثناء
عملي ��ة التع ��ايف بينما ت�ضطلع يف نف�س الوقت نف�سه بدور ن�ش ��ط يف مكافحة التطرف العنيف الذي ي�ؤدي �إىل �أعمال
الإرهاب.
 -٢٢5وي�سل ��ط املق ِّرر اخلا� ��ص يف تقريره ( )A/HRC/20/14ال�ضوء على حق �ضحاي ��ا الإرهاب يف �إن�شاء رابطات
�أو � ِّأي ن ��وع �آخ ��ر من التنظيم لتمثيل م�صاحلهم و�/أو تقدمي الدعم �إىل �أع�ضائها .وباملثل تعرتف خطة العمل ب�ش�أن
�ضحاي ��ا الإره ��اب التي و�ضعها املنتدى العاملي ملكافح ��ة الإرهاب بالدور الذي ميك ��ن �أن ت�ضطلع به املنظمات غري
احلكومية واملجتمع املدين يف هذا املجال املهم.
 -٢26وينبغ ��ي �أن يتلق ��ى الأفراد امل�شاركون يف رابطات ال�ضحايا تدريبا م�ستم ��را و�أن تُوفَّر لهم املنتديات لتبادل
املمار�س ��ات اجل ِّي ��دة واملعلومات ب�ش�أن الثغ ��رات واال�سرتاتيجيات والنه ��وج البديلة على ال�صعي ��د الوطني .وينبغي
تعزي ��ز جماع ��ات �أو رابطات ال�ضحاي ��ا التي مت ِّثل �ضحايا الإره ��اب ،وخ�صو�صا يف البل ��دان �أو املناطق التي تعاين
م ��ن م�ستوي ��ات مرتفعة من الإرهاب �أو تفتقر �إىل ما يكفي من املوارد العامة لتقدمي الدعم املتخ�ص�ص املالئم �إىل
ال�ضحايا.
من�سق رئي�سي لتوليِّ م�س�ؤولية التعامل مع
 -٢27وينبغي للدول �أن تنظر يف حتديد وتعيني نقطة ات�صال رئي�سية �أو ِّ
رابطات ال�ضحايا �أو املنظمات غري احلكومية املعنية بال�ضحايا ،بهدف تعزيز االت�صال بني احلكومات واملنظمات
�سن الت�شريعات املتعلق ��ة بال�ضحايا وبرابطات ال�ضحايا� ،أن يت ��م الت�شاور مع اجلهات
ذات ال�صل ��ة .وينبغي ،قب ��ل ِّ
الفاعل ��ة ذات ال�صل ��ة يف املجتمع املدين و�أخذ وجهات نظرها ب�ش�أن امل�سائ ��ل املتعلقة بال�ضحايا بعني االعتبار �أثناء
عمليات تقرير ال�سيا�سات.
 -٢28وميكن تنفيذ هذا الدعم من خالل �إن�شاء وتنفيذ الإعانات �أو املنح الوطنية �أو الدولية� ،أو عقود اخلدمات،
�أو مذكرات التفاهم مع رابطات ال�ضحايا ذات اخلربة �أو املنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة.
�إ�سبانيا
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 -٢29م ��ا انف َّكت حكومة �إ�سبانيا تر ِّوج لدور و�أهمي ��ة رابطات ال�ضحايا وتعرتف بهما يف �إطار القانون 2011/29
الذي ي�سلط ال�ضوء ،يف املادتني  64و ،65على � َّأن رابطات وم�ؤ�س�سات �ضحايا الإرهاب ت�سهم يف تعزيز الوحدة بني
ال�ضحايا ويف الدفاع عن م�صاحلهم وحت�سني و�ضعهم و�إذكاء الوعي االجتماعي �ضد الإرهاب واحلفاظ على ذكرى
ال�ضحايا .ونتيجة لذلك ،ف� َّإن �أن�شطة رابطات ال�ضحايا حتظى باالعرتاف االجتماعي مبا مي ِّكن الهيئات احلكومية
م ��ن ت�شجيع �إن�شائه ��ا و�صونها .و ُيعرتف برابطات وم�ؤ�س�سات �ضحايا الإره ��اب كممثلني لل�ضحايا يف القانون الذي

رابع ًا -دور رابطات ال�ضحايا واملجتمع املدين

ين� ��ص ،يف املادة  65منه ،على قي ��ام �إدارة الدولة مبنح �إعانات �إىل الرابطات وامل�ؤ�س�سات واملنظمات غري الربحية
التي مت ِّثل �ضحايا الإرهاب وتدافع عن م�صاحلهم.
كندا
 -٢30توج ��د يف كل �أنح ��اء كن ��دا منظمات غ�ي�ر حكومية عديدة تدافع ع ��ن �ضحايا الإجرام وتو ِّف ��ر لهم الدعم.
وهن ��اك عدد من املنظمات غري احلكومية التي تق ��وم ب�أعمال كبرية ل�صالح �ضحايا الأعمال الإرهابية ،على �سبيل
املثال ،التحالف الكندي ملكافحة الإرهاب ،الذي يت�ألف من مواطنني كنديني هم عبارة عن �ضحايا �أعمال �إرهابية
و�أخ�صائيني يف مكافحة الإرهاب و�أفراد �آخرين ملتزمني بتح�سني �سيا�سات كندا اخلا�صة مبكافحة الإرهاب .وهذا
التحالف هو هيئة غري حزبية منا�صرة ل�ضحايا الإرهاب تعمل منذ عام  ،2004وقد �شارك يف احلوار الوطني حول
الإرهاب والأمن الوطني.
تقدم �إىل احلكومة االحتادية طلبات لتمويل م�شاريع من �أجل
 -٢٣1ويف كندا يجوز للمنظمات غري احلكومية �أن ِّ
�إج ��راء بح ��وث وم�شاورات �أو لإن�شاء خدمات جدي ��دة من �أجل �ضحايا الإجرام حيثما ُوج ��دت ثغرات .وعلى �سبيل
املث ��ال يق � ِّ�دم �صندوق ال�ضحايا ،الذي يدي ��ره مركز ال�سيا�سات املتعلق ��ة مب�سائل ال�ضحاي ��ا يف وزارة العدل ،منحا
وتربع ��ات م ��ن �أجل امل�شاريع التي ت�شجع على ا�ستح ��داث ُن ُهج جديدة ،و�/أو تعزيز �إمكاني ��ة االحتكام �إىل العدالة،
و�/أو االرتق ��اء بق ��درات موفِّري اخلدم ��ات ،و�/أو العمل على �إن�ش ��اء �شبكات �إحالة ،و�/أو زي ��ادة الوعي باخلدمات
املتاح ��ة ل�ضحايا الإجرام و�أ�سرهم .ويتيح هذا التمويل للمنظمات غري احلكومية �إمكانية �إجراء بحوث وم�شاورات
دعم ��ا لأهدافها فيما يخ�ص �ضحايا الإجرام .ويجوز للمنظمات غري احلكومية التي تعمل يف م�سائل تتعلق حتديدا
ب�ضحاي ��ا الأعمال الإرهابية �أن تتق ��دم بطلب �إىل احلكومة االحتادية وكذلك �إىل حكوم ��ات املقاطعات �أو الأقاليم
للح�صول على مثل هذا التمويل.
ف�ضل �أن يكون ذلك يف مقار الرابطات ،بني �أخ�صائيي دعم ال�ضحايا
 -٢٣2وينبغي �إجراء م�شاورات منتظمة ،و ُي َّ
واالت�ص ��ال بهم ورابطات ال�ضحايا ،تر ِّكز على حت�سني التن�سيق وتفادي تداخل املوارد والإجراءات ،وذلك من �أجل
تي�سري املزيد من الفهم لأدوار الأطراف املختلفة وتعزيز التن�سيق والتعاون فيما بينها .وينبغي لل�سلطات احلكومية
�أن تعم ��ل عل ��ى تي�سري اللقاءات الإعالمية املنتظمة �أو االجتماعات مع رابطات ال�ضحايا و�إذكاء الوعي بالقوانني �أو
ال�سيا�سات �أو اخلدمات اجلديدة ذات ال�صلة بال�ضحايا.
فرن�سا
 -٢٣3ت�سم ��ح دول عدة ،منه ��ا فرن�سا ،لرابطات ال�ضحاي ��ا بامل�شاركة بن�شاط يف الإج ��راءات اجلنائية .وبح�سب
امل ��ادة  9-2من مد َّونة الإجراءات اجلنائية الفرن�سية" ،يجوز ل ِّأي رابطة م�ضى على ت�سجيلها ب�صفة قانونية خم�س
�سن ��وات على الأقل وقت ارتكاب اجلرمية وت�سته ��دف وفق د�ستورها م�ساعدة �ضحايا اجلرائم� ،أن متار�س احلقوق
املمنوح ��ة للط ��رف امل ّدعي باحلق املدين يف م ��ا يتعلق باجلرائم املندرج ��ة يف نطاق امل ��ادة  ،16-706حيثما يكون
النائب العام �أو الطرف املجني عليه قد �أقام دعوى ق�ضائية".
 -٢٣4وبن ��اء عل ��ى طلب رابط ��ة ال�ضحاي ��ا الفرن�سي ��ة  ،SOS Attentats, SOS Terrorismeا�ستُهل ح ��ق الرابطات يف
التدخ ��ل كط ��رف مدين نيابة ع ��ن ال�ضحايا .وي�شمل ذلك ح ��ق اال�ضطالع بدور الطرف امل ��دين يف جميع الإجراءات

53

املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب يف� إطار العدالة اجلنائية

املتعلق ��ة باجلرائم املت�صلة بالإرهاب (مبا يف ذلك القتل ،وحماول ��ة القتل وامل�ساعدة والتحري�ض ،والتمويل) وكذلك
يف الإج ��راءات املتعلقة باجلرائ ��م اجلنائية ذات ال�صلة بالأعمال الإرهابية ،كال�شب ��كات الإرهابية على �سبيل املثال.
ومن خالل جتميع ال�ضحايا ليتوىل الدفاع عنها حمام واحد ،قامت رابطة  SOS Attentats, SOS Terrorismeمبا يلي:
ي�سرت اطالع ال�ضحايا على املعلومات املتعلقة بحالة الدعوى
َّ
عززت العالقات بالقا�ضي
�ساع ��دت ال�ضحايا على �أن ي�صبحوا �أطراف ًا مدني�ي�ن يف جميع العمليات الإدارية ذات ال�صلة (على �سبيل
املثال ،من خالل جتميع طلبات امل�ساعدة القانونية جتميع ًا مركزي ًا)
َّ
نظمت لقاءات �إعالمية قبل املحاكمة و�أثناءها
العامني والأخ�صائيني ،مبن فيهم علماء النف�س.
 -٢35و�أتاحت الرابطة لل�ضحايا �أي�ض ًا �شبكة من الأطباء ِّ
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 -٢36وي�ساع ��د حتدي ��د �أيام وطني ��ة �أو دولية لإحياء ذكرى �ضحاي ��ا الإرهاب ،بدعم م ��ن احلكومات واملنظمات
الدولية وو�سائط الإعالم ،على �إذكاء الوعي ب�آثار الإرهاب داخل املجتمع .وينبغي �أن يكون �إحياء الذكرى ال�سنوية
منا�س َب ًة يحظى فيها ال�ضحايا برعاية خا�ص ��ة وتحُ رتم فيها م�شاع ُر ُهم مع اعتماد نهج يراعي
للهجم ��ات الإرهابية َ
اعتبارات ال�ضحايا لدى م�ساعدتهم يف هذه الأوقات الع�صيبة.
االحتاد الأوروبي
 -٢37من ��ذ ع ��ام ُ 2004يحتفل بيوم � 11آذار/مار� ��س من كل عام باعتباره اليوم الأوروب ��ي لإحياء ذكرى �ضحايا
الإره ��اب داخل االحت ��اد الأوروب ��ي ،وت�ست�ضيفه املفو�ضي ��ة الأوروبية ،وت�ش ��ارك فيه جمموعة وا�سع ��ة من رابطات
ال�ضحايا يف جميع �أنحاء االحتاد الأوروبي.
 -٢38ويف �إ�سبانيا يق ُّر القانون بيوم  27حزيران/يونيه يوما لإحياء ذكرى �ضحايا الإرهاب و�إجاللهم .وت�ست�ضاف
املنا�سب ��ة يف جمل�س الن ��واب بح�ضور الرابطات الإ�سباني ��ة ل�ضحايا الإرهاب .ويف فرن�سا ،بع ��د هجمات باري�س يف
منا�سب ًة وطنية لإجالل ذكرى جميع ال�ضحايا
كان ��ون الثاين/يناير  ،2015ا�ست�ضافت اجلمعية الوطنية الفرن�سي ��ة َ
و�أ�سرهم يف �أعقاب الهجمات .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك احت�شدت جموع كبرية من اجلمهور يف الأماكن العامة للتعبري عن
الت�ضامن يف مواجهة الإرهاب.

املمار�سات اجل ِّيدة
 ينبغ ��ي لل ��دول �أن تعمل ب�شكل وثيق م ��ع منظمات املجتمع امل ��دين ،مبا يف ذلك املنظم ��ات غري احلكومية
املع�ت�رف به ��ا والن�شطة التي تتعام ��ل مع �ضحايا اجلرمي ��ة ،وال �سيما فيما يخ�ص املب ��ادرات الرامية �إىل
و�ضع ال�سيا�سات واحلمالت الإعالمية والتوعوية والربامج البحثية والتثقيفية والتدريب ،وكذلك يف ر�صد
وتقييم �أثر التدابري الرامية �إىل دعم �ضحايا الإرهاب وحمايتهم.
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( )31تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية.
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 ينبغ ��ي للدول �أن ت�شجع وتدعم منظم ��ات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية التي ت�شارك يف تقدمي
الدعم �إىل �ضحايا الإرهاب �ضمن نظام العدالة اجلنائية.
 ينبغ ��ي للدول ،توخي ًا ملزيد من ال�شفافية� ،أن ت�ستعر� ��ض �أ�س�س ومراحل تنفيذ املنح املق َّدمة �إىل املنظمات
غ�ي�ر احلكومية الت ��ي توفر الدعم لل�ضحاي ��ا من �أجل ر�صد وتقيي ��م نوعية الدعم التقني ��ة وكذلك تعزيز
التعاون والتن�سيق واالت�صال املتبادل بني احلكومة واجلهات الفاعلة غري احلكومية.
 ينبغي للدول �أن ت�شجع الهيئات احلكومية على التن�سيق مع كيانات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية
املنا�سبة من �أجل تن�سيق اخلدمات املت�صلة بالعدالة لدعم �ضحايا الإرهاب وتقدميها على نحو �أف�ضل.
 ينبغ ��ي للدول �أن تدعم الإج ��راءات التي تتخذها رابطات ال�ضحايا واملجتمع امل ��دين لت�سليط ال�ضوء على
تكلفة الإرهاب الب�شرية ،وذلك من خالل العرو�ض العامة مث ًال.
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خام�ساً -التعاون الدويل
مق ِّدمة
 -٢39م ��ع تزايد الطاب ��ع املعقَّد وعرب الوطني للإرهاب ،وزيادة معدالت التنقُّل العاملي الذي �أتاحته �أ�شكال النقل
احلديثة ،ترتفع على نحو َّ
احتماالت �أن يقع مواطنو بلد ما �ضحايا للأعمال الإرهابية التي تُرتكب يف بلد �آخر
مطرد
ُ
ال تربطهم به بال�ضرورة � ُّأي �صلة مو�ضوعية (ك�أن يت�ضرر �سائح من عمل �إرهابي �أثناء زيارته لبلد �آخر).
 -٢40وعل ��ى الرغ ��م من اجلهود الكبرية الت ��ي يبذلها املجتمع ال ��دويل لتعزيز التعاون ال ��دويل على التحقيق يف
اجلرمية َّ
ين�ص ُّب تركي ُز معظم ال�صكوك الدولية والإقليمية
املنظمة والإرهاب عرب الوطنيني ومالحقة مرتكبيهماَ ،
والثنائي ��ة املعنية بالتع ��اون الدويل يف الوقت احلايل ح�صر ًا على التدابري الرامي ��ة �إىل ت�سهيل التحقيق الناجح يف
اجلرائ ��م ومقا�ض ��اة املجرمني ال على تلبية احلق ��وق واالحتياجات املحددة لل�ضحايا .وبينم ��ا تت�سق هذه ال�صكوك
متام ��ا م ��ع حقوق ال�ضحاي ��ا وم�صاحله ��م يف كفالة العدالة ب�ش� ��أن اجلرائم املرتكب ��ة �ضدهم ،وهو م ��ا يعني دعم
ن�ص ًّبا على تقدمي اجلناة املزعوم�ي�ن �إىل العدالة ال على تقدمي
ال�ضحاي ��ا ،ف� �� َّإن الرتكيز الأ�سا�سي يظل مع ذل ��ك ُم َ
الدعم وامل�ساعدة �إىل ال�ضحايا.
 -٢٤1وم ��ع ذل ��ك ثم ��ة دالئل على � َّأن نهج ��ا �أكرث تركيزا على ال�ضحاي ��ا قد بد�أ دجمه ب�ش ��كل تدريجي يف التعاون
الدويل يف التحقيقات واملالحقات اجلنائية .ففي �أوروبا ،على �سبيل املثال ،يوجد عدد من الإ�شارات ال�صريحة �إىل
حق ��وق ال�ضحاي ��ا واحتياجاتهم يف الأطر املعيارية لالحتاد الأوروبي وجمل� ��س �أوروبا .وتن�ص املادة  26من التوجيه
 ،2012/29/EUالذي يتناول التعاون وتن�سيق اخلدمات املق َّدمة �إىل �ضحايا الإرهاب ،على ما يلي:
" -1تتخ ��ذ الدول الأع�ضاء ما يلزم من �إجراءات لتي�سري التعاون بني الدول الأع�ضاء من �أجل حت�سني �سبل
ح�ص ��ول ال�ضحايا عل ��ى احلقوق املن�صو�ص عليها يف ه ��ذا التوجيه ومبوجب القان ��ون الوطني .ويهدف ذلك
التعاون على الأقل �إىل ما يلي:
(�أ) تبادل �أف�ضل املمار�سات؛ و
(ب) الت�شاور يف احلاالت الفردية؛ و
(ج) تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�شبكات الأوروبية املعنية بامل�سائل ذات ال�صلة املبا�شرة بحقوق ال�ضحايا.
" -2تتخذ الدول الأع�ضاء ما يلزم من �إجراءات ،مبا يف ذلك عن طريق �شبكة الإنرتنت ،بهدف زيادة الوعي
حد من الأثر ال�سلبي
باحلقوق املن�صو�ص عليها يف هذا التوجيه،
ِّ
واحلد من خطر الإيذاء ،والتقليل �إىل �أدنى ٍّ
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للجرمي ��ة و�أخطار الإيذاء الثانوي واملتكرر والتخويف واالنتق ��ام ،خا�صة با�ستهداف الفئات املع َّر�ضة للخطر
مث ��ل الأطفال و�ضحايا العنف القائم على نوع اجلن�س والعنف يف العالقات احلميمة .ويجوز �أن تت�ضمن تلك
الإجراءات حمالت �إعالمية وحمالت لإذكاء الوعي وبرامج بحثية وتثقيفية تُنفَّذ بالتعاون ،ح�سب االقت�ضاء،
مع منظمات املجتمع املدين ذات ال�صلة واجلهات املعنية الأخرى".
 -٢٤2وباملث ��ل تن�ص املادة الثالثة من مبادئ جمل� ��س �أوروبا التوجيهية املتعلقة بحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية
على ما يلي:
" -1ينبغ ��ي للدول �أن تتيح تقدمي امل�ساعدات الطبي ��ة والنف�سية واالجتماعية واملادية امل�ستمرة املنا�سبة �إىل
�ضحايا الأعمال الإرهابية.
"�  -2إذا مل يك ��ن ال�ضحية يقيم ع ��ادة يف �إقليم الدولة التي وقع فيها العمل الإرهابي ،ينبغي لتلك الدولة �أن
تتعاون مع دولة الإقامة ل�ضمان �أن يتلقى ال�ضحية تلك امل�ساعدة".
 -٢٤3و�أخ�ي�را ،تن� ��ص املادة  15ب�ش�أن التعاون ال ��دويل من التو�صية  Rec(2006)8املوجهة م ��ن جلنة الوزراء �إىل
الدول الأع�ضاء ب�ش�أن م�ساعدة �ضحايا اجلرائم على ما يلي:
"�إعداد تدابري الت�صدي اخلا�صة بالدول
من�سقة وف َّعالة للجرائم عرب الوطنية .وينبغي لها
" -1-15ينبغي للدول �أن تتعاون على �إعداد تدابري ٍّ
ت�صد َّ
�أن تكفل � َّأن الوفاء بجميع متطلبات ال�ضحايا و�أن تتعاون �أجهزة الدولة على تقدمي امل�ساعدة لهم.
"التعاون مع دولة الإقامة
" -2-١٥يف احل ��االت الت ��ي ال يقي ��م فيها ال�ضحية ع ��ادة يف الدولة التي وقعت فيها اجلرمي ��ة ،ينبغي لتلك
الدولة ودولة الإقامة �أن تتعاونا على توفري احلماية لل�ضحية وم�ساعدته على الإبالغ عن اجلرمية وكذلك يف
العملية الق�ضائية".
 -٢٤4وم ��ع زي ��ادة الرتكي ��ز على و�ضع وحق ��وق �ضحايا اجلرمية ،مب ��ا يف ذلك اجلرمية املت�صل ��ة بالإرهاب ،من
املنتظر �أن يو�ضع ،مبرور الوقت ،نهج �أكرث تركيزا على ال�ضحايا و�أن ي�صبح مدمجَ ا على نحو كامل وملمو�س بدرجة
�أكرب يف ال�صكوك املتعلقة بالتعاون القانوين الدويل يف الق�ضايا اجلنائية .و�سوف يكون مثل ذلك التطور مت�سقا مع
م�ساعدة
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب التي تدعو الدول الأع�ضاء �إىل النظر يف و�ضع �أنظمة َ
وطنية لتلبية احتياجات �ضحايا الإرهاب و�أ�سرهم وتي�سري عودة حياتهم �إىل جمراها الطبيعي (الركيزة الأوىل)،
وت�شدد على احلاجة �إىل تعزيز وحماية حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية (الركيزة الرابعة).
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 -٢45وباملث ��ل �أو�ص ��ى املق� � ِّرر اخلا� ��ص يف تقري ��ره ( )A/HRC/20/14ب� ��أن تتخ ��ذ الدول �إج � ٍ
�راءات دولي� � ًة ف َّعالة
حلماي ��ة الأ�شخا� ��ص �ضحاي ��ا الإره ��اب من خ�ل�ال اعتماد �إط ��ار معياري حم ��دد يب�ِّيوقنِّ حقوقهم ويحميه ��ا .ومن
املحتم ��ل �أن ي� ��ؤدي و�ض ��ع واعتم ��اد مث ��ل ذل ��ك الإطار ال ��دويل ،الذي يع�ت�رف حتديدا بحق ��وق وم�صال ��ح �ضحايا

خام�س ًا -التعاون الدويل

الإره ��اب يف التحقيق ��ات واملالحق ��ات اجلنائي ��ة (مب ��ا يف ذلك اجلوان ��ب املت�صلة بالتع ��اون ال ��دويل) �إىل تعزيز
التع ��اون والتن�سي ��ق الدوليني بني ال�سلط ��ات يف خمتلف البلدان يف جمال حت�سني ا�ستجاب ��ة العدالة اجلنائية لدعم
ال�ضحايا.
 -٢46ويف غي ��اب االع�ت�راف ال�صري ��ح بحق ��وق ال�ضحايا �ضمن �صك ��وك التع ��اون القانونية الثنائي ��ة �أو املتعددة
الأط ��راف �أو الدولي ��ة قد يكون من املمكن مع ذل ��ك ،ا�ستنادا �إىل بع�ض الأفكار املبتك ��رة واملرنة و�إىل ح�سن النية،
�أن تعم ��ل �سلطات �إنفاذ القانون والنيابة العامة يف خمتلف البل ��دان مع ًا من �أجل الو�صول �إىل نتائج �أف�ضل ل�صالح
�ضحايا الإرهاب ،مبن فيهم الرعايا الأجانب .وقد ت�شمل الأمثلة على ذلك �إتاحة وتي�سري حق ال�ضحايا الأجانب يف
العامني ومتابعة �إجراءات املحاكم �أو ح�ضوره ��ا �أو امل�شاركة فيها (�إذا كانت لديهم رغبة يف
االجتم ��اع م ��ع امل َّدعني ِّ
ذل ��ك) .لك ��ن يتعني على ال�سلطات ،لدى القيام بذلك� ،أن ت�ض ��ع يف اعتبارها احلاجة �إىل تفادي �أن تُن�ش�أ ،عن غري
ق�ص ��د ،طبقات �أو فئات خمتلفة من ال�ضحايا (رمبا من بل ��دان خمتلفة) تتلقى م�ستويات خمتلفة من امل�ساعدة �أو
الدعم.
يالحظ ال ��دور الذي ميك ��ن �أن ت�ضطلع به املنظم ��ات اخلا�صة وامل�ؤ�س�س ��ات واجلمعيات
 -٢47ويف ه ��ذا ال�سي ��اق َ
اخلريي ��ة واملنظم ��ات غري احلكومية به ��دف دعم �ضحايا الإره ��اب .وتعمل تلك اجلماع ��ات واملنظمات يف العديد
م ��ن البلدان وقد ا�ستحدثت ،مبرور الوقت ،رابطات واحتادات و�شب ��كات دولية ميكن �أن تكون مبثابة منابر لتبادل
املمار�س ��ات اجل ِّي ��دة وتعزيز الأطر الوطنية من �أجل دعم �ضحايا الإره ��اب يف العديد من البلدان .وميكنها �أي�ضا،
بدع ��م وم�شارك ��ة احلكوم ��ات واملنظمات الدولي ��ة� ،أن تكون مبثابة قنوات تع ��اونٍ دويل غري ر�سمي ��ة تت�سم باملرونة
والتخ�ص� ��ص يف جم ��ال دعم �ضحاي ��ا الإرهاب .وعالوة عل ��ى ذلك ميكن لتل ��ك الرابطات �أن ت�سه ��م ،على �صعيد
�أو�س ��ع نطاقا ،يف حتدي ��د وتقييم النُّهج الوطنية �أو الإقليمية �أو الدولية والثغ ��رات التي ت�شوب القوانني وال�سيا�سات
والقدرات امل�ؤ�س�سية ،وكذلك يف حتديد وتنفيذ املمار�سات اجل ِّيدة والقواعد املعيارية من �أجل حماية ودعم �ضحايا
الإرهاب على النطاق العاملي.
 -٢48ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ت�شري خطة عمل املنتدى العامل ��ي ملكافحة الإرهاب على وجه التحدي ��د �إىل دور رابطات
ال�ضحاي ��ا وت�شجع �أع�ضاءه ��ا والبلدان الأخرى على �أن تنظر يف �أن توفِّر ،عن ��د االقت�ضاء ،امل�ساعد َة والدعم املايل
املمك ��ن فيم ��ا يخ�ص ت�شكيل تل ��ك املنظمات وتعزيز مبادراتها .وع�ل�اوة على ذلك ت�س ِّلط خط� � ُة العمل ال�ضو َء على
�أهمية الربط ال�شبكي وتكوين �شراكات بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية و�شبكات املنظمات غري احلكومية
وجماعات ال�ضحايا وامل�ستجيبني الأوائل.

املمار�سات اجل ِّيدة
 ينبغ ��ي للدول �أن تتخذ تداب�ي�ر تكفل �أن تكون لدى �ضحايا الإرهاب ممن يحمل ��ون جن�سيات �أجنبية نف�س
حق ��وق املواطن�ي�ن املحليني يف احل�ص ��ول على امل�ساع ��دة والدع ��م و�أن يتمكنوا من احل�ص ��ول على جميع
خدمات الدعم ذات ال�صلة.
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املمار�سات اجل ِّيدة (تابع)
 ينبغ ��ي للدول ،عند تي�سري طلبات التعاون الدويل� ،أن تويل العناي ��ة الواجبة حلالة �ضحايا الإرهاب ،مبن
فيهم الرعايا الأجانب ،ودورهم وحقوقهم �ضمن �إطار العدالة اجلنائية.
 ينبغ ��ي للدول �أن تكفل قدرة �سفاراته ��ا وقن�صلياتها ومراكزها الدبلوما�سي ��ة الدولية الأخرى على تقدمي
امل�ساعدة والدعم الف َّعالني �إىل مواطنيها الذين قد ي�صبحون من �ضحايا الإرهاب يف اخلارج ،وامتالكها
القدرة على التعاون مع النظراء والفاعلني الرئي�سيني من القطاعني العام واخلا�ص.
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هل توجد حاليا �أي �آليات داخل الوالية الق�ضائية لدعم
�ضحايا الإرهاب �ضمن عملية العدالة اجلنائية؟

�إذا كانت الإجابة بنعم ،فهل ت�ستويف تلك الآلياتُ املعاي َري الدنيا
املتوخاة يف ال�صكوك الدولية �أو الإقليمية �أو املتعددة الأطراف؟

هل تُط َّبق القوانني وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة بدعم �ضحايا
الإرهاب تطبيقا كامال وفقا للمعايري والقواعد الدولية؟

اال�ستعرا�ض �أو حتليل الثغرات الوطني
ت�شريعات
حقوق ال�ضحايا
ال�صكوك
القانونية الدولية
تُط َّبق بالكامل

ال�سيا�سات

الإطار الوطني لدعم �ضحايا الإرهاب
�ضمن �إطار العدالة اجلنائية
الأحكام الواردة يف
املدونة الإجرائية
اجليدة
امل�ستبانة
ال تُط َّبق بالكامل

�سن ت�شريعات حقوق ال�ضحايا مع هذه الأحكام الدنيا
النظر يف ّ

املعامل الرئي�سية:
 احلق يف املالحقة ال�سريعة لدعاوى الإرهاب احلماية اجل�سدية لل�ضحاياو�سريتهم
 حماية خ�صو�صية ال�ضحايا ِّالعامني
 �ضمان فر�صة حت ُّدث ال�ضحايا �إىل الن ُّواب ِّ �ضمان �إتاحة الفر�صة لل�ضحايا حل�ضور جل�سات املحكمة �ضمان حق ال�ضحايا يف خماطبة املحكمة يف جل�سات �إ�صدار احلكم والإفراج امل�شروط منح ال�ضحايا حق ا�سرتداد احلقوق �أو �أ�شكال التعوي�ض الأخرى منح ال�ضحايا حق التمثيل �أو امل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية حق تلقِّي �إ�شعار بجميع اجلل�سات يف الوقت املنا�سب -التوافق مع معايري حقوق الإن�سان املعرتف بها دوليا و�سيادة القانون

ال

املرفق الأول -ر�سم تخطيطي التخاذ تدابري قائمة على
ال�ضحايا يف جمال العدالة اجلنائية

املرفق الثاين -ال�صكوك والرتتيبات الدولية
والإقليمية واملتعددة الأطراف ب�ش�أن امل�ساعدة
املق َّدمة �إىل ال�ضحايا
� َّإن للوثائ ��ق والت�شريع ��ات التالية �أهميتها عن ��د النظر يف املمار�سات اجليدة املتعلقة بدع ��م �ضحايا الإرهاب داخل
�إطار العدالة اجلنائية:
(�أ) املب ��ادئ الإطارية التي تكفل ل�ضحايا الإرهاب حقوقهم الإن�سانية ،م�أخوذة من تقرير املقرر اخلا�ص
املعن ��ي بتعزي ��ز وحماية حقوق الإن�سان واحلري ��ات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإره ��اب )A/HRC/20/14( 2012
(متاحة على املوقع
)www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-14_en.pdf؛
(ب) مذ ِّكرة مدريد حول املمار�سات اجل ِّيدة مل�ساعدة �ضحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�شرة ويف الإجراءات
اجلنائية (متاحة على املوقع
)www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep19_Madrid+Memorandum.pdf؛
(ج) املب ��ادئ التوجيهي ��ة ب�ش�أن �ضحايا الأعمال الإرهابية (التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�س �أوروبا يف 2
�آذار/مار�س � 2005أثناء اجلل�سة  917لنواب الوزراء) (متاحة على املوقع
)https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=829533؛
(د) التوجي ��ه  2012/29/EUال�ص ��ادر ع ��ن الربملان الأوروبي واملجل� ��س بتاريخ  25ت�شري ��ن الأول� /أكتوبر
 ،2012املن�ش ��ئ للمعايري الدنيا ب�ش�أن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم ،والذي ح َّل حمل املق َّرر الإطاري
للمجل�س ( 2001/220/JHAمتاح على املوقع
.)http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf
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املنظمات الدولية/الإقليمية
الفيدرالية الدولية جلمعيات �ضحايا الإرهاب
Guillaume Denoix De Saint Marc

منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
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الأمــم املتحـدة
باملخدرات واجلرمية
مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
Trevor Michael Rajah
Dolgor Solongo
Philip Divett
Anna Giudice Saget
Maria Lozano Alia
Arianna Lepore
Arturo Laurent
Joaquin Zuckerberg

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
Javier Martinez

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة االرهاب
Denise Lifton

باملخدرات واجلرمية �أن يعرب عن خال�ص تقديره لكل من ( Laura Adalمتعاقدة
ي ��و ُّد مكت ��ب الأمم املتحدة املعني
ِّ
فردي ��ة) و Annelies Pauwelsو( Yuliya Hauffمتدربت�ي�ن) ل ��دى فرع منع الإرهاب الالت ��ي �ساهمن يف �إعداد هذا
املن�شور.
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