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هـذا املن�شــور ُمهـدى �إلـى �ضـحـايا الأعمـال الإرهـابية فـي العـامل �أجـمـع.

© الأمم املتحدة ،ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2011جميع احلقوق حمفوظة.
يت�ضمنها على الإعراب عن
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي
ّ
� ِّأي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو
منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
واملعلومات التي ت�شري �إىل مكان املوارد والروابط مبواقع على الإنرتنت املدرجة يف هذا املن�شور �إمنا
تتحمل الأمم املتحدة � َّأي م�س�ؤولية عن
هي موفّرة تي�سرياً ملهمة القارئ وهي �صحيحة وقت �صدوره .وال
ّ
ا�ستمرار دقة هذه املعلومات وال عن حمتوى � ِّأي موقع �شبكي خارجي.
هذا املن�شور من �إنتاج :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.

"]الإرهاب[ ميكن �أن يطال �أ ًّيا منا يف � ِّأي مكان� ...إنه ينال من الإن�سانية نف�سها .وعلينا من �أجل
عما �أحدثه
الإن�سانية �أن نقيم
ً
منتدى عاملياً ل�صوتكم و�أن ن�ستمع �إليكم� ،أنتم ال�ضحاياَّ � .إن رواياتكم َّ
حجة ن�سوقها تعلي ً
ال لعدم �إمكانية تربيره على الإطالق.
الإرهاب من ت�أثري يف حياتكم هي �أقوى َّ
فب�إعطائكم عواقب الإرهاب الأليمة وجهاً �إن�سانياً ت�ساعدون على بناء ثقافة عاملية ملناه�ضته.
بقوتكم
�إنَّكم الأبطال احلقيقيون يف احلرب العاملية على الإرهاب� .إنَّكم تُخجلون توا�ضع العامل َّ
و�شجاعتكم ،وت�ستحقون الدعم وامل�ؤازرة ،كما ت�ستحقون التم َّتع اجتماعياً باالعرتاف واالحرتام
والكرامة� .إنَّكم ت�ستحقون �أن تُ َّلبى احتياجاتكم ،وت�ستحقون �أن يُدافَع عن حقوقكم الإن�سانية،
وت�ستحقون العدالة".
بان كي-مون
الأمني العام للأمم املتحدة
ندوة الأمني العام ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب
� 9أيلول�/سبتمرب 2008
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ت�صدير
املدير التنفيذي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
يف �إعالن القمة العاملية لعام � ،2005أدان قادة العامل الإرهاب بكل �أ�شكاله� ،أ ًّيا كان مرتكبوه و�أينما ارتُكب
ثم جاءت
و�أ ًّيا كانت �أغرا�ضه — وكان هذا الإعالن �أول توافق يف الآراء رفيع امل�ستوى من هذا القبيلَّ .
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ،التي اعتُمدت بالإجماع بعد ذلك ب�سنة ،لتكون عالمة
فارقة على طريق املكافحة املتعددة الأطراف للإرهاب ولرت�سي الأ�س�س التخاذ تدابري �شاملة ومتكاملة من
ال�صعد الوطنية والإقليمية والدولية.
�أجل الت�صدي للإرهاب على ُ
و�إثر اعتماد اال�سرتاتيجية العاملية ملكافحة الإرهاب ،كثّفت الأمم املتحدة من اجلهود املبذولة على م�ستوى
املنظومة لتعزيز العمل املتعدد الأطراف يف �سبيل منع الإرهاب وحماربته .وقد �أعادت اال�سرتاتيجية
العاملية ملكافحة الإرهاب كذلك ت�أكيد الدور احلا�سم الأهمية الحرتام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون
و�شددت بوجه خا�ص على �رضورة تعزيز حقوق
باعتبار هذا االحرتام الركيزة الأ�سا�سية ملكافحة الإرهابّ ،
�ضحايا الإرهاب وحمايتها.
�ضمت �ضحايا �أعمال �إرهابية من خمتلف �أنحاء العامل،
ويف عام  ،2008عقدت الأمم املتحدة �أول ندوة ّ
موفّرة بذلك منربا لإ�سماع �أ�صواتهم وم�ستهلة حوارا حول �أف�ضل طرائق دعم احتياجاتهم .ويَبني هذا
فعالة يف جمال
املن�شور على املوا�ضيع التي بُحثت يف تلك الندوة ويق�صد منه امل�ساعدة على تطوير �آليات ّ
العدالة االجتماعية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية على ال�صعيد الوطني.
ويعود الف�ضل يف متكّن فرع منع الإرهاب وق�سم العدالة التابعني ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية من و�ضع هذا الكُت ِّيب �إىل الدعم ال�سخي الذي قدمته البلدان املانحة ،وخ�صو�صا قرب�ص
وكولومبيا وهولندا .ويتوجه املكتب بال�شكر �أي�ضا �إىل م�ؤ�س�سة "�آل نوغال" )(El Nogalعلى الدعم الذي
ق ّدمته يف �سبيل �إعداد هذا املن�شور .وي�ستند الكُت ِّيب ،فيما يتعلّق بربامج تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا
الأعمال الإرهابية� ،إىل التجارب الوطنية التي خا�ضتها طائفة عري�ضة من خرباء العدالة اجلنائية يف
مناطق جغرافية خمتلفة .والهدف من هذا الكت ِّيب �إمنا هو التعريف بالتجارب املتعلّقة ب�آليات دعم �ضحايا
مقرري ال�سيا�سات وم�س�ؤويل العدالة اجلنائية ب�أفكار عملية متب�صرِّ ة ب�ش�أن التحديات التي
الإرهاب وتزويد ّ
يواجهها نظرا�ؤهم على ال�صعيدين الوطني والإقليمي واملمار�سات اجليدة التي ا�ستحدثوها .ون�أمل �أن
ي�ساعد هذا الكت ِّيب الدول الأع�ضاء يف و�ضع وتنفيذ برامج مل�ساعدة �ضحايا الأعمال الإرهابية ودعمهم
�ضمن نظم عدالتها اجلنائية.
ولطاملا كان دور ال�ضحايا يف املحاكمات اجلنائية دورا ثانويا ،ويف الغالب �صامتا .ويُدرك املكتب مدى
�أهمية الدفاع عن م�صالح ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية وفائدة ا�ستحداث برامج �شاملة توفّر بفعالية
الفعالة للجناة املزعومني هي
عالجا وافيا ل�ضحايا الأعمال الإرهابيةَّ � .إن املالحقة الق�ضائية اجلنائية ّ
عامل حا�سم الأهمية يف احلد من ال�شعور بوط�أة الإيذاء وب�إمكانية �إفالت مرتكبي الأعمال الإرهابية
فعال
من العقاب .ومن الأهمية مبكان �أي�ضا �أن يمُ نح ال�ضحايا فر�صة الو�صول �إىل العدالة على نحو ّ
ومتكافئ .ولزيادة �إدماج منظور ال�ضحايا يف �أن�شطة بناء القدرات التي ي�ضطلع بها مكتب الأمم

v

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ويتناول فيها جوانب العدالة اجلنائية املتعلّقة مبكافحة الإرهاب،
ال ب ّد من الت�شديد على دور ال�ضحايا و�أفراد �أ�رسهم الباقني على قيد احلياة يف الإجراءات اجلنائية.
� َّإن ن�رش هذا الكُت ِّيب ي�أتي يف حلظة حزن عميق يخ ِّيم على مكتب املخدرات واجلرمية وعلى الأمم املتحدة
تعر�ض مكتب الأمم املتحدة يف �أبوجا ،نيجرييا ،لهجوم �إرهابي
ب�أ�رسها .ففي � 26آب�/أغ�سط�س ّ ،2011
ر ّوع العامل وكان حم ّل �إدانة عاملية .فقد �أودت القنبلة التي ُف ِّجرت داخل �سيارة بحياة �أربعة وع�رشين من
الأ�صدقاء والزمالء العاملني من �أجل خري الإن�سانيةَّ � .إن هذا الهجوم مل ي�ستهدف وجود الأمم املتحدة يف
نيجرييا فح�سب ،بل ا�ستهدف �أي�ضا قيمها العاملية وبعثات ال�سالم التي ت�ضطلع بها حول العامل .ويف وجه
هذه الأفعال ال�شنعاء ،ما كان م ّنا �إ ّال �أن زدنا ت�صميما على مكافحة الإرهاب وبناء عامل �أكرث �أمنا وعدالة
و�سالما للجميع .ونحن نهدي هذا املن�شور �إىل زمالئنا الذين فقدوا �أرواحهم يف �أبوجا ويف العدد املتزايد
من الهجمات الإرهابية على مباين الأمم املتحدة يف ال�سنوات الأخرية ،كما نهديه �إىل �ضحايا الأعمال
الإرهابية يف جميع �أنحاء العامل.
يوري فيدوتوف
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مقدمة
�أو ًال-
ّ
 -1حثّت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف قرارها  ،168/64الذي اعتمدته يف  18كانون الأول/
دي�سمرب " ،2009هيئات الأمم املتحدة وكياناتها واملنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية املعنية ،مبا
فيها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،على تكثيف اجلهود التي تبذلها يف �إطار واليتها
املتعلّقة مبنع الإرهاب وقمعه ،لتقدمي امل�ساعدة التقنية ،عند الطلب ،بهدف بناء قدرات الدول الأع�ضاء
يف جمال و�ضع وتنفيذ برامج تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب ،مبا يتوافق والت�رشيعات الوطنية
ذات ال�صلة".
�شارك فرع منع الإرهاب وق�سم العدالة ،التابعان ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية،
 -2وتَ َ
()1
الفعالة
يف عقد اجتماعني لفريقي خرباء كان الهدف الرئي�سي منهما و�ضع من�شور بخ�صو�ص التدابري ّ
قدمها
التي ميكن �أن تتخذها العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية .وكانت امل�ساهمات التي ّ
اخلرباء امل�شاركون مفيدة يف حتديد وجمع ون�رش التجارب الوطنية املكت�سبة من الربامج القائمة التي
تق ّدم امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية �أو الربامج اخلا�صة ب�ضحايا اجلرمية واملنطبقة على
عد هذا
�ضحايا الأعمال الإرهابية وفق الت�رشيعات الوطنية واملعايري والقواعد الدولية ذات ال�صلة .وقد �أُ ّ
املن�شور بق�صد ا�ستخدامه يف �إطار �أن�شطة بناء القدرات التي ي�ضطلع بها مكتب املخدرات واجلرمية يف
جماالت العدالة اجلنائية املت�صلة بالإرهاب ومكافحته وبحقوق الإن�سان .والغر�ض منه هو م�ساعدة الدول
الأع�ضاء عند الطلب يف و�ضع وتنفيذ برامج لتقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية على
ال�صعيد الوطني.
 -3ولطاملا كان دور ال�ضحايا يف املحاكمات اجلنائية دورا ثانويا ،ويف الغالب �صامتا .ويعرتف املكتب
بالدعوة املنبثقة عن اجلمعية العامة باعتبارها ت�ؤكّد �أهمية م�شاركة ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية
وفعاال ل�ضحايا الأعمال الإرهابية .واملالحقة الق�ضائية
و�أهمية �إقامة برامج �شاملة تق ّدم عالجا وافيا ّ
اجلنائية الفعالة للجناة املزعومني �أمر حا�سم الأهمية يف احلد من ال�شعور بوط�أة الإيذاء وب�إمكانية �إفالت
مرتكبي الأعمال الإرهابية من العقاب .ومن ال�رضوري �أي�ضا �أن يمُ نح ال�ضحايا فر�صة الو�صول �إىل العدالة
على نحو متكافئ وفعال .ولزيادة �إدماج منظور ال�ضحايا يف �أن�شطة بناء القدرات التي ي�ضطلع بها املكتب
بد من الت�شديد على دور ال�ضحايا
ويتناول فيها جوانب العدالة اجلنائية املتعلّقة مبكافحة الإرهاب ،ال ّ
و�أفراد �أ�رسهم الباقني على قيد احلياة يف الإجراءات اجلنائية.
املو�سعة� ،أن يُجري تقييما للتجارب الوطنية
 -4ويرى املكتب � َّأن من الأهمية مبكان ،لكي يفي بواليته
ّ
يف معاملة �ضحايا الأعمال الإرهابية ،باال�ستناد �إىل القوانني واملمار�سات الوطنية ذات ال�صلة و�إىل املعايري
والقواعد الدولية القائمة املتعلّقة ب�ضحايا �أخطر اجلرائم الدولية )2(.ويُ�سهم هذا املجهود يف تبادل
املعلومات عن اخلربات واملمار�سات الوطنية .ويُفيد �أي�ضا ك�أ�سا�س لتقييم مدى كفاية الربامج القائمة
(ُ )1عقد اجتماع اخلرباء الأول يف فيينا ،النم�سا ،يومي  26و� 27أيار/مايو  ،2010و ُعقد اجتماع فريق اخلرباء الثاين يف بوغوتا،
كولومبيا ،يومي  26و 27كانون الثاين/يناير .2011
(� )2أدوات امل�ساعدة التقنية واملن�شورات املتعلّقة بالإطار القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب متاحة يف موقع املكتب التايل على
ال�شبكة.http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html :
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تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

اخلا�صة بتقدمي الدعم �إىل �ضحايا اجلرمية يف تلبية احتياجات �ضحايا الأعمال الإرهابية� ،أو ما �إذا كانت
ربر منح دعم خا�ص .ولهذه الغاية ،يعر�ض الف�صل الثالث،
اجلوانب املتعلّقة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية ت ِّ
املتعلّق بحقوق ال�ضحايا ،اعتبارات عامة ب�ش�أن و�ضع ال�ضحايا يف نظام العدالة اجلنائية ،تليها �أمثلة على
ممار�سات وطنية و�أحكام ت�رشيعية .وقد و�ضعت بع�ض البلدان ت�رشيعات حمددة ب�ش�أن �ضحايا الأعمال
الإرهابية ،يف حني اكتفت بلدان �أخرى بكون ه�ؤالء ال�ضحايا م�شمولني بالت�رشيعات املتعلّقة ب�ضحايا
اجلرمية بوجه عام .والغر�ض من َ�سوق هذه الأمثلة امل�ستندة �إىل بيانات وفّرها خرباء و�إىل معلومات �أخرى
متاحة� ،إمنا هو تبادل املعلومات واخلربات ذات ال�صلة .وال ينبغي �أن تف�سرَّ الإ�شارة يف هذا املن�شور �إىل �أي
�أمثلة من هذا القبيل على �أنها ت�أييد من جانب الأمم املتحدة للممار�سات �أو الت�رشيعات املو�صوفة فيها.
 -5واالعرتاف بال�ضحايا وتقدمي الدعم �إليهم عن�رص �أ�سا�سي لنجاح � ِّأي تدابري قائمة على �سيادة
ت�صديا للأعمال الإرهابية.
القانون تتخذها العدالة
ِّ
َّ �  -6إن �آثار الأعمال الإرهابية تتجاوز حدود الت�أثري الفوري على ال�ضحايا املبا�رشين ،فهذه الأعمال
ت�ستهدف دون متييز ال�سكان �أو الأ�شخا�ص املدنيني ب�رصف النظر عن و�ضعهم �أو وظيفتهم� ،أو امل�ؤ�س�سات
يتقرر العقاب
العامة ،وتطال بذلك ،بوجه �أعم ،املجتمع ككل .ومن هذا املنظور اخلا�ص بحماية املجتمع ّ
ولكن �إنزال العقوبة اجلنائية باجلناة لي�س كافيا� .إذ ينبغي �أي�ضا �أن يعر�ض جرب ال�رضر على
اجلنائي.
ّ
ال�ضحايا مثلما يحدث يف العديد من اجلرائم اجلنائية .ويجب ،خ�صو�صا يف �إطار مكافحة الإرهاب ،عدم
ن�سيان ال�ضحايا �أو اعتبارهم �أ�رضارا جانبيةَّ � .إن �ضحايا الأعمال الإرهابية هم �ضحايا جرمية ت�ستهدف
واحدة �أو �أكرث من الدول �أو من املنظمات الدولية وتنال من امل�صالح العليا للدولة �أو املجتمع الدويل .ومن
ال�رضوري جدا حتديد ماهية حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية واحتياجاتهم وتزويدهم بالدعم وتعوي�ضهم
عما �أ�صابهم من �أ�رضار ومنحهم ،يف هذا الإطار ،دورا �أ�سا�سيا يف الإجراءات اجلنائية.
 -7وي�سعى هذا املن�شور �إىل الت�أكيد يف املقام الأول على �أهمية اجلوانب املت�صلة بال�ضحايا من تدابري
العدالة اجلنائية يف الت�صدي للإرهاب ،كما ي�سعى �إىل تقدمي �أمثلة على الت�رشيعات واملمار�سات الوطنية
يف هذا املجال.

ثاني ًا  -اخللفية :جهود مكافحة الإرهاب واملعايري والقواعد الدولية
القائمة املت�صلة ب�ضحايا اجلرمية
 -8ظ ّل دور ال�ضحايا يف �إجراءات العدالة اجلنائية مق�صورا لوقت طويل على الدور الذي ي�ؤديه
ال�شاهد يف املحاكمات ،ثم بد�أ ِعلم ال�ضحايا منذ �سبعينيات القرن املا�ضي ي�ؤدي وظيفة ذات �ش�أن يف
�إعادة �إنعا�ش دور املجني عليه (ال�ضحية) الذي كان ي�شار �إليه يف وقت من الأوقات بو�صفه "الطرف
املن�سي" يف نظام العدالة اجلنائية .وقد �أ ّدت هذه النـزعة ،مع َّززة باعتماد عدة معايري وقواعد دولية
ب�ش�أن �ضحايا اجلرمية( )3منذ منت�صف ثمانينيات القرن املا�ضي� ،إىل عدد �آخذ يف االزدياد من املبادرات
والتجارب الوطنية.
َّ �  -9إن املعايري والقواعد الدولية املتعلّقة ب�ضحايا اجلرمية تنطبق �أي�ضا على �ضحايا الأعمال
الإرهابية )4(.وقد �أ ّدت الأحداث الأخرية املنطوية على �أعمال �إرهابية �إىل ازدياد �أعداد ال�ضحايا املبا�رشين
وغري املبا�رشين ،وكان لها �أثرها يف تعبئة القطاعات احلكومية واملجتمع املدين يف منح الناجني من
يقدم
الأعمال الإرهابية و�أفراد �أ�رسهم حقوقا حمددة وتزويدهم بدعم �شامل فاق يف بع�ض الأحيان ما ّ
منه ل�ضحايا اجلرمية بوجه عام .ويعود ذلك جزئيا �إىل �رضورة تطبيق نهج خمتلف يف معاملة �ضحايا
الأعمال الإجرامية التي ت�سفر عن خ�سائر ب�رشية جماعية — والأعمال الإرهابية �أف�ضل مثال عليها .وقد
يكون �إيالء �ضحايا الأعمال الإرهابية اهتماما خا�صا يف بع�ض البلدان �أمرا �شديد الأهمية �أي�ضا ملنع تلك
الأعمال من �أن حتقق �أهدافها.
 -10ويف تقييم الو�سائل الفعالة لتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية ،مبا يف ذلك توفري
تعوي�ض كاف لهم ،يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار �أي�ضا الطابع عرب احلدودي الذي كثريا ما ت ّت�سم بها هذه
الأعمال )5(.وقد ت�ضيف امل�سائل عرب احلدودية �رشيحة من التعقيد �إىل التدابري الالزمة حلماية فر�صة
و�صول ال�ضحايا �إىل العدالة و�/أو احل�صول على تعوي�ض .فموقع �إجراءات املحاكمة و�أثره على م�صالح
املجني عليه وا�شرتاكه يف هذه الإجراءات ،ف�ضال عن فر�ص جناح املحاكمة ،على �سبيل املثال ،هي عوامل
ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار عند تطبيق مبد�أ "� ّإما الت�سليم و� ّإما املحاكمة" يف ال�سياق عرب احلدودي.
والتعاون الدويل �رشط م�سبق لفعالية الإجراءات العابرة للحدود الوطنية ،وت�ضافر اجلهود الدولية �أمر
�رضوري ل�ضمان حماية حقوق ال�ضحايا يف هذه احلاالت.
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة (قرار اجلمعية العامة
( )3انظر ،مثال� ،إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
)34/40؛ واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلّقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها (قرار املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي )20/2005؛ واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة 25؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املواد  6و 7و8؛ واتفاقية
بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،املادة  .32وعلى امل�ستوى الدويل ،تعمل اجلمعية العاملية للدرا�سات املتعلّقة بال�ضحايا ،وهي منظمة غري
حكومية ،على حتقيق توافق يف الآراء حول و�ضع اتفاقية ب�ش�أن حقوق ال�ضحايا.
املعرفة يف ال�صكوك القانونية الدولية املتعلّقة مبنع الأعمال
( )4يف هذا املن�شور ،ي�شري تعبري "الإرهاب" بوجه عام �إىل الأفعال
ّ
الإرهابية واملعاقبة عليها ) .(http://www.un.org/terrorism/instrumentsوعند الإحالة �إىل الأمثلة الوطنية ،قد يختلف نطاق تعريف هذا
بد من املالحظة � َّأن بع�ض
التعبري ،بل �إنه يختلف فعال ،وينبغي بالتايل التما�س املزيد من التفا�صيل يف الإطار القانوين املحلي املحدد .وال ّ
البلدان يواجه �أعماال �إرهابية منعزلة ،يف حني تبدو احلالة ال�سائدة يف بلدان �أخرى هي حالة احلوادث امل�ستمرة وتكاد تكون يومية .ولكي
فعالة يجب �أن
تكون اال�سرتاتيجية الوطنية ملعاجلة هذه احلاالت (ومعاملة اجلناة وال�ضحايا) من منظور العدالة اجلنائية و�إنفاذ القانون ّ
ت�أخذ بعني االعتبار �سياق هذه اجلرائم.
( )5الواقع �أنه من اجلائز يف العديد من احلاالت �أن تجَ ري املحاكمة يف بلد ما بينما يكون املجرم املزعوم من بلد �آخر ويكون
املجني عليه منتميا �إىل بلد ثالث.
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�ألف -املراجع املعيارية املتعلّقة باحلظر الدويل العام
للأعمال الإرهابية والتزام الدول بتجرميها
 -11لكي يُجرى تقييم دقيق لو�ضع �ضحايا الأعمال الإرهابية وحقوقهم يف الإجراءات اجلنائية ،من
املهم �أن تُ�ستذكر ،من ناحية ،ال�صكوك القانونية الدولية القائمة التي تفر�ض على الدول الأطراف جترمي
الأعمال الإرهابية التي يعتربها جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة "خطرا يهدد ال�سالم والأمن" ،و�أن
تُ�ستذكر من الناحية الأخرى قواعد القانون اجلنائي الدويل ذات ال�صلة.
 -12والتن�سيق يف جترمي الأعمال الإرهابية �أمر �رضوري للجانب االنت�صايف من املحاكمة اجلنائية
ل�صالح �ضحايا هذه الأعمال .وال ميكن تقييم مركز ه�ؤالء ال�ضحايا ودورهم مبعزل عن هذه ال�صكوك
وينبغي حتليلهما يف �ضوء املبادئ التي حتكم دور ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية وتعوي�ض خ�سائرهم.
َّ �  -13إن الأعمال الإرهابية حمظورة �سواء يف زمن ال�سلم �أو زمن احلرب .وهناك ،فيما يتعلّق بزمن ال�سلم،
عدد من ال�صكوك القانونية الدولية ،العام منها والقطاعي ،يعالج الإرهاب .وتق�ضي هذه ال�صكوك ب�أن
ولكن هذه ال�صكوك ال تتناول
معينة و�أن تن�ص على والية ق�ضائية عاملية.
ّ
ِّ
جترم الدول الأطراف �أفعاال ّ
م�س�ألة دور ال�ضحايا والتعوي�ض الذي يجب �أن يمُ نح لهم� .أما فيما يتعلّق بزمن احلرب ،ف�أعمال الإرهاب
كو�سيلة �أو طريقة من طرائق ال�رصاع حمظورة مبوجب اتفاقيات ومبوجب القانون الإن�ساين الدويل
العرفـي .وي�شكّل خرق هذه الأحكام انتهاكا خطريا للقانون الإن�ساين الدويل وميكن اعتباره جرمية حرب
ُ
()6
مبوجب الربوتوكول الإ�ضافـي الثاين.
 -14ويتبينّ من حتليل �شامل لل�صكوك الدولية � َّأن تنفيذها على ال�صعيد الوطني ب�صورة متوائمة ومن�صفة
�أمر �أ�سا�سي ،ال يف الت�صدي للأعمال الإجرامية العاملية املتمثلة يف الإرهاب الدويل فح�سب ،بل ول�ضمان
معاملة جميع �ضحايا الأعمال الإرهابية معاملة عادلة ب�رصف النظر عن جن�سية ال�ضحية �أو اجلاين �أو
املمول �أو مكان ارتكاب اجلرمية.
ّ

باء -املعايري والقواعد الدولية املتعلّقة ب�ضحايا اجلرمية
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة"،
 -15ي�شكّل "�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
أقرته اجلمعية العامة يف ت�رشين الثاين/نوفمرب � )7(،1985أ�سا�س "القانون غري امللزم" )8(،امل�ؤلف من
الذي � ّ
املعايري الدولية املتعلّقة مبعاملة ال�ضحايا ،وي�ستهدف "م�ساعدة احلكومات واملجتمع الدويل يف جهودهما
()9
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة".
الرامية �إىل كفالة العدل وامل�ساعدة ل�ضحايا اجلرمية و�ضحايا
ّ
 -16ويو�صي هذا الإعالن باتخاذ تدابري على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ل�ضمان و�صول
�ضحايا اجلرمية �إىل العدالة واملعاملة املن�صفة ول�ضمان ر ّد احلق �إليهم وتعوي�ضهم وتزويدهم بامل�ساعدة
( )6الربوتوكول الإ�ضايف التفاقيات جنيف املربمة يف � 12آب�/أغ�سط�س  ،1949واملتعلّق بحماية �ضحايا املنازعات امل�سلّحة غري
الدولية ،الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلّد  ،1125الرقم  ،17513املادة �()3(85أ).
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ).(A/RES/40/34
(� )7إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
تت�ضمن �أحكاما ذات طابع قانوين غري ملزم يتخذ �شكل
( )8يُ�ستخدم هذا التعبري يف القانون الدويل لتحديد ال�صكوك التي
ّ
التو�صية.
()9
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ) ،(A/RES/40/34الفقرة .3
إجرام
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ا
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بالتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة
االجتماعية .ويُبينّ ف�ضال عن ذلك اخلطوات الرئي�سية ملنع الإيذاء املرتبط
ّ
ولتوفري �سبل االنت�صاف ل�ضحايا هذه اجلرائم.
 -17وقد اعتمد املجل�س االقت�صادي واالجتماعي التابع للأمم املتحدة قرارين للت�شجيع على تنفيذ
الإعالن )10(.ويت�ضمن هذان القراران �إر�شادات موجهة �إىل البلدان ب�ش�أن التدابري الالزمة ل�ضمان االمتثال
الكامل للإعالن ،كمراجعة الت�رشيعات ،وتوفري التدريب ملوظفي العدالة اجلنائية ،و�إن�شاء خدمات مل�ساعدة
ال�ضحايا ،واال�ضطالع ب�أن�شطة بحثية ،وتبادل املعلومات .ويف �سبيل دعم قراري املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي ،ن�رش مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية( )11دليال ملقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن
تنفيذ املبادئ الأ�سا�سية املتعلّقة بال�ضحايا )12(،كما ن�رش دليال ب�ش�أن توفري العدالة لل�ضحايا يتناول ا�ستخدام
وتطبيق هذه املبادئ الأ�سا�سية )13(،و ُع ّدة للمهنيني من �أجل تقييم �سيا�سات وممار�سات ال�رشطة والنيابة
()14
العامة والق�ضاء املتعلّقة بال�شهود وال�ضحايا.
 -18ويف جمال توفري �سبل االنت�صاف ور ّد احلق لل�ضحايا ،يجدر التنويه �أي�ضا ب ـِ"املبادئ الأ�سا�سية
واملبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف االنت�صاف واجلرب ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق
أقرتها اجلمعية العامة يف كانون الأول/
الإن�سان واالنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل" التي � ّ
دي�سمرب  )15(.2005وينبغي ،بالرغم من ارتفاع عتبة تطبيق هذه املعايري� ،أن تُ�ؤخذ بعني االعتبار كمرجع،
خ�صو�صا فيما يتعلّق باحلماية الت�أمينية ال�شاملة حلق الرد وحق التعوي�ض.
 -19وتقرتح الأو�ساط الأكادميية وجماعات الدعوة بدورهما مبادرات جديدة ت�سعى �إىل تعزيز حقوق
ال�ضحايا .ففي عام  ،2005نظّ م ممثلو اجلمعية العاملية للدرا�سات املتعلّقة بال�ضحايا )16(،على هام�ش
امللحة �إىل
م�ؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�رش ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،حلقة عمل ب�ش�أن احلاجة ّ
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،الذي
حتويل �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
اعتُمد يف عام � ،1985إىل اتفاقية حلقوق ال�ضحايا .ونتيجة لذلك ،و�ضعت اجلمعية العاملية للدرا�سات
املتعلّقة بال�ضحايا ،باال�شرتاك مع املعهد الدويل لعلم ال�ضحايا )17(،التابع جلامعة تيلبورغ ،ومعهد توكيوا
والتع�سف يف
الدويل لعلم ال�ضحايا )18(،م�رشوع اتفاقية متعلّقة بالعدالة وتقدمي الدعم �إىل �ضحايا الإجرام
ّ
()19
ولكن م�رشوع االتفاقية مل ي�ستقطب بعد ت�أييدا كافيا من احلكومات.
ا�ستعمال ال�سلطة،
ّ
( )10قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  57/1989امل� َّؤرخ � 24أيار/مايو  ،1989وقراره  21/1998امل� َّؤرخ  28متوز/يوليه
يت�ضمن خطة عمل لتنفيذ �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية.
 ،1998مبا فيه املرفق الذي
ّ
( )11كان يُعرف �سابقا مبكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية.
( )12مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ،دليل ملقرري ال�سيا�سات ب�ش�أن تنفيذ �إعالن الأمم املتحدة اخلا�ص
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة (.)1999
مببادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
( )13مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ،دليل ب�ش�أن توفري العدالة لل�ضحايا :ا�ستخدام وتطبيق �إعالن الأمم
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة (.)1999
املتحدة اخلا�ص مببادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
( )14مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،ال�ضحايا وال�شهودُ :ع ّدة تقييم نظم العدالة اجلنائية (نيويورك :الأمم
املتحدة.)2006 ،
( )15املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ 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 ).(A/RES/60/147
( )16منظمة غري حكومية ال ت�ستهدف الربح ذات مركز ا�ست�شاري من الفئة اخلا�صة لدى املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وجمل�س
�أوروبا .انظر .http://www.worldsocietyofvictimology.org
( )17انظر .http://www.tilburguniversity.nl/intervict
( )18انظر .http://www.tokiwa.ac.jp/~tivi/english/index.htm
( )19م�رشوع االتفاقية متاح يف املوقع ال�شبكي التايلhttp://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research- :
.groups/intervict/undeclaration/convention.pdf
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 -20ورغم � َّأن العديد من البلدان قد انتُقدت على تباطئها يف تنفيذ مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة
بال�ضحايا ،فثمة �أدلة ت�شري �إجماال �إىل � َّأن احلكومات يف جميع �أنحاء العامل �أحرزت تق ّدما يف جمال حماية
()20
حقوق �ضحايا الإجرام يف ت�رشيعاتها وممار�ساتها الوطنية ،مقارنة بالفرتة التي �سبقت �صدور الإعالن.
ومع ذلك ،ال يزال هناك الكثري الذي ينبغي القيام به ،ومن الأهمية مبكان الرتويج على امل�ستوى الوطني
لتنفيذ هذه املعايري والقواعد الدولية.

جيم -القواعد الإقليمية املتعلّقة بتقدمي امل�ساعدة
والدعم �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية
� -21شهدت الأعوام الأخرية املا�ضية زيادة وا�ضحة يف االعرتاف مبحنة ال�ضحايا على �صعيد �إقليمي.
ويعر�ض هذا الف�صل الفرعي ،ب�صورة غري ح�رصية ،بع�ض �أوجه التق ّدم الذي �أُحرز م�ؤخرا يف هذا امل�ضمار.
 -22فقد بد�أت املنظمات الإقليمية بدورها تُدرج يف �إطارها الت�رشيعي الأحكام املقرتحة يف مبادئ الأمم
املتحدة الأ�سا�سية املتعلّقة بال�ضحايا .و�سعى االحتاد الأوروبي ،على �سبيل املثال� ،إىل كفالة �أن يكون لدى
�أع�ضائه ت�رشيعات تت�ضمن معايري دنيا حلماية حقوق ال�ضحايا وكفالة و�صولهم �إىل العدالة.
 -23وتعود جذور هذه اجلهود �إىل االجتماع اخلا�ص الذي عقده املجل�س الأوروبي يف تامبريي يف ت�رشين
الأول�/أكتوبر  ،1999وخ�صو�صا النقطة  32من ا�ستنتاجاته ،التي تن�ص على ما يلي" :مع مراعاة بيان
املفو�ضية ،ينبغي و�ضع معايري دنيا ب�ش�أن حماية �ضحايا اجلرمية ،وخ�صو�صا ب�ش�أن و�صول �ضحايا اجلرمية
�إىل العدالة وب�ش�أن حقوقهم يف التعوي�ض عما �أ�صابهم من �أ�رضار ،مبا يف ذلك ما تكبدوه من تكاليف
قانونية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �إقامة برامج وطنية لتمويل ما يُتخذ من تدابري� ،سواء عمومية �أو غري
حكومية ،لتقدمي امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا وحمايتهم".
حيز النفاذ:
 -24و�إثر ذلك ،دخل �صكّان مهمان ّ

()21

•  قرار املجل�س الأوروبي الإطاري رقم  2001/220/JHAامل� َّؤرخ � 15آذار/مار�س  2001ب�ش�أن مركز
ال�ضحايا يف الدعاوى اجلنائية (قرار املجل�س الأوروبي الإطاري لعام  )22(.)2001ويوفّر هذا
القرار �إطارا ت�رشيعيا مماثال للإطار املحدد يف املبادئ الأ�سا�سية املتعلّقة بال�ضحايا ،وتلتزم به
قانونا كل الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي )23(.ووفقا لهذا القرار ،يكون ل�ضحايا اجلرمية
احلق يف �أن يُ�ستمع �إليهم �أثناء �إجراءات الدعوى و�أن يقدموا �أدلة ثبوتية �أي�ضا .و�إ�ضافة �إىل
ذلك ،يكون على الدولة الع�ضو �أن تتيح لل�ضحايا الذين يقيمون فيها �إمكانية الو�صول �إىل � ِّأي
معلومات ذات �صلة مبو�ضوع الدعوى و�أن توفِّر لهم احلماية ،حتى و�إن كانت اجلرمية قد
(� )20أدخلت كندا يف عام  ،2003على �سبيل املثال ،العديد من �أحكام الإعالن يف بيانها اخلا�ص مببادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة
وحدثت بذلك البيان الذي �أ�صدره يف عام  1988وزراء االحتاد واملقاطعات والأقاليم امل�س�ؤولون عن العدالة .وال تزال
ب�ضحايا اجلرميةّ ،
هذه املبادئ الأ�سا�سية حا�سمة الأهمية لتطوير �سيا�سات كندا وبراجمها وت�رشيعاتها على م�ستوى االحتاد واملقاطعات والأقاليم فيما يتعلّق
ب�ضحايا اجلرمية.
(� )21أ�صدرهما املجل�س الأوروبي ،وهو الهيئة التنفيذية لالحتاد الأوروبي.
( )22جمل�س االحتاد الأوروبي ،القرار الإطاري ب�ش�أن مركز ال�ضحايا يف الدعاوى اجلنائية� 15 ،2001/220/jHA ،آذار/مار�س
و�سع نطاق كل �أحكام قرار
 .2001انظر �أي�ضا القرار الإطاري للمجل�س ب�ش�أن مكافحة الإرهاب ،امل� َّؤرخ  13حزيران/يونيه  ،2002الذي ّ
عام  2001الإطاري املتعلّقة بال�ضحايا لي�شمل جميع �أفراد �أ�رسة ال�شخ�ص الذي كان �ضحية مبا�رشة للعمل الإرهابي ،وتوجيه املجل�س
الأوروبي امل� َّؤرخ  29ني�سان�/أبريل  2004واملتعلّق بتعوي�ض �ضحايا اجلرمية.
(Dijk, J.J.M. van. Benchmarking legislation on crime victims: The United Nations Victims Declaration of 1985, in )23
).E. Vetere & D. Pedro (eds.), Victims of crime and abuse of power: Festschrift in honour of Irene Melup (2005

ثاني ًا -اخللفية :جهود مكافحة الإرهاب واملعايري والقواعد الدولية القائمة املت�صلة ب�ضحايا اجلرمية

فعاال للتعوي�ض يف
ارتُكبت يف دولة �أخرى من الدول الأع�ضاء .وين�شئ هذا القرار �أي�ضا نظاما ّ
كل الدول الأع�ضاء .ويحيل قرار املجل�س الأوروبي الإطاري الالحق ،امل� َّؤرخ  12حزيران/يونيه
 2002واملتعلّق مبكافحة الإرهاب� ،إىل حمتويات قرار املجل�س الأوروبي الإطاري لعام .2001

• توجيه املجل�س الأوروبي رقم  2004/80/ECامل� َّؤرخ  29ني�سان�/أبريل  2004واملتعلّق بتعوي�ض
�ضحايا اجلرمية (توجيه املجل�س الأوروبي لعام  )24(.)2004وي�شري هذا التوجيه� ،ضمن نقاط
�أ�سا�سية �أخرى� ،إىل حق املجني عليه (ال�ضحية) يف تقدمي طلب تعوي�ض يف الدولة الع�ضو التي
يعي�ش فيها ،ب�رصف النظر عن الدولة الع�ضو التي ارتُكبت فيها اجلرمية .وين�شئ التوجيه
موحدة قيا�سيا لإحالة الطلبات وتعيني نقاط االت�صال املركزية بني ال�سلطات
�أي�ضا �إجراءات ّ
الوطنية املعنية.
وتو�صلت �إىل نتائج خمتلفة تبعا
وقد �أجرت املفو�ضية الأوروبية يف ال�سنوات الأخرية تقييما لكال ال�صكني
ّ
للدولة الع�ضو .و�أ�سفرت نتائج التقرير عن � َّأن الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي مل تن ّفذ كلها تنفيذا
()25
كامال قرار املجل�س الأوروبي الإطاري لعام  2001وتوجيه املجل�س الأوروبي لعام .2004
جمددا يف وقت الحق التزامه بقرار املجل�س الأوروبي الإطاري لعام  ،2001و�أورد
 -25ثم �أكّد املجل�س ّ
العديد من �أحكام مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية املتعلّقة بال�ضحايا يف "ا�ستنتاجات املجل�س ب�ش�أن اعتماد
ا�سرتاتيجية ل�ضمان الوفاء بحقوق الأ�شخا�ص الذين يقعون �ضحية للجرمية يف االحتاد الأوروبي وحت�سني
يقدم لهم من دعم" )26(.و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تن�ص معاهدة ل�شبونة على � َّأن للربملان الأوروبي واملجل�س
ما ّ
الأوروبي �أن ير�سيا قواعد دنيا تتعلّق بحقوق �ضحايا اجلرمية با�ستخدامهما كل ّ "التوجيهات" ذات ال�صلة
()27
املعتمدة وفقا للإجراء الت�رشيعي املرعي.
 -26ويف حاالت عدة ،ي�شري برنامج ا�ستكهومل )28(،الذي يح ّدد �أولويات االحتاد الأوروبي يف جمال العدالة
حمددا ل�ضحايا اجلرمية،
واحلرية والأمن للفرتة � ،2014-2010إىل �ضحايا اجلرمية ويُفرد ف�صال فرعيا ّ
()29
مبن فيهم �ضحايا الأعمال الإرهابية.
ويحث هذا الربنامج املفو�ضية الأوروبية والدول الأع�ضاء يف
ّ
االحتاد الأوروبي على دمج قرار املجل�س الأوروبي الإطاري لعام  2001يف توجيه املجل�س الأوروبي
ويحث الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي على اعتماد
لعام  2004وحتويلهما �إىل �صك قانوين واحد،
ّ
ا�سرتاتيجية واحدة.
()30
قر يف عام 2011
 -27وت�شمل جهود االحتاد الأوروبي الأخرية التوجيه املتعلّق باالجتار بالب�رش ،الذي �أُ ّ
ويت�ضمن عدة بنود ب�ش�أن حماية �ضحايا هذه الأفعال الإجرامية ،والتوجيه املقرتح ب�ش�أن الأمر الأوروبي

( )24اجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي ،العدد  261 Lال�صادر يف � 6آب�/أغ�سط�س  ،2004ال�صفحة .15

(European Union, DG Justice. "Member States’ legislation, national policies, practices and approaches concerning )25
_the victims of crime — Final Study," Sofia, Bulgaria. July 2009. Available at: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting
.public/0053/bg_study_on_victims_07_2009_final_en.pdf

( )26املجل�س الأوروبي ،م�شاورات املجل�س حول ا�سرتاتيجية ل�ضمان الوفاء بحقوق الأ�شخا�ص الذين يقعون �ضحية للجرمية يف
يقدم لهم من دعم ،جل�سة جمل�س العدل وال�ش�ؤون الداخلية الـ  2969املعقودة يف  23ت�رشين الأول�/أكتوبر
االحتاد الأوروبي وحت�سني ما ّ
.2009
( )27املادة ()2(82ج) ،الكتاب اخلام�س ،اجلزء الثالث ،من املعاهدة اخلا�صة بطرائق عمل االحتاد الأوروبي ،جمال احلرية والأمن
والعدالة.
()28
اجلريدة الر�سمية لالحتاد الأوروبي ،العدد  115 Cال�صادر يف � 4أيار/مايو .2010
( )29انظر املرجع نف�سه ،البند .4-3-2
( )30توجيه الربملان الأوروبي واملجل�س ب�ش�أن منع االجتار بالب�رش ومكافحته وحماية �ضحاياه ،الذي ح ّل حم ّل القرار الإطاري
للمجل�س رقم ).2002/629/JHA (2011/36/EU
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اخلا�ص بحماية ال�ضحايا )31(.ويق�ضي هذا الأخري ب�أن يكون � ُّأي قرار ق�ضائي ي�صدر (�ضمن �إجراءات
ق�ضائية) عن ال�سلطة املخت�صة يف �إحدى الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ويت�ضمن تدابري حمائية،
واجب التطبيق مبا�رشة وعلى الفور يف � ِّأي دولة �أخرى ع�ضو يف االحتاد.
 -28وقد عمد جمل�س �أوروبا منذ ثمانينيات القرن املا�ضي �إىل �إدماج منظور ال�ضحايا يف العمل الذي
ي�ضطلع به يف جمال مكافحة اجلرمية ،و�أوىل اهتماما خا�صا لقدرة الدول على �إعادة حالة �ضحايا
وحدث جمموعة من ال�صكوك القانونية مل�ساعدة
الأعمال الإرهابية �إىل �سابق عهدها .و�أ�صدر املجل�س
ّ
الدول على تلبية احتياجات ال�ضحايا ،ومن هذه ال�صكوك ما يلي:
• اتفاقية منع الإرهاب )32(،التي تق�ضي يف املادة  13منها ب�أن تعتمد الأطراف ما يلزم من تدابري
حلماية ودعم �ضحايا الأعمال الإرهابية املرتكبة �ضمن �أرا�ضيها ،مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدة
والتعوي�ض املاليني لهم ولأفراد �أ�رسهم املبا�رشة.
• املبادئ التوجيهية املتعلّقة بحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية )33(،التي تعرتف مبعاناة �ضحايا
الأعمال الإرهابية و�أ�رسهم املبا�رشة وتو�صي بالت�ضامن مع ه�ؤالء الأ�شخا�ص ودعمهم
ماديا ودوليا.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تُبينّ التو�صية  ،Rec(2006)8املوجهة من جلنة الوزراء �إىل الدول الأع�ضاء واملتعلّقة
بتقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا اجلرمية )34(،م�س�ؤوليات الدول جتاه �ضحايا اجلرمية ،مبن فيهم �ضحايا
الأعمال الإرهابية .وتنطبق كل �أحكام هذه التو�صية تقريبا على �ضحايا الأعمال الإرهابية.
يت�ضمن �أحكاما ت�ؤكّد
 -29وعلى غرار االحتاد الأوروبي� ،أن�ش�أ كومنولث الدول امل�ستقلة �إطارا ت�رشيعيا
ّ
�رضورة تعزيز حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية ،و�إن كان ال يركّز ح�رصيا على دعمهم .ويف � 25أيار/مايو
 ،2006اعتمد ر�ؤ�ساء دول الكومنولث "مفهوما" ب�ش�أن تطوير وحت�سني اخلدمات االجتماعية والطبية
املقدمة �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية واملحاربني القدامى وامل�شاركني يف النـزاعات املحلية وعمليات
حفظ ال�سالم يف الكومنولث ( )35(.)2010-2006وبح�سب املعلومات التي وفّرها الكومنولثُ ،و ِ�ضع واعتُمد
على ال�صعيد الوطني منذ عام  ،2006وفقا لهذا "املفهوم" 49 ،قانونا و 12مر�سوما رئا�سيا و� 22أمرا
()36
حكوميا و 26برناجما وطنيا.
 -30و�أكّدت منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،يف قرار جمل�سها الدائم رقم  ،618امل� َّؤرخ  1متوز/يوليه
 ،2004على �رضورة تعزيز الت�ضامن بني الدول امل�شاركة ل�صالح �ضحايا الأعمال الإرهابية )37(.وعلى وجه
التحديدُ ،دعيت الدول امل�شاركة �إىل ا�ستك�شاف �إمكانية القيام ،رهنا بالت�رشيعات املحلية ،باعتماد �أو تعزيز
التدابري املنا�سبة لتقدمي الدعم �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية و�أ�رسهم ،مبا يف ذلك الدعم املايل .و�أ ّيد
( )31هذا التوجيه هو قيد الإعداد ،وكان حتى حزيران/يونيه  2011ما يزال جمرد اقرتاح.
( )32جمل�س �أوروبا ،اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن منع الإرهاب� 16 ،أيار/مايو � ،2005سل�سلة املعاهدات الأوروبية ،الرقم .196
( )33جمل�س �أوروبا ،املبادئ التوجيهية املتعلّقة بحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية ،جلنة الوزراء ،االجتماع الـ  917لنواب الوزراء،
املعقود يف �آذار/مار�س  .2005انظر �أي�ضا جمل�س �أوروبا :جلنة الوزراء ،تو�صية جلنة الوزراء املوجهة �إىل الدول الأع�ضاء ب�ش�أن تقدمي
امل�ساعدة �إىل �ضحايا اجلرمية 14 ،حزيران/يونيه  ،2006التو�صية رقم .Rec(2006)8
( )34اعتمدتها جلنة الوزراء التابعة ملجل�س �أوروبا يف  14حزيران/يونيه  2006يف االجتماع الـ  967لنواب الوزراء.
( )35متاح باللغة الرو�سية على املوقع ال�شبكي التايل.http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN= N90600046 :
( )36متاحة باللغة الرو�سية على املوقع ال�شبكي التايل.http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN= N90600607 :
( )37املجل�س الدائم ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،املقرر رقم  ،618الت�ضامن مع �ضحايا الإرهاب ،اجلل�سة  513للمجل�س
بكامل هيئته.
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احلاجة �إىل تعزيز هذا الت�ضامن �أي�ضا بع�ض الدول الأع�ضاء �إبان االجتماع الرفيع امل�ستوى حول �ضحايا
الإرهاب ،الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون يف �أيلول� /سبتمرب  2007و�سلّم ب�إمكانية �صياغة معايري دنيا
()38
حتظى باعرتاف دويل لدعم �ضحايا الإرهاب.
 -31وتت�ضمن مبادئ �سانتياغو التوجيهية لعام  2008ب�ش�أن حماية ال�ضحايا وال�شهود )39(،التي و�ضعتها
املدعني العامني الإيبريية-الأمريكية ،تو�صيات واقعية تدعو املحامني العامني الأع�ضاء يف الرابطة
رابطة ّ
املدعني العامني حلماية �ضحايا اجلرمية .وتطمح
�إىل تي�سري العمل على تهيئة الظروف الالزمة يف مكاتب ّ
املدعني العامني على �أن ي�ساهموا يف االعرتاف الفعلي بحقوق
هذه املبادئ التوجيهية �إىل م�ساعدة ّ
ال�ضحايا وال�شهود املعرتف بها عامليا ،و�أن يقطعوا على �أنف�سهم التزاما عموميا وداخليا بهذا ال�صدد.
جراء جرمية ما ولديه،
 -32وتُ ِّ
عرف هذه املبادئ التوجيهية ال�ضحية على �أنها � ّأي فرد حلقه �رضر من ّ
واحلالة هذه ،م�ستويات خمتلفة من املخاطر واالحتياجات احلمائية .وعلى مكاتب مديري النيابات العامة
معينة تن�ص عليها
�أن ت�سعى �إىل دفع عجلة �إن�شاء �آليات لرعاية ال�ضحايا تفي ،على �أقل تقدير ،مبعايري ّ
فعالة لتوفري احلماية لل�ضحايا �أثناء
املبادئ التوجيهية .ويتعينّ على هذه املكاتب �أن ت�ستحدث �آليات ّ
تعر�ضهم لإيذاء ثانوي.
الإجراءات الق�ضائية بحيث متنع ّ
 -33وتبعا لهذه املبادئ التوجيهية ،يجب �أن يتلقى ال�ضحايا معلومات كافية ب�ش�أن و�ضعيتهم القانونية
وحقوقهم والقنوات التي ميكنهم ا�ستخدامها لكي يتلقوا امل�ساعدة التي يحق لهم تلقيها .ولهم ف�ضال عن
ذلك احلق يف �أن يُ�ستمع �إليهم يف الإجراءات الق�ضائية .ويتعينّ على مكتب مدير النيابات العامة �أن يكفل
والتخ�ص�ص املنا�سبني و�أن يُطلعهم على
ح�صول املوظفني امل�س�ؤولني عن حماية ال�ضحايا على التدريب
ّ
و�سائل الإن�صاف املوجودة يف م�ؤ�س�ساتهم القانونية من �أجل تي�سري الو�ساطة واتفاقات رد احلق.
 -34ويتناول املبد�أ التوجيهي رقم � 12ضحايا الإرهاب واحلروب والعنف االجتماعي واجلرائم امل�شابهة.
وعلى الرغم من �أنه ال يوجد تعريف وحيد ملفهوم هذا النوع من ال�ضحايا ،فثمة بع�ض العنا�رص امل�شرتكة
بينهم التي ت�ؤثر يف احلقوق التي يحميها القانون اجلنائي .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن يكون �أحد الأهداف
الأ�سا�سية للإجراءات الق�ضائية هو حتقيق �إعادة �إدماج ال�ضحايا يف الأو�ضاع التي كانت قائمة وقت
ارتكاب اجلرمية .و�أكّد �صائغو هذه املبادئ التوجيهية �أي�ضا على �أهمية التعاون الدويل.
أقرت القمة الق�ضائية الأمريكية-الإيبريية الرابعة ع�رشة "لوائح برازيليا التنظيمية املتعلّقة بتمكني
 -35و� ّ
وتت�ضمن هذه اللوائح تو�صيات تدعو الدول الأع�ضاء �إىل حت�سني
امل�ست�ضعفني من الو�صول �إىل العدالة".
ّ
�إمكانية و�صول امل�ست�ضعفني �إىل العدالة.
معرفون على �أنهم الأ�شخا�ص الذين يالقون �صعوب ًة �شديد ًة يف ممار�سة حقوقهم
 -36و"امل�ست�ضعفون" ّ
املعرتف لهم بها ممار�سة كاملة لأ�سباب ثقافية �أو بدنية �أو نف�سانية تُعزى ،على �سبيل املثال� ،إىل وقوعهم
معرفة على �أنها � ّأي �شخ�ص طبيعي �أ�صيب ب�أ�رضار جراء فعل �إجرامي،
�ضحايا لـ"الإيذاء" .و"ال�ضحية" ّ
مبا يف ذلك الأ�رسة املبا�رشة لل�ضحية �أو �أولياء �أمرها .ويُعترب �أقرباء ال�ضحية التي القت حتفها بطريقة
عنيفة "�ضحايا يف حالة ا�ست�ضعاف" �إذا كانوا يواجهون قيودا يف اجتناب �أو تخفيف الأ�رضار الناجمة عن
الأفعال الإجرامية (الإيذاء الأ�سا�سي) �أو عن احتكاكهم بنظام العدالة (الإيذاء الثانوي).
( )38التقرير النهائي عن وقائع االجتماع الرفيع امل�ستوى ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا حول �ضحايا الإرهاب� 14-13 ،أيلول/
�سبتمرب  .2007والتقرير متاح يف املوقع ال�شبكي التايل.http://www.osce.org/odihr/30781 :
( )39انظـ ــر املوقــع ال�شــبكي الت ــايلhttp://www.aiamp.net/sistema/UserFiles/File/GUIAS%20Ingles.6%20de%20 :
.octubre.%20pdf.pdf
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تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

 -37وتو�صي اللوائح التنظيمية املذكورة بالرتويج لثقافة قانونية تنطوي على �إتاحة املعلومات الأ�سا�سية
عن الإجراءات واملتطلبات ل�ضمان الو�صول الفعلي �إىل العدالة ،كما تنطوي على �إتاحة �إمكانية الو�صول
املتخ�ص�ص والعايل اجلودة ،وذلك باملجان� ،إذا �أمكن ذلك .وهذا ما يقت�ضي
�إىل الدعم القانوين التقني
ّ
وتخ�ص�ص الق�ضاة وممثلي اال ّدعاء واملحامني العموميني واملحامني امل�ستقلني وغريهم من املوظفني
تدرب
ُّ
ُّ
املدنيني العاملني يف نظام �إقامة العدل .وتقرتح اللوائح التنظيمية ،ف�ضال عن ذلك ،تب�سيط املتطلبات
وتخ�ص�ص املهنيني.
واال�ستمارات ،وزيادة �رسعة الإجراءات ،وزيادة التن�سيق داخل امل�ؤ�س�سات وفيما بينها،
ّ
 -38ويجب ،خالل الإجراءات� ،أن يُطلع الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفون على جميع اجلوانب املتعلّقة بهم ،مبا يف
متخ�ص�صة،
تعر�ض �أمنهم للخطر .ويجب �أي�ضا �أن يح�صلوا على م�ساعدة
ِّ
ذلك املخاطر القائمة والتي قد ِّ
مبا يف ذلك امل�ساندة النف�سانية .ويجب �أن تُتخذ التدابري الالزمة لكي يتفادى ال�شخ�ص امل�ست�ضعف
االحتكاك بامل ّتهم ،و�أن تُع ّقد الإجراءات الق�ضائية يف الوقت املنا�سب .ويجب �أي�ضا حماية خ�صو�صية
�شجع هذه اللوائح على التعاون الدويل و�إجراء البحوث وعلى و�ضع �أدلّة
ال�شخ�ص امل�ست�ضعف وبياناته .وتُ ِّ
ت�شجع على تعميم التو�صيات.
للممار�سات القطاعية اجليدة ،كما ِّ

دال-

ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب

 -39ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب )40(،التي اعتُمدت يف �أيلول�/سبتمرب  ،2006هي
�صك �شامل ي�ستهدف تعزيز تن�سيق اجلهود الوطنية والإقليمية والدولية يف الت�صدي للإرهاب .وتتخذ
اال�سرتاتيجية نهجا �شامال يعالج �أربع دعائم ،هي� :أوال) تدابري معاجلة الظروف املف�ضية �إىل انت�شار
الإرهاب؛ وثانيا) تدابري منع الإرهاب ومكافحته؛ وثالثا) تدابري بناء قدرات الدول على منع الإرهاب
ومكافحته وتعزيز دور الأمم املتحدة يف هذا ال�صدد؛ ورابعا) تدابري �ضمان احرتام حقوق الإن�سان للجميع
و�سيادة القانون ك�أ�سا�س جوهري ملكافحة الإرهاب.
 -40وتُ�ؤكّد الدعامتان الأوىل والرابعة حتديدا على توفري الدعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية .فتتناول
وت�شجع الدول الأع�ضاء
الدعامة الأوىل م�س�ألة جتريد �ضحايا الأعمال الإرهابية من هويتهم الإن�سانية،
ّ
على النظر يف �إقامة نظم وطنية للم�ساعدة تعمل على تلبية احتياجات �ضحايا الأعمال الإرهابية و�أ�رسهم
ت�شدد الدعامة الرابعة على �رضورة تعزيز حقوق
وتي�سرِّ �إعادة حياتهم �إىل جمراها الطبيعي )41(،بينما ِّ
()42
�ضحايا الأعمال الإرهابية وحمايتها.
جمرد م�س�ألة
 -41ومل تَ ُعد �رضورة تعزيز ما توفره الدول الأع�ضاء من دعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ّ
�ضمري حي وت�ضامن �إن�ساين ،بل �أ�صبحت �أي�ضا جزءا �أ�سا�سيا من �سيا�سة عاملية ملكافحة الإرهاب .وهذا
ما ي�شمل تعزيز دور ال�ضحايا وت�سليط ال�ضوء عليهم يف تدابري ت�صدي العدالة اجلنائية للإرهاب ،وذلك
كجزء من املجهود الأكرب الذي تبذله الأمم املتحدة لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية.

( )40اعتُمدت يف � 8أيلول�/سبتمرب  2006يف �شكل قرار للجمعية العامة وخطة عمل مرفقة به ) .(A/RES/60/288وقد راجعتها
وحدثتها يف � 5أيلول�/سبتمرب  (A/RES/62/272) 2008ويف � 8أيلول�/سبتمرب .(A/RES/64/297) 2010
اجلمعية العامة ّ
( )41ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ،املرفق الأول ،الفقرة .8
( )42ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة ،املرفق الرابع.
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 -42ويركّز هذا املن�شور على تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية كجانب حا�سم
الأهمية من جوانب دعم الدولة لل�ضحايا ،الذي ي�شكّل بدوره جزءا ال يتج ّز�أ من العمل امل�ضطلع به على
نطاق منظومة الأمم املتحدة لدعم ال�ضحايا بقيادة فرقة العمل التابعة للأمم املتحدة واملعنية بتنفيذ
تدابري مكافحة الإرهاب ،وهو ما يكفل اتباع نهج متكامل يف منظومة الأمم املتحدة برمتها.
 -43وقد �أُن�شئت فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب يف عام  2005ل�ضمان التن�سيق
والرتابط عموما يف اجلهود التي تبذلها منظومة الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب ،وتتك ّـون من
 31هيئة من هيئات الأمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية ،مبا يف ذلك مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية .وا�ستهلّت الفرقة ،مبوجب ا�سرتاتيجية دعم تنفيذ املهام امل�سندة �إليها ،عددا من
()43
املبادرات الداعمة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية.
 -44وعلى وجه التحديد ،عقد الأمني العام للأمم املتحدة بان كي-مون ،يف �أيلول�/سبتمرب  ،2008ندوة
حول دعم �ضحايا الإرهاب .واجتمع يف هذه الندوة معا ،ولأول مرة� ،ضحايا وخرباء وممثلون عن الدول
الأع�ضاء واملنظمات الإقليمية واملجتمع املدين وو�سائط الإعالم على امل�ستوى العاملي .وكان الغر�ض من
هذه الندوة هو �إعطاء وجه و�صوت ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ،و�إتاحة منتدى للتباحث يف اخلطوات
العملية الكفيلة مب�ساعدة ال�ضحايا على جتاوز حمنتهم ،وتبادل املمار�سات الف�ضلى يف هذا ال�صدد.
 -45و�أ�سفرت الندوة عن تقرير حمل ثماين تو�صيات من امل�شاركني ب�ش�أن كيفية حت�سني الدعم املق ّدم �إىل
�ضحايا الأعمال الإرهابية وهي:
•  �إقامة مركز افرتا�ضي للتوا�صل واالت�صال وا�ستقاء املعلومات من �أجل �ضحايا الأعمال الإرهابية
ومقدمي اخلدمات واملجتمع املدين.
وامل�س�ؤولني احلكوميني واخلرباء
ّ
•  تعزيز ال�صكوك القانونية على امل�ستويني الدويل والوطني ،مع �إعطاء �ضحايا الأعمال الإرهابية
و�ضعا قانونيا وحماية حقوقهم.
•  �إن�شاء خدمات �صحية ي�سهل الو�صول �إليها وميكنها تزويد ال�ضحايا بدعم �شامل يف الأمد
واملتو�سط والطويل.
الق�صري
ِّ
•  �إن�شاء فريق دويل لال�ستجابة ال�رسيعة من �أجل تقدمي الدعم �إىل ال�ضحايا.
• تقدمي الدعم املايل �إىل ال�ضحايا.
املوجهة �ضدها و�أ�رس
•  حت�سني قدرة الأمم املتحدة على م�ساعدة الناجني من الهجمات الإرهابية
ّ
املوظفني الذين يُقتلون �أو ي�صابون يف هذه الهجمات.
• اال�ضطالع بحملة توعية عاملية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية.
• حت�سني التغطية الإعالمية ل�ضحايا الأعمال الإرهابية.
وي�سهم هذا املن�شور يف تنفيذ التو�صية الداعية �إىل تعزيز ال�صكوك القانونية على امل�ستويني الدويل
()44
والوطني دعما لل�ضحايا.
( )43التقرير متاح يف املوقع ال�شبكي التايل:
.Victims%20of%20Terrorism.pdf
(� )44إ�ضافة �إىل ذلك� ،سيُك ِّمل هذا املن�شور م�ساعي فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب يف �سبيل �إعداد خال�صة
وافية للممار�سات الف�ضلى املتبعة يف دعم �ضحايا اجلرائم الإرهابية واجلرائم الأخرى املت�صلة بها بح�سب تعريفها يف القوانني الوطنية
والدولية .وقد و�ضع مفهوم هذه اخلال�صة الوافية �أثناء حلقة عمل للخرباء ُعقدت يف �سرياكوزا� ،إيطاليا ،يومي  2و 3كانون الأول/دي�سمرب
 2010ون ُِّظمت باال�شرتاك بني فرقة العمل واملعهد الدويل للدرا�سات العليا يف العلوم اجلنائية .وعالوة على ذلك� ،رشعت فرقة العمل يف
بوابة �شبكية �ضمن املوقع ال�شبكي الرئي�سي لفرقة
�إعداد درا�سة ب�ش�أن تقدمي الدعم املايل �إىل �ضحايا الإرهاب ويف التح�ضري �أي�ضا لإن�شاء ّ
العمل من �أجل دعم �ضحايا الإرهاب .وت�أتي كلتا املبادرتني على �سبيل متابعة الندوة.
http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20
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تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

هاء-

تدابري العدالة اجلنائية وتو�سيع نطاق امل�ساعدة
املقدمة �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية
َّ

َّ �  -46إن تدابري العدالة اجلنائية هي ،من بني خمتلف تدابري الت�صدي للأعمال الإرهابية ،رد الفعل
الفعال والطويل الأمد املت�سق مع �سيادة القانون �إزاء ظاهرة لن يُطلق عليها يف نهاية املطاف �سوى
الوحيد ّ
ا�سم الفعل الإجرامي .وينبغي للدول الأع�ضاء ،عندما تقوم بتعزيز فعالية نظم العدالة اجلنائية لديها،
وخ�صو�صا فيما يتعلّق بقدرتها على الت�صدي للجرائم الوا�سعة النطاق� ،أن تويل اهتماما خا�صا للدعم
املقدم �إىل ال�ضحايا وللتحديات اخلا�صة التي يواجهها �ضحايا الأعمال الإرهابية.
ّ
 -47وهذا الرتكيز املع ّزز على دعم ال�ضحايا من وجهة نظر العدالة اجلنائية ال يُق�صد به التقليل من
�أهمية امل�ساعدة الأعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ،بل يُق�صد به ،على �سبيل املثال ،تدريب �أفراد ال�رشطة
وموظفي العدالة ل�ضمان �أن تكون امل�ساعدة منا�سبة وفورية ومتفقة مع احتياجات ال�ضحايا .ويتطلّب
الدعم الفعاّل لل�ضحايا �أي�ضا ،بخالف �إجراءات العدالة اجلنائية� ،أن تكون امل�ساعدة املادية والطبية
والنف�سانية واالجتماعية ال�رضورية ،مبا يف ذلك املعلومات عن اخلدمات ال�صحية واالجتماعية املوفّرة،
متاحة على امل�ستوى الوطني )45(.وينبغي �أن يكون نظام العدالة اجلنائية ودوره يف دعم �ضحايا الأعمال
الإرهابية جزءا من �إجراءات �أو�سع لتقدمي امل�ساعدة والدعم �إىل ال�ضحايا يف جميع اجلوانب.
 -48وينبغي املالحظة � َّأن امل�سائل املتعلّقة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية مندرجة يف جمال �ضحايا اجلرمية
بوجه عام .وال�ضحايا لي�سوا جمموعة متجان�سة من الأفراد ينبغي �أن تتلقى رزمة "ثابتة" من الدولة .بل
معينني �أو
ينبغي للدول التي توفر امل�ساعدة والدعم �أن ت�سعى �إىل تطويع التدابري الحتياجات �ضحايا ّ
معينة من ال�ضحايا (انفراديا� ،أو جماعيا عند االقت�ضاء) .وبهذا املعنى ،ينبغي �أن توفَّر احلماية
جمموعات ّ
املهم الت�أكيد على الدور اجلوهري الذي ت�ؤديه
مبجرد الوقوف على احتياجاتهم .ومن
حلقوق ال�ضحايا
ّ
ّ
معاملة �ضحايا الأعمال الإرهابية معاملة حمرتمة يف ا�سرتاتيجية وطنية ملنع تنامي الأو�ضاع املف�ضية �إىل
الإرهاب وعواقبه �أو للتقليل منها ما �أمكن ،عالوة على دور ال�ضحايا احلا�سم الأهمية يف كفالة فعالية
التحقيق يف ق�ضايا الإرهاب وحماكمة اجلناة.
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة وخا�صة �ضحايا انتهاكات
 -49والعالقة بني �ضحايا الإرهاب و�ضحايا
ّ
حقوق الإن�سان ،وا�ضحة؛ ومع ذلك ال يوجد ارتباط مبا�رش بني هذه الفئات .وعلى �أقل تقدير ،يجب �أن
تكون النظم واملخططات الوطنية التي تعالج هذه الأنواع من العنف مك ِّملة ومع ِّززة لبع�ضها البع�ض بغية
املعينة.
حماية احلقوق الفردية.
ّ
ولكن اختيار �أن�سب نظم احلماية يتوقف على الظروف ّ
 -50ويجب �أي�ضا الت�أكيد على الت�شابه بني حالة �ضحايا الأعمال الإرهابية وحالة �ضحايا احلروب،
لي�س فيما يتعلّق بطبيعة ما ي�صيبهم من �رضر بدين ونف�سي فح�سب ،بل ومن حيث �أ�شكال اجلرب املرتتبة
على الإجراءات اجلنائية �أي�ضا ،مبا � َّأن املالحقة الق�ضائية ملرتكبي جرائم احلرب وجرائم الإرهاب يجب
�أن تُن ّفذ باالمتثال للأطر القانونية الوطنية والدولية والآليات ذات ال�صلة .وهذا الت�شابه وا�ضح ف�ضال
عن ذلك وعلى وجه اخل�صو�ص يف حالة العمل الإرهابي املرتكب يف النـزاع امل�سلّح ،ل َّأن هذا العمل يُعترب
جرمية حرب.

والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ) ،(A/RES/40/34الفقرات
(� )45إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
� 14إىل .17

ثاني ًا -اخللفية :جهود مكافحة الإرهاب واملعايري والقواعد الدولية القائمة املت�صلة ب�ضحايا اجلرمية

 -51واحرتام حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية ال ي�شمل فح�سب مرحلة
املحاكمة ،بل ي�شمل �أي�ضا مرحلتي التحقيق والنطق باحلكم وما بعد ،بغية منع الإيذاء املزدوج .ومع
م�صممة مبا يتنا�سب وهياكل النظام القانوين
املقدمة �إىل ال�ضحايا
ذلك ،يجب �أي�ضا �أن تكون امل�ساعدة
ّ
ّ
واالجتماعي للدولة املعنية .وعلى �سبيل املثال� ،أكّد امل�ساهمون يف هذا املن�شور على �أنه ينبغي ،يف حالة �أي
عمل �إرهابي� ،أن يتلقى ال�ضحايا العالج الطبي باملجان كدليل على دعم الدولة حلقوق الإن�سان الواجبة
لهم .ولكن يف نظم على غرار نظام اململكة املتحدة ،حيث العالج الطبي متاح باملجان لل�سكان ككل ،يكون
من حق �أي �شخ�ص يحتاج �إىل عالج طبي يف حاالت "احلوادث والطوارئ" �أن يح�صل عليه بف�ضل اخلدمة
ال�صحية الوطنية "املجانية" .ويف هذا ال�صدد ،ميكن البحث فيما �إذا كان ينبغي توفري العالج للجميع
ب�رشوط واحدة بناء على مبد�أ عدم التمييز� ،أو ما �إذا كان يحتمل وجود حجة وجيهة لإيالء الأولوية يف
العالج الطبي ل�ضحايا الأعمال الإرهابية كو�سيلة للتعبري عن دعم الدولة الحتياجاتهم اخلا�صة.

واو-

النظم القانونية الوطنية املختلفة و�آثارها
على دعم ال�ضحايا

 -52من الوا�ضح � َّأن مراعاة الت�رشيعات واملمار�سات الوطنية املتعلّقة مبعاملة ال�ضحايا يف نظام العدالة
جمردة ،بل يجب �أن تحُ رتم فيها خ�صو�صيات النظم الوطنية .فاختيار النموذج
اجلنائية لي�ست عملية ّ
الإجرائي ،على �سبيل املثال ،من بني النماذج التي ت�أخذ يف الغالب �إما بنظام املحاكمة احل�ضورية و�إما
أعم ،دورهم يف املحاكمة
يقرر �شكل م�شاركة ال�ضحايا كما قد ِّ
يقرر ،ب�صورة � ّ
بنظام التحقيق والتحري ،قد ّ
اجلنائية .كذلك ،يختلف نطاق تطبيق احلق يف التعوي�ض اختالفا كبريا ،مع �أخذ العالقة بقانون الت�أمني
يف احل�سبان .وقد يكون القانون الإداري مك ِّمال لقانون الإجراءات اجلنائية ،بل قد يكون الإطار املعياري
الرئي�سي لدعم ال�ضحايا .وير ِّكز هذا املن�شور على جوانب العدالة اجلنائية ولكنه قد ي�شري جانبيا �إىل
جماالت قانونية �أخرى بق�صد التعريف باختيارات الدول الأع�ضاء يف تطبيق املعايري والقواعد الدولية
املتعلّقة بدعم ال�ضحايا.
 -53ومن اجلدير باملالحظة � َّأن لدى العديد من النظم القانونية �أحكاما ت�رشيعية تتعلّق بحقوق ال�ضحايا.
وهذا ما ينطبق ،مثال ،على كندا والواليات املتحدة حيث توجد �أي�ضا حركة جمتمع مدين ت�سعى �إىل
احل�صول على حقوق د�ستورية لل�ضحايا .ويف النماذج التي ت�أخذ بنظام املحاكمة احل�ضورية ،وعلى
الأخ�ص حيثما يكون لتكاف�ؤ و�سائل الدفاع بني جانبي اال ّدعاء والدفاع �أهمية مركزية ،تكون م�شاركة
ال�ضحايا حمدودة من �أجل �ضمان االحرتام حلقوق امل ّتهم ،التي كثريا ما تكون لها مكانة د�ستورية ،امتثاال
للمعايري الدولية )46(.ويُبينِّ التجميع احلايل للأمثلة امل�أخوذة من الت�رشيعات الوطنية � َّأن عدة دول �أع�ضاء
تعالج حقوق ال�ضحايا و�آليات الإنفاذ على امل�ستوى الت�رشيعي.

( )46يجب املالحظة �أنه لي�س لدى اململكة املتحدة د�ستور مكتوب ،وبالتايل ،ال تن�ش�أ م�س�ألة التمييز بني احلقوق الت�رشيعية واحلقوق
الد�ستورية يف �إنكلرتا وويلز .ويجب �أن يُذكر � َّأن قواعد اململكة املتحدة غري املكتوبة (�أي قانون ال�سوابق الق�ضائية) ال تعرتف حتديدا
بحقوق ال�ضحايا .ومبا � َّأن با�ستطاعة قانون ال�سوابق الق�ضائية ،بهذا املعنى� ،أن ي�ضع �سوابق ي�ستند �إليها العديد من القرارات الق�ضائية
بد من املالحظة �أنه درجت العادة على �إيالء اهتمام �أكرب حلقوق املتهمني منه حلقوق ال�ضحايا.
الالحقة ،فال ّ
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ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية
على ال�صعيد الوطني
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،لعام
َّ �  -54إن �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة .ومع
 )47(،1985هو �أهم وثيقة دولية ت�ضع معايري ملعاملة �ضحايا اجلرمية
ّ
ذلك ،ففي الت�رشيعات واملمار�سة ال تزال معظم �أحكام هذه الوثيقة بعيدة عن التنفيذ الكامل .و�إ�ضافة
�إىل حقوق �ضحايا اجلرمية �أثناء الإجراءات اجلنائية �أو فيما يتعلّق بهذه الإجراءات ،وهي احلقوق التي
درجت الدول الأع�ضاء على الن�ص عليها يف قوانني ت�رشيعية ،يتبينَّ من هذا املن�شور �أنه مل يُجمع الكثري من
املمار�سات التي تُعنى حتديدا ب�ضحايا الأعمال الإرهابية كنتيجة لإعمال تلك احلقوق .وحتى يف مناطق
العامل التي و�ضعت فيها ت�رشيعات �إجرائية حمددة لدعم ال�ضحايا ،ال توجد درا�سات �أو بيانات ت�شري �إىل
مدى تنفيذ تلك املعايري الإقليمية وكيفية تنفيذها.
 -55وبالتايل ،لن تكون � ُّأي درا�سة ا�ستق�صائية،كمية كانت �أو حتى نوعية ،للإعمال الفعلي حلقوق �ضحايا
الأعمال الإرهابية م�رشوعا واقعيا ،خ�صو�صا و� َّأن معظم بلدان العامل يعتمد �أطرا ت�رشيعية عامة يف الغالب.
يت�ضمن هذا املن�شور جمموعة من الت�رشيعات واملمار�سات يف جمال موا�ضيعي ما زال ينبغي �أن يخ�ضع
لذا،
ّ
املتعمق.
ملزيد من التطوير والفح�ص
ّ

�ألف -االعرتاف بو�ضع ال�ضحايا داخل
نظام العدالة اجلنائية
-1

اعتبارات عامة

 -56ي�ستند النهج املتمحور حول ال�ضحية يف نظام العدالة اجلنائية �إىل االفرتا�ض ب� َّأن مالحقة املجرمني
ق�ضائيا ومعاقبتهم ،مبن فيهم امل�شتبه بارتكابهم �أعماال �إرهابية ،لي�س �أمرا كافيا ل�ضمان اتخاذ العدالة
جمراها واتخاذ العدالة اجلنائية التدبري املنا�سب .فال ميكن �أن يُعترب � ُّأي نظام يكتفي مبعاقبة املدانني
بارتكاب �أعمال �إرهابية ويتجاهل يف الوقت نف�سه احتياجات ال�ضحايا وم�صاحلهم نظاما يفي ب�أهدافه
يف �ضوء املرحلة الراهنة من تطوير القانون الدويل .يُ�ضاف �إىل ذلك � َّأن تقدمي الدعم �إىل �ضحايا الأعمال
ت�صديا لتجريد ال�ضحايا من الهوية الإن�سانية وميكن اعتبارها
الإرهابية هو �أهم م�ساهمة تقدمها الدول
ِّ
عن�رصا �أ�سا�سيا من عنا�رص ا�سرتاتيجيات مكافحة الإرهاب .وهكذا يكون �إدراج احتياجات ال�ضحايا
وم�صاحلهم يف املحاكمات اجلنائية �أمرا حا�سم الأهمية .ويقت�ضي هذا االعرتاف اعتماد قرارات على
معينني �صفة ال�ضحية.
�صعيدي ال�سيا�سة العامة والت�رشيع من �أجل منح �أ�شخا�ص ّ
 -57وت�شمل االعتبارات يف هذه العملية تعريف من الذي يُعترب "�ضحية" وكذلك معنى االعرتاف
"املنا�سب" بهذه ال�صفة .ففي حاالت تعدد ال�ضحايا وحدوث �أ�رضار وا�سعة النطاق ،قد ال يكون من ال�سهل
التمييز بني ال�ضحايا املبا�رشين وعامة النا�س الذين رمبا يكونون قد ت�أثّروا �سلبا على نحو ما بالفعل
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،الذي
( )47اجلمعية العامة للأمم املتحدة� ،إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
اعتمدته اجلمعية العامة يف  29ت�رشين الثاين/نوفمرب .(A/RES/40/34) 1985
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الإجرامي ،ولكن قد ال يكون لهم بال�رضورة دور يف الإجراءات اجلنائية .ومفهوم ال�ضحايا غري املبا�رشين
معينة بو�صفها جرائم �ضد
وارد يف عدة �أحكام قانونية وطنية .وعالوة على ذلكُ ،ح ِّددت �أفعال �إرهابية ّ
الدولة ،وهو ما يُح ِّول الدولة �إىل الطرف "املجني عليه" مبا�رشة ،على الرغم من � َّأن الأفراد الذين حلقتهم
�أ�رضار تظل لهم م�صلحة يف التحقيقات اجلنائية واملحاكمة.
 -58وقد ُع ّرف "ال�ضحايا" يف الفقرة  1من �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،لعام  ،1985على �أنهم "الأ�شخا�ص الذين �أ�صيبوا ب�رضر ،فرديا �أو جماعيا،
ّ
مبا يف ذلك ال�رضر البدين �أو العقلي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية� ،أو احلرمان بدرجة
كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية ،عن طريق �أفعال �أو حاالت �إهمال ت�شكل انتهاكا للقوانني اجلنائية
التع�سف الإجرامي يف ال�سلطة ".وي�شمل هذا
جترم
النافذة يف الدول الأع�ضاء ،مبا فيها القوانني التي ّ
ّ
يتعر�ض فيها الأ�شخا�ص للأذى نتيجة جرائم مرتكبة من قبل منظمات
التعريف جميع احلاالت التي
ّ
�إرهابية و�أفراد.
 -59وعندما ينجم الإيذاء عن انتهاك قانون حقوق الإن�سان �أو القانون الإن�ساين الدويل �أو قانون
الالجئني ،ينطبق �أي�ضا التعريف الوارد يف الفقرة  8من املبادئ الأ�سا�سية واملبادئ 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:
"ال�ضحايا هم الأ�شخا�ص الذين حلق بهم �رضر� ،أفرادا كانوا �أو جماعات ،مبا يف ذلك ال�رضر البدين
�أو العقلي �أو املعاناة النف�سية �أو اخل�سارة االقت�صادية �أو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم
الأ�سا�سية ،وذلك من خالل عمل �أو امتناع عن عمل ي�شكِّل انتهاكا ج�سيما للقانون الدويل حلقوق
الإن�سان� ،أو انتهاكا خطريا للقانون الإن�ساين الدويل .وعند االقت�ضاء ،ووفقا للقانون املحلي ،ي�شمل
م�صطلح "�ضحية" �أي�ضا �أفراد الأ�رسة املبا�رشة �أو من تعيلهم ال�ضحية املبا�رشة ،والأ�شخا�ص الذين
حلق بهم �رضر �أثناء تدخلهم مل�ساعدة ال�ضحايا املعر�ضني للخطر �أو ملنع تعر�ضهم للخطر".
 -60وداخل جمل�س �أوروبا،
تت�ضمن التو�صية  Rec(2006)8ال�صادرة عن جلنة الوزراء تعريفا لل�ضحية
ّ
والتع�سف يف
يتفق مع معايري الأمم املتحدة ،مثل �إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
ّ
املتكرر والثانوي ،وهو تعريف مهم على وجه اخل�صو�ص
وتت�ضمن �أي�ضا تعريفا للإيذاء
ا�ستعمال ال�سلطة.
ّ
ّ
يف �سياق تقدمي امل�ساعدة �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية.
 -61وت�ستخدم عدة ت�رشيعات وطنية م�صطلح "ال�ضحايا" دون تعريفه .ويبدو ذلك كافيا فقط يف
احلاالت غري املع ّقدة التي يكون فيها عدد �ضحايا الفعل الإجرامي حمدودا وقابال للقيا�س الكمي.
 -62واجلدير باملالحظة � َّأن الإطار املعياري للمحكمة اجلنائية الدولية ي�شمل تعريفا عري�ضا لـ"ال�ضحايا"،
املت�رضرين بفعل ارتكاب � ِّأي جرمية تدخل يف نطاق اخت�صا�ص
�إذ ي�صفهم بـ"الأ�شخا�ص الطبيعيني
ّ
تتعر�ض ل�رضر مبا�رش يف � ٍّأي من
املحكمة ".و"يجوز �أن ي�شمل لفظ 'ال�ضحايا' املنظمات �أو امل�ؤ�س�سات التي ّ
ممتلكاتها املكّر�سة للدين �أو التعليم �أو الفن �أو العلم �أو الأغرا�ض اخلريية ،واملعامل الأثرية وامل�ست�شفيات
()48
وغريها من الأماكن والأ�شياء املخ�ص�صة لأغرا�ض �إن�سانية".

( )48القاعدة  85من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة اجلنائية الدولية.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

 -63ونطاق تعريف ال�ضحايا لغر�ض ح�صولهم على احلقوق التي تن�ص عليها الت�رشيعات الوطنية م�س�ألة
متكررة ،ل َّأن هذا النطاق قد يختلف عندما يتعلّق الأمر بامل�شاركة يف �إجراءات املحاكمة �أو الو�صول
�إىل املعلومات �أو احلماية �أو التعوي�ض .ومثال املحكمة اجلنائية الدولية ،التي �أدخل نظامها الأ�سا�سي
الت�أ�سي�سي تدابري مبتكرة لتقدمي الدعم �إىل �ضحايا اجلرائم التي تدخل يف نطاق اخت�صا�صها ،يبينِّ مدى
مميزة من �أجل الت�أهل ل�صفة ال�ضحية لأغرا�ض التدخل يف املحاكمة �أو اال�ستفادة من
احلاجة �إىل معايري َّ
()49
التدابري احلمائية �أو اكت�ساب احلق يف جرب ال�رضر.
 -64وبح�سب ما ت�ؤكّده املعايري الدولية والإقليمية مرارا وتكرارا ،ال يُخ ّل االعرتاف بحقوق ال�ضحايا
املدعى عليهم .وغني عن البيان � َّأن من حق ال�شخ�ص املتهم �أن يح�صل على حماكمة عادلة
ب� ٍّأي من حقوق ّ
بغ�ض النظر عن اال�ستنكار العام .ومن الأهمية مبكان �أن يُحرتم مبد�أ افرتا�ض الرباءة .فتعريف �ضحايا
معينة من �أعمال العنف ينطوي بداهة� ،إىل حد ما ،على حكم م�سبق ب�ش�أن احلدوث الفعلي لتلك
�أ�شكال ّ
الأعمال ،وهو �أمر لي�س حتى حمل نقا�ش يف معظم احلاالت .ومع ذلك ،يجب �أ ّال ينطوي بداهة على حكم
معينة.
معينني �أو منظمات ّ
م�سبق ب�ش�أن م�س�ؤولية �أ�شخا�ص ّ
 -65ولكي يت�سنى �ضمان حماكمة عادلة ،يجب �إيالء اهتمام خا�ص لتحقيق التوازن بني احلماية
ال�رضورية جدا حلقوق امل ّتهم من ناحية — مبا فيها افرتا�ض الرباءة وتكاف�ؤ و�سائل الدفاع والو�صول
�إىل خدمات دفاع جيدة النوعية — وحقوق ال�ضحايا من الناحية الأخرى .ومن ال�رضوري �أي�ضا منع
الإيذاء الثانوي ،وهو الإيذاء الذي "ال ينتج مبا�رشة عن الفعل اجلنائي ،و�إمنا يحدث من خالل رد فعل
()50
امل�ؤ�س�سات والأفراد جتاه ال�ضحايا".
ويتكبد الناجون من الأعمال الإجرامية و�أفراد �أ�رسهم خ�سائر
ّ
وي�صبحون �أكرث �ضعفا جراء الفعل الإجرامي .لذا ،يجب �أن يحمي الإطار امل�ؤ�س�سي للدولة ،مبا فيه
نظام عدالتها اجلنائية وهيئاتها الإدارية املكلّفة مبهمة م�ساعدة ال�ضحايا ،ه�ؤالء ال�ضحايا من � ِّأي �أعباء
�إ�ضافية ال داعي لها.
 -66وبوجه عام ،ينبغي �أن تعرتف ال�سلطات الق�ضائية ب� َّأن ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املعنيني ت�رضروا
للت�رصف الإجرامي املن�سوب �إىل امل ّتهم ،وذلك لكي يح�رضوا ك�ضحايا يف الإجراءات
كنتيجة مبا�رشة
ّ
اجلنائية ،مبا فيها املحاكمة .وهذا االعرتاف من قبل العدالة اجلنائية وموظفي �إنفاذ القانون بحدوث
�إيذاء هو اخلطوة الأوىل .ولئن كان احتمال �أن يقوم املوظفون الذين يقودون التحقيقات �أو املالحقات
الق�ضائية با�ستجواب ال�ضحايا الناجني من الأعمال الإرهابية �أمرا ميكن توقعه ،فال ينبغي �أن يُخل ذلك
تعر�ضهم للإيذاء الثانوي .و�إذا كان التحقيق �رضوريا للت�أكّد مما �إذا كان
بو�ضعيتهم ك�ضحايا �أو ي�ؤدي �إىل ّ
جراء �أعمال �إجرامية ،فينبغي �أن يُ�ستجوب ه�ؤالء ال�ضحايا ب�أ�سلوب مت� ٍّأن.
ال�ضحايا قد
ّ
ت�رضروا فعال ّ
وعالوة على ذلك ،ينبغي �أ ّال تكون م�س�ألة و�ضع ال�ضحية �أمرا متوقفا ب�شكل مبا�رش �أو متوقفا فقط على
تقرير م�س�ؤولية امل ّتهم عن ارتكاب اجلرم املن�سوب �إليه.
( )49انظر املادة  68من النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ب�ش�أن حماية املجني عليهم وال�شهود وا�شرتاكهم يف الإجراءات،
املتعمق للتحديات التي ي�أتي بها وجود عدد كبري من ال�ضحايا وتطبيقاتها
واملادة  75ب�ش�أن جرب �أ�رضار املجني عليهم .وملزيد من الفح�ص
ّ
يف �إطار عمل املحكمة اجلنائية الدولية ،انظر Carsten Stahn, Héctor Olásolo and Kate Gibson, Participation of victims in Pre-
)Trial proceedings of the ICC (2006؛ وAnne-Marie de Brower and Marc Groenhuijsen, The role of victims in international
) .criminal proceedings (2009وانظر �أي�ضا " "Summaries of public ICC Decisions on Victims 2005-2009يف املوقع ال�شبكي التايل:
.http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Victims/Summaries+of+public+ICC+Decisions+on+Victims
الكتيب الذي �أ�صدره م�ؤخرا مكتب املحامي العام لل�ضحايا ،التابع للمحكمة ،املعنون Representing Victims before the
و�أخريا ،انظر
ّ
 ،International Criminal Court: A Manual for Legal Representativesوهو متاح يف املوقع التايلhttp://www.icc-cpi.int/iccdocs/ :
PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF

(.UNODC, Handbook on Justice for Victims (1999), p. 9 )50
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املحدد ب�ضحايا الأعمال الإرهابية حتى الآن ،و�إىل حد بعيد ،يف
 -67وقد انح�رص االعرتاف القانوين
ّ
جمال التعوي�ض ولي�س يف جمال اال�شرتاك يف الإجراءات اجلنائية �أو حماية ال�ضحايا (حيث يُ ّتبع نهج تناول
كل حالة على حدة) ،كما يتبينّ من هذا املن�شور.
 -68ولغر�ض التعوي�ض ،ا ّتبع عدد من الدول منوذجا من �أجل �ضحايا الأعمال الإرهابية يحاكي النماذج
القائمة لتعوي�ض �ضحايا احلروب من الع�سكريني واملدنيني )51(.وميكن اعتبار ذلك �أمرا مرت ّتبا على
الواجب الأعم الواقع على عاتق الدول واملتمثل يف حماية الأفراد على �أرا�ضيها ،كما ميكن اعتباره اعرتافا
بقيمة الت�ضحية الالطوعية من جانب ال�ضحايا نيابة عن الدولة التي غالبا ما تكون هدف الأعمال
الإرهابية .وهذا النوع من االعرتاف لغر�ض جرب ال�رضر يتفق مع طرائق �أخرى لتقدمي الدعم �إىل ال�ضحايا
تت�سم �أكرث بالطابع الرمزي وال تت�صل مبا�رشة بنظام العدالة اجلنائية ،كتخ�صي�ص �أيام لإحياء الذكرى
وكمنح الأو�سمة ،وقد ثبتت فائدة هذه الطرائق كو�سيلة فعالة ملوا�ساة �ضحايا الأعمال الإرهابية والإعراب
عن تقدير الدولة لهم.
 -69ويُ�شار يف هذا املقام ،على �سبيل املثال� ،إىل النظام الفرن�سي الذي تكون فيه م�شاركة �ضحايا الأعمال
الإرهابية يف الإجراءات اجلنائية منف�صلة متاما عن التعوي�ض الذي قد يمُ نح عن �إ�صاباتهم .وبالإ�ضافة
ملجرد تلقيهم تعوي�ضا ماليا .وعالوة على
�إىل ذلك ،ال يفقد �ضحايا العمل الإرهابي و�ضعيتهم ك�ضحايا
ّ
ذلك ،يَعترب النظام الفرن�سي �ضحايا �أي�ضا كل الأ�شخا�ص الذين كانوا �شهودا على عمل �إرهابي و�أ�صابتهم
جراء ذلك �صدمة نف�سية.
-2

املمار�سة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر
 -70ال�ضحية ،مبوجب قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري ،هي � ُّأي فرد �أ�صابه �شخ�صيا �رضر مبا�رش
()52
معرفة بو�صفها � ّأي �شخ�ص لقي حتفه �أو �أ�صابه �رضر يف
ناجم عن جرمية .و�ضحية العمل الإرهابي َّ
()53
معرفة
�شخ�صه �أو ممتلكاته جراء عمل ارتكبه �إرهابي �أو جماعة �إرهابية .و�ضحية امل�أ�ساة الوطنية ّ
()54
�أي�ضا بو�صفها � ّأي �شخ�ص يُعترب يف عداد املفقودين يف �سياق م�أ�ساة وطنية.

�أرمينيا
املت�رضر (�أي
 -71تُعنى املادتان  58و 59من مدونة الإجراءات اجلنائية الأرمنية لعام  1998بالطرف
ّ
عرف
باملدعني باحلق املدين،
ال�ضحية؛ وتُعنى املدونة �أي�ضا ّ
املعرفني يف املادة  )60وحقوقه وواجباته .وتُ ِّ
ّ
املادة  58الطرف املت�رضر كما يلي:
( )51هذا ما فعلته �إ�سبانيا و�إيطاليا وفرن�سا �إذ �أن�ش�أت هيئات �إدارية م�ستقلة تعامل �ضحايا الإرهاب ،لأغرا�ض امل�ساعدة،
معاملة املحاربني القدامى وامل�شاركني يف النـزاعات الداخلية وعمليات حفظ ال�سالم(see Albrecht and Kilchling, Victims of .

terrorism policies: should victims of terrorism be treated differently? p. 25). See also the Concept of Heads of State of the
).Commonwealth of Independent States of 2006 (available at: http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607

ويف فرن�سا ،كان الدافع �إىل منح �ضحايا الإرهاب يف احلروب الأهلية �صفة ال�ضحية هو الرغبة يف منحهم و�سام "تقدير الأمة" والت�شابه
بني طبيعة الأ�رضار التي يحدثها العمل الإرهابي وطبيعة الأ�رضار الناجمة عن العمل احلربي .ويف هذا ال�سياق ،جتيز املادة  26من
القانون رقم  ،86-90ال�صادر يف  23كانون الثاين/يناير ( 1990العدد  21من اجلريدة الر�سمية ،ال�صادر يف  25كانون الثاين/يناير
 ،1990ال�صفحة  )1009ل�ضحايا الإرهاب التم ّتع باحلقوق واال�ستحقاقات التي توفّر تقليديا ل�ضحايا احلرب الأهلية .انظر الفقرة 340
من هذا املن�شور.
( )52قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري ،املادة .2
( )53انظر املادة  2من املر�سوم  47-99امل� َّؤرخ � 13شباط/فرباير .1999
( )54انظر املادة  27من الأمر رقم  01-06امل� َّؤرخ � 27شباط/فرباير  2006ب�ش�أن تنفيذ ميثاق ال�سلم وامل�صاحلة الوطنية.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

مت�رضرا �إذا وجدت ب�ش�أنه من الأ�س�س ما يدعو �إىل االفرتا�ض ب�أنه �أ�صيب
 -1يعترب ال�شخ�ص
ّ
جراء فعل حمظور مبوجب املدونة اجلنائية.
مبا�رشة ب�رضر معنوي �أو بدين �أو ب�رضر يف ممتلكاته ّ
�سبب له �رضر معنوي �أو بدين مبا�رش بعد انتهاء الفعل
ويعترب مظلوما �أي�ضا � ُّأي �شخ�ص ميكن �أن يُ َّ
املحظور مبوجب املدونة اجلنائية.
املدعي العام �أو
 -2تُ�صدر قرار اعتبار ال�شخ�ص
مت�رضرا هيئة التحقيق �أو يُ�صدره املح ّقق �أو ّ
ّ
املحكمة.
 -72وجتيز املادة  80لهيئة التحقيق — � ّإما املح ّقق �أو امل ّدعي العام �أو املحكمة — �إمكانية االعرتاف
املت�رضر يف احلاالت
ب�أقرباء املجني عليه (ال�ضحية) املتويف �أو الفاقد الأهلية بو�صفهم خلفاء للطرف
ّ
التي يُعربون فيها عن رغبتهم يف ممار�سة حقوق املجني عليه وواجباته �أثناء الإجراءات اجلنائية .ويتم ّتع
ويتحمل كل م�س�ؤولياته ،فيما عدا احلق يف الإدالء بال�شهادة وغريه من
اخللف بكل حقوق املجني عليه
ّ
احلقوق اخلا�صة باملجني عليه �شخ�صيا.

الكامريون
 -73بح�سب املادتني  385و 386من مدونة الإجراءات اجلنائية يف الكامريون ،يُعترب املجني عليه (ال�ضحية)
طرفا مدنيا �أ�صابه �رضر جراء ارتكاب جرمية ،ويجوز له التدخل يف الإجراءات لطلب التعوي�ض .ويحق
قدم طلبا �شفهيا �أو كتابيا يف املحكمة للح�صول على تعوي�ضات .وقا�ضي املحكمة ملزم،
للمجني عليه �أن يُ ِّ
ف�ضال عن ذلك ،ب�أن يطلب �إىل املجني عليه �أن ميار�س هذا احلق .و�إذا اختار املجني عليه االن�سحاب �أو
عدم ال�سري يف املطالبة ،يظل من حقه �إقامة دعوى مدنية.

كندا
 -74بح�سب املادة  2من املدونة اجلنائية الكندية ،ولأغرا�ض التف�سري ،يُعترب � َّأن ال�ضحايا "ي�شملون �ضحية
�أي جرم مزعوم" .وبناء على ذلك ،ال يُ�شرتط �أن ي�صدر حكم ق�ضائي ب�إدانة املتهم ليُعترب �شخ�ص ما �ضحية
جرمية �إرهابية .ولأغرا�ض بيانات الأثر على ال�ضحيةُ ،ع ِّرفت ال�ضحية يف املادة  )4( 722من املدونة
اجلنائية الكندية كما يلي:
()4

لأغرا�ض هذه املادة واملادة  ،)2( 722ال�ضحية ،فيما يتعلّق بجرم ما:

(�أ)
اجلرم؛

يُق�صد بها �أي �شخ�ص �أُحلق به �أذى �أو �أ�ص ـ ــابه �رضر بدين �أو وجداين جراء ارتكاب

(ب)
ت�شمل ،عندما يكون ال�شخ�ص املو�صوف يف الفقرة (�أ) متوفيا �أو مري�ضا �أو عاجزا ب�شكل
�آخر عن الإدالء بالبيان امل�شار �إليه يف املادة الفرعية ( ،)1الزوج(ة) �أو ال�رشيك(ة) مبقت�ضى القانون
العريف �أو �أيا من �أقرباء ذلك ال�شخ�ص� ،أو � ّأي �إن�سان له ،بحكم القانون �أو الواقع ،الو�صاية على
ذلك ال�شخ�ص �أو يكون م�س�ؤوال عن رعايته� ،أو �أيا من ُمعايل ذلك ال�شخ�ص.
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متو�سعا لل�سماح لأفراد الأ�رسة بتقدمي بيانات الأثر على
طبقت املحاكم الكندية هذا التعريف تطبيقا
وقد ّ
ّ
ال�ضحية يف جل�سات النطق باحلكم� ،إىل جانب بيان ال�ضحية املبا�رشة .وف�سرّ ت املحاكم هذا التعريف على
�أنه ي�شمل املنظمات.
 -75ويرد تعريف لل�ضحية �أي�ضا يف قانون الإ�صالحيات والإفراج امل�رشوط ،الذي تخ�ضع له دائرة
ال�سجون الكندية امل�س�ؤولة عن الإ�رشاف على املجرمني على م�ستوى االحتاد� ،سواء املحتجز منهم �أو
يقرر �إن كان �سيُطلق
املوجود يف املجتمع املحلي ،كما يخ�ضع له جمل�س الإفراج امل�رشوط الكندي الذي ّ
�رساح املجرم ليق�ضي ما تبقى من فرتة عقوبته يف املجتمع املحلي .فاملادة  2من هذا القانون تن�ص على
� َّأن "ال�ضحية":

(�أ)

يُق�صد بها � ُّأي �شخ�ص �أُحلق به �أذى �أو �أ�صابه �رضر بدين �أو وجداين جراء ارتكاب جرم ما؛

ويُق�صد بها ،عندما يكون هذا ال�شخ�ص متوفى �أو مري�ضا �أو عاجزا ب�شكل �آخر ،زوج هذا
(ب)
ال�شخ�ص �أو الفرد الـذي يعا�رشه معا�رشة الأزواج �أو الذي كان يعا�رشه على هذا النحو وقت وفاته
وقد م�ضت على هذه املعا�رشة مدة ال تقل عن ال�سنة� ،أو �أيا من �أقرباء ذلك ال�شخ�ص �أو من ُمعاليه،
�أو � ّأي �إن�سان له ،بحكم القانون �أو الواقع ،الو�صاية على ذلك ال�شخ�ص �أو يكون م�س�ؤوال عن رعايته
�أو �إعالته.
وجتيز املادة  )3(26من القانون املذكور لدائرة ال�سجون الكندية �أي�ضا �أن تعترب � ّأي �أ�شخا�ص �ضحايا �إذا
�أُحلق بهم �أذى وق ُِّدمت بذلك �شكوى ،حتى و�إن مل يُحاكم اجلاين �أو يُ َدن باجلرم.
 -76وامل�س�ؤولية عن توفري خدمات ال�ضحايا يف كندا تقع د�ستوريا على عاتق حكومات املقاطعات
عرف ت�رشيعات املقاطعات والأقاليم ال�ضحايا تعريفا وا�سعا لي�شمل ال�ضحايا املبا�رشين و�أفراد
والأقاليم .وتُ ِّ
()55
�أ�رسهم ،على ال�سواء.

كولومبيا
 -77يف  10حزيران/يونيه � ،2011س ّنت احلكومة الكولومبية قانون حماية ال�ضحايا ورد الأرا�ضي �إىل
�أ�صحابها .وي�شكِّل هذا القانون" ،الذي تُر�سى مبوجبه تدابري امل�ساعدة وجرب ال�رضر ل�ضحايا انتهاكات
املكر�سة لبناء ال�سلم
حقوق الإن�سان وخروقات القانون الإن�ساين الدويل" ،عالمة فارقة على طريق اجلهود
ّ
على م�ستوى وطني و�شامل ،كما ي�شكّل تكملة للإطار القانوين القائم املتعلّق بالنـزاع الأهلي امل�سلّح.
 -78وقد درجت الت�رشيعات واجلهود الوطنية ال�سابقة يف كولومبيا على الرتكيز على امل�س�ؤولني عن
انتهاكات حقوق الإن�سان والنـزاع امل�سلّح من �أجل التغلّب على حالة النـزاع ال�سائدة يف البلد .وميثل قانون
حماية ال�ضحايا االعرتاف بال�ضحية كالعب �أ�سا�سي لإحراز تق ّدم نحو ا�ستتباب ال�سلم يف البلد ،ويقت�ضي
�ضمنا حماية وتعزيز حقوق الإن�سان جلميع ال�ضحايا يف �سياق النـزاع امل�سلّح ،مبا يف ذلك تدابري جرب
ال�رضر لبع�ضهم.
 -79ووفقا للإطار الدويل واالنتقايل ،يَعترب هذا القانون �ضحايا ،كلَّ الذين عانوا من انتهاكات حلقوق
الإن�سان منذ  1كانون الثاين/يناير  1985يف �سياق حالة النـزاع امل�سلّح .ويهدف هذا القانون �إىل �إن�شاء
()55
عرف ال�ضحايا على �أنهم ال�ضحية املبا�رشة وكذلك �أبناء وبنات
انظر ،مثال ،قانون حقوق ال�ضحايا يف �أونتاريو ،الذي يُ ِّ
ال�ضحية املبا�رشة املتوفّاة (املتوفّى) �أو الوالد �أو الوالدة �أو املعالون منها (منه) �أو الزوج �أو الزوجة .والقانون متاح يف املوقع التايلhttp:// :
.www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/English/95v06_e.htm

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

�آليات ا�ستثنائية مل�ساعدة ال�ضحايا الذين عانوا من انتهاكات ج�سيمة ومنهجية حلقوق الإن�سان وجرب ما
حلق بهم من �أ�رضار ،وال ي�ستهدف اال�ستعا�ضة ب�شكل دائم عن الآليات العادية للدولة التي ت�ساعد �ضحايا
اجلرائم العامة الأخرى.
وتعرف املادة  132من مد َّونة الإجراءات اجلنائية ال�ضحايا ،لأغرا�ض املدونة الإجرائية ،على �أنهم
-80
ِّ
"�أي �أ�شخا�ص طبيعيني �أو اعتباريني و�أي �أ�شخا�ص �آخرين من �أ�شخا�ص القانون �أ�صيبوا فرديا �أو جماعيا
ب�رضر مبا�رش جراء اجلرمية ".وين�ص احلكم ذاته على � َّأن الت�أهل ل�صفة ال�ضحية ال يتوقف على احتجاز
اجلاين �أو حماكمته �أو �إدانته وال على وجود عالقة �أ�رسية به.
و�س َّن قانون العدالة وال�سلم (القانون  )2005/975من �أجل تي�سري ت�رسيح �أفراد اجلماعات �شبه
ُ -81
الع�سكرية يف البلد ف�ضال عن اجلماعات امل�سلحة خارج القانون .وهو ي�سعى �إىل حتقيق املالحقة الق�ضائية
لأفراد اجلماعات امل�سلحة الذين رف�ضوا �إلقاء ال�سالح ،وبذل اجلهود يف الوقت نف�سه لإيالء االعتبار
الحتياجات ال�ضحايا )56(.وبح�سب �أحكام القانون  ،2005/975يكون الوقوف على احلقيقة حقا �أ�سا�سيا ال
حتري احلقائق املتعلّقة
غنى عنه ويجب �إعماله .ويق�ضي هذا القانون ب�أن ت�سعى التحقيقات الق�ضائية �إىل ّ
بال�ضحايا و�إبالغ �أفراد �أ�رسهم بها ،مع �إيالء اهتمام خا�ص ملكان وجود �ضحايا االختطاف واالختفاء
الق�رسي .وين�ص هذا القانون �أي�ضا على واجب احلفاظ على املعرفة التاريخية لأ�سباب العمليات �شبه
الع�سكرية وتطوراتها وعواقبها (حق الذاكرة) .وعلى �سبيل اال�ستثناء من حق عموم النا�س يف االطالع
حدد هذا القانون ما يلي� :رضورة �ضمان حق ال�ضحايا ال�شباب و�ضحايا العنف
على امللفات التاريخية ،يُ ّ
تعر�ض ال�ضحايا وال�شهود وغريهم من الأ�شخا�ص ل ِّأي �رضر �إ�ضايف
اجلن�سي يف اخل�صو�صية؛ و�رضورة منع ُّ
تعر�ض �أمن ال�ضحايا ل ِّأي خطر .ويتناول القانون � 2005/975أي�ضا باملناق�شة
ال داعي له؛ و�رضورة منع ّ
حق ال�ضحايا يف العدالة ويكفل احلقوق املكفولة يف مد ّونة الإجراءات اجلنائية.
 -82وتوفّر كولومبيا امل�ساعدة الإن�سانية والتعوي�ض ،وامل�ساعدة ال�صحية ،وال�سكن ،والقرو�ض االئتمانية
املدعمة من خالل م�صارف ال�صف الثاين ) ،(Bancoldexوالتعليم ،وبولي�صات ت�أمني على ا�ستخدام
ّ
مركبات اخلدمات العامة .ومن حيث اخلدمات ال�صحية ،تُلزم املادة  168من القانون  100لعام 1993
جميع الكيانات العامة واخلا�صة التي توفّر خدمات �صحية بتقدمي امل�ساعدة الأولية يف حاالت الطوارئ
للجميع ،ب�رصف النظر عن قدرتهم على الدفع .ويتحمل تكاليف هذه اخلدمات �صندوق الت�ضامن
وال�ضمان.

فرن�سا
 -83ما دام ال�ضحايا يح�صلون على التعوي�ض من خالل �صندوق من �صناديق ال�ضمان ،فال
ت�ستهدف الدعوى املدنية دفع التعوي�ض ،بل تُ�ستخدم ك�أداة لتعزيز االعرتاف بحقوق ال�ضحايا
وملكافحة الإرهاب.
 -84وبح�سب املادة  9-2من مد ّونة الإجراءات اجلنائية الفرن�سية ،يكون "ل ِّأي رابطة م�ضى على ت�سجيلها
ب�صفة قانونية خم�س �سنوات على الأقل وقت ارتكاب اجلرمية وت�ستهدف وفق د�ستورها م�ساعدة �ضحايا
املدعي باحلق املدين فيما يتعلّق باجلرائم املندرجة يف
اجلرائم� ،أن متار�س احلقوق املمنوحة للطرف ّ
( )56يجب �إيالء االعتبار يف تف�سري هذا القانون للقرار ال�صادر عن حمكمة كولومبيا الد�ستورية يف � 18أيار/مايو .2006
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نطاق املادة  ،16-706حيثما يكون النائب العام �أو الطرف املجني عليه قد �أقام دعوى ق�ضائية ".وبناء
على طلب الرابطة  ،SOS Attentatا�ستُهل حق الرابطات يف التدخل كطرف مدين نيابة عن ال�ضحايا.
وي�شمل ذلك حق اال�ضطالع بدور الطرف املدين يف جميع الإجراءات املتعلّقة باجلرائم املت�صلة بالإرهاب
(مبا يف ذلك القتل ،وحماولة القتل ،وامل�ساعدة والتحري�ض ،والتمويل) ويف الإجراءات املتعلّقة بجرائم
الرابطات الإجرامية ذات ال�صلة بالأعمال الإرهابية ،كال�شبكات الإرهابية على �سبيل املثال.
()57

 -85وقد دعمت الرابطة املعروفة با�سم � SOS Attentat, SOS Terrorismeضحايا العديد من الأعمال
الإرهابية �إذ �أ�صبحت طرفا مدنيا معهم يف الإجراءات اجلنائية و�أتاحت لهم بذلك فر�صة �أف�ضل للو�صول
�إىل العدالة .وقامت الرابطة بتجميع ال�ضحايا ليتوىل الدفاع عنهم حمام واحد ،وبذلك:
• ي�سرّ ت و�صولهم �إىل املعلومات عن حالة الدعوى وع ّززت العالقات مع القا�ضي؛
•  و�ساعدت ال�ضحايا على �أن ي�صبحوا �أطرافا مدنيني كما �ساعدتهم يف كل الأعمال الورقية
الأخرى ،وذلك ،على �سبيل املثال ،مبركزة طلبات امل�ساعدة القانونية؛
•

ونظّ مت �إحاطات �إعالمية قبل املحاكمة و�أثناءها.

و�أتاحت الرابطة لل�ضحايا �أي�ضا �شبكة من الأطباء العامني والأخ�صائيني ،مبن فيهم علماء النف�س.

()58

 -86كذلك� ،أ ّدت الإجراءات يف بع�ض احلاالت �إىل حماكمات غيابية )59(.ويجيز نظام العدالة اجلنائية
الفرن�سي املحاكمة الغيابية .وعلى الرغم من � َّأن �آلية �إعادة متثيل �أحداث اجلرمية يف املحكمة ال ميكن �أن
تُر�ضي �ضحايا العمل الإرهابي كل الر�ضا ،ف�إنّها تع ّزز االعرتاف بهم ك�ضحايا.
 -87وتن�ص مدونة الإجراءات اجلنائية الفرن�سية �أي�ضا على نظام يق�ضي ب�أن ميتد اخت�صا�ص املحاكم
معينة مدرجة حتديدا يف املواد
اجلنائية الفرن�سية �إىل خارج نطاق احلدود الإقليمية يف �أعمال �إرهابية ّ
� 689إىل  .693وباالت�ساق مع االلتزامات مبوجب ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،يتيح تنفيذ هذا الإجراء
املن�سق �إىل الإجراءات اجلنائية ،ب�رصف النظر عن
ل�ضحايا العمل الإرهابي الواحد �إمكانية الو�صول
ّ
جن�سيتهم.

�إندوني�سيا
َّ �  -88إن اللوائح التنظيمية املتعلّقة بال�شهود وال�ضحايا لي�ست ،عموما ،باجلديدة على النظام القانوين
الإندوني�سي ،الذي يعرتف �إىل حد ما بو�ضع �ضحايا اجلرائم عموما وبدور ال�شهود .انظر ،على �سبيل
املثال ،القانون رقم  1981/8املتعلّق مبدونة الإجراءات اجلنائية ،والقانون رقم  1999/39املتعلّق
بحقوق الإن�سان ،والقانون رقم  1999/31املتعلّق مبكافحة الف�ساد )60(.،والقانون رقم  2000/26املتعلّق
مبحاكم حقوق الإن�سان )61(،والقانون رقم  2002/30املتعلّق مبفو�ضية الق�ضاء على الف�ساد� )62(،ضمن
ت�رشيعات �أخرى.
(ُ )57منح هذا احلق مبوجب قانون  6متوز/يوليه ( 1990املادة  9-2من مدونة الإجراءات اجلنائية).
( )58يُذكر ،على �سبيل املثالَّ � ،أن الرابطة رافقت ما يزيد على  200طرف مدين من ال�ضحايا يف حماكمة مد ّبري عدة هجمات
تفجريية وقعت يف باري�س يف عام .1995
( )59مثلما حدث يف حالة �إدانة �ستة مواطنني ليبيني غيابيا يف عام  1999يف الق�ضية ( UTA DC-10قرار حمكمة اجلنايات يف
باري�س).
( )60انظر املادة  31من القانون رقم  1999/39املتعلّق بحقوق الإن�سان ،والقانون رقم  1999/31املتعلّق مبكافحة الف�ساد.
( )61انظر املادة  34من القانون رقم  2000/26املتعلّق مبحاكم حقوق الإن�سان.
( )62انظر املادة  34من القانون رقم  2002/30املتعلّق مبفو�ضية الق�ضاء على الف�ساد.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

 -89ومنذ عام  ،2003اعتمدت �إندوني�سيا �صكني قانونيني يت�صالن حتديدا ب�ضحايا الإرهاب ،وهما:
القانون رقم  2003/15املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية؛ والالئحة التنظيمية احلكومية رقم 2003/24
واملدعني العامني والق�ضاة من الأعمال الإرهابية الإجرامية.
املتعلّقة ب�إجراءات حماية ال�شهود واملحققني ّ
واملدعني العامني والق�ضاة
ويق�ضي القانون رقم  2003/15ب�أن توفّر الدولة احلماية لل�شهود واملحققني
ّ
()63
لتعر�ضهم لأي
و�أ�رسهم .ويتعينَّ توفري هذه احلماية له�ؤالء الأفراد قبل املحاكمة و�أثناءها وبعدها منعا ّ
()64
�أ�رضار تنال من �سالمتهم البدنية والعقلية ومن ممتلكاتهم.
حمدد مل�صطلح "ال�ضحايا".
 -90ويف الوقت الراهن ،ال يوجد يف مدونة الإجراءات اجلنائية � ّأي تعريف ّ
�إذ تقت�رص املدونة على تعريف "ال�شهود" بو�صفهم الأ�شخا�ص الذين ي�ستطيعون الإدالء ب�شهادة ب�ش�أن فعل
تعر�ضوا له �أو �سمعوا عنه �أو �شاهدوه .ومع ذلك ،تعرتف املدونة مبفهوم رد احلق ورد االعتبار
�إجرامي ّ
فيما يتعلّق ب�أي فعل �إجرامي يجرى ب�ش�أنه القب�ض على املتهمني واحتجازهم وحماكمتهم �أمام املحكمة ثم
تُـب ّـر�أ �ساحتهم يف القرار النهائي التي تتو�صل �إليه املحكمة.
 -91ويرد تعريف ال�ضحايا يف املادة  2-1من القانون رقم  ،2006/13املتعلّق بحماية ال�شهود وال�ضحايا،
بو�صفهم "الأفراد الذين حلقهم �رضر بدين وعقلي و�/أو تكبدوا خ�سارة اقت�صادية جراء انتهاك للقوانني
اجلنائية ".وعلى الرغم من � َّأن �أهداف هذا القانون تقت�رص على "توفري ال�شعور بالأمان لل�شهود
و�/أو ال�ضحايا عند �إدالئهم بال�شهادة يف �إحدى جل�سات املحكمة" )65(،ف� َّإن املادة  3منه تن�ص على � َّأن هذه
احلماية ت�ستند �إىل احرتام الكرامة والقيمة املت�أ�صلني يف كل الأ�شخا�ص ،و�شعورهم بالأمان ،وو�صولهم
مييز هذا القانون بني ال�شهود �أو
�إىل العدالة ،وحتررهم من التمييز ،وحقهم يف �إرجاء تنفيذ احلكم .وال ّ
بني ال�ضحايا على �أ�سا�س جن�سيتهم .وبناء على ذلك ،وبوجه عام ،ميكن اعتبار املواطنني الإندوني�سيني �أو
املواطنني الأجانب �شهودا و�/أو �ضحايا لأغرا�ض القانون.
 -92وال ينبغي �أن يكون الدعم املوفّر ل�ضحايا الأعمال الإرهابية مق�صورا على التدابري الق�ضائية؛
فتو�سيع نطاق االعرتاف مهم اجتماعيا ،وهذا ما يعتمد على الإرادة ال�سيا�سية .ففي احلادث التفجريي
الذي وقع يف جزيرة بايل يف عام  ،2002عملت احلكومة الإندوني�سية بدعم وم�ساعدة من حكومات
ومنظمات دولية على اال�ستجابة فورا ملقت�ضيات احلادث ،مبا يف ذلك بتحديد �أماكن الناجني وجلبهم �إىل
ومتطوعون
ومدت منظمات غري حكومية
بر الأمان ،ونقلهم �إىل �أقرب املرافق الطبية ب�أي و�سيلة متاحةّ .
ّ
�سواح ،يد امل�ساعدة �أي�ضا يف امل�ست�شفيات لتمري�ض ال�ضحايا اجلرحى
من جميع قطاعات املجتمع ،ومنهم ّ
ووفِّرت لل�ضحايا و�أفراد �أ�رسهم واملت�أثّرين بحادث التفجري احتياجاتهم الأ�سا�سية ،كامل�أكل
وموا�ساتهمُ .
وامللب�س وامل�أوى ،و�أُتيحت لهم امل�شورة لتخفيف �آثار ال�صدمة النف�سية .و�شُ ِّيد يف موقع �أندية "�ساري"
املدمرة يف بايل نُ�صب تذكاري للذين فقدوا �أرواحهم يف حادث التفجري .و�شهدت بايل م�أ�ساة مماثلة يف
َّ
عام  .2005وتُقام كل �سنة يف املوقع مرا�سم �إحياء ذكرى احلادثني.

كينيا
املدونة اجلنائية من
 -93لي�س لدى كينيا � ُّأي ت�رشيعات ب�ش�أن الإرهاب وتعتمد ،بالتايل ،على �أحكام
َّ
�أجل املحاكمة على اجلرائم املت�صلة بالإرهاب� .أما �ضحايا اجلرمية فمعرتف بهم يف مدونة الإجراءات
( )63انظر املادة  33من القانون رقم  2003/15املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية.
( )64انظر املادة  34من القانون رقم  2003/15املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية.
( )65انظر املادة  4من القانون رقم  2006/13املتعلّق بحماية ال�شهود وال�ضحايا.
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اجلنائية ،خ�صو�صا يف حماكمات القتل العمد ،حيث تتاح للمت�رضرين فر�صة خماطبة املحكمة ل�رشح
عرف املادة � 329ألِف
كيفية ت�رضرهم من اجلرمية .ولأغر�ض بيانات تو�ضيح الآثار على ال�ضحية ،تُ ِّ
املدونة "ال�ضحايا" ،عندما ت�سفر اجلرمية عن وفاة � ِّأي �شخ�ص �أو �إ�صابته ب�رضر ج�سدي فعلي،
من
ّ
كما يلي:
"ال�ضحية من �أفراد الأ�رسة" ،فيما يتعلّق بجرمية �أ ّدت ب�شكل مبا�رش �إىل وفاة �ضحية �أ�سا�سية ،يُق�صد
بها � ُّأي �شخ�ص كان وقت ارتكاب اجلرمية فردا من �أفراد الأ�رسة املبا�رشة لل�ضحية الأ�سا�سية ][...؛
"الفرد من �أفراد الأ�رسة املبا�رشة لل�ضحية الأ�سا�سية" يُق�صد به:

(�أ)

زوج(ة) ال�ضحية؛

زوج(ة) ال�ضحية بحكم الواقع ،وقد م�ضى عامان على الأقل على معا�رشة هذا ال�شخ�ص
(ب)
لل�ضحية معا�رشة الأزواج؛

(ج)

والد ال�ضحية �أو والدتها �أو الو�صي عليها �أو زوج �أمها �أو زوجة �أبيها؛

(د)	�إبن(ة) ال�ضحية �أو �إبن(ة) زوجها �أو � ُّأي طفل �آخر تكون ال�ضحية الو�صي عليه؛

(هـ)

�شقيق ال�ضحية �أو �شقيقتها �أو �إبن �أو �إبنة زوج �أمها �أو زوجة �أبيها من زواج �سابق؛

"ال�رضر ال�شخ�صي" يُق�صد به ال�رضر اجل�سدي الفعلي �أو املر�ض العقلي �أو ال�صدمة الع�صبية؛
"ال�ضحية الأ�سا�سية" ،فيما يتعلّق بجرمية ما ،يُق�صد بها:

(�أ)

ال�شخ�ص الذي ارتكبت اجلرمية يف حقه؛

(ب)	� ُّأي �شخ�ص كان �شاهدا على حادث العنف الفعلي �أو امله ّدد به� ،أو على الوفاة �أو �إحلاق
ال�رضر اجل�سدي ذي ال�صلة ،وقد �أ�صابه �رضر �شخ�صى كنتيجة مبا�رشة للجرم؛
"ال�ضحية" يُق�صد بها ال�ضحية الأ�سا�سية �أو � ُّأي �ضحية من �أفراد الأ�رسة.

منغوليا
عرف املادة  1-42من قانون الإجراءات اجلنائية املنغويل ال�ضحية �أو املجني عليه بو�صفه "�أي
 -94تُ ِّ
�شخ�ص �أُ�صيب ب�رضر معنوي �أو ب�رضر يف ممتلكاته جراء جرمية ما ".وبح�سب املادة  ،9-1-5يجوز
لل�ضحايا وممثليهم اال�شرتاك يف املحاكمات اجلنائية ،جنبا �إىل جنب مع امل�شتبه به وامل ّتهم وامل ّدعى عليه
واملدعى عليه باحلق املدين وامل ّدعي باحلق املدين (الذي قد
وامل ُدان وممثليهم القانونيني وحمامي الدفاع ّ
يكون ال�ضحية يف الوقت نف�سه) .و�إذا كان املجني عليه متوفّى �أو عاجزا عن التعبري عن رغباته �أو كان
قا�رصا ،كان لأحد �أقربائه احلق يف امل�شاركة يف الإجراءات )66(.وتن�ص املادة  1-18على حق ال�ضحايا
(وحق غريهم من امل�شاركني يف الإجراءات �أي�ضا) يف تلقي امل�ساعدة القانونية.
( )66انظر املادة  1-23من قانون الإجراءات اجلنائية املنغويل.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

بيــرو
 -95تعرتف الت�رشيعات اجلنائية يف بريو بحقوق جميع ال�ضحايا دون � ِّأي متييز مبني على طبيعة اجلرمية
التي جعلت منهم �ضحايا .وت�رسي املد ّونة اجلنائية لعام  1991ومدونة الإجراءات اجلنائية لعام 1940
على الغر�ض املدين ) (objeto civilمن الإجراءات اجلنائية البريوفية .وا�ستنادا �إىل هذه القواعد ،يفي
نظام الإجراءات اجلنائية البريويف ب�إحدى وظائفه الأ�سا�سية ،وهي حماية ال�ضحايا و�ضمان االنت�صاف
املدين حلقوقهم التي انتهكتها اجلرمية املرتكبة .ويُ ِّ
نظم الكتاب ال�ساد�س من املدونة اجلنائية لعام 1991
االنت�صاف املدين ) (Reparación Civilوم�سائل تبعية �أخرى .وتق�ضي املادة  92من الكتاب ال�ساد�س ب�أن
يتقرر االنت�صاف املدين مع العقوبة التي يُحكم بها ،ما يعني �أن ينطق القا�ضي باحلكم� ،آخذا يف االعتبار
ّ
حجم ال�رضر واملعاناة الناجمني عن اجلرمية املرتكبة .ونتيجة لذلك ،ال ت�ؤ ّدي كل اجلرائم �إىل احلكم
حتدد املادة  93نطاق
قرر �أي�ضا امل�س�ؤولية املدنية ملرتكبها .و�إ�ضافة �إىل ذلكّ ،
بعقوبة ما فح�سب ،بل تُ َّ
امل�س�ؤولية املدنية ،مبا يف ذلك (�أ) �إعادة ال�سلع و(ب) تعوي�ض الأ�رضار.
 -96وبهذا ال�صدد� ،رشح قانون ال�سوابق الق�ضائية للمحكمة العليا يف بريو ،الذي �أن�شئ يف جل�سة املحكمة
بكامل هيئتها رقم َّ � ،6-2006-CJ.116أن "الإجراءات اجلنائية الوطنية التي تنظّ مها مد ّونة الإجراءات
اجلنائية ،جتمع بني املطالبة اجلنائية واملطالبة املدنية .وبالتايل ،تفي الإجراءات اجلنائية بكال الهدفني
اجلنائي واملدين .وتن�ص املادة  92من املدونة اجلنائية ن�صا قطعيا ،ويتجاوز الوفاء بهذه الأهداف حدود
جراء ارتكاب اجلرمية،
م�صلحة ال�ضحية  -على � َّأن لل�ضحايا احلق يف التعوي�ض عما �أ�صابهم من �أ�رضار ّ
بينما تكون للنائب العام �صالحية توجيه اتهامات جنائية �إىل اجلناة املزعومني ،وفق ما تن�ص عليه املادة
 1من القانون الأ�سا�سي ).(Ley Orgánica
 -97ومدونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،1940التي تعتمد ب�صورة �أ�سا�سية نظام التحقيق والتحري وال
قيد دور املجني عليه يف الإجراءات اجلنائية املت�صلة برد
تزال نافذة املفعول يف �أجزاء من �أر�ض الوطن ،تُ ّ
احلق .وت�شرتط لهذا الغر�ض �أن يكون هناك اعرتاف ر�سمي م�سبق باملجني عليه كطرف مدين .وبح�سب
املت�رضر ،و�أ�صوله �أو فروعه،
ما تن�ص عليه املادة  ،54ال يجوز �أن ي�شمل الطرف املدين �سوى الطرف
ّ
والزوج �أو الزوجة ،و�أخوته و�أخواته ،و�أقربائه حتى الدرجة الثانية ،و�أبويه �أو �أوالده بالتبني �أو الو�صي
�أو الأو�صياء عليه .ويجوز للذين ال ميار�سون حقوقهم �شخ�صيا �أن ميثلهم وكيل قانوين .ويف هذه احلالة،
ي�ؤدي املجني عليه دورا ثانويا يف الإجراءات اجلنائية .ومع تنفيذ مدونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة
لعام  ،2004حدثت نقلة باجتاه �إن�شاء نظام �شامل حلماية ال�ضحايا يف �إطار النموذج اجلديد القائم على
()67
نظام املحاكمة احل�ضورية.
الفعال بحقوق ال�ضحايا .لذا ،قد يكون من
 -98وال تكفي الت�رشيعات اجلنائية احلالية لالعرتاف
ّ
امل�ست�صوب �أن تُنظَّ م هذه احلقوق على امل�ستوى الإداري ،مثلما جرى يف العديد من بلدان املنطقة.
 -99وبعد مرور ما يزيد على � 20سنة من العنف يف بريو� ،أُن�شئت جلنة احلقيقة وامل�صاحلة مبوجب حكم
�إداري .و�أو�صت هذه اللجنة يف تقريرها اخلتامي ب�أن تنفِّذ الدولة خطة التعوي�ض الكاملة ل�ضحايا الإرهاب،
التي اعتمدت يف متوز/يوليه  .2005و�ستتوىل اللجنة الرفيعة امل�ستوى املتعددة القطاعات (Comisión
) Multisectorial de Alto Nivelم�س�ؤولية هذه اخلطة وم�س�ؤولية �إجراءات الدولة و�سيا�ساتها يف عدة
( )67انظر مد َّونة الإجراءات اجلنائية لعام  ،2004اجلزء .3-2

25

26

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

جماالت :ال�سلم ،والتعوي�ض اجلماعي ،وامل�صاحلة الوطنية ،ف�ضال عن برامج خطة التعوي�ض الكاملة
وتن�سيق هذه اخلطة والإ�رشاف عليها .وت�شمل هذه الربامج ما يلي:
• برنامج تعوي�ض احلقوق املدنية؛
• برنامج التعوي�ض يف جمال التعليم؛
• برنامج التعوي�ض يف جمال الرعاية ال�صحية؛
• برنامج التعوي�ض اجلماعي؛
• برنامج التعوي�ض الرمزي؛
• برنامج تعزيز وتي�سري الو�صول �إىل امل�سكن؛
•  برامج �أخرى ميكن �أن حتظى مبوافقة اللجنة املتعددة القطاعات ،كربنامج التعوي�ض
االقت�صادي لل�ضحايا امل�سجلني يف ال�سجل الفردي.
 -100وال�ضحايا هم ،وفقا لإطار اخلطة ال�شاملة جلرب الأ�رضار� )68(،أفراد �أو جمموعات من النا�س عانوا
من �أفعال انتُهكت فيها معايري حقوق الإن�سان ،كاالختفاء الق�رسي �أو االختطاف �أو الإعدام خارج نطاق
التع�سفي �أو التجنيد الق�رسي �أو التعذيب �أو
الق�ضاء �أو القتل العمد �أو الت�رشيد الق�رسي �أو االحتجاز
ّ
االغت�صاب �أو الوفاة ،وهم �أي�ضا �أقرباء الذين قُتلوا �أو �أُعلن �أنهم مفقودون �أثناء الفرتة املمتدة من �أيار/
مايو � 1980إىل ت�رشين الثاين/نوفمرب  .2000ي�ضاف �إىل ذلك � َّأن ال�ضحايا غري امل�شمولني باخلطة ال�شاملة
جلرب الأ�رضار وي ّدعون باحلق يف التعوي�ض ،يحتفظون دائما بحقهم يف اللجوء �إىل املحاكم .و�أخريا ،ال
يُعترب �أع�ضاء املنظمات التخريبية �ضحايا وال ي�ستفيدون بالتايل من الربامج الآنفة الذكر .وتَعترب اخلطة
ال�شاملة � َّأن امل�ستفيدين هم ال�ضحية ،و�أ�رسة ال�ضحية� ،أو املجموعات التي عانت من انتهاكات حلقوقها
الإن�سانية ك�أفراد ،والذين حلقهم �رضر يف بنيانهم االجتماعي جراء انتهاك حقوقهم اجلماعية .ويتلقى
ه�ؤالء ،واحلالة هذه ،بع�ض اال�ستحقاقات من اخلطة ال�شاملة جلرب الأ�رضار وفق ما تو�صي به جلنة
احلقيقة وامل�صاحلة.
 -101ووفقا لإطار اخلطة ال�شاملة جلرب الأ�رضار ،يُعترب الأ�شخا�ص التايل بيانهم م�ستفيدين �أفرادا:
•  �أقرباء ال�ضحايا املختفـني �أو املتــوفني :وي�شـملــون الزوج(ة) �أو ال�رشيك(ة) والأوالد والأبوين.
•  ال�ضحايا املبا�رشون :وي�شملون امل�رشدين ،والأبرياء الذين ُ�سجنوا ،و�ضحايا التعذيب ،و�ضحايا
االغت�صاب ،والرهائن .كما ي�شملون �أفراد القوات امل�سلّحة و�أفراد ال�رشطة الوطنية يف بريو
و�أع�ضاء جلان الدفاع وال�سلطات املدنية الذين ُجرحوا �أو �أُ�صيبوا بني �أيار/مايو  1980وت�رشين
الثاين/نوفمرب  2000جراء �أفعال منتهكة حلقوق الإن�سان.
•  ال�ضحايا غري املبا�رشين :وي�شملون �أطفال االغت�صاب ،والذين �أُدجموا يف جلنة دفاعية كق�صرّ ،
والذين اعتُربوا خط�أ هاربني من العدالة ب�سبب الإرهاب واخليانة ،وغري املوثَّقني.
(� )68أُن�شئت مبوجب القانون  28592الذي نُ�رش يف جريدة بريو الر�سمية ( )El Peruano Official Gazetteيف  29متوز/
قر القواعد القانونية رقم  ،28592التي نُ�رشت
يوليه  .2005انظر �أي�ضا العنوان اخلام�س من املر�سوم الأعلى رقم  ،015-2006-JUSالذي يُ ّ
يف جريدة بريو الر�سمية يف  6متوز/يوليه .2006
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 -102ويت�ألف امل�ستفيدون اجلماعيون من:
املت�رضرة من العنف،
•  جمتمعات الفالحني وال�سكان الأ�صليني وغريها من املراكز ال�سكانية
ّ
والت�رشد ،وك�رس �أو �رشخ
معينة مثل :كرثة االنتهاكات الفردية ،والتدمري،
وتتميز بخ�صائ�ص ّ
ّ
ّ
امل�ؤ�س�سات العامة ،وفقدان البنية التحتية الأ�رسية و�/أو فقدان البنية التحتية املجتمعية.
امل�رشدين غري العائدين القادمني من املجتمعات املحلية املت�أثرة يف
•  املجموعات املنظمة من
ّ
مواقع �إدماجهم.
واملعوقني .و�سيجري تنفيذ اخلطة ال�شاملة
 -103وتعطى الأولوية لل�ضحايا الأيتام وامل�سنني والأرامل
َّ
جلرب الأ�رضار يف هيئات الدولة على م�ستوى الوزارات واحلكومات الإقليمية واحلكومات املحلية والكيانات
التي يجري تعيينها.

�إ�سبانيا
 -104التعريف العام لل�ضحايا ،يف �إ�سبانيا ،هو الأفراد �أو الأ�شخا�ص االعتباريون الذين �أ�صيبوا ب�رضر يف
حقوقهم التي يحميها القانون ،و�أهمها احلياة وال�سالمة البدنية والعقلية واملمتلكات وال�رشف واحلرية.
مبينة يف املدونة
ويجب �أن يكون مفهوم ال�ضحية مت�صال باالفرتا�ض ب� َّأن الأ�رضار راجعة �إىل ت�رصفات ب�رشية ّ
اجلنائية ،وكذلك عندما تكون هذه الأ�رضار ناجمة عن حوادث عائدة �إىل عوامل ب�رشية �أو �آلية �أو طبيعية.
ومل يكن يف مدونة الإجراءات اجلنائية �إ�شارة �رصيحة �إىل ال�ضحايا حتى جاءت بها التعديالت الأخرية.
�صدقت �إ�سبانيا يف ت�رشين الأول�/أكتوبر  2001على االتفاقية الأوروبية املتعلّقة بتعوي�ض
 -105وقد ّ
�ضحايا جرائم العنف ،التي و�ضعها جمل�س �أوروبا .ويف الوقت نف�سه ،بد�أت احلكومة و�سلطاتها تُظهر
()69
مزيدا من الفهم الحتياجات ال�ضحايا.
 -106وبالقانون اجلديد  2011/29املتعلّق باالعرتاف ب�ضحايا الأعمال الإرهابية وتزويدهم باحلماية
رشع
الكاملة ،امل� َّؤرخ � 22أيلول�/سبتمرب  2011والذي بد�أ نفاذه يف � 23أيلول�/سبتمرب  ،2011يجمع امل� ِّ
متفرقة .ولكي تُن َّفذ
الإ�سباين يف �صك معياري واحد الت�رشيعات التي كانت قائمة من قبل ولكن ب�صورة
ّ
�أحكام القانون  ،2011/29ال بد من �أن تو�ضع جمموعة ح�رصية من اللوائح التنظيمية ،وفق ما ين�ص
عليه القانون نف�سه ،وذلك يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من بدء نفاذه .ومقارنة بالت�رشيعات ال�سابقة ،ين�ص
ونوعية يف ما يحق ل�ضحايا الأعمال الإرهابية من امل�ساعدة والدعم
كمية
ٍ
القانون  2011/29على زيادة ٍ
طبق هذا القانون ب�أثر رجعي وي�شمل الذين وقعوا �ضحية �أعمال �إرهابية من
والتكرمي وتدابري احلماية .ويُ َّ
رشع الإ�سباين �ضحايا الأعمال الإرهابية �أهمية
عام  1960ف�صاعدا .ويف هذا القانون اجلديد ،يعطي امل� ِّ
�سيا�سية باالعرتاف بهم �رصاحة بو�صفهم رموزا لدفاع دولة �سيادة القانون الدميقراطية عن نف�سها يف
مواجهة اخلطر الإرهابي .وهو يَعترب �أي�ضا � َّأن �ضحايا الإرهاب هم �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان؛ وهذه
�سمة تُع ِّزز و�ضع ال�ضحايا القانوين وتن�شئ واجبات قانونية ملزمة للدولة لتكون م�س�ؤولة عن �ضمان جرب
( )69كان القانون  1995/35امل� َّؤرخ  11كانون الأول/دي�سمرب واملتعلّق بتقدمي العون وامل�ساعدة �إىل �ضحايا جرائم العنف وجرائم
انتهاك احلرية اجلن�سية ،عالمة فارقة على طريق تطوير ت�رشيعات الدولة دعما لل�ضحايا .وهذا القانون ال يراعي فح�سب مبد�أ
الت�ضامن ،معتمدا تعريفا وا�سعا لل�ضحية (بحيث ت�شمل ال�ضحايا املبا�رشين وغري املبا�رشين) ،بل �إنه ي�ضع �أي�ضا حجر الأ�سا�س لتنفيذ حق
احل�صول على املعلومات ،ولتوفري امل�ساعدة ال�رضورية ل�ضحايا الإجرام ،وهو ما كان بعد ذلك ب�سنوات مو�ضع تنظيم �أو�سع و�أمنت فيما
يتعلّق ب�ضحايا ما يُعرف بالعنف اجلن�ساين .وال ريب يف � َّأن هذا القانون هو ،باملعايري الراهنة ،قانون مقت�ضب وال يخلو من الثغرات ،ولكن
يجب الت�سليم ب�أهميته للأغرا�ض املبي ّنة �أعاله.
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ال�رضر بالكامل .وي�سعى هذا القانون �إىل تزويد ال�ضحايا بدعم مكتمل ويهتدي مببادئ الذاكرة والكرامة
والعدالة وال�صدق.
 -107وعلى م�ستوى االحتاد الأوروبي ،ويف و�ضع �أحكام معاهدة �أم�سرتدام املتعلّقة ب�إن�شاء منطقة حرية
و�أمن وعدالة ،واملجل�س الأوروبي يف تامبريي ،من الأهمية مبكان الإحاطة علما ب� َّأن القرار الإطاري الذي
عدل مدونة
اتخذه املجل�س الأوروبي يف عام � 2001ألهم العديد من �أحكام القانون  ،2002 /38الذي ّ
ويتوخى م�رشوع قانون ب�ش�أن الإجراءات اجلنائية ُق ِّدم �إىل جمل�س الوزراء يف متوز/
الإجراءات اجلنائية.
ّ
يوليه  2011ت�ضمني القانون الت�رشيعي الإ�سباين كل جوانب القرار الإطاري الآنف الذكر.

جمهورية تنزانيا املتحدة
عرف �ضحايا الإرهاب ،كما ال يوجد تعريف لل�ضحايا
َّ �  -108إن قانون منع الإرهاب لعام  2002ال يُ ّ
عرف املحاكم ال�ضحايا � ّإما تعريفا
يف القانون الإجرائي (قانون الإجراءات اجلنائية) .ونتيجة لذلك ،تُ ِّ
وا�سعا لي�شملوا الأ�شخا�ص املت�أثّرين مبا�رشة باجلرائم ،ك�أن يكون ذلك بفقدانهم احلياة �أو �أحد الأطراف،
ومعاليهم ،و� ّإما تعريفا �أ�ضيق بحيث ال ي�شملون �سوى املت�أثّرين مبا�رشة ،تبعا للحالة.
ُ
 -109ومل حتاكم تنـزانيا �أحدا على ارتكاب �أعمال �إرهابية .فمرتكبو الهجوم التفجريي على �سفارة
الواليات املتحدة يف دار ال�سالم يف �آب�/أغ�سط�س  1998نُقلوا �إىل الواليات املتحدة� ،إذ اعتُرب � َّأن التفجري
ارتُكب على �أر�ض الواليات املتحدة.

هولندا
يت�ضمن � َّأي �أحكام تت�صل حتديدا ب�ضحايا الأعمال
 -110على الرغم من � َّأن القانون الهولندي ال
ّ
الإرهابية ،فهناك عدة ت�رشيعات خم�ص�صة حتديدا لل�ضحايا عموما ،مثل قانون "تريوي" اخلا�ص بال�ضحايا
()70
لعام  1992وقانون حقوق ال�ضحايا لعام .2009

اململكة املتحدة
 -111ي�أخذ نظام العدالة اجلنائية يف �إنكلرتا وويلز( )71بنهج املحاكمة احل�ضورية .وخالل العقد املا�ضي،
�شهدت ال�رشطة ودائرة اال ّدعاء امللكية واملحاكم حتوال حا�سما نحو االعرتاف بدور ال�ضحايا الأ�سا�سي يف
عملية العدالة اجلنائية.
وعندما يقع حادث �إرهابي تنجم عنه وفاة ،يكون جزء من رد الفعل الأويل لل�رشطة هو تبني هوية ال�ضحايا
و�أ�رسهم .ثم تقوم ال�رشطة ،بعد تبينُّ هوياتهم ،بتعيني �ضابط �أو �أكرث لالت�صال بالأ�رس )72(.ولهذا ال�ضابط
عدة وظائف ت�شمل ما يلي:
( )70للمزيد من املعلومات ب�ش�أن هذين القانونني ،انظر الفقرتني  207و 208من هذا املن�شور.
( )71يختلف النظام يف �إنكلرتا وويلز عن نظام �إيرلندا ال�شمالية ونظام ا�سكتلندا .ولدى كل والية ق�ضائية قانونها اخلا�ص
وم�س�ؤولوها القانونيون وق�ضاتها وحماكمها وممار�ساتها .ولئن كانت بع�ض القوانني الت�رشيعية ،مثل القانون املتعلّق بالإرهاب لعام ،2000
م�صممة لتكون نافذة املفعول يف جميع الواليات الق�ضائية يف اململكة املتحدة ،ف�إن ذلك يتحقق (يف العديد من احلاالت) بت�ضمنها �أجزاء
ّ
ومواد تتناول حتديدا �إيرلندا ال�شمالية و�/أو ا�سكتلندا .والواليات الق�ضائية الثالث الآنفة الذكر هي الواليات الق�ضائية الرئي�سية.
( )72للوقوف على دور �ضابط االت�صال بالأ�رس ،انظر التوجيه املوجود يف املوقع ال�شبكي التايل اخلا�ص برابطة كبار �ضباط
ال�رشطة.www.acpo.police.uk/document/criminaljustice/2009/200909CJUFLO01.pdf :
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• توفري معلومات للأ�رسة مبوافاتها بانتظام ب�آخر التطورات؛
•  معاجلة � ِّأي خماوف وم�شاغل قد تنتاب الأ�رسة بخ�صو�ص �سالمتها ،وتي�سري حمايتها �إذا لزم
الأمر؛
•  �إ�سداء امل�شورة املنا�سبة للأ�رسة؛
• حماية الأ�رسة من تطفل و�سائط الإعالم بدون ترخي�ص؛
• تي�سري الو�صول �إىل اخلدمات الطبية وخدمات الدعم� ،إذا كانت الأ�رسة بحاجة �إليها.
ويظل �ضابط االت�صال بالأ�رس يوفر املعلومات وامل�شورة وامل�ساعدة لل�ضحايا و�أ�رسهم طيلة فرتة التحقيقات
التي جتريها ال�رشطة و�أي مالحقة ق�ضائية تليها.
 -112وعند انتهاء حتقيقات ال�رشطة (�أو �أثناءها يف بع�ض احلاالت) ،تبُ ِّت دائرة اال ّدعاء امللكية ،وهي
�ستوجه االتهام �إىل امل�شتبه فيهم وتبد�أ بالتايل
دائرة اال ّدعاء العام الرئي�سية لإنكلرتا وويلز ،فيما �إذا كانت
ّ
يف الإجراءات اجلنائية .وير�أ�س دائرة اال ّدعاء امللكية مدير النيابات العامة ،الذي ميار�س وظائفه ب�صفة
م�ستقلة ولكن حتت �إ�رشاف النائب العام .والنائب العام م�س�ؤول �أمام الربملان عن عمل دائرة اال ّدعاء.
وال تالحق دائرة اال ّدعاء امللكية ق�ضائيا �أي ق�ضية ما مل يوجد من الأدلة ما يكفي لتوفري احتمال واقعي
بالتو�صل �إىل الإدانة وما مل تكن املالحقة تخدم ال�صالح العام .وجتري دائرة اال ّدعاء امللكية املالحقات
الق�ضائية الناجتة عن قراراتها بتوجيه االتهام ،مبا فيها القرارات املتعلّقة باجلرائم الإرهابية )73(.وتتوىل
معاجلة ق�ضايا الإرهاب �شعبة مكافحة الإرهاب يف دائرة اال ّدعاء.
التحول نحو االعرتاف بال�ضحايا وحقوقهم ب�إ�صدار مدونة املمار�سات اخلا�صة ب�ضحايا
 -113و�أُثبت هذا
ّ
اجلرمية ،التي بد�أ نفاذها يف  3ني�سان�/أبريل  2006وز ّودت ال�ضحايا يف الق�ضايا اجلنائية بحق احل�صول
معينة كحد �أدنى .ومل ي�شمل تعريف "ال�ضحية" الوارد يف املدونة الأقرباء املفجوعني .ومن
على خدمات ّ
اخلدمات املوفَّرة مبوجب هذه املدونة �إمكانية االت�صال املبا�رش بدائرة اال ّدعاء امللكية.
 -114ويف عام  ،2007بد�أ العمل مبخطط لالهتمام بال�ضحايا .ومبوجب هذا املخطط ،يعقد امل ّدعون
العامون ،يف بع�ض احلاالت التي حتدث فيها وفاة ،اجتماعات للأ�رس املفجوعة .والغر�ض من هذه
االجتماعات هو �رشح دور دائرة اال ّدعاء امللكية ،والأ�سا�س القانوين لأي اتهامات ،والإجراءات الق�ضائية،
و�سري الق�ضية ،وخمطط "بيان ال�ضحية ال�شخ�صي" امل�رشوح �أدناه بالتف�صيل.
 -115ومنذ بدء العمل باملدونة وخمطط االهتمام بال�ضحايا� ،أكّدت دائرة اال ّدعاء �إ�ضافيا يف معايريها
الأ�سا�سية للجودة( )74على مركزية و�أهمية ال�ضحايا وحقوقهم .وحتدد هذه املعايري الأ�سا�سية للجودة،
البالغ عددها  ،12الأعمال الأ�سا�سية للدائرة وتُبينِّ الطريقة التي ينبغي �أن تدار بها تلك الأعمال .وين�ص
املعيار  7من هذه املعايري على �أن تجُ ري الدائرة تقييما الحتياجات ال�ضحايا وال�شهود ،وتُبقيهم على علم
ب�سري الق�ضية وتطلب الدعم املنا�سب (�أوامر من املحكمة وما �شابه ذلك) مل�ساعدتهم على الإدالء ب�شهادتهم
على �أف�ضل وجه ممكن )75(.وين�ص املعيار  8على �أن تعلّل الدائرة قراراتها لل�ضحايا عندما تَ ُر ّد دعاوى �أو
()76
تُدخل تعديالت جوهرية على االتهامات.
()73
عرف القانون عددا من اجلرائم الإرهابية.
يُ ِّ
( )74انظر .www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/
( )75انظر .www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_7
( )76انظر .www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_8
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حمدثة
 -116و�أ�صدرت دائرة اال ّدعاء امللكية م�ؤخرا ،باال�ستناد �إىل املعايري الأ�سا�سية للجودة ،مدونة
ّ
()77
املحدثة "ال�ضحية" تعريفا �أو�سع من التعريف
عرف املد َّونة
َّ
للممار�سات اخلا�صة ب�ضحايا اجلرمية .وتُ ِّ
ال�سابق لت�شمل � ّأي �شخ�ص ق ََّدم �أو ق ُِّدم با�سمه �إىل ال�رشطة ،يف �إطار املعيار الوطني لت�سجيل اجلرائم،
لت�رصف جنائي .ويندرج �ضمن هذا التعريف �أي�ضا الأقرباء �أو �رشكاء احلياة
تعر�ض مبا�رشة
ّ
ا ّدعاء ب�أنه ّ
املفجوعون يف حاالت القتل ،والوالدان عندما تكون ال�ضحية الرئي�سية الإبن �أو الإبنة ،و�ضباط ال�رشطة،
والأ�رسة ،واملتحدث با�سم الأ�رسة ،واملن�ش�آت التجارية التي لديها جهة ات�صال م�سماة.
املدعي العام مبا�رشة بال�ضحايا
 -117وت�شمل اخلدمات التي توفّر لل�ضحايا مبوجب املد ّونة ات�صال ّ
(� ّإما كتابيا و� ّإما هاتفيا) يف الظروف التالية :عند اتخاذ قرار اتهام؛ وعند �إيقاف االتهام �أو �سحبه؛ ويف
املدعي العام
حال عدم تقدمي �أدلة؛ ويف حال �إدخال تعديالت جوهرية على االتهام .ويجب �أن يعر�ض ّ
على ال�ضحية االجتماع �إليها يف احلاالت املنطوية على وفاة �أو على جرائم كراهية .وهذا االجتماع هو
ولكن املدونة تن�ص
املبينة يف خمطط االهتمام بال�ضحايا (انظر الفقرة � 114أعاله).
ّ
للأغرا�ض ذاتها ّ
�أي�ضا على جواز �إجراء مثل هذا االجتماع يف � ِّأي حالة �أخرى �إذا ر�أى امل ّدعي العام � َّأن من املنا�سب �إجراء
مثله .وت�ضع املد َّونة حدودا زمنية لهذه االت�صاالت وتتاح مبوجبها خدمات عاجلة لل�ضحايا وال�شهود الذين
يُعترب �أنهم م�ست�ضعفون �أو خا�ضعون للتخويف.
 -118وخال�صة القول �إنه عندما تنطوي احلالة على وفاة �أو تتعلّق بوفاة ،تُعر�ض عادة على الأ�رسة
املفجوعة خدمات �أحد �ضباط االت�صال بالأ�رس ،و�إمكانية االت�صال مبا�رشة بدائرة اال ّدعاء امللكية ،وفر�صة
االجتماع �إىل حمامي املراجعة التابع لدائرة اال ّدعاء لكي ي�رشح لهذه الأ�رسة ماهية االتهامات والعملية
الق�ضائية و�سريها واخليارات املتاحة.
 -119ومثلما �سبق القول ،ف� َّإن �أحد �أغرا�ض هذه االجتماعات هو �رشح "بيان ال�ضحية ال�شخ�صي".
وميكن �أن يُديل ال�ضحية بهذا البيان (متى كان قادرا على ذلك) �أو ميكن �أن يُديل به �أحد �أفراد الأ�رسة.
ويتيح هذا البيان فر�صة الرواية للمحكمة كيف �أثّرت اجلرمية �أو وفاة فرد الأ�رسة على ال�ضحية و�أ�رستها.
وينبغي �أن يخلو البيان من � ِّأي �إ�شارة �إىل العقوبة الق�ضائية التي يرى ال�ضحية �أنها منا�سبة .والإدالء بهذا
املدعى عليه،
البيان �أمر طوعي ولكن متى �أُديل به ي�صبح جزءا من ملف الق�ضية ويُعر�ض ،يف حال �إدانة ّ
على القا�ضي والدفاع واال ّدعاء قبل النطق بالعقوبة التي �سيحكم بها على امل ّدعى عليه.
 -120ويظ ّل االلتزام ب�إبقاء ال�ضحايا على علم �ساريا �أثناء املحاكمة .وقد ا�ستخدمت �شعبة مكافحة
الإرهاب ،يف الق�ضايا املتعلّقة بحوادث مهمة ،حماكم افرتا�ضية ومواقع �شبكية حممية بكلمات �رس لإبقاء
ال�ضحايا على علم )78(.وعالوة على ذلك ،تبعث �شعبة مكافحة الإرهاب �إىل كل من ال�ضحايا ،يف غ�ضون
� 24ساعة من �صدور احلكم يف الق�ضية ،بر�سالة تبلغهم فيها بالنتيجة.
التحول نحو االعرتاف بال�ضحايا وم�صاحلهم وحقوقهم �أي�ضا يف قواعد الإجراءات
 -121ويتجلّى
ُّ
()79
تطبقها جميع املحاكم اجلنائية يف �إنكلرتا وويلز .ويتعينّ على الق�ضاة �أن يديروا
اجلنائية التي يجب �أن ّ
()80
الق�ضايا اجلنائية بفعالية لتحقيق الهدف الأهم� ،أال وهو معاجلتها معاجلة عادلة .وت�شري هذه القواعد
�إىل � َّأن معاجلة �أي ق�ضية معاجلة عادلة تقت�ضي (�ضمن �أ�شياء �أخرى) احرتام م�صالح ال�شهود وال�ضحايا
()81
و�إبقاءهم على علم ب�سري الق�ضية.
()77
مو�صلة �إىل خمتلف فروع هذه الوثيقة يف املوقع التايل:
يوجد جدول باملحتويات مز ّود بروابط ِّ
.to_g/direct_communication_with_victims
( )78انظر املثل الالحق املتعلّق باملحاكمة .7/7
املو�صلة �إىل هذه القواعد يف املوقع التايل.www.justice.gov.uk/criminal/ procrules_fin/rulesmenu :
( )79توجد قائمة بالروابط
ّ
( )80الهدف الأهم م�رشوح يف قواعد الإجراءات اجلنائية.)1(1-1 ،
( )81قواعد الإجراءات اجلنائية()2(1-1 ،د).

_www.cps.gov.uk/legal/d
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املبينة �أعاله بني �ضحايا جرائم الإرهاب و� ِّأي �ضحايا
 -122وال مت ِّيز القواعد واملد ّونات والتوجيهات ّ
حمددة للتعامل مع ال�ضحايا وال�شهود
�آخرين.
ولكن �شعبة مكافحة الإرهاب بَنَت عليها وو�ضعت �إجراءات ّ
ّ
يف ق�ضايا الإرهاب.

الواليات املتحدة الأمريكية
  -123ال يوجد يف القانون االحتادي للواليات املتحدة تعريف منفرد ل�ضحية الإرهاب .بل يجب اجلمع
للتو�صل �إىل تعريف ل�ضحية الإرهاب.
بني تعريف جرمية الإرهاب وتعريف م�صطلح �ضحية الإجرام
ّ
 -124وت�ستخدم الواليات املتحدة تعاريف للإرهاب تختلف باختالف الأغرا�ض .وهكذا ،ت�ستخدم
وزارة اخلارجية تعريفا واحدا لأغرا�ض التقارير والإح�صاءات ،بينما ت�أخذ وزارة العدل بتعاريف خمتلفة
لأغرا�ض العدالة اجلنائية .ويوجد تداخل كبري بني التعاريف ،وبالتايل ال يحدث ت�ضارب �إ ّال يف عدد قليل
من احلاالت.
 -125وتمُ ِّيز القوانني الو�ضعية املتعلّقة باجلرائم بني الإرهاب املحلي (داخل الواليات املتحدة) والإرهاب
الدويل .ويق�صد مب�صطلح "الإرهاب الدويل" الأعمال التي:
عر�ض احلياة الب�رشية للخطر وت�شكّل انتهاكا للقوانني
(�أ)
تنطوي على �أفعال عنيفة �أو �أفعال تُ ّ
اجلنائية يف الواليات املتحدة �أو � ِّأي دولة �أخرى� ،أو ت�شكّل انتهاكا جنائيا لو ارتكبت �ضمن نطاق
اخت�صا�ص الواليات املتحدة �أو نطاق اخت�صا�ص � ِّأي دولة؛ و

(ب)

ت�ستهدف على ما يبدو:

''1

تخويف �سكان مدنيني �أو ال�ضغط عليهم؛ �أو

''2

الت�أثري على �سيا�سة حكومة ما بالتخويف �أو الإكراه؛ �أو

''3

الت�أثري على ت�رصف حكومة ما بالتدمري على نطاق وا�سع �أو االغتيال �أو االختطاف؛ و

(ج)	تحَ دث ب�صورة رئي�سية خارج نطاق االخت�صا�ص الإقليمي للواليات املتحدة� ،أو تتجاوز
احلدود الوطنية من حيث الو�سائل التي تُنجز بها� ،أو الأ�شخا�ص املراد على ما يبدو تخويفهم �أو
()82
ال�ضغط عليهم� ،أو املكان الذي يعمل به مرتكبوها �أو يلتم�سون اللجوء �إليه ()...
عرف
وعمال بالبند  )1(2331من العنوان  18من مدونة الواليات املتحدة )) ،(18 U.S.C. § 2331(1يُ َّ
الإرهاب املحلي تعريفا مماثال للإرهاب الدويل ولكنه ينطوي على �أفعال حتدث ب�صورة رئي�سية �ضمن
االخت�صا�ص الإقليمي للواليات املتحدة.
 -126وتوجد �أي�ضا عدة تعاريف قانونية مل�صطلح "�ضحية الإجرام" تختلف باختالف الأغرا�ض .فللمطالبة
باحلقوق �أثناء املالحقة الق�ضائية ،ين�ص قانون حقوق �ضحايا الإجرام ،العنوان  18من مدونة الواليات
املتحدة ،البند  3771وما يليه ) ،(18 U.S.C. § 3771 et. seq.على � َّأن �ضحية الإجرام "هو �شخ�ص مت�رضر
( )82انظر مدونة الواليات املتحدة ،العنوان  ،18البند .(18 U.S.C. § 2331) 2331
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ب�شكل مبا�رش جراء ارتكاب جرمية على م�ستوى االحتاد ]والإرهاب جرمية كهذه[ )83("...وبناء على ذلك،
فلتحديد من ميكنه املطالبة بالتمتع بحقوق ال�ضحايا �أثناء املالحقة الق�ضائية ،ال ب ّد من النظر �إىل اجلرمية
مو�ضع املالحقة الق�ضائية ثم حتديد هوية الأ�شخا�ص الذين ت�رضروا ب�شكل مبا�رش جراء هذه اجلرمية.
 -127وتطلب قوانني الواليات املتحدة من احلكومة �أن توفّر خدمات �إلزامية ل�ضحايا الإجرام يف
الق�ضايا االحتادية .ويختلف تعريف ال�ضحية لغر�ض اخلدمات عن تعريفها لغر�ض احلقوق .فال�ضحية
لغر�ض توفري اخلدمات هي "� ُّأي �شخ�ص حلقه �رضر بدين �أو عاطفي �أو مايل مبا�رش جراء ارتكاب
جرمية )84(".ويبد�أ مطلب توفري اخلدمات
مبجرد اكت�شاف اجلرمية ،ويكون نافذ املفعول �أثناء التحقيقات
ّ
الأولية ،قبل توجيه االتهام بارتكاب � ِّأي جرمية.
 -128وعندما تكون ال�ضحية الأ�سا�سية متوفاة �أو فاقدة الأهلية �أو دون الثامنة ع�رشة من العمر ،ت�سمح
قوانني الواليات املتحدة ب�أن تطالب بحقوق هذه ال�ضحية �ضحية �أُخرى متثّلها ،وعادة ما تكون �أحد �أفراد
الأ�رسة �أو ممثال �آخر م�أذونا ،و�أن تتلقى بالتايل اخلدمات الواجب توفريها .وال يُعترب �ضحية � ُّأي �شخ�ص
ت�رضر منها.
م�س�ؤول عن ارتكاب اجلرمية ،حتى و�إن كان هذا ال�شخ�ص قد
ّ

�أوزبك�ستان
 -129تن�ص املادة  54من مدونة الإجراءات اجلنائية الأوزبك�ستانية لعام  1994على �أنه "عند وجود �أدلة
على �إ�صابة �شخ�ص ما ب�رضر معنوي �أو بدين �أو مايل جراء جرمية �أو فعل َخ ِطر اجتماعيا ارتكبه جمنون،
يُعرتف بكون هذا ال�شخ�ص �ضحية .ويجب معاجلة قرار االعرتاف هذا على �أنه قرار تو�صلت �إليه املحكمة
حتر ".وي�ضيف احلكم ذاته �أنه "�إذا كانت ال�ضحية حدثا �أو
�أو قرار اتخذه ّ
مدع عام �أو حمقق �أو �ضابط ٍّ
�شخ�صا يُعترب بحكم القانون عاجزا ،كان من حقه وجوبا �أن ي�شارك يف الق�ضية مع ممثله القانوين �أو �أن
يح ّل هذا املمثل القانوين حملّه".

باء-
-1

كفالة و�صول �ضحايا الأعمال الإرهابية �إىل العدالة

اعتبارات عامة

 -130على الرغم من االعرتاف املتزايد بال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية الوطنية ،ف� َّإن حقهم يف
امل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية ال يزال حمدودا جدا ،با�ستثناء احلاالت التي تتوقف فيها الدعوى العامة
()85
على املبادرة من قِ بل ال�ضحية.
 -131والو�صول �إىل العدالة حق �أ�سا�سي لكل الأ�شخا�ص وفق املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
ولكن العهد الدويل ال يدخل يف التفا�صيل �إال فيما يتعلّق
املدنية وال�سيا�سية املعتمد يف عام .1966
ّ
باحلقوق الإجرائية الأ�سا�سية التي يتعينّ منحها للأ�شخا�ص امل ّتهمني.
بحنو وباحرتام لكرامتهم.
 -132ويجب معاملة �ضحايا جرائم الإرهاب ،و�ضحايا اجلرمية عموما،
ّ
وينبغي �أن يحق لهم الو�صول �إىل �آليات العدالة واالنت�صاف العاجل لقاء ما �أ�صابهم من �رضر ،وهو ما
( )83انظر مدونة الواليات املتحدة ،العنوان  ،18البند ( 3771هـ) )).(18 U.S.C. § 3771(e
( )84انظر مدونة الواليات املتحدة ،العنوان  ،42البند ( 10607هـ)(.(42 U.S.C. § 10607(e)(2)) )2
( )85انظر� :ص.Cherif M. Bassiouni, Victim’s rights: international recognition ،577
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ينبغي �أن يق�ضي به الت�رشيع الوطني .وينبغي �إن�شاء وتعزيز الآليات الق�ضائية والإدارية ،عند االقت�ضاء،
لتمكني ال�ضحايا من احل�صول على االنت�صاف من خالل �إجراءات ر�سمية �أو غري ر�سمية تكون �رسيعة
ومن�صفة وغري باهظة التكلفة ومي�سرّ ة .وبح�سب ما لوحظ من قَب ُل يف الكت ِّيب الإر�شادي ب�ش�أن تدابري
العدالة اجلنائية يف الت�ص ِّدي للإرهاب )86(،الذي و�ضعه مكتب املخدرات واجلرمية ،ينبغي اعتماد تدابري
لال�ستجابة الحتياجات �ضحايا الإرهاب ت�أمينا ملا يلي:
•  �إعالم ال�ضحايا بدورهم يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،وبطبيعة التعاون املتوقّع منهم ،ونطاق
الإجراءات اجلنائية وتوقيتها و�سريها ،ف�ضال عن نتائجها.
•  �إتاحة �إمكانية عر�ض �آراء ال�ضحايا و�شواغلهم ومراعاتها يف املراحل املنا�سبة من الإجراءات
عندما تكون م�صاحلهم ال�شخ�صية على املحك ،دون م�سا�س باملتهمني وعلى نحو يتفق مع
الإجراءات ذات ال�صلة امل ّتبعة يف نظام العدالة اجلنائية الوطني.

• تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة �إىل ال�ضحايا طوال مدة الإجراءات اجلنائية.

م�سببات انزعاج ال�ضحايا ،وحماية خ�صو�صيتهم عند االقت�ضاء ،و�ضمان
•  التقليل ما �أمكن من ّ
�سالمتهم و�سالمة �أ�رسهم.
• حماية ال�ضحايا من احتماالت التخويف واالنتقام.
•  تفادي الت�أخر دون مربر يف الف�صل يف الق�ضايا ويف تنفيذ الأوامر �أو املرا�سيم التي متنح
تعوي�ضات لل�ضحايا.
•  تقدمي امل�ساعدة املادية والطبية والنف�سية واالجتماعية ال�رضورية �إىل ال�ضحايا من خالل
الو�سائل احلكومية والطوعية والأهلية.
•

متكني ال�ضحايا من احل�صول على رد احلق والتعوي�ض.

 -133وال يت�سنى ت�أمني الو�صول الر�سمي �إىل العدالة ،ب�رصف النظر عن الو�ضع املايل لل�ضحية ،ما مل
تن�شئ الدولة �آليات للم�ساعدة القانونية� )87(،إذ � َّإن التمثيل القانوين هو �رشط يف معظم النظم القانونية
لكي ي�شارك ال�ضحايا يف املحاكمة .وكبديل لتوفري امل�ساعدة القانونية لل�ضحايا ،ب�إمكان الدول �أن تختار
تعيني �شخ�ص م�ساند ،ال ي�شرتط �أن يكون حماميا ،مل�ساعدة املجني عليه (ال�ضحية) يف هذه العملية .وقد
يكون هذا اخليار �أقل تكلفة للدولة ومنا�سبا يف النظم الإجرائية التي ال تتيح �إمكانية تدخل ال�ضحايا
مبا�رشة يف الإجراءات اجلنائية .وميكن �أن ي�ساعد ال�شخ�ص امل�ساند املجني عليه يف احل�صول على
معلومات عن حماكمة اجلناة املزعومني وعن الدعاوى الق�ضائية الإدارية واملدنية التي يُحتمل �أن تنطبق
على املجني عليه بعينه.
 -134و�إتاحة �إمكانية م�شاركة ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية واالعرتاف بحقهم يف االطّ الع على �سري
�إجراءات الق�ضية �أمر ي�ساعد على �إعادة التوازن �إىل نظام عدالة جنائية ميكن بخالف ذلك �أن يقت�رص
على معاجلة العالقة بني الدولة واجلناة وحقوق الدفاع .ولع ّل حق ال�ضحايا يف �إعالمهم بحقوقهم
وبوجود �إجراءات ب�إمكانهم اال�ستفادة منها ي�شكِّل ،من الناحية العملية� ،أهم الق�ضايا التي ت�شغل البال.
لذا ،ينبغي �إلزام الأ�شخا�ص الذين يحتكون بال�ضحايا يف �سياق العدالة — كرجال ال�رشطة واملر�شدين
( )86مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،كت ِّيب �إر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدي للإرهاب،
ال�صفحتان  139و.140
( )87يف فرن�سا ،على �سبيل املثال ،يتلقى �ضحايا الإرهاب امل�ساعدة من حمام ب�رصف النظر عن �إمكانياتهم املالية (املادة  64من
القانون رقم  1138-2002امل� َّؤرخ � 9أيلول�/سبتمرب  ،2002اجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف � 10أيلول�/سبتمرب  ،2002ال�صفحة ،14934
الن�ص رقم .)1
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االجتماعيني وحمامي الدفاع وامل ّدعني العامني والق�ضاة — ب�إطالع ال�ضحايا على حقوقهم وتوجيههم �إىل
حيث ي�ستطيعون احل�صول على امل�ساعدة عندما يحتاجون �إليها.
 -135وي�شمل احلق يف احل�صول على معلومات �إمكانية الو�صول �إىل معلومات ذات �صلة بحقوق ال�ضحايا
يف طلب رد احلق من خالل الآليات الق�ضائية والإدارية املتاحة (كاحل�صول على امل�ساعدة املجانية
من حمام) ،ومعلومات عن مراحل الإجراءات اجلنائية ونتائجها .واحل�صول على معلومات عن دورهم
املحتمل يف نظام العدالة اجلنائية �أمر �أ�سا�سي ملمار�سة هذا الدور ،الذي ميكن �أن ي�شمل �إمكانية التدخل
يف الإجراءات.
 -136ويجب عدم �إهمال االت�صال املبا�رش لأجهزة الدولة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية �أو ب�أفراد �أ�رسهم.
حتدد االتهامات املوجهة
ومن حقوق ال�ضحايا و�أ�رسهم حق احل�صول على معلومات ب�ش�أن الإجراءات التي ّ
�إىل امل�شتبه فيهم اجلارية مالحقتهم ق�ضائيا .ومن الأمثلة اجليدة على كيفية معاجلة هذه العالقة نظام
املطبق يف اململكة املتحدة .فه�ؤالء ال�ضباط يوافون الأُ�رس بانتظام
�ضباط االت�صال بالأُ�رس املفجوعة
ّ
ب�آخر املعلومات عن �سري التحقيقات واملالحقات الق�ضائية �إىل جانب معلومات �أخرى ذات �صلة .وقد
ي�ساعد ا�ستخدام تكنولوجيات مبتكرة ،حيثما كان ا�ستخدامها ممكنا ومنا�سبا ،على تي�سري االت�صال
بال�ضحايا و�أفراد �أ�رسهم .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستخدمت كندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة �صفحات
�شبكية يجري حتديثها بانتظام وحممية بكلمات �رس لإبقاء ال�ضحايا املت�رضرين مبا�رشة و�أُ�رسهم على علم
مب�ستجدات الإجراءات اجلنائية ذات ال�صلة.
التدخل يف الإجراءات متاحا ،يعني ذلك م�شاركة ال�ضحايا �أو �أفراد
 -137وعندما يكون احلق يف
ّ
�أُ�رسهم يف الإجراءات بال�سماح بعر�ض �آرائهم و�شواغلهم والنظر فيها يف املراحل املنا�سبة من الإجراءات،
املدعي
وبامل�ساعدة يف �إبراز الأدلة )88(.ويف النظم القانونية الوطنية ،قد يتخذ ذلك � ّإما �شكل احللول حم ّل ّ
العام يف حاالت الإجراءات الق�ضائية املقامة مببادرة خا�صة ،و� ّإما �شكل م�ساعدة اال ّدعاء� ،أو حتى �شكل
امل�شاركة كطرف ثالث .وانعدام االت�ساق هذا لي�س م�شكلة بحد ذاته ،فاختيار منوذج امل�شاركة تُراعى فيه
عادة خ�صائ�ص النموذج الإجرائي املعتمد يف البلد.
 -138وتوجد ممار�سة مفيدة جدا يف بع�ض بلدان القانون العام ،مثل �أ�سرتاليا وكندا ،حيث ال يجوز
لل�ضحايا التدخل كطرف يف العملية الق�ضائية ،وتتمثل هذه املمار�سة يف اخليار املتاح لل�ضحايا ب�أن
يُ�صدروا بيانات يو�ضحون فيها �أثر اجلرمية عليهم ،ما ي�سمح لهم ب�إبداء وجهة نظرهم مبعزل عن
اال�سرتاتيجية اال ّدعائية (وهي �سمة �أ�سا�سية يف النظم التي ت�أخذ بنموذج املحاكمة احل�ضورية ،ولكن من
املمكن �أي�ضا �أن تكون م�صدر �إلهام لنماذج �إجرائية �أُخرى) .ولع ّل هذه املمار�سة هي �أكرث املمار�سات فعالية
لإعطاء ال�ضحايا "�صوتا" مبا�رشا �أثناء الإجراءات اجلنائية .فمن املهم �أن يُ�ستمع �إىل ال�ضحايا قبل اتخاذ
القرارات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك القرارات املتعلّقة ب�إطالق ال�رساح �أو بقبول امل�ساومات الق�ضائية ،لكي
فعال على القرارات.
يكون لبياناتهم ت�أثري ّ
ي�صعب �أكرث ف�أكرث �أن توجد يف �شكلها
والتحري ،التي
ّ �  -139أما يف النظم التي ت�أخذ بنموذج التحقيق
ُ
ّ
املجرد ،فكثريا ما يُ�سمح لل�ضحايا بامل�شاركة كطرف ثالث يف خمتلف مراحل التحقيق �أو املحاكمة .وعلى
ّ
وجه العموم ،ال تكون هذه امل�شاركة مكتملة اجلوانب �إ ّال يف الق�ضايا اجلنائية املقامة مببادرة خا�صة �أو
قرر عدم حماكمة اجلاين املزعوم.
عندما يكون ّ
املدعي العام قد ّ
( )88بوجه عام ،هذا �أي�ضا هو م�ضمون حقوق م�شاركة ال�ضحايا يف �إطار املحكمة اجلنائية الدولية.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

 -140ومبعزل عن الو�صول �إىل امل�شورة القانونية ،ينبغي �أن يكون جلميع الأ�شخا�ص يف � ِّأي حماكمة
مدعى عليهم �أو �شهودا ،احلق يف اال�ستفادة باملجان من خدمات مرتجم فوري.
جنائية� ،سواء كانوا ّ
ويُعترب هذا جزءا من واجب الدولة �أن تدير نظامها الق�ضائي ب�إن�صاف .ويكون من امل�ست�صوب �أن تُوفّر
الدولة هذه اخلدمة لل�ضحايا و�أ�رسهم ،ب�رصف النظر عن دورهم ك�شهود� ،آخذة يف االعتبار م�صلحتها يف
حتقيق العدالة.
 -141وجتدر الإ�شارة �إىل املادة  )1( 4و(�( )2أ) �إىل (ج) واملادة  6من القرار الإطاري للمجل�س الأوروبي
حتدد التدابري التي يتعينّ اتخاذها على امل�ستوى الإقليمي ل�ضمان حق ال�ضحايا يف
 .2001فهذه الأحكام ّ
احل�صول على املعلومات يف الإجراءات اجلنائية� ،إ�ضافة �إىل حقهم يف امل�ساعدة القانونية عندما يكون من
اجلائز لل�ضحايا اتخاذ �صفة الطرف.
 -142ويف حاالت �إحلاق �أ�رضار مبجموعات كبرية من ال�ضحايا ،قد يكون من املفيد ال�سماح ب�إقامة
دعاوى جماعية �أو ب�أن ت�ضطلع رابطات بتمثيل ال�ضحايا وطلب االنت�صاف لهم ،مثلما حدث يف الأرجنتني
و�إ�سبانيا.
 -143وعلى �صعيد الواليات الق�ضائية الدولية ،ف� َّإن الإطار املعياري للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني
تدخل
ليوغو�سالفيا ال�سابقة ورواندا ،الذي ي�أخذ �إىل حد بعيد بنموذج القانون العام ،ال يتيح �إمكانية ّ
ال�ضحايا يف الإجراءات �إ ّال ك�شهود .ويق�ضي الإطار املعياري للمحكمة اجلنائية الدولية بدوره ب�أن
"ت�سمح املحكمة للمجني عليهم ،حيثما تت�أثر م�صاحلهم ال�شخ�صية ،بعر�ض �آرائهم و�شواغلهم والنظر
مي�س �أو يتعار�ض مع حقوق
فيها يف �أي مرحلة من الإجراءات تراها املحكمة منا�سبة وعلى نحو ال
ّ
املتهم ومع مقت�ضيات �إجراء حماكمة عادلة ونزيهة .ويجور للممثلني القانونيني للمجني عليهم عر�ض
()89
هذه الآراء وال�شواغل حيثما ترى املحكمة ذلك منا�سبا ،وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات".
ويف مثال على الوالية الق�ضائية املختلطة التي �أخذت �سمات �إجرائية من القوانني الإجرائية الوطنية،
مدع
ي�سمح �إطار الدوائر اال�ستثنائية يف املحاكم الكمبودية با�شرتاك املجني عليه يف الإجراءات كطرف ّ
باحلق املدين.
 -144وعالوة على ذلك� ،أن�ش�أ النظام الأ�سا�سي للمحكمة اخلا�صة للبنان� ،ضمن قلم املحكمة ،وحدة
للمجني عليهم وال�شهود )90(.وهو ي�سمح للمجني عليهم بامل�شاركة يف الإجراءات مع احرتام حقوق املتهم
املدعى عليهم واملجني عليهم( ،))91وينظّ م تعوي�ضهم )92(.و�إ�ضافة �إىل ذلكِّ ،
تنظم
(الفرع الثالث ،حقوق ّ
()93
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات� ،ضمن �أمور �أخرى ،م�شاركة املجني عليهم وحمايتهم.
تقدم ،تتناول تو�صية جمل�س �أوروبا  ،Rec(2006)8الآنفة الذكر (انظر الفقرة ،)28
 -145و�إ�ضافة �إىل ما ّ
ومذكرتها التف�سريية ،دور اخلدمات العمومية يف هذه العملية ،وخ�صو�صا دور �أجهزة العدالة اجلنائية.
وينبغي الإ�شارة بوجه خا�ص يف هذا املقام �إىل قانون ال�سوابق الق�ضائية للمحكمة الأوروبية حلقوق
( )89النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية ،املادة  .3-68انظر �أي�ضا القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة،
القاعدتني  89و.90
( )90انظر املادة .4-12
( )91النظام الأ�سا�سي للمحكمة اخلا�صة للبنان ،املادة .17
( )92املرجع نف�سه ،املادة .25
( )93عمال بالنظام الأ�سا�سي للمحكمة اخلا�صة للبنان ،املادة .28
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الإن�سان ،التابعة ملجل�س �أوروبا� .إذ تعرتف هذه املحكمة ب�أنه ينبغي �أن ي�ؤخذ املجني عليهم بعني االعتبار
يف الإجراءات اجلنائية ،وكذلك حقهم يف �إقامة دعاوى مدنية للح�صول ،على �أقل تقدير ،على جرب رمزي
�أو حلماية حقوقهم املدنية )94(.واعرتفت املحكمة �أي�ضا بوجوب ال�سري يف التحقيقات دون �إبطاء وقيادتها
ب�رسعة معقولة وب� َّأن ثمة حاجة �إىل التدقيق العام يف التحقيقات �أو نتائجها )95(.وتعرتف املحكمة �أي�ضا
بوجوب �إ�رشاك الأ�رسة املبا�رشة للمجني عليه املتوفّى يف التحقيقات ،وذلك بالقدر الالزم حلماية م�صاحله
()96
"فعالة".
امل�رشوعة ،و�إ ّال ال ميكن اعتبار التحقيقات ّ
-2

املمار�سة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر
رضر) يف حتريك الدعوى اجلنائية.
رشع اجلزائري بحق املجني عليه (الطرف املت� ِّ
 -146يعرتف امل� ِّ

()97

 -147ويجوز للمجني عليه �أن يرفع �شكوى مكتوبة �إىل جهات �إنفاذ القانون� ،أو �إىل النائب العام �ضد
م�سمى بخ�صو�ص اجلرائم املزعومة .ويجوز لوكيل اجلمهورية ،تبعا للق�ضية� ،أن
م�سمى �أو غري
�شخ�ص
ّ
ّ
يُحيل ال�شكاوى والبالغات التي يتلقاها �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة بالتحقيق �أو املحاكمة لكي تنظر
تطور �إجرائي
فيها �أو ت�أمر بحفظها (بقرار قابل دائما للإلغاء) .ويتعينّ �إبالغ ال�ضحايا على الفور ب� ِّأي ّ
()98
يتعلّق بق�ضيتهم.
 -148والنائب العام م�س�ؤول عن �إحالة املعلومات �إىل املحكمة .ومن اجلائز �أن ي�ستهل التحقيق النائب
العام �أو �أن يُ�ستهل بدعوى مدنية )99(.ويجوز للم ّدعي باحلق املدين (املجني عليه) ،يف � ِّأي مرحلة من
مراحل التحقيق� ،أن يطلب من قا�ضي التحقيق تل ّقي ت�رصيحاته �أو �سماع �شاهد �أو �إجراء "معاينة لإظهار
()102
احلقيقة" )101( ،)100(.وميكن �أي�ضا اال ّدعاء مدنيا يف � ِّأي وقت �أثناء املحاكمة.
املدعي باحلق املدين
 -149ووفقا للمادة  173من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري ،يجوز للطرف ّ
الطعن بطريق اال�ستئناف يف الأوامر ال�صادرة بعدم �إجراء التحقيق )103(.وبا�ستطاعة املجني عليه �أن يُعلن
جراء اجلرميةّ � ،إما قبل جل�سة اال�ستماع و� ّإما �أثناءها،
�إ ّدعاءه مدنيا ويطلب التعوي�ض ّ
عما �أ�صابه من �رضر ّ
امل�سجل �أو يُدرج يف نهاية الإفادة.
ي�سجله
ّ
يف بيان ّ
واملكملة
 -150وتن�ص املادة  28من القانون  57-71املتعلّق بامل�ساعدة القانونية ،ب�صيغته املع ّدلة
ّ
بالقانون  ،02-09على �أن يمُ نح �ضحايا الأعمال الإرهابية م�ساعدة قانونية ب�صورة تلقائية .ويف هذا
(.Perez v. France, 12 February 2004 )94
( )95انظر على �سبيل املثال.Finucane v. United Kingdom, 1 July 2003 and Mitimara v. France, 8 June 2004 :
(.Slimani v. France, 27 July 2004; McKerr v. United Kingdom, 4 May 2001 )96
( )97انظر املادة  1من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري (.)1966
( )98انظر املادة  35من قانون الإجراءات اجلزائية.
( )99انظر املادتني  38و 72من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري (.)1966
( )100يف الن�ص�" :إظهار احلقيقة" هو � ُّأي �أدلة ت�ؤدي �إىل �إظهار احلقائق املوثوقة.
( )101انظر املادة  69مكررا من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري (.)1966
( )102انظر املادة  74من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري (.)1966
(� )103أمر �صادر من القا�ضي بعدم �إجراء التحقيق.Ordonnance de non-informé :
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ال�صدد ،يُعفى �ضحايا الأعمال الإرهابية من دفع �أتعاب املحامني والكتبة واملو ّثــقني ،وغريهم .ويمُ نح حق
اال�ستفادة من امل�ساعدة القانونية املجانية �أي�ضا ل ُـمعايل املجني عليه.

الأرجنتني
ولكن املواد
  -151ال تن�ص الت�رشيعات الأرجنتينية على حماية حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية حتديدا.
ّ
 79و 80و 81من مدونة الإجراءات اجلنائية الأرجنتينية تن�ص على حماية حقوق ال�ضحايا وال�شهود
بوجه عام.
 -152ووفقا للمادة  ،79يكون لل�ضحايا وال�شهود احلق يف �أن يُعاملوا باحرتام ووقار؛ و�أن تُغطّ ى لهم
تكاليف اال�ستخدام الالزم لو�سائل النقل؛ و�أن تحُ مى �سالمتهم و�سالمة �أُ�رسهم البدنية واملعنوية؛ و�أن يُبلَّغوا
بنتائج الإجراءات امل�شاركني فيها؛ و�أن ي�شاركوا يف الإجراءات املطلوبة من م�سكنهم �إذا كانوا فوق ال�سبعني
من العمر �أو حوامل �أو �شديدي املر�ض .وعالوة على ذلك ،تكفل املادة � 80أن يكون للمجني عليه احلق يف
حتوله
�أن يُطل َع على امل�سارات التي ميكن �أن ي�سلكها فيما يتعلّق بالإجراءات اجلنائية ،وخ�صو�صا �إمكانية ّ
كمدع ) (querellanteلكي يكون طرفا يف الإجراءات؛ و�أن يُطل َع على
"مدع باحلق املدين" �أو �أن يح�رض ّ
�إىل ّ
ال�سن القانونية �أو فاقد الأهلية ،ي�ستطيع اجلهاز
حالة الق�ضية �أو و�ضع املتهم .و�إذا كان املجني عليه دون
ّ
يعر�ض للخطر
الق�ضائي الإذن ب�أن يرافقه �أثناء الإجراءات اجلنائية �شخ�ص يحظى بثقته ،ما دام ذلك ال ِّ
امل�صلحة يف ك�شف حقيقة الوقائع اجلاري فح�صها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تق�ضى املادة  81ب�إطْ الع املجني
مبجرد �إ�شعارهم بدورهم يف الإجراءات.
عليهم �أو ال�شهود على هذه احلقوق
ّ
 -153و�أحد �أهم احلقوق التي تعرتف بها الت�رشيعات الأرجنتينية هو حق املجني عليه يف �أن ي�صبح طرفا
املدعي باحلق املدين .وكال الدورين من�صو�ص عليه يف مد ّونة
املدعي و�/أو ّ
يف الإجراءات باعتماده دور ّ
مدع �أي �شخ�ص
الإجراءات اجلنائية الأرجنتينية .وجتيز املادة  ،82من ناحية� ،أن ميار�س حق
التحول �إىل ّ
ّ
ت�رضر من جرمية خملّة بالنظام العام ،مبا يف ذلك �أ�رسة هذا ال�شخ�ص وممثله القانوين� ،أو �أن متار�سه
م�سجلة من �أجل ال�صالح اجلماعي لكي ت�شارك يف الإجراءات املتعلّقة باجلرائم املرتكبة يف حق
رابطات
ّ
مد ٍع
الب�رشية وجرائم انتهاك حقوق الإن�سان .وتن�ص املادة  ،87من الناحية الأخرى ،على حق
التحول �إىل ّ
ُّ
مدين ،وهو ما يعطي املجني عليه احلق يف �أن ي�صبح طرفا و�أن يطالب بجرب الأ�رضار وبالتعوي�ضات التي
قد تن�ش�أ عن الإجراءات.
 -154وجتيز املادة  416من مد ّونة الإجراءات اجلنائية الأرجنتينية التمثيل اجلماعي�/إقامة دعوى
جماعية ( ،)unidad de representaciónيف احلاالت التي يوجد فيها �ضحايا متع ّددون لديهم م�صلحة
ملجرد وجود
م�شرتكة .وتتطلّب هذه الدعوى توافر اخل�صائ�ص التالية :عدم افرتا�ض وجود م�صلحة عامة ّ
املدعني ولي�س طرفا ثالثا؛ و�أن تقام الدعوى
�ضحايا
متعددين؛ و�أن يقوم بتمثيل هذا الكيان اجلماعي �أحد ّ
ّ
حمددة تبد�أ عقب انتهاء مرحلة التحقيقات الأولية وحتديد
اجلماعية/التمثيل اجلماعي يف غ�ضون مهلة ّ
موعد اجلل�سة ال�شفهية والعلنية.
 -155و�أخريا ،مبا � َّأن الغر�ض من �إن�شاء دعوى تقام بتمثيل جماعي هو تنظيم الإجراءات التي توجد فيها
مبجرد زوال هذه امل�صلحة امل�شرتكة (مثلما حدث يف
م�صلحة م�شرتكة ،فهذا التمثيل اجلماعي قد يتج ّز�أ
ّ
ق�ضية رابطة التعاون بني �إ�رسائيل والأرجنتني ،AMIA ،امل�رشوحة �أدناه).
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 -156وق�ضية رابطة التعاون بني �إ�رسائيل والأرجنتني ق�ضية م�ستمرة تتعلّق بالتحقيق يف الهجوم
التفجريي على مبنى الرابطة يف عام  .1994وقد طُ ِّبق التمثيل اجلماعي على هذه الق�ضية ،ما �سمح
جمن عليه مبمار�سة حقوقهم يف الإجراءات اجلنائية .ولكن نظرا الختالف وجهات
ملا يزيد على ٍ 100
نظرهم (كالطريقة التي �أجريت بها التحقيقات ب�سبب اال�سرتاتيجيات الإجرائية املختلفة) ،انق�سم هذا
املدعني املمثَّلني متثيال جماعيا ،والتي ت�شكّل الآن جزءا
التمثيل �إىل املجموعات ال�ست احلالية من ّ
من الإجراءات.

كندا
 -157يت�ألّف النظام اجلنائي الكندي من طرفني ،حيث ت�ضطلع الدولة (حمامي التاج) باملالحقات
الق�ضائية للأ�شخا�ص املتهمني .ويجوز �أن يكون للمجني عليهم مركز فيما يتعلّق بطلبات الإطّ الع على
ال�سجالت املودعة لدى �أطراف ثالثة �أو عند تقدمهم بطلب احل�صول على بع�ض املعينات على الإدالء
بال�شهادة ،ولكنهم بخالف ذلك �شهود ولي�سوا �أطرافا يف الإجراءات اجلنائية .وتنطبق �أحكام املد ّونة
اجلنائية املتعلّقة ب�ضحايا اجلرمية على �ضحايا الأعمال الإرهابية.
 -158وتق�ضي املد ّونة اجلنائية ب�أن ت�أخذ املحكمة بعني االعتبار "بيان الأثر على ال�ضحية" عند �إ�صدار
حكمها على اجلاين وحتديد عقوبته .وي�صف بيان الأثر على ال�ضحية ال�رضر الذي �أُحلق بال�ضحية �أو
يقررها برنامج خا�ص
اخل�سارة التي ّ
تكبدتها .ويجب �أن يكون هذا البيان متفقا مع الإجراءات التي ّ
ببيانات الأثر على ال�ضحايا يع ِّينه نائب حاكم جمل�س املقاطعة .وتلتزم بيانات الأثر على ال�ضحية عادة،
باملبادئ التوجيهية التالية:
•

يُ�سمح للمجني عليه �أن يتلو بيان الأثر وقت �إ�صدار احلكم� ،إذا �أراد ذلك؛

•  على القا�ضي �أن ي�ستف�رس قبل فر�ض العقوبة عما �إذا كان املجني عليه قد �أُبلغ بفر�صة �إعداد
بيان ب�أثر اجلرمية عليه؛
•  يجوز �إتاحة �إمكانية الت�أجيل لل�سماح للمجني عليه ب�إعداد بيان �أو تقدمي �أدلة �أخرى �إىل
املحكمة ب�ش�أن �أثر اجلرمية؛
•  يجب �أن تنظر املحاكم وجمال�س املراجعة يف بيانات الأثر على ال�ضحية عقب �إ�صدار حكم
بانعدام امل�س�ؤولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي؛
بال�سجن
•  يجوز ،يف �إجراءات البت فيما �إذا كان ينبغي احل ّد من �أهلية اجلاين املحكوم عليه َّ
املقدمة
مدى احلياة للإفراج امل�رشوط (البند  ،6-745جل�سات اال�ستماع)� ،أن تكون املعلومات
ّ
من املجني عليه �شفهية �أو كتابية.
 -159وينظر الربملان حاليا يف �إدخال تعديل على املدونة اجلنائية يجيز للمنظمات الأهلية تقدمي بيانات
معرفة حاليا يف الت�رشيعات.
بالأثر على املجتمع املحلي .واملنظمة الأهلية غري ّ
ال�سجن مدى احلياة ،تطلب املدونة اجلنائية
 -160ول�ضمان تزويد املجني عليهم باملعلومات عن عقوبات َّ
رصح ر�سميا ول�صالح ال�ضحايا الذين جنوا بحياتهم �أنه يجوز للجاين املدان بالقتل العمد،
من القا�ضي �أن ي� ِّ
يقدم طلبا بتخفي�ض عدد ال�سنوات التي يجب �أن يق�ضيها يف
بال�سجن مدى احلياة� ،أن ّ
وقد ُحكم عليه َّ
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ال�سجن حتى يت� ّأهل لتقدمي طلب �إىل املحكمة ملنحه �إفراجا م�رشوطا ،بعد ق�ضائه من مدة العقوبة  15عاما
ّ
احلد من �أهلية اجلاين املحكوم
البت فيما �إذا كان ينبغي
ّ
على الأقل .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجوز ،يف �إجراءات ّ
بال�سجن مدى احلياة للإفراج امل�رشوط (البند  ،6-745جل�سات اال�ستماع)� ،أن تكون املعلومات
عليه
َّ
املقدمة من املجني عليه �شفهية �أو كتابية ،وفق ما يراه املجني عليه منا�سبا.
ّ
 -161ويعرتف قانون الإ�صالحيات والإفراج امل�رشوط ب� َّأن ل�ضحايا الإجرام دورا مهما ي�ؤدونه يف نظام
العدالة اجلنائية .ويتيح هذا القانون لل�ضحايا فر�صة امل�شاركة يف العملية االحتادية للإ�صالحيات
معينة عن
والإفراج امل�رشوط ،كما يعطي ال�ضحايا
ّ
امل�سجلني احلق يف طلب احل�صول على معلومات ّ
اجلاين الذي �أذاهم واحلق يف يُطْ لعوا على بع�ض القرارات التي تتخذها دائرة ال�سجون الكندية وعلى كل
قرارات جمل�س الإفراج امل�رشوط الكندي.
املقدمة �إىل ال�ضحايا ،مديرون
 -162ولدى دائرة ال�سجون الكندية ،من خالل برنامج اخلدمات
ّ
مهمة توفري املعلومات
املقدمة �إىل ال�ضحايا ي�ضطلعون
ٍ
وموظفون معنيون باخلدمات ّ
بتفان مب�س�ؤولية �إدارة ّ
واخلدمات ل�ضحايا املجرمني مبوجب الوالية الق�ضائية االحتادية .وعلى دائرة ال�سجون الكندية ،ف�ضال
متنوعة ،مبا فيها املحاكم
عن ذلك ،واجب قانوين بجمع املعلومات ذات ال�صلة عن اجلناة من م�صادر
ّ
قدم بيانا ب�أثر اجلرمية عليه وقت النطق باحلكم ،كان لزاما على
وال�رشطة .و�إذا كان املجني عليه قد ّ
دائرة ال�سجون �أن حت�صل على ن�سخة منه .ويجب ا�ستخدام هذه املعلومات للأغرا�ض التالية:
• امل�ساعدة يف تقييم خطر اجلاين واحتياجاته الربناجمية بوجه عام؛
• اتخاذ قرارات ب�ش�أن م�ستوى الأمن امل�ؤ�س�سي الالزم حلماية املجتمع؛
البت فيما �إذا كان ينبغي الإفراج عن اجلاين على �أ�سا�س الغياب امل�ؤقت �أو للعمل.
•
ّ
 -163وت�ؤخذ املعلومات عن املجني عليه يف االعتبار �أي�ضا عندما تق ّدم دائرة ال�سجون تو�صية �إىل جمل�س
الإفراج امل�رشوط ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي منح اجلاين �إفراجا م�رشوطا ،ك�إخالء �سبيله بعد تع ّهده بالعودة.
عد �أحد �ضباط الإفراج
 -164ويف غياب بيان للأثر على ال�ضحية ،و�إذا �أراد املجني عليه ذلك ،ميكن �أن يُ ّ
تقدم اجلاين.
امل�رشوط تقييما جمتمعيا .والتقييم املجتمعي هو تقرير
يت�ضمن معلومات ت�ساعد على ر�صد ّ
ّ
يقدموا �إىل دائرة ال�سجون �أو جمل�س الإفراج امل�رشوط ،يف � ِّأي
ويجوز للمجني عليهم ،ف�ضال عن ذلك� ،أن ّ
وقت ،مواد مكتوبة تكون ذات �صلة بحالة اجلاين.
 -165وال تقوم دائرة ال�سجون وجمل�س الإفراج امل�رشوط ب�إطالع املجني عليهم تلقائيا على حالة اجلاين.
�إذ ين�ص القانون حتديدا على عدم �إعطاء هذه املعلومات �إ ّال عند الطلب ،ل َّأن بع�ض املجني عليهم
يف�ضلون عدم تلقي � ِّأي معلومات �إ�ضافية عن اجلاين .وميكن �أن يطلب املجني عليه معلومات عما يلي:
• اجلرم الذي �أدين به اجلاين واملحكمة التي �أدانته؛
• متى بد�أ نفاذ العقوبة ومدتها؛
•  مواعيد الت�أهل واملراجعة فيما يخ�ص الإذن للجاين بالغياب امل�ؤقت بدون ُمرافق والإفراج
النهاري امل�رشوط والإفراج الكامل امل�رشوط.
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مفو�ض دائرة ال�سجون الكندية (�أو املوظفون
 -166وميكن الك�شف عن مزيد من املعلومات �إذا قرر َّ
املفو�ضون) �أو رئي�س جمل�س الإفراج امل�رشوط � َّأن م�صلحة املجني عليه تفوق بو�ضوح ما ميكن �أن ينتج عن
َّ
هذا الك�شف من اقتحام خل�صو�صية اجلاين :وميكن �أن ت�شمل هذه املعلومات ما يلي:
ال�سجن الذي يق�ضي فيه اجلاين مدة عقوبته؛
• مكان ّ

•  املوعد� ،إن ُوجد ،الذي �سيفرج فيه عن اجلاين للغياب امل�ؤقّت مع مرافق �أو بدون مرافق� ،أو
للعمل� ،أو �إفراجا م�رشوطا �أو بحكم القانون؛
• موعد � ِّأي جل�سة ا�ستماع لأغرا�ض املراجعة من قِ َبل جمل�س الإفراج امل�رشوط؛

•  � َّأي �رشوط مفرو�ضة على الإفراج عن اجلاين للغياب امل�ؤقّت مع مرافق �أو بدون مرافق� ،أو
للعمل� ،أو �إفراجا م�رشوطا �أو بحكم القانون؛
•  املكان الذي �سيتجه �إليه اجلاين عند الإفراج عنه ل ِّأي غياب م�ؤقت �أو للعمل �أو �إفراجا م�ؤقتا
�أو بحكم القانون ،وما �إذا كان اجلاين �سيقرتب من حمل �إقامة املجني عليه �أثناء �سفره �إىل
ذلك املكان؛
• ما �إذا كان اجلاين حمتجزا ،و�إن مل يكن فلماذا؛
•  ما �إذا كان اجلاين قد طعن بطريق اال�ستئناف يف قرار جمل�س الإفراج امل�ؤقت ،ونتيجة ذلك الطعن.
 -167وتتقا�سم احلكومة االحتادية وحكومات املقاطعات والأقاليم امل�س�ؤولية عن معاجلة �شواغل �ضحايا
اجلرمية وعن دورهم يف نظام العدالة اجلنائية.
وين�صب الرتكيز يف م�س�ؤولية احلكومة االحتادية جتاه �ضحايا اجلرمية على ما يلي� :إ�صالح �أحكام
-168
ّ
القانون اجلنائي املت�صلة بال�ضحايا يف املد َّونة اجلنائية وقانون الإ�صالحيات والإفراج امل�رشوط؛ و�سيا�سة
جمل�س الإفراج امل�رشوط التي ت�سمح للمجني عليهم بتقدمي وعر�ض بيانات �أثر اجلرمية عليهم يف جل�سات
املدونة اجلنائية يف
اال�ستماع اخلا�صة بالإفراج امل�رشوط؛ واملحاكمة على اجلرائم املن�صو�ص عليها يف َّ
�إقليم اليوكون والأقاليم ال�شمالية الغربية و�إقليم نونافوت ،وتوفري امل�ساعدة يف املحكمة للمجني عليهم
وال�شهود؛ وتقدمي م�ساعدة حمدودة �إىل الكنديني الذين يُ�ؤذَون يف اخلارج؛ والوالية امل�ستمرة امل�سندة �إىل
مركز ال�سيا�سات املتعلّقة مب�سائل ال�ضحايا ،مبا يف ذلك �إدارة �صندوق ال�ضحايا.
خم�ص�صة لتكون مبثابة "عني
 -169وقد ُ�أن�شئ مركز ال�سيا�سات املتعلّقة مب�سائل ال�ضحايا كوحدة
ّ
ال�ضحايا" التي تراقب جميع �إ�صالحات القانون اجلنائي وتطوير �سيا�سات العدالة اجلنائية ،مما تعود
م�س�ؤوليته �إىل وزارة العدل ،ولتتعاون مع �إدارات احتادية �أخرى ل�ضمان اتباع نهج م ّت�سق �إزاء امل�سائل
املتعلّقة بال�ضحايا .ويت�شاور املركز مع ال�ضحايا واملحامني عنهم وموفّري اخلدمات لهم ،ومع غريهم من
العاملني يف نظام العدالة اجلنائية للوقوف على امل�سائل التي تبعث على القلق و�إبالغها للم�س�ؤولني عن
تطوير ال�سيا�سات و�إ�صالح القانون اجلنائي .ويعمل املركز عن كثب مع املقاطعات والأقاليم التي لها دور
�أ�سا�سي يف �إقامة العدل وتوفري اخلدمات لل�ضحايا ،ويدعم �شبكة مديري دوائر خدمة ال�ضحايا .و�إ�ضافة
نمي املعلومات العامة ،ويرعى م�شاريع
�إىل ذلك ،يجري املركز بحوثا ،ومي ِّول الدرا�سات اال�ستق�صائية ،ويُ ّ
خا�صة (كا�ستخدام التكنولوجيا لتزويد ال�ضحايا باملعلومات ،على �سبيل املثال) ،ويرعى الأ�سبوع الوطني
للتوعية بال�ضحايا ،ويدير �صندوق ال�ضحايا (انظر الفقر .)177
 -170ومبوجب قانون الإ�صالحيات والإفراج امل�رشوط ،توفِّر دائرة ال�سجون وجمل�س الإفراج امل�رشوط
معينة ،كا�سم اجلاين ،واجلرمية التي �أُدين بها ،ومواعيد ت� ّأهله
للمجني عليهم ،عند الطلب ،معلومات ّ
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للإفراج امل�رشوط .ويوفِّر كل من الدائرة واملجل�س عددا من اخلدمات لل�ضحايا ويز ّودان ال�ضحايا
امل�سجلني باملعلومات .فبا�ستطاعة ال�ضحايا ،مثال ،احل�صول على ن�سخة من قرارات جمل�س الإفراج
ّ
امل�رشوط الوطني ،و�أن يح�رضوا جل�سات اال�ستماع اخلا�صة بالإفراج امل�رشوط ،و�أن يق ّدموا بيانا ب�أثر
اجلرمية عليهم .ويُ�شكّل املكتب الوطني ل�ش�ؤون ال�ضحايا ،التابع لإدارة ال�سالمة العامة يف كندا ،موردا
مركزيا يوفّر املعلومات والدعم يف امل�سائل املتعلّقة بالإ�صالحيات االحتادية .ويُ�شغِّل املكتب الوطني
ل�ش�ؤون ال�ضحايا خطا هاتفيا جمانيا ميكن �أن ي�ستخدمه ال�ضحايا لالت�صال باملكتب من � ِّأي مكان يف كندا
�أو الواليات املتحدة الأمريكية؛ ويعطي �إحاالت �إىل �إدارة ال�سجون وجمل�س الإفراج امل�ؤقت للإجابة عن
معينة؛ ويكفل مراعاة منظور ال�ضحية يف و�ضع ال�سيا�سات الوطنية؛ ويُع ّد منتجات �إعالمية
ا�ستف�سارات ّ
لتعميمها على ال�ضحايا وعلى موفِّري اخلدمات لل�ضحايا وعموم النا�س.
 -171ويُعنى مكتب �أمني املظامل االحتادي ل�ضحايا اجلرمية ،الذي �أن�شئ عام  ،2007برتويج الو�صول �إىل
الربامج واخلدمات احلكومية القائمة ،وي�ستعر�ض ال�شواغل املتعلّقة بعدم االمتثال للقانون �أو ال�سيا�سات
املرعية (ك�أحكام قانون الإ�صالحيات والإفراج امل�رشوط ،على �سبيل املثال) ،وحتديد امل�سائل امل�ستجدة
والنظمية التي ت�ؤثّر �سلبا على �ضحايا اجلرمية .ويجوز لأمني املظامل �أن يُق ّدم تو�صيات بخ�صو�ص �أمور
يقدم تقارير �إىل
معينة �إىل وزير العدل �أو وزير ال�سالمة العامة ،تبعا للم�س�ألة .ويتعينّ على �أمني املظامل �أن ّ
ّ
وزير العدل ويكون م�س�ؤوال �أمامه ،ولكنه يعمل على م�سافة من الإدارات االحتادية امل�س�ؤولة عن امل�سائل
املتعلّقة ب�ضحايا اجلرمية.
 -172وتقدمي اخلدمات �إىل ال�ضحايا هو م�س�ؤولية حكومات املقاطعات والأقاليم يف املقام الأول .وقد
ولكن هذه الدوائر ال ي ّتبع
�أقام كل من املقاطعات والأقاليم دوائر خدمات لل�ضحايا لتلبية احتياجاتهم.
ّ
كلها منوذجا واحدا .فبع�ضها يوفّر خدمات يف �إطار ال�رشطة (وهي خدمات توفّر وقت ارتكاب اجلرمية،
وتوفرها دوائر خدمة ال�ضحايا التي تعمل مع ال�رشطة) �أو خدمات يف �إطار املحكمة (وهي خدمات
ت�ساعد املجني عليهم وال�شهود �أثناء الإجراءات الق�ضائية) ،بينما توفّر دوائر �أخرى خدمات نظمية ،ما
يكفل ا�ستمرارية اخلدمات يف نظام العدالة اجلنائية برمته .وتختلف اخلدمات املحددة املوفّرة لل�ضحايا
ولكنها ت�شمل ما يلي :توفري املعلومات؛ والدعم والإحالة �إىل اجلهة املخت�صة؛ وامل�شورة الق�صرية الأمد؛
وحت�ضري املجني عليه جلل�سات املحكمة ومرافقته �إليها؛ وامل�ساعدة يف �إعداد بيانات الأثر على ال�ضحية؛
واملعلومات املتعلّقة بالإ�صالحيات.
 -173ولغتا كندا الر�سميتان هما الإنكليزية والفرن�سية ،وتُوفَّر بكلتيهما كل معلومات احلكومة االحتادية
وخدماتها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تُوفَّر املعلومات واخلدمات بقدر الإمكان بلغات الأقليات .وباملثل ،تُبذل
اجلهود يف املقاطعات والأقاليم لتوفري الدعم واخلدمات ل�ضحايا اجلرمية بلغات خمتلفة ،بالقدر الذي
ت�سمح به املوارد املتاحة.
 -174وتدار برامج امل�ساعدة القانونية يف كندا �إفراديا لدى كل من املقاطعات والأقاليم .ويف الإجراءات
اجلنائية ،تتاح امل�ساعدة القانونية للأ�شخا�ص املتهمني اجلديرين بها ماليا .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتك ّفل
بع�ض الواليات الق�ضائية بالنفقات القانونية لل�ضحايا املحتاجني �إىل امل�ساعدة يف طلبات االطّ الع على
ال�سجالت املودعة لدى �أطراف ثالثة ،التي تن�ش�أ يف �سياق الإجراءات اجلنائية .واجلدير بالذكر �أنه
با�ستثناء ظروف حمدودة جدا ،لي�س لدى ال�ضحايا مركز قانوين يف الإجراءات اجلنائية وبالتايل ال
يحتاجون �إىل متثيل قانوين م�ستقل.
 -175وتوجد يف كل �أنحاء كندا منظمات غري حكومية عديدة تدافع عن �ضحايا الإجرام وتوفّر لهم
الدعم .وقد فعلت منظمتان وطنيتان رئي�سيتان الكثري ل�صالح �ضحايا الأعمال الإرهابية.

41

42

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

املنظمة الأوىل هي التحالف الكندي ملكافحة الإرهاب ) ،(C-CATوهو هيئة غري حزبية داعية تت�ألف من
مواطنني كنديني ما بني �ضحايا �أعمال �إرهابية و�أخ�صائيني يف مكافحة الإرهاب و�أفراد �آخرين ملتزمني
بتح�سني �سيا�سات كندا اخلا�صة مبكافحة الإرهاب .وهي تعمل منذ عام  2004وا�شرتكت يف احلوار
الوطني حول الإرهاب والأمن الوطني.
�  -176أما املنظمة الثانية فهي مركز املوارد الكندي ل�ضحايا الإجرام ،وهو جمموعة غري ربحية داعمة
لل�ضحايا وت�ستخدم نفوذها خلدمة م�صاحلهم و�إجراء �إ�صالحات فعلية يف نظام العدالة .وقد �أجرى
املركز بحوثا وم�شاورات ب�ش�أن احتياجات �ضحايا الأعمال الإرهابية.
تقدم �إىل احلكومة االحتادية طلبات لتمويل م�شاريع من �أجل
 -177ويجوز للمنظمات غري احلكومية �أن ّ
�إجراء بحوث وم�شاورات �أو لإن�شاء خدمات جديدة من �أجل �ضحايا الإجرام حيثما وجدت ثغرات .وعلى
يقدم �صندوق ال�ضحايا الذي يديره مركز ال�سيا�سات املتعلّقة مب�سائل ال�ضحايا يف وزارة
�سبيل املثالّ ،
ت�شجع على ا�ستحداث نُ ُهج جديدة ،وتع ّزز فر�ص الو�صول
العدل منحا وتربعات من �أجل امل�شاريع التي
ّ
�إىل العدالة ،وترتقي بقدرات موفّري اخلدمات ،وتعمل على �إن�شاء �شبكات �إحالة ،و�/أو تزيد الوعي
باخلدمات املتاحة ل�ضحايا الإجرام و�أ�رسهم .ويتيح هذا التمويل للمنظمات غري احلكومية �إمكانية �إجراء
بحوث وم�شاورات ق ِّيمة دعما لأهدافها جتاه �ضحايا الإجرام .ويجوز للمنظمات احلكومية التي تعمل يف
تتقدم بطلب مثل هذا التمويل .ويجوز للمنظمات
م�سائل تتعلّق حتديدا ب�ضحايا الأعمال الإرهابية �أن
ّ
غري احلكومية �أي�ضا �أن تق ّدم �إىل حكومات املقاطعات طلبات لتمويل امل�شاريع.

كولومبيا
 -178ي�ستهدف قانون حماية ال�ضحايا و�إعادة الأرا�ضي حماية حقوق ال�ضحايا و�ضمانها برتكيزه
على ثالثة جوانب �أ�سا�سية هي؛ (�أ) حق الوقوف على احلقيقة؛ و(ب) احلق يف العدالة؛ و(ج) احلق
يف جرب ال�رضر .وب�شكل �أ�سا�سي ،يُق�صد بحق الوقوف على احلقيقة � َّأن لل�ضحايا و�أقربائهم واملجتمع
توخى
حقا ال يُنق�ض وال يُنتزع يف معرفة احلقيقة عن الكيفية التي انتهكت بها حقوق ال�ضحية .ويُ ّ
�أي�ضا �أن يكون بناء الذاكرة التاريخية لل�ضحايا جزءا من تنفيذ هذا الت�رشيع اجلديد .ويتمثّل احلق
فعالة ت�ؤدي �إىل
يف العدالة يف واجب الدولة تي�سري و�صول ال�ضحايا �إىل العدالة و�إجراء حتقيقات ّ
الوقوف على هوية امل�س�ؤولني عن انتهاك حقوق الإن�سان وخرق القانون الإن�ساين الدويل والقب�ض عليهم
وحماكمتهم ومعاقبتهم ،وتو�ضيح احلقائق ،وتوفري جرب ق�ضائي منا�سب لل�ضحايا .و�أخريا ،يُق�صد باحلق
وفعال للأ�رضار بجوانبه الفردية واجلماعية
يف جرب ال�رضر حق ال�ضحايا يف احل�صول على جرب منا�سب ّ
واملادية واملعنوية والرمزية ،وذلك من خالل رد احلق والتعوي�ض و�إعادة الت�أهيل والرت�ضية و�ضمانات
بعدم التكرار.
تقدم ،يتعينّ على الدولة ،مبوجب املادة  11من مد َّونة الإجراءات اجلنائية� ،أن
 -179و�إ�ضافة �إىل ما ّ
عدد احلكم ذاته �أي�ضا حقوقا
تكفل و�صول ال�ضحايا �إىل العدالة ،على النحو املن�صو�ص عليه يف املد َّونة .ويُ ّ
�أخرى لل�ضحايا ،بو�صفها امتدادا حلق الو�صول �إىل العدالة ،وهي:

(�أ)

احلق يف �أن يُعاملوا ب�إن�سانية ووقار طيلة فرتة الإجراءات؛ ()...

(د)

احلق يف �أن يُ�ستمع �إليهم ويف تي�سري م�ساهمتهم يف جمع الأدلة؛
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(هـ) احلق يف تل ّقيهم ،من �أول ات�صال لهم بال�سلطات العامة ،معلومات ذات �صلة بحماية
م�صاحلهم ،ويف معرفة احلقيقة عن الوقائع املتعلّقة بظروف اجلرمية التي كانوا �ضحيتها؛

(و)
احلق يف �أن ت�ؤخذ م�صاحلهم بعني االعتبار يف �سياق � ِّأي قرار تقديري ب�ش�أن املالحقة
الق�ضائية الفعلية ملرتكب اجلرمية؛
(ز)
احلق يف �إعالمهم بالقرار النهائي ب�ش�أن املالحقة اجلنائية ،ويف اللجوء �إىل قا�ضي التحقيق
) ،(juez de control de garantíasويف تقدمي طعن �أمام القا�ضي ) (juez de conocimientoعند
االنطباق؛
(ح)

احلق يف تل ّقي امل�ساعدة �أثناء احلكم و�أثناء الدفع باجلرب الكامل (incidente de

(ط)

احلق يف تل ّقي م�ساعدة كاملة ) (asistencia integralال�سرتداد العافية؛

)� ،reparación integralإذا اقت�ضت م�صلحة العدالة ذلك ،من قبل حمام يجوز تعيينه بحكم
من�صبه؛
احلق يف تل ّقي م�ساعدة جمانية من مرتجم حتريري �أو فوري يف حال جهل اللغة الر�سمية
(ي)
�أو ا�ستحالة فهمها.

 -180وهذه احلقوق الإجرائية م�ؤكّدة �أي�ضا يف القانون  ،2005/975الذي ي�ستهدف معاجلة النـزاعات
الداخلية امل�سلحة وو�ضع نهاية لها ب�إبقاء ال�ضحايا م�شرتكني يف الإجراءات.

فرن�سا
 -181يتوقّف االعرتاف يف فرن�سا بوجود مكان فعلي ل�ضحايا الأعمال الإرهابية يف الإجراءات اجلنائية
�أي�ضا على الظروف املحيطة بو�صولهم �إىل العدالة ،ومعرفتهم الكاملة بحقوقهم ،وفعالية امل�ساعدة
املقدمة �إليهم.
الق�ضائية والطبية والنف�سية
ّ
 -182ووفقاً لأحكام املادة  1-53من مدونة الإجراءات اجلنائية ،ي�ضطلع �ضباط ال�رشطة الق�ضائية
ووكال�ؤها مب�س�ؤولية �إعالم املجني عليهم ،بوجه خا�ص ،بحقهم:
عما حلقهم من �رضر؛
• يف احل�صول على تعوي�ض ّ
• ويف �إقامة دعوى مدنية� ،إذا كان مكتب النائب العام قد �أقام دعوى عامة� ،أو �أُقيمت با�ستدعاء
اجلاين مبا�رشة للمثول �أمام املحكمة املخت�صة� ،أو برفع �شكوى �إىل النائب العام؛
• و�إذا �أراد املجني عليه �إقامة دعوى مدنية ،ففي تل ّقي امل�ساعدة من حمام يختاره بنف�سه �أو ،عند
الطلب ،من حمام يع ِّينه لهذا الغر�ض رئي�س اجلمعية العمومية لنقابة املحامني يف الوالية الق�ضائية
ويتحمل املجني عليه عندئذ التكاليف ما مل يكن م�ستوفيا ل�رشوط اال�ستفادة من الدعم
املخت�صة،
ّ
الق�ضائي �أو م�ستفيدا من الت�أمني الق�ضائي؛
• ويف تل ّقي امل�ساعدة من دائرة اخلدمة يف واحدة �أو �أكرث من الهيئات العامة� ،أو من رابطة
معتمدة لدعم ال�ضحايا.
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 -183ويحق ل�ضحايا الأعمال الإرهابية اال�ستفادة بخدمات حمام لأنهم م� ّؤهلون لتل ّقي م�ساعدة قانونية،
()104
ب�رصف النظر عن حالتهم االقت�صادية.
 -184وحقوق ال�ضحايا من�صو�ص عليها يف التعميم ال�صادر عن "حامل اخلتم الكبري" يف  9ت�رشين
الأول�/أكتوبر  2007بالرقم  JUS J 07 90 006 Cب�ش�أن حقوق ال�ضحايا يف �إطار املحاكمة اجلنائية وتنفيذ
هذه احلقوق )105(،وهي:
•

�أثناء التحقيق ،احلق يف:

		�أن يُطلعوا على منهجية �إقامة الدعوى املدنية من بداية التحقيق؛
و�أن يُطلعوا على �إجراءات متابعة ال�شكوى املدنية؛

		

و�أن يُحالوا �إىل رابطات دعم ال�ضحايا.

		
•

و�أثناء جل�سة اال�ستماع ،احلق يف:

عما �إذا كانوا �سيح�رضونها
		�أن تتاح لهم �إمكانية ح�ضور اجلل�سة ،ب�رصف النظر ّ
مدعني باحلق املدين �أم ال؛
بو�صفهم ّ
		

مبرافق.
و�أن يكونوا م�صحوبني يف اجلل�سة ُ

الهند
حرك املجني عليه �آلية
 -185وفقا للمادة  )1(154من مدونة الإجراءات اجلنائية الهندية (لعام  ،)1973يُ ّ
العدالة اجلنائية عموما بتقدمي معلومات �إىل ال�رشطة ،ويُتوقّع من ال�رشطة عندئذ �أن تو ِّثق ال�شكوى كتابة.
معينة ،عم ً
ال
ولئن كان يجوز للمجني عليه �أن ّ
يقدم التما�سا �إىل احلكومة لتعيني م ّدع عام خا�ص لق�ضية ّ
باملادة  )8(24من مدونة الإجراءات اجلنائية ،فاملد ّونة ال تن�ص على جواز م�شاركة املجني عليه �أو املبلِّغ
تدخل
�أو حماميهما م�شاركة مبا�رشة يف املحاكمة .وباملثل ،حت�رص املادة  9من قانون الب ِّينة (لعام ّ )1972
تعرفه على املتهم �أو على الأ�شياء املادية املت�صلة بالق�ضية ،عند االنطباق.
املجني عليه يف ُّ

�إندوني�سيا
 -186يعرتف القانون رقم  ،2006/13املتعلّق بحماية ال�شهود واملجني عليهم ،بحق املجني عليهم
يف الو�صول �إىل العدالة ب�صفتهم �شهودا .ويف �سياق الإدالء بال�شهادة �أو مبعلومات يف �إطار الإجراءات
اجلنائية ،يجوز لل�شهود و�/أو املجني عليهم �أن يتل ّقوا م�شورة قانونية .ولهم احلق يف �أن يُطل َعوا على �سري
الق�ضايا وعلى القرارات الق�ضائيةّ � .أما يف �سياقات �أُخرى ،فاحلق يف تل ّقي امل�شورة القانونية مل يُنظّ م بعد.
 -187ويف النظام القانوين الإندوني�سي ،تكون جل�سات املحاكم بوجه عام علنية ،با�ستثناء احلاالت املتعلّقة
وبناء على ذلك ،ي�ستطيع اجلميع ،مبن فيهم ال�شهود
حمددة.
بجرائم �أ�رسية �أو بق�ضايا جنائية �أخرى
ّ
ً
و�/أو املجني عليهم� ،أن يح�رضوا جل�سة من جل�سات املحكمة و�أن يتل ّقوا معلومات عن الق�ضية .ولكن من
معينة يف تل ّقي املعلومات والتحديثات ب�ش�أن الإجراءات وقرارات
اجلائز �أن يحظى املجنى عليهم مبزايا ّ

( )104انظر املادة  65من القانون رقم  1138-2002امل� َّؤرخ � 9أيلول�/سبتمرب  ،2002اجلريدة الر�سمية ال�صادرة يف � 10أيلول/
�سبتمرب  ،2002ال�صفحة  ،14934الن�ص .1

(Circulaire de garde des sceaux No. JUS 07 90 006 du 9 octobre 2007, relative aux droits des victimes dans le )105
.procès pénal et à leur mise en oeuvre
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املحكمة� .إذ ير�سل �إليهم املوظفون القانونيون املعنيون �أو ال�سلطات املعنية ر�سائل ر�سمية تعلّمهم بامل�سائل
ذات ال�صلة ،بح�سب طلبهم .وعلى �صعيد الواقع العملي ،ن ّفذت ال�رشطة الوطنية الإندوني�سية هذه املزية،
بناء على طلب ال�شهود و�/أو املجني عليهم ،ب�إبقائهم على علم ب�سري الإجراءات .ومن احلقوق الأخرى
ً
لل�شهود و�/أو املجني عليهم ،حق االطّ الع على �سجالت الإجراءات يف � ِّأي مرحلة من املراحل (الإجراءات
ال�سابقة للتحقيق ،و�إجراءات التحقيق ،واملالحقة ،واملحاكمة) ،بينما ال ي�سمح للعموم بتل ّقي معلومات �إ ّال
�أثناء �إجراءات املحاكمة.
 -188ووفقا للت�رشيع الإندوني�سي ،ال يكون املجني عليهم ممثّلني قانونيا يف الإجراءات اجلنائية ،بل
املدعون العامون التابعون للدولة ،وهم املوظفون امل�أذون لهم مبالحقة الق�ضايا
ميثّل حقوقهم و�شواغلهم ّ
اجلنائية وحتديد القانون املنطبق على الق�ضية املرفوعة �أمام املحكمة.
 -189وبا�ستطاعة �ضحايا الأعمال الإرهابية الت�أثري يف قرارات املحكمة من خالل �شهادتهم �أمامها.
وتُعترب �شهادتهم مبثابة الأدلة .وال ي�سمح لهم ب�إبداء �آرائهم ال�شخ�صية بخ�صو�ص الق�ضية .واملعلومات
التي يوفّرها املجني عليه ب�صفته �شاهدا ال تعترب بيانا بالأثر مما له ت�أثري مبا�رش على قرارات املحكمة.
ويجوز للمجني عليهم الإبالغ عن الأفعال الإجرامية لدى �أحد موظفي �إنفاذ القانون وطلب ا�ستهالل
�إجراءات قانونية .وفيما يتعلّق بق�ضايا الأعمال الإرهابية ،يجوز لل�رشطة �أن ت�رشع يف الإجراءات ال�سابقة
للتحقيقات ويف التحقيقات ذاتها دون حاجة �إىل بالغ �أو طلب من املجني عليهم.

كينيا
 -190جتيز املادة  329من قانون الإجراءات اجلنائية الكيني �إ�صدار بيانات الأثر على ال�ضحية ،لي�س
فح�سب باعتبارها فر�صة لتوفري معلومات للقا�ضي لي�أخذها بعني االعتبار عند النطق باحلكم ،بل
�سببتها له اجلرمية وما تر ّتب عليها من
باعتبارها ت�سمح �أي�ضا للمجني عليه بالإعراب عن املعاناة التي ّ
عواقب مالية.
 -191وقد جعل الد�ستور الكيني الو�صول �إىل العدالة �أ�سهل على جميع املواطنني (مبن فيهم ال�ضحايا).
وي�سمح للمتقا�ضني �أن ي�ستعينوا مبحامني على ح�ساب الدولة .ويعترب امل ّدعي العام التابع للدولة ممثّال
لل�ضحايا .وميكن �أن تتب ّنى الرابطات با�سم �أع�ضائها ق�ضايا تتعلّق ب� ِّأي م�س�ألة ذات م�صلحة عامة.
 -192ومن احلقوق الأ�سا�سية التي يعرتف بها الد�ستور �أي�ضا حق جميع املواطنني يف احل�صول على
معلومات ،وخ�صو�صا من كان منهم م�شرتكا يف �إجراءات جنائية.

منغوليا
َّ �  -193إن حقوق املجني عليه �أو ممثّله �أثناء املحاكمة اجلنائية هي ،وفقا للمادة  3-42من قانون
الإجراءات اجلنائية املنغويل ،كما يلي:
•  �أن يكون لديه حمامي دفاع؛
•  �أن يعر�ض �أدلّة؛
يقدم عري�ضة ب�ش�أن �رضورة حتليل الأدلة؛
•  �أن ّ
•  �أن ي�شارك يف جل�سات املحكمة؛
املد َعى عليه وال�شهود واخلرباء؛
يوجه �أ�سئلة �إىل ّ
•  �أن ّ
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•  �أن يطعن بطريق اال�ستئناف يف ت�رصفات وقرارات �ضابط التحري واملحقق وامل ّدعي العام
واملحكمة؛
يتحدث بلغته الأم �أو يُديل ب�شهادته بلغة معروفة وي�ستعني مبرتجم حتريري �أو فوري؛
•  �أن
ّ
لم بكل مواد الق�ضية عند اكتمالها؛
•  �أن يُ ّ

جراء اجلرمية املرتكبة؛
•  �أن يطالب بتعوي�ضه عن اخل�سائر التي ّ
تكبدها ّ

•  �أن ي�ستن�سخ املر�سوم الق�ضائي عند التربئة �أو فر�ض العقوبة املرت ّتبة على احلكم بالإدانة و�أن
يقدم �شكوى من خالل �إجراءات طعن ومراجعة؛
ّ
لم باملواد املت�صلة بال�شكاوى �أو االحتجاجات املق ّدمة من �أطراف ثالثة ُ�أخرى بخ�صو�ص
•  �أن يُ ّ
�أحد قرارات املحكمة ،ويوفّر تعليالت؛
واملدعي العام واملرتجم التحريري واملرتجم
التحري واملح ّقق
•  �أن يق ِّدم اعرتا�ضات �إىل �ضابط
ّ
ّ
الفوري والقا�ضي وممثّل املواطنني و�أمني اجلل�سة الق�ضائية.
جمن عليه لقي حتفه جراء ارتكاب
 -194وفيما يتعلّق بالتمثيل ،يجيز القانون ذاته �أن تكون لأفراد �أ�رسة ٍ
جرمية ما �أو �أ�صبح عدمي الأهلية بحكم القانون� ،أو لأقرب �أقربائه ،نف�س احلقوق املذكورة �أعاله.
 -195ويُح ِّمل قانون الإجراءات اجلنائية املجني عليهم م�س�ؤولية جنائية يف حال رف�ضهم �أو تفاديهم
عمدا الإدالء ب�شهادتهم� ،أو �إدالئهم ب�شهادة زور )106(.و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تن�ص املادة  5-42على واجبات
املجني عليه التي ت�شمل ما يلي:
التحري �أو املح ّقق �أو امل ّدعي العام �أو املحكمة؛
• املثول عندما يُ�ستدعى من قبل �ضابط
ّ
• الإدالء ب�شهادة �صادقة بخ�صو�ص ق�ضية ما؛
•

احلفاظ على �رسية � ِّأي م�ستندات يطّ لع عليها وتكون متعلّقة ب�إحدى الق�ضايا؛

•  �إطاعة الأوامر الق�ضائية �أثناء الإجراءات اجلنائية.

بريو
 -196بعد مرور عدة عقود ،ومتهيدا لبدء نفاذ النظام الإجرائي اجلديد يف بريوُ ،ع ِّدلت املادة  57من
مدونة الإجراءات اجلنائية يف عام  2004باملر�سوم الت�رشيعي  ،959ما �أ ّدى �إىل تو�سيع �صالحيات الطرف
املدعي باحلق املدين و�أن�شطته يف الإجراءات اجلنائية لت�شمل ما يلي:
ّ
• عر�ض الوقائع املفقدة للأثر يف الإجراءات؛
• عر�ض و�سائل للتحقيق والإثبات؛
•

امل�شاركة يف �أعمال التحقيق والإثبات؛

• امل�شاركة يف جل�سة املحاكمة؛
•  �إقامة دعوى باال�ستئناف للح�صول على التعوي�ضات التي ين�ص عليها القانون؛
للمدعي باحلق املدين؛
• توجيه طلبات حلماية احلقوق وامل�صالح امل�رشوعة ّ
( )106انظر املادة  6-42من قانون الإجراءات اجلنائية املنغويل.
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•  طلب امل�شاركة يف الإجراءات املتعلّقة بفر�ض �أو تعديل �أو متديد �أو �إنهاء تدابري تكون ق�رسية
مقيدة للحقوق وت�ؤثّر ،بطريقة �أو ب�أخرى ،على اجلرب املدين وم�صلحته امل�رشوعة يف نتائج
�أو ّ
تدخلها؛
الدعوى وفعاليتها فيما يتعلّق بنطاق ّ
املدعي باحلق املدين امل�شاركة يف تو�ضيح مالب�سات اجلرمية ودور مرتكبها �أو
•  �أن ي�شمل ن�شاط ّ
للمدعي باحلق
امل�شرتك يف ارتكابها ،وامل�شاركة �أي�ضا يف حتديد التعوي�ضات املدنية .وال يجوز ّ
املدين �أن يطلب فر�ض عقوبات جنائية �أو الإ�شارة �إليها؛
للمدعي باحلق املدين �أن يعينّ حماميا جلل�سة املحاكمة و�أن يح�رض هذه اجلل�سة .ويكون
•  ي�ؤذن ّ
ح�ضورهما �إلزاميا عندما توافق عليه الدائرة اجلنائية.

بولندا
 -197تن�ص املواد � 53إىل  58من مد ّونة الإجراءات اجلنائية البولندية على الإجراء املتعلّق مب�شاركة
مدعيا عاما �إ�ضافيا� ،إىل جانب امل ّدعي العام �أو عو�ضا عنه،
املجني عليه يف الإجراءات الق�ضائية بو�صفه ّ
يف بع�ض الق�ضايا املرفوعة من النيابة العامة .ومتكّن املواد � 59إىل  61املجني عليه من �إقامة دعوى على
مدعيا خا�صا.
اجلاين ،ب�صفته ّ
قرر النائب العام االن�سحاب من الإجراءات اجلنائية،
 -198وامل�شاركة الر�سمية كطرف ممكنة �أي�ضا �إذا ّ
تقرر فيها
ففي هذه احلالة يجوز للمجني عليه �أن ي�ضطلع بدور امل ّدعي اخلا�ص .ويف احلاالت التي ّ
املحكمة رف�ض املطالبات املدنية (املطالبة بالإذعان) ،يجوز للمجني عليه �إقامة دعوى يف املحكمة املدنية.

�إ�سبانيا
للمت�رضرين من جرمية ما �أن ي�شاركوا يف الإجراءات ،و�أن
 -199يجيز النظام الق�ضائي الإ�سباين
ّ
يطلبوا ويحاولوا اال�ضطالع مبالحقات ق�ضائية و�إقامة دعاوى مدنية ،و�أن يلتم�سوا الإدانة اجلنائية
للجاين املزعوم ويطلبوا جرب الأ�رضار التي حلقتهم .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضطلع النيابة العامة ،بو�صفها
حمامية عن ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية ،بوظيفة حمائية حتددها املادة  124من الد�ستور
واملادتان  1و 10-3من القانون الت�رشيعي للنائب العام ،وتعيد بذلك ت�أكيد املادة  1-773من قانون
واملدعي العام ملزم ب�إقامة دعاوى مدنية ،بالإ�ضافة �إىل الدعاوى اجلنائية ،بهدف
الإجراءات اجلنائية.
ّ
جرب ما حلق ب�ضحايا � ِّأي جرمية من �أ�رضار ،ح�سب االقت�ضاء.
 -200ويجوز للمجني عليه �أن ي�صبح طرفا يف الإجراءات اجلنائية وفقا للمادة  101من قانون الإجراءات
اجلنائية ،التي جتيز لكل املواطنني الإ�سبان �أن يقيموا دعوى جنائية وفقا ملقت�ضيات القانون .وت�ؤ ّيد هذا
احلكم املادة  125من الد�ستور واملادة  270من قانون الإجراءات اجلنائية واملادة  1-19من القانون
الت�رشيعي لل�سلطة الق�ضائية.
املت�رضر من اجلرمية
 -201و�إىل جانب �إمكانية ممار�سة �إقامة هذه الدعوى اجلماعية ،يُخطَ ر الطرف
ّ
(املجني عليه) ،ما �أن تكون هناك دعوى ق�ضائية مفتوحة ،ب�إمكانية ح�ضوره كطرف فيها )107(،وب�أنه ُمعفًى
( )107انظر املادة  109من قانون الإجراءات اجلنائية.
( )108انظر املادة  281من قانون الإجراءات اجلنائية.
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من تقدمي كفالة( )108يف احلاالت التي ميار�س فيها اال ّدعاء اجلنائي؛ ويجب �إبالغه بكل احلقوق املن�صو�ص
عليها يف القوانني الواجبة التطبيق (مبا يف ذلك احلق يف جرب ال�رضر) وبحقه يف تعيني حمام �أو بحقه يف
�أن يُعينَّ له حمام �إذا كان يحق له تل ّقي م�ساعدة قانونية؛ وبحقه يف �أن يُطْ ل َع على �سري الق�ضية ،وب�أنه �إذا مل
املدعون
يظهر يف الق�ضية ومل يتنازل عن حقه يف �إقامة دعوى مدنية �أو مل يحتفظ بهذا احلق ف�سيمار�سه ّ
()109
العامون.
 -202ومع ذلك ،ي�ستطيع املجني عليه الظهور يف الإجراءات اجلنائية يف وقت الحق ،وميلأ بذلك ،عند
املدعي العام مبالحقة الدعوى ،عندما تكون �إجراءات الدعوى يف املرحلة
االنطباق ،ثغرة عدم قيام ّ
املتو�سطة ،وفقا لأحكام املادتني  2-782و 5-800من قانون الإجراءات اجلنائية .ومن حق املجني عليه
�أن يُبلَّغ مبوعد املحاكمة ومكانها )110(،كما � َّأن من حقه �أن يتل ّقى �إخطارات بالقرارات املتخذة �أثناء
الإجراءات وقد ت�ؤثّر على �سالمته )111(.و�أخريا ،يجب �إبالغ املجني عليه ب� ِّأي حكم يُنطق به يف ختام
()112
الإجراءات.
 -203ويحق ل�ضحايا الأعمال الإرهابية الذين ال ميلكون موارد مالية �أن يح�صلوا على م�ساعدة قانونية
()113
فورية وجمانية.
أع�ضاء على تهيئة الظروف للمجني
قرار املجل�س الأوروبي الإطاري لعام  2001الدو َل ال
ويحث
-204
ّ
ُ
َ
عليهم لكي يُدلوا ب�شهاداتهم بعد ارتكاب اجلرمية مبا�رشة ،م�ستخدمة لذلك الغر�ض ،من �أجل �سماع
ال�شهود املقيمني يف اخلارج ،الأحكام املتعلّقة باالجتماع بوا�سطة الفيديو واالجتماع عرب الهاتف الواردة
يف املادتني  10و 11من االتفاقية املتعلّقة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بني الدول الأع�ضاء
تت�ضمن
يف االحتاد الأوروبي ،املربمة يف � 29أيار/مايو  .2000و�أ�صدر النائب العام الإ�سباين ر�سائل
ّ
تعليمات بخ�صو�ص ا�ستخدام نظام االجتماع بوا�سطة الفيديو لإدارة املحاكمات اجلنائية (التعليمات
معينة (التعليمات  2002/3امل� َّؤرخة 1
 2002/1امل� َّؤرخة � 7شباط/فرباير) ،وبخ�صو�ص �أعمال �إجرائية ّ
�آذار/مار�س).

ال�سويد
 -205تن�ص مد ّونة الإجراءات اجلنائية ال�سويدية ،فيما يتعلّق بالتمثيل القانوين ل�ضحايا الإجرام،
على �أنه عندما يبد�أ التحقيق يف ق�ضية ما ،يجب �أن يُوفَّر لـ "املجني عليه" يف جرمية ما متثيل قانوين يف
معينة" ،مع مراعاة احلالة ال�شخ�صية للمجني عليه وظروف �أخرى ميكن االفرتا�ض
التحقيق يف جرائم ّ
()115
فيها وجود حاجة قوية لهذا التمثيل القانوين" .ووفقا للمادة  3من القانون ذاته ،يتعينّ على املمثّل
القانوين للمجني عليه �أن يرعى م�صالح املجني عليه وي�سانده وي�ساعده .وعليه �أي�ضا �أن يُعِ ني املجني عليه
املدعى عليه لأ�سباب ت�ستند �إىل اجلرمية مو�ضع
وميثّله �أو ميثّل ق�ضيته عند مطالبته بتعوي�ض مايل من ّ
()114

( )109انظر املادة  1-771من قانون الإجراءات اجلنائية.
( )110انظر املادة  3-785من قانون الإجراءات اجلنائية.
( )111انظر املادة  4-109باالقرتان باملادة  57من قانون الإجراءات اجلنائية.
( )112انظر املادتني  4-789و 4-792من قانون الإجراءات اجلنائية.
يتحمل املجني عليه �أتعاب املحامي.
( )113من اجلدير بالذكر �أنه ما مل يثبت االفتقار �إىل املوارد املالية،
ّ
( )114القانون .Lag (1988:609) om målsägandebiträde
( )115انظر املادة  )3( 1من القانون .Lag (1988:609) om målsägandebiträde
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الدعوى .ومع ذلك ،ال ميكن �أن يكون التعوي�ض املايل للمجني عليه الهدف الوحيد من العمل الذي يقوم
به املمثّل القانوين.

جمهورية تنـزانيا املتحدة
 -206يكفل الد�ستور التنـزاين الو�صول �إىل العدالة جلميع الأفراد الذين ي�شعرون � َّأن حقوقهم انتُهكت.
ودور املجني عليهم يف الق�ضايا اجلنائية هو دور �شهود عاديني .وهم لي�سوا �أطرافا يف الإجراءات اجلنائية
ولي�س من حقهم بالتايل �أن يوفَّر لهم التمثيل القانوين.

هولندا
 -207يحتل قانون "تريوي" اخلا�ص بال�ضحايا لعام  1992ف�صال م�ستقال يف مد َّونة الإجراءات اجلنائية
املت�رضر .ويف عام � ،2005أُدرج يف مدونة
الهولندية يتناول حقوق �ضحايا اجلرمية ب�صفتهم الطرف
ّ
()116
يو�ضح فيه املجني عليه �أثر اجلرمية عليه.
الإجراءات اجلنائية البيان ال�شفهي الذي ِّ
ثم َع ّدل قانون حقوق ال�ضحايا لعام  ،2009الذي بد�أ نفاذه يف عام  ،2011مد ّونة الإجراءات
ّ -208
خم�ص�صا حلقوق املجني عليه ودوره .وهو مينح املجني عليه� ،إ�ضافة �إىل ذلك،
ويت�ضمن ف�صال
اجلنائية،
ّ
ّ
()117
حقوقا �إجرائية �ضمن غريها.

اململكة املتحدة
 -209لي�س للمجني عليهم وال�شهود �شخ�صية قانونية يف حماكم �إنكلرتا وويلز اجلنائية .وهم لي�سوا
ممثَّلني قانونيا يف املحكمة .ولكن توجد بع�ض اال�ستثناءات من ذلك:
•  املالحقة الق�ضائية اخلا�صة — با�ستطاعة املجني عليه �أو �أ�رسته �إقامة دعوى خا�صة يف معظم
اجلرائم اجلنائية يف �إنكلرتا وويلز.
معينة من ال�سجالت ال�رسية املتعلّقة باملجني عليه �أو
•  حيثما يطلب الدفاع االطّ الع على �أنواع ّ
ال�شاهد (كتاريخ حالته النف�سية ،مثال) ،يجوز �أن يمُ ثَّل املجني عليه �أو ال�شاهد متثيال قانونيا
للبت فيما �إذا كان ينبغي الأمر بذلك االطّ الع.
يف اجلل�سة املعقودة ّ
 -210واجلدير باملالحظة � َّأن املالحقات الق�ضائية مبوجب قوانني اململكة املتحدة املتعلّقة بالإرهاب
()118
تقت�ضي موافقة النائب العام� ،إذا بدا � َّأن اجلرم قد يكون متعلّقا كلّيا �أو جزئيا ب�ش�ؤون دولة �أجنبية.
()119
واملتفجرات.
وموافقة النائب العام مطلوبة �أي�ضا للمالحقات الق�ضائية يف جرائم الكراهية العن�رصية
ّ
 -211واملالحقة الق�ضائية مبوجب قوانني اململكة املتحدة املتعلّقة بالإرهاب ،على جرم ال يتعلّق ب�ش�ؤون
دولة �أجنبية ،ت�ستلزم موافقة مدير النيابات العامة .وملنح املوافقة ،يجب �أن يكون مدير النيابات العامة
و�/أو النائب العام على قناعة بوجود ما يكفي من الأدلة ليكون هناك احتمال واقعي ب�إدانة املتهم
( )116انظر املادة  302من مد ّونة الإجراءات اجلنائية الهولندية.
( )117انظر ،على �سبيل املثال ،املادتني �(51أ) و�(288أ) من مد ّونة الإجراءات اجلنائية الهولندية.
( )118انظر املادة  117من قانون الإرهاب لعام  ،2000واملادة  19من قانون الإرهاب لعام .2006
املتفجرة لعام .1883
( )119انظر املادة  27من قانون النظام العام ل�سنة  ،1986واملادة  7من قانون املواد
ّ
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باجلرمية �أو اجلرائم املن�سوبة �إليه .ويجب �أي�ضا �أن يكونا على قناعة من � َّأن هذه املالحقة تخدم امل�صلحة
العامة .و�إذا منحت املوافقة فمن �شبه امل�ؤكّد �أن ت�ضطلع بهذه املالحقة دائرة اال ّدعاء امللكية.
 -212و�أحكام هذه املوافقة حت ُّد فعليا من نطاق املالحقة اخلا�صة يف ق�ضايا الإرهاب .فعندما ترفع
دعوى خا�صة تتعلّق بجرم ال ي�ستلزم املوافقة (كالقتل العمد ،مثال) ،يكون من حق دائرة اال ّدعاء امللكية �أن
تتولىّ الدعوى ولها �أن توقفها �أو ت�سري فيها.
 -213وال يوجد يف �إنكلرتا وويلز اتفاق تفاو�ضي ر�سمي على تخفيف العقوبة )(plea bargaining؛ ومع
متعددة �أن يعر�ض التفاو�ض على بع�ضها دون البع�ض الآخر .ويف
ملدعى عليه يواجه اتهامات
ّ
ذلك ،يجوز ّ
ولكن القرار النهائي ب�ش�أن مقبولية
هذه احلالة ،يُ�ست�شار املجني عليه �أو �أ�رسته وتُ�سمع �آراء � ٍّأي منهما
ّ
االتفاق التفاو�ضي يظ ّل مرتوكا لدائرة اال ّدعاء امللكية.
 -214و�إذا تعينّ على املجني عليه �أو ال�شاهد �أن يُديل ب�شهادته يف حماكمة جنائية ،ميكن اتخاذ تدابري
ب�سيطة وعملية لتعريفه باملحكمة وجعل الوقت الذي �سيم�ضيه فيها �أقل �إجهادا .وكثريا ما تُ ّتخذ ترتيبات
لكي يدخل املجني عليه املحكمة من باب م�ستقل وينتظر يف غرفة م�ستقلة .وت�ستعني كل املحاكم �أي�ضا
مدربون على
بخدمات منظمة غري حكومية ،هي منظمة خدمة ال�شهود .ويعمل يف هذه املنظمة
ّ
متطوعون َّ
()120
نظام املحاكم
يتحدثون �إىل املجني عليهم وال�شهود لطم�أنتهم ويوفّرون معلومات عملية .ولدى �شعبة
ّ
مكافحة الإرهاب بدورها وحدة للعناية بال�شهود تز ِّود ال�شهود مب�شورة ومعلومات مماثلة وتُطمئنهم قبل
جل�سة املحكمة.
 -215ويجوز لل�شاهد �أن ين�شِّ ط ذاكرته من بيانه الكتابي قبل الإدالء بال�شهادة .ومن اجلائز �أثناء �إدالئه
()121
بال�شهادة �أن ي�سمح له القا�ضي بتن�شيط ذاكرته مرة �أخرى من بيانه.
 -216ومن حق املجني عليهم و�/أو �أ�رسهم �أن يتل ّقوا حتديثات منتظمة عن �سري الق�ضية كما يحق لهم (يف
الق�ضايا املنا�سبة) �أن ي�ستفيدوا بخدمات �أحد �ضباط االت�صال بالأ�رس .ويف حال وقوع عمل �إرهابي ينجم
عنه حادث وفاة ،يكون جزء من رد فعل ال�رشطة الأويل هو تبينُّ هوية ال�ضحايا و�أ�رسهم .ثم تُعينِّ ال�رشطة،
بعد تبينُّ هويتهم ،واحدا �أو �أكرث من �ضباط االت�صال بالأ�رس )122(.وي�ضطلع �ضابط االت�صال بالأ�رس بعدد
من الوظائف ي�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،ما يلي:
• توفري معلومات للأ�رسة مبوافاتها بتحديثات منتظمة؛
•  معاجلة � ِّأي خماوف و�شواغل قد تنتاب الأ�رسة بخ�صو�ص �سالمتها ،وتي�سري احلماية �إذا لزم
الأمر؛
•  �إ�سداء امل�شورة املنا�سبة للأ�رسة؛
• حماية الأ�رسة من � ِّأي تط ّفل من و�سائط الإعالم يكون غري جماز؛
• تي�سري الو�صول �إىل اخلدمات الطبية وخدمات الدعم يف حالة احتياج الأ�رسة �إليها.
( )120قائمة اخلدمات التي توفّرها منظمة خدمة ال�شهود ملخّ �صة يف املوقع التايل:
.for%20witnesses
( )121انظر املادة  139من قانون العدالة اجلنائية لعام  2003يف املوقع ال�شبكي التايلwww.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/ :
.section/139
()122
لالطّ
الع على دور �ضابط االت�صال بالأ�رس ،انظر توجيهات "رابطة كبار �ضباط ال�رشطة" يف املوقع ال�شبكي التايلwww. :
.acpo.police.uk/document/criminaljustice/2009/200909CJUFLO01.pdf
www.victimsupport.org.uk/help%20

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

•  يظ ّل �ضابط االت�صال بالأ�رس يوفّر املعلومات وامل�شورة وامل�ساعدة لل�ضحايا و�أ�رسهم طيلة مدة
التحقيقات التي جتريها ال�رشطة و� ّأي مالحقة ق�ضائية تليها.
 -217و�أثناء املحاكمة ،ت�ستخدم �شعبة مكافحة الإرهاب و�سائل خمتلفة لإبقاء املجني عليهم و�أ�رسهم على
التطورات .وقد ا�ستُخدمت بع�ض التدابري ذات ال�صلة �أثناء املحاكمات التي �أعقبت التفجريات
علم ب�آخر
ّ
التي �شهدتها لندن يف  7متوز/يوليه .2005
تفجريات ال�سابع من متوز/يوليه  2005يف لندن
�أودت التفجريات التي �شهدتها لندن يف  7متوز/يوليه  2005بحياة � 52شخ�صا و�أ�صابت كثريين �آخرين بجراح .وبعد
املفجرين الأربعة الذين القوا حتفهم يف التفجريات).
ذلك ،ا ُّتهم ثالثة �أ�شخا�ص بالت�آمر لإحداث التفجريات (مع
ِّ
ومل تندرج �أ�رس ال�ضحايا املفجوعة �آنذاك �ضمن تعريف "ال�ضحايا" الوارد يف "خمطط االهتمام بال�ضحايا" (ولكن
قرر على الفور ،نظرا ملا حظيت
مثل هذه الأ�رس �أ�صبح يندرج الآن �ضمن تعريف "ال�ضحايا" اجلديد) .ومع ذلك ،تَ َّ
به هذه الق�ضية من اهتمام �شعبي و�إعالمي وما �سببته من دمار على ال�صعيد الفرديَّ � ،أن من املنا�سب تنفيذ خمطط
فعينِّ لها
االهتمام بال�ضحايا .ونتيجة لذلك ،ما �أن ُعرفت هويات الأ�رس حتى عوملت كما لو كانت من ال�ضحاياُ ،
�ضابط �رشطة معني باالت�صال بالأ�رس ،واجتمع حمامي دائرة اال ّدعاء امللكية مبمثّلي خمتلف الأ�رس املت�أثّرة بهذه
التفجريات.
و�سلِّم �أي�ضا ب� َّأن تقرير ًمن هم بال�ضبط ال�ضحايا و�أ�رس ال�ضحايا لي�س بالأمر ال�سهل .وكان هناك �إدراك ،على �سبيل
ُ
املثال ،ب�أثر مثل هذه احلادثة على خدمات الطوارئ .فالذين � ْأجل َوا م�رسح احلادث رمبا ال يكونون �ضحايا يف حدود
التعريف (الوارد يف خمطط االهتمام بال�ضحايا �أو التوجيه اجلديد) ،ولكن قد تن�ش�أ لديهم م�سائل طويلة الأمد
حتتاج �إىل اهتمام .ورئي � َّأن من ال�رضوري �إدراك ح�سا�سياتهم ،مع الت�سليم بعدم وجود بنية ر�سمية لهذا الأمر.
ويف املحاكمة نف�سها ،مل يُ�ستد َع � ُّأي �شاهد عيان ليُديل ب�شهادته يف املحكمة ،بل ُ�سلِّمت �شهاداتهم يف �شكل بيان و َق ِبل
الدفاع بها .وت�سمح الإجراءات اجلنائية يف حال ت�سليم بيانات كتابية ب�أن تُتلى هذه البيانات على املحكمة� ،إذا وافق
كال اال ّدعاء والدفاع على ذلك .لذا ،مل تكن ثمة حاجة للنظر يف اتخاذ تدابري خا�صة.
وكانت �إحدى املبادرات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف هذه املحاكمة هي �إقامة حمكمة عن بعد يف مدينة �أُخرى مع �إتاحة
�إمكانية الو�صول �إليها جلميع ال�ضحايا و�أ�رسهم .وقد �أقيمت هذه املحكمة وعوملت كما لو كانت حمكمة حقيقية
حي بال�صوت وال�صورة من
بجميع املقايي�س ،و ُز ِّودت بكاتب حمكمة (م�ست�شار قانوين) يف املوقع .وكان هناك ّ
بث ّ
املحكمة الفعلية التي كان املتهمون يحاكمون فيها .وو�ضعت عدة �أجهزة عر�ض لتمكني اجلميع من م�شاهدة ما
يحدث .وخ�ضعت �أعمال املحكمة للمراقبة الدقيقة ل�ضمان �أ ّال ت�شاهد املحكمة املقامة عن بعد من وقائع جل�سات
املحكمة الفعلية �سوى الأجزاء التي كان �سرياها ال�ضحايا و�أ�رسهم لو �أنهم ح�رضوا املحكمة الفعلية .وكان �ضباط
االت�صال بالأ�رس حا�رضين �أي�ضا.
ومكّنت هذه املبادرة ال�ضحايا و�أ�رسهم 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 اعتربت منا�سبة نظرا لطبيعة
الق�ضية.
وا ُّتخذت مبادرة �أخرى �إذ ُ�أن�شئ موقع �شبكي م� ّؤمن وحممي بكلمة �رس من �أجل ال�ضحايا و�أ�رسهم .وكان الغر�ض
منه متكني الذين مل يكن با�ستطاعتهم الذهاب �إىل املحكمة الفعلية �أو الإفرتا�ضية من متابعة �سري الق�ضية يوما بيوم
وم�شاهدة ما يتقرر القيام به يف اليوم التايل.
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تقدم ،اجتمع حمامي دائرة اال ّدعاء امللكية مبنظمة تُعرف با�سم "( "Survivors’ Groupجمموعة
و�إ�ضافة �إىل ما ّ
الناجني) ،وهي منظمة غري حكومية ت�ساعد الناجني من الكوارث ،وقد �أ�سدت امل�شورة �إىل جمموعة الناجني من
تفجريات ال�سابع من متوز/يوليه .و�رشح املحامي دور دائرة اال ّدعاء امللكية و�أقام نظاما لإنذار ال�ضحايا و�أ�رسهم
م�سبقا عندما يكون من املزمع تقدمي �أدلة يحتمل �أن تغيرّ جمرى الق�ضية (كمقطع الفيديو الأخري الذي �شوهد فيه
ّ
�أحد ال�ضحايا وهو ي�ستقل قطار الأنفاق قبل االنفجار الذي �أودى بحياتهم).
و�أكّدت هذه العملية � َّأن ال�ضحايا و�أ�رسهم يريدون احل�صول على معلومات عقب احلادث مبا�رشة وطوال فرتة
التحقيق واملحاكمة.

الواليات املتحدة الأمريكية
 -218ي�ستند نظام العدالة اجلنائية يف الواليات املتحدة �إىل منوذج املحاكمة احل�ضورية ،ووفقا لذلك ال
يُعترب �ضحايا الإجرام "طرفا" يف الإجراءات .ولكن ،يف عام � ،2005صدر قانون حقوق �ضحايا اجلرمية
الذي يعطي �ضحايا اجلرمية املرتكبة يف حق االحتاد ثمانية حقوق واجبة التنفيذ �أثناء املالحقة الق�ضائية.
ومن املمكن �أن مي ِّثل ال�ضحايا يف الق�ضية اجلنائية حمام ي�ستطيعون عن طريقه املطالبة بحقوقهم.
واحلكومة ال تدفع �أتعاب هذا املحامي ،ولكنها تق ّدم منحا �إىل م�ستو�صفات غري ربحية توفّر متثيال جمانيا
لل�ضحايا .وبا�ستطاعة احلكومة �أي�ضا املطالبة بحقوق ال�ضحايا.
 -219وحقوق �ضحايا اجلرمية يف املحاكم االحتادية مدرجة يف قانون حقوق �ضحايا اجلرمية )123(.وهذه
احلقوق هي:
()1

احلق يف احلماية املعقولة من امل ّتهم؛

احلق يف تل ّقي �إ�شعار معقول ودقيق وح�سن التوقيت ب� ِّأي جل�سة علنية تعقدها املحكمة �أو
()2
� ِّأي جل�سة للإفراج امل�رشوط تتعلّق باجلرمية التي وقعوا �ضحيتها� ،أو ب� ِّأي حالة يُخلى فيها �سبيل
املتهم �أو يلوذ فيها املتهم بالفرار؛
تقرر املحكمة ،بعد تل ّقي
()3
احلق يف �أ ّال يُ�ستبعدوا من � ِّأي جل�سة علنية من هذا القبيل ،ما مل ّ
�أدلّة وا�ضحة ومقنعةَّ � ،أن من �ش�أن �شهادة املجني عليه �أن تتغيرّ جوهريا �إن هو �سمع �شهادة �أخرى
يف هذه اجلل�سة؛
احلق يف �أن يُ�سمعوا بقدر معقول يف � ِّأي جل�سة علنية تعقدها املحكمة املحلية وتتعلّق
()4
ب�إخالء �سبيل �أو باجلواب على الدعوى �أو بالنطق باحلكم �أو � ِّأي جل�سة متعلّقة بالإفراج امل�رشوط؛
()5

احلق املعقول يف االجتماع �إىل حمامي احلكومة يف الق�ضية؛

()6

احلق يف اجلرب الكامل وال�رسيع وفقا ملا ين�ص عليه القانون؛

( )123انظر مدونة الواليات املتحدة ،العنوان  ،18البند .(18 U.S.C. Section 3771) 3771
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()7

احلق يف �إجراءات خالية من � ِّأي ت�أخري غري معقول؛

()8

احلق يف تل ّقي معاملة م ّت�سمة بالإن�صاف واالحرتام لكرامة املجني عليه وخ�صو�صيته.

 -220وللمجني عليهم يف حاالت الأعمال الإرهابية ،بوجه عام ،نف�س حقوق املجني عليهم يف احلاالت
يقدموا طلبات يلتم�سون فيها االعرتاف بحقوقهم �أمام املحكمة
الأخرى .وب�إمكان املجني عليهم �أن ّ
وب�إمكانهم �أن يطلبوا �إىل حمكمة اال�ستئناف �أن ت�أمر املحكمة االبتدائية باالعرتاف بحقوق املجني عليهم
ما مل تعرتف بها املحكمة االبتدائية .وب�إمكان املجني عليهم �أي�ضا �أن يرفعوا �شكاوى على امل ّدعني العامني
وغريهم من موظفي وزارة العدل الذين يتخلّفون عن توفري هذه احلقوق ،وميكن ت�أديب ه�ؤالء املوظفني
�إذا قُبلت �شكوى املجني عليهم.
قدم �إفادات �أمام املحكمة � ّإما كتابيا و� ّإما �شفهيا .وغالبا ما يريد املجني
 -221ويجوز للمجني عليه �أن يُ ّ
يقرر القا�ضي العقوبة التي �سيحكم بها على
عليهم �أن يُ�ستمع �إليهم يف جل�سة النطق باحلكم قبل �أن ّ
املدعى عليه .و�إ�ضافة �إىل �أقوال املجني عليه ،ت�ستعر�ض املحكمة �أي�ضا تقريرا �سابقا للنطق باحلكم يع ّده
ّ
ويت�ضمن هذا التقرير فرعا عن �أثر اجلرمية املرتكبة على املجني عليه يُعرف
مكتب مراقبة ال�سلوك.
ّ
ببيان الأثر على ال�ضحية.
تطورات الق�ضايا بوا�سطة نظام �آيل لإبالغ
 -222وتقوم وزارة العدل ب�إبالغ معظم املجني عليهم ب�آخر ّ
ال�ضحايا يُ�صدر خطابات ور�سائل �إلكرتونية .وتوجد �أي�ضا �صفحة �شبكية مركزية ي�ستطيع املجني عليهم
املخ�ص�صة لل�ضحايا.
زيارتها للوقوف على حالة الق�ضايا .وتكون للق�ضايا الكربى �أحيانا �صفحاتها ال�شبكية
ّ
وعندما يوجد يف ق�ضية ما �أعداد كبرية من ال�ضحايا وال ت ّت�سع قاعة املحكمة ال�ستيعابهم جميعا ،ميكن
بث وقائع اجلل�سات عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة لكي ي�شاهدوها.
يف بع�ض الأحيان ّ
 -223ولدى الواليات املتحدة �أي�ضا قوانني ت�سمح ل�ضحايا اجلرمية ب�إقامة دعاوى مدنية على اجلناة.
وتوجد قوانني خا�صة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ت�سمح لهم مبقا�ضاة املنظمات الإرهابية والبلدان التي
متول الإرهاب .وهذه الق�ضايا املدنية هي ق�ضايا منف�صلة عن الق�ضية اجلنائية.
ّ

�أوزبك�ستان
حتدد املادة  55من مدونة الإجراءات اجلنائية الأوزبك�ستانية (لعام  )1994حقوق املجني عليهم
-224
ِّ
وواجباتهم .وتن�ص على حقوق املجني عليه التالية:
•  �أن يُديل ب�شهادته؛
يقدم �أدلة؛
•  �أن ِّ
يوجه طلبات واعرتا�ضات؛
•  �أن ِّ
•  �أن ي�ستعمل لغته الأ�صلية �أو ي�ستعني مبرتجم فوري �أو حتريري؛
•  �أن يكون لديه ممثّل يدافع عن م�صاحله؛
والتحري؛
التحري ،يف �إجراءات التحقيق
•  �أن ي�شارك ،ب�إذن املحقق �أو �ضابط
ّ
ّ
برمته وينقل منه
•  �أن يطّ لع ،عند
التحري �أو التحقيق ال�سابق للمحاكمة ،على ملف الق�ضية ّ
ّ
املعلومات الالزمة؛
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•  �أن يُق ِّدم �إ�شعارا بامل�صاحلة و�أن ي�شارك يف جل�سات امل�صاحلة ويف جل�سات املحكمة االبتدائية
وحمكمة اال�ستئناف والنق�ض والإ�رشاف؛
التحري واملح ّقق وامل ّدعي العام والقا�ضي واملحكمة؛
•  �أن يطعن يف �إجراءات �أو قرارات �ضابط
ّ
•  �أن يقيم دعوى يف املحكمة ،ب�شخ�صه �أو عن طريق ممثّله؛
ويقدم تعليقات عليها؛
•  �أن يطّ لع على ال�سجالت الر�سمية جلل�سات املحكمة
ّ
•  �أن يُبلَّغ ب� ِّأي �شكاوى تتعلّق بالق�ضية و�أن يطعن فيها.
التحري �أو
 -225ومبوجب احلكم ذاته" ،يتعينّ على املجني عليه� :أن يَح�رض عندما ي�ستدعيه �ضابط
ّ
البت يف امل�س�ألة
املح ّقق �أو امل ّدعي العام �أو املحكمة؛ و�أن يُديل ب�شهادة �صحيحة؛ و�أن ميتنع عن عرقلة ّ
قدم الأدلة عندما
بتدمري الأدلة �أو تزويرها� ،أو ب�إقناع ال�شهود� ،أو ب�أفعال �أخرى غري قانونية؛ و�أن يُ ّ
املدعي العام �أو املحكمة؛ و�أن يطيع الأوامر �أثناء التحقيق
يطلب �إليه ذلك �ضابط
التحري �أو املح ّقق �أو ّ
ّ
وجل�سات املحكمة".
 -226ويف احلاالت التي ي�ؤ ّدي فيها الفعل الإجرامي �إىل وفاة املجني عليه ،تنتقل حقوق املجني عليه
وواجباته �إىل قريبه املبا�رش و�/أو �إىل �أ�شخا�ص �آخرين تعرتف �أجهزة التحقيق قبل املحاكمة �أو املحكمة
بكونهم املمثّلني القانونيني للمتوفّى.

جيم-
-1

احلماية �أثناء الإجراءات اجلنائية

اعتبارات عامة

َّ �  -227إن حماية �ضحايا الأعمال الإرهابية و�أ�رسهم من التخويف والتهديد م�س�ألة عملية تواجهها �أجهزة
التعر�ض ملزيد
�إنفاذ القانون .واحلق يف تل ّقي م�ستوى منا�سب من احلماية حق �أ�سا�سي �أي�ضا لتفادي
ّ
من الإيذاء ول�ضمان نتائج الإجراءات اجلنائية ،خ�صو�صا فيما يتعلّق ب�سالمتهم وحماية خ�صو�صيتهم.
وعلما ب� َّأن العديد من الأعمال الإرهابية ي�ستهدف مواطنني مدنيني ،فقد يكون اخلطر امل�ستمر الذي
التعرف على اجلناة وال�شهادة
يحدق بال�ضحايا الناجني من الأعمال الإرهابية مت�صال بقدرتهم على
ّ
واجه
�ضدهم ،ف�ضال عن قدرتهم على امل�ساهمة ب� ِّأي �شكل �آخر يف جمع الأدلة امل�ؤ ّدية �إىل الإدانة .وتُ َ
حتديات مماثلة يف املحاكمات املتعلّقة بجماعات �إجرامية منظّ مة .ويف هذه الظروف ،يجب حماية
ال�ضحايا الذين ي�ساهمون فعليا يف الإجراءات اجلنائية ومعاملتهم بعناية خا�صة عرفانا مب�ساهمتهم يف
ك�شف احلقيقة.
 -228بيد �أنه ينبغي عدم اخللط بني مفهوم حماية ال�شهود ومفهوم حماية ال�ضحايا .فال�شهود لي�سوا
دائما بال�رضورة �ضحايا .ولي�س با�ستطاعة كل ال�ضحايا امل�ساهمة يف الإتيان ب�أدلة جترميية؛ و�إذا ُوجد
� َّأن هذه هي احلالة ،ينبغي عندئذ �أن يُجرى تقييم للمخاطر لتبينُّ ما �إذا كان ثمة �رضورة لتوفري حماية
خا�صة ،ال �سيما فيما يتعلّق بالفئات امل�سته َدفة امل�ست�ضعفة .وينبغي �أي�ضا حماية ال�ضحايا من الإفراط
يف ت�سليط الأ�ضواء عليهم يف و�سائط الإعالم وجتاهلهم يف الإجراءات اجلنائية .وقد �أثبتت التجربة �أنه
بد من �أن تويل ال�سلطات الوطنية االهتمام الواجب لالحتياجات التي يعرب عنها ال�ضحايا ،باعتبار � َّأن
ال ّ
التدابري احلمائية املنافية لإرادتهم قد ال جتدي نفعا.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

 -229وينبغي �أ ّال يـنح�رص الغر�ض من احلماية يف �ضمان �أن تظ ّل الأدلة متاحة .فمفهوم الإجراءات
اجلنائية املتمحورة حول املجني عليه تقت�ضي يف نهاية املطاف �أن تكون حماية املجني عليهم هدفا من
وبناء على ذلك ،ينبغي �أ ّال تقف حماية املجني عليهم
�أهداف نظام العدالة اجلنائية ووظيفة من وظائفه.
ً
والتحري .وعلى �سبيل املثال،
عند حدود املحاكمة اجلنائية ،بل ينبغي �أن ت�شمل �أي�ضا مرحلة التحقيق
ّ
يوفِّر الت�رشيع الإ�سباين �أمثلة على كيف ميكن �أن ي�سهم القانون اجلنائي يف حماية املجني عليهم ،ك�أن يكون
ذلك بفر�ض عقوبات على االقرتاب منهم وكذلك بتجرمي �إذاللهم.
 -230وتتفاوت تدابري احلماية �إىل حد بعيد وميكن تطبيقها ب�صورة تراكمية .وعند تطبيق التدابري
الإجرائية ،ينبغي �إيالء االعتبار الواجب للموازنة بني توقّعات ال�شاهد واملجني عليه امل�رشوعة بحماية
�سالمتهما البدنية واحلق الأ�سا�سي للم ّدعى عليه يف حماكمة من�صفة .ولوحظ � َّأن من املمكن ت�صنيف التدابري
()124
الإجرائية اخلا�صة بحماية املحني عليهم وال�شهود يف ثالث فئات عامة ،تبعا للغر�ض املبا�رش منها:
احلد من ال�شعور باخلوف باجتناب مقابلة امل ّدعى عليه وجها لوجه،
التدابري الرامية �إىل
(�أ)
ّ
وت�شمل التدابري التالية:
م�سجلة
ا�ستخدام نظام الإدالء بالأقوال قبل املحاكمة (يف �شكل بيانات � ّإما مكتوبة و� ّإما
''1
ّ
�صوتيا �أو بال�صوت وال�صورة) ،كبديل عن الإدالء بال�شهادة يف املحكمة؛
املدعى عليه من قاعة املحكمة؛
'�	'2إخراج ّ

الإدالء بال�شهادة عرب دائرة تلفزيونية مغلقة �أو �أدوات ربط �سمعية ب�رصية ،كنظام االجتماع
''3
بوا�سطة الفيديو؛

(ب) التدابري الرامية �إىل جعل اقتفاء �أثر ال�شاهد �أو الوقوف على هويته �أمرا �شاقا �أو م�ستحيال
على امل ّدعى عليه �أو اجلماعة الإجرامية املنظَّ مة ،وت�شمل التدبريين التالييني:
حجب املديل بها عن الأنظار با�ستخدام حاجز �أو �ستار �أو مر�آة
''1
ال�شهادة املحجوبة التي يُ َ
ثنائية االجتاه؛
''2

عدم الإف�صاح عن هوية ال�شاهد؛

(ج)
التالية:

تعر�ضه لل�ضغط النف�سي ،وت�شمل التدابري
تدابري
ّ
احلد من تعري�ض ال�شاهد للجمهور ومن ّ

''1

تغيري مكان املحاكمة �أو موعد جل�سة اال�ستماع؛

''3

ح�ضور �شخ�ص مرافق مل�ساندة ال�شاهد.

'�	'2إخراج اجلمهور من قاعة املحكمة (جل�سة مغلقة)؛
 -231ويف �أعقاب الأعمال الإرهابية ،يكون اهتمام و�سائط الإعالم املن�صب على الناجني وعلى
�أفراد �أ�رس ال�ضحايا عارما وكثريا ما ال يُحافظ على خ�صو�صيتهم كما يجب .ولئن كان ينبغي �أن يُ�سمح
لل�ضحايا و�أفراد �أ�رسهم بالإدالء بت�رصيحات طوعية لو�سائط الإعالم ،فينبغي اتخاذ تدابري منا�سبة
حلماية خ�صو�صيتهم وخ�صو�صية �أ�رسهم و�صورتهم الفوتوغرافية كجزء من �إجراءات املحكمة ،مثلما جاء
( )124دعم ال�ضحايا وحماية ال�شهود وم�شاركة ال�ضحايا يف نظام العدالة اجلنائية و�سائر الأن�شطة الداعمة لتنفيذ بروتوكول منع
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية،
وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
تقرير الأمانة ،وثيقة الأمم املتحدة  CTOC/COP/2010/5امل� َّؤرخة  16متوز/يوليه  ،2010الفقرة  .27ولالطّ الع على التفا�صيل ومزيد
باملخدرات واجلرمية ،املعنون "املمار�سات اجليدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف
من الأمثلة ،انظر �أي�ضا من�شور مكتب الأمم املتحدة املعني
ّ
الإجراءات اجلنائية املتعلّقة باجلرائم املنظَّ مة" (.)2008
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يف املادة  2-8من القرار الإطاري الذي اعتمده املجل�س الأوروبي يف � 15آذار/مار�س  .2001ويُذكر بوجه
خا�ص � َّأن ا�ستخدام تدابري تكنولوجية جديدة �أثناء �إجراءات املحكمة قد ي�ساعد كثريا يف حماية ال�ضحايا
التعر�ض بال داع لو�سائل الإعالم.
وال�شهود من
ّ

 -232وبخ�صو�ص العالقة بني و�سائل الإعالم و�إجراءات العدالة اجلنائية ،فعلى الرغم من � َّأن حرية
ال�صحافة يجب �أن تكون القاعدة ،ينبغي �أن تن�ص الت�رشيعات الوطنية على الو�سائل الكفيلة ب�إنفاذ �رسية
الوثائق املت�صلة بالإجراءات اجلنائية ،حيثما يكون ذلك �رضوريا نظرا لأمور من بينها املخاطر التي ميكن
�أن جتلبها الدعاية على ال�ضحايا وال�شهود وال تقف عند �صورتهم يف املجتمع بل تتخطّ اها �إىل حياتهم
و�سالمتهم البدنية.
 -233وبوجه عام ،تنطبق بهذا ال�صدد املعايري الدولية حلقوق الإن�سان فيما يتعلّق باحلق يف احرتام
متنبهني لأي ا ّدعاءات تنتق�ص
اخل�صو�صية واحلياة الأ�رسية )125(.وعلى ّ
املدعي العام والقا�ضي �أن يكونا ّ
واملدعي العام
من قدر املجني عليه �أثناء الإجراءات ،وخ�صو�صا يف جل�سة النطق باحلكم .وعلى القا�ضي ّ
واجب التدخل من �أجل ت�صحيح هذه اال ّدعاءات ح�سب االقت�ضاء ،خ�صو�صا عندما ال يكون املجني عليه
ممثّال متثيال قانونيا.
-234
وتت�ضمن تو�صية جمل�س �أوروبا  R(1997)13املتعلّقة بتخويف ال�شهود وحقوق الدفاع ،وتو�صيته
ّ
 R(2005)09املتعلّقة بحماية ال�شهود واملتعاونني مع العدالة ،توجيهات للدول الأع�ضاء مفيدة يف حماية
�سالمة ال�ضحايا البدنية والنف�سية.
-2

املمار�سة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر
 -235يف اجلزائر ،ين�ص املر�سوم  48-99امل� َّؤرخ � 13شباط/فرباير  1999واملتعلّق ب�إن�شاء نظام للتكفل
بيتامى �ضحايا الأعمال الإرهابية.

الأرجنتني
�  -236أُن�شئ املكتب الأرجنتيني املعني بتوفري امل�ساعدة املتكاملة ل�ضحايا اجلرمية (Oficina de Asistencia

) Integral a la Víctima del Delitoيف عام  ،1998كوحدة تابعة ملكتب النائب العام ،لي�صبح �أول منظمة
متخ�ص�صني
وطنية توفّر احلماية وامل�ساعدة ل�ضحايا الأعمال الإجرامية .ويت�ألّف هذا املكتب من مهنيني
ّ
يف جماالت خمتلفة ،كالأطباء وعلماء النف�س و�أطباء الأمرا�ض الع�صبية وامل�ساعدين االجتماعيني واملحامني،
تعر�ضهم للإيذاء مرة �أخرى .وت�شمل
من �أجل م�ساعدة ال�ضحايا يف التغلّب على ال�رضر الذي �أ�صابهم ومنع ّ
وظائفه تقدمي امل�ساعدة القانونية �إىل ال�ضحايا و�إجراء درا�سات جنائية — من �أجل ا�ستبانة القطاعات
املعر�ضة للإيذاء — و�إطْ الع ال�ضحايا على الو�سائل املتاحة للو�صول �إىل العدالة.
ال�سكانية ّ

�أرمينيا
 -237ين�ص الف�صل  12من مد ّونة الإجراءات اجلنائية الأرمنية على تدابري حمائية للأ�شخا�ص امل�شاركني
يف الإجراءات اجلنائية (امل�صابني وحمامي الدفاع وال�شهود واملتهمني وغريهم) .وتوفري احلماية ،بناء على
( )125املادتان  1-14و 17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واملادة  8من االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية ،واملادة  11من االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،على �سبيل املثال.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

طلب امل�شارك �أو مببادرة من املحكمة� ،أمر �إلزامي ويتعينّ النظر فيه دون �إبطاء �إذا كانت �سالمة �أحد
معر�ضة للخطر ب�سبب م�شاركته يف الإجراءات.
امل�شاركني �أو �أحد الأقرباء ّ

كندا
 -238ينظّ م قانون برنامج حماية ال�شهود االحتادي الكندي برنامج حماية ال�شهود الذي تديره �رشطة
يقدمون �أدلة �أو معلومات �أو
اخليالة امللكية الكندية .ويوفّر هذا الربنامج امل�ساعدة للأ�شخا�ص الذين ّ
حتر �أو حتقيق �أو مالحقة ق�ضائية بخ�صو�ص جرم ما .وميكن �أن ت�شمل
امل�شاركني ب�صورة �أخرى يف عملية ٍ
احلماية يف �إطار برنامج حماية ال�شهود تغيري مكان الإقامة ،والإيواء ،وتغيري الهوية ،و�إ�سداء امل�شورة،
والدعم املايل ل�ضمان �أمن ال�شاهد �أو لتي�سري قدرته على �إعادة بناء حياته �أو على �أن ي�صبح ذاتي االكتفاء.
 -239وتجُ ِّرم املد َّونة اجلنائية تخويف امل�شاركني يف نظام العدالة ،مبن فيهم ال�ضحايا وال�شهود ،يف
الظروف التالية:
املادة  — 1-423التخويف
لي�س ل ِّأي �شخ�ص ،بدون ت�رصيح قانوين� ،أن ينخرط يف ال�سلوك امل�شار �إليه يف البند
()1
الفرعي ( )2بهدف �إثارة حالة من اخلوف لدى:

(�أ)

جمموعة من الأ�شخا�ص �أو لدى العموم من �أجل عرقلة �سري العدالة اجلنائية؛

(ب)

م�شارك يف نظام العدالة ،من �أجل �إعاقته عن �أداء واجباته؛

()126

�صحايف ،من �أجل �إعاقته عن نقل معلومات �إىل العموم تتعلّق ب�إحدى التنظيمات
(ج)
الإجرامية.
()2

يتمثّل ال�سلوك امل�شار �إليه يف املادة الفرعية ( )1فيما يلي:

(�أ)
ا�ستخدام العنف �ضد م�شارك يف نظام العدالة �أو �ضد �صحايف �أو � ِّأي �شخ�ص معروف لدى
� ٍّأي منهما� ،أو تدمري ممتلكات � ٍّأي من ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو �إحلاق �رضر بها؛
(ب)

التهديد مبمار�سة ال�سلوك املبينَّ يف الفقرة (�أ) يف كندا �أو مكان �آخر؛

متكررة بتع ّقب م�شارك يف العدالة اجلنائية �أو �صحافـي �أو � ِّأي
القيام ب�صورة م�ستمرة �أو
(ج)
ّ
�شخ�ص �آخر معروف لدى � ٍّأي منهما ،مبا يف ذلك تع ّقب هذا ال�شخ�ص ب�صورة غري منتظمة على
طريق �رسيع؛

(د)
االت�صال تكرارا� ،سواء ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،مب�شارك يف نظام العدالة �أو
ب�صحافـي �أو ب� ِّأي �شخ�ص معروف لدى � ٍّأي منهما؛
(هـ) تطويق �أو مراقبة املكان الذي يقطن �أو يعمل �أو يذهب �إىل املدر�سة �أو يزاول جتارته �أو
ي�صادف �أن يكون موجودا فيه م�شارك يف نظام العدالة �أو �صحافـي �أو � ُّأي �شخ�ص معروف لدى
� ٍّأي منهما.
()126
معرف تعريفا عاما وي�شمل ال�ضحايا وال�شهود.
التعبري "م�شارك يف نظام العدالة" ّ
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وال�سجن ملدة ال تتجاوز �أربعة ع�رش عاما كل من يخالف �أحكام
()3
يقع حتت طائلة القانون َّ
هذه املادة.
 -240وفيما يتعلّق ب�إيالء االعتبار ل�سالمة املجني عليه يف قرارات الإفراج بكفالة ،يتعينَّ على �صاحب
القرار ،يف خمتلف مراحل تنفيذ العدالة اجلنائية� ،أن يكفل �سالمة و�أمن � ٍّأي من �ضحايا اجلرمية �أو
ال�شهود عليها ،مبا يف ذلك:
•  �أن يويل املوظف الق�ضائي امل�س�ؤول (املوظف امل�س�ؤول بالوكالة �أو قا�ضي ال�صلح �أو القا�ضي)
االعتبار ل�سالمة و�أمن ال�ضحايا يف � ِّأي قرار ب�ش�أن الإفراج عن املتهم بكفالة؛
•  �أن ينظر القا�ضي ،عند الإفراج عن م ّتهم بانتظار حماكمته ،يف �أن يُدرج ك�رشط للإفراج عنه
جمن عليه �أو �شاهد �أو �شخ�ص �آخر،
بكفالة �أن ميتنع عن � ِّأي ات�صال مبا�رش �أو غري مبا�رش ب� ِّأي ٍ
و� ّأي �رشط �آخر يكون �رضوريا حلفظ �سالمة املجني عليه �أو ال�شاهد؛
•  �أن يولىَ االعتبار للهواج�س اخلا�صة التي ت�ساور ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو � ِّأي �شخ�ص �آخر و�أن
يُ�سلّط ال�ضوء عليها يف القرارات املتعلّقة بفر�ض �رشوط خا�صة للإفراج بكفالة ،مبا يف ذلك
التحر�ش اجلنائي.
يف حاالت حظر الأ�سلحة النارية ويف جرائم
ُّ
وتت�ضمن املد ّونة اجلنائية عدة �أحكام لتي�سري �إدالء املجني عليه �أو ال�شاهد ب�شهادته .وت�شمل هذه
-241
ّ
الأحكام ما يلي:
•  مت ّتع القا�ضي ب�سلطة ا�ستبعاد �أع�ضاء من قاعة املحكمة عندما يرى ذلك �رضوريا لتحقيق
العدالة على النحو الواجب؛
•  ال�سماح للمجني عليه �أو ال�شاهد ب�أن يُديل ب�شهادته خارج قاعة املحكمة �أو خلف �ستار �أو جهاز
يحول دون ر�ؤيته املتهم (وتن�ص املادة  2-486من املدونة حتديدا على �أنه يف حالة اجلرائم
الإرهابية يجوز للقا�ضي �أن ي�أمر ب�أن يُديل � ُّأي �شاهد ب�شهادته خارج املحكمة �إذا كان ذلك
�رضوريا حلماية �سالمته)؛
امل�سجلة بالفيديو �إذا كان دون الثامنة ع�رشة من
•  ال�سماح بقبول �شهادة املجني عليه �أو ال�شاهد
ّ
العمر �أو م�صابا بعجز عقلي �أو ج�سدي؛
ال�سن �أو عوامل
•  ال�سماح ل�شخ�ص م�ساند مبرافقة ال�شاهد �أو املجني عليه امل�ست�ضعف بفعل
ّ
�أخرى؛
•

تقييد اال�ستجواب ال�شخ�صي للمجني عليهم من قِ َبل م ّتهم ميثّل نف�سه بنف�سه.

 -242ويف حني � َّأن القاعدة العامة يف الإجراءات اجلنائية تقت�ضي �أن تُع َقد كل �إجراءات حماكمة امل ّتهم
يف جل�سات علنية ،تحُ ِّدد املد َّونة اجلنائية عدة ا�ستثناءات لتي�سري ا�شرتاك املجني عليهم �أو ال�شهود وحلماية
اخل�صو�صية .واملتظلّمون من اجلرائم اجلن�سية وكذلك املجني عليهم وال�شهود الأحداث هم امل�ستفيدون
الرئي�سيون من هذه الأحكام اخلا�صة (تفر�ض املادة  ،4-486مثال ،حظرا �إلزاميا على ن�رش هوية املجني
عليه �أو ال�شاهد).
جمن عليه �أو �شاهد �أو بحماية � ِّأي معلومات ميكن �أن
 -243ويجوز للقا�ضي �أن ي�أمر بحماية هوية � ِّأي ٍ
تك�شف هويته� ،إذا كان القا�ضي على قناعة ب� َّأن هذا الأمر "�رضوري لتحقيق العدالة على النحو الواجب".
وت�شمل العوامل التي ينبغي �أن ي�أخذها القا�ضي بعني االعتبار ما يلي:

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

(�أ)

احلق يف حماكمة عادلة وعلنية؛

(ب) ما �إذا كان ثمة احتمال حقيقي وكبري ب�أن ي�صاب املجني عليه �أو ال�شاهد �أو امل�شارك يف
نظام العدالة ب�رضر ال ي�ستهان به �إذا كُ�شفت هويته؛

(ج)
ما �إذا كان املجني عليه �أو ال�شاهد �أو امل�شارك يف نظام العدالة يحتاج هذا الأمر من �أجل
�أمنه �أو حلمايته من التخويف �أو االنتقام؛
(د)
م�صلحة املجتمع يف الت�شجيع على الإبالغ عن اجلرائم وعلى ا�شرتاك املجني عليهم
وال�شهود وامل�شاركني يف نظام العدالة يف �إجراءات العدالة اجلنائية؛
فعالة من �أجل حماية هوية املجني عليه �أو ال�شاهد �أو امل�شارك
(هـ) ما �إذا كانت هناك بدائل ّ
يف نظام العدالة؛

(و)

الآثار املفيدة وال�ضارة للأمر املعتزم �إ�صداره؛

(ز)

ت�أثري الأمر املعتزم �إ�صداره على حرية التعبري لدى املت�أثّرين به؛

(ح)	� ّأي عامل �آخر يرى القا�ضي �أو ترى العدالة � َّأن له �صلة باملو�ضوع.
 -244وفيما يتعلّق مبرحلة ما بعد املحاكمة وحق املجني عليهم يف امتناع ال�سجناء عن االت�صال بهم،
يوجد لدى دائرة ال�سجون الكندية نظام ملراقبة الهواتف ي�ستطيع الإذن باالت�صاالت بني اجلناة و�أفراد
اجلمهور �أو منعها .وتر�صد دائرة ال�سجون ف�ضال عن ذلك بريد اجلناة الداخل واخلارج .ولن يُ ّدخر جهد
ملنع اجلاين من االت�صال باملجني عليهم �أو ب� ِّأي فرد من �أفراد اجلمهور بوا�سطة الهاتف �أو الربيد �إذا طُ لب
منع مثل هذا االت�صال .وب�إمكان � ِّأي �شخ�ص ال يريد �أن يت�صل به جمرم يف حق االحتاد �أن يطلب �إىل دائرة
ال�سجون �أن توقف االت�صاالت غري املرغوب فيها.
 -245وينظر جمل�س الإفراج امل�رشوط الكندي ،عند اتخاذه القرارات ،يف املعلومات املق ّدمة من املجني
عليهم التي ميكن �أن ت�ساعده يف تقدير ما �إذا كان من املحتمل �أن ي�ش ِّكل الإفراج عن �أحد اجلناة خطرا على
املجتمع .وميكن �أن ت�ساعد املعلومات ذات ال�صلة املق ّدمة من املجني عليه �أع�ضاء املجل�س على تقدير ما يلي:
• طبيعة ال�رضر الذي حلق املجني عليه ومداه؛
• مدى احتمال عودة اجلاين �إىل الإجرام يف حال الإفراج عنه؛
•  مدى قدرة اجلاين على ارتكاب جرمية عنف ،ويت�سنى هذا التقدير ،مثال ،بتوفري معلومات عن
التع�سف؛
منطو على التهديد �أو �سلوك �سابق ينطوي على العنف �أو
�سلوك
ٍ
ّ
• مدى فهم اجلاين لأثر اجلرم؛

• ال�رشوط ال�رضورية لتخفيف اخلطر الذي ميكن �أن ي�شكّله اجلاين على املجتمع؛
•

خطط الإفراج عن اجلاين.

 -246ومنذ متوز/يوليه � ،2001أ�صبح ب�إمكان املجني عليهم الإدالء ببيان �أمام �أع�ضاء جمل�س الإفراج
امل�رشوط الكندي يف جل�سة ا�ستماعّ � ،إما ح�ضوريا و� ّإما عن طريق ت�سجيل بال�صوت �أو الفيديو .ويتيح هذا
البيان للمجني عليه فر�صة تقدمي معلومات �إىل �أع�ضاء املجل�س مبا�رشة عن �أثر اجلرمية امل�ستمر وعما
يت�ضمن
قد ي�ساوره من خماوف بخ�صو�ص �سالمته .ويجب �أن يُق ّدم البيان كتابة قبل اجلل�سة ،وينبغي �أن
ّ
معلومات عما يلي:
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•  الأثر امل�ستمر املرت ّتب على اجلرمية التي �أُدين بها اجلاين .وميكن �أن ي�شمل ذلك معلومات عن
الأثر املادي والعاطفي والطبي واملايل للجرمية على املجني عليه �أو على �أوالده و�أفراد �أ�رسته
املقربني؛
وغريهم من
ّ

•  ما قد ي�ساور املجني عليه من خماوف بخ�صو�ص �سالمته و�سالمة �أ�رسته �أو �سالمة املجتمع
املحلي فيما لو �أُطلق �رساح اجلاين ،و�أ�سباب اعتقاد املجني عليه ب� َّأن �إطالق �رساح اجلاين قد
ي�شكّل خطرا.
 -247و�إ�ضافة �إىل الأحكام املتعلّقة بالإفراج قبل املحاكمة ،يجيز عدد من مواد املد َّونة اجلنائية �إ�صدار
معينة من الأفراد .وميكن �أن تنطبق الأحكام
معينني �أو جمموعات َّ
�أوامر حتظر ات�صال اجلناة ب�أفراد َّ
التالية يف حاالت الإرهاب.
 -248يف حال احلكم على فرد ما باخل�ضوع لفرتة مراقبة ،تفر�ض املحاكم �أحيانا �رشوطا بعدم االت�صال
من �ضمن الأمر باخل�ضوع للمراقبة .وباملثل ،ي�ستطيع القا�ضي الذي يفر�ض عقوبة م�رشوطة ،وهي عقوبة
ال�سجن ملدة تق ّل عن ال�سنتني يق�ضيها املحكوم عليه يف خدمة املجتمع املحلي رهنا ب�رشوط� ،أن ي�ضيف
َّ
�رشطا يق�ضي بعدم ات�صال اجلاين باملجني عليه .و�أخريا ،ي�ستطيع القا�ضي الناطق باحلكم �أن يُ�صدر �أمرا
يحظر على اجلاين االت�صال� ،سواء ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،ب� ٍّأي من املجني عليهم �أو ال�شهود �أو ب� ِّأي
�شخ�ص �آخر طيلة ق�ضائه الفرتة االحتجازية من العقوبة.
 -249ويف حالة الأفراد الذين يق�ضون فرتة عقوبة على جرم غري جنائي ،تتيح �أوامر االلتزام بعدم �إقالق
النظام العام ) ،(peace bondsمبوجب املواد  810و 01-810و 1-810و 2-810من املد ّونة اجلنائية،
�إمكانية حماية الأفراد من الأذى بال�سماح للمحاكم بفر�ض �رشوط على � ِّأي فرد حيثما وجد خوف معقول من
�أن يرتكب هذا الفرد جرمية .فت�سمح املادة  810بفر�ض �رشوط حيثما وجد خوف معقول من ارتكاب جرائم
تطال املمتلكات وغريها؛ وت�ستهدف املادة  01-810اجلرمية املنظَّ مة وجرائم الإرهاب؛ فيما ت�ستهدف املادة
 1-810اجلرائم اجلن�سية �ضد الأطفال؛ �أ ّما املادة  2-810فت�ستهدف جرائم الإ�صابات ال�شخ�صية اخلطرية.
وكثريا ما ت�شتمل هذه الأوامر على �رشوط بعدم االت�صال من �أجل �ضمان �سالمة اجلمهور.

فرن�سا
 -250الأحكام اخلا�صة ب�ضمان حماية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية ترد يف املد َّونة اجلنائية
فتجرم
ومدونة الإجراءات اجلنائية الفرن�سيتني .وت�رسي هذه الأحكام على جميع �ضحايا اجلرمية.
ّ
املعرفة بو�صفها "ا�ستخدام الوعود �أو العرو�ض �أو
املادة  15-434من املدونة اجلنائية حماولة الر�شو
ّ
ال�ضغوط �أو التهديدات �أو االعتداء �أو املناورات �أو احليل �أثناء الإجراءات بهدف جعل الدفاع القانوين
يُقنع غريه بتقدمي �أو �إ�صدار بيان �أو �إعالن �أو بيان م�ضلِّل �أو باالمتناع عن تقدمي �أو �إ�صدار بيان �أو �إعالن
وجترم املادة  5-434من املد َّونة اجلنائية ،بدورها ،عمليات التهديد �أو التخويف بق�صد دفع
�أو �شهادة".
ِّ
املجني عليه �إىل االمتناع عن التظلّم �أو �إىل الرتاجع عنه .وهذه احلماية مكفولة �أي�ضا بف�ضل ت�ضمني
م�شددة للعقوبة .وتكون العقوبة على كل اجلرائم �أ�ش ّد �إذا كان املجني عليه "�شاهدا �أو
املد َّونة ظروفا حمددة ِّ
مدعيا باحلق املدين" و�إذا ارتكبت هذه الأفعال "� ّإما ملنعه من �شجب الفعل �أو التظلُّم �أو
�ضحية ]�أو[ طرفا ّ
()127
الإدالء ب�شهادته �أمام املحكمة ،و� ّإما ب�سبب �شجبه الفعل �أو تظلُّمه �أو �إدالئه بال�شهادة".
 -251و�أثناء اال�ستجواب التمهيدي ،تكون احلاجة �إىل حماية املجني عليهم �أو ال�شهود �أحد املعايري التي
ينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار يف احلب�س االحتياطي ل�شخ�ص يجري التحقيق معه عندما يوجد احتمال
( )127انظر املواد  ،)5( 8-222و ،)5(12-222و )5(13-222من قانون العقوبات الفرن�سي.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية
()128
معينة ،كاملنع
با�ستخدام ال�ضغط �أو اللجوء �إىل الأعمال االنتقامية .وي�ضاف �إىل ذلك � َّأن فر�ض قيود ّ
معينة �أو من االجتماع بال�شهود ،قد ي�سهم يف هذه احلماية .ووفقا للمادة 58-706
من ال�سفر �إىل �أماكن َّ
من مد َّونة الإجراءات اجلنائية ،يجوز �أن ي�سمح القا�ضي لل�شاهد ب�أن يُديل ب�شهادته دون الك�شف عن
تعر�ض اجلل�سة حياة هذا ال�شخ�ص �أو �سالمته البدنية �أو حياة �أفراد �أ�رسته
هويته "�إذا كان من املحتمل �أن ِّ
�أو �أقربائه و�سالمتهم البدنية للخطر بقدر ال ي�ستهان به" .وميكن حماية ال�شهود �أي�ضا بعدم الك�شف
عن مكان �إقامتهم )129(.وعالوة على ذلك ،ت�سمح الأحكام املتعلّقة باالجتماعات الفيديوية واالجتماعات
الهاتفية ب�أن ت�ستمع املحاكم االبتدائية �إىل الأطراف �أو ال�شهود دون حملهم على الظهور ب�شخ�صهم �أمام
()130
امل ّتهم.

عدل القانون رقم  516-2000امل� َّؤرخ  15حزيران/يونيه  )131(،2000املتعلّق
تقدمَّ ،
 -252و�إ�ضافة �إىل ما َّ
بتعزيز حماية قرينة الرباءة وحقوق املجني عليهم ،مد َّونة الإجراءات اجلنائية ،خ�صو�صا فيما يتعلّق
املجرمة
ويت�ضمن الف�صل الأول موجزا ل ـِ"الأحكام
بالكتاب الثاين" :الأحكام املع ّززة حلقوق ال�ضحايا".
ِّ
ّ
للأفعال التي تنال من كرامة ال�ضحايا" .وعلى وجه التحديد ،تن�ص املادة  97على ما يلي:
يعاقَب بغرامة قدرها  100 000فرنك كل من ين�رش ،ب� ِّأي و�سيلة كانت وب�رصف النظر عن الو�سائط
امل�ستخدمة ،م�ستن�سخا عن ظروف اجلرمية �أو اجلنحة ،متى كان هذا امل�ستن�سخ ينال من كرامة
عدا بدون موافقتها.
ال�ضحية وكان ُم ًّ
ويعاقَب بغرامة قدرها  100 000فرنك كل من يو ِّزع ،ب� ِّأي و�سيلة كانت وب�رصف النظر عن الو�سائط
امل�ستخدمة ،معلومات تتعلّق بهوية �ضحية اعتداء �أو جتاوز جن�سي �أو �صورة هذه ال�ضحية متى كان
التعرف على هويتها.
من املمكن
ّ
وال ت�رسي �أحكام هذه املادة �إذا كانت ال�ضحية قد �أعطت موافقتها كتابة.

�إندوني�سيا
 -253يف عام �ُ ،2006س َّن يف �إندوني�سيا القانون رقم  2006/13املتعلّق بحماية ال�شهود وال�ضحايا ،وتبعته
الالئحة التنظيمية احلكومية رقم  2008/44املتعلّقة بالتعوي�ض ور ّد احلق وم�ساعدة ال�شهود وال�ضحايا.
وعمال مبا ن�ص عليه القانون � ،2006/13أن�ش�أت احلكومة وكالة �أو هيئة خا�صة م�س�ؤولة عن حماية
ال�شهود وال�ضحايا و�ضمان �أمنهم �أثناء كل مراحل �إجراءات املحكمة يف الق�ضايا اجلنائية )132(.ويف عام
ويعرف القانون رقم 2006/13
� ،2009أن�ش�أت احلكومة الوكالة الإندوني�سية حلماية ال�شهود وال�ضحايا.
ِّ
"احلماية" بو�صفها كل اجلهود التي تبذلها الوكالة الإندوني�سية وغريها من الوكاالت من �أجل تنفيذ
احلقوق وتوفري امل�ساعدة ل�ضمان �أمن ال�شهود و�/أو ال�ضحايا.
 -254والوكالة الإندوني�سية حلماية ال�شهود وال�ضحايا هي ،بناء على القانون رقم  ،2006/13الوكالة
املفو�ضة بتقرير نوع احلماية �أو الدعم الذي �سيوفّر لل�ضحايا و�/أو ال�شهود ،وما �إذا كان لل�ضحايا و�/أو
ّ
معينة .وعلى الوكالة ،عند تقرير نوع احلماية �أو الدعم الذي �سيوفَّر لل�شهود
بحقوق
عوا
ت
يتم
أن
�
ال�شهود
ّ
ّ
( )128انظر املادة  2-144من مد َّونة الإجراءات اجلنائية الفرن�سية.
( )129انظر املواد  57-706و� R 53-22إىل  R 53-26من مد َّونة الإجراءات اجلنائية الفرن�سية.
( )130انظر املادة  71-706من مد َّونة الإجراءات اجلنائية الفرن�سية.
( )131انظر .JORF No. 138 of 16 June 2000, p. 9038, text No. 1
( )132انظر املواد  8و 11و.12
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يتعر�ضون لها
�أو ال�ضحايا� ،أن تويل االعتبار لأهمية �شهادة ال�ضحايا/ال�شهود ولنوع التهديدات التي
ّ
�شدتها.
ومدى ّ
 -255ومبقت�ضى املادة  1-5من القانون رقم  ،2006/13تكون لل�ضحايا وال�شهود احلقوق التالية:

(�أ)
احلق يف احل�صول على احلماية ل�سالمتهم ال�شخ�صية و�سالمة �أ�رسهم وممتلكاتهم من � ِّأي
تهديد مت�صل بال�شهادة التي �أدلوا بها �أو �سيدلون بها �أو هم يف معر�ض الإدالء بها؛
(ب)

احلق يف امل�شاركة يف اختيار وتقرير �شكل احلماية وامل�ساعدة الأمنية؛

(ج)

احلق يف تقدمي معلومات بدون � ِّأي �ضغط؛

احلق يف تل ّقي خدمات مرتجم حتريري �أو فوري (وينطبق هذا احلق بوجه خا�ص على
(د)
ال�ضحايا وال�شهود غري الناطقني باللغة الإندوني�سية)؛

(هـ)

توجه �إليهم � ُّأي �أ�سئلة م�ضلّلة؛
احلق يف �أ ّال ّ

بتطور �إجراءات املحكمة (ويُق�صد بهذا احلق �إ�رشاك ال�ضحايا وال�شهود
احلق يف �إبالغهم
(و)
ُّ
يف الق�ضية� ،إذ كثريا ما يكون دورهم مق�صورا على الإدالء بال�شهادة)؛

(ز)

احلق يف �إبالغهم بقرارات املحكمة؛

(ح)

احلق يف �إبالغهم ب�إخالء �سبيل اجلاين؛

(ط)

احلق يف احل�صول على هوية جديدة؛

(ي)

احلق يف �أن تُنقل �إقامتهم �إىل موقع �آخر؛

(ك)

ت�سدد لهم تكاليف النقل ،عند االقت�ضاء؛
احلق يف �أن َّ

(ل)

احلق يف احل�صول على امل�شورة القانونية؛

(م)

احلق يف احل�صول م�ؤقتا على م�رصوفات املعي�شة �إىل �أن تُرفع عنهم احلماية.

 -256ومن حق ال�شهود و�/أو �ضحايا الأعمال الإرهابية �أن توفَّر لهم احلماية �أثناء الإجراءات اجلنائية
املت�صلة بق�ضيتهم ،وفقا ملا ين�ص عليه القانون رقم  .2006/13و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يق�ضي القانون رقم
 ،2003/15املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية ،ب�أن توفَّر احلماية �أثناء الإجراءات اجلنائية املت�صلة
واملدعني العامني و�أ�رسهم.
ب�أعمال �إرهابية ال لل�شهود فح�سب ،بل وللمح ّققني ّ
 -257وتُوفَّر هذه احلماية ل�ضمان �أمن ال�شهود و�سالمتهم لكي يتمكنوا من الإدالء ب�شهادتهم بحرية �أمام
املحكمة .وتُوفَّر �أي�ضا ل�ضمان �رسية �شهادة ال�شاهد و�أمنها .وتُوفَّر احلماية يف جميع مراحل الإجراءات
(قبل الإجراءات و�أثناءها وبعدها) .ويف الواقع العملي ،يُديل ال�شهود و�/أو املجني عليهم ب�شهادتهم
�أمام املحكمة دون ر�ؤية امل ّتهمني بارتكاب الأعمال الإرهابية وجها لوجه .وثمة �شكل �آخر من �أ�شكال
حماية املجني عليهم و�/أو ال�شهود �أثناء الإجراءات اجلنائية ،وهو تغيري مكان املحكمة لإدارة اجلل�سات
والإجراءات .وقد ا�ستخدم النائب العام الإندوني�سي وال�رشطة الوطنية الإندوني�سية هذا ال�شكل من
احلماية يف جل�سات املحكمة يف ق�ضية "بو�سو" ،حيث نُقل مكان انعقاد هذه اجلل�سات �إىل حمكمة حملية
يف مكان حمايد و�أكرث �أمنا ل�ضمان �سالمة ال�شهود و�أ�رسهم.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

تقدم ،يُلزم القانون رقم  2008/14املتعلّق بالك�شف عن املعلومات العامة كل
 -258و�إ�ضافة �إىل ما َّ
الأجهزة العامة بال�سماح لكل متقدم بطلب معلومات عامة بالو�صول �إليها ،ما مل يوجد احتمال ب�أن ي�ؤدي
الك�شف عنها �إىل عرقلة �سري ق�ضية ما .ويجوز �أن تُ�ستثنى من قاعدة الك�شف هذه ،بوجه خا�ص ،املعلومات
والتحري يف فعل �إجرامي و�/أو ميكن �أن تك�شف هوية املبلِّغ و�/أو
التي ميكن �أن تعرقل عملية التحقيق
ّ
ال�شاهد و�/أو املجني عليه الذي لديه معلومات عن الفعل الإجرامي .ويف هذا ال�صدد ،ال يجوز لو�سائط
الإعالم وال�صحافيني ن�رش هوية ال�شهود و�/أو �ضحايا الإجرام وك�شفها للملأ� ،إذا كان من املحتمل �أن ي�ؤدي
يعر�ض �سالمة ال�شهود و�/أو املجني عليهم للخطر.
ذلك �إىل عرقلة �سري التحقيق �أو �إجراءات املحكمة �أو �أن ِّ
ويتعينّ على و�سائط الإعالم �أي�ضا �أن تويل االعتبار لأهمية حماية �رسية هويات ال�شهود .وت�ؤدي وزارة
االت�صاالت والإعالم دورا يف ر�صد امل�سائل املت�صلة بن�رش هويات املجني عليهم و�/أو ال�شهود ،خ�صو�صا
عندما يتعلّق الأمر بق�ضايا �شديدة احل�سا�سية .ومع ذلك ،ال توجد قوانني �أو لوائح تنظيمية خا�صة يف
�إندوني�سيا تن�ص على معايري وا�ضحة لواجب و�سائط الإعالم يف احلفاظ على �رسية هوية �ضحايا الأعمال
الإرهابية و�/أو ال�شهود عليها �أو لتقييم مدى ح�سا�سية الق�ضايا.
 -259ويف تفجريات عام  2009يف فندقي ماريوت وريتز-كارلتون يف جاكارتا ،تل ّقت الوكالة الإندوني�سية
حلماية ال�شهود وال�ضحايا طلبات من الوكاالت املعنية من �أجل توفري امل�ساعدة و�إعادة الت�أهيل ل�ضحايا
هذه التفجريات �أو الناجني منها .وا�ستجابة لذلك� ،أن�ش�أت الوكالة فريقا خا�صا م�ؤلّفا من خرباء وم�س�ؤولني
جلمع بيانات ومعلومات عن الناجني من هذه التفجريات وتزويدهم بخدمات العالج الطبي و�إعادة
الت�أهيل ،كما �أ�سندت �أولوية للت�سترّ على هويات ال�شهود وعدم ك�شفها للملأ.

كينيا
 -260يف النظام الكيني ،تُوفَّر احلماية للمجني عليهم ،عندما يكونون �شهودا ،من خالل قانون حماية
ال�شهود )133(.وتتناول املادة  4من هذا القانون "برنامج حماية ال�شهود" الذي ي�سمح للوحدة احلكومية
املعنية ،وتدعى "الوكالة" ،ب�أن تتخذ الإجراء ال�رضوري واملعقول حلماية �سالمة ورفاهة الأ�شخا�ص
امل�شمولني باحلماية .ومن بني هذه الإجراءات احلماية البدنية واحلماية امل�سلّحة لل�شاهد ،وتغيري حمل
�إقامته ،وتغيري هويته ،و� ّأي تدبري �آخر يكون �رضوريا ل�ضمان �سالمة ال�شخ�ص امل�شمول باحلماية.
 -261ويجوز للوكالة �أن تطلب من املحاكم ،يف �إطار هذا الربنامج� ،أن تنفِّذ تدابري حمائية �أثناء �إجراءاتها،
كعقد جل�سات مغلقة� ،أو ا�ستعمال �أ�سماء م�ستعارة� ،أو ا�ستخدام رابط فيديوي� ،أو اتخاذ تدابري حلجب
هوية ال�شاهد �أو متويهها .وعلى الوكالة �أي�ضا �أن تتخذ تدابري داعمة لتي�سري اندماج ال�شخ�ص امل�شمول
باحلماية.
 -262ويف "ق�ضايا كيكامباال" (الق�ضايا املتعلّقة بالهجوم التفجريي على �أحد فنادق مومبا�سا يف عام
� ،)2002أفاد النائب العام الكيني �أنه مل توفَّر وقتئذ حماية �صحيحة لل�شهود (وقد ا�ضطلعت ال�رشطة مبهمة
تعر�ض ال�شهود للتخويف ورف�ض
توفريها) ل َّأن قانون حماية ال�شهود مل يكن قد دخل ّ
حيز النفاذ بعد .وقد ّ
�أحد ال�شهود الإدالء ب�شهادته ما مل يُنقل �إىل حمل �إقامة �آخر ،وهذا مل يحدث النعدام الأ�سا�س القانوين
والنظام/الهيكل املنا�سب للقيام بذلك.
( )133بد�أ نفاذه يف � 1أيلول�/سبتمرب .2008

63

64

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

بيـرو
 -263خلت مد َّونة بريو للإجراءات اجلنائية متاما من � ِّأي تدابري حلماية �ضحايا اجلرائم حتى عام
 1986عندما �أن�شئ �أول برنامج
خم�ص�ص حتديدا مل�ساعدة �ضحايا الأعمال الإرهابية )134(.و�أن�ش�أ املر�سوم
ّ
الأعلى رقم  007-86-JUSاملجل�س الوطني لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية ،كما �أن�ش�أ �آليات ملنح �أقرباء
فعاال.
�ضحايا الأعمال الإرهابية الإجرامية تعوي�ضا ّ
 -264ويف القطاع الق�ضائي ،كان دور املجل�س الوطني لدعم �ضحايا جرائم الإرهاب هو التن�سيق
واقرتاح تدابري توفري امل�ساعدة واحلماية للذين القوا حتفهم �أو �أ�صيبوا بجراح جراء �أعمال �إرهابية
ولأقربائهم .ويتوىل رئا�سة هذا اجلهاز وزير العدل ويت�ألّف من ممثلني عن وزارة االقت�صاد واملالية
ووزارة العمل ووزارة الداخلية والقيادة امل�شرتكة للقوات امل�سلّحة .ويوفِّر هذا اجلهاز الدعم الالزم
ممول مب�ساهمات من وزارة االقت�صاد واملالية
لإن�شاء �صندوق منح اقت�صادية ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ّ
ويديره املجل�س الوطني لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية وينبغي ا�ستخدامه للإعانات املن�ش�أة مبوجب
املر�سوم الأعلى.
 -265ونُفِّذ يف بريو ت�رشيع طارئ ملكافحة الإرهاب ي�ستند �إىل نظام املكاف�أة مبقت�ضى القانون اجلنائي.
ومبوجب هذا النظام ،كان اجلاين الذي يعرتف بالأفعال الإجرامية التي �شارك فيها ويوفِّر معلومات كافية
عن الطريقة التي يعمل بها تنظيمه الإجرامي يُعطى "مكاف�أة" على هذه املعلومات .وكانت هذه املكاف�أة
الإعفاء من العقوبة �أو تخفيفها وغري ذلك من التدابري احلمائية.
ثم ُ�س َّن الحقا ت�رشيع جديد .والنافذ
 -266وكان هذا الت�رشيع نافذا ب�صفة م�ؤقتة فقطّ ،
الفعال يف �إطار مكافحة اجلرمية
حاليا هو القانون رقم " ،27378الذي ين�شئ ا�ستحقاقات للتعاون ّ
املنظمة" .وير�سي هذا القانون واملر�سوم الأعلى رقم  ،035-2001-JUSاخلا�ص بـ"اللوائح التنظيمية
فعال يف جمال مكافحة اجلرمية
للف�صل الثالث من القانون رقم  27378ب�ش�أن �إقامة عملية تعاون ّ
املنظَّ مة" ،تدابري حمائية ال ت�شمل فح�سب املتعاونني الفعليني ،بل ت�شمل �أي�ضا ال�شهود واملح ّققني
املدعي العام �أو
واملجني عليهم امل�شاركني يف �إجراءات القانون اجلنائي .وعالوة على ذلك ،ميلك ّ
الفعال �سلطة تو�سيع نطاق احلماية لت�شمل زوج/زوجة ال�شخ�ص املتعاون
القا�ضي امل�س�ؤول عن التعاون ّ
�أو �رشيك�/رشيكة حياته �أو �أجداده �أو �أحفاده �أو �أخوته و�أخواته �أو �أقرباءه مبوجب معيار التقييم الر�شيد
ل ِّأي خطر فعلي.
وتت�ضمن "الالئحة التنظيمية لتدابري حماية املتعاونني وال�شهود واملح ّققني واملجني عليهم" ،التي
-267
ّ
أقرها املر�سوم الأعلى رقم  ،20-2001-JUSالتدابري احلمائية التالية:
� ّ
•  احلماية من قِ َبل ال�رشطة ،مبا يف ذلك تعيني �أفراد �رشطة دائمني يف منزل املتعاون ويف
�سفرياته اليومية ،وتغيري مكان �إقامته ،و�إخفاء مكان وجوده بكل معنى الكلمة؛

( )134نُ�رش يف اجلريدة الر�سمية  ،El Peruano Official Gazetteيف  16متوز/يوليه .1986

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

•  الت�سترّ على هوية الطرف املحمي يف التحقيقات امل�شارك فيها .ويف هذه احلاالت ،يُ�سمح
ب�إعطائه رمزا �رسيا؛
•  �إ�رشاك الطرف املحمي يف الإجراءات التي يجب �أن يظهر فيها �شخ�صيا ،وا�ستخدام � ِّأي و�سيلة
املجردة؛
التعرف عليه بالعني
ي�ستحيل معها
ّ
ّ
املدعي العام املخت�ص حمل �إقامة ،لأغرا�ض اال�ستدعاءات والإ�شعارات.
• اعتبار مكتب ّ
 -268تزويد الطرف املحمي بوثائق تت�ضمن هوية جديدة وتزويده ،عند االقت�ضاء ،مبوارد مالية لتمكينه
من تغيري حمل �إقامته �أو مكان عمله ،يف الظروف اال�ستثنائية وال�شديدة اخلطورة .ومي ِّول هذه التدابري
ال�صندوق اخلا�ص لإدارة الأموال
املح�صلة ب�صورة غري قانونية على ح�ساب الدولة— FEDADOI ،
ّ
ومتولها يف حاالت �أخرى جلنة تقييم قانون التوبة.
ّ
 -269وتنفِّذ بريو مد ّونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة ،التي ت�أخذ بالنظام االتهامي ،تنفيذا تدريجيا منذ
املدعي العام ،بالقرار رقم  1558-2008-MP-FNامل� َّؤرخ  12ت�رشين
 1متوز/يوليه  .2006وقد وافق مكتب ّ
الثاين/نوفمرب  ،2008على اللوائح التنظيمية لربنامج م�ساعدة ال�ضحايا وال�شهود .وين�ص هذا القرار
تطبق هذه اللوائح التنظيمية
�أي�ضا على �إقامة وحدة مركزية ووحدات حملية يف كل منطقة ق�ضائية .وال َّ
()135
�إ ّال يف املناطق الق�ضائية التي ت�رسي فيها مدونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة.
 -270ومتنح مد َّونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة �ضحايا �أي جرمية جمموعة من احلقوق ميكن ت�صنيفها
يف ثالث فئات ،وهي:
• احلق يف �أن يُعا َملوا ب�صفتهم �ضحايا؛
• واحلق يف احلماية وامل�ساعدة؛
• واحلق يف التعوي�ض ).(reparación
وتمُ نح هذه احلقوق على �أ�سا�س اعتبار املجني عليهم فاعلني �أ�سا�سيني يف الإجراءات اجلنائية .والواقع �أنه
�إذا مل يكن املجني عليه م�ستعدا للإبالغ عن اجلرمية �أو توفري معلومات مفيدة لتو�ضيح مالب�ساتها ،كانت
�إمكانيات مالحقة الق�ضية وحلّها �أ�ضعف ما تكون.
 -271وباملثلِّ ،
تنظم مد َّونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة التدابري احلمائية املنطبقة على "ال�شهود
واملح ّققني واملجني عليهم واملتعاونني امل�شاركني يف الإجراءات اجلنائية" ،ويُر�سي الكتاب اخلام�س من
أقر
املد َّونة القواعد الإجرائية واملبادئ التوجيهية واملتطلبات املت�صلة بهذه التدابري .وبناء على ذلكّ � ،
املجل�س التنفيذي يف � 13شباط/فرباير  ،2010باملر�سوم الأعلى رقم " ،003-2010-JUSاللوائح التنظيمية
املت�رضرة واملتعاونني امل�شاركني يف الإجراءات
لربنامج توفري احلماية ال�شاملة لل�شهود واملحققني والأطراف
ّ
املدعي العام ب�أن ين�شئ على الفور
اجلنائية"� ،آمرا النائب العام ب�أن يبد�أ يف تنفيذ هذا الربنامج ومكتب ّ
وحدة احلماية املركزية .ووحدة احلماية املركزية جهاز م�ساند تابع ملكتب النائب العام وتتمثّل وظيفتها
الأ�سا�سية يف و�ضع �سيا�سات الربنامج املذكور و�إ�صدار مبادئ توجيهية ت�ستهدف حتقيق كفاءة الأداء
وفعاليته .وتوجد �أي�ضا وحدات حملية لتقدمي امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا وال�شهود.
( )135املر�سوم الأعلى رقم .016-2009, JUS
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 -272وت�شمل التدابري احلمائية التي يوفرها هذا الربنامج ما يلي:
• احلماية من قِ َبل ال�رشطة؛

امل�شارك فيها؛
• والت�سترّ على هوية الطرف املحمي يف التحقيقات
ِ

تعر�ض �سالمة الطرف املحمي للخطر.
• وا�ستخدام �إجراءات �آلية �أو تكنولوجية ملنع ّ
و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أن�شئت داخل قوة ال�رشطة الوطنية وحدة خا�صة للتحقيق واالختبار واحلماية .و�ستتوىل
املديرية العامة لل�رشطة مهمة تعيني موظفي هذه الوحدة مبوافقة مكتب النائب العام.
 -273وفيما يتعلّق بالإرهاب� ،أن�ش�أت النيابة العامة نظاما فرعيا متخ�ص�صا ،هو نظام "املدعي
واملدعني العامني اجلنائيني فوق املحليني" ،الذي يعمل حتت تن�سيق
العام اجلنائي الوطني الأعلى
ّ
مقررة يف التوجيه رقم
من�سق املدعي العام الأعلى
و�إ�رشاف ِّ
ّ
من�سق املدعي العام الأعلى .و�سلطات ّ
املدعي العام الأعلى التابع ملكتب امل ّدعي العام اجلنائي
من�سق ّ
 003-2005-MP-FNب�ش�أن "تنظيم وظائف ّ
واملدعني العامني اجلنائيني فوق املحليني" ،املعتمد بقرار مكتب النائب العام رقم
الوطني الأعلى
ّ
 ،291-2005-MP-FNامل� َّؤرخ � 11شباط/فرباير  .2005وهذه ال�سلطات م�شار �إليها مرة �أخرى يف القانون
رقم .27378

�إ�سبانيا
يت�ضمن القانون  2011/29بابا خم�ص�صا حلماية ال�ضحايا و�أ�رسهم �أثناء الإجراءات اجلنائية.
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ّ
ويعتمد هذا القانون مبد�أ احلد الأدنى من ال�رضر �أثناء الإجراءات اجلنائية .وي�ستهدف هذا املبد�أ
املدعى عليهم وجها
منع خ�ضوع ال�ضحايا للإيذاء ثانية ،وذلك باحلر�ص ،مثال ،على تفادي ر�ؤيتهم ّ
تعر�ضهم ل ِّأي �إ�شارات �أو �أقوال ميكن �أن ت�ش ِّوه �سمعتهم �أو ت�سيء �إليهم .ووفقا
لوجه واحليلولة دون ّ
لهذا القانون ،ي�ضطلع الق�ضاة واملحاكم مب�س�ؤولية حماية كرامة املجني عليهم و�أمنهم ال�شخ�صي �أثناء
الإجراءات اجلنائية .ويق�ضي هذا القانون ب�أن تن�شئ وزارة العدل ،داخل املحكمة الوطنية العليا ،مكتبا
مكيفة ح�سب احتياجات املتل ّقني ويعمل فيه موظفون
لدعم ال�ضحايا وتزويدهم باملعلومات يوفّر خدمات ّ
متخ�ص�صون .وت�شمل اخلدمات املراد توفريها التزويد باملعلومات عن حالة الإجراءات ،وتوفري مرافقني
ّ
�إىل جل�سات املحاكمة ،وتعزيز حماية ال�ضحايا و�صون خ�صو�صيتهم ،و�إبالغهم بكل ما يتعلّق بتنفيذ
ال�سجن.
العقوبة ،وخ�صو�صا ما يتعلّق بتوفري ا�ستحقاقات لل�سجني �أو ال�سجينة ومبغادرته �أو مغادرتها ِّ
حمددة ب�ش�أن ال�سيا�سة العامة يف �سياق حماية ال�ضحية يف العملية
-275
وقدم النائب العام �إر�شادات ّ
َّ
الق�ضائية )136(.و�أهم هذه الإر�شادات فيما يتعلّق ب�ضحايا الأعمال الإرهابية هي التعليمات ،2005/8
( )136ت�شمل هذه الإر�شادات ما يلي :التعميم  ،1998/1امل� َّؤرخ  24ت�رشين الأول�/أكتوبر ،ب�ش�أن ا�شرتاك املدعي العام يف مالحقة
التع�سف يف املنزل والأ�رسة؛ والتعميم  ،1998/2امل� َّؤرخ  27ت�رشين الأول�/أكتوبر ،ب�ش�أن امل�ساعدة احلكومية ل�ضحايا جرائم العنف
حاالت
ّ
املتعمدة �ضد احلرية اجلن�سية؛ والتعميم  ،2003/1امل� َّؤرخ  7ني�سان� /أبريل ،ب�ش�أن الإجراء املتعلّق باملالحقة الق�ضائية ال�رسيعة والفورية
ّ
املب�سط؛ والتعميم  ،2003/3امل� َّؤرخ  30كانون الأول/دي�سمرب ،ب�ش�أن امل�سائل الإجرائية املتعلّقة
معينةِّ ،
ملرتكبي جرائم وجنح ّ
املعدل للإجراء َّ
ب�أمر احلماية؛ والتعميم  ،2003/4امل� َّؤرخ  30كانون الأول/دي�سمرب ،ب�ش�أن و�ضع �صكوك قانونية جديدة تتناول املالحقة الق�ضائية ملرتكبي
العنف العائلي؛ والتعليمات  ،2004/4امل� َّؤرخة  14حزيران/يونيه ،ب�ش�أن حماية ال�ضحايا وتعزيز التدابري االحرتازية فيما يتعلّق بجرائم
العنف العائلي؛ والتعليمات  2005/2ب�ش�أن ت�صديق النيابة العامة على حاالت العنف العائلي؛ والتعليمات  ،2005/7امل� َّؤرخة  23حزيران/
يونيه ،ب�ش�أن مالحقة ق�ضايا العنف �ضد املر�أة وب�ش�أن الأق�سام املعنية مبكافحة عنف امل ّدعي العام؛ والتعميم  ،2005/4امل� َّؤرخ  18متوز/
يوليه ،ب�ش�أن معايري تطبيق القانون الو�ضعي املتعلّق بتدابري احلماية املتكاملة من العنف اجلن�ساين؛ والتعليمات  ،2005/8امل� َّؤرخة 26
متوز/يوليه ،ب�ش�أن واجب توفري املعلومات بخ�صو�ص رعاية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية وحمايتهم .وكل هذه التعاميم والتعليمات
�سارية املفعول متاما وتتناول �سيا�سات حمددة تتعلّق بحماية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية.
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امل� َّؤرخة  26متوز/يوليه ،ب�ش�أن واجب توفري املعلومات بخ�صو�ص رعاية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية
وحمايتهم.
 -276وال ريب يف � َّأن االلتزام ب�إعالم ال�ضحايا بحقوقهم التي ين�ص عليها القانون هو املطلب الأول
حلماية هذه احلقوق و�إنفاذها .ولكن يف دولة اجتماعية ودميقراطية خا�ضعة ل�سيادة القانون ،يكون واجبا
املدعي العام �أي�ضا ،مع بقية ممار�سي العدالة اجلنائية وممثلي الدعم والتن�سيق يف طائفة عري�ضة
على ّ
وفعالة وم�ستنرية عن الأ�سئلة املتعلقة،
من
التخ�ص�صات غري املت�صلة بالقانون� ،أن يعطوا �إجابات وا�ضحة ّ
ّ
على �سبيل املثال ،مبوا�ضيع قانونية واقت�صادية ونف�سية وطبية.
 -277وجاء يف التعليمات  ،2005/11امل� َّؤرخة  10ت�رشين الثاين/نوفمرب ،ب�ش�أن التنفيذ الفعلي ملبد أ�
املوحد املن�صو�ص عليه يف املادة  124من الد�ستور ،ما يلي" :علينا ،وقد تغلّبنا على الر�ؤية املج ّز�أة
العمل
ّ
املدعني العامني هم �ضامنو حقوق اجلميع،
ملحامي اال ّدعاء� ،أن نكفل تل ّقي املحتجزين الر�سالة بو�ضوح ب� َّأن ّ
املدعي العام حليفا
ولكن بوجه خا�ص حقوق
املت�رضرين من عواقب ال�سلوك اجلنائي .وينبغي �أن يكون ّ
ّ
موثوقا ،وو�سيلة ات�صال بني ق�ضيته الفردية والعدالة بكل معانيها ،وبابا مفتوحا ،وباخت�صار ،احل ّل املعقول
لهواج�سهم" .وت�ضيف التعليمات الآنفة الذكر �أنه" ،يف الوفاء بهذه الر�سالة ،ي�سعى امل ّدعون العامون يوميا
�إىل الدفاع عن هذه امل�صالح ،وكثريا ما يكون ذلك يف بيئة وظيفية جمهولة ،وهو ما ال يتح ّقق مبمار�سة
املت�رضرة ،مع ح�صولها
الإجراء العقابي واملدين وحده ،كما �أنه ال يُ�ستوفى بالكامل ما مل ت�شعر الأطراف
ّ
على تعوي�ضات مادية ،بارتياح معنوي ال�ستعادة �سيادة القانون التي ه ّزتها اجلرمية".

هولندا
 -278ين�ص قانون حماية ال�شهود الهولندي لعام ( 1994املواد �(226أ) �إىل (226و) من مدونة الإجراءات
اجلنائية) على �إعطاء ال�شاهد املحمي و�ض ًعا قانوني ًّيا على امتداد الإجراءات اجلنائية .ويف احلاالت
تتعر�ض حياتهم �أو �صحتهم �أو �سالمتهم ،مع
التي يكون لدى ال�شهود فيها �أ�سباب وجيهة للخوف من �أن ّ
�أقربائهم ،للخطر� ،أو من �أن تتفكّك وحدتهم الأ�رسية ،ميكن �أن مينحهم القا�ضي �صفة ال�شاهد ال ُغفل.
وميكن منح غُفلية حمدودة �أمام املحكمة يف احلاالت التي ميكن �أن يكون ل�شهادة ال�شاهد فيها �أثر �سلبي
على حياته ال�شخ�صية �أو املهنية� ،أو يف حالة الأ�شخا�ص الذين �أعطوا معلومات لل�رشطة دون الك�شف عن
()137
هويتهم.

تون�س
 -279يتناول الق�سم التا�سع من الباب الأول من القانون التون�سي عدد  75ل�سنة  ،2003امل� َّؤرخ  10كانون
الأول/دي�سمرب ( 2003املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة الإرهاب ومنع غ�سل الأموال)� ،آليات حماية
مهمة معاينة
ال�ضحايا .وين�ص هذا القانون على اتخاذ التدابري الكفيلة بحماية كل َمن �أوكل لهم القانون ّ
اجلرائم الإرهابية وزجرها من ق�ضاة وم�أموري �ضابطة عدلية و�أعوان �سلطة عمومية .وت�شمل تدابري
واملت�رضرين وال�شهود وكلَّ من تك ّفل بواجب �إ�شعار ال�سلطات املخت�صة،
احلماية �أي�ضا م�ساعدي الق�ضاء
ّ
كما تن�سحب هذه التدابري ،عند االقت�ضاء ،على �أفراد �أ�رسهم وكل من يُخ�شى ا�ستهدافه من �أقاربهم.

( )137انظر املادتني  190و 284من مد َّونة الإجراءات اجلنائية.
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تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

 -280وتن�ص املادة  49على ا�ستخدام و�سائل االت�صال املرئية �أو امل�سموعة يف اال�ستنطاق ويف � ِّأي �أ�سلوب
�آخر من �أ�ساليب ا�ستجواب ال�شهود ،دون �رضورة حل�ضور املعني بالأمر �شخ�صيا يف املحكمة .وكتدبري
حمائي �آخر ،جتيز املادة  50للأ�شخا�ص امل�شمولني بتدابري احلماية ب�أن يع ِّينوا حمل خمابراتهم لدى وكيل
ومقراتهم الأ�صلية.
اجلمهورية بتون�س حيث يحافظ على �رسية هويتهم
ّ
وجترم املادة  54تعري�ض حياة الأ�شخا�ص املق�صودين باحلماية �أو مكا�سبهم �أو حياة �أو مكا�سب
-281
ّ
�أفراد �أ�رسهم للخطر ،وذلك بالإف�صاح عمدا عن بيانات من �ش�أنها الك�شف عن هويتهم.

اململكة املتحدة
تعر�ض حياة فرد من
 -282يف اململكة املتحدة� ،إذا تل ّقت ال�رشطة معلومات جديرة بالثقة عن ّ
الأفراد خلطر مبا�رش ال ي�ستهان به ،وجب عليها اتخاذ تدابري عملياتية وقائية حلماية هذا الفرد
وهذا الواجب قائم �سواء كان ال�شخ�ص �ضحية �أو �شاهدا �أو مل يكن وب�رصف النظر عن وجود
�إجراءات جنائية.
()138

 -283وتتوقّف اخلطوات التي تكون منا�سبة حلماية الفرد املعني على طبيعة اخلطر وم�صدره
وعلى تقييم االحتماالت املرتبطة به .وكثريا ما يكون حتذير ال�شخ�ص املعني كافيا )139(.ومع ذلك ،قد
يتعينّ على ال�رشطة �أن توفّر حماية �شخ�صية �أو �أن ت�ساعد ال�شخ�ص املعني على تغيري حمل �إقامته
وتغيري هويته.
 -284و�أُعطيت حماية ال�شهود ال�صفة القانونية مبوجب قانون ال�رشطة واجلرمية اخلطرية املنظّ مة ،لعام
 )140(.2005وتن�ص املادة  82من هذا القانون على �أنه يجوز لـ "موفّر احلماية" (ال�رشطة وخمتلف �أجهزة
�إنفاذ القانون الأخرى) �أن يتخذ ما يراه منا�سبا من الرتتيبات حلماية �شخ�ص ما .بيد � َّأن املادة  82ال تتيح
يحددها اجلدول  5من هذا القانون ،وت�شمل الأ�شخا�ص الذين يكونون �أو
احلماية �إ ّال لفئة من الأ�شخا�ص ّ
يحتمل �أن يكونوا �أو كانوا �شهودا يف �إجراءات جنائية ،و�أفراد �أ�رسهم ،والأ�شخا�ص الذين يعي�شون معهم يف
منزل واحد ،والأ�شخا�ص الذين تربطهم بهم عالقة �شخ�صية حميمة.
 -285وهناك تدابري �أخرى ت�ستهدف حماية املجني عليهم وال�شهود عند �إدالئهم ب�شهادتهم ،وم�ساعدتهم
على الإدالء بها على �أف�ضل وجه ممكن ،وت�شمل هذه التدابري ما يلي:
ال ُغفلية — املادة  88من قانون الطب ال�رشعي والعدالة لعام  )141(.2009للمحكمة �أن ت�أمر بجواز
�إدالء ال�شاهد ب�شهادته دون الك�شف عن هويته �رشيطة �أن تقتنع:
• ب� َّأن هذا الأمر �رضوري حلماية �سالمة ال�شاهد �أو ملنع �إ�صابة املمتلكات ب�أ�رضار ج�سيمة؛
املد َعى عليه يف تل ّقي حماكمة عادلة؛
• وب� َّأن هذا الأمر متفق مع حق ّ
( )138ين�ش�أ هذا الواجب مبقت�ضى املادة  2من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.
( )139يُعرف با�سم "حتذير عثمان" ن�سبة �إىل الق�ضية املرفوعة من "عثمان" على اململكة املتحدة يف عام ( 1988الق�ضية.)EHRR 101 :
( )140انظر.www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/contents :
( )141انظر.www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/section/88 :
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•  وب� َّأن �شهادة ال�شاهد من الأهمية بحيث �سيكون �إدال�ؤه بها يف �صالح العدالة ولن يديل بها بدون
�أمر؛
•  �أو ب� َّأن ال�صالح العام �سيت�رضر فعليا �إذا �أدىل ال�شاهد ب�شهادته بدون �صدور الأمر املقرتح.
التدابري اخلا�صة — املواد � 16إىل  30من قانون عدالة الأحداث والأدلة اجلنائية لعام .1999
يجوز الأمر باتخاذ تدابري خا�صة مل�ساعدة ال�شاهد على الإدالء ب�شهادته �إذا:

()142

• كان ال�شاهد دون ال�سابعة ع�رشة من العمر؛ �أو

• كان ال�شاهد م�صابا بعجز �أو �إعاقة ترتدى بفعلهما نوعية �شهادته؛ �أو

•  كانت املحكمة مقتنعة من � َّأن نوعية �شهادة ال�شاهد �ستكون �أقل جودة ب�سبب اخلوف �أو القلق
املرجح �أن تعمل التدابري اخلا�صة مو�ضع البحث على حت�سني
من الإدالء بال�شهادة و� َّأن من
ّ
نوعية �شهادته.
 -286وبناء على ذلك ،ميكن الأمر باتخاذ تدابري خا�صة من �أجل ال�شهود الرا�شدين امل�ست�ضعفني
واملخوفني .وت�شمل هذه التدابري اخلا�صة ما يلي:
َّ
•  الإدالء بال�شهادة عن طريق ت�سجيلها م�سبقا على قر�ص فيديو رقمي )( (DVDميكن �أن ي�شمل
ذلك ا�ستجواب �شهود الإثبات و�شهود النفي)؛
•  الإدالء بال�شهادة (ا�ستجواب �شهود الإثبات و�شهود النفي) عن طريق رابط فيديوي من خارج
املحكمة؛
•  الإدالء بال�شهادة من وراء �ستار (بحيث ال يرى ال�شاه َد �سوى القا�ضي واملمثل القانوين وهيئة
املحلَّفني)؛
•  و�إتاحة �إمكانية الإدالء بال�شهادة عن طريق رابط فيديوي �أي�ضا للذين ي�صعب عليهم الو�صول
�إىل املحكمة يف �إنكلرتا وويلز� ،إذا كان ذلك يف �صالح �إقامة العدل بكفاءة �أو فعالية.

الواليات املتحدة الأمريكية
 -287يوجد يف الواليات املتحدة قانونان م�ستقالن يتناوالن حماية ال�ضحايا .فيفر�ض البند 10607
من العنوان  42يف مد ّونة الواليات املتحدة ) ،(42 U.S.C. § 10607على املوظفني احلكوميني واجبا
جان م�شتبه فيه
�إلزاميا ب�أن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات لكي يتل ّقى املجني عليه حماية معقولة تقيه �رش ٍ
واملتعاونني معه �أو العاملني حل�سابه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يق�ضي قانون حقوق �ضحايا الإجرام( )143ب�أن
يكون للمجني عليهم احلق يف حماية معقولة من امل ّتهمني.
 -288وتوجد عدة برامج لتعزيز �أمن املجني عليهم �إذا كانوا �شهودا يف عملية العدالة اجلنائية .و�أكرث
تطرفا هو الربنامج االحتادي لأمن ال�شهود .ويُعنى هذا الربنامج فقط باحلاالت التي يكون
اخليارات ّ
فيها املجني عليهم �شهودا �أ�سا�سيني يف حماكمات كربى وقد تل ّقوا تهديدات .ويتخذ املجني عليهم الذين
ين�ضمون �إىل هذا الربنامج هويات جديدة .ويوفِّر برنامج �آخر ،هو برنامج حماية ال�شهود يف حاالت
ّ
( )142انظر.www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/23/part/II/chapter/I :
( )143انظر البند �(3771أ)( )1من العنوان  18يف مد َّونة الواليات املتحدة )).(18 U.S.C. § 3771(a)(1
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الطوارئ ،للمجني عليهم ال�شهود ،الذين يخ�شون على �سالمتهم من امل�شاركة يف نظام العدالة اجلنائية،
�إمكانية تغيري حمل �إقامتهم م�ؤقتا ولأمد ق�صري .وميكن ا�ستخدام �أموال هذا الربنامج لعدة �أغرا�ض ت�شمل
ما يلي:
()1

حيه �أو مدينته �أو واليته م�ؤقتا؛
تكاليف النقل لتمكني ال�شاهد من مغادرة ّ

()2

نفقات ال�سكن امل�ؤقت واالنتقال؛

()3

بدل معي�شة م�ؤقت؛

()4
العام؛

وباملدعي
الهواتف حلاالت الطوارئ لتمكني ال�شهود من االت�صال بجهاز �إنفاذ القانون
ّ

النظم الأمنية والأقفال الإ�ضافية جلعل امل�سكن املنتَ َقل �إليه �أكرث �أمنا .وعادة ما ت�ستمر
()5
الإقامة يف امل�سكن املنت َقل �إليه يف �إطار هذا الربنامج  30يوما.
 -289وعادة ما ت�ستحوذ ق�ضايا الإرهاب على الأ�ضواء وت�ستقطب اهتمام و�سائط الإعالم .ومن �أجل
�إعانة املجني عليهم على التعامل مع و�سائط الإعالم وحماية خ�صو�صيتهم ،توفّر احلكومة ما يلزم من
تت�ضمن معلومات للمجني عليهم
أعد مكتب التحقيقات االحتادي ن�رشة مطوية
املعلومات وامل�ساعدة .وقد � ّ
ّ
تبينّ لهم كيفية التفاعل مع و�سائط الإعالم ،وجتعلهم يتعلّمون �أن يتفاعلوا معها بطريقة ت�ساعدهم
على االحتفاظ بكرامتهم وخ�صو�صيتهم .وتزويد املجني عليهم ب�إ�شعار م�سبق بالإعالنات العمومية ب�ش�أن
الق�ضية ميكن �أن ي�ساعدهم على اتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ش�أن التفاعل مع ال�صحافة .ويحمي موظفو
وزارة العدل املعلومات اخل�صو�صية للمجني عليهم من االنك�شاف للملأ ،حيثما كان ذلك ممكنا ،ولكن مبا
للمدعى عليهم مواجهة م َّت ِهميهم ،فقد تُعلن بع�ض معلومات املجني عليهم اخل�صو�صية على امللأ
�أنه يحق َّ
�أثناء �إجراءات املحاكمة متى كانوا �شهودا فيها.
 -290وتُوفَّر للمجني عليهم امل�ست�ضعفني ،وخ�صو�صا الأطفال منهم ،ترتيبات خا�صة يف املحكمة .فيمكن
�أن يُديل الأطفال ب�شهادتهم من خالل دائرة تلفزيونية مغلقة كي ال ي�ضطروا �أن يكونوا مع امل ّد َعى عليه
ي�سجلوا �شهاداتهم على �رشيط
يف غرفة واحدة .وب�إمكان بع�ض املجني عليهم ،كالأطفال وكبار
ّ
ال�سن� ،أن ّ
()144
فيديو ،ما دام لدى امل ّدعى عليه فر�صة ا�ستجوابهم.
 -291وت�ستطيع احلكومة ،عندما تكون الق�ضية ذائعة ال�صيت� ،أن ت�ساعد املجنى عليهم يف احل�صول
على مقاعد م�أمونة يف قاعة املحكمة والدخول واخلروج بطريقة �آمنة .وحماية �أ�سماء املجني عليهم
وبيانات االت�صال بهم وغري ذلك من املعلومات التي تك�شف هويتهم ميكن �أن ت�ساعدهم يف احلفاظ على
خ�صو�صيتهم.

دال-
-1

اجلرب الكامل للأ�رضار

اعتبارات عامة

 -292لع ّل حق ال�ضحايا يف التعوي�ض هو احلق الذي حظي ،بدرجات متفاوتة ،ب�أعظم قدر من االهتمام
جمرد
يف جميع �أنحاء العامل .ورغم � َّأن م�صلحة ال�ضحايا تظ ّل حقا �شديد الأهمية ،فينبغي �أ ّال تحُ َّول �إىل ّ
( )144لالطّ الع على تدابري احلماية اخلا�صة للأطفال ال�ضحايا ،انظر البند  3509من العنوان  18يف مد َّونة الواليات املتحدة
).(18 U.S.C. § 3509

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

تعوي�ض مايل ،بل ينبغي �أن تُعترب جزءا من جمموعة حقوق �أو�سع ،بو�صفها عن�رصا �ضمن �إطار تعوي�ضي
�أو�سع يرت ّتب عليه �أي�ضا رد احلق و�إعادة الت�أهيل والرت�ضية وتقدمي �ضمانات بعدم التكرار .وبد�أت العدالة
الت�صاحلية حتظى �أكرث ف�أكرث باالعرتاف .والتدابري التي ينبغي �أن تكفلها الدول يتجاوز مداها حدود
الرت�ضية التي ميكن حتقيقها يف الإجراءات الق�ضائية الر�سمية .ومع ذلك" ،ال توجد �أدلة يف القانون
الدويل �أو الوطني على وجود حق يف التعوي�ض وجرب ال�رضر والإن�صاف ما مل يكن ذلك نتيجة �إثبات
()145
امل�س�ؤولية عن ال�رضر الناجت".
 -293وبوجه عام ،يت�صل االعرتاف باحلق يف جرب ال�رضر ات�صاال وثيقا باخل�صائ�ص املحددة للعمل
الإرهابي وم�س�ؤولية الدولة النا�شئة عنه .ويكمن �أ�سا�س هذه اخلا�صية يف � َّأن العمل الإرهابي كثريا ما يكون
موجها نحو دولة �أو جمموعة من الدول ،تاركا �آثاره على ال�سكان املدنيني ،ومن هنا تن�ش�أ م�س�ؤولية الدولة.
ّ
وما مل تُعرف هوية اجلناة �أو مل يكونوا متم ّتعني باملالءة املالية ،تكون م�س�ؤولية الدول �أن جترب ال�رضر الذي
حلق مواطنيها.
 -294وميكن �أن ي�ؤ ّدي التفاوت بني النظم الوطنية يف معاجلتها جلرب �أ�رضار �ضحايا الأعمال الإرهابية
�إىل معاملة متييزية ت�ستند ،مثال� ،إىل اختالف جن�سيات �ضحايا العمل الإرهابي الواحد .لذا ،ينبغي
املواءمة بني النظم الوطنية اخلا�صة بجرب �أ�رضار �ضحايا الأعمال الإرهابية لكي يُعا َمل ال�ضحايا معاملة
موحدة �أو
واحدة �أ ًّيا كانت ظروفهم املحددة ،وذلك بطرائق يُذكر منها ت�شجيع الدول على اعتماد �آليات ّ
اللجوء �إىل نظام دويل يف احلاالت التي تعجز فيها عن �ضمان التعوي�ض الكامل .ويحتاج مفهوم املو�ضوعية
مقابل الذاتية �إىل مزيد من التطوير .ومعاملة ال�ضحايا على قدم امل�ساواة� ،أ ًّيا كانت ظروفهم الفردية،
املقدم �إىل ال�ضحايا وتعزيز حقوقهم ،بل هي �أي�ضا مبثابة اتخاذ
لي�ست فقط طريقة لتح�سني الدعم العام
َّ
املوفرة يف
موقف مناه�ض للإرهاب .وينبغي �أن ت�سري املو�ضوعية يدا بيد مع �ضمان �أن تكون امل�ساعدة
ّ
م�صمم ًة على النحو املنا�سب.
�إطار تدابري العدالة اجلنائية لدعم ال�ضحايا
ّ
 -295وقد �أثبتت التجربة يف العديد من البلدان � َّأن من الو�سائل الناجعة لتلبية االحتياجات الكثرية
ل�ضحايا الإجرام �إقامة برامج توفّر لهم دعما �شامال وت�ساعدهم بفعالية داخل م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية .وبالإ�ضافة �إىل الأحكام التي تتيح لل�ضحايا �إمكانية رفع دعاوى مدنية على
�سن بع�ض البلدان ت�رشيعات وطنية تعرتف بحقوق ال�ضحايا يف التعوي�ض وامل�شاركة يف الإجراءات
اجلناةّ ،
اجلنائية .وهذه الفر�ص تع ّزز االعرتاف مبعاناة ال�ضحايا.
وبناء على مبد�أ امل�ساواة ،ف� َّإن �ضحايا الأعمال الإرهابية لي�سوا بح ّد ذاتهم �أكرث ا�ستحقاقا للتعوي�ض
-296
ً
من �ضحايا اجلرائم الأخرى ن�سبة �إىل ال�رضر الواقع .ومع ذلك ،ينبغي االعرتاف ب� َّأن واقع بع�ض الأعمال
الإجرامية التي تحُ دث �أ�رضارا و�إ�صابات على نطاق وا�سع يقت�ضي الأخذ بنهج خمتلف .فيمكن ،من خالل
�إجراءات وطنية بهذا ال�ش�أن� ،أن تُطلب تعوي�ضات مالية من اجلاين �أو من م�صادر �أخرى متاحة ،ومنها،
عند االنطباق ،ال�صناديق الوطنية لتعوي�ض ال�ضحايا.

( .Victim’s rights: international recognition, p. 577 Cherif M. Bassiouni, )145يعرتف الربوفي�سور ب�سيوين ب�أنه "يجب
املج�سد يف
التمييز بني الإجراءات القانونية اجلنائية واملدنية املدفوعة مبفهوم امل�س�ؤولية من ناحية والت�ضامن الإن�ساين واالجتماعي
ّ
برامج امل�ساعدة والدعم االجتماعيني ،املدفوع باعتبارات �أخرى ،من الناحية الثانية.
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 -297ويختلف نطاق التطبيق فيما بني مناذج التعوي�ض اختالفا كبريا ،ولكن يوجد منط ثابت يف
خمططات التعوي�ض املوفّرة على امل�ستوى الوطني؛ �إذ يوفَّر التعوي�ض يف بع�ض احلاالت من خالل �آلية
كيف فيها ا�ستجابة الدول بح�سب احلالة.
قانونية من�ش�أة م�سبقا� ،أو يُوفَّر من خالل حلول
خم�ص�صة تُ َّ
ّ
وتوجد اختالفات كبرية يف مبلغ التعوي�ض املوفَّر وكذلك يف اللحظة املنا�سبة لكي يطلب فيها ال�ضحايا
التعوي�ض .وتتيح بع�ض النظم �إمكانية احل�صول على م�ساعدة تكاد تكون فورية ،مبعزل عن الإجراءات
اجلنائية ،يف حني ال يُوفَّر التعوي�ض يف نظم �أخرى �إ ّال عند التو�صل �إىل قرار ق�ضائي نهائي .ويف
هذه احلاالت يكون واجب الدولة يف التعوي�ض تابعا لواجب اجلناة يف التعوي�ض عن ال�رضر الذي
معينة من الأعمال الإرهابية
ت�سببوا به .وبوجه خا�ص� ،إذا ما �أُخذ يف االعتبار
ت�رصف اجلناة يف �أنواع ّ
ُّ
ّ
ومدى الدمار الذي يُحدثونه ،ف� َّإن ا�ستحالة حت�صيل تعوي�ضات منهم عن هذه الأ�رضار هي القاعدة
ولي�ست اال�ستثناء.
 -298وت�أكيد احلق يف جرب ال�رضر ي�ستتبع �رضورة �إن�شاء �آلية �إدارية �أو ق�ضائية منا�سبة لتمكني املجني
عليه من �إقامة دعوى �أو احل�صول على حكم بالتعوي�ض .وقد تكون هذه الآلية تكميلية ولكنها م�ستقلة عن
م�شاركة املجني عليه يف الإجراءات اجلنائية (كطرف مدين ) ،(partie civileيف فرن�سا ،على �سبيل املثال)،
حد ما على الأقل ،ب�أن يكون التعوي�ض م�ستقال
�أو قد تكون �آلية قائمة بذاتها .وينبغي �أن ت�سمح الدول� ،إىل ّ
التو�صل فيها �إىل قرار نهائي مدة طويلة .ي�ضاف �إىل ذلك
عن نتيجة الإجراءات اجلنائية ،التي قد ي�ستغرق
ّ
�أنه نظرا ل َّأن التو�صل �إىل قرار نهائي يف الإجراءات املدنية ي�ستغرق مدة يحتمل �أن تكون حتى �أطول منها
يف الإجراءات اجلنائية ،وقد ال تُع ِّول بال�رضورة على الأدلة التي ُجمعت يف الإجراءات اجلنائية ،ينبغي
للدول على الأقل �أن تعترب قرارات الق�ضاء اجلنائي �أ�سا�سا �رشعيا لأغرا�ض التعوي�ض .ورغم � َّأن العديد
تف�ضل �أن يكون لديها �أُطر معيارية من�ش�أة م�سبقا لتُعنى
من الدول التي تواجه هجمات �إرهابية متكررة ّ
خم�ص�صة تن�ص على تعوي�ض ال�ضحايا (يف
بتعوي�ض ال�ضحايا و�أ�رسهم ،ففي دول �أُخرى تُ�ص َدر مرا�سيم
ّ
م�رص ،مثال ،تُ�صدر احلكومة منحا يف �شكل مبالغ مقطوعة �أو تعوي�ض �شهري �أو ا�ستحقاقات تقاعدية،
تبعا لعوامل خمتلفة) .وتُن�شئ معظم الدول �آليات للتعوي�ض مبعزل عن حق املجني عليه يف �إقامة دعاوى
�أمام حمكمة مدنية.
 -299وحتيل بع�ض مناذج التعوي�ض �أي�ضا �إىل نظمها الوطنية للتعوي�ض .واجلمع بني الآليات الإدارية
والق�ضائية يع ِّزز القدرة على تزويد �ضحايا الأعمال الإرهابية ب�أف�ضل تعوي�ض ممكن .ووجود نظام را�سخ
للم�ساعدة ال�صحية واالجتماعية-النف�سية �أمر مهم للغاية ،خ�صو�صا عقب وقوع عمل �إرهابي مبا�رشة،
بالإ�ضافة �إىل الدعم االقت�صادي العام الذي ميكن �أن يزداد �أهمية مبرور الوقت .ومن الأمثلة على الدعم
املفيد غري املايل الطابع �إمكانية الو�صول على �سبيل الأولوية �إىل اخلدمات العامة ،كتلك املتاحة يف
()146
اليونان ،وقد يت�ضح �أنها "تعوي�ض عيني" مفيد جدا.
 -300وميكن الإ�شارة �إىل قرار جمل�س �أوروبا رقم  ،27الذي اعتمدته جلنة الوزراء يف � 28أيلول� /سبتمرب
 ،1977بو�صفه قاعدة �إقليمية مبكرة تتناول تعوي�ض �ضحايا اجلرمية .فقد �أو�صى هذا القرار يف احلاالت
التي يتعذَّ ر فيها ت�أمني التعوي�ض بو�سائل �أخرى ب�أن ت�سهم الدولة يف تعوي�ض�( :أ) � ِّأي �شخ�ص �أُ�صيب جراء
جرمية بجروح بدنية بالغة ال�شدة (ما ي�شمل على الأقل كل اجلرائم العمدية)؛ و(ب) ُمعايل � ِّأي �شخ�ص لقي
حتفه جراء جرمية ما .ووفقا لذلك القرار ،ميكن �إنفاذ التعوي�ض �ضمن �إطار نظام الت�أمني االجتماعي �أو
(.Albrecht and Kilchling, Victims of Terrorism Policies: Should Victims of Terrorism Be Treated Differently?, p. 26 )146
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ب�إن�شاء خمطط خا�ص للتعوي�ض �أو باللجوء �إىل الت�أمني .وينبغي يف احلاالت املنا�سبة �أن ي�شمل التعوي�ض
على الأقل فقدان املكا�سب املا�ضية واملقبلة ،والزيادة يف النفقات ،والنفقات الطبية ،ونفقات �إعادة
الت�أهيل �صحيا ومهنيا ،ونفقات مرا�سم الت�شييع والدفن .و�شكَّل هذا القرار الأ�سا�س الذي بُنيت عليه
تت�ضمن �أي�ضا جزءا يتناول
االتفاقية الأوروبية املتعلقة بتعوي�ض �ضحايا جرائم العنف ،لعام  ،1983التي
ّ
التعاون الدويل.
 -301وانتهى البحث الذي �أجراه جمل�س �أوروبا والوارد يف املن�شور املعنون "Victims — Support and

"( Assistanceدعم ال�ضحايا وم�ساعدتهم)� ،إىل � َّأن املمار�سة من حيث تعوي�ض ال�ضحايا تختلف كثريا فيما
بني الدول :فيمكن �أن ي�أتي التمويل ملخططات التعوي�ض احلكومية من �صناديق عمومية �أو من م�صادرة
ويحث
موجودات اجلناة �أو من الغرامات �أو من �رضيبة تُفر�ض على عقود الت�أمني �أو من م�صادر �أخرى.
ّ
جمل�س �أوروبا ،يف التو�صية  ،R(2006)8الدول الأع�ضاء فيه على املقارنة بني نظم التعوي�ض مبا يف ذلك
بني م�صادر التمويل.
 -302وفيما يتعلّق بـ�أ�شكال التعوي�ضْ � ،أولىَ جمل�س �أوروبا االعتبار الواجب لهذا الأمر يف املبد�أ التوجيهي
ال�سابع من مبادئه التوجيهية املتعلّقة بحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية ،الذي ين�ص على ما يلي" :مبعزل
�شجع الدول على النظر ،تبعا للظروف ،يف اتخاذ تدابري �أخرى لتخفيف الآثار
عن دفع تعوي�ضات مالية ،تُ َّ
تعر�ض له ال�ضحايا".
ال�سلبية املرتتبة على العمل الإرهابي الذي َّ
 -303ويف عام  ،2007ناق�ش فريق االخت�صا�صيني يف �سبل االنت�صاف ل�ضحايا اجلرمية )،(CJ-S-VICT
يف جملة �أمور� ،سبل انت�صاف العدالة غري اجلنائية ،و�سبل االنت�صاف املدنية والإدارية ،والو�صول الفعلي
�إىل االنت�صاف ،والتخفيف من خماطر الإيذاء الثانوي .و�أفرد التقرير النهائي للفريق ،املعنون "�سبل
خ�ص�صه ل�ضحايا الأعمال الإرهابية حتديدا ،و�أكّد � َّأن
االنت�صاف غري اجلنائية ل�ضحايا اجلرمية" ،بابا ّ
بع�ض اجلوانب (العواقب الوا�سعة النطاق والتدابري غري املالية) ت�ستحق �أن حتظى باهتمام خا�ص من �أجل
�ضحايا الأعمال الإرهابية.
ويت�ضمن التوجيه ال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي يف  29ني�سان�/أبريل  ،2004ب�ش�أن تعوي�ض
-304
ّ
�ضحايا اجلرمية ،موجزا لبع�ض النقاط املتعلّقة بو�صول �ضحايا اجلرمية �إىل التعوي�ض يف احلاالت العابرة
للحدود الوطنية:
يتقدموا بطلب التعوي�ض يف الدولة الع�ضو التي يقيمون فيها ،حتى
•  يحق ل�ضحايا اجلرمية �أن ّ
و�إن كانت اجلروح التي �أ�صيبوا بها حدثت يف دولة ع�ضو �أخرى.
موحدة قيا�سيا على نطاق االحتاد الأوروبي لإحالة الطلبات
•  و�ضعت املفو�ضية ا�ستمارات
ّ
والقرارات املت�صلة بتعوي�ض ال�ضحايا.
•   ُع ِّينت يف كل دولة ع�ضو نقاط ات�صال مركزية تتمثّل مهمتها الأ�سا�سية يف ترويج التعاون وتبادل
املعلومات بني ال�سلطات الوطنية ذات ال�صلة يف الدول الأع�ضاء املعنية .والهدف من ذلك هو
حل امل�شاكل التي ميكن �أن تن�ش�أ �أثناء الإجراءات املتعلّقة بالطلبات.
 -305ويتناول النظام الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية بالتف�صيل م�س�ألة جرب �أ�رضار �ضحايا
اجلرائم الداخلة يف نطاق اخت�صا�صها (جرمية الإبادة اجلماعية واجلرائم �ضد الإن�سانية
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وجرائم احلرب) )147(.وتن�ص املادة  75من هذا النظام الأ�سا�سي على جرب �أ�رضار املجني عليهم ،فيما
تن�شئ املادة � 79صندوقا ا�ستئمانيا يودع فيه مبلغ اجلرب الذي حتكم املحكمة على ال�شخ�ص املدان بدفعه
التربعات لإعادة ت�أهيل املجني عليهم و�أ�رسهم بدنيا ونف�سيا .وعالوة على ذلك ،ميكن ،عندما
وي�ستخدم
ّ
يرى جمل�س �إدارة ال�صندوق اال�ستئماين ل�صالح ال�ضحايا ذلك منا�سبا� ،أن تتاح �أموال لتكميل املوجودات
امل�صادرة من الأ�شخا�ص املدانني لدعم �أوامر اجلرب .وتبينِّ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اخلطوات
الإجرائية جلرب ال�رضر ،وتقدير قيمة اجلرب ،و�آليات الأمر بدفع قيمة اجلرب من ال�صندوق اال�ستئماين،
ف�ضال عن التعاون الدويل والتدابري احلمائية لغر�ض م�صادرة املمتلكات من �أجل �ضمان تنفيذ �أوامر جرب
()148
ال�رضر ال�صادرة يف حق الأ�شخا�ص املدانني.
-2

املمار�سة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر
تقرره حماكم خمتلفة ل�صالح �ضحايا
 -306يجوز يف اجلزائر ،على الرغم من � ِّأي جرب لل�رضر ميكن �أن ّ
الأعمال الإرهابية يف معر�ض معاجلة الق�ضايا املت�صلة ب�أعمال �إرهابية� ،أن يتل ّقى ه�ؤالء ال�ضحايا
التعوي�ضات التي ت�أذن بها ت�رشيعات الدولة ومنها:
•  قوانني املالية ،وت�شمل القانون رقم  01-93امل� َّؤرخ  19كانون الثاين/يناير  1993والقانون
 18-93امل� َّؤرخ  29كانون الأول/دي�سمرب  1993ومرا�سيم تنفيذه ،التي �أدخلت مبد�أ تعوي�ض كل
�ضحايا الأعمال الإرهابية.
•  القانون رقم  08-99املتعلّق با�ستعادة الوئام املدين ،امل� َّؤرخ  13متوز/يوليه  ،1999وين�ص على �أنه
مكررا من قانون العقوبات� ،أو
يجوز ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ،بح�سب تعريفها يف املادة ّ 87
()149
ذوي حقوقهم �أن يت� ّأ�س�سوا كطرف مدين و�أن يطالبوا بتعوي�ض عن ال�رضر الذي حلق بهم.

•  املر�سوم رقم  47-99امل� َّؤرخ � 13شباط/فرباير  ،1999املتعلّق بتعوي�ض خمتلف فئات ال�ضحايا.
ويق�ضي ب�أن تدعم الدولة � َّأي نوع من التعوي�ض ب�إن�شاء "�صندوق لتعوي�ض �ضحايا الإرهاب".
•  الأمر رقم  01-06املتعلّق بتنفيذ ميثاق ال�سلم وامل�صاحلة الوطنية ،وقد �أن�ش�أ خمططا لتعوي�ض
�ضحايا امل�أ�ساة الوطنية ميكن تنفيذه ب�أ�شكال خمتلفة :معا�ش تقاعدي على هيئة خدمات،
()151
ومعا�ش تقاعدي �شهري ،ور�أ�سمال �شامل )150(،ور�أ�سمال ا�ستثنائي.

ت�رضر ذووها جراء الإرهاب،
•  و�أن�ش�أ الأمر رقم � 01-06أي�ضا م�ساعدة للأ�رس الفقرية التي
ّ
يُز َّود يف �إطارها الزوج �أو الزوجة واملعالون والأبوان بتعوي�ض يف �شكل معا�ش تقاعدي �شهري
( )147يف  11حزيران/يونيه  ،2010اعتمد م�ؤمتر ا�ستعرا�ض نظام روما الأ�سا�سي (الذي ُعقد يف كامباال� ،أوغندا) ،بتوافق الآراء،
تعديالت على نظام روما الأ�سا�سي ت�شمل تعريفا جلرمية العدوان ونظاما ير�سي الطريقة التي �ستمار�س بها املحكمة اخت�صا�صها يف هذه
اجلرمية .وبح�سب �رشوط بدء النفاذ التي ا ُّتفق عليها يف كامباال ،لن تتمكّن املحكمة من ممار�سة اخت�صا�صها يف هذه اجلرمية �إ ّال بعد 1
تقرر فيه الدول الأع�ضاء �إعمال هذا االخت�صا�ص.
كانون الثاين/يناير  ،2017وهو التاريخ الذي ينتظر �أن ّ
( )148انظر �أي�ضا دليل مكتب املحامي العام لل�ضحايا التابع للمحكمة ،املعنون Representing Victims before the International
 ،Criminal Court: A Manual for Legal Representativesوهو متاح يف املوقع التايلhttp://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/ :
.Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF
( )149القانون رقم  08-99املتعلّق با�ستعادة الوئام الوطني 13 ،متوز/يوليه  ،1999املادة .40
( )150ر�أ�س املال ال�شامل :هو املبلغ الذي يدفعه �صندوق التعوي�ضات ل ُـمعايل املجني عليه (غري املوظفني احلكوميني واملوظفني
املدنيني) وي�ساوي َ 120مثَ َل املعا�ش التقاعدي املحتب�س.
( )151ر�أ�س املال اال�ستثنائي :هو املبلغ الذي يدفعه ال�صندوق الوطني للمعا�شات التقاعدية ل ُـمعايل �ضحايا الإرهاب الذين ق�ضوا
نحبهم �أو اختفوا ،وعندما يكون املجني عليه متقاعدا �أو م�ؤهال للتقاعد ،وعند الوفاة �أو االختفاء .وي�ساوي هذ املبلغ �ضعف املبلغ ال�سنوي
للمعا�ش التقاعدي الذي كان يتقا�ضاه املتوفَّى.
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�أو ر�أ�سمال �شامل .وقد �أحدثت هذه القاعدة تغيريا جذريا يف مبد�أ و�ضع �ضحايا الأعمال
املت�رضرين من الإرهاب باعتبارها من �ضحايا الأعمال
الإرهابية ذاته لي�شمل �أُ�رس الأ�شخا�ص
ّ
الإرهابية وت�ستحق بالتايل تل ّقي م�ساعدة من الدولة.

الأرجنتني
ق�ضية �آميا )(AMIA

ن ّفذت احلكومة الأرجنتينية بع�ض التدابري التي ت�ستهدف كفالة تعوي�ض ال�ضحايا �أو �أ�رسهم .واثنان من هذه التدابري
املدعى عليه
هما �رصف �إعانات لهم موفّرة من ال�سلطة التنفيذية الأرجنتينية ،واال�ستيالء الوقائي على ممتلكات َّ
من �أجل �ضمان االمتثال للجوانب املالية من العقوبات املحكوم بها يف الق�ضية الآنفة الذكر.
وقد وفّرت احلكومة الأرجنتينية هذه الإعانات �إثر الهجوم التفجريي على رابطة التعاون بني �إ�رسائيل والأرجنتني
)( (Asociación Mutual Israelita Argentinaاخت�صارا "�آميا") ،الذي راح �ضحيته � 85شخ�صا و�أ�صيب مئات
(املكمل باملر�سوم  ،)94/1452الذي �أعطى
غريهم بجروح .و�أ�صدر الرئي�س يف ذلك احلني املر�سوم 94/1216
َّ
ال�ضحايا �أو �أ�رسهم احلق يف تل ّقي �إعانة تختلف قيمتها تبعا حلجم ال�رضر الذي حلق بال�ضحايا.
وبعد �أن رفعت �إحدى املنظمات غري احلكومية دعوى على احلكومة الأرجنتينية لدى جلنة البلدان الأمريكية
أقرت فيه ،نظرا لعدم امتثالها لوظيفتها الوقائية،
حلقوق الإن�سان� ،أ�صدرت احلكومة املر�سوم  2005/812الذي � ّ
مب�س�ؤوليتها عن انتهاك حقوق ال�ضحايا املكفولة يف االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،مبا فيها احلق يف احلياة
الفعالة .ون�ص املر�سوم �أي�ضا على دفع تعوي�ضات
ويف ال�سالمة البدنية واملحاكمة العادلة واحلماية الق�ضائية
ّ
لل�ضحايا �أو لأُ�رسهم ،مبعزل عن الإعانة املقررة مبوجب املر�سوم  .94/1216ومنذ ذلك احلنيُ ،عر�ضت يف الربملان
عدة ُمقرتحات ت�رشيعية.
و�ضمانا حلماية �ضحايا ق�ضية "�آميا" ،ت�ؤ ِّيد احلكومة الأرجنتينية مترير م�رشوع قانون جتري حاليا مناق�شته يف
�سلطتها الت�رشيعية ويتوخى تعوي�ض �أُ�رس ال�ضحايا الذين لقوا م�رصعهم يف هذا الهجوم.

املدعى عليه وي�ستهدف
�سببها َّ
 -307ويت�صل اال�ستيالء الوقائي على املمتلكات بتعوي�ض الأ�رضار التي ّ
�ضمان االمتثال لنتيجة الإجراءات الق�ضائية .وقد جرى تطبيق ذلك بني عامي  2008و� 2009ضد
املدعى عليهم يف ق�ضية "�آميا" ،وكان لهذا التطبيق ،عالوة على ذلك ،قيمة رمزية عالية لدى
ّ
ال�ضحايا و�أُ�رسهم.

�أرمينيا
تت�ضمن املادة  16من قانون جمهورية �أرمينيا املتعلّق مبكافحة الإرهاب (لعام � )2005أحكاما ب�ش�أن
-308
ّ

�سدد تكاليف هذا ال�رضر
تعوي�ض ال�رضر الناجم عن عمل �إرهابي .وتبعا ملا ين�ص عليه هذا القانون ،تُ َّ
من ميزانية الدولة وفقا للأحكام الواردة يف مد ّونة الإجراءات املدنية ،مبا يف ذلك التعوي�ض من اجلاين
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�سبب ملواطنني �أجانب على �أرا�ضي �أرمينيا
للميزانية .وتن�سحب و�سائل التعوي�ض هذه على ال�رضر الذي ًي َّ
ولأي منظمات تلحقها �أ�رضار جراء �أعمال �إرهابية.
 -309وتن�ص املادة  17على �إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص الذين عانوا من عمل �إرهابي ،بغية �إعادتهم �إىل
احلياة العادية .وت�شمل عملية �إعادة الت�أهيل امل�ساعدة القانونية والنف�سية والطبية ،والت�أهيل املهني ،وقد
�سدد تكاليف هذه الأ�شكال من الدعم �أي�ضا من ميزانية الدولة .ويت�ضمن
ت�شمل �أي�ضا توفري امل�سكن .وتُ َّ
هذا القانون �أحكاما حمددة تن�ص على توفري الدعم االجتماعي والقانوين للأ�شخا�ص املنخرطني يف
مكافحة الإرهاب — وهم يف الغالب موظفون لدى الدولة و�أ�شخا�ص يوفرون م�ساعدة مبا�رشة.

بلغاريا
ِّ -310
تنظم املواد � 20إىل  26من قانون م�ساعدة �ضحايا اجلرمية وتعوي�ضهم ماليا عملية توفري التعوي�ض
ل�ضحايا اجلرمية .وقد �أُن�شئ ملجل�س الوطني مل�ساعدة �ضحايا اجلرمية وتعوي�ضهم من �أجل الإ�رشاف
على دفع التعوي�ض املايل لل�ضحايا؛ وم�ساعدة املواطنني البلغاريني املت�رضرين من اجلرمية يف دول
�أخرى �أع�ضاء يف االحتاد الأوروبي على ملء ا�ستمارات طلب التعوي�ض املايل و�إحالتها �إىل ال�سلطات
املخت�صة يف الدول الأع�ضاء الأخرى؛ و�إجراء درا�سات بحثية ب�ش�أن �ضحايا اجلرمية وتن�سيق الربامج
البحثية الأخرى يف جمال م�ساعدة �ضحايا اجلرمية؛ واال�ضطالع مبهمة التعاون الدويل يف جمال م�ساعدة
�ضحايا اجلرمية.

كندا
 -311تق�ضي املدونة اجلنائية الكندية بدفع ر�سم �إ�ضايف ل�صالح ال�ضحايا يُفر�ض تلقائيا كعقوبة �إ�ضافية
على اجلناة عند احلكم عليهم ،ما مل يلتم�س امل ّتهم التنازل بحجة الإفراط يف الق�سوة ويُقبل التما�سه.
�صل هذا الر�سم الإ�ضايف حكومات املقاطعات والأقاليم وت�ستخدمه للم�ساعدة يف متويل الربامج
وتحُ ِّ
واخلدمات وامل�ساعدات املوفرة ل�ضحايا اجلرمية �ضمن والياتها الق�ضائية .واحلد الأدنى لهذا الر�سم
الإ�ضايف هو  15يف املائة من �أي غرامة تُفر�ض على اجلاين ،و�إذا مل تُفر�ض عليه غرامة كان الر�سم
الإ�ضايف  50دوالرا يف حالة اجلرم الذي يُعاقَب عليه بالإدانة اجلزئية و 100دوالر يف حالة اجلرم الذي
يُعاقَب عليه بتهمة حتريرية.
 -312وميكن �أن ت�أمر املحكمة برد احلق لتغطية الأ�رضار املالية القابلة للتحديد ب�سهولة ،مبا فيها
الأ�رضار املالية امل�ؤدية �إىل فقدان ممتلكات �أو تلفها �أو الناجمة عن �رضر بدين �أو نف�سي.
وتت�ضمن املدونة اجلنائية �أهداف العقوبات الق�ضائية ومبادئها .فتن�ص املادة  718على � َّأن الهدف
-313
ّ
الأ�سا�سي من العقوبات التي يحكم بها الق�ضاء هو الإ�سهام� ،إىل جانب مبادرات منع اجلرمية ،يف احرتام
القانون ،واحلفاظ على جمتمع ي�سوده العدل وال�سلم والأمن بفر�ض عقوبات عادلة ترمي �إىل حتقيق واحد
من الهدفني التاليني �أو كليهما:
• جرب الأ�رضار التي �أُحلقت بال�ضحايا �أو املجتمع املحلي؛
•  و�إيجاد �شعور بامل�س�ؤولية لدى اجلناة ،واعرتافهم بال�رضر الذي �أحلقوه بال�ضحايا واملجتمع
املحلي.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

 -314ومبوجب الد�ستور الكندي ،ت�ضطلع املقاطعات والأقاليم بامل�س�ؤولية الرئي�سية عن الربامج
واخلدمات اخلا�صة ب�ضحايا اجلرمية ،مبا يف ذلك التعوي�ض (امل�ساعدة املالية املقدمة من احلكومة �إىل
�ضحايا اجلرمية امل� ّؤهلني لها) .ومثلما ذُكر �آنفا ،تورد بع�ض ت�رشيعات املقاطعات والأقاليم ،التي تن�شئ
مو�سعا لـ"املجني عليه" بحيث ي�شمل �أ�رسة املجني
خدمات ال�ضحايا يف تلك الواليات الق�ضائية ،تعريفا ّ
عليه املبا�رش ،عندما يكون هذا الأخري متوفًى �أو مري�ضا �أو عاجزا ب�صورة �أخرى عن ممار�سة احلقوق
التي يكفلها القانون .وباملثل ،وكما هو م�رشوح مبزيد من التف�صيل �أدناه ،و�ضع كل من املقاطعات والأقاليم
�رشوطه اخلا�صة بالت� ُّأهل للتعوي�ض �أو للم�ساعدة املالية ،كما ح ّدد املبالغ املتاحة للتعوي�ض.
 -315وتركّز برامج املقاطعات والأقاليم على مكان وقوع اجلرمية .وعلى �سبيل املثال� ،إذا وقعت اجلرمية
يف �ألبريتا ،كان على املجني عليه �أن يلتم�س التعوي�ض من برنامج �ألبريتا .وال تقت�رص امل�ساعدة على
معينة �أو �إقليم معينّ  ،كما � َّأن جن�سية اجلاين لي�ست ،بوجه عام ،عامال يف
الكنديني �أو على �سكان مقاطعة ّ
تقرير الأهلية للتعوي�ض .وال تغطّ ي هذه الربامج نفقات ال�ضحايا املرتتبة على الن�شاط الإجرامي املرتكب
خارج تلك املقاطعة �أو ذلك الإقليم.
 -316وعلى الرغم من �أنه مل يُن�ش�أ يف كندا حتى الآن خمطط تعوي�ض مايل حمدد ل�ضحايا الأعمال
الإرهابية ،فقد يكون املجني عليه يف عمل �إرهابي ُمرتك ٍَب 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 ،ما تُ�ستوفى معه املعايري الأ�سا�سية للأهلية .ومع ذلك ،يخ�ضع املجني عليه ،واحلالة هذه،
للمعايري وال�رشوط الأخرى لذلك الربنامج ،مبا فيها اخل�سائر املقبولة واملبالغ الق�صوى .ففي �ألبريتا،
على �سبيل املثال ،يُوفِّر "برنامج اال�ستحقاقات املالية" مبلغا �إجماليا ثابتا يُدفع مرة واحدة وي�ستند �إىل
طبيعة الإ�صابة البدنية� .أما التعوي�ض عن الأمل واملعاناة �أو فقدان الدخل فلي�س متاحا بوجه عام .ويقت�رص
برنامج نوفا �سكوتيا على تعوي�ض تكاليف الإ�ست�شارة واخلدمات العالجية التي توفر لل�ضحايا مل�ساعدتهم
يف التغلّب على �صدمتهم.
 -317وتُوفِّر برامج التعوي�ض يف بريتي�ش كولومبيا وكوبيك ومانيتوبا التعوي�ض يف �شكل مبلغ �إجمايل و/
�أو مدفوعات دورية لتغطية طائفة �أو�سع من النفقات املتكبدة جراء اجلرمية ،مبا يف ذلك تكاليف �إعادة
الت�أهيل وفقدان الدخل وا�ستحقاقات املعالني .وتغطي معظم برامج املقاطعات والأقاليم نفقات مرا�سم
حمدد.
الت�شييع والدفن مبا ال يزيد على مبلغ ّ
 -318ويت�ألف "�صندوق ال�ضحايا" ،الذي يديره مركز ال�سيا�سات املتعلّقة مب�سائل ال�ضحايا ،التابع لوزارة
العدل االحتادية ،من ثالثة مكونات ،هي:
• التنفيذ يف املقاطعات والأقاليم .ي�شمل هذا املك ِّون �أمواال من �أجل قيام حكومات املقاطعات
والأقاليم بتنفيذ الت�رشيعات املتعلّقة بال�ضحايا ،وخا�صة �أحكام املدونة اجلنائية؛ وتقدمي
امل�ساعدة املالية �إىل ال�ضحايا لكي يح�رضوا جل�سات النطق باحلكم ويقدموا بيانات �أثر
اجلرمية عليهم؛ وتعزيز اخلدمات املوفّرة لل�ضحايا املنقو�صي اخلدمة ،كال�ضحايا من ال�سكان
واملعوقني؛ و�صندوق طوارئ ل�ضحايا اجلرمية يف
الأ�صليني وامل�سنني والأقليات الظاهرة
َّ
�إقليم ال�شمال.
• امل�شاريع والأن�شطة .تتاح منح وم�ساهمات للمنظمات احلكومية وغري احلكومية لدعم
امل�شاريع املبتكرة ،واملبادرات العمومية لتعليم القانون ،وتعزيز امل�ساعدة املقدمة �إىل
ال�ضحايا ،والتدريب.
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معينة من �ضحايا اجلرمية �أو �أفراد �أ�رسهم
• امل�ساعدة املالية .تُوفَّر امل�ساعدة املالية لفئات َّ
الباقني من بعدهم ،مبن فيهم ال�ضحايا الذين يواجهون م�شقة غري عادية �أو بالغة ال�شدة
ب�سبب الإيذاء الإجرامي؛ ولل�ضحايا والأ�شخا�ص امل�ساندين لهم من �أجل ال�سفر حل�ضور
جل�سات جمل�س الإفراج امل�رشوط الكندي؛ وللكنديني الذين يقعون �ضحايا جرمية مرتكبة يف
اخلارج لتغطية نفقات العودة �إىل كندا �أو ال�سفر �إىل البلد الذي وقعت فيه اجلرمية حل�ضور
جل�سات املحكمة؛ ولل�ضحايا الناجني و�أفراد �أ�رسهم لتغطية النفقات املت�صلة بح�ضور جل�سات
بال�سجن مدى احلياة يف جرمية القتل العمد للإفراج امل�رشوط
تقرير مدى �أهلية املحكوم عليه َّ
املبكّر مبوجب املادة  6-745من املد ّونة اجلنائية.
 -319ومثلما ذُكر �آنفا ،يوفّر "�صندوق ال�ضحايا" امل�ساعدة املالية للكنديني الذين يقعون �ضحايا جرمية
يف اخلارج .ومنذ  1ني�سان�/أبريل � ،2007أ�صبحت امل�ساعدة املالية يف حاالت الطوارئ متاحة للكنديني
الذين يقعون �ضحية �أنواع معينة من جرائم العنف اخلطرية يف والية ق�ضائية �أجنبية ،وذلك يف حاالت
الطوارئ املنطوية على م�شقة مفرطة وال يوجد �أي م�صدر �آخر للم�ساعدة املالية .واجلرائم املحددة هي
القتل واالعتداء اجلن�سي واالعتداء امل�ش ّدد �أو االعتداء املقرتن بعنف �شخ�صي خطري ،مبا يف ذلك على
طفل .وميكن �أن تتاح هذه امل�ساعدة املالية للكنديني �ضحايا الأعمال الإرهابية التي تقع خارج كندا.
 -320ولأي مواطن كندي �أن يق ّدم طلبا �إىل وزارة العدل للح�صول على م�ساعدة مالية طارئة �إذا كان:
•

�ضحية جرمية عنف يف والية ق�ضائية �أجنبية؛ �أو

•  فردا من �أفراد �أ�رسة �ضحية متوفاة �أو مري�ضة �أو فاقدة الأهلية ب�سبب فعل �إجرامي وقع يف
والية ق�ضائية �أجنبية؛ �أو

•  عندما يكون هذا املواطن طفال ،فوالد هذا الطفل �أو والدته �أو ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن رعايته
و�إعالته.

 -321وميكن �أن ي�ساعد �صندوق ال�ضحايا يف تغطية النفقات التالية عندما ال يكون لدى ال�ضحية �أي
م�صدر �آخر للم�ساعدة املالية:
•  نفقات ال�سفر للعودة �إىل البلد الذي وقعت فيه اجلرمية حل�ضور جل�سة اال�ستماع التمهيدية و/
�أو املحاكمة �أو ما يعادلها من الإجراءات؛
•  نفقات ال�سفر للعودة �إىل البلد الذي وقعت فيه اجلرمية من �أجل الإدالء بال�شهادة يف جل�سة
اال�ستماع التمهيدية و�/أو املحاكمة �إذا كان البلد امل�ضيف غري م�ستعد للدفع �أو غري قادر عليه؛
•  نفقات �سفر �شخ�ص م�ساند ليكون برفقة املواطن الكندي الذي كان �ضحية جرمية يف اخلارج،
�أثناء فرتة ما بعد وقوع اجلرمية مبا�رشة؛
•

نفقات عودة املواطن الكندي �ضحية اجلرمية �إىل كندا؛

•  املبالغ املنفقة من اجليب اخلا�ص ب�سبب الوقوع �ضحية جرمية عنف؛
•  عند عودة املجني عليه �إىل مقاطعته �أو �إقليمه ،امل�ساعدة املالية من �أجل طلب امل�شورة املتخ�ص�صة
التي كانت �ستدفعها املقاطعة �أو الإقليم لو � َّأن اجلرمية وقعت داخل تلك الوالية الق�ضائية.
معينة من �ضحايا اجلرمية �أو �أفراد
-322
ِّ
ويقدم �صندوق ال�ضحايا م�ساعدة مالية حمدودة �إىل فئات َّ
�أ�رسهم الباقني من بعدهم ،مبن فيهم ال�ضحايا الذين يواجهون م�شقة غري عادية �أو بالغة ال�شدة ب�سبب

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

وقوعهم �ضحية الإجرام؛ و�إىل ال�ضحايا والأ�شخا�ص امل�ساندين لهم من �أجل ال�سفر حل�ضور جل�سات
جمل�س الإفراج امل�رشوط الكندي؛ و�إىل املواطنني الكنديني الذين يقعون �ضحايا جرمية يف اخلارج لتغطية
نفقات عودتهم �إىل كندا �أو �سفرهم �إىل البلد الذي وقعت فيه اجلرمية حل�ضور جل�سات املحكمة؛ و�إىل
ال�ضحايا الناجني و�أفراد �أ�رسهم لتغطية النفقات املت�صلة بح�ضور جل�سات تقرير مدى �أهلية املحكوم
بال�سجن مدى احلياة يف جرمية القتل العمد للإفراج امل�رشوط املبكّر مبوجب املادة  6-745من
عليهم َّ
يقدم ال�صندوق م�ساعدة مالية �إىل ال�ضحايا ،عن طريق املقاطعات والأقاليم ،لكي
املد ّونة اجلنائية؛ كما ِّ
يح�رضوا جل�سات النطق باحلكم ويدلوا ببيانات �أثر اجلرمية عليهم.
 -323وت�شمل الأحكام املتعلّقة بالإرهاب من املد َّونة اجلنائية املادتني  )1-5(14-83و( ،)2-5اللتني
الت�رصف باملمتلكات
�سن لوائح تنظيمية ت�سمح با�ستخدام ح�صائل
متنحان احلكومة االحتادية �سلطة ّ
ّ
�سن مثل هذه اللوائح التنظيمية
امل�صادرة املت�صلة بالإرهاب يف تعوي�ض �ضحايا الأعمال الإرهابية .ولكن مل تُ ّ
حتى الآن.
 -324وحاليا يف كندا ،ي�ستطيع �ضحايا الأعمال الإرهابية �أن ي�ستخدموا املحاكم املدنية للمطالبة
بد من �أن تُرفع الدعاوى وفقا للقانون املحلي
بتعوي�ض الأ�رضار الناجمة عن الأعمال الإرهابية .ولكن ال ّ
ذي ال�صلة.

كولومبيا
 -325ير�سي قانون كولومبيا املتعلّق بحماية ال�ضحايا و�إعادة الأرا�ضي �إىل �أ�صحابها �إطارا م�ؤ�س�سيا
جديدا من خالل �إن�شاء ال�شبكة الوطنية مل�ساعدة ال�ضحايا وجرب �أ�رضارهم ،التي تت�ألف من جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية العامة امل�س�ؤولة عن �صياغة وتنفيذ اخلطط ،والربامج ،وامل�شاريع ،والإجراءات املحددة التي
ت�ستهدف رعاية ال�ضحايا وتعوي�ضهم بالكامل .و�ستكون لدى هذه ال�شبكة �أي�ضا ال�سلطات التن�سيقية
املن�صو�ص عليها يف القانونني  387و 418لعام  1997والقانون  975لعام  2005وغريها من القواعد التي
حتكم تن�سيق ال�سيا�سات للوفاء بحقوق ال�ضحايا يف معرفة احلقيقة ويف العدالة وجرب ال�رضر.
تقدم ،وبخالف اجلرب الق�ضائي القائم ،ين�ص القانون على �إجراء �إداري ميكِّن
 -326و�إ�ضافة �إىل ما ّ
ال�ضحايا من طلب اجلرب بدون عملية ق�ضائية �سابقة �أو �إدانة.
 -327ولل�ضحايا ،وفقا للمادة (11ج) من مد َّونة الإجراءات اجلنائية ،احلق يف اجلرب ال�رسيع وال�شامل
يتحملون التبعة.
�سببها مرتكبو اجلرم �أو �أ�شخا�ص �آخرون
ّ
للأ�رضار التي ّ
 -328وي ّتبع احلق يف اجلرب ،امل�ؤكّد �أي�ضا يف القانون  )152(،2005 /975نف�س العملية امل ّتبعة يف �أي حادثة
يف الإجراءات اجلنائية ) )153(،(incidente de reparación integralوتحُ ِّدد مبل َغ اجلرب ال�سلطة الق�ضائية
املخت�صة .وت�شمل �إجراءات اجلرب املن�صو�ص عليها يف القانون  2005/975ما يلي:
•

م�صادرة املمتلكات املكت�سبة بطريقة غري م�رشوعة لغر�ض اجلرب؛

•

�إ�صدار �إعالن عام ِبر ّد االعتبار �إىل ال�ضحايا؛

( )152انظر املادة  8واملواد � 43إىل .56
( )153انظر القانون رقم  ،2005/975املادة .23
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•  االعرتاف علنا ب�إحلاق ال�رضر بال�ضحايا ،و�إعالن التوبة على امللأ ،واالجتاه �إىل ال�ضحايا
بالتما�س املغفرة والتع ُّهد بعدم التكرار؛
•  التعاون بفعالية على العثور على مكان الأ�شخا�ص املختطَ فني �أو املفقودين ،ف�ضال عن جثث
ال�ضحايا.
 -329وبهذا املعنى ،يعرتف القانون بجواز عر�ض اجلرب �سواء لتعوي�ض اخل�سائر القابلة للتحديد كميا،
بقدر الإمكان� ،أو كقيمة رمزية .والهدف من هذه الأخرية هو �ضمان احلفاظ على الذاكرة التاريخية،
وعدم تكرار الأفعال الإجرامية التي ت�سفر عن �ضحايا ،والقبول العام باحلقائق ،وال�صفح العام ،وت�أكيد
كرامة ال�ضحايا.
�  -330أما امل�ؤ�س�سات املعنية بجرب �أ�رضار ال�ضحايا عمال بالقانون  2005/975فهي التالية:
• املفو�ضية الوطنية جلرب ال�رضر وامل�صاحلة .وتتمثل وظائفها يف �ضمان م�شاركة ال�ضحايا يف
فعالية حقوقهم؛ ورفع تقرير عمومي عن الأ�سباب اجلذرية
الإجراءات الق�ضائية وكفالة ّ
تطورها؛ ومتابعة �إجراءات الت�رسيح؛ ومتابعة
لوجود املجموعات امل�سلّحة غري امل�رشوعة وعن ّ
عمليات جرب ال�رضر وتقييمها دوريا وتقدمي تو�صيات لتنفيذها على النحو الواجب.
• املفو�ضيات الإقليمية املعنية ب�إعادة املنقوالت .وتتمثل وظيفتها يف تي�سري املطالبات باملمتلكات
وبحيازة املنقوالت.
• �صندوق جرب �أ�رضار ال�ضحايا .ويت�ألف من املمتلكات امل�صادرة من �أع�ضاء اجلماعات امل�سلّحة
املنظّ مة غري امل�رشوعة ،ومن املخ�ص�صات املر�صودة لهذا الغر�ض يف امليزانية الوطنية ،ومن
()154
املنح ،ويُديره اجلهاز الرئا�سي للعمل االجتماعي والتعاون الدويل ).(ACCIÓN SOCIAL
• اجلهاز الرئا�سي للعمل االجتماعي والتعاون الدويل .وتتمثل وظيفته الرئي�سية يف دفع
التعوي�ضات التي تق�ضي بها الأوامر الق�ضائية ويف �إدارة �صندوق جرب �أ�رضار ال�ضحايا.
وي�ضطلع ،ف�ضال عن ذلك ،بتنفيذ برنامج لتعوي�ض �ضحايا الأعمال الإرهابية باال�ستناد �إىل
القانون  418لعام  1997واملر�سوم  1290لعام .2008
 -331وفيما يلي �رشح موجز لربامج اجلهاز الرئا�سي للعمل االجتماعي والتعاون الدويل:
املو�سع بالقانون 548
• برنامج تعوي�ض �ضحايا العنف .ا�ستنادا �إىل القانون  418لعام ،1997
ّ
املو�سع واملع ّدل بالقوانني  782لعام  2002و 1106لعام  2006و 1421لعام
لعام ،1999
ّ
 ،2010متنح احلكومة م�ساعدة ت�ضامنية من خالل التعوي�ض الإداري (الذي كان يُوفَّر
حتى عام  1998من خالل بولي�صات الت�أمني على احلياة و�ضد احلوادث ال�شخ�صية) .وقد
�أ�صدر اجلهاز الرئا�سي للعمل االجتماعي يف عام  2004القرار  ،7381الذي يعالج م�س�ألة
�ضحايا العنف.
• برنامج التعوي�ض الإفرادي من خالل �إجراء �إداري .ا�ستنادا �إىل املر�سوم  1290لعام ،2008
تقدم احلكومة تعوي�ضا �إداريا �إىل ال�ضحايا ،بو�صفه مك ِّونا من مك ِّونات خطة التعوي�ض
ّ
(� )154أن�شئ اجلهاز الرئا�سي للعمل االجتماعي والتعاون الدويل ) (ACCIÓN SOCIALباملر�سوم  2467لعام .2005
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الوطنية التي و�ضعتها املفو�ضية الوطنية للم�صاحلة والتعوي�ض .ويجري اجلهاز الرئا�سي
للعمل االجتماعي الدرا�سات التقنية الالزمة يف هذا ال�صدد.
مهمة �إدارة هذا ال�صندوق
• �صندوق تعوي�ض ال�ضحايا .يتوىل اجلهاز الرئا�سي للعمل االجتماعي َّ
الذي �أن�شئ مبوجب املادة  54من القانون  975لعام  .2005وتت�ألف موجودات ال�صندوق من
املنقوالت امل�سلّمة من اجلاين ،ومن التمويل املخ�ص�ص لهذا الغر�ض يف امليزانية الوطنية
العامة ،ومن املنح الوطنية وكذلك الدولية .والغر�ض منه هو �إنفاذ القرارات الق�ضائية
ال�صادرة عن دوائر العدل وال�سلم التابعة للمحاكم.
و�إ�ضافة �إىل ما تق ّدم ،جعلت كولومبيا التا�سع من ني�سان�/أبريل اليوم الوطني لل�ضحايا.

فرن�سا
يتقدموا بطلب احل�صول على تعوي�ض من
 -332يف فرن�سا ،ي�ستطيع �ضحايا الأعمال الإرهابية �أن
ّ
�صندوق خا�ص يُدعى "�صندوق �ضحايا الأعمال الإرهابية واجلرائم الأخرى" .وهذا ال�صندوق ،الذي
�أُن�شئ مبوجب القانون رقم  1020-86امل� َّؤرخ � 9أيلول�/سبتمرب  1986واملتعلّق مبكافحة الإرهاب والهجمات
على �أمن الدولة� ،إمنا ي�ستهدف توفري اجلرب الكامل للأ�رضار الناجمة عن اجلروح ال�شخ�صية التي ي�صاب
بها �ضحايا الأعمال الإرهابية ب�رصف النظر عن وجود �أي �إجراءات جنائية �أو الوقوف على هوية اجلاين
�أو مالحقته ق�ضائيا �أو احتمال متتعه باملالءة املالية.
ومبجرد وقوع عمل �إرهابي ،يقوم النائب العام ملدينة باري�س� ،إذا وقع الهجوم يف فرن�سا� ،أو ال�سلطة
-333
ّ
الدبلوما�سية �أو القن�صلية� ،إذا وقع الهجوم يف اخلارج ،ب�إخطار �صندوق �ضحايا الأعمال الإرهابية على
الفور بظروف احلادث وهويات ال�ضحايا .ولأي �شخ�ص يعترب نف�سه �ضحية عمل �إرهابي احلق يف االت�صال
بال�صندوق مبا�رشة.
 -334ويجري ال�صندوق تقييما لطبيعة العمل الإرهابي م�ستندا �إىل الأدلة املقدمة من امل ّدعني العامني،
ف�إذا وجده مت�سما بخ�صائ�ص الإرهاب ،فتح ملفا لكل �ضحية وات�صل على الفور بال�شخ�ص املعني �أو
ب�أ�رسته لكي يدفع على الفور �سلفة �أوىل حتت ح�ساب اخل�سائر املتكبدة .وعالوة على ذلك ،يُ�سهم ال�صندوق

يف تعوي�ض �ضحايا اجلرائم اجلنائية اخلطرية الطابع.

 -335و�صندوق �ضحايا الأعمال الإرهابية معرتف به كوحدة قانونية وت�أتي �أمواله من ح�سم مفرو�ض
على عقود الت�أمني على املمتلكات؛( )155وتحُ َّدد قيمة امل�ساهمة فيه �سنويا؛( )156وتدخل فيها الإيرادات من
( )155وتدخل يف عداد ذلك الفروع � 3إىل � -3 :9أج�سام املركبات الربية (غري مركبات ال�سكة احلديدية)� :أي �رضر تُ�صاب به:
مبحرك � -4 /أج�سام مركبات ال�سكة احلديدية� :أي �رضر ت�صاب به
مبحرك؛ (ب) املركبات الربية غري املدارة
(�أ) املركبات الربية املدارة
ِّ
ِّ
مركبات ال�سكة احلديدية � -5 /أج�سام املركبات اجلوية� :أي �رضر ت�صاب به املركبات اجلوية � -6 /أج�سام املركبات البحرية والبُحريية
والنهرية� :أي �رضر ت�صاب به�( :أ) املركبات النهرية؛ (ب) املركبات البُحريية؛ (ج) املركبات البحرية  -7 /ب�ضائع النقل العابر (مبا
فيها ال�سلع واحلقائب وكل املمتلكات الأخرى)� :أي �رضر ت�صاب به احلمولة �أو احلقائب ،ب�رصف النظر عن و�سيلة النقل  -8 /احلريق
والكوارث الطبيعية� :أي �رضر ت�صاب به املمتلكات (غري املمتلكات امل�شمولة بالفئات  3و 4و 5و 6و )7جراء �أي من العوامل التالية�( :أ)
حريق؛ (ب) انفجار؛ (ج) عا�صفة؛ (د) عوامل طبيعية غري العوا�صف؛ (هـ) طاقة نووية؛ (و) هبوط الأر�ض � -9 /أ�رضار �أخرى باملمتلكات:
�أي �رضر ت�صاب به املمتلكات (غري املمتلكات امل�شمولة بالفئات  3و 4و 5و 6و )7عندما يكون �سبب هذا ال�رضر هو البرَ َد �أو ال�صقيع ،و�أي
حادث كال�رسقة ،غري الأ�رضار امل�شمولة بالفئة .8
وت�ضاف �إىل ما تق ّدم اال�ستحقاقات التي تدفعها املنظمات وامل�ؤ�س�سات والدوائر التي تنفِّذ خطة �ضمان اجتماعي �إلزامية وتلك
املذكورة يف البنود  9-1106و 8-1234و 20-1234من املد َّونة الريفية ،واال�ستحقاقات املدرجة يف الفرع الثاين من املادة  1من الأمر
رقم  76-59امل� َّؤرخ  7كانون الثاين/يناير  1959املت�صل ب�إجراءات قطاع اخلدمة املدنية التابع للدولة وبع�ض الكيانات العمومية الأخرى،
التي تُدفع ل�سداد تكاليف العالج الطبي و�إعادة الت�أهيل ،والأجور واملزايا امل�ضافة �إليها التي يتكفّل بها رب العمل �أثناء فرتة عدم الن�شاط
�سبب ال�رضر ،وا�ستحقاقات املر�ض والعجز التي يدفعها الت�أمني اجلماعي املحكوم بقانون التبادلية ،وم�ؤ�س�سات
التالية للحادث الذي ّ
الإ ّدخار املحكومة بقانون ال�ضمان االجتماعي �أو املدونة الريفية ،و�رشكات الت�أمني املنظمة بقانون الت�أمينات.
خم�ص�صة ب�صورة غري ح�رصية لتعوي�ض �ضحايا
( )156تبلغ قيمة هذه امل�ساهمة عن عام  ،2010بالتعاقد 3.30 ،يورو ،وهي
ّ
الأعمال الإرهابية ،ولهذا ال�صندوق مهام �أخرى.
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العقوبات املالية املحكوم بها على الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أعمال �إرهابية .ولل�صندوق �أن يح ّل حم ّل
ال�ضحايا يف حقوقهم على ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن الأ�رضار.
 -336ويف حال وقوع الأعمال الإرهابية داخل الأرا�ضي الوطنية ،يكون تلقي التعوي�ض من حق جميع
ال�ضحايا ومن حق امل�ستفيدين من بعدهم ،ب�رصف النظر عن جن�سيتهم وعن م�رشوعية وجودهم على
الأر�ض الفرن�سية� .أما يف حال وقوع الأعمال الإرهابية يف اخلارج ،فيحق التعوي�ض لل�ضحايا حملة
م�سجلون
اجلن�سية الفرن�سية ومعاليهم ،املقيمني اعتياديا يف فرن�سا� ،أو املقيمني عادة خارج فرن�سا ولكنهم
ّ
قانونيا لدى �سلطة قن�صلية ،ب�رصف النظر عن جن�سيتهم .وميكن �أن يُع ِّو�ض ال�صندوق الرهائن و�أ�رسهم
�أثناء وجودهم يف الأ�رس.
يتعر�ض لها ال�شخ�ص .وي�أخذ
 -337ويكفل ال�صندوق اجلرب الكامل للأ�رضار الناجمة عن �أي �إ�صابة
ّ
العر�ض التعوي�ضي يف االعتبار امل�ستحقات املن�صو�ص عليها يف املادة  29من القانون رقم  677-85امل� َّؤرخ
 5متوز/يوليه  ،1985التي ت�ستهدف حت�سني حالة �ضحايا حوادث املرور وت�رسيع �إجراءات التعوي�ض.
وي ّتبع التعوي�ض عن الأ�رضار التي ت�صيب املمتلكات منوذج بولي�صات الت�أمني �ضد الأ�رضار الناجمة عن
()157
احلرائق.
 -338وي�ساعد ال�صندوق ال�ضحايا يف �إكمال مل ّفهم اخلا�ص بالتعوي�ض .ويكون الق�سط الأول م�ستحق
الدفع للمجني عليه� ،أو للم�ستفيدين من بعده يف حالة وفاته ،يف غ�ضون �شهر واحد من ملء ا�ستمارة طلب
جمن عليه عر�ضا بالتعوي�ض يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر من تاريخ
التعوي�ض .وينبغي �أن يق ّدم ال�صندوق �إىل �أي ٍ
ال�شدة .ويُ�سمح للمجني عليه يف حالة ت� ّأخر
تلقي مربر التعوي�ض ،حتى يف حالة التعوي�ض عن �أ�رضار بالغة
ّ
هذا العر�ض �أو نق�صه ب�شكل وا�ضح �أن يُطالب بتعوي�ضات نقدية �إ�ضافية.
 -339وتتناول املادة  103-706من مد َّونة الإجراءات اجلنائية حماية امل�صالح املادية ل�ضحايا الإرهاب
على وجه التحديد وتتيح لهم حماية مماثلة للحماية املتاحة ل�ضحايا اجلرمية املنظمة .وبغية �ضمان
تعوي�ضهم ،تق�ضي مد َّونة الإجراءات اجلنائية ب�أن يتخذ القا�ضي ،عند االقت�ضاء ،ما يلزم من تدابري ب�ش�أن
املمتلكات املحجوزة قانونا �أثناء التحقيق �أو املالحقة الق�ضائية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ستفيد �ضحايا
الأعمال الإرهابية من مزايا �رضيبية (الإعفاء من ال�رضائب على التحويالت) مماثلة للمزايا املمنوحة
()158
ل�ضحايا احلروب.
 -340وي�ستفيد �ضحايا الأعمال الإرهابية املرتكبة فوق الرتاب الفرن�سي من �أحكام "قانون املعا�شات
التقاعدية لأفراد اجلي�ش و�ضحايا احلرب" املنطبقة على �ضحايا احلرب املدنيني .وتنطبق نف�س
اال�ستحقاقات كذلك على املواطنني الفرن�سيني املقيمني اعتياديا يف فرن�سا �أو املقيمني اعتياديا خارج
()159
فرن�سا وم�سجلني لدى �سلطة قن�صلية ،يف حالة ت�رضرهم من هجوم �إرهابي يف اخلارج.
• ما يحق ل�ضحايا احلرب املدنيني .ال ميكن اجلمع بني املعا�ش التقاعدي والتعوي�ض الذي
يدفعه ب�شكل رئي�سي �صندوق ال�ضمان اخلا�ص ب�ضحايا الأعمال الإرهابية وغريها من
اجلرائم �أو الذي يُدفع يف �إطار خطط �أخرى .ويف حالة وفاة ال�ضحية ،يجوز للمعالني منه
�أو منها تلقي معا�ش تقاعدي.
(Tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des )157
.procedures d’indemnisation

( )158انظر املادة  7-796من املد ّونة العامة املتعلّقة بال�رضائب ،القانون  1169-90امل� َّؤرخ  29كانون الأول/دي�سمرب .1990
( )159هذا الو�ضع الذي �أن�ش�أته املادة  26من القانون رقم  86-90امل� َّؤرخ  23كانون الثاين/يناير  ،1990ينطبق مبفعول رجعي على
�ضحايا الأعمال الإرهابية املرتكبة بعد  1كانون الثاين/يناير .1982
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• الرعاية الطبية املجانية والو�سائل امل�ساعدة .با�ستطاعة ال�ضحايا �أن يختاروا ،يف �إطار خطة
ال�ضمان االجتماعي �أو التغطية الطبية للإ�صابات املرتبطة بالعمل ،خطة رعاية طبية تدير
احلاالت فيها الإدارة امل�س�ؤولة عن املحاربني القدامى .ويُ�ستهل هذا اخليار بطلب �إفرادي
يقدمه املجني عليه يف املديرية املحلية امل�شرتكة بني الإدارات املعنية باملحاربني القدامى.
ر�سل �سجل رعاية طبية جمانية �إىل كل من ال�ضحايا .ويكفل هذا
ومبجرد تلقي الطلب ،يُ َ
ال�سجل لل�ضحايا �أن يختاروا بال قيد �أو �رشط الأخ�صائي الطبي الذي يريدونه ،والإعفاء من
دفع ثمن اخلدمات الطبية وال�صيدالنية مقدما ،مبا يف ذلك الن�صيب ال�شخ�صي من الفاتورة
الطبية املعروف با�سم " )160(،"le ticket modérateurوعالج حاالت طبية معينة خارج حالة
العجز امل�شمولة بالت�أمني .ويحق لل�ضحايا �أي�ضا اال�ستفادة بخدمات �إدارة احلاالت فيما يتعلّق
ب�أي �أجهزة �رضورية حلالة الإعاقة التي انتهى �إليها املجني عليه ،كالأطراف ال�صناعية �أو
املعينات التقوميية �أو الكرا�سي املتحركة .ويف حالة العجز بن�سبة ال تقل عن  85يف املائة،
ي�صبح ال�ضحايا غري امل�شرتكني يف نظام ال�ضمان االجتماعي م�شرتكني فيه تلقائيا.
للمعوقني )161(،الذي يوفِّر مرافق وخدمات ا�ست�شفائية
• اال�ستفادة بخدمات املعهد الوطني
َّ
لل�ضحايا كما يوفّر امل�شورة والعالج للمر�ضى اخلارجيني.

• احلق يف امل�ساعدة االجتماعية املمنوحة من املكتب الوطني للمحاربني القدامى وال�ضحايا
املكتب الوطني للمحاربني القدامى وال�ضحايا هو م�ؤ�س�سة �إدارية عمومية على نطاق البلد
تابعة لوزارة الدفاع .ولهذا املكتب �شخ�صية قانونية ويتمتع باال�ستقالل املايل .وهو يز ِّود
ال�ضحايا باملعلومات وبامل�ساعدة املالية يف حاالت الطوارئ �أثناء فرتة انتظار الق�سط الأول من
مدفوعات التعوي�ض من �صندوق �ضحايا الأعمال الإرهابية .وتوفَّر هذه امل�ساعدة بال�رشاكة
ن�سق املكتب الوطني مع الإجراءات
الوثيقة مع جهات
ّ
معنية �إ�ضافية .ويف الأمد املتو�سط ،يُ ّ
احلكومية �أو يتابعها؛ ويتلقى طلبات احل�صول على املعا�ش التقاعدي ل�ضحايا احلروب
املدنيني( )163ويحيلها �إىل الوحدة الإدارية امل�شرتكة بني الإدارات؛ وينظّ م امل�ساعدة املهنية من
�أجل �إعادة التدريب و�إعادة التوظيف؛ ويوفِّر �أ�شكاال �أخرى من امل�ساعدة الإدارية� .أما يف
()164
الأمد الطويل فيوفِّر املكتب الوطني م�ساعدة فردية ،كامل�ساعدة املالية والإر�شاد.

()162

• �صفة 'ربيب الأمة' ) )165(.(Pupille de la Nationميكن منح هذه ال�صفة لأطفال ال�ضحايا �أو
لل�ضحايا ال ُق�صرَّ الفرن�سيي اجلن�سية (الذين كانوا دون الـ 21من العمر وقت وقوع الهجوم)،
ما يعطيهم حماية �إ�ضافية ومتخ�ص�صة ويع ِّزز امل�ساعدة الأ�رسية القائمة من قبل .وت�أتي مع
اكت�ساب هذه ال�صفة طائفة من اال�ستحقاقات ت�شمل الإعانات اخلا�صة باملعي�شة والتن�شئة
والعطَ ل (يف حالة عدم كفاية موارد الأ�رسة) ،وامل�ساعدة يف العثور على الوظيفة
والتعليم
ُ
قدم
الأوىل ،والإعفاء من اخلدمة الع�سكرية ،والإعفاء من دفع ر�سوم التعليم اجلامعي .ويُ َّ
الطلب لدى املحكمة املحلية ) (Tribunal de Grande Instanceيف منطقة املجني عليه،
وي�ضطلع بهذه املهمة املمثل القانوين للقا�رص �أو ي�ضطلع بها املجني عليه نف�سه عند بلوغه �سن
الر�شد .وتنطق بالقرار املحكمة املحلية ذاتها.
(� "le ticket modérateur" )160أو "الـن�صيب ال�شخ�صي من الفاتورة الطبية" هو من خ�صائ�ص النظام الفرن�سي يف �سداد تكاليف
الرعاية الطبية وال�صيدالنية للمر�ضى.
(.Institution Nationale des Invalides )161
( )162م�ساعدة اجتماعية مينحها املكتب الوطني للمحاربني القدامى و�ضحايا احلروب (Office National des Anciens
)).Combattants et Victimes de Guerre (ONAC
( )163معا�ش تقاعدي مدين ل�ضحايا احلروب.
( )164ميكن منح ال�ضحايا �أي�ضا بطاقة �إعاقة ت�سمح لهم باحل�صول على حقوق الأولوية وعلى تخفي�ضات �سعرية يف بع�ض و�سائل النقل.
(� )165أن�شئت هذه ال�صفة مبوجب قانون �صادر يف  24متوز/يوليه  ،1917ق�ضى ب�أن "تتبنى" الأمة الفرن�سية طفل �أي جندي
فرن�سي ُقتِل يف املعركة.
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�إندوني�سيا
 -341ا�ستنادا �إىل املمار�سة يف مد َّونة الإجراءات اجلنائية الإندوني�سية ،يجوز ل�ضحايا الأعمال الإرهابية
�أن يطلبوا رد حقوقهم املالية عن طريق بيان يُدرج يف "ر�سالة من اال ّدعاء" يُع ّدها النائب العام �أو يف
�سياق دعوى مدنية مقامة على اجلاين .و�إثر �إن�شاء الوكالة الإندوني�سية حلماية ال�شهود وال�ضحايا� ،أ�صبح
ب�إمكان �ضحايا الأعمال الإرهابية طلب رد احلق �أي�ضا من الدولة.
 -342وين�ص قانون حماية ال�شهود وال�ضحايا على � َّأن من حق ال�شهود و�/أو ال�ضحايا �أن يتلقوا دعما طبيا
وما يلزمهم من دعم لإعادة ت�أهيلهم نف�سيا واجتماعيا .وعلى �صعيد املمار�سة ،توفِّر احلكومة الإندوني�سية
باملجان ،عن طريق وزارة ال�صحة ،العالج الطبي و�إعادة الت�أهيل النف�سي واالجتماعي ل�ضحايا الهجمات
الإرهابية (حدث ذلك يف حالتي تفجريات بايل يف عام  2002وتفجري فندق ماريوت يف عام � ،2009ضمن
غريهما) ،ما دام العالج الطبي ين ّفذ يف �إندوني�سيا.
 -343وتتناول املواد � 36إىل  42من القانون رقم  2003/15املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية م�س�ألة
تعوي�ض �ضحايا الأعمال الإرهابية ورد حقوقهم و�إعادة ت�أهيلهم .ويق�ضي القانون رقم  2003/15على
وجه اخل�صو�ص ب�أن يكون لكل �ضحية عمل �إرهابي احلق يف احل�صول على تعوي�ض �أو رد للحق حت ِّدد
قيمتهما املحكمة .والتعوي�ض تدفعه الدولةّ � ،أما رد احلق فيدفعه اجلاين.
 -344ويتناول القانون رقم  2006/13م�س�ألة تعوي�ض �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ور ّد حقوقهم
وم�ساعدتهم .ولأغرا�ض هذا القانون ،يكون التعوي�ض م�س�ؤولية تفي بها الدولة لعدم قدرة اجلاين على
الوفاء مب�س�ؤوليته عن رد احلق؛ ويكون رد احلق م�س�ؤولية يفي بها اجلاين �أو الطرف الثالث للمجني عليه
معينة.
�أو لأ�رسته ،يف �شكل رد املمتلكات �أو دفع ثمن اخل�سارة �أو املعاناة �أو �سداد نفقات ّ
 -345ويق�ضي قانون حماية ال�شهود وال�ضحايا ،بكفالة احلقوق وتوفري الدعم ل�ضحايا اجلرمية و�/أو
ال�شهود عليها ،مبا يف ذلك يف حاالت الف�ساد ،واالجتار باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية ،والإرهاب ،وغري
ذلك من �أنواع الإجرام .وبوجه عام ،يحق ل�ضحايا هذه الأنواع من اجلرائم �أن يُر ّد لهم حقهم من اجلاين
ولي�س من الدولة �أو احلكومة .ولكن يف حالة اجلرائم �ضد الإن�سانية ،يكون من حق ال�ضحايا تلقي تعوي�ض
من الدولة.
 -346ومبوجب القانون رقم  ،2006/13ميكن �إعطاء تعوي�ض ل�ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان (جرائم حقوق الإن�سان) بناء على طلب تق ِّدمه �إىل املحكمة اخلا�صة حلقوق الإن�سان الوكالة
الإندوني�سية حلماية ال�شهود وال�ضحايا ،التي متثل ال�ضحايا �أو �أ�رسهم �أو من ينوب عنهم .وتقرر املحكمة
اخلا�صة حلقوق الإن�سان الحقا ما �إذا كانت �ستوافق على طلب التعوي�ض �أم ترف�ضه.
 -347وميكن �أن يُعطَ ى رد احلق ل�ضحايا اجلرائم اجلنائية بناء على طلب تق ِّدمه الوكالة �إىل
املحكمة املحلية التي تنظر الق�ضية .وميكن تقدمي طلب رد احلق بعد �صدور احلكم النهائي وامللزم
يف الق�ضية� ،أو قبل االنتهاء من حماكمة اجلاين .ويعود قرار املوافقة على طلب رد احلق �أو رف�ضه �إىل
املحكمة املحلية.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

 -348وتبينِّ الالئحة التنظيمية احلكومية رقم  44لعام � 2008إجراءات تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�شهود
قدم هذه امل�ساعدة يف �شكل برامج للم�ساعدة الطبية و�إعادة الت�أهيل النف�سي
و�/أو ال�ضحايا .وميكن �أن تُ َّ
واالجتماعي .ويجوز لل�شهود و�/أو ال�ضحايا �أو من ينوب عنهم �أن يقدموا طلبا للح�صول على قرار من
قدم امل�ساعدة �أي�ضا الوكالة الإندوني�سية حلماية ال�شهود وال�ضحايا
املحكمة ب�ش�أن امل�ساعدة .وميكن �أن تُ ِّ
بناء على تقدير رئي�سها .ويجوز لل�شهود و�/أو ال�ضحايا �أو من ينوب عنهم �أن يقدموا طلبا �إىل الوكالة
للح�صول على مثل هذه امل�ساعدة التقديرية ،على �أن يكون الطلب مرفقا بر�سالة من اجلهة ذات ال�صلة
�سواء كانت امل�ست�شفى �أو الطبيب �أو �أخ�صائي الأمرا�ض العقلية �أو �أخ�صائي الأمرا�ض النف�سية �أو مركز
�إعادة الت�أهيل الطبي.

كينيا
 -349ي�شمل قانون العقوبات الكيني (املادة  )24دفع تعوي�ض كعقوبة ممكنة على ارتكاب جرمية:
 -24يجوز للمحكمة �أن حتكم ب�إنزال العقوبات التالية:

(�أ)

املوت؛

ال�سجن� ،أو اخلدمة املجتمعية �إذا قررت املحكمة ذلك مبوجب قانون الأوامر املتعلّقة
(ب)
َّ
باخلدمة املجتمعية ،لعام 1998؛
][...

(هـ)

التغرمي؛

(و)

امل�صادرة؛

(ز)

دفع تعوي�ض؛

][...

 -350وتت�ضمن مد َّونة الإجراءات اجلنائية �أحكاما ب�ش�أن تعوي�ض �ضحايا اجلرمية وفق ما يجوز �أن ت�أمر
وتطبق املحاكم عموما املادتني  171و ،174اللتني تتناوالن "التكلفة والتعوي�ض" ،لكي ت�أمر
به املحكمة.
ّ
وحتدد كيفية دفعه .وتن�ص هاتان املادتان على ما يلي:
بالتعوي�ض الواجب دفعه ل�ضحايا اجلرمية
ِّ
للقا�ضي يف املحكمة العليا �أو يف حمكمة دونها ،من الفئة الأوىل �أو الثانية� ،أن
)1( -171
للمدعي العام �أو اخلا�ص ،كيفما اتفق
ي�أمر ال�شخ�ص املدان �أمامه بارتكاب جرمية ما �أن يدفع
ّ
احلال ،التكاليف التي يراها القا�ضي معقولة ومنا�سبة� ،إ�ضافة �إىل �أي عقوبة �أخرى مفرو�ضة عليه.
بر�أ �شخ�صا
()2
للقا�ضي يف املحكمة العليا �أو يف حمكمة دونها ،من الفئة الأوىل �أو الثانية� ،إذا ّ
م ّتهما بارتكاب جرم ما �أو �أخلى طرفه ،و�إذا كانت املالحقة الق�ضائية على اجلرم قد ا�ستُهلّت
�أ�صال بناء على تكليف �أو تفوي�ض �صادر عن حمكمة بناء على طلب من م ّدع خا�ص� ،أن ي�أمر هذا
املدعي اخلا�ص ب�أن يدفع للم ّتهم التكاليف التي يراها القا�ضي معقولة ومنا�سبة:
ّ
�رشيطة:
'�	'1أ ّال تزيد هذه التكاليف على ع�رشين �ألف �شلن يف املحكمة العليا �أو ع�رشة �آالف �شلن يف
حالة التربئة �أو �إخالء الطرف يف حمكمة دونها؛ و
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'�	'2أ ّال يُ�ص َدر �أمر من هذا القبيل �إذا ر�أى القا�ضي � َّأن لدى امل ّدعي اخلا�ص �أ�سبابا معقولة
للتظلّم من �أمره بدفع هذه التكاليف.
املبالغ امل�سموحة نظري التكاليف املحكوم بها مبوجب املادة  ،171يجب يف كل
)1( -174
احلاالت �أن تحُ ّدد يف الإدانة �أو الأمر.
][...
()166
ويتكون هذا ال�صندوق من عدة
 -351وقد �أن�ش�أ قانون حماية ال�شهود "�صندو َق تعوي�ض ال�ضحايا".
َّ
م�صادر متويلية ،كالنقود امل�ستمدة من �أي ممتلكات ت�ؤول �إىل احلكومة "فيما يتعلّق بجرمية م�شار �إليها
يف املادة الفرعية � "4أو املنح �أو الهدايا �أو التربعات �أو الهبات التي يو�صي بها �أحد الأ�شخا�ص ل�صالح
ال�صندوق وتتلقاها الوكالة مبوافقة الوزير.

 -352ويُ�ستخدم ال�صندوق لكفالة ما يلي�( :أ) رد احلق �إىل املجني عليه �أو �أ�رسة املجني عليه يف جرمية
مرتكبة من �أي �شخ�ص �أثناء فرتة يكون فيها هذا ال�شخ�ص م�شموال باحلماية مبوجب هذا القانون؛
و(ب) دفع تعوي�ض عن وفاة املجني عليه يف جرمية مرتكبة من �أي �شخ�ص �أثناء فرتة يكون فيها هذا
ال�شخ�ص م�شموال باحلماية مبوجب هذا القانون ،لأ�رسة املجني عليه املتوفّى؛ و(ج) �سداد �أي مبالغ
مطلوبة لتغطية النفقات املتعلّقة ب�أي م�س�ألة �أخرى مرتتبة على امل�سائل املذكورة يف الفقرتني (�أ) و(ب)
()167
�أو مت�صلة بها.

�إ�سبانيا
 -353ين�شئ القانون � 95/35شبكة من مكاتب م�ساعدة ال�ضحايا ("مكتب خدمات ال�ضحايا") بهدف
�ضمان تقدمي م�ساعدة �شاملة �إىل ال�ضحايا .وعمال بهذا القانون� ،أقيمت مكاتب خدمات ال�ضحايا يف "كل
()168
املدعني العامني حيث توجد حاجة �إليها".
مواقع املحاكم �أو يف مكاتب ّ
 -354وعلى الرغم من � َّأن احلكومة بد�أت مرحلة تنفيذ هذا احلكم الت�رشيعي يف عام  ،1998فقد واجهت
حتديات يف القيام بذلك يف الوقت املنا�سب وبدون تداخل مع قيام املجتمعات املحلية امل�ستقلة ذاتيا ،يف
املخولة لها .والواقع � َّأن ظاهرة
الوقت نف�سه ،ب�إن�شاء مكاتب توفّر خدمات مماثلة يف �إطار ال�صالحيات
ّ
ولكن �أهدافها وم�س�ؤولياتها هي يف
�إن�شاء مكاتب �أو خدمات لل�ضحايا انت�رشت و ُعرفت ب�أ�سماء خمتلفة،
ّ
نهاية املطاف واحدة ،وتعتمد على خمتلف الإدارات :الوطنية منها والإقليمية واملحلية وعلى م�ستوى
املقاطعات .وميكن بالت�أكيد اعتبار هذه الظاهرة �إيجابية �إذا ا�ستطاعت هذه اخلدمات �أن تكفل التن�سيق
الفعال وتبادل املعلومات فيما بينها والتخ�صي�ص املنا�سب للموارد.
ّ
 -355وميكن تلخي�ص املهام امل�سندة �إىل مكاتب خدمات ال�ضحايا ،التي ت�شمل اليوم اخلدمات املقدمة
�إىل جميع ال�ضحايا وال تقت�رص على اخلدمات امل�شار �إليها �رصاحة يف القانون  ،95/35كما يلي:
املعدلة يف �شباط/فرباير .2010
( )166انظر املادة  )2(31ب�صيغتها
ّ
( )167انظر املادة .)4(31
( )168انظر القانون  ،95/35املادة .1-16
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•  �إطْ الع ال�ضحايا املبا�رشين وغري املبا�رشين على حقوقهم وتي�سري حمايتهم بعد وقوع اجلرمية
منعا للإيذاء الثانوي؛

•  �إطْ الع ال�ضحايا على كيفية تقدمي �شكوى وعلى موقع تقدميها وحمتواها و�شكلها و�إجراءات
املحكمة؛
• تقدمي امل�ساعدة �إىل ال�ضحايا الذين يطلبون �إقامة دعوى ق�ضائية؛
• توفري املعلومات و�رصف املعونة املالية التي قد تكون منطبقة؛

•  توفري املعلومات املتعلّقة باملوارد االجتماعية لتلبية احتياجات ال�ضحايا وتي�سري الو�صول �إىل
هذه املوارد؛

•  �ضمان الو�صول �إىل العالج الطبي والنف�سي واالجتماعي والقانوين واجلنائي للمت�أذين من
الظروف التي يعي�شونها �أو الذين يعي�شون حالة ميكن اعتبارها حمفوفة باملخاطر؛

•  تعزيز التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات (مبا يف ذلك بني الق�ضاة ،وامل ّدعني العامني ،والقوى الأمنية
التابعة للدولة ،واملناطق الذاتية احلكم ،والبلديات ،والرابطات العامة �أو اخلا�صة ،واملنظمات
غري احلكومية)؛

•  التن�سيق مع رابطات املحامني يف املدن التي توجد فيها املكاتب ،مبوجب االتفاق املوقّع بني
وزارة العدل واملجل�س العام للمحامني ،لتزويد �ضحايا العنف العائلي بامل�ساعدة القانونية
املتخ�ص�صة ف�ضال عن الرعاية االجتماعية والنف�سية املتخ�ص�صة املت�صلة بق�ضيتهم.
 -356وتوفَّر يف حالة �ضحايا الأعمال الإرهابية حماية �إ�ضافية ،م�صحوبة بطائفة من اخلدمات التي
تقدمها املحكمة الوطنية العليا (املحكمة املخت�صة ب�ش�ؤون الإرهاب) �أثناء الإجراءات الق�ضائية ،وبتعوي�ض
مايل �شامل ،ا�ستنادا �إىل مبد�أ الت�ضامن.
ويوحد القانون  2011/29الت�رشيعات ال�سابقة املتعلّقة بالتعوي�ض وي�ستتبع زيادة نوعية وكمية
-357
ِّ
()169
املتكبدة يف اخلارج.
فيه ،كما ي�ستحدث واجب التعوي�ض عن امل�ساعدة اال�ستثنائية لعالج الأ�رضار
ّ
ويتناول الكتاب الرابع من هذا القانون جمموعة من التدابري تعرف با�سم "نظام احلماية االجتماعية"
وت�ستهدف معاجلة كل �أنواع االحتياجات التي قد تن�ش�أ خالل حياة �ضحايا الأعمال الإرهابية .واجلدير
بالذكر � َّأن الق�صد من جعل هذا القانون نافذا ب�أثر رجعي هو حماولة تاليف �أن تكون هناك ا�ستجابات
تعر�ضوا لهجوم �إرهابي بدءا
خمتلفة حلاالت متماثلة ،وبالتايل ف� َّإن تطبيق هذا القانون على الذين ّ
بعام  1960ف�صاعدا يعني �أن يتلقوا ،عند ال�رضورة ،تعوي�ضا �إ�ضافيا لي�صبح ما تلقوه م�ساويا ملا كان
�سيحق لهم مبوجب قانون عام .2011
 -358والت�رشيع الراهن املتعلّق بتعوي�ض �ضحايا الأفعال الإجرامية ذات الطابع الإرهابي جاء تتويجا
تكبدها ه�ؤالء الأفراد وما زالوا يعانون منها
لرحلة طويلة بحثا عن التعوي�ض املنا�سب عن الأ�رضار التي ّ
معنويا ونف�سيا وبدنيا وماديا جراء مثل هذه الأفعال الإجرامية اخلطرية .وي ّت�سم هذا الت�رشيع بالتح�سني
التقدمي الطابع يف طائفة عري�ضة من املعونة املوفّرة يف حاالت ترتاوح بني الوفاة والإ�صابة البدنية و�صوال
ّ
�إىل الأ�رضار يف املمتلكات ،وذلك بف�ضل تعديل �أ�س�س احل�ساب تدريجيا� ،أوال بجعل العمليات احل�سابية
مو�ضوعية ،وثانيا بتقييم الظروف اال�ستثنائية التي حتدث ،و�أخريا بف�ضل احلد من الإجراءات ال�شكلية.
( )169لالعرتاف بكون ال�شخ�ص �ضحية ،يُ�ستند �إىل مبد�أي الإقليمية والرعوية معا .فيرتتب على اال�ستناد �إىل مبد�أ الرعوية
يتعر�ضون لهجمات �إرهابية خارج �إ�سبانيا ،حتى و�إن مل تكن هذه الهجمات
امل�ساعدة والتعوي�ض ،ولكن مبقادير �أقل للرعايا الإ�سبان الذين ّ
مرتكبة �ضد م�صالح �إ�سبانية �أو كانت منفّذة على يد جماعات ال تعمل يف �إ�سبانيا.
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 -359واليوم ،يوفّر هذا الت�رشيع رعاية فردية �شاملة تر ِّكز على امل�ساعدة التعليمية وامل�شورة النف�سية.
والإعجاب واالحرتام اللذان حتظى بهما ت�ضحية املجني عليهم العائدة �إىل ال�رضر الذي �أ�صابهم بحد ذاته
وطبيعة م�س ِّبباته ،يحدوان بالدولة �إىل �أن ت�أخذ على عاتقها دفع امل�ستحق لهم مبقت�ضى امل�س�ؤولية املدنية
عن اجلرم ،لكي تكفل تعوي�ضهم فعليا ،وذلك دون التعويل على الإدانة �أو على املالءة املالية للمدان �أو
�إجراءات الإنفاذ .ومع ذلك ،ال يزال الطريق طويال ل�ضمان �أ ّال تكون الإجراءات اجلنائية يف كل ق�ضية
عاملا ال يفهمه ال�ضحايا الذين يجدون �أنف�سهم منتظرين بال نهاية و�صول �أخبار تفيد ما �إذا كان يجري
الدفاع عن حقوقهم ،ولكي ت�ؤخذ رغبة ال�ضحايا يف امل�شاركة �أو خوفهم منها يف االعتبار.
املدعي العام ات�صاالت مع املديرية العامة لدعم �ضحايا الإرهاب التابعة
 -360ولهذه الغاية� ،أقام مكتب ّ
لوزارة الداخلية ولديها ثروة من اخلربة يف معاجلة احتياجات ال�ضحايا ،ومع رابطة حمامي الدولة ،التي
تقيم دعاوى مدنية حتل فيها الدولة حم ّل املجني عليهم ،من �أجل و�ضع بروتوكول تعاوين لرعاية �ضحايا
الإرهاب والعناية بهم ودعمهم .ويعرتف هذا الربوتوكول ب� َّأن التعاون على حتقيق �أهداف هذه امل�ؤ�س�سات
الثالث �سيكون خطوة جديدة على طريق التح�سني التدريجي لل�سيا�سة العامة املتعلّقة بالأ�شخا�ص الذين
تكبدوا �أ�رضارا بهذا القدر من الق�سوة والع�شوائية.
 -361وعالوة على ذلك� ،أُجنز ما �أمكن من قاعدة بيانات ب�ش�أن الق�ضايا املحلية املتعلّقة ب�أعمال �إرهابية،
ويجري حتديث قاعدة البيانات هذه بانتظام بت�ضمينها الإجراءات اجلديدة .وقد �أن�شئ لهذا الغر�ض
املدعي العام مز َّود مبا يلزم من املوظفني واملوارد املالية لإجراء ات�صاالت تت�سم
ق�سم �أو مكتب لدى مكتب ّ
بالطابع ال�شخ�صي ب�ضحايا الأعمال الإرهابية املبا�رشين منهم وغري املبا�رشين وتزويدهم بالدعم القانوين
مبجرد تبينّ هويتهم.
و�ضمان االت�صال بجهاز العدالة
ّ

هولندا
 -362فيما يتعلّق ب�إيالء االهتمام لأو�ضاع �ضحايا اجلرمية بوجه عام وحت�سني هذه الأو�ضاع ،يجدر
التنويه مبا يلي:
•  �أُقيم خمطط للتعوي�ض احلكومي منذ عام (Schadefonds Geweldsmisdrijven( 1975؛
•  يتيح قانون املعونة القانونية ال�صادر يف عام  1994لل�ضحايا املحدودي املوارد �إمكانية احل�صول
على معونة قانونية مدعومة من الدولة؛
•  �أُدخلت على مد َّونة الإجراءات اجلنائية تعديالت خمتلفة ت�ستند على وجه اخل�صو�ص �إىل
قانون "تريوي" اخلا�ص بال�ضحايا ( )1995/1992ويجوز مبقت�ضاها لل�ضحايا �أن يطلبوا
التعوي�ض من خالل دعوى مدنية ملحقة مبحاكمة جنائية �أو بوا�سطة �أمر بالتعوي�ض ،ما
يُعرف بالإجراء االقرتاين.
•  يوجد جهاز حكومي ) (Slachtofferhulpمتخ�ص�ص يف تقدمي املعونة لل�ضحايا ،مبن فيهم
�ضحايا اجلرمية ،كتزويدهم باملعلومات عن التعوي�ض والإجراءات/الت�أمينات القانونية
والدعم الإداري والق�ضائي والنف�سي ف�ضال عن االجتماعي .ويعمل هذا اجلهاز كذلك بو�صفه
ن�صريا لل�ضحايا يف و�سائط الإعالم وين�شٍّ ط الأعمال البحثية ويحاول الت�أثري على ال�سيا�سيني
من �أجل تعزيز موقف ال�ضحايا.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

تركيا
 -363اعتمدت تركيا يف متوز/يوليه  2004قانونا يُعنى مبا�رشة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية ،وهو "قانون
التعوي�ض عن الأ�رضار الناجمة عن الإرهاب وعن مكافحة الإرهاب" .وي�ستهدف هذا القانون �إر�ساء
مبادئ و�إجراءات للتعوي�ض عن الأ�رضار املادية التي يتكبدها الأ�شخا�ص جراء الأعمال الإرهابية �أو
الأن�شطة التي يُ�ضطلع بها �أثناء مكافحة الإرهاب .ويق�ضي هذا القانون بالتعوي�ض
عما يلي:
•

املتكبدة جراء الوفاة والإ�صابة؛
الأ�رضار
ّ

•

الأ�رضار الزراعية؛

• الأ�رضار التي تلحق املمتلكات املنقولة وغري املنقولة؛
•  الأ�رضار الناجمة عن عجز املواطنني عن الو�صول �إىل موجوداتهم عند االنتقال �إىل مكان �إقامة
�آخر ب�سبب الإرهاب.
 -364وقد �أن�شئت  51جلنة للتعوي�ض مكلّفة بتحديد التعوي�ض الالزم وتقدميه ،و�أَجنزت  43من هذه
اللجان العمل املوكل �إليها .وقد بُ َّت يف  75يف املائة من الطلبات املقدمة �إىل هذه اللجان من متوز/يوليه
ومنِحت تعوي�ضات لـ 60يف املائة من �أ�صحاب الطلبات التي
� 2004إىل ت�رشين الثاين/نوفمرب ُ ،2010
بُ َّت فيها.

اململكة املتحدة
 -365يحق ل�ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت يف اململكة املتحدة احل�صول على العالج الطبي
واخلدمات املت�صلة به باملجان .وميكن املطالبة بالتعوي�ض عن طريق املحكمة اجلنائية بعد �إدانة امل ّدعى
عليه .و�إذا طُ لب �إىل املحكمة �إ�صدار �أمر بالتعوي�ض ور�أت املحكمة �أن �إ�صداره منا�سب ،ف�إنها �ست�صدره
ولكن املبالغ حمدودة والعملية لي�ست عموما و�سيلة كافية للتعوي�ض
املدعى عليه.
عندما تُ�صدر حكمها على ّ
ّ
عن الإ�صابات� ،أو اخل�سائر يف الأرواح� ،أو الإيرادات التي كانت �ستُجنى يف امل�ستقبل� ،أو التطلعات� ،أو �أي
�شكل من �أ�شكال املعاناة النف�سية.
 -366وبا�ستطاعة ال�ضحايا �أن يقدموا طلبا �إىل هيئة التعوي�ض عن الإ�صابات اجلنائية� )170(،سواء �أجريت
ولكن املبالغ لي�ست بالكبرية.
�أو مل تجُ َر مالحقة ق�ضائية .ويمُ نح التعوي�ض على �أ�سا�س تعريفات حم ّددة،
ّ
وينطبق هذا املخطط على كل �ضحايا ال�سلوك الإجرامي الذي تنجم عنه �إ�صابة ،وال يقت�رص على �ضحايا
مقدم الطلب �أحيانا للمعونة القانونية لكي يعر�ض ق�ضيته .وقد يكون ذلك
الأعمال الإرهابية .وقد يت� ّأهل ّ
�أمرا مهما ل َّأن التعوي�ض يعتمد �أحيانا كثرية على الأدلة املق ّدمة ،وخ�صو�صا الأدلة الطبية .ومبلغ التعوي�ض
مبلغ �إجمايل يُدفع مرة واحدة وال يوجد ترتيب لدخل منتظم.
 -367ويوجد الآن "خمطط لتعوي�ض �ضحايا الإرهاب فيما وراء البحار"( )171ي�شمل احلوادث التي وقعت
يف  18كانون الثاين/يناير � 2010أو بعد ذلك .وللت�أهل ،يجب �أن يكون املجني عليه مواطنا بريطانيا �أو
جراء عمل �إرهابي يف اخلارج .واملبالغ التي ميكن
مقيما �إقامة طويلة الأجل وقد القى حتفه �أو �أ�صيب ّ
املطالبة بها �سيحددها وزير الدولة امل�س�ؤول.
( )170انظر.www.cica.gov.uk :
( )171من قانون اجلرمية والأمن لعام .www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/17/contents :2010
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 -368وثمة طريقة �أخرى للمطالبة بالتعوي�ض وهي �إقامة دعوى ُعطْ ل و�رضر على اجلاين يف املحاكم
املدنية .وهذه العملية قد ت�ستغرق وقتا طويال ويجب عادة �أن تبد�أ يف غ�ضون ثالث �سنوات من احلادث
الذي ن�ش�أت عنه املطالبة .ومعيار الإثبات املطلوب ي�ستند �إىل "املوازنة بني االحتماالت" وهو ،بالتايل� ،أدنى
من املعيار املطلوب يف املحاكم اجلنائية .ولكن �إذا كانت ممتلكات اجلاين غري كافية فقد ال جتدي الدعوى
نفعا .ويف حال �إ�صابة عدد كبري من الأ�شخا�ص جراء نف�س ال�سلوك الإجرامي ،فقد تنجح "الدعوى
اجلماعية" وتُ�ؤدي �إىل تدين التكاليف.

الواليات املتحدة الأمريكية
 -369يف الواليات املتحدة ،يجوز �أن يكون �ضحايا جرائم العنف ،مبن فيهم �ضحايا الأعمال الإرهابية،
م�ؤهلني لتلقي تعوي�ض عن النقود املنفقة ب�سبب اجلرمية .ولدى كل والية برنامج للتعوي�ض خا�ص باجلرائم
ومتول هذه الربامج عادة من الغرامات والر�سوم التي يتعينَّ على امل ّدعى
التي حتدث يف تلك الوالية.
َّ
املح�صلة يف الق�ضايا االحتادية ،فتودع يف �صندوق �ضحايا اجلرمية
عليهم املدانني دفعها� .أما الغرامات
ّ
الذي يديره مكتب �ضحايا اجلرمية التابع لوزارة العدل ،ثم تو َّزع على الواليات من خالل املنح .وميكن
عادة �أن يتلقى جميع ال�ضحايا تعوي�ضا يف حالة اجلرائم التي حتدث يف تلك الوالية ،ب�رصف النظر عن
جن�سيتهم .وتختلف التكاليف التي ت�سددها برامج التعوي�ض بني والية و�أخرى ولكنها ت�شمل عادة التكاليف
الطبية ،ور�سوم اال�ست�شارة املتعلّقة بال�صحة العقلية ،وتكاليف مرا�سم الت�شييع والدفن ،والأجور ال�ضائعة
�أو الدعم ال�ضائع .وت�ضع معظم الواليات حدا �أق�صى ملبلغ التمويل الذي ميكن �أن يتلقاه املجني عليه .وال
يتاح التعوي�ض عادة �إال �إذا كانت املوارد املالية الأخرى ،كالت�أمني اخلا�ص ورد احلق من اجلاين ،ال تغطي
اخل�سارة .وهناك نفقات ال تغطيها معظم برامج التعوي�ض ،ومنها ال�رسقة وفقدان املمتلكات .وعادة ما
يغطّ ي برنامج كل والية التكاليف املرتتبة على جرائم الإرهاب التي حتدث يف تلك الوالية.
 -370وبينما تتك ّفل بع�ض الدول برعاياها الذين يقعون �ضحية الإجرام يف بلدان �أجنبية ،فالبع�ض الآخر
ال يفعل ذلك .ويف ال�سنوات الأخرية� ،أن�ش�أ برملان الواليات املتحدة (الكونغر�س) برناجما لتعوي�ض مواطني
الواليات املتحدة وموظفي حكومتها الذين يقعون �ضحايا �أعمال �إرهابية يف بلدان �أجنبية .ويُدعى هذا
الربنامج "برنامج �سداد تكاليف �ضحايا الإرهاب الدويل" ) ،(ITVERPويتوىل �إدارته مكتب �ضحايا
اجلرمية التابع لوزارة العدل ،ويعمل بو�صفه برناجما ل�سداد تكاليف �ضحايا الهجمات الإرهابية يف بلدان
ي�سدد الربنامج لل�ضحايا ما ينفقونه من جيبهم على الرعاية الطبية
�أجنبية بدءا بعام  .1983وميكن �أن ّ
واال�ست�شارة ومرا�سم الت�شييع والدفن و�أوجه �إنفاق �أخرى متنوعة .واحلد الأق�صى للمبلغ الذي ميكن �أن
يتلقاه املجني عليه من هذا الربنامج هو  150 000دوالر من دوالرات الواليات املتحدة� .أما املواطنون
الأجانب (غري موظفي حكومة الواليات املتحدة) ،فلي�سوا م�ؤهلني لال�ستفادة من هذا الربنامج ،حتى ولو
كانوا �ضحايا نف�س الهجوم الذي �أ�صاب �أفرادا من مواطني الواليات املتحدة وموظفيها.
 -371ويجوز ل�ضحايا الأعمال الإرهابية احل�صول على تعوي�ض من اجلاين عن طريق املالحقة
اجلنائية ،مع � َّأن معظم اجلناة� ،إن قُب�ض عليهم ،ال ميلكون موجودات مالية �أو غري مالية يُعتد بها.
ومبوجب قانون حقوق �ضحايا اجلرمية ،البند �(3771أ)( )6من العنوان  18من مد ّونة الواليات
املتحدة )) ،(18 U.S.C. § 3771(a)(6يحق ل�ضحايا اجلرمية احل�صول على تعوي�ض كامل ويف الوقت
املنا�سب ،وفقا ملا ين�ص عليه القانون .ويق�ضي قانون الرد الإلزامي حلق ال�ضحايا ،ال�صادر يف عام
 ،1996بفر�ض رد احلق يف طائفة عري�ضة من الظروف .وت�أذن قوانني �أخرى �أي�ضا بفر�ض رد احلق
كجزء من العقوبة اجلنائية املحكوم بها .ومبقت�ضى البند � 3663ألف من العنوان  18من مد ّونة الواليات
املتحدة ) ، (18 U.S.C. § 3663Aت�ستوجب معظم اجلرائم املالحقة ق�ضائيا على م�ستوى االحتاد ،مبا
فيها جرائم الإرهاب ،الفر�ض الإلزامي لرد احلق بكامل قيمته.

ثالث ًا�  -إدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

 -372وب�إمكان �ضحايا الأعمال الإرهابية �أي�ضا �أن يقا�ضوا مدنيا ،يف املحاكم االحتادية للواليات املتحدة،
املنظمات الإرهابية الأجنبية والبلدان املم ِّولة للإرهاب للح�صول منها على تعوي�ضات نقدية .وعندما
يقا�ضي �ضحايا الأعمال الإرهابية بلدا �أجنبيا مبوجب هذا احلكم ،يجب �أن يكون هذا البلد مدرجا يف
قائمة وزارة خارجية الواليات املتحدة للبلدان املم ِّولة للإرهاب .وهذا القانون هو اال�ستثناء من قاعدة
قوانني احل�صانات ال�سيادية التي متنع الأفراد من مقا�ضاة حكومات �أجنبية يف حماكم الواليات املتحدة.
وعندما يقا�ضي ال�ضحايا مبوجب هذا النوع من القوانني ،ف� َّإن الطرف الآخر� ،سواء كان منظمة �إرهابية
�أو بلدا ،ال يظهر يف الق�ضية يف الكثري من الأحيان ،ويح�صل ال�ضحايا على �أحكام غيابية .ويكون حت�صيل
مهمة �شاقة وكثريا ما يعجز ال�ضحايا عن حت�صيل املبلغ الذي حكمت لهم
النقود بناء على هذه الأحكام ّ
به املحكمة.
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�ضحايا الأعمال الإرهابية
املقدم �إىل �ضحايا الأعمال الإرهابية
�ألف -اجلوانب الرئي�سية للدعم ّ
املقدم �إىل �ضحايا اجلرمية بوجه عام
فوق �سقف الدعم ّ
مطول .واملعايري
  -373ال يزال التمييز بني �ضحايا الإرهاب و�ضحايا اجلرمية بوجه عام حمل نقا�ش
َّ
تفرق بني �أنواع ال�ضحايا .وبناء على
والقواعد الدولية الراهنة ،ف�ضال عن معظم املبادرات الإقليمية ،ال ّ
ذلك ،كثريا ما ال تختلف تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية عن تدابري دعم �ضحايا
اجلرائم اخلطرية الأخرى .ففي كلتا احلالتني تهتدي هذه التدابري باالحتياجات الفعلية لل�ضحايا ومدى
ا�ست�ضعافهم ،متناولة كل حالة على حدة .وقد �أُو�ضح هذا النهج با�ستفا�ضة يف الفروع ال�سابقة املتعلّقة
()172
بحماية ال�ضحايا وتعوي�ضهم.
 -374ومع ذلك ،اختارت دول عديدة ،بعد اعتمادها �سيا�سات عامة ب�ش�أن �ضحايا اجلرمية� ،أن تتخذ
خطوة �إ�ضافية فو�ضعت �سيا�سات حمددة لتلبية احتياجات فئات معينة من ال�ضحايا ،ك�ضحايا الإرهاب �أو
االجتار بالأ�شخا�ص �أو العنف اجلن�سي .ويرى كثريون � َّأن فئة �ضحايا الأعمال الإرهابية ت�ستحق �أحكاما
م�صممة خ�صي�صا ملعاجلة االحتياجات النا�شئة عن اخل�صائ�ص الفريدة للأعمال الإرهابية .وملثل
قانونية
َّ
امل�صممة ح�سب الطلب �أهمية حا�سمة ،خ�صو�صا يف الدول التي تقع فيها �أعمال �إرهابية
هذه الآليات
ّ
ب�صورة متواترة .فعلى �سبيل املثال ،و�ضعت عدة بلدان �أوروبية ،بعد �أن �شهدت �أعماال �إرهابية متكررة يف
�ستينيات و�سبعينيات القرن املا�ضي ،ت�رشيعات وطنية تكفل تلقي �ضحايا مثل هذه الأعمال معاملة خا�صة.
 -375وينبغي �أن يكون �أي اختالف يف املعاملة املمنوحة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية يمُ ِّيزهم عن
�ضحايا اجلرائم الأخرى ،م�ستندا �إىل احتياجاتهم اخلا�صة .وكثريا ما تت�شارك الأعمال الإرهابية يف
بع�ض اخل�صائ�ص .فمعظم الأعمال التي تعترب �إرهابية تحُ دث دمارا ب�رشيا وماديا وا�سع النطاق ي�ستلزم
وفعاال .وهذه الأعمال ال ت�ؤثر فح�سب على ال�ضحايا
م�ستوى ا�ستثنائيا من الت�أهب ليكون ر ّد الفعل �رسيعا ّ
املبا�رشين ،الذين قد ي�صابون بجروح بدنية �أو يُقتلون ،بل قد تكون لها �آثار دائمة على ال�ضحايا غري
كمعايل ال�ضحايا املبا�رشين �أو �أقاربهم ،وكذلك على ال�ضحايا بالنيابة ،الذين قد ي�شملون �أفراد
املبا�رشينُ ،
اجلمهور الأعم.
 -376ولتلبية احتياجات املجموعة العري�ضة ،ورمبا الكبرية ،من ال�ضحايا الذين ت�سفر عنهم هذه
يو�صى ب�إن�شاء �أجهزة للدعم املحدد الهدف مز ّودة مبا
الأعمال ،قد يلزم الكثري من املوارد والتن�سيق .لذاَ ،
( )172يف فرن�سا مثال ،متكنت درا�ستان وبائيتان �أجرتهما الرابطة املعروفة با�سم  SOS Attentatمن حتديد الأذى النوعي الذي
بي ،ف�ضال عن ذلكَّ � ،أن الإ�صابات التي يعاين منها �ضحايا
يعاين منه �ضحايا الأعمال الإرهابية مقارنة ب�ضحايا اجلرائم الأخرى .وتَ نَّ
الأعمال الإرهابية ت�شابه �إ�صابات �ضحايا احلرب املدنيني ،بل قد تكون �أ�شد منها خطورة .وقد �أجريت الدرا�سة الأوىل على � 313شخ�صا،
كانوا �ضحايا هجمات ارتكبت بني عامي  1982و ،1986و�ساعدت على تغيري وحت�سني القواعد املتعلّقة بتعوي�ض �ضحايا الهجمات.
وبالتايل� ،أن�ش�أ �صندوق ال�ضمان حالة جديدة من ال�رضر ،ف�أ�صبحت "متالزمة ال�صدمة النوعية الالحقة" "ال�رضر النوعي الناجم عن
املعدل املوفّر يف حالة الأ�رضار البدنية والنف�سية� .أما الدرا�سة الثانية
الأعمال الإرهابية" .وميثل مبلغ هذا ال�رضر  40يف املائة من
ّ
ف�أجريت على � 251شخ�صا كانوا �ضحايا موجة من الهجمات التفجريية يف  ،1996/1995من �أجل تقييم حاالتهم البدنية واحل�سية
والوظيفية وا�ضطراباتهم النف�سية وت�أثريها على نوعية حياتهم.

93

94

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

ينا�سب من املوظفني والتمويل لال�ستجابة يف حاالت الإيذاء اجلماعي .وميكن املجادلة �أي�ضا ب� َّأن من �ش�أن
�أجهزة الدعم احلكومية التمويل �أن تكون مفيدة يف كل حاالت الإجرام امل�ؤدي �إىل دمار وا�سع النطاق.
وباملثل ،قد يكون للدعوة اجلماعية وخلدمات امل�شورة والدعم التي تقدمها رابطات ال�ضحايا يف �سياق
()173
الإجراءات اجلنائية املتعلّقة بق�ضايا الإرهاب �أثر مفيد على �إقامة العدل ،وبالتايل على ال�ضحايا.
 -377والأثر النف�سي الفريد من نوعه الذي ترتكه الأعمال الإرهابية على الناجني منها و�أفراد �أ�رس
بد من �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار من
ال�ضحايا ،ورمبا �أفراد اجلمهور �أي�ضا� ،إمنا هو عن�رص حا�سم الأهمية ال ّ
فعال �إىل ال�ضحايا يف �سياق الإجراءات اجلنائية �أي�ضا .وينبغي �أن ت�شمل تدابري الدولة
�أجل تقدمي دعم ّ
توفري العالج النف�سي الفوري واملنا�سب ،متا�شيا مع الظروف اال�ستثنائية لل�ضحايا وكجزء من �سيا�سة
عامة للرعاية االجتماعية .وينبغي �أن ت�شمل التدابري الأ�سا�سية الأخرى ل�ضمان اجلرب الكايف لأ�رضار
�ضحايا الأعمال الإرهابية توفري ما يلي ،عند االقت�ضاء :خدمات طبية وقانونية واجتماعية �شاملة (لتلبية
االحتياجات الفورية واالحتياجات يف الأمدين املتو�سط والطويل) ،ودعم مادي (كال�سكن مثال) ،وخطط
لل�سالمة والأمن (مبا يف ذلك تغيري مكان الإقامة) ،والتعوي�ض عن الأ�رضار االقت�صادية القابلة للتقييم،
واالعرتاف بالأذى البدين واملعنوي الذي �أُنزل بال�ضحايا ،والدعم امل�ؤ�س�سي ،والت�ضامن.
 -378وا�ستعمال و�سائط الإعالم جمال �آخر للتطوير .فكثريا ما ي�صبح �ضحايا الأعمال الإرهابية يف
ين�صب االهتمام على التغطية امل�ستفي�ضة املتعلّقة مبرتكبي
و�سائط الإعالم جمرد �أرقام �إح�صائية ،بينما
ّ
هذه الأعمال .وقد ت�ؤدي هذه املعاملة غري املتكافئة �إىل جتريد ال�ضحايا من الهوية ال�شخ�صية وما يرتتب
على ذلك من تقليل من �أهمية ت�أثري الأحداث عليهم وعلى �أ�رسهم )174(.وبناء على ذلك ،ال بد من تزويد
ال�صحافيني بالتدريب الكايف بخ�صو�ص االعتبارات املعنوية والأخالقية التي ينبغي مراعاتها يف التغطية
الإعالمية للأعمال الإرهابية ،وتنبيههم �إىل �أهمية حتقيق التوازن بني املعاجلة الإعالمية احل�سا�سة
واحرتام احلرية الإعالمية .وال ينبغي الإبخا�س يف تقدير الدور الذي ت�ؤديه و�سائط الإعالم يف تكوين
الر�أي العام .وميكن ا�ستخدام و�سائط الإعالم �أي�ضا كو�سيلة لنـزع ال�رشعية عن الإرهابيني وبث روح
الطم�أنينة لدى العموم.

باء�  -أهمية نطاق االخت�صا�ص الق�ضائي للقانون الوطني
املتعلّق بدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية
حتول الإرهاب من ظاهرة وطنية الطابع ب�شكل �أ�سا�سي �إىل جرمية تق�ض
� -379شهد العقدان املا�ضيان ّ
املهمة ال�شاقة املتمثلة يف
م�ضجع املجتمع الدويل .وقد ت�ؤدي االعتبارات عرب احلدودية �إىل زيادة تع ّقد
ّ
تنفيذ حقوق ال�ضحايا و�أفراد �أ�رسهم .وكما هي احلال يف �أي جرمية عرب وطنية ،كثريا ما يتطلّب التحقيق
الفعال يف الأعمال الإرهابية واملحاكمة عليها تعاون الأجهزة الق�ضائية و�أجهزة �إنفاذ القانون الوطنية
ّ
ثمة جانبا كثريا ما يُتغا�ضى عنه ،وهو � َّأن عددا متزايدا من �ضحايا
يف دول متعددة .ي�ضاف �إىل ذلك � َّأن ّ
الأعمال الإرهابية يكونون مواطنني �أجانب لي�س لديهم �سوى �صالت حمدودة بالأقاليم التي حتدث فيها
( )173جتدر الإ�شارة �إىل االعرتاف بالدور ذي ال�صلة الذي ت�ؤديه رابطات ال�ضحايا ،املوجود ،على �سبيل املثال ،يف املادة  64من
القانون الإ�سباين  2011/29ب�ش�أن االعرتاف ب�ضحايا الأعمال الإرهابية وتزويدهم باحلماية املتكاملة.
( )174انظر املن�شور ( Supporting Victims of Terrorismال�صادر عن الأمم املتحدة يف عام  .)2009وعلى الرغم من � َّأن �أ�سلوب
تناول ال�ضحايا يف و�سائط الإعالم هو اعتبار مهم ،ف�إنه يقع خارج مو�ضوع هذا املن�شور الذي يركّز على تدابري العدالة اجلنائية لدعم
�ضحايا الإرهاب ،وهو بالتايل غري متناول بالتف�صيل فيه.

رابع ًا-
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هذه اجلرائم .وباملثل ،كثريا ما يكون �أفراد الأ�رسة الذين يحق لهم احل�صول على خدمات دعم ال�ضحايا
مقيمني يف بلدان خمتلفة.
 -380ونظرا ملا يرتتب على الأعمال الإرهابية من �آثار عابرة للحدود الوطنية ،فقد �أ�صبح من املهم ب�شكل
متزايد �أن تقام روابط بني الواليات الق�ضائية ،كتلك املقامة بخ�صو�ص التعوي�ض ،لتي�سري عمل �آليات دعم
ال�ضحايا خارج احلدود الوطنية .وت�ؤكد االعتبارات املن�صفة �أي�ضا �رضورة �أن تكون الدول على ب ِّينة من
خمتلف عنا�رص التعوي�ض املن ّفذة يف الدول الأخرى ،من �أجل حت�سني توجيه ال�سيا�سات والربامج املحلية،
مبا يف ذلك املتعلّق منها بالتعوي�ض ،نحو احلاالت التي ال تندرج �ضمن املخططات القائمة اخلا�صة
بال�ضحايا.
 -381وباملنطق ذاته ،ي�ساعد �إن�شاء طائفة عري�ضة من الأ�س�س ملمار�سة االخت�صا�ص الق�ضائي يف اجلرائم
املت�صلة بالأعمال الإرهابية على زيادة فعالية التعاون الدويل يف الأمور اجلنائية وت�رسيعه .ومن الأهمية
مبكان �أن تو�ضع يف االعتبار حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف امل�شاركة يف الإجراءات اجلنائية وتلقي
تعوي�ض ،وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ،والتعاون )175(.ول َّأن التعاون الق�ضائي يتطلب �أحيانا كثرية من الدول
املوجه �إليها الطلب اعتماد تدابري ق�رسية ،ف� َّإن مراعاة قاعدة التجرمي املزدوج تكون� ،أحيانا كثرية� ،أمرا
�رضوريا.
تتذرع دول عديدة مببد�أ ال�شخ�صية
 -382وبالإ�ضافة �إىل مبد�أ الإقليمية يف االخت�صا�ص الق�ضائي،
ّ
ال�سلبية ك�أ�سا�س لالخت�صا�ص الق�ضائي لتتمكّن من التحقيق يف اجلرائم املرتكبة �ضد مواطنيها يف
اخلارج واملحاكمة عليها .وعالوة على ذلك ،ي�سمح املبد�أ الوقائي للأجهزة الق�ضائية يف الدولة ب�أن ت�ؤكّد
معينة .كذلك ،ينبغي ثني الدول عن تقييد
اخت�صا�صها الق�ضائي يف اجلرائم املرتكبة �ضد م�صالح وطنية ّ
�أي من حقوق ال�ضحايا لكونهم لي�سوا من مواطني الدولة املقامة فيها الإجراءات اجلنائية.
ت�صور العقبات التي حتول دون متكّن ال�ضحايا �أو �أ�رسهم من متابعة الإجراءات
 -383ولي�س من ال�صعب
ّ
املقامة يف اخلارج .وقد ي�ساعد ا�ستخدام التكنولوجيا بني �سلطات بلدان خمتلفة م�ساعدة كبرية يف تقريب
ال�ضحايا من الإجراءات اجلنائية� ،إذا رغبوا يف ذلك (عن طريق الربط املرئي وال�سمعي والإنرتنت ،على
�سبيل املثال) .و�سيكون على الدول �أن تبذل جهودا �إ�ضافية لتو�سيع نطاق الدعم املتاح عادة لل�ضحايا يف
الداخل لكي ي�شمل ال�ضحايا املقيمني يف اخلارج� )176(،أو ال�ضحايا املقيمني يف �أرا�ضيها وكانوا �ضحايا
تو�ضح
جرائم يف اخلارج .وحمنة ال�ضحايا الأجانب يف التفجريات التي وقعت يف �إندوني�سيا يف عام ّ 2004
املواجهة .وعلى الرغم من �أنه �ضمن الإطار الإندوني�سي املتعلّق مبعاملة
بع�ض التحديات عرب احلدودية
َ
ال�ضحايا وال�شهود مل تكن هناك �أي عقبات حتول دون طلب ال�ضحايا الأجانب جرب �أ�رضارهم ،فقد �صادف
مواطن �أجنبي من بني ال�ضحايا �صعوبة عندما طلب العالج الطبي يف بلد ثالث ،وكان مرجع هذه ال�صعوبة
�أنه مل يكن هناك ال يف الت�رشيعات الإندوني�سية وال يف ت�رشيعات بلد اجلن�سية التي كان يحملها ال�ضحية
حكم ين�ص على تغطية تكاليف العالج الطبي يف تلك الظروف.
تفرق بني املواطنني وغري
 -384ومعظم الدول التي لديها �إطار حمدد مل�ساعدة ال�ضحايا وال�شهود ال ّ
املواطنني .وعلى الرغم من ذلك ،قد يكون من الأهمية مبكان �أن تجُ مع معلومات عن جهات التن�سيق
( )175امل�ساعدة القانونية املتبادلة الفعالة وال�رسيعة والتعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة �أداتان مهمتان فيما يتعلّق بالتعوي�ض،
على �سبيل املثال.
( )176انظر ،على �سبيل املثال ،املادة  2-4-2ب�ش�أن اململكة املتحدة وخمططها القانوين لعام ( 2010ال�ساري املفعول ب�أثر رجعي
تعر�ضوا لهجوم �إرهابي يف اخلارج.
حتى عام  ،)2002التي ت�سمح بدفع تعوي�ضات للمواطنني الربيطانيني الذين ّ
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الوطنية املعنية بدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية جلعل هذه املعلومات متاحة يف احلال لل�ضحايا و�أ�رسهم
وللدوائر الأجنبية املعنية .وهذا ما قد يَثبت �أنه عن�رص ب�سيط جدا ولكنه حا�سم الأهمية لتي�سري ردود
الفعل ال�رسيعة على الأعمال الإرهابية ،علما ب�أنه قد توجد حتى يف البلد الواحد لوائح تنظيمية خمتلفة
(كاختالف اللوائح التنظيمية بني مقاطعة و�أخرى يف �أ�سرتاليا وكندا ،على �سبيل املثال).
وعلى ال�صعيد الإقليمي ،ميكن الإحالة �إىل توجيه جمل�س االحتاد الأوروبي  2004/80/ECامل� َّؤرخ 29
ني�سان�/أبريل  ،2004الذي يتناول ،يف جملة �أمور ،فر�ص الو�صول �إىل التعوي�ض يف احلاالت العابرة
للحدود الوطنية.

جيم-

تدابري حت�سني ا�ستجابة نظام العدالة اجلنائية
ل�ضحايا الأعمال الإرهابية

� ُ -385أعد هذا املن�شور لكي يُ�ستخدم ك�أداة مرجعية للممار�سني وكم�صدر للمقرتحات التي ميكن �أن
تنظر فيها الدول الأع�ضاء التي ت�سعى �إىل حت�سني ا�ستجابة نظام عدالتها اجلنائية عند معاجلته امل�سائل
املعقدة املتعلّقة مبعاملة �ضحايا الأعمال الإرهابية .وقد ا�ستهدفت الفروع ال�سابقة يف املقام الأول
التعريف بالقواعد واملمار�سات الوطنية امل ّتبعة يف جمال العدالة اجلنائية بخ�صو�ص دعم ال�ضحايا (مبا
يف ذلك االعرتاف بهم �أثناء الإجراءات اجلنائية ،وت�أمني و�صولهم �إىل العدالة ،وتزويدهم باحلماية �أثناء
الإجراءات ،واجلرب الكامل لأ�رضارهم) كو�سيلة لدعم الدول الراغبة يف مراجعة ترتيباتها القائمة �سواء
على امل�ستوى املعياري �أو العملي )177(.ونعر�ض يف هذا الفرع اعتبارات وتدابري �إ�ضافية �أكّد عليها اخلرباء
امل�ساهمون وت�ستحق �أي�ضا اهتمام مقرري ال�سيا�سات واملمار�سني.
 -386من ال�رضوري عند ت�صميم تدابري ملكافحة الإرهاب �أن يُكفل االحرتام حلقوق الإن�سان ،مبا ي�شمل
�ضمان حقوق اجلناة املزعومني وحقوق ال�ضحايا على ال�سواء .وقد لوحظ � َّأن القانون الدويل حلقوق
الإن�سان �رصيح يف حتديد حقوق امل ّتهم الإجرائية التي متثل �رشطا ال بد منه لتكون �إجراءات املحاكمة
من�صفة .ومما ي�ؤ�سف له � َّأن ال�صكوك الدولية الرئي�سية امللزمة املتعلّقة بحقوق الإن�سان ال تركّز على �أهمية
حقوق ال�ضحايا ال�شكلية واجلوهرية يف �سياق الإجراءات اجلنائية .ومع ذلك ،يوجد بدرجات متفاوتة
اعرتاف متزايد على ال�صعيد الدويل والإقليمي والوطني ب�أهمية ت�أكيد دور ال�ضحايا يف الإجراءات
اجلنائية.
 -387وفيما يتعلّق بحقوق امل ّتهم ،مقارنة ب�سائر احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ف� َّإن "ال�ضمانات الإجرائية
لي�ست موجهة نحو مطالبة الدول الأطراف باالمتناع عن القيام بفعل ما ،بل �إنها تطالبها باتخاذ تدابري
�إيجابية للمحافظة على هذه ال�ضمانات .واحلق يف امل�ساواة �أمام الق�ضاء ،املن�صو�ص عليه يف املادة
] )1(14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية[ ،يُلزم الدول الأطراف ب�إقامة حماكم
م�ستقلة وحيادية وتزويدها بالبنية امل�ؤ�س�سية واملالية التي متكّنها من �إجراء حماكمة من�صفة يف كل �أنواع
الق�ضايا املدنية واجلنائية و�إعطاء كل الأ�شخا�ص املتهمني احلد الأدنى من ال�ضمانات املن�صو�ص عليها
ت�شجع الدول الأع�ضاء ،يف تو�صيتها  R(2006)8املتعلّقة بتقدمي
( )177يُذكر ،على �سبيل املثالَّ � ،أن جلنة وزراء جمل�س �أوروبا
ّ
مقارنة تتناول ،مثال ،فعالية التدابري احلمائية القائمة (الإجرائية منها والعملية)،
امل�ساعدة �إىل �ضحايا اجلرمية ،على �إجراء بحوث
َ
وعلى تنظيم م�ساعدة فورية لل�ضحايا.
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يف املادة � )2( 14إىل ( )178(".)7و�إقامة بنية �شاملة من الدعم املتكامل وجعلها متاحة لل�ضحايا دون عناء
�أمر يقت�ضي �أي�ضا عمال �إيجابيا وقدرا كبريا من اجلهد ،وكثريا ما تُثني الآثار املالية الدول عن �إيالء
مت�س احلاجة �إليه وهو ت�ضمني �سيا�سات الدولة نظاما �شامال لدعم ال�ضحايا.
الأولوية لأمر ُّ
 -388ومن الأهمية مبكان �أن يُجرى تقييم دقيق لكل جوانب العدالة اجلنائية املتعلّقة بتقدمي الدعم �إىل
ال�ضحايا يف النظم الوطنية ،من �أجل االرتقاء باجلهود القائمة وزيادة الرتابط يف اال�ستجابة امل�ؤ�س�سية.
وي�شمل الدليل اخلا�ص بتوفري العدالة لل�ضحايا :ا�ستخدام وتطبيق �إعالن الأمم املتحدة اخلا�ص مببادئ
العدل الأ�سا�سية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة ،الذي �أعدته الأمم املتحدة يف
ّ
عام  ،1999ف�صال �شامال عن تعزيز برامج م�ساعدة ال�ضحايا على امل�ستوى الوطني.
 -389ومثلما لوحظ يف الكُـت ِّيب الإر�شادي ب�ش�أن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�صدي للإرهاب ،الذي
ومقررو
�أعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية" ،ميكن �أن ي�ساعد موظفو العدالة اجلنائية
ِّ
ال�سيا�سات يف كفالة ا�ستجابة نظم العدالة اجلنائية الحتياجات ال�ضحايا ومراعاتها حلقوقهم من خالل
حتقيق ما يلي:
•  تقييم احتياجات ال�ضحايا ،وال �سيما �ضحايا الإرهاب �أو تدابري مكافحة الإرهاب ،وتقييم �سبل
اال�ستجابة لتلك االحتياجات؛
•  تقييم مدى ا�ستجابة املوارد املتاحة الحتياجات ال�ضحايا ومدى قدرة الأجهزة القائمة على
الفعالتني ل�ضحايا اجلرائم؛
توفري احلماية وامل�ساعدة ّ
•  ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات والإجراءات والقوانني الوطنية القائمة التي تُعنى ب�ضحايا اجلرمية
والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة وانتهاكات حقوق الإن�سان؛
ّ

•  ا�ستعرا�ض كيفية ت�أثري املمار�سات القائمة يف كل جمال من جماالت نظام العدالة اجلنائية على
�ضحايا اجلرمية وكيفية حت�سني تلك املمار�سات؛

•  تقييم �سبل و�صول ال�ضحايا �إىل العدالة والإن�صاف وظروف الو�صول �إليهما ،وحت�سني تلك
ال�سبل ،عند االقت�ضاء؛
•  تقييم �سبل ح�صول ال�ضحايا على اال�ست�شارة القانونية عند التما�س الإن�صاف والو�صول �إىل
العدالة ،وحت�سني تلك ال�سبل ،عند االقت�ضاء؛
•  تقييم خمتلف �أ�شكال التعوي�ض التي ميكن �أن يح�صل عليها �ضحايا اجلرائم و�ضحايا انتهاكات
حقوق الإن�سان� ،إن ُوجدت تلك الأ�شكال ،وحت�سني �آليات التعوي�ض القائمة ،عند االقت�ضاء؛
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة
•  �إجراء تقييم يخ�ص حتديدا الكيفية التي يعامل بها �ضحايا
ّ
وماهية طرائق الطعن و�سبل االنت�صاف املتاحة لهم؛
•  ا�ستعرا�ض وتعزيز الأطر القانونية الوطنية ،مبا يف ذلك حتديدا الكيفية التي تعالج بها حقوق
التع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة و�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�سان؛
�ضحايا
ُّ
• و�ضع �سيا�سات وطنية مل�ساعدة ال�ضحايا وحمايتهم؛

(Manfred Nowak, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd rev. ed. )178
.(2005) p. 307
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• تطوير قدرة امل�ؤ�س�سات والأجهزة القائمة على تقدمي خدمات امل�ساعدة لل�ضحايا؛
•  توفري التدريب ملوظفي �إنفاذ القانون وموظفي العدالة يف جمال حقوق الإن�سان وحقوق
ال�ضحايا؛
•  توفري التدريب على اال�ستعانة بتقنيات امل�ساعدة على الإدالء بال�شهادات من �أجل حماية �سالمة
ال�ضحايا الذين يدلون ب�أقوالهم �أمام املحكمة بو�صفهم �شهودا ،وحماية خ�صو�صيتهم وهويتهم؛
ملقدمي امل�ساعدة واالخت�صا�صيني الذين يعملون مع ال�ضحايا وال�شهود؛
•  توفري التدريب والدعم ِّ
• ا�ستحداث خدمات مل�ساعدة ال�ضحايا وال�شهود من خالل املحاكم وال�رشطة؛
•  دعم املنظمات غري احلكومية امل�شاركة يف تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�ضحايا اجلرائم و�ضحايا
انتهاكات حقوق الإن�سان؛
•  تطوير قدرات ال�سلطات املحلية على التعاون على ال�صعيد الدويل يف جمال حماية ال�ضحايا
والتعوي�ض عن ال�رضر الالحق بال�ضحايا و�إعادة ال�ضحايا ب�أمان �إىل �أوطانهم عند االقت�ضاء".
 -390وال تزال جمموعة التو�صيات التي خرجت بها الندوة املتعلّقة بدعم �ضحايا الإرهاب(� )179أي�ضا
�صحيحة وحا�سمة الأهمية .وقد ت�ساعد بع�ض التو�صيات التالية على حت�سني تدابري نظام العدالة اجلنائية
لدعم �ضحايا الإرهاب:
•  �إعطاء ال�ضحايا وجها و�صوتا :معاملة ال�ضحايا ك�أفراد ب�إعطائهم وجها و�صوتا للتغلّب على
جتريدهم من الهوية ال�شخ�صية .وهذا ما ينبغي ت�أكيده طيلة الإجراءات اجلنائية.
•  حماية كرامة ال�ضحايا :تعزيز كرامة ال�ضحايا وحمايتها يف �أعقاب العمل الإرهابي ،باالعرتاف
بكونهم �ضحايا ف�ضال عن تزويدهم بدعم ملمو�س يف امل�سائل الإدارية والطبية واالجتماعية،
ي�شمل �أي�ضا كل اجلوانب املت�صلة بالإجراءات اجلنائية.
•  منح ال�ضحايا و�ض ًعا قانون ًّيا والدفاع عن حقوقهم القانونية :يختلف و�ضع ال�ضحايا القانوين
بني دولة و�أخرى .وينبغي الدفاع عن حقوق ال�ضحايا يف احل�صول على امل�ساعدة القانونية،
ويف امل�شاركة يف املحاكمات اجلنائية ،ويف تلقي معلومات عن �سري املحاكمات الق�ضائية ،كما
ينبغي بالطبع ،تقدمي مرتكبي الأعمال الإرهابية �إىل العدالة .ويوجد ارتباط وثيق بني الو�ضع
القانوين والدفاع الفعلي عن حقوق ال�ضحايا.
•  مواجهة الطابع عرب الوطني للإرهاب من خالل الدعوة �إىل االلتزام باتفاقيات الأمم املتحدة
وقراراتها املتعلّقة مبكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون الدويل على م�ستوى ال�رشطة والق�ضاء،
والقيام يف الوقت نف�سه بتطوير النُهج الإقليمية والتعاون الإقليمي.
•  توفري الدعم الطبي والنف�سي واالجتماعي لل�ضحايا :ينبغي �أن يكون هذا الدعم منظما
ومنهجيا وجمانيا ومي�سرَّ ا ومتاحا حتى بعد انق�ضاء الفرتة الالحقة للواقعة مبا�رشة.
( )179هي الندوة العاملية الأويل ب�ش�أن دعم �ضحايا الإرهاب ،التي دعا �إىل انعقادها الأمني العام للأمم املتحدة و ُعقدت يف 9
�أيلول�/سبتمرب  2008يف نيويورك ،الواليات املتحدة الأمريكية.
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•  توفري امل�ساعدة املالية لل�ضحايا� :إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية على هذه امل�ساعدة من خالل و�ضع
�سيا�سة عامة للتعوي�ض.
•  بناء الت�ضامن مع �ضحايا الإرهاب من خالل اعتماد نهج متعدد اجلوانب ي�ستفيد من التجربة
واملوارد املتاحة على امل�ستويات الدولية والوطنية واملحلية .فتخ�صي�ص �أيام لإحياء ذكرى
�ضحايا الإرهاب ،على �سبيل املثال ،هو �شكل من �أ�شكال �إظهار الت�ضامن ،وهذا ما ينطبق على
�إعالن يوم دويل من هذا القبيل.
•  حت�سني التغطية الإعالمية املتعلّقة بال�ضحايا :تثقيف ال�صحافيني وتدريبهم �أمر �أ�سا�سي.
• ثبت جناح فكرة �إ�رشاك ال�ضحايا يف جهود الدول ملكافحة الإرهاب.
 -391ويت�ضمن هذا املن�شور �أمثلة تو�ضيحية خمتلفة تبينِّ مقدار ما تعاجله املنظمات الدولية والإقليمية
ومقدار ما يعالج على امل�ستوى الوطني يف الت�رشيعات املحلية ،ببع�ض النُ ُهج املبتكرة ،من اجلوانب
التي تتناولها هذه التو�صيات .ويدعو �إىل تدعيم ال�صكوك القانونية الدولية والت�رشيعات الوطنية
وا�ستعرا�ضها دوريا.
 -392ويحتاج مبد�أ املو�ضوعية مقابل الذاتية يف جرب ال�رضر �إىل مزيد من التطوير .ومعاملة جميع
�ضحايا الإرهاب معاملة متكافئة ب�رصف النظر عن ظروفهم الفردية لي�ست فح�سب طريقة لتح�سني
الدعم العام الذي يوفّر لل�ضحايا ولتعزيز حقوقهم ،بل �إنها �أي�ضا ر�سالة تنديد بالإرهاب .وينبغي �أن ت�سري
املو�ضوعية يدا بيد مع �ضمان �أن تكون امل�ساعدة املقدمة يف �إطار تدابري العدالة اجلنائية لدعم ال�ضحايا
م�صممة ح�سب الطلب.
ّ
 -393وعادة ما ال توجد �أي عالقة مبا�رشة بني مرتكبي الأعمال الإرهابية و�ضحاياها .وهذه اخلا�صية
تلزم الدولة ،بو�صفها م�س�ؤولة عن حماية الأفراد على الأرا�ضي امل�شمولة بواليتها الق�ضائية من العنف،
باعتماد تدابري قائمة على الت�ضامن وعلى توفري العالج ال�شامل لل�ضحايا وتكون تدابري العدالة اجلنائية
مكونا هاما ،ولي�س الوحيد ،من مكوناتها.
ول ّـما كانت تدابري العدالة اجلنائية مكونا �أ�سا�سيا يف دعم الدولة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ،فينبغي �أن
تكون مدجمة بالكامل ورا�سخة البنيان �ضمن النظام الأعم اخلا�ص بتقدمي الدعم �إىل �ضحايا الأعمال
الإرهابية.
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املرفق الثاين-

قائمة امل�ساهمني

الأرجنتني
فرناندو غابرييل �سكوربانيتي
�إ�سبانيا
مانويل خي�سو�س دولث الغو
بيالر فرنانديث فالكارثيه
�إغناثيو بريي�س ماثيا�س
خو�سيه مانوييل رودريغي�س �أوريبي�س
�إندوني�سيا
لي�ستييواتي لي�ستييواتي
هو�سيا ريكاردو ب .منورونغ
عبد احلار�س �سمنداوي
�إيوان �سيتياوان
ليلي بنتوايل �سرييغار
لي�س �سولي�ستياين
حممد زاركا�سح
ّ
بريو
فِ كتور كوبا�س فِ ـيـّانويفا
غالدي�س ماغوت �إت�شايث رامو�س
اجلزائر
بومدين لباز
جمورية تنزانيا املتحدة
برو�سبري موانغاميال
�رسي النكا
�سوهادا غمالث
ال�سويد
هاكان فرميان
فرن�سا
عرفات بن بوبكر
�أليزابيث موارون-برود
كندا
باميال �أرنوت
كولومبيا
خورغيه �إيغناثيو كا�ستانيو غريالدو
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مرييام �سي�سبيدي�س
خي�سو�س ديفيد كولونيا
هرناندو غارثيا
كارمن لو�سانو
باتري�سيا لونا باريدي�س
لو�س نل�سي بَـ ّـرادو �أمايا
مر�سيال رامريي�س
باوال �أندرييا رامريي�س بربو�سا
�أورلندو ريا�سكو�س �أوكامبو
كارلو�س رودريغي�س بوكانيغرا
جنيبه رويدا
يولندا �سارميينتو
خورغيه �إدواردو فالديراما
بريون فالديفيي�سو

كينيا
�إدوين �أوكيللو
م�رص
عبد املجيد حممود
�أ�رشف حم�سن
املغرب
خالد �أوفريراف
اململكة املتحدة
فيفيان �إيلني غودارد
�ستووارت روبريت ليدلو
الواليات املتحدة الأمريكية
هيذر كارترايت
برتي�شيا لني �سبري
خرباء �أفراد
جيزلني دو�سيه
�إدواردو فيترييه
جمل�س �أوروبا
مارتا ريكينا
�ألبينا �أوف�سيارنكو
فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب
زي�شان �أمني
كا�سرب �إيغيه

املرفق الثاين-

قائمة امل�ساهمني

وحدة التعاون الق�ضائي التابعة لالحتاد الأوروبي (يوروج�ست)
خوان �أنتونيو غارثيا ّخ ّبل ُ ْـوي
املفو�ضية الأوروبية
ماري�-آجن بلبينو
Fundación El Nogal

ديانا �صوفيا غريالدو

Fundación Víctimas del Terrorismo

�أرانت�سا موتا

Fundación Víctimas Visibles

ديانا �صوفيا غريالدو

املركز الدويل ملكافحة الإرهاب
بيرت كريكني
املحكمة اجلنائية الدولية ليوغو�سالفيا ال�سابقة
روبريت ريد
املعهد الدويل للدرا�سات العليا يف العلوم اجلنائية
خو�سيه لوي�س دي ال كوي�ستا �أر�سامندي
معهد ماك�س بالنك للقانون اجلنائي الأجنبي والدويل
هانز-يورغ �ألربيخت
معهد �أمريكا الالتينية ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني التابع للأمم املتحدة
�إليا�س كـاران�سا
�أندرييا بو�شاك
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
مارينا نارفي�س
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
�سي�سيليا روث�سرتوم-روين
�ساندرا فاليه
ماورو ميديكو
كلوديا باروين
ماريا لورين�سو �سوبرادو
ديفيد �أالمو�س
روخاياتو ديارا
لورين ويلكن�سون
ت�شونغ مي �إيكهور�ست
كريي داليب

()180

للمتدربني الذين �ساهموا يف �إعداد هذا املن�شور،
( )180يود مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �أن يعرب عن تقديره
ّ
وهم� :أندريه موري�سيو كريولو ،ولينا فورخ ،وبينوا غريز ،وفالفيا كروت�س ،و�أندريه بينيا توري�س.

105

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.11-87475–September 2012

