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نها على الإعراب عن اأيِّ راأي  ل تنط���وي الت�سمي���ات امل�ستخدمة يف هذا املن�سور ول طريقة عر�ض املادة الت���ي يت�سمَّ
كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ساأن املركز القانوين لأيِّ بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�سلطات 

القائمة فيها اأو ب�ساأن تعيني حدودها اأو تخومها.

هذا املن�سور من اإنتاج: ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�سورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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ت�شدير

تت�سب���ب اأعم���ال الإرهاب، كل ع���ام، يف قتل واإ�سابة واإي���ذاء اآلف ال�سحايا الأبرياء من جمي���ع الأعراق والثقافات 
واملعتقدات الدينية، يف جميع اأنحاء العامل.

ويف املا�س���ي كثريا م���ا كان �سحايا اجلرمية، مبا فيها الإرهاب، هم الأطراف املن�سي���ة يف نظام العدالة اجلنائية. 
اإلَّ اأنَّ ال�سن���وات الأخ���رية �سهدت ق���درًا اأكرب من العرتاف بحقوق واأدوار هوؤلء الفاعل���ني املهّمني يف اإطار العدالة 

اجلنائية.

ويتمث���ل جزء ل يتجزاأ من جهود املجتمع الدويل ملكافحة الإرهاب يف تقدمي مرتكبي الأعمال الإرهابية اإىل العدالة 
وحما�سبته���م عل���ى اأفعاله���م، مبا يتما�سى م���ع �سيادة القان���ون وحقوق الإن�س���ان. ويتطلب هذا املب���داأ الأ�سا�سي اأن 
الة وقائمة على �سي���ادة القانون للتحّري عن هذه اجلرائم وملحقة  ذ تدابري وطنية فعَّ تتخ���ذ ال���دول الأع�ساء وتنفِّ

مرتكبيها، وحلماية ودعم �سحايا تلك اجلرائم يف اإطار نظام العدالة اجلنائية.

رات واجلرمية )املكتب(، يف قرار  وم���ن هذا املنطلق، طلبت الدول الأع�ساء اإىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
اجلمعي���ة العامة 187/68 ال�س���ادر يف 18 كانون الأول/دي�سمرب 2013، من بني تداب���ري اأخرى، اأن "يوا�سل تعزيز 
املعارف القانونية املتخ�س�سة من خلل اإعداد اأف�سل املمار�سات، بالتن�سيق الوثيق مع الدول الأع�ساء، يف ما يتعلق 

مب�ساعدة �سحايا الإرهاب ودعمهم، مبا يف ذلك الدور الذي يقوم به ال�سحايا يف اإطار العدالة اجلنائية".

ل اإليها اجتماع لفريق من اخلرباء عقده املكتب يومْي 24 و25 ت�سرين الثاين/ وميثِّل هذا املن�سور النتيجة التي تو�سَّ
نوفمرب 2014. ويف هذا الجتماع، التقى خرباء من الدول الأع�ساء والأمم املتحدة واملجتمع املدين والهيئات ذات 
ال�سل���ة لتبادل اخلربات ومناق�سة التحديات التي تواجه توفري املزيد من الدعم ل�سحايا الإرهاب يف اإطار العدالة 
اجلنائية والنُّهج الكفيلة بتحقيق ذلك. ونتيجة لهذه املناق�سات واملداولت، مبا يف ذلك ما دار منها ب�ساأن ال�سكوك 
دة املو�سى  والأط���ر املعيارية الدولية واملتعددة الأطراف والإقليمية املتاحة، اأََعدَّ اخلرباء عددا من املمار�سات اجليِّ

بها والتي ترد يف هذا املن�سور.

وته���دف هذه التو�سيات اإىل م�ساعدة الدول الأع�ساء على و�س���ع وتعزيز ال�سيا�سات والقوانني والقدرات املوؤ�س�سية 
لتوف���ري نتائ���ج اأف�سل لل�سحايا، مع الحرتام الكامل ل�سيادة القانون وحق���وق املتهمني. وناأمل اأن ُيْثي هذا املن�سوُر 

املجموعَة املتنامية من الجتهادات القانونية يف هذا املجال املوا�سيعي املهم.

يوري فيدوتوف
املدير التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة 
رات واجلرمية املعني باملخدِّ
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مة اأوًل-  مقدِّ

اخللفية

1- رك���زت ُنُظم العدال���ة اجلنائية على مّر تاريخه���ا اإىل حد كبري على اعتقال مرتكب���ي اجلرمية وملحقتهم 
ومعاقبته���م، اأما دور �سحاي���ا اجلرمية فكثريا ما اقت�سر على �سفتهم ك�سه���ود اأو اأُ�سقط يف غياهب الن�سيان. ومع 
ذل���ك، فاإنَّ اعتماد اجلمعي���ة العامة للأمم املتحدة يف عام 1985 اإعلن مبادئ الع���دل الأ�سا�سية املتعلقة ب�سحايا 
الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة، الذي يحتوي على واحد وع�سرين تدبريًا مو�سى به بهدف تاأمني الحتكام 
ًا بارزًا يف  اإىل العدال���ة واملعاملة املن�سفة و�سمان ردِّ احلقوق والتعوي�ض وامل�ساعدة الجتماعية لل�سحايا، مثَّل تغريُّ
ب���ع �سوب اتخاذ تداب���ري ت�سدٍّ يف جمال العدالة اجلنائية تت�سم باملزيد م���ن الرتكيز على ال�سحايا. وقد  النه���ج املتَّ
ر الإعلن الأ�سا�ض الذي ا�ستند اإليه التطوير والتنفيذ اللحقان للمعايري والقواعد الدولية يف ما يتعلق باملعاملة  وفَّ
العادل���ة ل�سحاي���ا اجلرمية �سمن النظم القانوني���ة ونظم العدالة اجلنائية، وفقًا ل�سي���ادة القانون وحقوق الإن�سان 

واحلريات الأ�سا�سية.

2- وبينم���ا ل يخ����ض الإعلن �سحاي���ا الإرهاب على وج���ه التحديد، فهو ينطب���ق على هذه الفئ���ة �ساأنها �ساأن 
�سائ���ر الفئ���ات، كم���ا اأنَّ املب���ادئ التي يحت���وي عليها ع���ززت ال�سك���وك والرتتيب���ات الدولية واملتع���ددة الأطراف 
اللحق���ة املتعلق���ة باملعاملة العادلة ل�سحاي���ا الإرهاب وبحقوق ه���وؤلء ال�سحايا يف اإطار العدال���ة اجلنائية واأثَّرت 
يف تل���ك ال�سك���وك والرتتيب���ات. وع���لوة على ذل���ك، اأُقرَّ داخ���ل الأمم املتحدة بو�س���ع �سحايا الإره���اب ودورهم 
الة ملكافح���ة الإرهاب،  وحقوقه���م �سم���ن اإجراءات العدال���ة اجلنائي���ة باعتبارها جزءا ل يتج���زاأ من الأط���ر الفعَّ
 عل���ى النح���و املع���رتف ب���ه يف ا�سرتاتيجي���ة الأمم املتح���دة العاملي���ة ملكافح���ة الإره���اب وق���رارات جمل����ض الأم���ن 

واجلمعية العامة.)1(

3- وق���د ج���رى تكليف املكتب، من خلل فرع منع الإرهاب التابع ل���ه ومبوجب قرارات اجلمعية العامة، بتقدمي 
امل�ساع���دة التقني���ة اإىل الدول الأع�س���اء يف تنفيذ التزاماتها مبوجب 19 �سّكًا دولّي���ًا ملكافحة الإرهاب مت التفاو�ض 
ب�ساأنه���ا حت���ت مظل���ة الأمم املتحدة، وكذلك قرارات جمل����ض الأمن ذات ال�سلة مبكافحة الإره���اب، وهي قراراٌت 

ملِزمة مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة.

4- كم���ا اعرتف���ت اجلمعية العامة، مبوج���ب قرارات اعتمدتها موؤخ���را، باأهمية اإدراج ال���دول الأع�ساء تدابرَي 
ال���ًة ذات �سلة بو�سع �سحايا الإرهاب وحقوقهم ودورهم فيما تتخذه النظُم القانونية ونظُم العدالة اجلنائية يف  فعَّ
تل���ك الدول من اإج���راءات ت�سٍد ترمي اإىل مكافحة الإرهاب. ومبوجب هذه القرارات كلفت اجلمعية العامة املكتب 

. www.un.org/en/sc/ctc/resources/res-sc.htmlو www.un.org/en/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml 1( متاحة يف الرابطني(



دة ب�ساأن دعم �سحايا الإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية املمار�سات اجليِّ

2

بتق���دمي م�ساع���دة تقنية متخ�س�سة اإىل الدول الأع�س���اء من اأجل تدعيم قدرة نظمها الوطني���ة القانونية ونظمها 
الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية على دعم �سحايا الإرهاب.

م به املكتب يف الدورة الثانية والع�سرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املعقودة يف  5- وعقب طلب تقدَّ
فيينا من 22 اإىل 26 ني�سان/اأبريل 2013، اعتمدت اجلمعية العامة القرار 187/68 ب�ساأن تقدمي امل�ساعدة التقنية 
م���ن اأجل تنفيذ التفاقيات والربوتوكولت الدولية املتعلقة مبكافح���ة الإرهاب؛ وذلك على نحو يوا�سل تعزيَز ولية 

املكتب، من خلل فرع منع الإرهاب، يف ما يتعلق ب�سحايا الإرهاب. فالقرار: 

  اأ�س���ار اإىل الق���رار 282/66 ال���ذي ي�سلِّم بالدور الذي ميك���ن اأن يقوم به دعم �سحاي���ا الإرهاب بجميع 
اأ�سكاله ومظاهره، مبا ي�سمل الت�سدي ملا ينطوي عليه الإرهاب من عنا�سر اإغواء.

  لحظ اجلهود التي توا�سل كيانات الأمم املتحدة املعنية والدول الأع�ساء بذلها ل�سمان معاملة �سحايا 
الإرهاب على نحو يحفظ لهم كرامتهم والعرتاف بحقوقهم وحمايتها.

ها املكتب، ومنها الدليل املعنون تدابري العدالة    اأحاط علمًا باأدوات امل�ساعدة التقنية اجلديدة التي اأعدَّ
اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية.

6- واإ�ساف���ة اإىل ذل���ك، طلب منط���وق الفقرة 8 من الق���رار اإىل املكت���ب اأن يوا�سل "تعزيز املع���ارف القانونية 
املتخ�س�سة من خلل اإعداد اأف�سل املمار�سات، بالتن�سيق الوثيق مع الدول الأع�ساء، يف ما يتعلق مب�ساعدة �سحايا 

الإرهاب ودعمهم، مبا يف ذلك الدور الذي يقوم به ال�سحايا يف اإطار العدالة اجلنائية".

���م ف���رع من���ع الإره���اب، تعزيزًا لوليت���ه مبوجب ه���ذا الق���رار وبالتعاون م���ع املنتدى العامل���ي ملكافحة  7- ونظَّ
الإره���اب، اجتماع���ًا لفري���ق خ���رباء يوم���ي 24 و25 ت�سري���ن الثاين/نوفم���رب 2014 يف فيين���ا، �س���مَّ خ���رباء م���ن 
ال���دول الأع�س���اء يف الأمم املتح���دة واملجتم���ع امل���دين ورابط���ات ال�سحاي���ا ومنظم���ات اأخ���رى ذات �سل���ة لتبادل 
 اخل���ربات والنُّه���ج املقارن���ة يف دع���م �سحاي���ا الإره���اب �سم���ن التحقيق���ات وامللحق���ات اجلنائي���ة املت�سل���ة 

بالإرهاب.

8- وق���ام ف���رع من���ع الإره���اب - ا�ستن���ادًا اإىل مناق�سات اخل���رباء امل�ساركني، وكذل���ك ال�سك���وك والرتتيبات 
الدولي���ة واملتعددة الأطراف والإقليمية املتاحة ذات ال�سلة ب�سحاي���ا اجلرمية، مبا فيها الإرهاب، واملعلومات التي 
مت جمعه���ا �سابقا اأثن���اء اإعداد تدابري العدالة اجلنائية لدع���م �سحايا الأعمال الإرهابي���ة، وبالت�ساور مع اخلرباء 
 امل�سارك���ني بجم���ع قائمة ممار�ساٍت )واإْن تكن غرَي �ساملة( ميكن الق���ول اإنها متثل ممار�سات جيِّدة يف هذا املجال 

املهم.

���دة متثِّل ال�سيا�س���ات اأو املمار�سات، ذات ال�سلة  9- ولأغرا����ض هذا املن�س���ور، ميكن القول اإنَّ املمار�سات اجليِّ
الة  بتق���دمي الدع���م وامل�ساعدة ل�سحايا الإره���اب خلل عملية العدال���ة اجلنائية، التي مت حتديده���ا باعتبارها فعَّ
نة يف جم���ال العدالة اجلنائية من اأجل �سحايا  للأ�سب���اب التالي���ة: )اأ( اأثرها الإيجابي يف التو�سل اإىل نتائج حم�سَّ
الإرهاب، و)ب( ا�ستدامتها بالن�سبة اإىل معظم الدول، و)ج( قابليتها لل�ستن�ساخ يف معظم الدول، اإذا لزم الأمر، 
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م���ع اإدخ���ال تعديلت توفيقية عليها بحي���ث ت�سبح متما�سية مع الظ���روف الوطنية اخلا�س���ة ) كالأو�ساع الثقافية 
والقانونية مثًل(.

10- ويه���دف ه���ذا املن�سور اإىل تقدمي امل�ساع���دة والتوجيهات العملي���ة اإىل وا�سعي ال�سيا�س���ات وموظفي العدالة 
اجلنائية واملمار�سني من الدول الأع�ساء يف و�سع وتنفيذ تدابري ت�سٍد قائمة على �سيادة القانون يف جمال العدالة 
اجلنائية لدعم �سحايا الإرهاب �سمن الأطر القانونية واأطر العدالة اجلنائية الوطنية لديها. ويوؤَمل اأن ي�سهم هذا 

املن�سور يف تعزيز فهم امل�سائل املرتبطة بهذا املجال املهم وتطوير معايري وقواعد دولية قابلة للتحديد.

11- كم���ا اأُخذت يف العتبار الأعم���اُل ذات ال�سلة التي ا�سطلع بها ق�سم العدال���ة التابع للمكتب لدى اإعداد هذا 
املن�س���ور. فف���ي عام 1999 اأََعدَّ الق�سم دليًل معنونًا "دليل ب�ساأن توف���ري العدالة لل�سحايا: ا�ستخدام وتطبيق اإعلن 
ذة  مب���ادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�سحايا الإج���رام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة" حتى ت�سرت�سد به الدول املنفِّ
د الدليل خطوات  لإع���لن مب���ادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�سحايا الإجرام والتع�س���ف يف ا�ستعمال ال�سلطة. ويحدِّ
اأ�سا�سي���ة من اأج���ل ا�ستحداث خدمات �ساملة مل�ساعدة �سحايا اجلرمية وكذل���ك �سيا�سات واإجراءات وبروتوكولت 
حة من ذلك الدليل  ا اإعداد ن�سخة منقَّ مراعية لل�سحايا لفائدة هيئات العدالة اجلنائية. ويتوىل ق�سم العدالة حاليًّ

ل�سمان اأن يظل موردًا حديثًا ومفيدًا للدول الأع�ساء.

مة التابع للمكتب، بعد م�ساورات اأجريت خلل اجتماع  12- واإ�سافًة اإىل ذلك، يف عام 2008، اأعدَّ فرع اجلرمية املنظَّ
دة ب�س���اأن حماية ال�سهود يف الإجراءات  لفري���ق من اخلرباء م���ع خرباء وطنيني وهيئات متخ�س�سة، املمار�سات اجليِّ
عني واملمار�سني القانونيني  ري ال�سيا�سات وامل�سرِّ َم هذا الدليل، املتاح ملقرِّ مِّ مة. وقد �سُ اجلنائية املتعلقة باجلرمية املنظَّ
وموظف���ي اإنفاذ القان���ون والعدالة، من اأجل م�ساعدة الدول على تطبيق تدابري عملية يف ُنُظمها القانونية واإجراءاتها 
مة،  الت�سغيلية الوطنية. ويف حني يركز الدليل يف املقام الأول على التحقيقات وامللحقات ذات ال�سلة باجلرمية املنظَّ
دة من اأجل حماية ودعم  ف���اإنَّ للممار�س���ات والنُّهج التي يت�سمنها اأهميَتها اأي�سًا لدى ا�ستبان���ة وو�سع املمار�سات اجليِّ

ال�سحايا الذين يكونون �سهودًا اأي�سًا يف التحقيقات وامللحقات اجلنائية املت�سلة بالإرهاب.

ال�سكوك والرتتيبات الدولية والإقليمية وغريها من ال�سكوك
 والرتتيبات املتعددة الأطراف

الأمم املتحدة
د  13- حتظ���ى حقوق ال�سحايا ودوره���م يف اإطار العدالة اجلنائية، �سمن منظومة الأمم املتحدة، باعرتاف حمدَّ
يف ع���دد م���ن ال�سكوك والهيئات املوؤ�س�سي���ة يف جمال مكافحة الإره���اب والعدالة اجلنائية، وفيم���ا يلي بيان بتلك 

ال�سكوك والهيئات: 

ا�شرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب
14- يف اأيلول/�سبتم���رب 2006 اعتم���دت اجلمعي���ة العامة ا�سرتاتيجي���ة الأمم املتحدة العاملي���ة ملكافحة الإرهاب 
لت ال�سرتاتيجي���ة، التي متثِّل  مبوج���ب قرار اجلمعي���ة العامة 288/60 الت���ي تت�سمن خطة عمٍل مرفق���ة بها. و�سكَّ
الوثيق���ة ال�سرتاتيجية التوجيهي���ة للأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب، امل���رة الأوىل التي تتمكن فيها جميع 
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ال���دول الأع�ساء من التو�س���ل اإىل توافق يف الآراء ب�ساأن اعتماد نهج ا�سرتاتيج���ي م�سرتك ملكافحة الإرهاب، حيث 
قررت اتخاذ خطوات عملية، ب�سكل فردي وجماعي، ملكافحة هذه الظاهرة ومنعها. وتقوم ال�سرتاتيجية على اأربع 

ركائز هي: 

ية اإىل انت�سار الإرهاب )الركيزة الأوىل(  التدابري الرامية اإىل معاجلة الظروف املوؤدِّ
 التدابري الرامية اإىل منع الإرهاب ومكافحته )الركيزة الثانية(

  التدابري الرامية اإىل بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة  الأمم املتحدة 
يف هذا ال�سدد )الركيزة الثالثة(

  التدابري الرامية اإىل �سمان احرتام حقوق الإن�سان للجميع و�سيادة القانون بو�سفهما الأ�سا�ض اجلوهري 
ملكافحة الإرهاب )الركيزة الرابعة(.

15- وت�سري الفقرة 8 من الركيزة الأوىل على وجه التحديد اإىل حقوق ودور �سحايا الإرهاب وت�سلِّم بها باعتبارها 
ر الدول ما يلي:  عن�سرًا اأ�سا�سّيًا يف مكافحة الإرهاب ب�سورة فّعالة، حيث ن�ست على اأن تقرِّ

 النظر يف القيام، على اأ�سا�ض طوعي، بو�سع اأنظمة وطنية لتقدمي امل�ساعدة تلبي احتياجات �سحايا الإرهاب 
ع ال���دول على اأن تطلب اإىل  ���ر اإعادة حياتهم اإىل جمراه���ا الطبيعي. ويف هذا ال�سدد، ن�سجِّ واأ�سره���م، وتي�سِّ
الكيانات املخت�سة التابعة للأمم املتحدة م�ساعدتها يف اإقامة اأنظمة وطنية من هذا القبيل. و�سن�سعى اأي�سًا 
اإىل النهو����ض بالت�سام���ن ال���دويل دعمًا لل�سحايا وت�سجي���ع م�ساركة املجتمع املدين يف حمل���ة عاملية ملكافحة 
الإره���اب واإدانته، الأمر الذي ميكن اأن ي�سمل القيام، يف اجلمعي���ة العامة، با�ستك�ساف اإمكانية اإن�ساء اآليات 

عملية لتقدمي امل�ساعدة اإىل ال�سحايا.

16- ومن���ذ اعتماد ال�سرتاتيجية، جرى ا�ستعرا�سه���ا كل �سنتني لتقييم اأعمال الأمم املتحدة والدول الأع�ساء يف 
الت�س���دي خلطر الإرهاب، وكذل���ك ت�سليط ال�سوء على التحدي���ات والفر�ض اأمام تنفيذ برام���ج واأن�سطة مكافحة 

الإرهاب يف امل�سهد الراهن للأمن الدويل.

د التزامها الرا�سخ بتعزيز التعاون  17- ويف ال�ستعرا�س���ني الثالث والرابع، اعتمدت اجلمعية العامة قرارات جتدِّ
ال���دويل ملنع ومكافحة الإرهاب بجمي���ع اأ�سكاله، وتوؤكد على �سرورة تعزيز الت�سام���ن يف جميع اأنحاء العامل لدعم 
ت اجلمعية العامة بالعمل الذي تقوم به هيئات الأمم املتحدة وغريها من املنظمات  �سحايا الأعمال الإرهابية. واأقرَّ
به���دف دع���م �سحايا الإره���اب، و�سجعتها على تعزيز جهودها م���ن اأجل تقدمي امل�ساعدة يف جم���ال بناء القدرات 

وامل�ساعدة التقنية للدول الأع�ساء، بناء على طلبها، لو�سع وتنفيذ برامج مل�ساعدة ودعم هوؤلء ال�سحايا.

ندوة ب�ساأن دعم �سحايا الإرهاب

18- يف ع���ام 2008 عق���د الأمني العام للأمم املتحدة، بان كي-مون، ندوة ب�ساأن دعم �سحايا الإرهاب ترمي اإىل 
توف���ري منتدى من اأجل ال�سحايا واخلرباء والدول الأع�ساء واملنظمات الإقليمية واملجتمع املدين وو�سائط الإعلم 
ملناق�س���ة خط���وات ملمو�سة ترم���ي اإىل م�ساعدة ال�سحايا وتب���ادل اأف�سل املمار�سات واإب���راز التدابري التي اتخذتها 

الدول الأع�ساء واملنظمات غري احلكومية بالفعل لدعم ال�سحايا ومتكينهم.
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َد على الأهمية احليوية  19- واأثناء الندوة، اأُدين الإرهاب ب�سفته انتهاكًا خطريًا حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية، و�ُسدِّ
�س���ة ل�ستكمال اأعمال  ملن���ح و�س���ع قان���وين لل�سحايا. وُحثَّت ال���دول الأع�ساء عل���ى النظر يف اإن�ساء هي���اكل خم�سَّ
التحقي���ق ب�ساأن ق�سايا الإرهاب، و�سمان تقا�سم النتائج بانتظ���ام مع �سحايا الإرهاب، وت�سهيل م�ساركة ال�سحايا 
ال اإىل  يف الإج���راءات القانوني���ة �سد اجلناة. ومت حتدي���د التو�سيات الثم���اين التالية من اأجل تقدمي الدع���م الفعَّ

�سحايا الأعمال الإرهابية: 

  توف���ري مرك���ز افرتا�س���ي للربط ال�سبك���ي والت�س���ال واملعلومات لفائ���دة �سحايا الإره���اب وامل�سوؤولني 
مي اخلدمات واملجتمع املدين احلكوميني واخلرباء ومقدِّ

  تعزي���ز ال�سك���وك القانونية على امل�ستويني ال���دويل والوطني على ال�سواء ملنح �سحاي���ا الإرهاب الو�سع 
القانوين وحماية حقوقهم

  اإن�س���اء اخلدم���ات ال�سحية املي�سورة التي ميكنه���ا تقدمي الدعم ال�سامل لل�سحاي���ا على املدى الق�سري 
واملتو�سط والبعيد

  اإن�ساء فريق دويل يكفل �سرعة ال�ستجابة على نحو يدعم ال�سحايا
  تقدمي الدعم املايل اإىل ال�سحايا

  حت�س���ني ق���درة الأمم املتحدة على م�ساعدة الناجني واأُ�سر املوظفني الذي���ن ُقتلوا اأو ُجرحوا يف هجمات 
اإرهابية

  امل�ساركة يف حملة توعية عاملية لدعم �سحايا الإرهاب
  حت�سني التغطية الإعلمية ل�سحايا الإرهاب

قرارات جمل�ض الأمن التابع للأمم املتحدة

20- بينما ل ي�سري اأيٌّ من التفاقيات والربوتوكولت ب�ساأن مكافحة الإرهاب التي مت التفاو�ض ب�ساأنها حتت رعاية 
الأمم املتحدة، وعددها 19 اتفاقية وبروتوكول، حتديدًا اإىل حقوق ودور �سحايا الإرهاب، فاإنها توؤكد على الأهمية 
الأ�سا�سي���ة لقيام الدول باإدم���اج �سيادة القانون وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سي���ة فيما تتخذه النظُم القانونية 
ونظ���ُم العدالة اجلنائية يف تلك ال���دول من اإجراءات ب�ساأن التحقيق يف اجلرائ���م ذات ال�سلة بالإرهاب وملحقة 
مرتكبيه���ا، مبا يتما�سى متامًا مع ال�سكوك واملعاي���ري والقواعد الدولية. وبذلك اعرُتف �سمنًا بحقوق ال�سحايا يف 

الة ملكافحة الإرهاب. ا من عنا�سر التدابري الفعَّ ًل ومهمًّ هذه ال�سكوك باعتبارها عن�سرًا مكمِّ

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�ض الأمن

21- اعتم���د جمل����ضُ الأم���ن - يف معر�ض اإعادة التاأكي���د على الق���رار 1373 )2001(، املعتم���د يف اإطار الف�سل 
ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة، والإعلنني الوزاريني املرفقني على التوايل بالقرار 1377 )2001( والقرار 1456 
)2003(، وكذلك القرارات الأخرى املتعلقة بالأخطار التي تهدد ال�سلم والأمن الدوليني جراء الأعمال الإرهابية 
- القراَر 1535 )2004( يف جل�سته 4936، املعقودة يف 26 اآذار/مار�ض 2004، الذي اأن�ساأ املديريَة التنفيذية للجنة 

مكافحة الإرهاب.
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22- وتتوىل املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب م�سوؤولية تقييم تنفيذ الدول الأع�ساء للتزاماتها الدولية 
���م املديرية التنفيذية، يف  يف جم���ال مكافحة الإره���اب مبوجب قرارات جمل�ض الأم���ن ذات ال�سلة بالإرهاب. وتقيِّ
اإط���ار تقييمها ال�سام���ل للقوانني وال�سيا�س���ات واملمار�سات الوطني���ة ملكافحة الإرهاب لدى ال���دول الأع�ساء، مدى 
اإدراج ال���دول الأع�س���اء يف النظم القانونية ونظ���م العدالة اجلنائية الوطنية لديها تداب���رَي حلماية ودعم اجلهات 
الفاعل���ة الرئي�سية اأثن���اء التحقيق يف اجلرائم املرتبطة بالإرهاب وملحقة مرتكبيه���ا. وي�سمل هذا التقييم تقييم 
 الحتياجات من امل�ساعدة التقنية يف ما يتعلق ب�سحايا الإرهاب وجمع اأف�سل املمار�سات لدى خمتلف البلدان ب�ساأن 

هذه امل�ساألة.

23- ويع���رب جمل����ض الأم���ن يف الق���رار 2129 )2013( ع���ن ت�سامن���ه العميق مع �سحاي���ا الإره���اب واأ�سرهم، 
وي�سج���ع املديري���ة التنفيذية على اأن ت�سع يف العتبار الدور الهام ال���ذي ميكن اأن توؤديه �سبكات ال�سحايا والناجني 
 يف مواجه���ة الإره���اب، بالتعاون الوثي���ق مع فرقة العمل املعني���ة بتنفيذ تدابري مكافحة الإره���اب واأفرقتها العاملة

 املخت�سة.

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الرهاب

24- يراأ����ض فرق���َة العمل املعني���ة بتنفيذ تداب���ري مكافحة الإره���اب، التي اأن�ساأه���ا الأمني الع���ام يف عام 2005، 
وكي���ُل الأم���ني الع���ام لإدارة ال�س���وؤون ال�سيا�سية، وهي تتاألف م���ن 35 كيانًا اأممّي���ًا ودولّيًا. وتعمل فرق���ة العمل على 
كفال���ة التن�سي���ق والت�س���اق ال�ساملني يف جهود مكافحة الإره���اب التي ت�سطلع بها منظوم���ة الأمم املتحدة، ب�سفة 
رئي�سي���ة م���ن خ���لل اأفرقتها العامل���ة ومبادراتها الأخرى. كم���ا ت�سعى فرقة العم���ل جاهدة اإىل اأن تك���ون اأولويات 
الأم���ني الع���ام مدرجة يف عملها، مبا يف ذل���ك احرتام حقوق الإن�س���ان، على النحو املعَرب عن���ه يف مبادرة "اإعلء 
���اءة ب���ني منظوم���ة الأمم املتح���دة واملنظم���ات الدولي���ة والإقليمية  حق���وق الإن�س���ان "، واإىل تعزي���ز امل�سارك���ة البنَّ
 واملجتم���ع امل���دين والقط���اع اخلا����ض، ح�س���ب القت�س���اء، يف تنفي���ذ ا�سرتاتيجي���ة الأمم املتحدة العاملي���ة ملكافحة 

الإرهاب.

25- وق���د كانت ال�سرتاتيجية امل�س���ار اإليها اأعله، التي تدمج يف اإطار واحد متَّ�سق عق���ودًا من ا�ستجابات الأمم 
املتح���دة ال�سيا�ساتي���ة والقانونية يف جمال مكافح���ة الإرهاب املنبثقة عن اجلمعية العام���ة وجمل�ض الأمن ووكالت 

الأمم املتحدة املتخ�س�سة ذات ال�سلة، حمط تركيز عمل فرقة العمل.

���ب ال�سرتاتيجي���ة باإ�سفاء الطاب���ع املوؤ�س�سي على فرقة العم���ل �سمن الأمانة العام���ة للأمم املتحدة.  26- وترحِّ
، يف عام 2009، اأن�س���اأ الأمني العام مكتبًا لفرقة العمل داخل اإدارة ال�س���وؤون ال�سيا�سية تهدف فرقة العمل  وم���ن ثمَّ
م���ن خلله، مب�ساعدة ع���دد من املب���ادرات املوا�سيعية والأفرقة العامل���ة، ويف اإطار توجيهات ال���دول الأع�ساء يف 
جم���ال ال�سيا�سات من خلل اجلمعية العام���ة، اإىل تن�سيق الدعم على نطاق منظومة الأمم املتحدة من اأجل تنفيذ 
ال�سرتاتيجي���ة وحف���ز املبادرات التي تنطوي على قيم���ة م�سافة على نطاق املنظومة لدعم جه���ود الدول الأع�ساء 

الرامية اإىل تنفيذ ال�سرتاتيجية بجميع جوانبها.
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مة اأوًل-  مقدِّ

ر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف   املقرِّ
�سياق مكافحة الإرهاب

ر اخلا����ض املعن���ي بتعزي���ز وحماية حق���وق الإن�س���ان واحلري���ات الأ�سا�سي���ة يف �سياق  27- يعر����ض تقري���ر املق���رِّ
 مكافح���ة الإره���اب )A/HRC/20/14( مب���ادئ اإطاري���ة مقرتحة من اأجل تاأم���ني حقوق الإن�س���ان اخلا�سة ب�سحايا 

الإرهاب.

28- وميك���ن تق�سي���م التو�سي���ات ال���واردة يف التقرير، ال���ذي يه���دف اإىل دع���م الركيزت���ني الأوىل والرابعة من 
ا�سرتاتيجية الأمم املتح���دة العاملية ملكافحة الإرهاب، عمومًا اإىل الفئات التالية: )اأ( التجرمي، و)ب( التحقيقات 
وامللحق���ات اجلنائية، و)ج( امل�ساعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل، و)د( م�ساركة ال�سحايا يف الإجراءات 
اجلنائي���ة، و)ه ( اخل�سو�سية ال�سخ�سي���ة، و)و( اجلرب، و)ز( منظمات دعم ال�سحاي���ا، و)ح( الو�ساطة وت�سوية 

املنازعات، و)ط( معاجلة الظروف املوؤدية اإىل الإرهاب.

احلالة يف اأوروبا

29- يف اأوروب���ا، ق���ام جمل�ض اأوروبا والحت���اد الأوروبي ومنظمة الأم���ن والتعاون يف اأوروبا جميع���ا باإدراج حقوق 
�سحايا اجلرمية، مبا فيها الإرهاب، يف التوجيهات والتو�سيات ال�سيا�ساتية امللِزمة وغري امللِزمة على ال�سواء.

جمل�ض اأوروبا

30- داخ���ل جمل����ض اأوروبا، جلنة الوزراء ه���ي هيئة اتخاذ القرار؛ وه���ي تتاألف م���ن وزراء اخلارجية اأو املمثلني 
م تو�سيات  الدائمني جلميع الدول الأع�ساء ال�سبع والأربعني. وميكن للجنة الوزراء، وفقا لنظامها الأ�سا�سي، اأن تقدِّ

غري ملِزمة اإىل الدول الأع�ساء حول امل�سائل التي تتفق اللجنة ب�ساأنها على �سيا�سات م�سرتكة.

31- وق���د اعتمدت جلنة الوزراء تو�سيات خمتلفة ب�ساأن م�ساع���دة ودعم �سحايا اجلرائم ت�سمل، يف جملة اأمور، 
التعوي�ض والحتكام اإىل العدالة وامل�ساركة يف الإجراءات اجلنائية ومنع الإيذاء. ومن بني اأهم التو�سيات التو�سية 
 Rec(2006)8 ب�س���اأن و�س���ع ال�سحية يف اإط���ار القانون اجلنائي والإج���راءات اجلنائية، والتو�سي���ة R (85) 11 رق���م
الأح���دث عه���دا ب�ساأن تقدمي امل�ساعدة اإىل �سحايا اجلرمية، الت���ي حتل حمل التو�سية رقم R (87) 21 ب�ساأن تقدمي 
امل�ساعدة اإىل ال�سحايا ومنع الإيذاء. وينبغي اإيلء عناية خا�سة اأي�سًا اإىل املبادئ التوجيهية ب�ساأن حماية �سحايا 

الأعمال الإرهابية، التي اعتمدتها جلنة الوزراء يف 2 اآذار/مار�ض 2005.

32- كما �ساركت جلنة اخلرباء املعنية مبكافحة الإرهاب، وهي جلنة حكومية خرباء دولية اأُن�سئت يف عام 2003 
لتح���ل حمل الفريق املتعدد التخ�س�سات املعني بالعمل الدويل ملكافحة الإرهاب، يف و�سع �سكوك قانونية ملكافحة 
الإره���اب. ونتيج���ة لعمل اللجنة، اعتمد جمل�ض اأوروب���ا يف عام 2005 "اتفاقية منع الإره���اب"، التي تت�سمن حكما 

يتناول على وجه التحديد حماية �سحايا الإرهاب وتعوي�سهم وتقدمي امل�ساعدة لهم.
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الحتاد الأوروبي

رات الإطارية  33- تناول الحتاد الأوروبي مو�سوع تقدمي امل�ساعدة اإىل �سحايا اجلرائم، ول �سيما من خلل املقرَّ
اأو التوجيه���ات؛ علم���ًا ب��اأنَّ كًل من ه���ذه املقررات والتوجيهات مل���ِزم قانونا للدول الأع�ساء ولكن���ه يتيح قدرا من 

املرونة يف ما يتعلق بالنُّهج واملمار�سات الوطنية.

ر الإطاري JHA/2001/220 ال�سادر عن جمل�ض الحتاد الأوروبي ب�ساأن  34- ويتمثل اأحد ال�سكوك البارزة يف املقرَّ
مركز ال�سحايا يف الدعاوى اجلنائية، الذي اعُتمد يف 15 اآذار/مار�ض 2001، والذي ين�ض على حقوق دنيا ل�سحايا 
د اأحكاما ُتكَفل مبوجبه���ا لل�سحايا حقوُقه���م يف احلماية والتعوي�ض  اجلرائ���م يف الإج���راءات اجلنائية. وهو يح���دِّ
والو�س���ول اإىل الو�ساطة واأيِّ معلومات ذات �سل���ة، اإىل جانب حق امل�ساركة يف الإجراءات. واإ�سافًة اإىل ذلك، يحّث 
خ 13 حزيران/يونيه 2002 ب�ساأن مكافحة الإرهاب الدوَل الأع�ساء يف الحتاد  ُر الإطاري JHA/2002/475 املوؤرَّ املقرَّ
ر، وي�سع قواعد دنيا فيما يتعلق باجلرائم الإرهابية والعقوبات التي  الأوروب���ي على مواءمة ت�سريعاتها مع هذا املقرَّ

يتعني على الدول الأع�ساء اأن تدرجها يف ت�سريعاتها الوطنية مع �سمان تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة لأُ�سر ال�سحايا.

35- وجتدر الإ�سارة هنا اأي�سًا اإىل التوجيه EC/2004/80 ال�سادر عن جمل�ض الحتاد الأوروبي بتاريخ 29 ني�سان/
اأبري���ل 2004 ب�س���اأن تعوي�ض �سحايا اجلرائ���م. والهدف من هذا التوجيه هو اإر�ساء نظ���ام للتعاون من اأجل تي�سري 
 2011/99/EU ح�س���ول �سحايا اجلرائم يف احلالت العابرة للحدود على تعوي�سات. ويف عهد اأقرب اأر�سى التوجيُه 
ال�س���ادر ع���ن كل م���ن الربمل���ان الأوروبي واملجل����ض، بتاريخ 13 كان���ون الأول/دي�سم���رب 2011 ب�س���اأن اأمر احلماية 
رات املتعلقة بتدابري احلماية ل�سالح  الأوروب���ي، العرتاَف املتبادل بني الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروب���ي باملقرَّ

�سحايا اجلرمية.

36- واأخ���ريًا اأدى التوجيه EU/2012/29 ال�سادر عن كل من الربملان الأوروبي واملجل�ض بتاريخ 25 ت�سرين الأول/
ر  اأكتوب���ر 2012، املن�سئ للمعاي���ري الدنيا ب�ساأن حقوق �سحايا اجلرمية ودعمه���م وحمايتهم، والذي حلَّ حمل املقرَّ
ن كبري يف حالة �سحايا اجلرمية يف الحتاد الأوروبي من  الإط���اري JHA/2001/220 ال�سادر عن املجل�ض، اإىل حت�سُّ
خلل ت�سليط ال�سوء على الظروف اخلا�سة املحيطة ب�سحايا الإرهاب واحلاجة اإىل ا�ستجابة احلكومات على نحو 

دة. واٍف لحتياجاتهم املحدَّ

37- واإ�ساف���ًة اإىل هذه القوانني الت�سريعية، اعتمد املجل�ض الأوروبي برنامج �ستوكهومل، وهو خطة خم�سية للفرتة 
هة اإىل ال�سلطات الوطنية امل�سوؤولة يف الدول  2010-2014 من اأجل اإر�ساء مبادئ توجيهية �سيا�ساتية م�سرتكة موجَّ
الأع�س���اء يف الحتاد الأوروب���ي ب�ساأن حماية احلقوق الأ�سا�سية واخل�سو�سية وحق���وق فئات الأقليات وحقوق فئات 
الأ�سخا����ض الذي���ن يحتاجون اإىل حماية خا�سة. وتدعو هذه املبادئ التوجيهية، يف جملة اأمور، الدول الأع�ساء اإىل 
ا�ستعرا����ض الكيفي���ة التي ميكن بها موا�سلة حت�س���ني الت�سريعات الوطنية وما يت�سل بها م���ن تدابري دعم من اأجل 

حماية ال�سحايا، مبن فيهم �سحايا الإرهاب.

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا

38- منظم���ة الأم���ن والتعاون يف اأوروب���ا هي منظمة حكومية دولية موؤلَّفة من 57 دول���ة م�ساركة و11 �سريكًا. وقد 
رات ملِزمة �سيا�سّيًا. �سلَّطت ال�سوء على �سرورة تعزيز الت�سامن مع �سحايا الإرهاب يف مقرَّ
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مة اأوًل-  مقدِّ

ر املجل�ض الدائم للمنظمة رق���م 618 بتاريخ 1 متوز/يوليه 2004 ب�ساأن الت�سامن  رات مقرَّ 39- وت�سم���ل تلك املقرَّ
مع �سحايا الإرهاب،)2( الذي دعا الدول امل�ساركة يف املنظمة اإىل "ا�ستك�ساف اإمكانية ا�ستحداث اأو تعزيز التدابري 
املنا�سب���ة، رهن���ا بالت�سريع���ات املحلي���ة، من اأجل تقدمي الدع���م، مبا يف ذلك الدع���م امل���ايل، اإىل �سحايا الأعمال 
الإرهابية واأ�سرهم". كما �سجعها على "التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة يف الإعراب عن الت�سامن 

مع �سحايا الإرهاب واأ�سرهم وتقدمي الدعم لهم".

ُر رقم 618 مكتَب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان بتجميع الت�سريعات القائمة يف ما  40- كم���ا كلَّف املقرَّ
بع املكتب  يتعل���ق بتوفري امل�ساعدة والتعوي�ض ل�سحاي���ا الإرهاب وتعزيز املمار�سات الف�سلى يف ه���ذا املجال. وقد اتِّ
ه���ذه الولي���ة من خلل ا�ستحداث م�سروع ب�ساأن الت�سامن مع �سحايا الإرهاب وتنظيم اجتماع رفيع امل�ستوى ب�ساأن 
�سحاي���ا الإرهاب ُعقد يف فيينا يوم���ي 13 و14 اأيلول/�سبتمرب 2007 واأقرَّ باإمكانية �سياغة معايري دنيا معرَتف بها 
دولّي���ًا لدع���م �سحايا الإرهاب وبال���دور الذي ُتوا�سل ال�سطلَع به يف تعزيز املمار�س���ات اجليِّدة يف هذا املجال يف 

الدول امل�ساركة.)3(

خ 7 كان���ون الأول/ دي�سمرب 2012 ب�ساأن اإطار  ر املجل�ض الدائم للمنظمة رقم 1063 املوؤرَّ 41- واأخ���ريًا ين����ض مقرَّ
د من اأج���ل مكافحة الإرهاب)4( على �سرورة اأن تركز اأن�سطة املنظم���ة املتعلقة بتعزيز التعاون وبناء  املنظم���ة املوحَّ
الق���درات ملن���ع الإره���اب ومكافحته "على دور �سحاي���ا الإرهاب واأ�سره���م، والرتويج لأف�س���ل املمار�سات يف جمال 

الت�سامن معهم و�سمان اأن ُت�سمع اأ�سواتهم".

مبادرات اأخرى متعددة الأطراف

املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب

42- املنت���دى العاملي ملكافحة الإره���اب هو هيئة حكومية دولية موؤلَّفة من 29 بلدا ع���لوة على الحتاد الأوروبي. 
���ر املنت���دى، الذي اأُطلق يف اأيلول/�سبتمرب 2011، منربًا غري ر�سمي متع���دد الأطراف ملكافحة الإرهاب يهدف  ويوفِّ
اإىل: )اأ( حتدي���د الحتياج���ات املدنية امللّح���ة يف جمال مكافحة الإرهاب، و)ب( تعبئ���ة اخلربات واملوارد اللزمة 
لتلبي���ة هذه الحتياجات، و)ج( تعزيز التعاون الدويل. ويعقد املنتدى بانتظام اجتماعات ت�سم �سانعي ال�سيا�سات 

واملمار�سني واخلرباء الرئي�سيني املنتمني اإىل اأع�سائه والأمم املتحدة والهيئات املتعددة الأطراف الأخرى.

دة مل�ساعدة �سحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�سرة   مذكرة مدريد حول املمار�سات اجليِّ
ويف الإجراءات اجلنائية

43- يف اأيلول/�سبتم���رب 2011 ُدع���ي الفري���ق العامل املعن���ي بالعدالة اجلنائي���ة و�سيادة القان���ون التابع للمنتدى 
الة وقائم���ة على �سيادة القانون لقطاع  دة ب�ساأن ا�ستجابات فعَّ العامل���ي ملكافحة الإرهاب اإىل و�س���ع املمار�سات اجليِّ
ي للإرهاب. ويف 9 و10 متوز/يوليه 2012 ا�ست�ساف���ت حكومة اإ�سبانيا موؤمترا  العدال���ة اجلنائية يف �سياق الت�س���دِّ
رفي���ع امل�ستوى ب�ساأن �سحايا الإره���اب برعاية الفريق العامل املعني مبكافحة التطرف العنيف التابع للمنتدى. ويف 

. www.osce.org 2( متاح يف املوقع ال�سبكي(

)3( املرجع نف�سه.

)4( املرجع نف�سه.



دة ب�ساأن دعم �سحايا الإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية املمار�سات اجليِّ

10

د معامل املمار�س���ات اجليِّدة من  ت ال���دول الأع�ساء باحلاج���ة اإىل التعاون على اإع���داد وثيقة حتدِّ ه���ذا اللق���اء اأقرَّ
دة مل�ساعدة  رة مدري���د حول املمار�سات اجليِّ عت حكومة اإ�سبانيا م�سروع مذكِّ اأج���ل م�ساعدة �سحاي���ا الإرهاب. ووزَّ
د 17 ممار�سة جيِّدة يف جمال العدالة  �سحاي���ا الإرهاب بع���د الهجوم مبا�سرة ويف الإجراءات اجلنائية، التي حت���دِّ
اجلنائي���ة �سم���ن ثلث فئات عامة ه���ي: )1( النهج العام، و)2( الإجراءات الفورية بع���د وقوع الهجوم الإرهابي، 

و)3( الإجراءات اأثناء �سري العدالة اجلنائية.

ع  44- ويف 7 ت�سري���ن الثاين/نوفمرب 2012 اجتمع خرباء من الدول الأع�ساء ملناق�سة وتنقيح هذه الوثيقة. وُت�سجَّ
جميع الدول الأع�ساء على النظر، مبا يت�سق مع اإعلن القاهرة ب�ساأن مكافحة الإرهاب و�سيادة القانون املنبثق عن 
املنت���دى العامل���ي ملكافحة الإرهاب، يف ا�ستخدام هذه املمار�سات اجليِّدة غري امللِزمة، مع الإقرار ب�سرورة اأن يت�سق 
تطبي���ق هذه املمار�سات م���ع القانون الدويل املنطبق وكذلك القوانني واللوائ���ح الوطنية واأن يراعي اختلف الدول 
���ع الدول اأي�سًا على ملحظ���ة ال�سكوك الدولية  م���ن حي���ث الوقائع التاريخية والثقاف���ات والنظم القانونية. وُت�سجَّ
ع، دون اإلزامها، على  والإقليمية وقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة وتقارير الأمم املتحدة ذات ال�سلة؛ وُت�سجَّ

تقا�سم جتاربها على �سعيد تطبيق املمار�سات املو�سى بها مع الفريق العامل املعني مبكافحة التطرف العنيف.

الة  دة لعملية مكافحة الإرهاب الفعَّ رة الرباط للتفاهم حول املمار�سات اجليِّ  مذكِّ
يف قطاع العدالة اجلنائية

45- يف �سباط/فرباي���ر 2012 اعتمد املنتدى العامل���ي ملكافحة الإرهاب، ا�ستن���ادا اإىل م�ساهمات الفريق العامل 
املعن���ي بالعدالة اجلنائية و�سي���ادة القانون ب�ساأن دور �سلطات العدالة اجلنائي���ة يف التحقيق يف الأن�سطة الإرهابية 
ال���ة يف قطاع العدالة  دة لعملية مكافح���ة الإرهاب الفعَّ وعرقلته���ا، مذكرة الرب���اط للتفاهم حول املمار�س���ات اجليِّ
دة 1، بحقوق  د 15 ممار�سة جيِّدة يف جمال مكافحة الإرهاب يتعلق بع�سها، مثل املمار�سة اجليِّ اجلنائية التي حتدِّ

�سحايا الإرهاب ودورهم.

دة واملو�سى بها يف  46- وي�سجع املنتدى الدول الأع�ساء على اعتماد وتنفيذ املمار�سات اجليِّدة غري امللِزمة املحدَّ
مذكرتي مدريد والرباط.

خطة عمل املنتدى العاملي ملكافحة الإرهاب ب�ساأن �سحايا الإرهاب

دت ال���دول الأع�ساء، خ���لل املوؤمتر العاملي الرفيع امل�ست���وى ب�ساأن �سحايا الإره���اب، خطة عمل تتاألف  47- ح���دَّ
م اإىل �سحاي���ا الإرهاب واتفقت عليه���ا. وت�سم هذه  م���ن خط���وات ملمو�سة ترم���ي اإىل تطوير وتعزيز الدع���م املقدَّ
دة )مثل اإعداد املواد الإعلمية، مبا يف ذلك الكتيبات واملل�سقات واخلدمات على �سبكة  اخلطة عدة مبادرات حمدَّ

الإنرتنت( ذات �سلة بتحديد وتنفيذ املمار�سات اجليِّدة يف هذا املجال.

الحتاد الأفريقي

48- الحت���اد الأفريق���ي منظمة اإقليمي���ة تتاألف من 54 بلدا من القارة الأفريقية. وه���و يهدف اإىل تعزيز الوحدة 
والت�سام���ن بني الدول الأفريقية، وتن�سي���ق وتكثيف التعاون من اأجل التنمية، و�سون �سي���ادة دوله الأع�ساء وتعزيز 

التعاون الدويل يف اإطار الأمم املتحدة.



11

مة اأوًل-  مقدِّ

49- ويف ال���دورة العادي���ة الثالث���ة للجمعية العامة للحت���اد، التي ُعقدت يف اأدي�ض اأباب���ا يف 8 متوز/يوليه 2004، 
اعُتم���د بروتوك���ول اتفاقية منظمة الوح���دة الأفريقية ملنع الره���اب وحماربته. ومبوجب الفق���رة 1 )ج( من املادة 
3 م���ن الربوتوكول، تلت���زم الدول الأطراف ب�"�سبط وك�س���ف وم�سادرة وجتميد اأو حجز اأيِّ اأم���وال واأيِّ موجودات 
�ض لغر�ض ارتكاب عمل اإرهابي، واإن�ساء اآلية ل�ستخدام مثل تلك الأموال لتعوي�ض �سحايا  اأخرى ُت�ستخدم اأو ُتخ�سَّ

الأعمال الإرهابية اأو اأ�سرهم".

50- ويف اجلزائ���ر العا�سم���ة نظمت مفو�سية الحتاد الأفريقي يومي 27 و28 ت�سري���ن الأول/ اأكتوبر 2014 ندوًة 
ب�س���اأن �سحايا الأعمال الإرهابية مل ت�سمَّ وفودًا من الدول الأع�ساء يف الحتاد الأفريقي والدول ال�سريكة فح�سب، 
واإمنا اأي�سًا من املنظمات الدولية والإقليمية واملجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية امل�ساِركة يف تعزيز امل�ساعدة 
والدع���م ل�سحاي���ا الإرهاب. وركزت املناق�سات الت���ي اأجريت خلل الندوة على عدد م���ن امل�سائل املوا�سيعية ذات 
ال�سل���ة بدعم وم�ساع���دة �سحايا الإرهاب. وعلى وج���ه اخل�سو�ض، تناول امل�ساركون احلاج���ة اإىل موا�سلة تطوير 
اآلي���ات ال�ستجابة التي ينبغي اأن تاأخذ يف العتبار الحتياجات الفورية لل�سحايا واحتياجاتهم يف الأجلني املتو�سط 
م���ة خ�سي�سا لتلبية احتياجات خمتل���ف املجموعات، مثل الن�س���اء والأطفال، واأن تويل  والطوي���ل، واأن تك���ون م�سمَّ

عناية كافية للرعاية النف�سية لل�سحايا.

51- وخ���لل الن���دوة، ج���رى الرتكي���ز عل���ى اأهمية ال���دور الذي يق���وم به �سحاي���ا الأعم���ال الإرهابي���ة، وكذلك 
و�سائ���ط الإع���لم واملجتم���ع امل���دين و�سلطات املجتم���ع املحل���ي وال�سلط���ات الدينية، يف م���ا يتعلق بن���زع ال�سرعية 
ع���ن الإره���اب ومكافح���ة التط���رف العنيف. وت�سطل���ع �سبك���ة ال�سحفيني م���ن اأجل ال�س���لم والأم���ن يف اأفريقيا 
اأج���ل تي�س���ري الإب���لغ ع���ن ق�ساي���ا ال�س���لم  اأن�سئ���ت مب�ساع���دة الحت���اد الأفريق���ي م���ن  )NetPeace(، الت���ي 
والأم���ن م���ن جان���ب و�سائ���ط الإع���لم الأفريقي���ة، ب���دور مه���م يف تعزي���ز ذل���ك النه���ج ب���ني و�سائ���ط الإع���لم 
 وال�سحفي���ني يف اأفريقي���ا. كما ناق����ض امل�ساركون يف الن���دوة اإن�ساء �سبكة الرابط���ات الأفريقي���ة ل�سحايا الأعمال

الإرهابية.

جامعة الدول العربية

52- جامعة الدول العربية هي منظمة اإقليمية موؤلَّفة من 22 بلدا عربيا يف مناطق �سمال اأفريقيا والقرن الأفريقي 
وجن���وب غرب اآ�سيا وحْولها. والهدف الرئي�سي من اجلامعة هو "توثيق ال�سلت بني الدول امل�سارِكة فيها، وتن�سيق 
خططه���ا ال�سيا�سية، حتقيقًا للتع���اون بينها، و�سيانًة ل�ستقللها و�سيادتها، والنظ���ر ب�سفة عامة فى �سوؤون البلد 
العربية وم�ساحلها". ويف عام 1998 اعتمد الأع�ساء يف جامعة الدول العربية التفاقية العربية ملكافحة الإرهاب، 
م���ة ل�سمان األَّ تت�سامح احلكومات يف املنطقة م���ع اجلماعات التي ت�سّن هجمات اإرهابية يف البلدان العربية  امل�سمَّ
د الف�سل الثالث من اجلزء الثال���ث من التفاقية اأحكاما  اأو تدعمه���ا، ول م���ع الأفراد الذين يقومون بذل���ك. ويحدِّ
حلماي���ة ال�سهود )مب���ن يف ذلك ال�سحايا الذين هم من ال�سهود( واخلرباء، ي�سار اإليها مبزيد من التف�سيل لحقا 

يف هذه الوثيقة.
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رابطة جنوب اآ�سيا للتعاون الإقليمي

نة من ثمانية بلدان يف جنوب  53- رابط���ة جنوب اآ�سيا للتعاون الإقليم���ي هي منظمة اقت�سادية وجيو�سيا�سية مكوَّ
اآ�سيا واأع�ساء مراقبني.)5( وتهدف الرابطة اإىل تعزيز التنمية الجتماعية-القت�سادية والأمن اجلماعي يف منطقة 
جنوب اآ�سيا. ويف عام 1987 اعتمدت الدول الأع�ساء التفاقية الإقليمية لرابطة جنوب اآ�سيا للتعاون الإقليمي لقمع 
د تدابري �ساملة بهدف مكافحة الإرهاب يف منطقة جنوب اآ�سيا. ويف عام 2004 اعتمدت الدول  الإره���اب التي حتدِّ

الأع�ساء بروتوكوًل اإ�سافّيًا للتفاقية يتناول م�سائل تتعلق مبكافحة متويل الإرهاب.

منظمة الدول الأمريكية

ل  54- منظم���ة الدول الأمريكية هي منظمة حكومية دولية اإقليمية موؤلَّفة من 35 دولة يف القارة الأمريكية، وت�سكِّ
املنت���دى احلكومي ال�سيا�سي والق�سائ���ي والجتماعي الرئي�سي يف املنطقة. واإ�ساف���ًة اإىل ذلك، َمنحت املنظمُة 69 
دول���ة والحت���اد الأوروبي �سفَة مراقب دائ���م. ويف عام 1971، تفاو�س���ت الدول الأع�ساء ب�س���اأن اتفاقية تكفل منَع 
ومعاقبة الأعمال الإرهابية التي تاأخذ �سكل جرائم ذات اأهمية دولية تكون موجهة نحو الأ�سخا�ض وما يت�سل بتلك 
اجلرائم من ابتزاز؛ علمًا باأنَّ تلك التفاقية هي �سك اإقليمي ملكافحة الإرهاب يت�سمن اأحكاما ذات �سلة ب�سحايا 

الإرهاب.

تعاريف ومبادئ عامة

تعريف: �سحايا الإرهاب

55- حت���ى تك���ون القوانني وال�سيا�سات الوطنية من اأجل دعم �سحايا الإرهاب يف اإطار العدالة اجلنائية فّعالة، ل 
فة اأو قابلة للتحديد على نحو وا�سح �سمن  بد اأن تكون الأطراف التي يراد اأن ت�ستفيد من احلماية وال�سمانات معرَّ

ال�سيا�سات والقوانني واملمار�سات املوؤ�س�سية الوطنية.

فها ال�سك���وك القانونية  56- ولأغرا����ض هذا املن�س���ور، ي�سري م�سطلح "الإره���اب" عمومًا اإىل الأفع���ال التي تعرِّ
الدولية املتعلقة مبنع الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها.)6( وعند الإ�سارة اإىل اأمثلة وطنية اأو اإىل �سكوك اإقليمية 
اأو متع���ددة الأطراف قد يتباين نطاق التعريف، ب���ل اإنه يتباين بالفعل. ويف تلك احلالت ل بد، عند ال�سرورة، من 

د للم�سطلح �سمن ال�سياق الوطني اأو الإقليمي اأو املتعدد الأطراف املعني. التما�ض اإي�ساح ب�ساأن التعريف املحدَّ

ف  دة ب�ساأن حقوق ال�سحايا اأحكاما تعرِّ 57- ويف العديد من البلدان، تت�سمن القوانني اجلنائية اأو ت�سريعات حمدَّ
د ه���ذه الت�سريعات املبادئ املن�سو�ض عليها يف  �سحاي���ا اجلرمي���ة لأغرا�ض قانونها اجلنائي العام. وكثريا ما جت�سِّ
ف، يف الفقرة 1،  اإعلن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�سحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة، الذي يعرِّ
م�سطل���ح "ال�سحاي���ا" على اأنهم "الأ�سخا�ض الذين اأ�سيبوا ب�سرر، فرديا اأو جماعيا، مبا يف ذلك ال�سرر البدين اأو 

)5( اأفغان�ستان وباك�ستان وبنغلدي�ض وبوتان و�سري لنكا وملديف ونيبال والهند.

.http://www.un.org/terrorism/instruments 6( متاحة يف املوقع ال�سبكي(

www.un.org/en/terrorism/instruments.shtml
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العقلي اأو املعاناة النف�سية اأو اخل�سارة القت�سادية، اأو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�سا�سية، عن 
طري���ق اأفعال اأو حالت اإهمال ت�سكل انتهاكا للقوان���ني اجلنائية النافذة يف الدول الأع�ساء، مبا فيها القوانني التي 

م التع�سف الإجرامي يف ال�سلطة". حترِّ

���لع عل���ى تعري���ف اآخ���ر مل�سطل���ح "ال�سحي���ة" يف منط���وق الفق���رة 8 م���ن املب���ادئ الأ�سا�سية  58- وميك���ن الطِّ
واملب���ادئ التوجيهي���ة ب�س���اأن احل���ق يف النت�س���اف واجل���رب ل�سحاي���ا النته���اكات اجل�سيم���ة للقان���ون ال���دويل 
 حلق���وق الإن�س���ان والنته���اكات اخلط���رية للقان���ون الإن�س���اين ال���دويل، املرفق���ة بالق���رار 35/2005 للجنة حقوق 

الإن�سان:

 8- لأغرا�ض هذه الوثيقة، ال�سحايا هم الأ�سخا�ض الذين حلق بهم �سرر، اأفرادا كانوا اأو جماعات، مبا 
يف ذل���ك ال�سرر البدين اأو العقل���ي اأو املعاناة النف�سية اأو اخل�سارة القت�سادية اأو احلرمان بدرجة كبرية من 
التمت���ع بحقوقهم الأ�سا�سية، وذلك من خلل عمل اأو امتناع ع���ن عمل ي�سكل انتهاكا ج�سيما للقانون الدويل 
حلق���وق الإن�سان، اأو انتهاكا خطريا للقان���ون الإن�ساين الدويل. وعند القت�ساء، ووفقا للقانون املحلي، ي�سمل 
م�سطلح "�سحية" اأي�سًا اأفراد الأ�سرة املبا�سرة اأو من تعيلهم ال�سحية املبا�سرة، والأ�سخا�ض الذين حلق بهم 

�سرر اأثناء تدخلهم مل�ساعدة ال�سحايا املعر�سني للخطر اأو ملنع تعر�سهم للخطر.

ر اخلا�ض، دون تقدمي تعري���ف �سريح للإرهاب،  د املقرِّ ر اخلا�ض )A/HRC/20/14(، ح���دَّ 59- ويف تقري���ر املق���رِّ
الفئات الرئي�سية الأربع التالية من �سحايا الإرهاب: 

  �سحاي���ا الإره���اب املبا�س���رون: الأ�سخا�ض الطبيعيون الذي���ن ُقتلوا اأو عانوا من اإ�ساب���ة بدنية اأو نف�سية 
خطرية ب�سبب عمل اإرهابي.

  �سحاي���ا الإرهاب من الدرج���ة الثانية: الأ�سخا�ض الطبيعيون مّمن هم اأقرب���اء اإحدى �سحايا الإرهاب 
املبا�سرين اأو معالون منها.

  �سحاي���ا الإره���اب غري املبا�سرين: الأفراد الذين عانوا من اإ�ساب���ات ج�سدية اأو نف�سية خطرية كنتيجة 
غ���ري مبا�سرة لعمل اإرهاب���ي. وت�سمل هذه الفئ���ة: )اأ( اأفراد اجلمهور )مثل الرهائ���ن اأو املارة( الذين 
ُقتل���وا اأو اأُ�سيبوا جّراء ا�ستخدام القوة الفّتاكة �س���د اإرهابيني م�ستبه فيهم؛ و)ب( �سهود العيان الذين 
تعر�س���وا لأ�سرار نف�سية خطرية نتيجة م�ساهدتهم حلادث اإرهابي عنيف اأو يف اأعقابه مبا�سرة؛ و)ج( 
الأف���راد الذي���ن تعر�سوا للقوة التي ميكن اأن تكون فتَّاكة من جانب �سلطة عامة بعدما اعُتقد خطاأً اأنهم 
اإرهابي���ون م�ستب���ه فيهم؛ و)د( عم���ال الإنقاذ الذين يعان���ون من �سرر ج�س���دي اأو نف�سي خطري نتيجة 

م�ساركتهم يف عملية اإغاثة يف حالت الطوارئ.
  �سحاي���ا الإره���اب املحتملون: ي�سكل ال�سحاي���ا املحتملون لأعمال اإرهابية تق���ع يف امل�ستقبل فئة رئي�سية 

اأخرى، وذلك يف �سياق الرتويج لبيان �سامل للحقوق والواجبات الأ�سا�سية يف هذا املجال.")7(

ر اخلا����ض املعني بتعزيز وحماي���ة حقوق الإن�سان واحلري���ات الأ�سا�سية يف �سياق مكافح���ة الإرهاب: املبادئ الإطارية ل�سم���ان حقوق �سحايا  )7( تقري���ر املق���رِّ

الإرهاب الإن�سانية )A/HRC/20/14(، الفقرة 16.
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دًا للأط���راف الذين ينبغي اعتبارهم م���ن �سحايا الإرهاب لغر�ض  60- ول تت�سم���ن مذك���رة مدريد تعريفا حمدَّ
دة املو�سى بها يف املذكرة. ويبدو اأنَّ البتَّ ب�ساأن م���ا اإذا كان يجب تعريف �سحايا الإرهاب  تنفي���ذ املمار�س���ات اجليِّ

وكيفية ذلك هو اأمٌر مرتوك لتقدير فرادى الدول لدى تنفيذها التو�سيات.

�سا مفيدا لُنهج  61- ويت�سم���ن اجلزء الثالث من تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحاي���ا الأعمال الإرهابية ملخَّ
ا كان النهج املعتمد، ل بد اأن يكون الأفراد الذين  مقارنة خمتلفة �سوب تعريف م�سطلح "�سحايا الإرهاب".)8( واأيًّ
ف���ون �سم���ن �سحايا الإرهاب ويتلّقون الدعم على هذا الأ�سا�ض قابل���ني للتحديد ب�سهولة لأغرا�ض الت�سريعات  ُي�سنَّ
وال�سيا�س���ات والإج���راءات املحلية. ويف هذا ال�سدد، ل بد اأن مُينح كلُّ �سحية م���ن �سحايا الإرهاب جميَع احلقوق 
م���ة اإىل �سحاي���ا الإرهاب �سمن اإطار العدال���ة اجلنائية، مبا يف ذلك ال�سحاي���ا الذين لي�سوا من  واخلدم���ات املقدَّ
مواطن���ي البل���د الذي يتوىل التحقيق وامللحقة الق�سائية والف�س���ل يف الق�سية اأو ل يقيمون فيه. وجتري يف مو�سع 
لحق من هذه الوثيقة مناق�سُة احلاجة اإىل تغطية دولية عابرة للحدود ل�سحايا الإرهاب، وذلك حتديدًا يف اجلزء 

اخلام�ض املعني بالتعاون الدويل.

منع الإيذاء الثانوي وجتنُّبه

62- يتمث���ل اأحد مب���ادئ العدالة اجلنائية املقبولة عموم���ًا يف اأنَّ �سحايا اجلرمية، مبا فيه���ا الإرهاب، ينبغي األَّ 
ف الإيذاء الثانوي باأنه الإيذاء الذي ل ينتج مبا�سرة عن الفعل اجلنائي الذي اأحلق  يتعر�سوا للإيذاء الثانوي. وُيعرَّ

ال�سرر بال�سحية واإمنا يحدث من خلل رّد فعل املوؤ�س�سات والأفراد جتاه ال�سحية.)9(

د مل�سطلح "الإي���ذاء الثانوي"، حظي  63- ويف �سي���اق الأمم املتح���دة، عل���ى الرغم من عدم وج���ود تعريف حم���دَّ
ه���ذا املبداأ املهم بالعرتاف يف "املبادئ الأ�سا�سية واملب���ادئ التوجيهية ب�ساأن احلق يف النت�ساف واجلرب ل�سحايا 
النتهاكات اجل�سيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�سان والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ساين الدويل"، املرفق بقرار 
جلن���ة حقوق الإن�سان 35/2005. وين����ض القرار على اأنه "ينبغي اأن تكفل الدولة ا�ستم���ال قوانينها الداخلية، قدر 
الإمكان، على اأحكام تفر�ض اأن حتظى كل �سحية تتعر�ض لعنف اأو �سدمة باهتمام خا�ض ورعاية خا�سة، للحيلولة 

دون تعر�سها لل�سدمات جمددا اأثناء ما ُيتَّخذ من اإجراءات قانونية واإدارية لتحقيق العدالة وجرب ال�سرر".

64- وق���د �سلَّط املكتب ال�سوء، لدى ا�سطلعه باأعمال تتعلق ب�سحايا اجلرمية، على اأهمية منع الإيذاء الثانوي. 
د الناجون  فعل���ى �سبيل املثال، ت�س���ري تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحاي���ا الأعمال الإرهابية اإىل ما يل���ي: "يتكبَّ
م���ن الأعمال الإجرامية واأفراد اأ�سرهم خ�سائ���ر وي�سبحون اأكث �سعفا جراء الفعل الإجرامي. لذا يجب اأن يحمي 
الإطار املوؤ�س�سي للدولة، مبا فيه نظام عدالتها اجلنائية وهيئاتها الإدارية املكلَّفة مبهمة م�ساعدة ال�سحايا، هوؤلء 

ال�سحايا من اأيِّ اأعباء اإ�سافية ل داعي لها".)10(

رات واجلرمية، تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية )فيينا، 2012(، ال�سفحات 32-15. )8( مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

)9( جمل����ض اأوروب���ا، التو�سية Rec(2006)8 التي قدمتها جلنة الوزراء اإىل الدول الأع�ساء ب�ساأن م�ساعدة �سحايا اجلرمية، بعدما اعتمدتها جلنة الوزراء يف 

14 حزيران/يونيه 2006.
)10( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية، الفقرة 65.
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مة اأوًل-  مقدِّ

65- ول ميك���ن اإيف���اء اأهمية احلاجة اإىل جتنب ومنع الإيذاء الثانوي ل�سحايا اجلرمية، مبا يف ذلك الإرهاب، يف 
ها من التنويه؛ وينبغ���ي اأن يكون ذلك هدفًا اأ�سا�سي���ا لأيِّ نظام قانوين اأو نظام  اإط���ار تداب���ري العدالة اجلنائية حقَّ
للعدال���ة اجلنائي���ة يت�سم بالفّعالية. ويدعم هذا الهدف امللحظات الواردة يف ه���ذه الوثيقة، وينبغي اأن يكون مبداأ 
ت�سرت�سد به احلكومات التي ت�سعى اإىل و�سع قوانني و�سيا�سات وممار�سات وتدابري دعٍم موؤ�س�سي يف جمال العدالة 

اجلنائية تت�سم باملزيد من الفّعالية ل�سالح �سحايا الإرهاب.

دعم حقوق الإن�سان و�سيادة القانون

���ل اأح���د املب���ادئ الأ�سا�سية يف ال�سك���وك الدولية يف جم���ال مكافحة الإرهاب ودعم حق���وق الإن�سان يف  66- يتمثَّ
�س���رورة ال�سط���لع بالتحقيقات وامللحقات اجلنائية املت�سلة بالإرهاب على نح���و يتوافق توافقا تاما مع املعايري 

والقواعد الدولية املتعلقة ب�سيادة القانون وحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

67- وقد تناول املكتب، يف العديد من من�سوراته ب�ساأن امل�ساعدة التقنية، حقوق الإن�سان ل�سحايا و�سهود الإرهاب 
د طابع تلك احلقوق ونطاقها وتطبيقها.)11( فعلى  وكذلك املتهمني، يف الإجراءات اجلنائية املت�سلة بالإرهاب، وحدَّ

�سبيل املثال، تن�ض تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية على ما يلي: 

ده املعايري الدولي���ة والإقليمية مرارا وتك���رارا، ل ُيِخلُّ العرتاف بحق���وق ال�سحايا باأيٍّ من  وبح�س���ب م���ا توؤكِّ
َعى عليه���م. وغني عن البيان اأنَّ من ح���ق ال�سخ�ض املتهم اأن يح�سل عل���ى حماكمة عادلة بغ�ضِّ  حق���وق املدَّ
النظ���ر ع���ن ال�ستن���كار العام. ... ولك���ي يت�سنى �سمان حماكمة عادل���ة، يجب اإيلء اهتم���ام خا�ض لتحقيق 
الت���وازن ب���ني احلماية ال�سرورية جدا حلق���وق املتهم من ناحية—مبا فيها افرتا�ض ال���رباءة وتكافوؤ و�سائل 

دة النوعية—وحقوق ال�سحايا من الناحية الأخرى.)12( الدفاع والو�سول اإىل خدمات دفاع جيِّ

، فاإنَّ املبداأ املذكور اأع���له ينطبق على حقوق �سحايا الإرهاب والأ�سخا����ض املتَهمني بارتكاب هذه  68- وم���ن ث���مَّ
الأعمال على حد �سواء. وهو يقت�سي من الدول اأن توازن بعناية بني م�سالح وحقوق كل من هذه الأطراف وتدعمها 

مبوجب القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية لديها.

ر التحليل الوارد يف من�س���ورات املكتب ال�سابقة ب�ساأن الآثار املرتبطة  69- ولي����ض املق�س���ود يف هذا املن�سور اأن ُيكرَّ
با�ستجاب���ات العدال���ة اجلنائية ل�سحايا الإره���اب من حيث حقوق الإن�س���ان و�سيادة القانون �سم���ن �سياق العدالة 
اجلنائي���ة. وم���ع ذلك، يعاد التاأكيد هنا عل���ى الأهمية الأ�سا�سية للنهج القائم على �سي���ادة القانون وحقوق الإن�سان 
الة للعدالة اجلنائية اأثن���اء التحقيق يف اجلرائ���م ذات ال�سلة بالإرهاب  ل لأيِّ ا�ستجاب���ة فعَّ بو�سف���ه عن�س���را مكمِّ

وملحقة مرتكبيها.

ي للإرهاب، �سل�سل���ة كتيب���ات العدال���ة اجلنائية )من�س���ورات الأمم املتح���دة، رقم ���ب اإر�س���ادي ب�س���اأن تداب���ري العدال���ة اجلنائي���ة يف الت�س���دِّ  )11( انظ���ر ُكتيِّ

رات واجلرمية، حق���وق الإن�سان وتدابري العدالة  املبي���ع A.09.IV.2(؛ وتداب���ري العدالة اجلنائي���ة لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية؛ ومكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
ي للإرهاب، منهاج تدريب قانوين ملكافحة الإرهاب، النميطة 4 )فيينا، 2014(. اجلنائية للت�سدِّ

)12( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية، الفقرتان 64 و65.
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مة مقدِّ

70- اتخذت العديد من البلدان، كجزء من الأطر القانونية واأطر العدالة اجلنائية الوطنية لديها، تدابري قانونية 
وموؤ�س�سية لتقدمي خدمات الدعم املنا�سبة ل�سحايا اجلرمية. ويف العديد من احلالت، ي�سمل ذلك خدمات الدعم 

ل�سالح �سحايا اجلرمية املرتبطة بالأعمال الإرهابية.

71- وتتباي���ن احتياجات ال�سحايا تباينا كبريا رهنا بظروفهم الفردية، وتتطور مبرور الوقت، من الأجل الفوري 
بع���د وق���وع احلادث الإرهاب���ي مبا�سرة حتى الأجل���ني املتو�سط والطوي���ل.  ول بد من تلبية الحتياج���ات، من قبيل 
الدع���م الطبي واملايل والنف�سي والوجداين وكذلك احل�سول على املعلومات قبل العملية اجلنائية واأثناءها وبعدها 
م���ن خلل ا�ستجابة حكومية �ساملة ومتكاملة وبالتن�سيق الت���ام مع جهات تقدمي خدمات الدعم العامة اأو اخلا�سة 

الأخرى.

72- ويف بع�ض احلالت ميكن اأن يكون هناك تباين كبري بني الأفراد والهيئات املعنية بتلبية احتياجات ال�سحايا 
م���ن حيث عدده���ا ومواردها ودرجة التن�سيق يف ما بينه���ا. ول بد للجهود التي تبذلها الهيئ���ات امل�سوؤولة، كي تكون 
بون تنفيذ ال�سيا�سات واملمار�سات. ويكت�سي التن�سيق  دًا واأن يتوىل اأخ�سائيون مدرَّ قة تن�سيقًا جيِّ فّعالة، اأن تكون من�سَّ
بني جميع هيئات اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية والهيئات ذات ال�سلة )مثل الرعاية الجتماعية( املعنية بجميع 

مراحل رحلة ال�سحايا عرب نظام العدالة اجلنائية اأهمية بالغة ويوؤدي دورا مهما يف منع الإيذاء الثانوي.

73- و�ست�سف���ر التداب���ري الرامية اإىل احلّد من املتطلب���ات اأو احلواجز البريوقراطي���ة اأو الإدارية غري ال�سرورية 
ع���ن تقلي�ض ال�سغ���ط النف�سي والقلق اللذين كثريا ما يتعر�ض لهما ال�سحاي���ا واأ�سرهم اأثناء التحقيقات اجلنائية 

واملحاكمات.

74- وينبغي للدول اأن تنظر يف تكليف هيئة اأو هيئات �سمن قطاع العدالة اجلنائية بامل�سوؤولية الرئي�سية عن تنفيذ 
وتن�سي���ق ال�سيا�سات واملمار�س���ات الوطنية املتعلقة بحماية �سحايا الإرهاب ودعمه���م. وينبغي اأن ت�سمن ال�سلطات 
التع���اون والتن�سي���ق الفّعالني وامللئمني ما ب���ني جميع الهيئات احلكومي���ة املعنية واملجتمع امل���دين واملنظمات غري 
احلكومية امل�سوؤولة عن تقدمي امل�ساعدة لل�سحايا ولأ�سرهم اأو امل�ساِركة فيه. ويف العديد من احلالت، ميكن اأن يتم 

حتديد الأدوار والتن�سيق وتبادل املعلومات بني الهيئات احلكومية ذات ال�سلة يف مذكرة تفاهم اأو ترتيب مماثل.

75- وينبغي للدول اأن ت�سمن ح�سول جميع الهيئات احلكومية امل�سوؤولة عن تقدمي امل�ساعدة والدعم اإىل ال�سحايا 
عل���ى م���ا يكفي من التموي���ل واملوارد لل�سطلع بهذه الوظائ���ف. وينبغي و�سع خطط ب�س���اأن اتخاذ تدابري وتقدمي 
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ى جميع الأفراد  الدع���م يف حالت الط���وارئ وكذلك امل�ساعدة امل�ستمرة ل�سحايا الأعمال الإرهابية. وينبغي اأن يتلقَّ
املعني���ني بالتعام���ل مع ال�سحايا ما يكفي من التدريب املتخ�س�ض، مع الرتكيز ب�سورة خا�سة على ال�سحايا الأكث 
�سعف���ا. وينبغ���ي النظر يف اإجراء مترينات تدريبية وطنية قائمة عل���ى املحاكاة على اأ�سا�ض منتظم من اأجل اختبار 
وتقيي���م ا�ستجابات الهيئات احلكومية وجمموعات املجتم���ع املحلي واملنظمات غري احلكومية املعنية بدعم �سحايا 

الإرهاب.

76- وينبغ���ي لل���دول اأن ت�سع �سيا�س���ات وطنية واأن تر�سي اأط���رًا قانونية يف ما يتعلق بتق���دمي اخلدمات لل�سحايا 
وبحقوقهم واأن تعتمد، اإذا اقت�ست ال�سرورة، مبادئ توجيهية من اأجل تنفيذ تلك القوانني وال�سيا�سات.)13( وي�سهم 
�َس���نُّ الت�سريع���ات ب�ساأن حقوق ال�سحايا يف متكني �سحايا الإرهاب، وهو يف حد ذاته ر�سالة فّعالة ملكافحة التطرف 
العني���ف والإره���اب. واإ�سافًة اإىل ذلك، فه���و يزيد من �سفافية الهيئات العمومية وي�ساع���د على بناء الثقة يف نظام 
العدال���ة اجلنائية و�سيادة القانون. وع���لوة على ذلك، يزيد دمج احلقوق القانوني���ة ل�سحايا الإرهاب يف القانون 

قة ب�سورة مت�سقة يف جميع احلالت. الوطني من احتمال اأن تكون تلك احلقوق متاحة ومطبَّ

77- وتتمث���ل نقط���ة النطلق الأّولية للحكوم���ات الراغبة يف و�سع وتنفيذ �سيا�سات وطني���ة فّعالة واإطار ت�سريعي 
وموؤ�س�س���ي يف م���ا يتعلق ب�سحاي���ا الإرهاب يف اإجراء ا�ستعرا����ض اأو حتليل فجوات لل�سيا�س���ات والقوانني والقدرات 
دة الدولية املع���رتف بها. وينبغ���ي لذلك ال�ستعرا����ض، الذي ميكن  املوؤ�س�سي���ة القائم���ة مقارن���ًة باملمار�س���ات اجليِّ
د اأيَّ اإ�سلحات لزمة لتعزيز الدعم  مي امل�ساعدة التقني���ة، اأن يحدِّ ال�سط���لع ب���ه مب�ساعدة خرباء دوليني اأو مقدِّ
وامل�ساع���دة لأولئ���ك ال�سحايا �سمن اإط���ار العدالة اجلنائية. ويبنيِّ الر�سم البياين يف املرف���ق الأول بع�ض العنا�سر 
م نهجا حمتمل من اأجل و�سع اأطر  الرئي�سي���ة لإطار فّعال لدعم �سحايا الإره���اب يف �سياق العدالة اجلنائية، ويقدِّ

�سيا�ساتية وقانونية وطنية.

ر التدريب ب�ساأن  78- وبع���د تنفيذ ال�سيا�سات والقوانني والتداب���ري املوؤ�س�سية اجلديدة، ينبغي للحكوم���ات اأن توفِّ
امل�سائ���ل ذات ال�سل���ة بال�سحايا لفائدة الأخ�سائي���ني املمار�سني يف جمال العدالة اجلنائي���ة واجلهات الفاعلة يف 
جم���ال دعم ال�سحايا، عن���د القت�ساء، بال�سرتاك مع جه���ات تقدمي امل�ساعدة التقني���ة ذات ال�سلة. وعلوة على 
ذل���ك، ينبغي اإر�س���اء اآليات من اأج���ل الر�سد والتقيي���م امل�ستمرين لفعالية تل���ك التدابري. وينبغ���ي لآليات الر�سد 
وال�ستعرا����ض تلك اأن ت�سمل فر�س���ًا من اأجل اإجراء امل�ساورات مع ال�سحايا ورابط���ات ال�سحايا واجلهات الفاعلة 

ذات ال�سلة الأخرى يف املجتمع املدين وتلّقي تعقيباتهم يف هذا اخل�سو�ض.

79- وميك���ن تنفي���ذ تلك امل�ساورات م���ن خلل اإجراء ح���وار منتظم مع ال�سحاي���ا و/اأو رابط���ات ال�سحايا و/اأو 
غريها من املنظمات التمثيلية واملنظمات التي تركز على ال�سحايا للتما�ض الآراء ب�ساأن و�سع اأو تنفيذ الت�سريعات 
وال�سيا�س���ات واملمار�س���ات املتعلقة بحقوق ال�سحايا يف اإطار نظام العدال���ة اجلنائية. وتتمثل اإحدى الآليات املمكنة 
الت���ي تكفل بلوغ هذا اله���دف يف اإن�ساء جلنٍة اأو جمموعٍة متعددِة التخ�س�سات تلتقي بانتظام ملناق�سة امل�سائل ذات 
ال�سل���ة بال�سحاي���ا، وحل امل�سكلت بطريقة مبتكرة، وتقدمي التو�سي���ات اإىل وا�سعي ال�سيا�سات. وينبغي النظر يف 

.)A/HRC/20/14( ر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب )13( انظر تقرير املقرِّ
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تعي���ني موظ���ف رفيع امل�ستوى من قط���اع العدالة رئي�سًا لتلك اللجنة اأو املجموعة من اأج���ل زيادة اإبراز امل�سائل ذات 
ال�سلة بال�سحايا وتي�سري اإدخال التغيريات ال�سيا�ساتية اأو الت�سريعية اللزمة �سمن قطاع العدالة.

قني اأو �سباط ات�س���ال يف جمال دعم ال�سحايا داخ���ل هيئات العدالة  80- وم���ن �س���اأن تعيني اأخ�سائي���ني اأو من�سِّ
اجلنائي���ة اأن يعزز التوا�س���ل والتفاهم بني تلك الهيئات وال�سحايا ورابطات ال�سحاي���ا والأطراف الفاعلة الأخرى 
ق���ني اأو �سباط الت�سال املعنيني بال�سحايا اأن  ذات ال�سل���ة يف املجتمع املدين. وينبغي لهوؤلء الأخ�سائيني اأو املن�سِّ
دة وكذلك، عند القت�ساء، حتدي���د ال�سيا�سات والنُّهج التي  يجتمع���وا بانتظام ل�ستعرا����ض وتبادل املمار�سات اجليِّ
م اإىل ال�سحايا، من خلل الت�ساور الدائم م���ع ال�سحايا ورابطات ال�سحايا واجلهات الفاعلة  ز الدعم املقدَّ �ستع���زِّ
عي العام اأن يكفل  الأخ���رى يف املجتمع املدين. وميكن للأخ�سائ���ي امل�سوؤول عن م�ساعدة ال�سحايا داخل مكتب املدَّ
تعزيز �سبل الحتكام اإىل العدالة من خلل اإحاطة ال�سحايا بجل�سات املحكمة، وامل�ساعدة على اإعداد ال�سحايا كي 

يكونوا �سهودا اأثناء املحاكمة، و�سمان اأن يكون لل�سحايا �سوٌت م�سموع يف جل�سات اإ�سدار الأحكام.

الوليات املتحدة الأمريكية

م  81- يف الولي���ات املتح���دة الأمريكية، اأن�ساأ مكت���ُب التحقيقات الحت���ادي مكتَب م�ساعدة ال�سحاي���ا الذي يقدِّ
خدم���ات اإىل �سحاي���ا جمي���ع اأنواع اجلرائ���م الحتادية. وي�سرف مكت���ب م�ساعدة ال�سحايا عل���ى برنامج الإرهاب 
م  والولي���ات الق�سائي���ة اخلا�سة الذي يعمل ح�سرا م���ع �سحايا الإرهاب والإ�سابات اجلماعي���ة. والربنامج م�سمَّ
خ�سي�س���ا مل�ساعدة ال�سحايا امل�سابني ب�سدمات نف�سية ح���ادة وي�سّم فريقًا اأمنيًا جويًا ميكن اأن ُيح�سد للرد على 
الهجم���ات الوا�سعة النط���اق داخل الوليات املتحدة وخارجها. وخلل حماكم���ات اجلرائم الإرهابية �سد مواطني 
م وزارة العدل، من خ���لل مكتب العدالة من اأجل �سحاي���ا الإرهاب يف اخلارج  الولي���ات املتحدة يف اخل���ارج، تقدِّ

التابع لها، املعلومات والدعم اإىل ال�سحايا.

ق واحد على  82- وعلى ال�سعيد الوطني، يوجد يف كل مكتب من مكاتب املّدعني العاّمني يف الوليات املتحدة من�سِّ
الأقل لل�سحايا وال�سهود ل�سمان اأن ُيخَطر ال�سحايا على النحو ال�سحيح مبواعيد املحكمة ومل�ساعدة املّدعي العام 

يف ق�سايا الإرهاب التي ُتنظر يف الوليات املتحدة.

د املعايري  83- وينبغ���ي دمج هذه الإجراءات واملمار�سات يف القوانني وال�سيا�س���ات واملمار�سات الوطنية التي حتدِّ
الدني���ا ملعامل���ة ال�سحايا من اأجل تي�سري احت���كام ال�سحايا اإىل العدالة على نحو فّع���ال ومت�سق يف جميع احلالت. 
وينبغ���ي للدول اأن تنظر يف توف���ري اأحدث املبادئ التوجيهي���ة والربوتوكولت ب�ساأن ال�سيا�س���ات واملمار�سات جلميع 

موظفي جهاز العدالة اجلنائية املعنيني بالتعامل مع �سحايا الإرهاب.

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واآيرلندا ال�سمالية

84- اعرتف���ت دائ���رة الّدعاء امللكية يف اململكة املتح���دة لربيطانيا العظمى واآيرلن���دا ال�سمالية مبحورية واأهمية 
ال�سحاي���ا وحقوقهم يف معاي���ري اجلودة الأ�سا�سية اخلا�س���ة بالدائرة، البالغ عددها 12 معي���ارا،)14( وهي املعايري 
د الأعمال الرئي�سية للدائرة وتبنيِّ الطريقة التي ينبغي اأن ت���دار بها تلك الأعمال. وين�ض معيار اجلودة  الت���ي حت���دِّ

. www.cps.gov.uk/consultations/cqs_policy.pdf 14( متاحة يف املوقع ال�سبكي(
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الأ�سا�سي 8 على �سرورة اأن جتري الدائرة تقييمًا لحتياجات ال�سحايا وال�سهود، وتبقيهم على علم ب�سري ق�سيتهم، 
وت�ساعدهم على الإدلء ب�سهادتهم على اأف�سل وجه ممكن. وين�ض معيار اجلودة الرئي�سي 9 على �سرورة اأن ت�سرح 

الدائرة لل�سحايا الأ�سباَب التي جعلتها َتُردُّ دعاوى اأو ُتدِخل تعديلت جوهرية على التهامات.

ثة من مدّون���ة للممار�سات اخلا�سة  85- وتاأ�سي�س���ا عل���ى معايري اجلودة الأ�سا�سي���ة، اأ�سدرت الدائرة ن�سخة حمدَّ
م  ثة تعريفا اأو�سع نطاق���ا مل�سطلح ال�سحية بحيث ي�سم���ل اأيَّ �سخ�ض قدَّ ن���ة املحدَّ ب�سحاي���ا اجلرمي���ة. وت�سمل املدوَّ
�ض ب�سكل مبا�سر لت�س���رف جنائي يف اإطار املعي���ار الوطني لت�سجيل  م با�سم���ه ادعاء اإىل ال�سرطة باأن���ه تعرَّ اأو ُق���دِّ
اجلرائ���م. كما ي�سمل هذا التعري���ف الأقارب املنكوبني، ووالدْي ال�سحية الذي يق���ّل عمره عن 18 عاما، واملتحدث 

با�سم الأ�سرة، واملن�ساآت التجارية التي لديها جهة ات�سال م�سّماة.

86- وينبغ���ي اأن ي�سم���ل الفريق املتعدد التخ�س�سات املعني بالت�سدي للأزمات اأخ�سائيني يف الرعاية الطبية يف 
ح���الت الطوارئ واأخ�سائيني يف الرعاية يف حالت ال�سدمات النف�سي���ة وم�ست�سارين لتخفيف الأ�سى واأخ�سائيني 

بني تدريبا خا�سا. قني مدرَّ اجتماعيني وحمقِّ

اإ�سبانيا

خ 22 اأيلول/�سبتم���رب 2011 ب�ساأن الع���رتاف ب�سحايا  87- يف اإ�سباني���ا، بع���د اعتم���اد القان���ون 2011/29 امل���وؤرَّ
الإره���اب وحمايته���م حماية �ساملة، اأُن�سئت املديرية العامة لدعم �سحايا الإرهاب. وجتمع هذه الهيئة الفريدة من 
نوعه���ا امل�سوؤول���ني عن تقدمي اخلدمات املختلفة املرتبطة بدعم �سحايا الإره���اب، وت�سم وحدة للتعوي�ض واملعونة، 
���ق م���ع مكتب املعلومات وامل�ساعدة ل�سحاي���ا الإرهاب التابع للمحكمة العليا الوطني���ة. وهي م�سوؤولة اأي�سًا عن  وتن�سِّ

التن�سيق مع �سحايا الأعمال الإرهابية واأفراد اأ�سرهم وم�ساعدتهم وتوجيههم.)15(

جنوب اأفريقيا

م امل�ساع���دة اإىل �سحايا  88- توج���د داخ���ل �سلطة النياب���ة العامة الوطنية يف جن���وب اأفريقيا وح���دة خا�سة تقدِّ
اجلرمي���ة وال�سهود عليها بالتن�سيق مع عدد من اأ�سح���اب امل�سلحة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية. وعلوة 
عل���ى ذل���ك، ا�سرتعت وزارُة العدل والتطوير الد�ستوري ميثاَق اخلدمة من اأجل �سحايا اجلرمية يف جنوب اأفريقيا 

لتمكني ال�سحايا وال�سهود من الحتكام اإىل العدالة.

89- وينبغ���ي، كلما اأمكن، اأن تتاح خدم���ات الدعم تلك داخل املوؤ�س�سات احلكومية. ومع ذلك، اإذا مل ميكن ذلك 
لأيٍّ �سب���ب من الأ�سباب، ينبغي النظر يف اإمكانية اأن تربم املوؤ�س�سات احلكومية مذكرات تفاهم اأو اتفاقات مماثلة 
 م���ع رابط���ات �سحاي���ا الإره���اب اأو املنظمات غري احلكومي���ة التي تتمتع بخ���ربة كبرية وم�سهود به���ا يف توفري تلك 

اخلدمات.

. www.interior.gob.es 15( متاحة يف املوقع ال�سبكي(
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ز هذه املمار�سة اجليِّدة من خلل تقا�سم جمي���ع املعلومات املتاحة ذات  90- وينبغ���ي للحكومات اأن تتعاون وتع���زِّ
ال�سلة مع الكيانات املعنية العامة اأو اخلا�سة من خلل عقود اأو مذكرات تفاهم ترمي اإىل تقدمي امل�ساعدة والدعم 

ل�سحايا الإرهاب يف اخلارج.

اآيرلندا
م الدعم وامل�ساعدة  91- دائ���رة م�ساعدة ال�سائ���ح الآيرلندية عبارة عن خدم���ة جمانية و�سّرية متخ�س�سة تق���دِّ
الفوريني لل�سائحني الذين ي�سبحون من �سحايا اجلرمية. وتتوىل رعايَة اخلدمة كياناٌت بارزة من القطاعني العام 

واخلا�ض ترتبط باخلدمات ال�سياحية.

املمار�شات اجليِّدة
   ينبغ���ي لل���دول اأن ت�سع، بالت�س���اور مع ال�سحايا واملجتم���ع املدين ورابطات ال�سحاي���ا واخلرباء املعنيني، 
ا�سرتاتيجي���ات و�سيا�س���ات وت�سريعات حكومية م���ن اأجل توفري ا�ستجابات فّعالة لدع���م �سحايا الإرهاب 

�سمن اإطار العدالة اجلنائية.
قني اأو �سباط ات�س���ال يف جمال تقدمي الدعم لل�سحايا  ن وجود اأخ�سائيني اأو من�سِّ    ينبغ���ي لل���دول اأن توؤمِّ

�سمن هيئات العدالة اجلنائية.)اأ(
   ينبغ���ي للدول اأن ت�س���ع الإجراءات واملمار�سات، من اأجل اأمور مثل حتديد الإجراءات الفورية التي ينبغي 
اتخاذه���ا والهيئ���ات امل�سوؤول���ة عن كل تدخ���ل، التي يتعني على هيئ���ات اإنفاذ القان���ون والعدالة اجلنائية 

اّتباعها لدى الرّد على اأعمال الإرهاب، وخ�سو�سا يف ما يتعلق بال�سحايا املحتملني.
   ميكن اأن ت�ساعد ال�ستعانة بالأفرقة املتعددة التخ�س�سات لل�ستجابة للأزمات على الرتويج لنهج يركز 
عل���ى ال�سحايا. وينبغي للدول اأن تكون م�ستع���دة، من منظور مهني وا�سع النطاق، للتعامل مع احتياجات 

ال�سحايا واأ�سرهم يف الفرتة التي تلي الهجوم الإرهابي مبا�سرة.)ب(
   ينبغ���ي لل���دول اأن تكف���ل اإمكانية ح�س���ول ال�سحايا، وفق���ا لحتياجاته���م، على خدمات الدع���م ال�سّرية 

لل�سحايا، بدون مقابل، قبل الإجراءات اجلنائية واأثناءها وبعدها بوقت منا�سب.
   ينبغ���ي اأن تت���اح ل�سحايا الإره���اب �سبل احل�سول جمانا عل���ى خدمات الرتجمة التحريري���ة اأو ال�سفوية 

اللزمة من اأجل التوا�سل بفّعالية مع الهيئات امل�سوؤولة من دولة اأخرى.

 European Commission, Directorate General for Justice, Guidance document related to the transposition and)اأ(

 implementation of directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing
 minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council framework decision

.2001/220/JHA (Brussels, December 2013)

)ب( جمل����ض اأوروبا، "املب���ادئ التوجيهية ب�ساأن حماية �سحايا الأعمال الإرهابية"، التي اعتمدتها جلن���ة الوزراء يف 2 اآذار/مار�ض 2005 يف الجتماع 

دة مل�ساعدة �سحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�سرة ويف الإجراءات اجلنائية. ال�917 لنّواب الوزراء. مذكرة مدريد حول املمار�سات اجليِّ
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ثالثاً- تقدمي امل�شاعدة والدعم ل�شحايا الإرهاب اأثناء 
التحقيقات واملالحقات الق�شائية

مة مقدِّ

م توجيهات مفيدة  92- هن���اك عدد من ال�سك���وك والرتتيبات الدولية والإقليمي���ة واملتعددة الأطراف التي تق���دِّ
دة وال�سمات التي يج���ب اأن تكون حا�س���رة يف التحقيقات وامللحق���ات الق�سائية املت�سلة  ب�س���اأن املمار�س���ات اجليِّ
بالإرهاب. وت�سمل هذه امل�سادر توجيهات وتو�سيات الحتاد الأوروبي وجمل�ض اأوروبا؛ ومذكرة تفاهم الرباط حول 
دة لعملية مكافح���ة الإرهاب الفّعالة يف قطاع العدالة اجلنائية؛ ومذك���رة مدريد حول املمار�سات  املمار�س���ات اجليِّ
دة مل�ساعدة �سحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�سرة ويف الإجراءات اجلنائية، اخلا�سة باملنتدى العاملي ملكافحة  اجليِّ
ر اخلا�ض للأمم املتحدة )A/HRC/20/14(؛ وحتدد تلك امل�سادر، يف جملة اأمور، عوامل من  الإرهاب؛ وتقرير املقرِّ

قبيل ح�سن التوقيت واملو�سوعية وال�سمولية وال�سفافية وامل�ساءلة.

93- وم���ن منظور ال�سحايا، فاإنَّ الفرتة التي تعقب الهج���وم الإرهابي مبا�سرة هي فرتة بالغة امل�سقة وال�سعوبة. 
ل الآثار البدنية والنف�سية املبا�سرة الناجمة عن حدث  فبالن�سبة اإىل العديد من ال�سحايا واأ�سرهم، اإ�سافًة اإىل حتمُّ
ينط���وي عل���ى �سدمة والتكيف مع الرتب���اط ال�سديد الذي ي�سي���ب حياتهم الطبيعية، ُيحتم���ل اأن متثِّل الإجراءات 
اجلنائي���ة اللحقة لقاءهم الأول ب�سلطات اإنفاذ القانون والعدالة اجلنائية، وهو اأمر ميكن اأن يكون جتربة مرهقة 

يف حد ذاته.

قني واملّدعني العاّمني للتفاعل م���ع ال�سحايا مبراعاة  94- ويف ظ���ل ه���ذه الظروف، يجب اأن تت�سم معاجل���ة املحقِّ
امل�ساعر والتفّهم من اأجل جتنُّب احتمال تعري�ض ال�سحايا ملزيد من ال�سغوط النف�سية والإيذاء الثانوي.

95- وينبغ���ي تقيي���م احتياجات ال�سحايا واإبلغهم بحقهم يف احل�سول عل���ى خدمات الدعم وم�ساعدتهم، عند 
القت�ساء، على ترتيب الإحالت امللئمة. وميكن اأن يكون ا�ستخدام و�سائط الإعلم اجلماهريي و�سبكات التوا�سل 
الجتماع���ي، وغ���ري ذلك من جماعات الدعم اأو جمموع���ات املجتمع املحلي، عظيم الفائ���دة والفّعالية يف ا�ستبانة 

دة وتعريف ال�سحايا بوجودها وبكيفية الو�سول اإليها. خدمات الدعم املحدَّ

قني يف جمال اإنف���اذ القانون واملّدعني  96- وم���ن امله���م اأن تتم، طوال اإج���راءات العدالة اجلنائية، توعي���ة املحقِّ
العاّم���ني والق�س���اة وغريهم م���ن الأخ�سائي���ني املمار�سني يف جم���ال العدالة اجلنائي���ة، وكذل���ك اأخ�سائيي دعم 
ال�سحاي���ا، باأهمي���ة تلّقي التدريب عل���ى ال�سرتاتيجيات املنا�سب���ة وتطبيقها من اأجل التفاعل م���ع ال�سحايا وتلبية 

دة اإىل اأق�سى مدى ممكن. احتياجاتهم املحدَّ
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97- وينبغ���ي اأن ُتتخ���ذ دائما التداب���ري الكافية من اأجل ال�سلم���ة اجل�سدية لل�سحايا، وخ�سو�س���ا اأولئك الذين 
�سُيطل���ب منهم الإدلء ب�سهاداتهم اأثناء املحاكمة. وم���ن اأجل جتنُّب خطر الحتكاك املبا�سر بني ال�سحايا واجلناة 
املزعوم���ني اأو تقليل���ه اإىل احلد الأدنى، ل بد من اتخاذ التدابري املنا�سبة عل���ى مدى الإجراءات اجلنائية، وخا�سة 

داخل القاعة التي �ستجري فيها املحاكمة.

ر لهم بيئة داعمة ومتكينية خلل جميع مراحل  98- وتوجد حاجة اإىل اأن مُينح ال�سحايا ال�سعور بالإدماج واأن ُتوفَّ
الإج���راءات اجلنائي���ة. ذل���ك اأنَّ توقعات ال�سحاي���ا يف ما يتعلق بنتائ���ج العملية اجلنائية، وافتقاره���م اإىل املعرفة 
القانوني���ة، وحاجته���م امل�ستمرة اإىل معلومات ح�سنة التوقي���ت ودقيقة ب�ساأن عملية امللحق���ة الق�سائية، وم�ساركة 
و�سائ���ط الإعلم خلل عملي���ة املحاكمة، ميكن اأن توؤدي جميعها اإىل الإيذاء الثان���وي لل�سحايا ما مل ُتتخذ تدابري 

فّعالة من اأجل دعمهم وحمايتهم.

99- وعل���ى الرغ���م من اأنَّ النظ���م القانونية الوطنية، تت�سم���ن اأحكامًا تقّر مب�ستويات وطرائ���ق خمتلفة مل�ساركة 
ال�سحاي���ا، ينبغي اأن تاأخذ جميُع تلك التدابري يف اعتبارها ال�سحايا ذوي الحتياجات اخلا�سة اأو الذين يحتاجون 
اإىل تداب���ري حماي���ة ج�سدية، على �سبيل املثال عندما يكون ال�سحي���ة �ساهدا يف املحاكمة اجلنائية، واأن تويل هوؤلء 

ال�سحايا اهتماما خا�سا.

ون و/اأو �سباط الت�س���ال بال�سحايا يف مرحلة مبكرة من  عون العامُّ 100- وينبغ���ي، حيثم���ا اأمكن، اأن يلتق���ي املدَّ
ل اأن يكون ذلك  الإجراءات ل�سرح الق�سية والإجابة عن الأ�سئلة حول دور كل منهم وحول العملية الق�سائية، وُيف�سَّ
با�ستخ���دام م�سطلحات غري قانونية. وينبغي اأن تتاح الفر�سة لل�سحايا، عند الطلب، للّطلع على مبنى املحكمة 

الذي �سُتجرى فيه املحاكمة.

101- ويف احل���الت التي يتعني فيه���ا على املّدعني العاّمني اتخاذ قرار ب�ساأن جوان���ب ح�سا�سة يف �سري الق�سية، قد 
���ل اأن يكونوا مدعومني مبمثل قانوين اأو �سخ�ض معني  ل يواف���ق علي���ه ال�سحايا، ينبغي اأن ُيبلَّغ ال�سحايا )الذين ُيف�سَّ
بالدعم( على وجه ال�سرعة بالأ�سباب الكامنة وراء هذا القرار وبحقوقهم يف املراجعة اأو اأ�ساليب النت�ساف الأخرى.

ُثل ل�سماع احلكم، ينبغي ال�سماح لل�سحايا بتقدمي  َعى عليه يف املحاكمة ومَيْ 102- ويف احلالت التي ُيدان فيها املدَّ
بيان اإىل املحكمة لإحاطة القا�سي الذي ي�سدر احلكم باأثر اجلرمية فيهم اأو على اأ�سرهم. ويف احلالت التي ُيحكم 
فيه���ا عل���ى املدعى عليه بال�سج���ن، ينبغي اأن يتلقى ال�سحاي���ا اإ�سعارا قبل فرتة كافية ب���اأيِّ جل�سات لحقة للإفراج 

امل�سروط، واأن ُيعطوا فر�سة التعبري عن راأيهم، �سواء كتابًة اأو �سخ�سيا، ب�ساأن الإفراج املحتمل عن اجلاين.

ُز على ال�سحايا  فيما يتعلق بالتحقيق يف اأعمال الإرهاب   احلاجة اإىل نهج ُيركِّ
وملحقة مرتكبيها

مة مقدِّ

دة يف ه���ذه الوثيقة التي ميكن تنفيذها م���ن خلل ا�ستخدام  دة املحدَّ 103- هن���اك العديد م���ن املمار�سات اجليِّ
قا اأو اأخ�سائيا لل�سحايا وال�سه���ود، من اأجل التحقيق يف اجلرائم ذات  اأفرق���ة متع���ددة التخ�س�سات تت�سمن من�سِّ
قني واملّدعني العاّم���ني واأخ�سائيي دعم ال�سحايا  ال�سل���ة بالإره���اب وملحقة مرتكبيها. ويتيح هذا النه���ج للمحقِّ
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ب���ني تدريبا جيدا والذين جرى فرزه���م ب�سكل كامل وتوعيتهم بامل�سائل املتعلقة بال�سحايا اأن يخدموا م�سالح  املدرَّ
ال�سحاي���ا على نحو اأف�س���ل واأن يحموا نزاهة التحقيقات. وعلوة على ذلك، مب���ا اأنَّ تبادل املعلومات يقت�سر على 
اأع�س���اء الفريق املوثوق به���م الذين جرى فرزهم للأغرا�ض الأمنية، تكون حماي���ة ال�سحايا وال�سهود مكفولًة على 

مدار عملية العدالة اجلنائية.

قي ال�سحايا اإىل اأفرق���ة التحقيق اأو امللحقة اعتماد نهج يركز على ال�سحايا  ري اأو من�سِّ ز �سّم ُمنا�سِ 104- يع���زِّ
م���ن خلل ال�سم���اح بات�سال اأوثق وزي���ادة فّعالية التوا�س���ل بني ال�سحاي���ا والأفرقة. وميكن له���وؤلء املنا�سرين اأو 
لية لل�سحايا حيث يجيبون على اأ�سئلتهم ويعاجلون �سواغلهم، وهو ما  قني اأن يكونوا مبثابة نقاط الت�سال الأوَّ املن�سِّ
ز م�ساركة ال�سحايا يف جميع مراحل عملية العدالة مبا من �ساأنه تعزيز الفّعالية ال�ساملة  يوؤدي اإىل بناء الثقة ويعزِّ

لنظام العدالة اجلنائية.

بون اأقدر على حتديد احتياجات ال�سحايا وتزويدهم  قون املدرَّ 105- وعلوة على ذلك، يكون املنا�سرون اأو املن�سِّ
مًا من  باملعلوم���ات ب�ساأن كيفي���ة احل�سول على الدعم الطب���ي والنف�سي والقانوين واملايل اللزم، �س���واء اأكان مقدَّ

احلكومة اأم من رابطات ال�سحايا اأم من املنظمات غري احلكومية الأخرى.

اململكة املتحدة

ت ال�سرط���ة ودائرة الّدعاء امللكي���ة واملحاكم بالأهمية املحوري���ة لل�سحايا �سمن  106- يف اململك���ة املتح���دة، اأقرَّ
عملية العدالة اجلنائية.)16( وعند وقوع عمل اإرهابي ينجم عنه حادث وفاة، يكون جزء من رد فعل ال�سرطة الأوَّيل 
ه���و تبنيُّ هوية ال�سحايا واأ�سرهم. ثم تعنيِّ ال�سرط���ة، بعد تبنيُّ هوية ال�سحايا، واحدا اأو اأكث من �سباط الت�سال 

بالأ�سر لتقدمي الدعم لهم ولأ�سرهم. وي�سطلع �سابط الت�سال بالأ�سر بعدة وظائف ت�سمل ما يلي: 

  توفري معلومات للأ�سرة مع موافاتها بتحديثات منتظمة
  معاجلة اأيِّ خماوف و�سواغل قد تنتاب الأ�سرة بخ�سو�ض اأمانها، وتي�سري حمايتها اإذا لزم

  اإ�سداء امل�سورة املنا�سبة للأ�سرة
ل ل مربر له من جانب و�سائط الإعلم    حماية الأ�سرة من اأيِّ تطفُّ

  تي�سري الو�سول اإىل اخلدمات الطبية و/اأو خدمات الدعم يف حالة احتياج الأ�سرة اإليها

ر املعلومات وامل�سورة وامل�ساعدة لل�سحايا واأ�سرهم طيلة مدة التحقيقات  107- ويظل �سابط الت�سال بالأ�سر يوفِّ
التي جتريها ال�سرطة واأيِّ ملحقة ق�سائية تليها.

قني ومّدعني عاّمني ومنا�سرين لل�سحايا  108- ويوؤدي اعتماد نهج الفريق املتعدد التخ�س�سات الذي ي�سم حمقِّ
اإىل تقلي�ض احلاجة اأي�سًا اإىل اإجراء مقابلت �سخ�سية متعددة مع ال�سحايا، وذلك بف�سل زيادة تبادل املعلومات 

والتن�سيق يف ما بني املهنيني العاملني يف العدالة اجلنائية املعنيني بق�سية ما.

)16( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية.
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���دة اإتاحة �سبل اأرح���ب لل�سحايا من اأج���ل الو�سول اإىل فري���ق الدعاء وزيادة  109- وتعن���ي ه���ذه املمار�سة اجليِّ
م�ساهماتهم وم�ساركاتهم يف �سري العدالة اجلنائية.

اململكة املتحدة

طا للهتم���ام بال�سحايا يعِق���د مبوجبه املّدع���ون العاّمون  110- يف ع���ام 2007، اأطلق���ت اململك���ة املتح���دة خمطَّ
اجتماع���اٍت م���ع الأ�سر املنكوبة يف بع�ض احلالت الت���ي تنطوي على وفاة. والغر�ض من تل���ك الجتماعات هو �سرح 
ال���دور الذي ت�سطلع به دائ���رة الّدعاء امللكية، والأ�سا�ض القان���وين لأيِّ ُتهم، والعملي���ة الق�سائية، والتقدم املحرز 

يف الق�سية، وخمطط البيان ال�سخ�سي لل�سحية الذي يرد و�سفه بالتف�سيل يف مو�سع لحق من هذه الوثيقة.)17(

جمهورية كوريا

111- يف جمهوري���ة كوري���ا، ت�ستخدم ال�سلطات جمموعة م���ن التدابري حلماية ال�سحاي���ا وال�سهود خلل مرحلة 
التحقي���ق يف الق�ساي���ا اجلنائي���ة، مب���ا يف ذلك تعيني م�ساعدي���ن واأمناء ملرافق���ة ال�سهود وتق���دمي الدعم، وحذف 
املعلوم���ات ال�سخ�سية لل�سهود من �سجلت اإجراءات املحكمة، وا�ستخدام و�سلت الفيديو واملرايا الثنائية الجتاه 

واجلل�سات ال�سّرية وتدابري حجب هوية ال�سهود لدى اإدلئهم ب�سهاداتهم.

112- اإ�ساف���ًة اإىل تعي���ني منا�سرين لل�سحايا �سم���ن اأفرقة التحقيق، يتمثل نهج بدي���ل يف قيام ال�سلطات بتوقيع 
عق���ود اأو مذكرات تفاهم مع رابطات ال�سحايا اأو املنظمات غري احلكومية ذات اخلربة املنا�سبة من اأجل التن�سيق 

ثة عن الق�سايا وتي�سري خدمات ال�سحايا ذات ال�سلة. مع ال�سحايا وتزويدهم باملعلومات املحدَّ

113- وعندم���ا ُي�ستخدم هذا النهج، ينبغي ملن ي�سطلع بهذا الدور احل�سا�ض، �سواء اأكان فردًا اأو جماعة، اجتياز 
فح�ض دقيق للأغرا�ض الأمنية مبا ي�سمن عدم امل�سا�ض ب�سري التحقيق اأو �سلمة ال�سحايا ورفاههم. وعلوة على 
ذلك، ينبغي اأن يكون الفرد اأو اجلماعة على دراية تامة باحلقوق القانونية لل�سحايا، وخمتلف التدابري واخلدمات 

املتاحة، وكذلك كيفية تي�سري و�سول ال�سحايا اإىل تلك التدابري واخلدمات يف املمار�سة العملية.

قني اجلنائيني وغريهم من  م اأخ�سائيو م�ساعدة ال�سحايا ذلك التدري���ب، ول �سيما للمحقِّ 114- ويج���وز اأن يق���دِّ
املمار�سني امل�سوؤولني عن اإجراء مقابلت �سخ�سية مع ال�سحايا اأو ا�ستجوابهم اأو التعامل مع الإحالت اإىل خدمات 

الدعم.

115- وينبغي، حيثما اأمكن، اأن ي�سبح التدريب على هذا النهج املراعي لل�سحايا يف التحقيقات اجلنائية مدَرجا 
بو�سف���ه عن�سرا ثابت���ا من عنا�سر املناهج الدرا�سية يف معاهد اأو اأكادمييات تدريب ال�سرطة. كما ينبغي اأن ي�سكل 
بني"، الذي  ج���زءا م���ن التطوير املهني امل�ستمر للمّدعني العاّمني. وُيَعدُّ التدريب ما بني الأقران اأو نهج "تدريب املدرِّ
مبوجب���ه ينقل ممار�سون خمتارون اخلربات واملع���ارف اإىل متدربني اآخرين، اإحدى الو�سائ���ل التي تت�سم بالكفاءة 
والفّعالي���ة لتوف���ري التدريب بطريقة م�ستدامة. كما ت�ساعد برامج التوجي���ه اأو التعلُّم باملراقبة على ن�سر املمار�سات 

دة داخل الهيئات ذات ال�سلة. اجليِّ

)17( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية.
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رات واجلرمية واملديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
رات واجلرمية اأدوات وتدريبات متخ�س�سة حول حقوق واحتياجات  م مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ 116- يقدِّ
قني واملّدعني العاّمني والق�ساة وغريهم من املمار�سني ذوي  ال�سحايا يف اإطار عملية العدالة اجلنائية لفائدة املحقِّ
م هذا التدريب من خلل و�سائل خمتلفة، منها حلقات العمل القائمة على التدريب املبا�سر واملن�سة  ال�سل���ة. ويقدَّ
العاملية للتعّلم الإلكرتوين، من قبيل من�سة التعّلم يف جمال مكافحة الإرهاب بالت�سال احلا�سوبي املبا�سر التابعة 
لف���رع من���ع الإرهاب. وُتَعدُّ مثل ه���ذه املن�سات طريق���ة تت�سم بالفّعالية والكف���اءة من حيث التكالي���ف لتنفيذ هذه 

دة. املمار�سة اجليِّ
117- وبالإ�ساف���ة اإىل عمل املكتب، تتوىل جلنة مكافحة الإرهاب، من خ���لل مديريتها التنفيذية، تي�سري تقدمي 
دة، وحتديد برامج امل�ساعدة التقنية واملالية  امل�ساعدة التقنية اإىل الدول الأع�ساء عن طريق ن�سر املمار�سات اجليِّ
والتنظيمي���ة والت�سريعية القائمة، وتعزيز اأوج���ه التاآزر بني برامج امل�ساعدة التابعة للمنظم���ات الدولية والإقليمية 
ودون الإقليمي���ة، والعم���ل كو�سيط من اأجل التوا�سل ب���ني املانحني وامل�ستفيدين املحتمل���ني، والحتفاظ بدليل على 

مي امل�ساعدة، وكل هذا يف اإطار قرار جمل�ض الأمن 1373 )2001(. الإنرتنت مبقدِّ

الحتكام اإىل العدالة وامل�سورة القانونية والتمثيل وامل�ساركة
مة مقدِّ

د الأهداف  م الدول اإىل �سحايا الإرهاب، وفق���ا لت�سريعاتها الوطنية، الدعم املحدَّ 118- م���ن املهم للغاية اأن تقدِّ
واأن تكف���ل حقوقه���م وتوفر له���م الو�سائل الفّعالة للحت���كام اإىل العدالة على النحو الذي يت���لءم ب�سكل اأف�سل مع 

املمار�شات اجليِّدة
  ينبغ���ي للدول اأن تكفل تعيني اأخ�سائي���ني يف جمال دعم ال�سحايا لل�سحايا يف مرحلة مبكرة من التحقيق 
لإحاطته���م بجميع خدم���ات الدعم املتاحة، وحتدي���د احتياجاتهم، وتي�سري الإح���الت اأو الت�سال الأّويل 

مي اخلدمات عند القت�ساء. مبقدِّ
قون واملّدع���ون العاّمون وغريهم م���ن الأخ�سائيني )مثل املمار�سني    ينبغ���ي للدول اأن تكف���ل اأن يقلِّل املحقِّ
الطبي���ني(، قدر الإمكان، من ع���دد املقابلت ال�سخ�سية التي جترى مع ال�سحايا وعدد الفحو�ض الطبية 

التي يخ�سعون لها.
بني على التعامل مع �سحايا الإرهاب �سمن الأفرقة  ني املدرَّ عني العامِّ   ينبغ���ي للدول اأن تكفل اأنَّ اإدراج املدَّ
قني من اأجل  املتع���ددة التخ�س�سات، التي يج���ري فرز جميع اأع�سائها للأغرا�ض الأمنية، للعمل مع املحقِّ

زيادة احتمالت التو�سل اإىل نتائج مقا�ساة ناجحة وحت�سني النتائج بالن�سبة اإىل ال�سحايا.
بون املخت�سون ب�س���وؤون ال�سحايا وال�سهود  قون اأو املنا�س���رون املدرَّ   ينبغ���ي لل���دول اأن تكفل اأن يك���ون املن�سِّ
لي���ة لل�سحايا، من اأجل الرد على اأ�سئلتهم وتزويده���م باملعلومات ذات ال�سلة  مبثاب���ة نقطة الت�سال الأوَّ

بالق�سية، اأو لرتتيب الإحالت اإىل خدمات الدعم.
ون و�سائر املهنيني الذين يتعاملون مع ال�سحايا  عون العامُّ ق���ون واملدَّ   ينبغ���ي للدول اأن تكفل اأن يتلقى املحقِّ
دا يراعي ال�سحايا م���ن حيث احتياجاتهم وا�سرتاتيجيات التعام���ل املنا�سب معهم و�سرورة  تدريب���ا حمدَّ

جتنُّب الإيذاء الثانوي.

)اأ( التوجيه EU/2012/29 ال�سادر عن الربملان الأوروبي واملجل�ض بتاريخ 25 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2012 املن�سئ للمعايري الدنيا ب�ساأن حقوق �سحايا 

ر الإطاري JHA/2001/220 للمجل�ض )توجيه الحتاد الأوروبي EU/2012/29 املادة 20، الفقرتان )ب(  اجلرمية ودعمهم وحمايتهم، والذي حلَّ حمل املقرَّ
و)د((.

دة 15؛ وتوجيه الحتاد الأوروب���ي EU/2012/29 املن�سئ للمعاي���ري الدنيا ب�ساأن حقوق  دة، املمار�س���ة اجليِّ )ب( مذك���رة مدريد ح���ول املمار�سات اجليِّ

�سحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم، املادة 25.
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ظروفه���م املحلية. وميكن لغياب هذه الآليات اأو عدم كفايته���ا يف النظم القانونية ونظم العدالة اجلنائية اأن يوؤدي 
 اإىل الإي���ذاء الثان���وي اأو ي�سه���م في���ه، مما يف�سي اإىل تفاق���م ال�سرر النف�سي والآث���ار الطويلة الأج���ل املزمنة لدى 

ال�سحايا.

ن  119- وب�سب���ب الختلفات فيما بني النظم القانونية ونظ���م العدالة اجلنائية الوطنية، فاإنَّ بع�ض الدول ل متكِّ
ال�سحاي���ا م���ن امل�ساركة يف الإج���راءات اجلنائية اأو �سبل الحت���كام الفعلي اإىل العدالة. ويف كث���ري من الأحيان، ل 
يتمكن ال�سحايا من الحتكام اإىل العدالة اأو امل�ساركة الكاملة يف اإجراءات العدالة اجلنائية لأ�سباب خمتلفة، منها 

عدم الوعي بحقوقهم، اأو خلفيتهم الجتماعية-القت�سادية اأو الثقافية، اأو ظروف حملية اأخرى.

120- وم���ن اأج���ل معاجلة ه���ذه امل�ساألة ينبغي اأن يكون اأحد الأه���داف الرئي�سية لأيِّ نظ���ام قانوين ونظام عدالة 
جنائي���ة فّعال حتدي���د هوية جميع ال�سحايا املت�سررين يف الوقت املنا�س���ب واإطلعهم على حقهم يف الحتكام اإىل 

العدالة. ويف ظل تلك الظروف ينبغي اإيلء اهتمام خا�ض لفئات ال�سحايا الأ�سعف اأو الأكث حرمانا.

121- وينبغ���ي اأن تت�س���م املعلومات التي تتعلق بحق���وق ال�سحايا، مبا يف ذلك احل�سول عل���ى امل�ساعدة القانونية 
ر  والّط���لع عل���ى حالة التحقيقات والإجراءات الق�سائي���ة، بح�سن التوقيت والدقة و�سهولة الفه���م. وينبغي اأن توفَّ
طة، مع �سرورة توفري خدمات الرتجمتني ال�سفوية  املعلومات العامة عن نظام العدالة اجلنائية بلغة مفهومة ومب�سَّ
والتحريري���ة باملج���ان عند القت�ساء من اأج���ل اإزالة احلواجز اللغوي���ة واملالية اأمام ق���درة ال�سحايا على ممار�سة 

حقوقهم القانونية.

ر ل�سحايا الإرهاب، وفقا لت�سريعاتها و�سيا�ساتها وممار�ساتها الوطنية،  122- وينبغي للدول، حيثما اأمكن، اأن توفِّ
دة يف اإطار الإج���راءات اجلنائية. وينبغي لتل���ك القوانني والإجراءات الوطني���ة اأن تقرَّ بحق  حقوق���ا واأدوارا حم���دَّ
ال�سحاي���ا يف اأن ُي�ستم���ع اإليهم واأن ي�ساركوا يف الإجراءات اجلنائية وي�سطلعوا بدور فّعال فيها. كما ينبغي اأن يكون 
لل�سحاي���ا احل���ق، مبوجب القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات املوؤ�س�سية الوطني���ة، يف اإبلغهم مبواعيد واأماكن عقد 

جل�سات املحكمة وكذلك احلق يف ح�سور املحكمة اإذا �ساءوا مع توفري ال�سمانات املنا�سبة، لدى القت�ساء.

123- ويف البل���دان التي ل تتاح فيها م�ساركة ال�سحاي���ا يف العملية القانونية وعملية العدالة اجلنائية اأو ل حُتظر 
تل���ك امل�سارك���ة على وجه التحديد مبوجب الت�سريعات الوطنية، قد يكون من املمكن مع ذلك لأجهزة النيابة العامة 
اأن ت�سم���ح مب�سارك���ة ال�سحايا بدرجة ما من خ���لل القنوات والإجراءات القانونية القائم���ة. ولعل من الأمثلة على 
ح الآثار التي وقعت  ذل���ك ال�سماح لل�سحايا باأن يقدم���وا اإىل املحكمة اإىل املحكمة عند اإ�سدار الأحكام بيانات تو�سِّ

عليهم؛ اأو تي�سري مثول ال�سحايا اأمام املحكمة عند اإ�سدار الأحكام، مع توفري ال�سمانات اللزمة.

124- وينبغي جتميع قائمة باأ�سماء ال�سحايا، مبا يف ذلك بيانات الت�سال اخلا�سة بهم وباأقربائهم املبا�سرين، 
واملواظب���ة على حتديثه���ا طوال اإجراءات العدالة اجلنائي���ة. وميكن اأن يكون ا�ستخ���دام و�سائط الإعلم وخدمات 
الدعم الأخرى )مثل امل�ست�سفيات اأو جماعات املجتمع املحلي( و�سيلة مفيدة وفّعالة للغاية لإخطار ال�سحايا بوجود 
دة اأو بحاجتهم اإىل ت�سجيل اأ�سمائهم. كما ميكن اأن تكون الأدوات القائمة على الإنرتنت و�سائل  خدمات دعم حمدَّ
ثة يف ما يت�سل بحقهم  فّعال���ة وناجعة لقيد ال�سحايا وت�سجيلهم وتي�س���ري الت�سال بهم وتزويدهم باملعلومات املحدَّ
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يف الحتكام اإىل العدالة وبالإجراءات اجلنائية التي ي�ساركون فيها وبخدمات الدعم املختلفة التي قد تلزمهم اأثناء 
العملية )مثل الدعم النف�سي اأو الدعم يف �سكل تلّقي م�سورة وا�ست�سارات قانونية(.

ر اخلا�ض يف تقري���ره )A/HRC/20/14( اأنَّ التحقيقات )التي ميكن اأن تتخذ اأ�سكاًل خمتلفة،  125- ولح���ظ املقرِّ
مث���ل ال�ستجواب اأو التحري العام اأو التحقيق امل�ستقل(، ينبغي، يف جميع احلالت، اأن ت�ستوفي معايري دنيا معيَّنة، 

منها ما يلي:

  على ال�سلطات اأن تت�سرف، بحكم وظيفتها، فور علمها بامل�ساألة واألَّ تنتظر تقدمي �سكوى ر�سمية.

  ينبغ���ي اأن يب���داأ التحقيق ب�سكل ف���وري دائما. فمن الأرج���ح اأن يكفل التحقيُق الف���وري حمايَة اأدلة ميكن 
التعوي���ل عليه���ا. ول بد من الإ�س���راع على نحو معقول يف اإجراء التحقيق رغ���م احتمال وجود عقبات تعيق 

التقدم فيه.
  يف جمي���ع احل���الت، يجب عل���ى ال�سلطات اأن ت�سم���ن، حاملا ُيفتح حتقيق م���ا، اإبلغ ال�سحي���ة اأو اأقربائه 

املبا�سرين على نحو تام بالتقدم املحرز واإتاحة فر�سة ملئمة لهم للم�ساركة.)18(

ز �سنُّ الت�سريعات الوطني���ة ب�ساأن حقوق ال�سحايا )وهو ما مت يف العدي���د من البلدان( لتكري�ض هذه  126- ويع���زِّ
املتطلبات الدنيا حمايَة حقوق ال�سحايا يف جميع الق�سايا اجلنائية.

127- وينبغ���ي اأن ين�ض القانون على الظ���روف وال�سروط التي يجوز يف ظلها اأن ي�سرتد ال�سحايا جميع التكاليف 
والنفق���ات املرتتب���ة على م�ساركتهم يف عملية العدالة، وذلك بغية تي�سري الوفاء بها و�سمان امل�ساواة يف املعاملة بني 

ال�سحايا يف جميع احلالت.

128- وتكم���ن اإحدى الو�سائل التي ت�سمن اإيلَء الق�سايا اجلنائية املت�سل���ة بالإرهاب الأولويَة الكافية يف اإر�ساء 
وحتديد اأطر زمنية بني توجيه التهم والت�سرف يف الدعاوى اجلنائية، مبا يف ذلك اإ�سدار الأحكام الق�سائية. ومن 
دة ل�سم���ان الإ�سراع با�ستكمال الق�سايا، احلر�ض على اأن تت�سم عملية املحاكمة باأكرب قدر ممكن  املمار�س���ات اجليِّ
م���ن ال�ستمراري���ة؛ اأي اأنه ينبغي تق���دمي ال�سهادات والأدلة دون وج���ود فرتات تاأجيل اأو فج���وات طويلة بني تواريخ 
اجلل�س���ات. و�سي�ساعد تطوير وا�ستخ���دام اإجراءات موحدة لإدارة الق�سايا، مبا يف ذلك بروتوكولت الوقت والأداء 
والقوائ���م املرجعية وخمطط���ات �سري العمل املوجه���ة اإىل ممار�سي العدالة اجلنائية، عل���ى الف�سل يف الإجراءات 

اجلنائية يف الوقت املنا�سب وبكفاءة.

129- و�سي�ساعد دمج املبادئ التوجيهية اأو الربوتوكولت املت�سلة باإدارة الق�سايا اجلنائية يف القوانني وال�سيا�سات 
الوطنية على �سمان ح�سول ال�سحايا على معاملة ونتائج مت�سقة يف جميع احلالت. وعلوة على ذلك، فهو ي�سفي 

ال�سفافيَة على عملية العدالة اجلنائية، مما ي�ساعد على بناء الثقة يف نظام العدالة اجلنائية و�سيادة القانون.

.)A/HRC/20/14( ر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب )18( تقرير املقرِّ
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130- وم���ن اأج���ل ت�سجيع التوقعات املعقولة، ينبغي تزويد ال�سحايا مبعلوم���ات عامة عن نظام العدالة اجلنائية، 
مب���ا يف ذل���ك مراحل العملية اجلنائي���ة وطول املدة التي ت�ستغرقها عادة كل مرحل���ة، با�ستثناء احلالت التي يعرب 
ق اأو �سابط  فيها ال�سحايا عن عدم رغبتهم يف تلّقي تلك املعلومات.)19( ومن الناحية املثالية، ينبغي اأن يكون املن�سِّ
لية بال�سحايا للإجابة على  ب املعني ب�سوؤون ال�سحايا وال�سهود مبثابة نقطة الت�سال الأوَّ الت�سال اأو املنا�سر املدرَّ

اأ�سئلتهم واإحاطتهم بامل�سائل ذات ال�سلة بق�سيتهم، على النحو املذكور يف الق�سم الأول من اجلزء الثالث.

131- وينبغ���ي ل�سلطة الدعاء اأن ت�سع نظام اإخطار ُيخَطر مبوجبه ال�سحايا يف الوقت املنا�سب بجميع اجلل�سات 
العام���ة للمحكمة. وعندما ل توجد جل�سة ا�ستماع عام���ة اأو حماكمة، ينبغي الت�ساور مع ال�سحايا وتقدمي �سرح لهم 
عن الأ�سباب الكامنة وراء ذلك باأ�سلوب يخلو من امل�سطلحات القانونية. وينبغي، حيثما اأمكن، اأن يكون ال�سحايا 

م�سحوبني مب�ست�سار قانوين اأو اأخ�سائي يف دعم ال�سحايا اأو موظف دعم معنيَّ يختارونه باأنف�سهم.

كولومبيا

132- يف كولومبي���ا، يوجد برنام���ج اآيل لإخطار ال�سحايا يتوىل اإخطار �سحايا جرائم القتل بتواريخ املحكمة من 
خلل الر�سائل الق�سرية.

اإ�سبانيا

خ 22 اأيلول/�سبتم���رب 2011 ب�ساأن العرتاف ب�سحايا الإرهاب  133- يف اإ�سباني���ا، ين�ض القانون 2011/29 املوؤرَّ
وحمايته���م حماي���ة �ساملة على اإن�ساء مكتب للمعلومات وامل�ساعدة ل�سحاي���ا الإرهاب يف املحكمة الوطنية العليا)20( 

يركز على ما يلي:

ر على �سحايا الإرهاب  تقدمي معلومات عن حالة الإجراءات التي توؤثِّ

 تقدمي م�سورة لل�سحايا يف ما يتعلق بالإجراءات اجلنائية والإدارية

 اقرتاح اأ�سخا�ض يرافقون ال�سحايا عند ح�سورهم املحاكمات
 احلفاظ على اأمان وخ�سو�سية ال�سحايا خلل م�ساركتهم يف الإجراءات

 اإن�ساء قنوات معلومات

134- وينبغ���ي اإج���راء تقييم ملا يل���زم اإدراجه يف التدابري الكفيل���ة ب�سمان اأمان ال�سحايا، م���ع مراعاة الظروف 
الفردي���ة لل�سحاي���ا اأو اأقربائه���م املبا�سري���ن، وينبغي حتديث ه���ذا التقييم ط���وال عملية العدال���ة اجلنائية لتلبية 

احتياجاتهم الراهنة.

)19( جمل�ض اأوروبا، "املبادئ التوجيهية ب�ساأن حماية �سحايا الأعمال الإرهابية"، املبداأ التوجيهي العا�سر.

. www.poderjudicial.es متاح يف املوقع ال�سبكي ،Oficina de Víctimas de la Audiencia Nacional )20(
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135- ويف احل���الت التي تكون فيها �سهادُة ال�سحيِة ال�سفويُة مطلوبًة، ينبغي النظر يف اتخاذ تدابري تتيح الإدلء 
���رُت داخل قاع���ة املحكمة(. وعندما ي���ديل ال�سحايا  به���ذه ال�سه���ادة بو�سائ���ل بديلة )مثل و�س���لت الفيديو اأو ال�سُّ
ب على دعم ال�سحاي���ا. وت�سمل طرائق تنفي���ذ هذه املمار�سة  ب�سهادته���م، ينبغ���ي اأن يحظ���وا بدعم اأخ�سائي م���درَّ

دة ما يلي:  اجليِّ
 تغيري املكان

 ا�ستخدام ال�سهادة بالفيديو عن بعد
 توفري م�ساكن اآمنة

 اتخاذ تدابري احتجاز وقائي )من قبيل النتقال اإىل فندق اأو بيئة حمايدة اأو مراقبة ال�سرطة للمنطقة(
  تاأم���ني و�سائ���ل النقل من جانب اأجهزة اإنف���اذ القانون اإىل املحكمة ومنها )مع تغي���ري امل�سار كل يوم و/اأو 

ا�ستخدام مركبات غري مو�سومة(
 ا�ستخدام مداخل وخمارج منف�سلة ملبنى املحكمة

 �سمان اأمن قاعة املحكمة )على �سبيل املثال با�ستخدام حرا�ض م�سلَّحني و/اأو اأجهزة ك�سف املعادن(
  حماي���ة هوية ال�سحايا )على �سبي���ل املثال بحجب اأ�سمائهم اأو اإخفائهم با�ستخ���دام �ُسرُت اأو عقد جل�سات 

مغلقة اأو الإدلء بال�سهادات عن ُبعد بوا�سطة الفيديو(
  حماي���ة املعلوم���ات اخلا�سة الت���ي ميكن اأن ُت�ستخ���دم لتحديد مكان اإقام���ة ال�سحية اأو م���كان عمله، مثل 

العناوين وتاريخ امليلد

اإندوني�سيا

136- اعتم���دت اإندوني�سيا، منذ عام 2003، �سك���ني قانونيني يت�سلن حتديدًا ب�سحايا الإرهاب، وهما: القانون 
رق���م 2003/15 املتعل���ق مبكافح���ة الأعم���ال الإرهابية، واللئح���ة التنظيمي���ة احلكومية رق���م 2003/24 املتعلقة 
قني واملّدعني العاّمني والق�ساة من الأعمال الإرهابية الإجرامية. ويق�سي القانون  باإجراءات حماية ال�سهود واملحقِّ
قني واملّدعني العاّمني والق�ساة واأفراد اأ�سرهم من الأخطار  ر الدولة احلماية لل�سهود واملحقِّ رقم 2003/15 باأن توفِّ

التي تهدد �سلمتهم البدنية والعقلية وممتلكاتهم قبل املحاكمة واأثناءها وبعدها.)21(

137- ومبوج���ب القانون رق���م 2006/13 املتعلق بحماية ال�سهود وال�سحايا، فاإنَّ هيئ���ة حماية ال�سهود وال�سحايا 
هي الوكالة احلكومية امل�سوؤولة عن تقدمي الدعم اأو احلماية لل�سحايا و/اأو ال�سهود وتقييم ما اإذا كان ال�سحايا و/

اأو ال�سه���ود ي�ستحقون حقوقا معينة. وينبغي للهيئة، لدى حتديد نوع احلماية اأو الدعم املزمع تقدميه اإىل ال�سحايا 
اأو ال�سهود، اأن تراعي اأهمية �سهادة ال�سحايا و/اأو ال�سهود، ونوع ودرجة التهديدات املحدقة بهم.

ت الهيئة  138- ويف اأعق���اب تفج���ريات ع���ام 2009 يف فندقْي ج. دبلي���و. ماريوت وريتز-كارلتون يف جاكرت���ا، تلقَّ
طلبات من الوكالت املعنية من اأجل توفري امل�ساعدة واإعادة التاأهيل لل�سحايا والناجني من التفجريات. وا�ستجابة 
نا من خرباء وم�سوؤولني جلمع بيانات ومعلومات عن الناجني ومتكينهم من  لذل���ك، اأن�ساأت الهيئة فريقا خا�سا مكوَّ

)21( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية، الفقرة 89.
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احل�سول على خدمات العلج الطبي واإعادة التاأهيل وخدمات اأخرى. كما راعت الهيئة اأهمية احلفاظ على �سّرية 
هويات ال�سهود وعدم ك�سفها للجمهور وو�سائط الإعلم.

املغرب

139- ين����ض قان���ون الإجراءات اجلنائية يف املغرب على توفري حماية خا�سة لل�سحايا وال�سهود يف اجلرائم التي 
تنط���وي عل���ى اإرهاب. وتن�ض املادة 82-4 على �سرورة اأن ُيبلَّغ ال�سحية بحقه يف رفع دعوى مدنية اأمام القا�سي اأو 
املحكمة. كما يجب اإبلغ ال�سحية بحقوقه مبوجب القانون. وَتِرُد هذه املعلومات يف التقرير الذي ت�سدره ال�سرطة 
اأو النيابة العامة اإذا مثل ال�سحية اأمامها. وعمل باملادة 82-5 يتخذ املّدعي العام اأو قا�سي التحقيق تدابرَي وقائيًة 
ل�سم���ان حماية ال�سحي���ة واأفراد اأ�سرت���ه واأقاربه وممتلكاته من اأيِّ �س���رر قد ين�ساأ ب�سبب تق���دمي ال�سكوى. ولهذا 

الغر�ض، يجوز اأن يتاح لل�سحية ما يلي: 

 رقم هاتف خا�ض لل�سرطة اأو الأجهزة الأمنية ميكن لل�سحية اأن يت�سل به يف اأيِّ وقت للتما�ض احلماية؛

 حماية ل�سيقة توفرها ال�سرطة لل�سحية واأفراد اأُ�سرته اأو اأقاربه؛

 تغيري مكان الإقامة وعدم الك�سف عن املعلومات ب�ساأن هويته؛

 فح�ض طبي بوا�سطة اأخ�سائي وما يلزم من م�ساعدة اجتماعية.

140- واإذا ثبت���ت عدم كفاية تداب���ري احلماية املذكورة اأعله، جاز اتخاذ تدابري اأخ���رى ل�سالح ال�سخ�ض الذي 
ي�ستحق احلماية.

141- ويت���م توف���ري تدابري احلماية املنا�سبة املذكورة يف املادت���ني 82-6 و 82-7 لل�سحية فيما يتعلق بال�سهادة اأو 
مها. املعلومات التي يقدِّ

اململكة املتحدة

142- يف اململك���ة املتح���دة اأن�ساأت اجلمعيُة اخلريية الوطني���ة "Victim Support" )دعم ال�سحايا( خدمًة لل�سهود 
تكون متاحة لل�سهود يف مراكز التاج واملحاكم اجلزئية يف اإنكلرتا وويلز. وتتيح اخلدمُة ما يلي: 

 معلومات عامة عن الإجراءات اجلنائية

 دعمًا نف�سّيًا

 مرافقة ال�ساهد اإىل املحكمة وا�ستخدام مدخل جانبي لدخول مبنى املحكمة واخلروج منه

 ترتيبات من اأجل اإن�ساء مرافق انتظار ملئمة تف�سل �سهود الدعاء عن �سهود الدفاع واجلمهور

 ترتيبات انتظاٍر لل�سيارات واإنزاٍل للركاب

 الإبلغ عن الحتياجات الإ�سافية لل�سهود اأثناء املحاكمات اجلنائية
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ناميبيا

ل بتقدمي طلب اإىل  عي الع���ام خموَّ 143- عم���ل بامل���ادة 208 من قانون الإج���راءات اجلنائية يف ناميبيا، فاإنَّ املدَّ
عي العام، يف خطر اأو  قا�س���ي الأمور امل�ستعجلة لنقل ال�ساهد اإىل مكان اآم���ن اإذا كان اأمانه ال�سخ�سي، يف راأي املدَّ
اإذا كان هن���اك احتم���ال برتهيبه اأو منعه من تقدمي اأدلة. ويحق لل�ساه���د املو�سوع حتت احلماية عمل باملادة 208 

تلّقي بدل معني من الدولة طوال مدة تلك احلماية.)22(

144- وينبغي اأن تتاح، عند القت�ساء، خدمات الرتجمة التحريرية وال�سفوية، جمانا، لل�سحايا اأو لأ�سرهم طوال 
اإجراءات العدالة اجلنائية، بدءا من التحقيقات الأّولية وحتى انتهاء املحاكمات ودعاوى ال�ستئناف. وت�سمل ال�سبل 

دة ما يلي: املمكنة من اأجل تنفيذ هذه املمار�سة اجليِّ

  الأخذ بنظام ر�سمي )واإن َيُكْن غرَي اإلزامي( لت�سجيل واعتماد املرتجمني ال�سفويني واملرتجمني التحريريني 
�سني على ال�سعيد الوطني؛ املرخَّ

  اإبرام مذكرات تفاهم اأو ترتيبات مماثلة مع منظمات دولية لتوفري خدمات الرتجمة ال�سفوية والتحريرية 
عندما ي�سارك ال�سحايا يف الإجراءات اجلنائية يف ولية ق�سائية اأخرى؛

  اإن�س���اء اأدوات التداول بالفيديو وغريها م���ن الأدوات التكنولوجية التي ميكن ا�ستخدامها ل�سمان ح�سول 
ال�سحايا على الرتجمة ال�سفوية والتحريرية ح�سب القت�ساء؛

  تطوير ممار�سات التعاون بني ال�سلطات امل�سوؤولة يف الدول الأع�ساء لتقا�سم املوارد والتن�سيق بني خدمات 
الرتجمة التحريرية وال�سفوية يف الق�سايا العابرة للحدود.)23(

الرابطة الأوروبية للمرتجمني ال�سفويني والتحريريني القانونيني

145- ته���دف الرابط���ة الأوروبي���ة للمرتجمني ال�سفوي���ني والتحريري���ني القانوني���ني اإىل تعزيز التع���اون واأف�سل 
املمار�س���ات يف ترتيب���ات العمل مع الدوائر القانوني���ة واملهنيني القانونيني. كما ته���دف اإىل حت�سني جودة الرتجمة 
ال�سفوي���ة والرتجمة التحريرية القانوني���ة من خلل العرتاف مبَهِنيَّة املرتجمني ال�سفويني والتحريريني القانونيني 
وتب���ادل املعلوم���ات واأف�سل املمار�سات يف جم���ال التدريب والتطوير املهني امل�ستمر، وتنظي���م اأحداث ب�ساأن م�سائل 
ز التع���اون الق�سائي والثقة املتبادلة بني ال���دول الأع�ساء يف  معين���ة م���ن قبيل التدريب والبح���وث واملهنية، مبا يعزِّ

الحتاد الأوروبي يف نظم الرتجمة ال�سفوية والتحريرية القانونية لدى كل منها.

146- وتتباي���ن الأمثل���ة الوطني���ة على م�سارك���ة ال�سحاي���ا يف الإجراءات اجلنائي���ة ب�سبب الفروق ب���ني النماذج 
اجلنائي���ة والإجرائية والنظم الت�ساركي���ة الوطنية. وينبغي اأن ُتدمج القواعد الإجرائي���ة املنطبقة املتعلقة بطرائق 
اإ�سماع ال�سحية �سوَته �سمن القوانني وال�سيا�سات واملمار�سات الوطنية يف جمال العدالة اجلنائية ل�سمان م�ساركة 
ز اإدراُج اآراء ال�سحايا يف عملي���ة العدالة اجلنائية ثقَة  ���ال يف نظام العدالة اجلنائية. ويع���زِّ ال�سحاي���ا عل���ى نحو فعَّ

مة )فيينا،  دة ب�س���اأن حماية ال�سهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلق���ة باجلرمية املنظَّ رات واجلرمية، املمار�سات اجليِّ )22( مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخدِّ

.)2008
)23( وثيقة اإر�سادات تتعلق بنقل وتنفيذ التوجيه EU/2012/29 املن�سئ للمعايري الدنيا ب�ساأن حقوق �سحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم.
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ال�سحاي���ا وعامة اجلمهور يف النظام الق�سائي.)24( وله���ذه الثقة اأهميتها يف بناء ال�سمود والت�سامن الجتماعيني 
يف وج���ه الإره���اب على ال�سعيدين الوطني واملجتمعي، وهي تدعم ال�سرتاتيجيات الوطنية الأو�سع نطاقا يف جمال 

مكافحة الإرهاب بهدف الت�سدي لروايات التطرف العنيف والروايات الإرهابية.

ر اخلا�ض يف تقريره )A/HRC/20/14( على تو�سية الدول التي ل تتيح حاليا ل�سحية الإرهاب  د املقرِّ 147- وي�سدِّ
اأو لأقارب���ه اإمكاني���َة ال�سطلع ب���دور ن�سط يف الإجراءات اجلنائية )اإلَّ ك�ساهد عل���ى الوقائع( باأن تنظر على نحو 

جّدي وعاجل يف تطبيق نظام يتيح م�ساركتهم الفّعالة.

148- ويف بع����ض بلدان القانون الأنغلو�سك�سوين، مبا فيها اأ�سرتاليا وكن���دا واململكة املتحدة ونيوزيلندا والوليات 
املتحدة، التي ل ت�سمح لل�سحايا باأن يتدخلوا مبا�سرًة كطرف يف عملية املحاكمة اجلنائية، يعَطى ال�سحايا فر�سَة 
عر����ض اآرائهم كي تنظر فيه���ا املحكمة عند اإ�سدار الأحكام؛ وذلك من خلل متكينه���م من تقدمي بيان ب�ساأن اأثر 

اجلرمية فيهم.

كندا

149- يق�سي القانون اجلنائي الكندي باأن تاأخذ املحكمة بعني العتبار بياَن اأثر اجلرمية يف ال�سحية عند اإ�سدار 
حكمه���ا عل���ى اجلاين وحتديد عقوبته. وي�سف هذا البياُن ال�سرَر الذي اأُحل���ق بال�سحية اأو اخل�سارة التي تكبَّدها. 
رها برنامٌج خا�ض ببيان���ات اأثر اجلرمية يف ال�سحايا  ويج���ب اأن يك���ون �سكل البيان متَّفقًا مع الإج���راءات التي يقرِّ

نه نائب حاكم جمل�ض املقاطعة. وعادًة ما تلتزم بياناُت الأثر الواقع على ال�سحية باملبادئ التوجيهية التالية: يعيِّ

  ُي�سمح لل�سحية باأن يتلو بيان الأثر وقت اإ�سدار احلكم، اإذا اأراد ذلك.

  ُيلَزم القا�سي باأن ي�ستف�سر، قبل فر�ض العقوبة، عما اإذا كان ال�سحية قد اأُبلغ باأن بو�سعه اإعداَد بيان باأثر 
اجلرمية فيه.

  يج���وز اإرج���اء اجلل�سات م���ن اأجل اإف�ساح الفر�س���ة اأمام ال�سحية لإع���داد بيان اأو تق���دمي اأدلة اأخرى اإىل 
املحكمة ب�ساأن اأثر اجلرمية فيه.

  يجب اأن تنظر املحاكم وجمال�ض املراجعة يف بيانات الأثر الواقع على ال�سحية عقب اإ�سدار حكم بانعدام 
امل�سوؤولية اجلنائية ب�سبب اخللل العقلي.

  يج���وز يف اإج���راءات البت يف ما اإذا كان ينبغي احلدُّ من اأهلية اجلاين املحكوم عليه بال�سجن مدى احلياة 
مة من ال�سحية �سفهية اأو كتابية.)25( للإفراج امل�سروط اأن تكون املعلومات املقدَّ

150- ويف غي���اب بي���ان ب�س���اأن الأث���ر الواقع عل���ى ال�سحية يج���وز اأن ُيِعدَّ اأحد �سب���اط الإفراج امل�س���روط تقييما 
جمتمعي���ا، اإذا اأراد ال�سحيُة اإجراَء هذا التقييم. والتقييم املجتمعي هو تقريٌر يت�سمن معلومات ت�ساعد على ر�سد 
موا اإىل دائرة ال�سجون اأو جمل�ض الإفراج  م���دى اإيجابي���ة �سلوك اجلاين. وعلوة على ذلك، يجوز لل�سحاي���ا اأن يقدِّ

امل�سروط يف كندا، يف اأيِّ وقت، مواد مكتوبة تكون ذات �سلة بحالة اجلاين.

دة، املمار�سة اجليِّدة 14. )24( مذكرة مدريد ب�ساأن املمار�سات اجليِّ

)25( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية، الفقرة 158.
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تركيا

151- َت���ِرُد م�ساركة ال�سحاي���ا يف الإجراءات الق�سائية واإجراءات ال�ستئناف يف امل���واد 237 اإىل 243 من قانون 
الإج���راءات اجلنائي���ة يف تركيا. ويحق لل�سحايا، من اأج���ل ممار�سة حقوقهم، التدخل يف الدع���وى اجلنائية اأمام 
املحكم���ة. ووفقا له���ذه املواد، يحق ل�سحاي���ا اجلرمية وكذلك للأف���راد امل�سوؤولني عن التعوي����ض املايل التدخل يف 
الق�سية اجلنائية يف اأيِّ مرحلة من مراحل الإجراءات اجلنائية يف املحكمة البتدائية وحتى �سدور احلكم، معلنني 

اأنهم يتقدمون بادعائهم.

152- وتتم التدخلت بتقدمي طلب خّطي، اأو �سفهي مع تدوين الطلب ال�سفهي يف حما�سر املحاكمة، اإىل املحكمة 
م ال�سحية ب�سكواه اأثناء جل�سة ال�ستماع الرئي�سية، ينبغي �سوؤاله عما  بعد اأن ُت�ستهل الإجراءات اجلنائية. واإذا تقدَّ
اإذا كان يري���د التدخ���ل يف املحاكمة. وعل���ى القا�سي اأن يقيِّم طلب التدخل بعد ال�ستم���اع اإىل كل من املّدعي العام 

ل بالدفاع عنه. واملتهم اأو املحامي املوكَّ

الوليات املتحدة

153- توج���د لدى الوليات املتحدة ت�سريعات على ال�سعيد الحتادي وعلى �سعيد الوليات على ال�سواء تكفل حق 
ال�سحايا يف ح�سور املحاكمات اجلنائية وامل�ساركة فيها. ومبوجب قانون حقوق �سحايا اجلرمية، يحق لل�سحايا "اأن 
ُي�ستم���ع اإليه���م ب�سورة معقولة يف اأيِّ دعوى عامة يف حمكمة املقاطعة يف ما يتعلق بالإفراج اأو طلب تخفيف العقوبة 
اأو اإ�س���دار الأح���كام اأو اأيِّ اإج���راء يتعلق بالإفراج امل�س���روط".)26( ويف احلالت التي تنطوي عل���ى اأعداد كبرية من 
ال�سحايا، هناك عدة اآليات ميكن اأن ُت�ستخدم ل�سمان هذا احلق؛ مبا يف ذلك ا�ستخداُم بطاقات القرتاع لتحديد 
م���ن �سيمكنهم التح���دث، وتقدمُي بيانات مكتوب���ة، ومتثيُل ال�سحاي���ا. وت�سمل اأحكاٌم اأخرى احل���قَّ يف نيل احلماية 
املعقول���ة من املتهم؛ واحلقَّ يف تلّق���ي اإ�سعار باجلل�سات العلنية التي تعقدها املحكم���ة اأو جل�سات الإفراج امل�سروط؛ 
ر املحكمة اأنَّ �سهادة ال�سحية �ستتغري ب�سكل جوهري  واحل���قَّ يف عدم ال�ستبعاد من اأيِّ اإجراءات ق�سائية ما مل تقرِّ
اإذا ا�ستم���ع اإىل �سه���ادات اأخرى يف تلك الإجراءات؛ واحلقَّ املعقول يف الت�ساور مع النائب العام يف الق�سية؛ واحلقَّ 
يف اجل���رب الكامل وال�سريع؛ واحلقَّ يف اإقامة الإج���راءات دون التعر�ض اإىل تاأخري غري معقول؛ واحلقَّ يف احل�سول 

على معاملة تت�سم بالإن�ساف والحرتام لكرامة ال�سحية وخ�سو�سيته.

اململكة املتحدة

154- يف 7 متوز/يوليه 2005، اأدت تفجريات اإرهابية اإىل مقتل 52 �سخ�سا وجرح كثريين اآخرين يف لندن. وبعد 
هت تهم اإىل ثلثة اأ�سخا�ض بالتاآمر للت�سبب يف التفجريات بال�سرتاك مع النتحاريني الأربعة الذين لقوا  ذل���ك ُوجِّ

حتفهم يف التفجريات.

155- ومبوجب القانون املعمول به اآنذاك، مل تكن اأُ�سر ال�سحايا تندرج �سمن تعريف ال�سحايا على النحو املبني 
يف خمط���ط الهتم���ام بال�سحايا )اأ�سبحت مثل ه���ذه الأ�سر تن���درج الآن �سمن تعريف ال�سحاي���ا اجلديد(. لكن 
ر اأنَّ من املنا�سب تقدمي امل�ساعدة اإىل ال�سحايا  بالنظر اإىل ذيوع �سيت الق�سية واإىل الدمار الذي ت�سببت فيه، تقرَّ

. www.justice.gov/usao/resources/crime-victims-rights-ombudsman/victims-rights-act 26( متاح يف املوقع ال�سبكي(
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والأُ�سر يف اإطار املخطط. ونتيجة لذلك عوملت الأ�سر، فور النتهاء من التعرف عليها، كما لو كانت من ال�سحايا. 
فُع���نيِّ لها �ساب���ط �سرطة معني بالت�س���ال بالأ�سر، واجتمع حمامي دائ���رة الّدعاء امللكية مبمثل���ي خمتلف الأُ�سر 

املت�سررة من التفجريات.

156- واأب���رزت الق�سي���ة �سعوبات يف حتدي���د ال�سحايا واأُ�سره���م، ول �سيما بالنظر اإىل اأثر ح���الت ال�سدمة يف 
طلئع جهات الت�سدي )مثل ال�سرطة وخدمات الطوارئ(. فعلى �سبيل املثال، كان و�سُع ال�سحايا وا�ستحقاقاتهم 
- مبوج���ب التعري���ف الوارد يف خمطط الهتم���ام بال�سحايا والتوجيه اجلديد، فيما يخ����ض الأفراد امل�سوؤولني عن 
اإج���لء م�س���رح الهجمات الذين كانوا عر�سة لأن تن�ساأ لديهم اآثاٌر طويلة الأجل - م�ساألًة ا�ستوجبت اهتماَم �سانعي 
ال�سيا�س���ات. واأُِقرَّ ب�سرورة مراع���اة ح�سا�سيات هوؤلء الأفراد لكن مل يكن هناك هي���كل ر�سمي لتلبية احتياجاتهم 

الفردية.

مت اأدلتهم يف �سكل  157- ويف املحاكمة نف�سها، مل يتم ا�ستدعاء اأيِّ �سهود عيان لتقدمي اأدلة يف املحكمة. فقد ُقدِّ
مة على املحكمة  بيان���ات، وهو ما َقِبَل به الدفاع. وكانت الإجراءات اجلنائية ت�سمح باأن ُتتلى البيانات اخلطية املقدَّ

اإذا وافق كل من الدعاء والدفاع على ذلك. لذا مل تكن هناك حاجة للنظر يف اتخاذ تدابري خا�سة.

158- ومتثل���ت اإح���دى املبادرات الرئي�سية امل�ستخدمة يف هذه املحاكمة يف اإقامة حمكمة عن ُبعد يف مدينة اأخرى 
م���ع اإتاحة اإمكانية الو�سول اإليها جلميع ال�سحايا واأ�سرهم. وقد اأقيمت هذه املحكمة وعوملت كما لو كانت حمكمة 
دت بكاتب حمكمة )م�ست�س���ار قانوين( يف املوق���ع. وكان هناك بثٌّ ح���يٌّ بال�سوت  حقيقي���ة بجمي���ع املقايي����ض، وُزوِّ
وال�س���ورة م���ن املحكمة الفعلية التي كان املتهمون يحاَكمون فيها. وُو�سعت ع���دة اأجهزة عر�ض لتمكني اجلميع من 
م�ساه���دة ما يحدث. وخ�سعت اأعمال املحكم���ة للمراقبة الدقيقة من اأجل التاأكد من اأنَّ املحكمة املقامة عن ُبعد ل 
ت�ستطي���ع اأن ُت�ساَهد من وقائع جل�سات املحكمة الفعلية �سوى الأجزاء التي كان ال�سحايا واأ�سرهم �سريونها لو اأنهم 
نت هذه املبادرة ال�سحايا واأ�سرهم  ح�سروا املحكمة الفعلية. كما كان �سباط الت�سال بالأ�سر حا�سرين اأي�سا. ومكَّ
من م�ساهدة ما كان يحدث يف املحكمة الفعلية و�ساعدت يف حجبهم عن اهتمام و�سائط الإعلم غري املرغوب فيه. 

وكانت التكلفة املالية مرتفعة ولكنها اعُتربت منا�سبة نظرا لطبيعة الق�سية.

ن لتمكني م���ن مل يتمكنوا من ح�سور املحكمة الفعلية اأو  159- واتُّخ���ذت مب���ادرة اأخرى اإذ اأن�سئ موقع �سبكي موؤمَّ
املحكم���ة الفرتا�سي���ة من متابعة �سري الق�سية يوما بي���وم والّطلع على ما تقرر القيام ب���ه يف اليوم التايل. وكان 

املوقع حممّيًا بكلمة �سر من اأجل ال�سحايا واأ�سرهم.

 Survivors’ Group م، اجتم���ع حمامي دائ���رة الّدعاء امللكية مبنظم���ة ُتعرف با�س���م 160- واإ�ساف���ة اإىل م���ا تقدَّ
)جمموعة الناجني(، وهي منظمة غري حكومية ت�ساعد الناجني من الكوارث، حيث �سرح دور دائرة الّدعاء امللكية. 
عة )كمقطع الفيديو الأخري  واأقي���م نظام لإنذار ال�سحايا واأ�سرهم م�سبقا عندم���ا يكون من املزمع تقدمي اأدلة ُمروِّ
ال���ذي �سوهد في���ه ال�سحايا وهم ي�ستقّل���ون قطار مرتو الأنفاق قب���ل النفجار الذي اأودى بحياته���م(. واأكدت هذه 
العملي���ة على اأنَّ ال�سحايا واأ�سرهم يريدون احل�سول على املعلوم���ات عقب احلادث مبا�سرة وطوال فرتة التحقيق 

واملحاكمة.)27(

)27( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية.
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ثالثًا- تقدمي امل�ساعدة والدعم ل�سحايا الإرهاب اأثناء التحقيقات  وامللحقات الق�سائية

161- ويف النظ���م التحقيقي���ة، كثريا ما ُي�سمح لل�سحايا بامل�ساركة كاأط���راف ثالثة يف خمتلف مراحل التحقيق اأو 
املحاكم���ة. وُيَع���دُّ هذا الأم���ر اأقّل �سيوعا يف نظم القان���ون الأنغلو�سك�سوين حيث متثِّل النياب���ُة العامة عمومًا الدولَة 

وكذلك، ب�سفة غري مبا�سرة، م�سالَح ال�سحية )الذي ل مُيثَّل ب�سورة منف�سلة(.

اإ�سبانيا

162- يجيز النظام الق�سائي الإ�سباين للمت�سررين من جرمية ما اأن ي�ساركوا يف الإجراءات، واأن يطلبوا ويحاولوا 
ال�سط���لع مبلحقات ق�سائية واإقامة دعاوى مدنية، واأن يلتم�س���وا الإدانة اجلنائية للجاين املزعوم ويطلبوا جرب 
عي العام ي�سطلع بوظيفة حمائية حتددها الفقرة 1 من املادة  الأ�سرار التي حلقت بهم. واإ�سافة اإىل ذلك، فاإنَّ املدَّ
خ 30 كانون الأول/دي�سمرب،  124 م���ن الد�ست���ور واملادة 1 والفقرة 10 من املادة 3 من القانون رقم 1981/50، املوؤرَّ
ب�س���اأن القان���ون الت�سريعي للنائب العام، مب���ا يعيد تاأكيد الفقرة 1 من املادة 773 من قان���ون الإجراءات اجلنائية، 
بو�سف���ه مدافع���ا عن ال�سحايا يف الإجراءات اجلنائي���ة. واإ�سافة اإىل الدعاوى اجلنائية، ُيل���َزم املّدعي العام برفع 

دعاوى مدنية بهدف جرب ما حلق ب�سحايا اأيِّ جرمية من اأ�سرار، ح�سب القت�ساء.

163- ويج���وز لل�سحية اأن ي�سبح طرفًا يف الإجراءات اجلنائية وفقا للمادة 101 من قانون الإجراءات اجلنائية، 
الت���ي جتيز ل���كل املواطنني الإ�سبان اأن يقيموا دعاوى جنائية وفقا ملقت�سيات القانون. وتوؤيد هذا احلكَم املادُة 125 
م���ن الد�ست���ور، واملادُة 270 من قان���ون الإجراءات اجلنائية، والفق���رُة 1 من املادة 19 من القان���ون الأ�سا�سي رقم 

خ 1 متوز/يوليه 1985، ب�ساأن ال�سلطة الق�سائية. 1985/6، املوؤرَّ

164- ويف احلالت التي ل ميكن فيها لل�سحايا التدخل مبا�سرًة كاأطراف يف الإجراءات اجلنائية، ينبغي تعريفهم 
بحقوقه���م يف احل�س���ول على هذه اخلدمات. وعلى وجه اخل�سو�ض، ينبغي للموظفني الذين يتعاملون مع ال�سحايا 

اأن ي�سارعوا اإىل القيام مبا يلي:

  اإ�سداء امل�سورة لل�سحايا ب�ساأن حقوقهم مبوجب القانون
قني واملّدعني العاّمني   تي�سري اجتماع ال�سحايا باملحقِّ

  تزويد ال�سحايا بن�سخة من التهم املوجهة اإىل املدعى عليه )عليهم(
  تزوي���د ال�سحايا مبعلومات عامة عن نظام العدالة اجلنائية لت�سجيع التوقعات املعقولة. وينبغي اأن ت�سمل 

تلك املعلومات مراحل العملية اجلنائية واملدة التي ت�ستغرقها عادة كل مرحلة

165- وينبغ���ي اأن تت�سم العملية بالو�سوح وال�سفافية واخللو من البريوقراطية املفرطة ل�سمان اإمكانية اأن يطلب 
ال�سحايا املراجعة من دون متثيل قانوين. وينبغي اأن يكون ال�سحايا قادرين على اتخاذ قرار م�ستنري ب�ساأن ما اإذا 
كان ينبغ���ي له���م تقدمي طلب مبراجعة قرار رف�ض امللحقة الق�سائية. وينبغ���ي األَّ يكون الفتقار اإىل املوارد املالية 

عقبة على الإطلق اأمام ال�سحية الذي يطلب مثل هذه املراجعة.

تركيا

166- يف تركي���ا َت���ِرُد حقوق ال�سحايا يف امل���واد 233 اإىل 243 من قانون الإج���راءات اجلنائية. وعمل بالفقرة 5 
م���ن امل���ادة 234 يحق لل�سحاي���ا ال�ستئناف �سد اأيِّ قرار بع���دم ا�ستهلل امللحقة الق�سائي���ة، امتثاًل للإجراءات 

املن�سو�ض عليها يف القانون.
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م���ة اإىل ال�سحايا جمانية، عند طلبها، حتقيقًا مل�سلحة العدالة.  167- وينبغ���ي اأن تكون امل�ساعدة القانونية املقدَّ
وم���ن اأج���ل تي�سري ح�س���ول ال�سحايا على امل�ساع���دة القانونية املجاني���ة، ميكن توقيع مذكرة تفاه���م بني احلكومة 

ونقابات املحامني الوطنية اأو املحلية.

اإ�سبانيا

168- يف اإ�سباني���ا ين�ض قانون الع���رتاف ب�سحايا الإرهاب وحمايتهم حماية �سامل���ة على حق �سحايا الإرهاب 
الذي���ن يثبت���ون افتقاره���م اإىل املوارد اللزم���ة للتقا�سي يف التمثيل املج���اين ويف الدفاع بوا�سط���ة حمام يف جميع 

العمليات والإجراءات الإدارية.

اجلزائر

خ 5 اآب/اأغ�سط�ض 1971 ب�ساأن امل�ساعدة الق�سائية،  169- يف اجلزائر تن�ض املادة 28 من الأمر رقم 71-57 املوؤرَّ
خ 25 �سباط/فرباير 2009، على منح امل�ساعدة القانونية ب�سورة تلقائية  م بالقانون رقم 09-02 املوؤرَّ ل واملتمَّ املعدَّ
اإىل �سحاي���ا الأعم���ال الإرهابية. ويف ه���ذا ال�سدد ُيعفى �سحايا الأعمال الإرهابية م���ن دفع ر�سوم معينة من قبيل 
ري���ن الق�سائيني واملوثِّقني. كما تت���اح للأ�سخا�ض الذين يعوله���م ال�سحايا ال�ستفادة من  اأتع���اب املحامني واملُح�سِ

امل�ساعدة القانونية املجانية.)28(

تركيا

170- وفقا للمادة 243 من قانون الإجراءات اجلنائية يف تركيا اإذا مل يكن لدى ال�سحايا اأيُّ ممثل، يحق لهم اأن 
يطلب���وا تعي���ني حمام بالنيابة عنهم من نقابة املحامني يف حالت العتداء اجلن�سي ويف اجلرائم التي يعاَقب عليها 
بال�سج���ن ملدة خم�ض �سن���وات اأو اأكث، خلل التحقيق والإجراءات اجلنائية عل���ى حد �سواء. وعلوة على ذلك، يف 
احل���الت الت���ي يكون فيها �سنُّ ال�سحية اأقل من 18 عاما، اأو يعاين فيها ال�سحية من اإعاقة اأو يفتقر اإىل َمْن ميثله، 
يت���م تعيني ممثل بالنياب���ة عنه، دون ا�سرتاط تقدمي ال�سحي���ة طلبًا بهذا املعنى. وتكون للمحام���ي املعنيَّ لل�سحايا 

جميع ما ملحامي الدفاع من حقوق وما عليه من واجبات وم�سوؤوليات.

171- ويف اإط���ار ه���ذا النه���ج ي�ساعد املحام���ي املعنيَّ ال�سحي���َة يف امل�سائل الق�سائي���ة والقانونية اأثن���اء التحقيق 
والإج���راءات اجلنائية، ويرافق ال�سحي���ة ويدعمه عند الإدلء ببيانات، ويراجع الوثائ���ق ويفح�سها وفقا لل�سروط 

املن�سو�ض عليها يف قانون الإجراءات اجلنائية.

�ض �سمن ميزانية وزارة العدل. وبهذه  نهم نقابة املحامني من َبَدل خم�سَّ د اأتعاب املحامني الذين تعيِّ 172- وُت�سدَّ
الطريقة ل يتحمل ال�سحايا اأيَّ تكاليف نظري التمثيل القانوين. وقبل الإجراءات الق�سائية ينبغي تعريف ال�سحايا 

ن ذلك يف ال�سجلت الق�سائية. بحقهم القانوين يف طلب التمثيل القانوين واحل�سول عليه؛ وينبغي اأن ُيدوَّ

اإيطاليا

173- ي�سم���ح النظام الق�سائي الإيطايل ل�سحايا اجلرمية بامل�ساركة يف العملية ورفع دعوى مدنية من اأجل جرب 
���دة. ويحق لل�سحاي���ا اأن توافيهم ال�سلطة الق�سائي���ة باملعلومات ذات ال�سل���ة يف مراحل معيَّنة من  الأ�س���رار املتكبَّ

)28( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية.
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الإج���راءات واأن ي�سارك���وا يف جمع الأدلة قبل املحاكم���ة. واإ�سافًة اإىل ذلك، اإذا قرروا رف���ع دعوى مدنية يحق لهم 
تق���دمي اأدلة باأنف�سه���م )اأي ب�سورة م�ستقلة عن املدعي العام( وا�ستجواب ال�سه���ود الذين ا�ستدعتهم اإىل املحكمة 

الأطراف الأخرى، مبا يف ذلك املدعى عليه.

املمار�شات اجليِّدة
  ينبغي للدول اأن تن�سئ اآليات للتعجيل بتحديد وت�سجيل ال�سحايا والت�سال بهم على نحو يت�سق مع القانون 

الدويل والقوانني الوطنية حلماية البيانات.
  ينبغ���ي للدول اأن تكفل الإ�سراَع با�ستهلل التحقيقات اجلنائي���ة يف الأعمال الإرهابية املزعومة وتنفيذها 
عل���ى وج���ه ال�سرعة وب�سورة �ساملة وبطريق���ة ت�سمن امل�ساءلة العامة. وينبغي الإ�س���راع بتزويد ال�سحايا 

مبعلومات دقيقة عن التحقيقات وما قد تنطوي عليه من نتائج.)اأ(
  ينبغي للدول اأن تكفل الإ�سراَع باإبلغ ال�سحايا بحقهم يف الحتكام اإىل العدالة وبالقنوات املتاحة اأمامهم 
م هذه  واخلدم���ات ذات ال�سل���ة )مث���ل خدمات الرتجم���ة ال�سفوية وامل�س���ورة القانونية(. وينبغ���ي اأن ُتقدَّ

اخلدمات اإىل ال�سحايا باملجان.
  ينبغي للدول اأن تكفل الإ�سراَع بتنفيذ الإجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك طلبات ال�ستئناف.

لة قبل الإجراءات اجلنائية  ثة ومف�سَّ   ينبغي للدول اأن تكفل الت�ساَل بال�سحايا وتزويَدهم مبعلومات حمدَّ
واأثناءها.)ب(

  يكت�سي اأمان ال�سحايا اأهمية ق�سوى. لذا ينبغي تقييم املخاطر التي تهدد اأمان ال�سحايا على امتداد فرتة 
التحقي���ق واملقا�س���اة؛ وينبغي للدول اأن تتخذ، عند القت�ساء، تداب���ري حلماية ال�سحايا خلل م�ساركتهم 

يف نظام العدالة اجلنائية.
  ينبغ���ي لل���دول، اإذا كان ال�سحاي���ا مطاَلبني بح�سور جل�س���ات املحكمة اأو راغب���ني يف ح�سورها، اأن تتخذ 
التدابري الرامية اإىل منع اأو تقلي�ض خماطر ات�سالهم ال�سخ�سي باملدعى عليهم اأو اأ�سرهم اأو موؤيديهم.

ر لل�سحايا اأو اأقاربهم املبا�سرين، عند القت�ساء، ترجمة �سفوية جمانية للإجراءات    ينبغ���ي للدول اأن توفِّ
الق�سائية.

  ينبغ���ي لل���دول اأن ت�سمن اأن يك���ون لل�سحايا، مبوجب القوان���ني الوطنية، حٌق قان���وين وا�سح يف امل�ساركة 
عي العام  بن�س���اط يف الإج���راءات اجلنائية. وق���د ي�ستتبع ذلك اأن مُيثَّلوا ب�س���كل منف�سل اأو اأن يكف���ل املدَّ

مراعاَة م�ساحلهم ومتثيَلها ب�سكل كامل يف املحكمة.
  يف الدول التي ل ُترتاأى فيها امل�ساركُة املبا�سرة لل�سحايا، قد تتاح اآلياٌت تكفل متثيَلهم داخل هيئة النيابة 

العامة والنظام القانوين الوطنيني، اأو قد ُينظر يف توفري تلك الآليات.)ج(
  ينبغ���ي لل���دول اأن ت�سع اإجراءات يف القوانني الوطنية اأو قوان���ني الإجراءات اجلنائية لديها يحق مبوجبها 

لل�سحايا طلب مراجعة قرار رف�ض امللحقة الق�سائية.)د(
  ينبغ���ي اأن يح�سل ال�سحايا اأو اأقاربهم املبا�سرون عل���ى م�ساعدة قانونية جمانية من اأجل تي�سري متثيلهم 

يف اإجراءات املحاكم.

ر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب )A/HRC/20/14(، الفقرة 36. )اأ( تقرير املقرِّ

دة 13. دة، املمار�سة اجليِّ )ب( مذكرة مدريد حول املمار�سات اجليِّ

ر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب )A/HRC/20/14(، الفقرتان 38 و39. )ج( تقرير املقرِّ

)د( وثيقة اإر�سادات يف ما يتعلق بنقل وتنفيذ التوجيه EU/2012/29، املن�سئ للمعايري الدنيا ب�ساأن حقوق �سحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم.
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املعلومات واخل�سو�سية ال�سخ�سية والتعامل مع و�سائط الإعلم

مة مقدِّ
174- م���ن منظور ال�سحايا يتعني النظر يف امل�سائل املتعلقة بتوافر املعلومات وا�ستخدامها �سواء من حيث حقهم 
يف احل�سول على املعلومات اأو حقهم يف احرتام خ�سو�سيتهم ال�سخ�سية. ويكت�سي حق ال�سحايا يف احل�سول على 
املعلوم���ات اأهمية كربى. وي�سمل ذلك حقهم يف تلّقي املعلوم���ات املتعلقة بالتحقيق واملقا�ساة يف الأفعال الإجرامية 
الت���ي يكون���ون �سحايا لها، وخدم���ات دعم ال�سحاي���ا والأنواع اأخرى م���ن خدمات الدعم )مث���ل اخلدمات الطبية 

وامل�سورة والتعوي�ض املايل( وممار�سة حقهم يف الحتكام اإىل العدالة.

175- ويف جمي���ع احل���الت ينبغي تزوي���د ال�سحايا مبعلومات دقيق���ة ويف الوقت املنا�سب يتلقونه���ا من ال�سلطات 
م هذه املعلومات  ل اأن ُتقدَّ احلكومي���ة ذات ال�سلة عن العمليتني التحقيقية والق�سائية املرتبطتني بق�سيتهم. وُيف�سَّ
م، عند القت�ساء، خدمات الرتجم���ة ال�سفوية والتحريرية لل�سحية  بلغ���ة تخلو من امل�سطلحات القانوني���ة واأن ُتقدَّ

باملجان.

176- واإ�ساف���ًة اإىل ذل���ك، ورهنا بالظروف اخلا�سة للق�سية، مبا يف ذل���ك م�ستوى الهتمام والتغطية من جانب 
و�سائ���ط الإع���لم الرئي�سية ويف �سبكات و�سائ���ل التوا�سل الجتماعي يف اأعقاب هجوم اإرهاب���ي ما، ميكن اأن توؤدي 
التحقيق���ات والإج���راءات اجلنائية ذات ال�سلة والك�سف عن هوية ال�سحاي���ا واأ�سرهم اإىل الإيذاء الثانوي. ولذلك 
يتهم، ل�سيما هويته���م ومعلومات الت�سال  ينبغ���ي لل�سلط���ات اأن تتوخى اليقظة حلماية خ�سو�سي���ة ال�سحايا و�سرِّ
به���م، وكذلك املعلومات الأكث ح�سا�سية ب�ساأن حالتهم الطبية اأو الوجدانية اأو العقلية. وانطلقا من حق ال�سحايا 
ر من جانب و�سائط الإعلم.  ل غري املربَّ يف اح���رتام خ�سو�سيتهم وحياتهم الأُ�سرية، ينبغ���ي حت�سينهم من التطفُّ
كم���ا يج���ب اإعلمه���م باخليارات املتاحة لهم يف م���ا يتعلق بالتعامل م���ع و�سائط الإعلم وتوف���ري الدعم لهم، عند 

القت�ساء، من جانب اأخ�سائيني يف التوا�سل مع و�سائط الإعلم.

اإندوني�سيا

177- مبوج���ب النظام القان���وين الإندوني�سي، ير�سل املوظفون القانونيون املعني���ون اأو ال�سلطات القانونية املعنية 
ر�سائ���ل ر�سمي���ة اإىل ال�سحاي���ا لإبلغهم بامل�سائ���ل ذات ال�سلة، بناء على طل���ب ال�سحاي���ا. ويف املمار�سة العملية 
���ذت ال�سرط���ة الوطني���ة يف اإندوني�سي���ا هذا احلق، بن���اء على طلب ال�سحاي���ا و/اأو ال�سهود من خ���لل اإحاطتهم  نفَّ
لع على �سجلت الإج���راءات اجلنائية يف اأيِّ مرحلة من  ب�س���ري الإجراءات. كما يح���ق لل�سهود و/اأو ال�سحايا الطِّ
املراحل )الإجراءات ال�سابقة للتحقيق واإجراءات التحقيق وامللحقة واملحاكمة( بينما ل ُي�سمح لعامة النا�ض بتلّقي 

معلومات اإلَّ اأثناء اإجراءات املحاكمة.)29(

دة ما يلي: 178- وميكن اأن ت�سمل التدابري الرامية اإىل تنفيذ هذه املمار�سة اجليِّ

  حجب اأ�سماء ال�سحايا اأو الأحرف الأوىل منها يف الوثائق العامة

)29( وثيقة اإر�سادات تتعلق بنقل وتنفيذ التوجيه EU/2012/29 املن�سئ للمعايري الدنيا ب�ساأن حقوق �سحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم.
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  حماي���ة املعلوم���ات املتعلق���ة باخل�سو�سي���ة ال�سخ�سية مث���ل تواريخ املي���لد اأو العناوي���ن اأو غري ذلك من 
دات الهوية حمدِّ

�سة للعم���وم للدخول اإىل املحكمة واخلروج منه���ا لتفادي و�سائط    ا�ستخ���دام مناف���ذ منف�سلة غري خم�سَّ
الإعلم والتقاط ال�سور

  ا�ستخدام ال�سرت يف املحكمة حلجب ال�سحايا عن اجلمهور واملدعى عليهم

الوليات املتحدة
179- تلت���زم وزارة الع���دل يف الولي���ات املتح���دة ب�سمان اأن يعاَم���ل �سحايا اجلرائم الحتادي���ة معاملة من�سفة 
خ���لل �سري ق�ساياهم �سمن نظام العدال���ة اجلنائية. ومن اأجل تزويد ال�سحايا مبعلومات عن اإجراءات الق�سايا، 
م اإ�سعارا بجمي���ع املحاكمات العلنية والأحداث الرئي�سية  ا�ستحدث���ت وزارة العدل نظام اإخطار ال�سحايا الذي يقدِّ
يف م���ا يخ����ض الق�سايا بالر�سائل الربيدية اأو الربيد الإلكرتوين اأو عرب املوق���ع ال�سبكي اأو الهاتف بناء على اختيار 

م الإ�سعار بالإنكليزية اأو الإ�سبانية. ال�سحية. وميكن اأن يقدَّ

اإ�سبانيا
180- اعتم���دت اإ�سبانيا نهجا يراعي اعتب���ارات ال�سحايا فيما يتعلق باحلقوق اخلا�سة ببيانات ال�سحايا؛ ويركز 

هذا النهج على حماية خ�سو�سية ال�سحايا وي�سمل تدابري قانونية معينة مثل: 

  اعتب���ار التغطية الإعلمي���ة التي ت�ستخدم �سور �سحاي���ا الإرهاب لأغرا�ض انتقا�سي���ة اأو مهينة اأو مثرية 
عمل من الأعمال غري امل�سروعة

  تعي���ني املوؤ�س�س���ات امل�سوؤولة عن �سمان امتث���ال و�سائط الإع���لم امل�سموعة واملرئي���ة للتزاماتها باعتماد 
التدابري امللئمة ل�سمان معاملة �سحايا الإرهاب وفقا للمبادئ والقيم الد�ستورية

  اإتاحة اإجراءات الوقف والت�سحيح والعقوبات
  و�س���ع مبادئ منطبقة على بيان���ات �سحايا الإرهاب ترتبط بدور و�سائط الإع���لم يف تعزيز حماية �سور 

�سحايا الإرهاب و�سونها

181- وتتمثل طريقة حمتملة لتعزيز النُّهج الأكث مراعاة لعتبارات ال�سحايا من جانب و�سائط الإعلم ولتنفيذ 
ي احلذر لدى تناوله���ا يف موؤ�س�سات تدريب  ه���ذه النُّه���ج يف اإذكاء الوعي بامل�سائل املتعلق���ة بال�سحايا و�سرورة توخِّ
ال�سحفي���ني من خلل دمج املوا�سي���ع اخلا�سة باعتبارات ال�سحايا يف املناهج الأ�سا�سية لتلك املوؤ�س�سات. واإ�سافًة 
اإىل ذل���ك، ف���اإنَّ من �ساأن اإن�ساء اأق�سام خا�سة يف هذا املجال اأو جمال الدرا�سات املتعلقة بال�سحايا اأن يزيد الوعي 

بالق�سايا ذات ال�سلة بال�سحايا.
182- وميكن تنفيذ هذه املمار�سة اجليِّدة من خلل �سمان ح�سول و�سائط الإعلم على جميع املعلومات املتاحة 
ب�ساأن نقاط الت�سال وم�سادر املعلومات ذات ال�سلة ونظم ت�سجيل لل�سحايا وكذلك من خلل املوؤمترات الإعلمية 

احلكومية اأو املواد الإعلمية اأو احلملت الدعائية.
ق اإزاء التوا�سل مع و�سائط الإعلم، ميكن للدول اأن تنظر يف اإن�ساء فريق  183- ومن اأجل �سمان اعتماد نهج من�سَّ
ث���ة وتعزيز قناة ات�سالت  للتن�سي���ق الإعلمي داخل احلكومة تتمث���ل مهمته يف تزويد ال�سحفيني باملعلومات املحدَّ

�َسِل�سة.
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184- وتتي���ح و�سائ���ُل التوا�سل الجتماعي البثَّ الإلكرتوين على نطاق وا�سع لأيِّ �س���ورة اأو ت�سجيل. وتنت�سر �سور 
الهجم���ات الإرهابي���ة، مبا يف ذلك �س���ور ال�سحايا، على ال�سعي���د العاملي من خلل هذه القن���اة. وميكن لو�سائط 
الإع���لم اأن ت�سطل���ع بدور ب���ارز يف التثقيف وزيادة الوع���ي يف املجتمع املحل���ي ب�ساأن املخاطر الت���ي تواجه و�سائل 

التوا�سل الجتماعي لدى تعاملها مع �سور خا�سة و�سور لل�سحايا اأو للهجمات الإرهابية قد تكون موؤملًة.

185- وينبغ���ي لأخ�سائيي م�ساع���دة ال�سحايا و/اأو للموظف���ني ذوي املوؤهلت واخل���ربات امللئمة لدى رابطات 
م���وا معلومات لل�سحايا ب�س���اأن كيفية و�سع حدود عند تعاملهم م���ع ال�سحفيني. وينبغي خلدمات  ال�سحاي���ا اأن يقدِّ
و/اأو رابط���ات دع���م ال�سحايا اأن ت�سع مبادئ توجيهية اأو مواد اإر�سادية مل�ساعدة ال�سحايا لدى التعامل مع و�سائط 
الإعلم. وينبغي اإبلغ ال�سحايا باخليارات املمكنة للتفاعل مع و�سائط الإعلم، من خلل املتحدث الر�سمي با�سم 
الأُ�س���رة مثل، والآثار املرتتبة عل���ى التفاعل مع و�سائط الإعلم، وحقهم يف رف����ض الت�سال بو�سائط الإعلم اإذا 
رغب���وا يف ذلك. ويف الأوقات احل�سا�سة ب�سفة خا�سة، مثل املنا�سب���ات التذكارية اأو املحاكمات، ينبغي لأخ�سائيي 
دع���م ال�سحاي���ا اأن مينحوا ال�سحايا مزيدا من الهتم���ام والرعاية، مع الرتكيز على حف���ظ اأو تعزيز القدرة على 

ال�سمود واإدارة التوقعات لدى ال�سحايا واأ�سرهم.

186- وينبغ���ي لهيئ���ات النيابة العامة والتحقيق، ل���دى التعامل مع و�سائط الإعلم، اأن تعتم���د �سيا�سات حلماية 
دين يوؤَذن لهم بالتحدث اإىل و�سائط الإعلم  و�سم���ان خ�سو�سية ال�سحايا. وينبغي للهيئات اأن تعنيِّ موظفني حمدَّ

عن التحقيقات اجلنائية اأو امللحقات املت�سلة بالأعمال الإرهابية.

187- وينبغ���ي تعري���ف ال�سحاي���ا بحقوقه���م يف ما يتعلق بو�سائ���ط الإعلم، مبا يف ذل���ك اأنَّ اإدلءهم ب���اأيِّ بيان 
لو�سائط الإعلم اأو موافقتهم على اإجرائها مقابلًة معهم هو اأمٌر مرتوك لختيارهم احلر. وينبغي اأن يحاطوا علما 
بالعواق���ب املحتمل���ة املرتتبة على خياراتهم، مبا يف ذلك ما ميكن اأن يكون لبياناتهم من اأثر حمتمل على التحقيق. 
وينبغ���ي الثني ع���ن م�ساركة الأطفال ال�سغار يف املقابلت مع و�سائط الإعلم وينبغي للهيئات اأن تعمل ب�سكل وثيق 

مع الأبوين اأو الأو�سياء لتمثيل امل�سالح الف�سلى للأطفال ال�سحايا.

188- ويف احل���الت الت���ي يوافق فيها ال�سحايا على التح���دث اإىل و�سائط الإعلم، ينبغ���ي اإحاطتهم م�سبقا باأنَّ 
با�ستطاعتهم اأن يطلبوا اأن ُتلبى بع�ض ال�سروط قبل املوافقة على اإجراء املقابلة، وباأنَّ باإمكانهم، اإذا كانت و�سائط 
الإع���لم غري راغبة اأو غري قادرة على املوافق���ة على تلك ال�سروط، اأن ين�سحبوا من اأيِّ مقابلت. ويجوز اأن يطلب 

ال�سحايا، يف جملة اأمور، ما يلي:

عة  موافقة و�سائط الإعلم على اأيِّ �سروط يف وثيقة موقَّ
 حتديد وقت املقابلة ومكانها

 اإبلغهم م�سبقا مبحور التقرير
ي اأ�سئلة املقابلة م�سبقا  تلقِّ

  ع���دم ك�سف و�سائط الإعلم عن مكان املقابلة وحماية هويتهم، بو�سائل منها حذف اأيِّ �سور فوتوغرافية 
لهم اأو اتخاذ تدابري حلجب �سورهم

 عدم حماورة و/اأو ت�سوير اأيِّ فرد اآخر من اأفراد الأ�سرة، مبن يف ذلك الأطفال
 تويلِّ مرا�سل حمدد اإجراء املقابلة

 حذف اأيِّ �سور موؤذية من مادة البث اأو الن�سر
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189- واإذا اخت���ار ال�سحاي���ا التح���دث اإىل و�سائط الإعلم، َوَجَب���ت تهيئتهم ملثل تلك اللق���اءات ومنحهم الدعم 
ال���لزم. وينبغ���ي تن�سيق م�ساركته���م يف اأيِّ مقابلت من اأجل حماية �سلمته���م وخ�سو�سيتهم )على �سبيل املثال، 
ل ب���د من اإجراء املقابلت يف اأماكن حمايدة اأو التعتيم عل���ى مكان عملهم اأو اإقامتهم(. وعندما يح�سر ال�سحايا 
الذين ل يرغبون يف الت�سال بو�سائط الإعلم جل�سات املحكمة، ينبغي اتخاذ ترتيبات تتيح لهم ا�ستخدام مداخل 

بديلة منف�سلة.

دة، انظر اجلزء الثالث، ثالثًا. لع على التدابري الرامية اإىل تنفيذ هذه املمار�سة اجليِّ 190- وللطِّ

ردُّ احلقوق واجلرب والتعوي�ض املايل

مة مقدِّ
191- هن���اك عدد م���ن ال�سكوك الدولي���ة والإقليمية واملتعددة الأط���راف التي ُتِقرُّ ب�س���رورة واأهمية و�سع نظم 
الة من اأج���ل ردِّ احلقوق واجلرب والتعوي�ض امل���ايل ل�سحايا الإرهاب. فعلى  حكومي���ة ح�سن���ة التوقيت ومن�سفة وفعَّ
ر اخلا�ض يف تقري���ره )A/HRC/20/14( باأن تتوىل احلكومات ج���رب الأ�سرار التي تلحق  �سبي���ل املث���ال، اأو�سى املقرِّ
ال عندما تتاأتَّى الوفاة اأو الإ�سابة اخلطرية من فعل اإرهابي يقع على اأرا�سيها،  ب�سحايا الإرهاب على نحو تام وفعَّ
مب���ا يف ذل���ك ردُّ احلقوق والتعوي�ض واإعادة التاأهيل والرت�سية و�سمانات ع���دم التكرار. ول ي�ساعد توفري �سكل من 
اأ�س���كال ردِّ احلقوق املالي���ة اأو التعوي�ض املايل عن ال�سرر الذي حلق بال�سحايا على عودتهم اإىل الأو�ساع الطبيعية 
واإع���ادة اندماجهم يف املجتم���ع فح�سب، ولكن ميكن اأي�سًا اأن تكون له رمزيته من حي���ث اإعادة التاأكيد على كرامة 

ال�سحايا يف الوقت الذي يحاولون فيه العودة اإىل نوع من احلياة الطبيعية.

ال  192- وتختل���ف الطلبات على الآلي���ات احلكومية والنظم القانونية الوطنية من اأجل ني���ل التعوي�ض املايل الفعَّ
ل�سال���ح �سحايا الإره���اب اختلفا كبريا بني البلدان. كما تتباين قدرات احلكوم���ات على تقدمي تعوي�سات �ساملة 

املمار�شات اجليِّدة

  ينبغي للدول اأن تكفل حق ال�سحايا يف نيل احلماية من التطفل غري املعقول على خ�سو�سيتهم ال�سخ�سية 
من جانب و�سائط الإعلم اأو اجلمهور.

ر �سبل النت�ساف لل�سحايا من و�سائ���ط الإعلم ب�سبب انتهاكات اخل�سو�سية، عند    ينبغ���ي للدول اأن توفِّ
ال�سرورة، من خلل الوقف اأو الت�سحيح اأو العقوبات.

  ينبغ���ي لل���دول اأن ت�سج���ع و�سائط الإعلم عل���ى اعتماد تداب���ري رقابية ذاتي���ة ل�سمان اأن تك���ون التغطية 
الإعلمية مراعيًة لعتبارات ال�سحايا )مثل املبادئ التوجيهية اأو املعايري الإعلمية التي ت�سعها الدوائر 

الإعلمية بالت�ساور مع احلكومة واملجتمع املدين واأخ�سائيي دعم ال�سحايا(.
  ينبغ���ي اأن ُت�سِرك ال���دول و�سائط الإعلم يف مهام حم���ددة اأخرى ته���دف اإىل اإذكاء الوعي ب�ساأن �سعف 

ال�سحايا واحتياجاتهم واملخاطر املحتملة للإيذاء الثانوي.
 ينبغي للدول اأن تكفل ح�سول ال�سحايا على املعلومات لدى التعامل مع و�سائط الإعلم.

مون املعلومات اإليهم تدريبا    ينبغ���ي للدول اأن تكفل اأن يتلقى املوظفون الذين يتعاملون مع ال�سحايا اأو يقدِّ
دا ب�ساأن النُّهج املراعية لل�سحايا. حمدَّ
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ل�سحاي���ا الإره���اب ب�سبب الختلف���ات الكبرية يف مواردها القت�سادي���ة واملالية. ولذلك فاإنَّ البل���دان التي ت�سهد 
ارتفاع���ًا يف مع���دلت الإرهاب وما يت�سل به من اإيذاء من جهة، ول متل���ك �سوى قدرات اقت�سادية ومالية حمدودة 
لة من الدولة لل�سحايا من جهة اأخرى، تواجه موقفا �سعبا من حيث توفري الدعم  على تقدمي تعوي�سات مالية مموَّ

املايل اأو الجتماعي ل�سحايا الإرهاب.

193- وتتباي���ن النُّه���ج الوطنية اإزاء خمططات التعوي�ض تباينا كبريا. ففي العديد من البلدان ُيَعدُّ مفهوم التزام 
ل ورا�سخا من الثقافة  املخطئ بتعوي�ض ال�سحية عن الأذى الذي وقع عليه، اأو برت�سيته على نحو اآخر، جزءا مكمِّ
املحلي���ة و/اأو النظ���م القانونية. واإ�سافًة اإىل الأحكام التي تتيح لل�سحايا رف���ع دعاوى مدنية �سد اجلناة، فاإنَّ لدى 
ي التعوي�ض  بع����ض البل���دان التي تنتمي اإىل تقاليد القانون املدين ت�سريعاٍت تع���رتف بحقوق �سحايا اجلرائم يف تلقِّ

املايل وامل�ساركة يف الإجراءات اجلنائية.

�سة  ق دول اأخرى حلول خم�سَّ م التعوي�ض يف بع�ض البلدان من خلل اآلية قانونية م�سبقة، تطبِّ 194- وبينم���ا ُيقدَّ
ل ا�ستجاباته���ا وفقا ل���كل حالة. وهن���اك اختلفات كب���رية اأي�سًا يف مبل���غ التعوي����ض املن�سو�ض عليه،  بحي���ث تع���دِّ
وكذل���ك يف اللحظ���ة املنا�سب���ة لكي يلتم����ض ال�سحايا احل�س���ول على تعوي�س���ات. ويف حني اأنَّ بع����ض النظم تن�ض 
م اأيُّ تعوي�سات  عل���ى اإمكاني���ة تقدمي م�ساعدة تكاد تكون فوري���ة، ب�سورة م�ستقلة عن الإجراءات اجلنائي���ة؛ ل تقدَّ
يف نظ���م اأخ���رى اإلَّ عندم���ا يت���م التو�سل اإىل قرار ق�سائ���ي نهائي. بيد اأن���ه يف املمار�سة العملية، كث���ريا ما ينطوي 
التقا�س���ي على اإج���راءات طويلة وباهظة التكاليف، وذلك م���ع غياب اأيِّ �سمان بالنج���اح اأو التح�سيل. وميكن اأن 
ذي التفجريات النتحارية  دا اأو متاحا )مث���ل منفِّ تن�س���اأ عقبات خا�سة يف احل���الت التي ل يكون فيها اجلاين حمدَّ
الذي���ن لق���وا حتفه���م(، اأو ب�سبب وجود �سعوب���ات يف حتديد الأط���راف امل�ساِركة يف تخطيط الأعم���ال الإرهابية اأو 
 دعمه���ا. ولذل���ك ينبغي للدول اأن جتع���ل التعوي�ض، على الأقل اإىل حد ما، م�ستقل ع���ن نتيجة الإجراءات اجلنائية 

اأو املدنية.

195- واأيًّا كان النهج املتَّبع تظل م�ساألة تقدمي تعوي�ض ح�سن التوقيت ومن�سف ومعقول متثل حتديًا كبريًا بالن�سبة 
الة ملكافحة  اإىل العديد من احلكومات. وينبغي عدم التقليل من اأهمية هذا اجلانب من جوانب الأطر الوطنية الفعَّ
الإره���اب، �سواء م���ن حيث متكني �سحايا الإرهاب ودعمه���م يف العودة اإىل احلياة الطبيعي���ة اأو من حيث الر�سالة 

د الجتماعي والت�سامن مع ال�سحايا التي تو�سلها. الرمزية القوية املتمثلة يف التوحُّ

اإندوني�سيا

196- يتن���اول القانون رقم 2006/13 ب�ساأن حماية ال�سهود وال�سحايا م�ساألة تعوي�ض ال�سهود و�سحايا اجلرمية، 
مبا يف ذلك يف حالة الإرهاب، ورد حقوقهم وم�ساعدتهم. ولأغرا�ض هذا القانون يكون التعوي�ض م�سوؤولية تفي بها 
الدولة يف حال مل يكن اجلاين قادرًا على الوفاء مب�سوؤولياته عن ردِّ احلق. ويكون ردُّ احلق م�سوؤولية يفي بها اجلاين 
اأو طرف ثالث اإىل ال�سحايا اأو اأ�سرهم يف �سكل رد املمتلكات اأو دفع ثمن اخل�سارة اأو املعاناة اأو �سداد نفقات معينة.

197- واإ�ساف���ًة اإىل ذل���ك تن�ض اللئح���ة احلكومية رقم 44 ل�سنة 2008 على اأنَّ من ح���ق ال�سهود و/اأو ال�سحايا 
ر احلكومة  اأن يتلق���وا دعما طبيا وما يلزمهم من دعم لإعادة تاأهيلهم نف�سيا واجتماعيا. وعلى �سعيد املمار�سة توفِّ
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الإندوني�سي���ة باملج���ان، عن طري���ق وزارة ال�سحة، الع���لج الطبي وخدمات اإع���ادة التاأهيل النف�س���ي والجتماعي 
ذ يف اإندوني�سيا. ل�سحايا الهجمات الإرهابية، ما دام العلج الطبي ينفَّ

الهند

طا لتعوي�ض ال�سحايا؛  لة يف ع���ام 2009، خمطَّ 198- ي�سم���ل قان���ون الإجراءات اجلنائية يف الهند، ب�سيغته املعدَّ
وين����ض عل���ى قي���ام كل حكومة من حكومات الولي���ات، بالتعاون م���ع احلكومة املركزية، باإع���داد خمطط من اأجل 
توف���ري اأموال بغر�ض تعوي�ض ال�سحايا اأو ُمعاليهم الذين تكب���دوا خ�سارة اأو حلق بهم �سرر نتيجة للجرمية والذين 
ر �سلطة اخلدمات القانونية يف املقاطعة اأو  مت املحكمة تو�سية بالتعوي�ض، تقرِّ يحتاجون اإىل اإعادة تاأهيل. ومتى قدَّ

الولية مقدار التعوي�ض الذي �سُيمنح يف اإطار املخطط.

199- واإ�سافًة اإىل امل�ساعدة املالية ي�ستحق امل�سابون بعجز دائم واأفراد اأُ�سر ال�سحايا الذين ُقتلوا بطاقًة �سحية 
ي العلج  مها اجلمعية ال�سحية يف املقاطعة يف اإطار بعثة ال�سحة الريفية الوطنية. ويحق حلاملي البطاقات تلقِّ تقدِّ

الطبي املجاين يف ما يتعلق بالإ�سابات وجميع الأمرا�ض الرئي�سية الأخرى الناجمة عن العنف.

تركيا

200- يف تركي���ا ين����ض قان���ون التعوي�ض عن الأ�س���رار الناجمة عن الإره���اب ومكافحته عل���ى تعوي�ض اخل�سائر 
ا اأدنى بن�سبة 2 يف املائة من الوظائف  �ض املوؤ�س�سات العامة حدًّ والأ�سرار النا�سئة نتيجة الأعمال الإرهابية. وتخ�سِّ
�سم���ن قواها العاملة ل�سحاي���ا الإرهاب وامل�سابني من عنا�سر الأمن واأقاربهم م���ن الدرجة الأوىل وكذلك اأقارب 
الدرج���ة الأوىل لأف���راد الأمن الذين ُقتلوا جراء اأعمال اإرهابية. ويتعني عل���ى جميع املوؤ�س�سات العامة تقدمي ك�سف 
�س���ة ل�سحايا الإرهاب وعنا�س���ر الأمن واأقاربهم من الدرج���ة الأوىل مرتني يف ال�سنة  بوظائفه���ا ال�ساغرة املخ�سَّ
اإىل الإدارة العام���ة ل�سوؤون املوظفني امل�سوؤولة عن تعي���ني ال�سحايا يف الوظائف التي تتفق مع تف�سيلتهم من حيث 

حمافظات معينة.

املغرب

201- مبوج���ب القوانني املغربية توجد اأحكام حلفظ حق���وق ال�سحايا قبل احلكم كما هو حا�سل بالن�سبة اإىل رد 
املوج���ودات امل�س���ادرة اإىل مالكها من جانب املدعي الع���ام )املادتان 40 و49 من قانون الإج���راءات اجلنائية( اأو 

القا�سي )املادة 106( اأو املحكمة )املادة 366( قبل احلكم.

اإيطاليا

202- يف اإيطاليا ميكن ل�سحايا الأعمال الإرهابية اأو اأقاربهم املبا�سرين اأن يتقدموا بطلب للح�سول على تعوي�ض 
خ 3 اآب/ خ 20 ت�سرين الأول/ اأكتوب���ر 1990 والقانون رق���م 206 املوؤرَّ م���ن الدول���ة، عمل بالقان���ون رقم 302 امل���وؤرَّ
اأغ�سط����ض 2004 الذي ين�ض على جرب الأ�سرار الناجمة عن الإ�سابة ال�سخ�سية التي يتعر�ض لها �سحايا الأعمال 
م الدول���ة اإىل �سحايا الإرهاب تعوي�سا ي�سل  الإرهابي���ة، بغ�ض النظر ع���ن حتديد هوية اجلاين اأو مقا�ساته. وتقدِّ
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اإىل 000 200 ي���ورو وب���دل معي�س���ة بواقع 033 1 يورو �سهريا. وُتعفى جميع التعوي�س���ات من ال�سرائب. كما ي�ستحق 
ي الدعم النف�سي الذي تقدمه اخلدمات  �سحايا الإرهاب اأو الأقارب املبا�سرون لل�سحايا الذين لقوا م�سرعهم تلقِّ
الجتماعي���ة العام���ة، وكذلك جميع اأنواع العلج الطبي املجاين الذي تقدمه دائ���رة ال�سحة الوطنية. واإ�سافًة اإىل 

ر الدولة لل�سحايا الدفاع القانوين يف الإجراءات املدنية والإدارية واجلنائية. ذلك، توفِّ

كندا

نة اجلنائية الكندية بدفع ر�سم اإ�سايف ل�سالح ال�سحاي���ا ُيفر�ض تلقائيا كعقوبة اإ�سافية على  203- تق�س���ي املدوَّ
ل هذا  اجلن���اة عند احلكم عليهم، م���ا مل يلتم�ض املتهم التنازل بحجة الإفراط يف الق�س���وة وُيقبل التما�سه. وحُت�سِّ
الر�س���م الإ�سايف حكومات املقاطع���ات والأقاليم وت�ستخدمه للم�ساعدة يف متوي���ل الربامج واخلدمات وامل�ساعدات 

رة ل�سحايا اجلرمية �سمن ولياتها الق�سائية. املوفَّ

نة اجلنائية عل���ى اأنَّ الهدف الأ�سا�سي من العقوبات ه���و الإ�سهام، اإىل جانب  204- وتن����ض امل���ادة 718 من املدوَّ
مب���ادرات من���ع اجلرمية، يف احرتام القانون واحلف���اظ على جمتمع ي�سوده العدل وال�سل���م والأمن بفر�ض عقوبات 
عادلة ترمي اإىل جرب الأ�سرار التي اأُحلقت بال�سحايا واملجتمع املحلي وتر�سيخ �سعور اجلناة بامل�سوؤولية واعرتافهم 

بال�سرر الذي اأحلقوه بال�سحايا واملجتمع املحلي.

فرن�سا

205- يف فرن�س���ا يتي���ح القانون ل�سحايا الأعمال الإرهابية اأن يتقدم���وا بطلب احل�سول على تعوي�ض من �سندوق 
خا�ض ُيدعى �سندوق �سمان �سحايا الأعمال الإرهابية واجلرائم الأخرى. ويهدف ال�سندوق، الذي اأن�سئ مبوجب 
خ 9 اأيلول/�سبتمرب 1986 واملتعلق مبكافحة الإرهاب والهجمات على اأمن الدولة، اإىل  القان���ون رقم 86-1020 املوؤرَّ
توفري اجلرب الكامل للأ�سرار الناجمة عن اجلروح ال�سخ�سية التي ي�ساب بها �سحايا الأعمال الإرهابية وكذلك، 
م التعوي����ض ب�سرف النظر عن وج���ود اأيِّ اإجراءات جنائية  من���ذ ع���ام 1990، �سحايا اجلرائ���م الأخرى. وهو يقدِّ
اأو الوق���وف عل���ى هوية اجلناة اأو ملحقته���م ق�سائيا اأو احتمال متتعهم بامللءة املالي���ة. ويجري ال�سندوق تقييما 
مها املطاِلبون. ويف حالة  مة من املّدعني العاّمني واملعلومات الت���ي يقدِّ ملطالب���ات التعوي�ض على اأ�سا�ض الأدل���ة املقدَّ
م تعوي�سات اإ�سافية يف  ���دة. وُتقدَّ لية عن اخل�سائر املتكبَّ د دفعة اأوَّ الطمئن���ان اإىل ا�ستيفاء �س���روط التعوي�ض، ُت�سدَّ

رات التعوي�ض من ال�سحية اأو ممثليه. ي مربِّ غ�سون ثلثة اأ�سهر من تاريخ تلقِّ

206- وال�سن���دوق معرَتف به ككيان قانوين، ويتوىل اإدارته جمل�ض يراأ�س���ه ع�سو يف اجلهاز الق�سائي الفرن�سي؛ 
وهو ي�سم ممثلني عن رابطات ال�سحايا والوزارات احلكومية ذات ال�سلة وقطاع التاأمني.

207- وُت�ستم���د اأم���وال ال�سندوق من ا�ستقطاعات اأو ر�س���وم على عقود التاأمني على املمتل���كات )تبلغ حاليا نحو 
3 ي���ورو ل���كل بولي�سة( والإي���رادات املتاأتية م���ن العقوبات املالي���ة املحكوم بها عل���ى الأ�سخا�ض املدان���ني بارتكاب 
 اأعم���ال اإرهابي���ة. ولل�سن���دوق اأن يحلَّ حملَّ ال�سحاي���ا يف املطالبة بحقوقهم ل���دى ال�سخ�ض امل�س���وؤول عن ال�سرر

اأو الأذى.
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املغرب

208- يف املغرب ميكن حتديد مطالبات التعوي�ض عن ال�سرر الناجم عن اجلرمية املرتبطة بالإرهاب من خلل 
قناتني قانونيتني: اأول، الت�سوية الودية، وثانيا الهبة اخلا�سة.

209- وتعتم���د القناة الق�سائية امل�ستخدمة على الأ�سا�ض القان���وين للتعوي�ض املطلوب. فاإذا كان قائما على خطاأ 
املج���رم، ُيَب���تُّ يف الدعوى كم�ساألة مدني���ة من جانب حمكمة اإداري���ة. وي�ستند هذا النه���ج اإىل امل�سوؤولية الأ�سا�سية 
للدول���ة، مب���ا يف ذلك موظفوها املدني���ون، املتمثلة يف اإدارة اخلدم���ات العمومية ودعم مب���داأ الت�سامن الوطني يف 

حالت الكوارث.

210- ومبوجب املادة 4 من املر�سوم امللكي ال�سادر يف 2 اآذار/مار�ض 1953 الذي ين�ض على اإمكانية اأن يت�سالح 
الوكي���ل الق�سائ���ي بعد احل�سول على موافق���ة جلنة ف�سل املنازعات وبعد التفاق، ُتدف���ع الت�سوية الودية ملطالبات 
تعوي����ض �سحاي���ا الإرهاب مقابل اإبراء ي�سدره امل�ستفيد. وقد اتُّبع هذا النهج يف تعوي�ض �سحايا هجوم يف مراك�ض 

يف عام 2011.

211- واعُتم���د نه���ج الهبة اخلا�سة يف ما يتعلق ب�سحايا التفج���ريات التي وقعت يف الدار البي�ساء يف عام 2002، 
مبوجب املر�سوم امللكي ال�سادر يف 11 اأيلول/�سبتمرب 2003 بتخ�سي�ض هبة مقطوعة للم�ستفيدين عن كل �سحية 

على اأ�سا�ض مبلغ اإجمايل قدره 000 500 درهم )000 50 يورو(.

لها  212- وتعتمد عدة وليات خمططات تدار على امل�ستوى الوطني يف ما يتعلق بتعوي�ض �سحايا الإرهاب ول ميوِّ
دافع ال�سرائب ب�سورة مبا�سرة.

الوليات املتحدة

ل من خلل الغرامات واملبالغ اخلا�سة  213- اأن�ساأت حكومة الوليات املتحدة �سندوق �سحايا اجلرمية، الذي مُيوَّ
ل م���ن دافع ال�سرائب. وُي�ستخ���دم ال�سندوق لدعم برامج  املجب���اة من اجلن���اة الحتاديني املدانني. وهو غري مموَّ
م�ساعدة ال�سحايا وتعوي�سهم، مبا يف ذلك �سندوق احتياطي الطوارئ ملكافحة الإرهاب، الذي ميكن اأن ُي�ستخدم 

لتمويل الربامج املتعلقة ب�سحايا العنف اجلماعي والإرهاب.

214- اإنَّ ق���درة الأف���راد على التاأمني الذاتي �سد الوفاة اأو الإ�ساب���ة اأو ال�سرر من جراء الأعمال الإرهابية، على 
ل من  الرغ���م م���ن انعدام �سلتها املبا�سرة باإج���راءات العدالة اجلنائية، مما يقل�ض اعتماده���ا على التعوي�ض املموَّ
الأم���وال العامة اأو الذي تاأمر به املحكمة، حتددها القي���ود اأو ال�ستثناءات احلالية ب�ساأن بولي�سات التاأمني املتاحة 

جتاريا.

ر اخلا����ض يف تقري���ره )A/HRC/20/14( ال�سوء على املمار�سات التجاري���ة ل�سركات التاأمني  ���ط املقرِّ 215- وي�سلِّ
اأو بولي�س���ات التاأم���ني على احلياة املوجودة يف ال�سوق التي ت�ستبع���د على وجه التحديد تغطية اخل�سائر اأو الأ�سرار 
د ذلك باعتباره عائق���ا اأمام تو�سي���ع القاعدة املالي���ة لتعوي�ض �سحايا  ���دة نتيج���ة لأعم���ال اإرهابية. وقد ح���دَّ املتكبَّ
الإرهاب، واأو�سى باأن تنظر الدول يف حظر هذه املمار�سة مبوجب قوانينها الوطنية. وت�سري بع�ض مناذج التعوي�ض 
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لة من الدولة  اأي�س���ًا اإىل نظمه���ا الوطنية للتاأمني. وقد يحدُّ هذا النهج من العتماد عل���ى خمططات التعوي�ض املموَّ
ل�سال���ح �سحايا الإرهاب. وم���ن املهم، لدى النظر يف اخليارات املمكنة، اأن ي�س���ع �سانعو ال�سيا�سات يف اعتبارهم 
لني للح�سول على التعوي�ض املايل، بغ�ضِّ النظر عن ظروفهم  �سرورة امل�ساواة يف املعاملة بني جميع ال�سحايا املوؤهَّ

ال�سخ�سية.

216- وميك���ن اأن يوؤدي التفاوت القائم بني النظ���م الوطنية يف معاجلتها جلرب اأ�سرار �سحايا الأعمال الإرهابية 
اإىل معامل���ة متييزية ت�ستند، مثل، اإىل اختلف جن�سيات �سحاي���ا العمل الإرهابي الواحد. ومعاملة ال�سحايا على 
م اإىل ال�سحايا وتعزيز حقوقهم  ا كانت ظروفهم الفردية، لي�ست طريقة لتح�سني الدعم العام املقدَّ قدم امل�ساواة، اأيًّ
فح�سب، بل هي اأي�سًا مبثابة اتخاذ موقف مناه�ض للإرهاب. وت�سمح بع�ض الدول للأجانب باحل�سول على تعوي�ض 
م���ا داموا موجودين ب�س���ورة قانونية يف وليتها الق�سائية يف وقت احلادث. وباملثل ميكن للدول اأن ت�سع خمططات 
حت���ول دون ازدواج املدفوع���ات لل�سحايا )اأي عندما ي�ستحق ال�سحايا احل�سول على التعوي�ض من الدولة التي وقع 

فيها الهجوم وكذلك من البلد الذي ينت�سبون اإليه(.

217- وم���ن اأجل حتقيق امل�س���اواة يف معاملة ال�سحاي���ا وا�ستحقاقاتهم، ينبغي اأن يتوىل اإج���راء عمليات التقييم 
لون وذوو خربة من اأجل تعي���ني املقدار املنا�سب للتعوي�ض املايل ع���ن الإ�سابات اأو الوفاة اأو  رون موؤهَّ الفردي���ة مق���دِّ

اخل�سائر الناجمة عن الأعمال الإرهابية، مع مراعاة الظروف الفردية لل�سحايا واأ�سرهم واأقاربهم املبا�سرين.

كندا

218- يف كن���دا ت�سطل���ع حكومات املقاطع���ات والأقاليم بامل�سوؤولي���ة الرئي�سية عن الربام���ج واخلدمات اخلا�سة 
ب�سحاي���ا اجلرمي���ة، مبا يف ذلك التعوي�ض. وتركز براجمها على مكان وقوع اجلرمية ولذا فاإنَّ امل�ساعدة ل تقت�سر 
ل  . وقد يكون �سحية العمل الإرهابي املرتَكب يف كندا موؤهَّ نة اأو اإقليم معنيَّ على الكنديني اأو على �سكان مقاطعة معيَّ
للح�سول على تعوي�ض من برنامج قائم يف املقاطعة املعنية اأو الإقليم املعني اإذا ثبت اأنَّ هذا العمل جرمية مرتكبة 

داخل تلك املقاطعة اأو ذلك الإقليم.

اإ�سبانيا

خ 22 اأيلول/�سبتمرب 2011 ب�ساأن العرتاف ب�سحايا الإرهاب  د القانون رقم 2011/29 املوؤرَّ 219- يف اإ�سبانيا يوحِّ
خ 11 كانون  وحمايته���م حماية �ساملة الت�سريعاِت ال�سابقة املتعلقة بالتعوي�ض، مبا يف ذلك القانون 1995/35، املوؤرَّ
الأول/دي�سم���رب، ب�ساأن تقدمي الدعم وامل�ساعدة ل�سحايا اجلرائ���م العنيفة واجلرائم �سد احلرية اجلن�سية، الذي 
اأن�س���اأ مكاتب م�ساع���دة ال�سحايا بهدف �سمان تقدمي م�ساعدة �ساملة اإىل ال�سحاي���ا. وين�ض القانون على تعوي�ض 
�سحايا الإرهاب من خلل م�ساعدة ا�ستثنائية لعلج الأ�سرار املتكبَّدة يف اخلارج. وين�سئ الباب الرابع من القانون 
جمموعة من التدابري ُتعرف با�سم "نظام احلماية الجتماعية" وت�ستهدف معاجلة خمتلف اأنواع احتياجات �سحايا 
الأعمال الإرهابية التي قد تن�ساأ طوال مراحل حياتهم. ومبوجب القانون ل يرتبط التعوي�ض بقرار اإدانة اأو بامللءة 

املالية للمدان اأو باإجراءات الإنفاذ.
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املمار�شات اجليِّدة
  ينبغ���ي اأن تكف���ل الدول اأن يكون لل�سحايا احلق يف ا�سرتداد احلقوق واجلرب والتعوي�ض يف الوقت املنا�سب 

وعلى نحو عادل.
  ينبغ���ي لل���دول اأن تكفل اأن يكون الق�ساة ملَزمني بالأمر باإعداد تقرير عن املوارد املالية للمدعى عليه بعد 

الإدانة اجلنائية واأن يكون لديهم احلق يف اإ�سدار اأمر باجلرب اأو التعوي�ض لل�سحايا.
ي عن  بني على �سرورة التحرِّ قون مدرَّ   ينبغ���ي للدول اأن تكفل اأن تك���ون وحدات ال�ستخبارات املالية واملحقِّ
ب تلك  التقاري���ر املتعلق���ة مبوارد املدعى عليه املالي���ة وقدرته على دفع مبلغ ردِّ احلق���وق اأو التعوي�ض وتعقُّ

التقارير وتقدميها اإىل الق�ساة.
  ينبغ���ي لل���دول اأن تنظر يف توفري اأ�سكال من امل�ساعدة املالية غري املبا�سرة لل�سحايا )مثل التعليم املجاين 
اأو املدع���وم، والرعاي���ة الطبي���ة اأو امل�ساع���دة الإ�سكانية، والتدري���ب املهني وفر�ض العم���ل، والتخفي�سات 

ال�سريبية(.
ية من موجودات مت    ينبغي للدول اأن تنظر يف اإن�ساء �سناديق وطنية لل�سحايا يتم متويلها من عائدات متاأتِّ
�سبطه���ا وفقا لأحكام ت�سريعية من اأ�سخا�ض مدانني بارت���كاب جرائم خطرية ذات �سلة بالإرهاب اأو من 

كيانات قانونية جرى تقييدها وم�سادرتها بعد اأن ُوجد اأنها م�سوؤولة مدنيًا عن متويل اأن�سطة اإرهابية.
  ينبغي للدول اأن تنظر يف و�سائل اأخرى لتوفري موارد لل�سناديق التي تديرها جهات عامة ل�سالح �سحايا 
رها  الإره���اب )من قبي���ل الر�سوم املفرو�سة عل���ى بولي�سات التاأمني عل���ى احلياة اأو الغرام���ات التي تقدِّ

املحاكم اأو تفر�سها لدى اإ�سدار الأحكام ب�ساأن الإدانات اجلنائية(.
  ينبغ���ي للدول اأن تنظر يف حظر بيع اأو ت�سوي���ق بولي�سات التاأمني على احلياة التي ت�ستبعد تغطية الأعمال 

الإرهابية.
  ينبغ���ي لل���دول اأن تكف���ل ح�س���ول ال�سحايا عل���ى معامل���ة مت�ساوية من حي���ث مركزه���م كم�ستفيدين من 

خمططات التعوي�ض، وفقا للأ�سرار املتكبَّدة، بغ�ضِّ النظر عن ظروفهم الفردية وجن�سياتهم.
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رابعاً- دور رابطات ال�شحايا واملجتمع املدين

مة مقدِّ

اًل ل�سحايا الإره���اب، اأن تعتمد نهجًا جامعًا  م دعمًا فعَّ 220- م���ن امل�سلَّ���م به عمومًا اأنَّ عل���ى احلكومات، كي تقدِّ
وعل���ى نطاق جميع الأجه���زة احلكومية و�سموليًّا يت�سمن التعاون مع جماعات املجتم���ع املدين التي متثِّل ال�سحايا. 
وتوؤك���د العدي���د من املبادرات الدولية اأو املتعددة الأطراف الرامية اإىل دعم ال�سحايا على اأهمية الدور الذي ميكن 

اأن يوؤديه املجتمع املدين والأطراف الفاعلة غري احلكومية يف دعم ال�سحايا.)30(

221- وميك���ن لرابط���ات ال�سحاي���ا اأن ت�سطل���ع بالعدي���د م���ن الأدوار، مب���ا يف ذل���ك الدعوة وال�سغ���ط من اأجل 
حق���وق ال�سحاي���ا. كما اأنها كثريا ما ت�سطلع ب���دور اأ�سا�سي يف توفري املعلومات والدع���م ل�سحايا الإرهاب بطرائق 
كث���ريا م���ا تعجز عنها املوؤ�س�س���ات العامة. وبينما تتطور اأه���داف رابطات ال�سحايا وتتغري مع م���رور الزمن، فاإنها 
كث���ريا م���ا ترك���ز اأ�سا�سا على توف���ري املعلومات والدع���م العملي لل�سحايا يف الف���رتة التي تلي وقوع ح���ادث اإرهابي 
 مبا�س���رة. ويف العدي���د من احل���الت، كان هذا الدور حتديدا هو ال���ذي اأدى اإىل ت�سكيل ه���ذه الأنواع من املنظمات

والرابطات.

222- ويف الأج���ل الق�س���ري، يكمن الهدف الرئي�س���ي لرابطات ال�سحايا اأو املنظمات غ���ري احلكومية العاملة من 
اأج���ل دع���م �سحايا الإره���اب يف توفري الدعم النف�س���ي والوجداين وامل���ايل والقانوين. ومع ذلك ميكنه���ا اأي�سًا اأن 
���ر جه���ة ات�سال تعاطفي���ة اأو ت�سطلع بدور دعائي يف التعام���ل مع ال�سلطات الوطنية واحلكوم���ات واملنظمات اأو  توفِّ
الهيئ���ات الإقليمي���ة والدولية. وميكن اأن ي�سطلع موظفون متخ�س�سون باأن�سطة رابطات ال�سحايا، اإما لقاء اأجر اأو 
عل���ى اأ�سا�ض طوع���ي وهو الأ�سيع. ومن املهم من اأجل تعايف ال�سحايا املت�سرري���ن من الإرهاب والتئام جراحهم اأن 
يوج���د لديهم ال�سعور باأنهم لي�سوا وحدهم وباأنهم يلقون الدع���م واحلماية. وكثريا ما ميكن لرابطات ال�سحايا اأن 
م هذا الدعم لل�سحايا يف الفرتة التالية للهجوم مبا�سرة، من خلل تي�سري الت�سال مع ال�سحايا الآخرين من  تقدِّ

اأع�ساء الرابطة، الذين �سيكون الكثري منهم قد مرَّ بتجارب �سخ�سية مماثلة.

223- ويف الأجلني املتو�سط والطويل، كثريا ما تتطور اأهداف رابطات ال�سحايا اإىل دور ن�سط من اأجل ال�سغط اأو 
املنا�سرة على امل�ستوى الإقليمي اأو الوطني اأو الدويل مب�ساركة �سبكات و�سائط الإعلم الرئي�سية وو�سائل التوا�سل 
الية للآراء الت���ي تعرب عنها اجلماعات  الجتماع���ي عل���ى ال�سواء. ومن املهم اأن ت�سغ���ي احلكومات وت�ستجيب بفعَّ

دة، وتوجيه الحتاد الأوروبي EU/2012/29 املن�سئ للمعايري الدنيا ب�ساأن حقوق �سحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم،  رة مدريد حول املمار�سات اجليِّ )30( مذكِّ

.)A/HRC/20/14( ر اخلا�ض املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف �سياق مكافحة الإرهاب وتقرير املقرِّ
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���ه ويثي على نحو اأف�سل عملية و�سع ال�سيا�س���ات العامة والت�سريعات  ل���ة مل�سال���ح ال�سحايا مما ميكن اأن يوجِّ املمثِّ
وال�ستجابات من اأجل التعامل مع اآثار الإرهاب.

224- وكث���ريا ما ت�س���رتك رابطات وجماعات ال�سحاي���ا يف م�ساريع للتوعية العامة تركز عل���ى مكافحة التطرف 
العني���ف الذي يوؤدى اإىل اأعمال اإرهابية. وكثريا ما ميكن اأن تتداخل الأدوار والأهداف املختلفة لرابطات ال�سحايا 
لهم. فعلى �سبي���ل املثال، من  رهن���ا باملرحل���ة التي بلغتها عملي���ة التعايف والتئام اجل���راح لدى ال�سحاي���ا الذين متثِّ
خ���لل توفري قن���اة اآمنة ل�سحاي���ا الإرهاب ل�س���رد ق�س�سه���م ال�سخ�سية، تدعم تل���ك الرابط���ات ال�سحايا اأثناء 
 عملي���ة التع���ايف بينما ت�سطلع يف نف�ض الوقت نف�سه بدور ن�س���ط يف مكافحة التطرف العنيف الذي يوؤدي اإىل اأعمال 

الإرهاب.

ر اخلا����ض يف تقريره )A/HRC/20/14( ال�سوء على حق �سحاي���ا الإرهاب يف اإن�ساء رابطات  225- وي�سل���ط املقرِّ
اأو اأيِّ ن���وع اآخ���ر من التنظيم لتمثيل م�ساحلهم و/اأو تقدمي الدعم اإىل اأع�سائها. وباملثل تعرتف خطة العمل ب�ساأن 
�سحاي���ا الإره���اب التي و�سعها املنتدى العاملي ملكافح���ة الإرهاب بالدور الذي ميك���ن اأن ت�سطلع به املنظمات غري 

احلكومية واملجتمع املدين يف هذا املجال املهم.

ر لهم املنتديات لتبادل  226- وينبغ���ي اأن يتلق���ى الأفراد امل�ساركون يف رابطات ال�سحايا تدريبا م�ستم���را واأن ُتوفَّ
���دة واملعلومات ب�ساأن الثغ���رات وال�سرتاتيجيات والنه���وج البديلة على ال�سعي���د الوطني. وينبغي  املمار�س���ات اجليِّ
تعزي���ز جماع���ات اأو رابطات ال�سحاي���ا التي متثِّل �سحايا الإره���اب، وخ�سو�سا يف البل���دان اأو املناطق التي تعاين 
م���ن م�ستوي���ات مرتفعة من الإرهاب اأو تفتقر اإىل ما يكفي من املوارد العامة لتقدمي الدعم املتخ�س�ض امللئم اإىل 

ال�سحايا.

ق رئي�سي لتويلِّ م�سوؤولية التعامل مع  227- وينبغي للدول اأن تنظر يف حتديد وتعيني نقطة ات�سال رئي�سية اأو من�سِّ
رابطات ال�سحايا اأو املنظمات غري احلكومية املعنية بال�سحايا، بهدف تعزيز الت�سال بني احلكومات واملنظمات 
ذات ال�سل���ة. وينبغي، قب���ل �سنِّ الت�سريعات املتعلق���ة بال�سحايا وبرابطات ال�سحايا، اأن يت���م الت�ساور مع اجلهات 
الفاعل���ة ذات ال�سل���ة يف املجتمع املدين واأخذ وجهات نظرها ب�ساأن امل�سائ���ل املتعلقة بال�سحايا بعني العتبار اأثناء 

عمليات تقرير ال�سيا�سات.

228- وميكن تنفيذ هذا الدعم من خلل اإن�ساء وتنفيذ الإعانات اأو املنح الوطنية اأو الدولية، اأو عقود اخلدمات، 
اأو مذكرات التفاهم مع رابطات ال�سحايا ذات اخلربة اأو املنظمات غري احلكومية ذات ال�سلة.

اإ�سبانيا

ج لدور واأهمي���ة رابطات ال�سحايا وتعرتف بهما يف اإطار القانون 2011/29  ت حكومة اإ�سبانيا تروِّ 229- م���ا انفكَّ
الذي ي�سلط ال�سوء، يف املادتني 64 و65، على اأنَّ رابطات وموؤ�س�سات �سحايا الإرهاب ت�سهم يف تعزيز الوحدة بني 
ال�سحايا ويف الدفاع عن م�ساحلهم وحت�سني و�سعهم واإذكاء الوعي الجتماعي �سد الإرهاب واحلفاظ على ذكرى 
ن الهيئات احلكومية  ال�سحايا. ونتيجة لذلك، فاإنَّ اأن�سطة رابطات ال�سحايا حتظى بالعرتاف الجتماعي مبا ميكِّ
م���ن ت�سجيع اإن�سائه���ا و�سونها. وُيعرتف برابطات وموؤ�س�سات �سحايا الإره���اب كممثلني لل�سحايا يف القانون الذي 
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رابعًا- دور رابطات ال�سحايا واملجتمع املدين

ين����ض، يف املادة 65 منه، على قي���ام اإدارة الدولة مبنح اإعانات اإىل الرابطات واملوؤ�س�سات واملنظمات غري الربحية 
التي متثِّل �سحايا الإرهاب وتدافع عن م�ساحلهم.

كندا

���ر لهم الدعم.  230- توج���د يف كل اأنح���اء كن���دا منظمات غ���ري حكومية عديدة تدافع ع���ن �سحايا الإجرام وتوفِّ
وهن���اك عدد من املنظمات غري احلكومية التي تق���وم باأعمال كبرية ل�سالح �سحايا الأعمال الإرهابية، على �سبيل 
املثال، التحالف الكندي ملكافحة الإرهاب، الذي يتاألف من مواطنني كنديني هم عبارة عن �سحايا اأعمال اإرهابية 
واأخ�سائيني يف مكافحة الإرهاب واأفراد اآخرين ملتزمني بتح�سني �سيا�سات كندا اخلا�سة مبكافحة الإرهاب. وهذا 
التحالف هو هيئة غري حزبية منا�سرة ل�سحايا الإرهاب تعمل منذ عام 2004، وقد �سارك يف احلوار الوطني حول 

الإرهاب والأمن الوطني.

م اإىل احلكومة الحتادية طلبات لتمويل م�ساريع من اأجل  231- ويف كندا يجوز للمنظمات غري احلكومية اأن تقدِّ
اإج���راء بح���وث وم�ساورات اأو لإن�ساء خدمات جدي���دة من اأجل �سحايا الإجرام حيثما ُوج���دت ثغرات. وعلى �سبيل 
م �سندوق ال�سحايا، الذي يدي���ره مركز ال�سيا�سات املتعلق���ة مب�سائل ال�سحاي���ا يف وزارة العدل، منحا  املث���ال يق���دِّ
وتربع���ات م���ن اأجل امل�ساريع التي ت�سجع على ا�ستح���داث ُنُهج جديدة، و/اأو تعزيز اإمكاني���ة الحتكام اإىل العدالة، 
ري اخلدم���ات، و/اأو العمل على اإن�س���اء �سبكات اإحالة، و/اأو زي���ادة الوعي باخلدمات  و/اأو الرتق���اء بق���درات موفِّ
املتاح���ة ل�سحايا الإجرام واأ�سرهم. ويتيح هذا التمويل للمنظمات غري احلكومية اإمكانية اإجراء بحوث وم�ساورات 
دعم���ا لأهدافها فيما يخ�ض �سحايا الإجرام. ويجوز للمنظمات غري احلكومية التي تعمل يف م�سائل تتعلق حتديدا 
ب�سحاي���ا الأعمال الإرهابية اأن تتق���دم بطلب اإىل احلكومة الحتادية وكذلك اإىل حكوم���ات املقاطعات اأو الأقاليم 

للح�سول على مثل هذا التمويل.

ل اأن يكون ذلك يف مقار الرابطات، بني اأخ�سائيي دعم ال�سحايا  232- وينبغي اإجراء م�ساورات منتظمة، وُيف�سَّ
ز على حت�سني التن�سيق وتفادي تداخل املوارد والإجراءات، وذلك من اأجل  والت�س���ال بهم ورابطات ال�سحايا، تركِّ
تي�سري املزيد من الفهم لأدوار الأطراف املختلفة وتعزيز التن�سيق والتعاون فيما بينها. وينبغي لل�سلطات احلكومية 
اأن تعم���ل عل���ى تي�سري اللقاءات الإعلمية املنتظمة اأو الجتماعات مع رابطات ال�سحايا واإذكاء الوعي بالقوانني اأو 

ال�سيا�سات اأو اخلدمات اجلديدة ذات ال�سلة بال�سحايا.

فرن�سا

233- ت�سم���ح دول عدة، منه���ا فرن�سا، لرابطات ال�سحاي���ا بامل�ساركة بن�ساط يف الإج���راءات اجلنائية. وبح�سب 
نة الإجراءات اجلنائية الفرن�سية، "يجوز لأيِّ رابطة م�سى على ت�سجيلها ب�سفة قانونية خم�ض  امل���ادة 2-9 من مدوَّ
�سن���وات على الأقل وقت ارتكاب اجلرمية وت�سته���دف وفق د�ستورها م�ساعدة �سحايا اجلرائم، اأن متار�ض احلقوق 
املمنوح���ة للط���رف املّدعي باحلق املدين يف م���ا يتعلق باجلرائم املندرج���ة يف نطاق امل���ادة 706-16، حيثما يكون 

النائب العام اأو الطرف املجني عليه قد اأقام دعوى ق�سائية".

234- وبن���اء عل���ى طلب رابط���ة ال�سحاي���ا الفرن�سي���ة SOS Attentats, SOS Terrorisme، ا�سُتهل ح���ق الرابطات يف 
التدخ���ل كط���رف مدين نيابة ع���ن ال�سحايا. وي�سمل ذلك ح���ق ال�سطلع بدور الطرف امل���دين يف جميع الإجراءات 
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املتعلق���ة باجلرائم املت�سلة بالإرهاب )مبا يف ذلك القتل، وحماول���ة القتل وامل�ساعدة والتحري�ض، والتمويل( وكذلك 
يف الإج���راءات املتعلقة باجلرائ���م اجلنائية ذات ال�سلة بالأعمال الإرهابية، كال�سب���كات الإرهابية على �سبيل املثال. 
ومن خلل جتميع ال�سحايا ليتوىل الدفاع عنها حمام واحد، قامت رابطة SOS Attentats, SOS Terrorisme مبا يلي:

رت اطلع ال�سحايا على املعلومات املتعلقة بحالة الدعوى  ي�سَّ
 عززت العلقات بالقا�سي

  �ساع���دت ال�سحايا على اأن ي�سبحوا اأطرافًا مدني���ني يف جميع العمليات الإدارية ذات ال�سلة )على �سبيل 
املثال، من خلل جتميع طلبات امل�ساعدة القانونية جتميعًا مركزيًا(

مت لقاءات اإعلمية قبل املحاكمة واأثناءها  نظَّ

ني والأخ�سائيني، مبن فيهم علماء النف�ض.)31( 235- واأتاحت الرابطة لل�سحايا اأي�سًا �سبكة من الأطباء العامِّ

236- وي�ساع���د حتدي���د اأيام وطني���ة اأو دولية لإحياء ذكرى �سحاي���ا الإرهاب، بدعم م���ن احلكومات واملنظمات 
الدولية وو�سائط الإعلم، على اإذكاء الوعي باآثار الإرهاب داخل املجتمع. وينبغي اأن يكون اإحياء الذكرى ال�سنوية 
للهجم���ات الإرهابية منا�َسَبًة يحظى فيها ال�سحايا برعاية خا�س���ة وحُترتم فيها م�ساعُرُهم مع اعتماد نهج يراعي 

اعتبارات ال�سحايا لدى م�ساعدتهم يف هذه الأوقات الع�سيبة.

الحتاد الأوروبي

237- من���ذ ع���ام 2004 ُيحتفل بيوم 11 اآذار/مار����ض من كل عام باعتباره اليوم الأوروب���ي لإحياء ذكرى �سحايا 
الإره���اب داخل الحت���اد الأوروب���ي، وت�ست�سيفه املفو�سي���ة الأوروبية، وت�س���ارك فيه جمموعة وا�سع���ة من رابطات 

ال�سحايا يف جميع اأنحاء الحتاد الأوروبي.

238- ويف اإ�سبانيا يقرُّ القانون بيوم 27 حزيران/يونيه يوما لإحياء ذكرى �سحايا الإرهاب واإجللهم. وت�ست�ساف 
املنا�سب���ة يف جمل�ض الن���واب بح�سور الرابطات الإ�سباني���ة ل�سحايا الإرهاب. ويف فرن�سا، بع���د هجمات باري�ض يف 
كان���ون الثاين/يناير 2015، ا�ست�سافت اجلمعية الوطنية الفرن�سي���ة منا�َسبًة وطنية لإجلل ذكرى جميع ال�سحايا 
واأ�سرهم يف اأعقاب الهجمات. واإ�سافًة اإىل ذلك احت�سدت جموع كبرية من اجلمهور يف الأماكن العامة للتعبري عن 

الت�سامن يف مواجهة الإرهاب.

)31( تدابري العدالة اجلنائية لدعم �سحايا الأعمال الإرهابية.

املمار�شات اجليِّدة

  ينبغ���ي لل���دول اأن تعمل ب�سكل وثيق م���ع منظمات املجتمع امل���دين، مبا يف ذلك املنظم���ات غري احلكومية 
املع���رتف به���ا والن�سطة التي تتعام���ل مع �سحايا اجلرمي���ة، ول �سيما فيما يخ�ض املب���ادرات الرامية اإىل 
و�سع ال�سيا�سات واحلملت الإعلمية والتوعوية والربامج البحثية والتثقيفية والتدريب، وكذلك يف ر�سد 

وتقييم اأثر التدابري الرامية اإىل دعم �سحايا الإرهاب وحمايتهم.
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رابعًا- دور رابطات ال�سحايا واملجتمع املدين

  ينبغ���ي للدول اأن ت�سجع وتدعم منظم���ات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية التي ت�سارك يف تقدمي 
الدعم اإىل �سحايا الإرهاب �سمن نظام العدالة اجلنائية.

مة اإىل املنظمات    ينبغ���ي للدول، توخيًا ملزيد من ال�سفافية، اأن ت�ستعر����ض اأ�س�ض ومراحل تنفيذ املنح املقدَّ
غ���ري احلكومية الت���ي توفر الدعم لل�سحاي���ا من اأجل ر�سد وتقيي���م نوعية الدعم التقني���ة وكذلك تعزيز 

التعاون والتن�سيق والت�سال املتبادل بني احلكومة واجلهات الفاعلة غري احلكومية.
  ينبغي للدول اأن ت�سجع الهيئات احلكومية على التن�سيق مع كيانات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية 

املنا�سبة من اأجل تن�سيق اخلدمات املت�سلة بالعدالة لدعم �سحايا الإرهاب وتقدميها على نحو اأف�سل.
  ينبغ���ي للدول اأن تدعم الإج���راءات التي تتخذها رابطات ال�سحايا واملجتمع امل���دين لت�سليط ال�سوء على 

تكلفة الإرهاب الب�سرية، وذلك من خلل العرو�ض العامة مثًل.
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خام�شاً- التعاون الدويل

مة مقدِّ

ل العاملي الذي اأتاحته اأ�سكال النقل  د وعرب الوطني للإرهاب، وزيادة معدلت التنقُّ 239- م���ع تزايد الطاب���ع املعقَّ
رد احتمالُت اأن يقع مواطنو بلد ما �سحايا للأعمال الإرهابية التي ُترتكب يف بلد اآخر  احلديثة، ترتفع على نحو مطَّ

ل تربطهم به بال�سرورة اأيُّ �سلة مو�سوعية )كاأن يت�سرر �سائح من عمل اإرهابي اأثناء زيارته لبلد اآخر(.

240- وعل���ى الرغ���م من اجلهود الكبرية الت���ي يبذلها املجتمع ال���دويل لتعزيز التعاون ال���دويل على التحقيق يف 
بُّ تركيُز معظم ال�سكوك الدولية والإقليمية  مة والإرهاب عرب الوطنيني وملحقة مرتكبيهما، ين�سَ اجلرمية املنظَّ
والثنائي���ة املعنية بالتع���اون الدويل يف الوقت احلايل ح�سرًا على التدابري الرامي���ة اإىل ت�سهيل التحقيق الناجح يف 
اجلرائ���م ومقا�س���اة املجرمني ل على تلبية احلق���وق والحتياجات املحددة لل�سحايا. وبينم���ا تت�سق هذه ال�سكوك 
متام���ا م���ع حقوق ال�سحاي���ا وم�ساحله���م يف كفالة العدالة ب�س���اأن اجلرائم املرتكب���ة �سدهم، وهو م���ا يعني دعم 
ا على تقدمي اجلناة املزعوم���ني اإىل العدالة ل على تقدمي  بًّ ال�سحاي���ا، ف���اإنَّ الرتكيز الأ�سا�سي يظل مع ذل���ك ُمن�سَ

الدعم وامل�ساعدة اإىل ال�سحايا.

241- وم���ع ذل���ك ثم���ة دلئل على اأنَّ نهج���ا اأكث تركيزا على ال�سحاي���ا قد بداأ دجمه ب�س���كل تدريجي يف التعاون 
الدويل يف التحقيقات وامللحقات اجلنائية. ففي اأوروبا، على �سبيل املثال، يوجد عدد من الإ�سارات ال�سريحة اإىل 
حق���وق ال�سحاي���ا واحتياجاتهم يف الأطر املعيارية للحتاد الأوروبي وجمل����ض اأوروبا. وتن�ض املادة 26 من التوجيه 

مة اإىل �سحايا الإرهاب، على ما يلي:  EU/2012/29، الذي يتناول التعاون وتن�سيق اخلدمات املقدَّ

 "1- تتخ���ذ الدول الأع�ساء ما يلزم من اإجراءات لتي�سري التعاون بني الدول الأع�ساء من اأجل حت�سني �سبل 

ح�س���ول ال�سحايا عل���ى احلقوق املن�سو�ض عليها يف ه���ذا التوجيه ومبوجب القان���ون الوطني. ويهدف ذلك 
التعاون على الأقل اإىل ما يلي: 

)اأ( تبادل اأف�سل املمار�سات؛ و

)ب( الت�ساور يف احلالت الفردية؛ و

)ج( تقدمي امل�ساعدة اإىل ال�سبكات الأوروبية املعنية بامل�سائل ذات ال�سلة املبا�سرة بحقوق ال�سحايا.

 "2- تتخذ الدول الأع�ساء ما يلزم من اإجراءات، مبا يف ذلك عن طريق �سبكة الإنرتنت، بهدف زيادة الوعي 

باحلقوق املن�سو�ض عليها يف هذا التوجيه، واحلدِّ من خطر الإيذاء، والتقليل اإىل اأدنى حدٍّ من الأثر ال�سلبي 
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�سة للخطر  للجرمي���ة واأخطار الإيذاء الثانوي واملتكرر والتخويف والنتق���ام، خا�سة با�ستهداف الفئات املعرَّ
مث���ل الأطفال و�سحايا العنف القائم على نوع اجلن�ض والعنف يف العلقات احلميمة. ويجوز اأن تت�سمن تلك 
ذ بالتعاون، ح�سب القت�ساء،  الإجراءات حملت اإعلمية وحملت لإذكاء الوعي وبرامج بحثية وتثقيفية ُتنفَّ

مع منظمات املجتمع املدين ذات ال�سلة واجلهات املعنية الأخرى."

242- وباملث���ل تن�ض املادة الثالثة من مبادئ جمل����ض اأوروبا التوجيهية املتعلقة بحماية �سحايا الأعمال الإرهابية 
على ما يلي: 

 "1- ينبغ���ي للدول اأن تتيح تقدمي امل�ساعدات الطبي���ة والنف�سية والجتماعية واملادية امل�ستمرة املنا�سبة اإىل 
�سحايا الأعمال الإرهابية.

 "2- اإذا مل يك���ن ال�سحية يقيم ع���ادة يف اإقليم الدولة التي وقع فيها العمل الإرهابي، ينبغي لتلك الدولة اأن 
تتعاون مع دولة الإقامة ل�سمان اأن يتلقى ال�سحية تلك امل�ساعدة."

243- واأخ���ريا، تن����ض املادة 15 ب�ساأن التعاون ال���دويل من التو�سية Rec(2006)8 املوجهة م���ن جلنة الوزراء اإىل 
الدول الأع�ساء ب�ساأن م�ساعدة �سحايا اجلرائم على ما يلي: 

"اإعداد تدابري الت�سدي اخلا�سة بالدول

الة للجرائم عرب الوطنية. وينبغي لها  قة وفعَّ "15-1- ينبغي للدول اأن تتعاون على اإعداد تدابري ت�سدٍّ من�سَّ
اأن تكفل اأنَّ الوفاء بجميع متطلبات ال�سحايا واأن تتعاون اأجهزة الدولة على تقدمي امل�ساعدة لهم.

"التعاون مع دولة الإقامة

"15-2- يف احل���الت الت���ي ل يقي���م فيها ال�سحية ع���ادة يف الدولة التي وقعت فيها اجلرمي���ة، ينبغي لتلك 
الدولة ودولة الإقامة اأن تتعاونا على توفري احلماية لل�سحية وم�ساعدته على الإبلغ عن اجلرمية وكذلك يف 

العملية الق�سائية."

244- وم���ع زي���ادة الرتكي���ز على و�سع وحق���وق �سحايا اجلرمية، مب���ا يف ذلك اجلرمية املت�سل���ة بالإرهاب، من 
املنتظر اأن يو�سع، مبرور الوقت، نهج اأكث تركيزا على ال�سحايا واأن ي�سبح مدجَما على نحو كامل وملمو�ض بدرجة 
اأكرب يف ال�سكوك املتعلقة بالتعاون القانوين الدويل يف الق�سايا اجلنائية. و�سوف يكون مثل ذلك التطور مت�سقا مع 
ا�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب التي تدعو الدول الأع�ساء اإىل النظر يف و�سع اأنظمة م�ساَعدة 
وطنية لتلبية احتياجات �سحايا الإرهاب واأ�سرهم وتي�سري عودة حياتهم اإىل جمراها الطبيعي )الركيزة الأوىل(، 

وت�سدد على احلاجة اإىل تعزيز وحماية حقوق �سحايا الأعمال الإرهابية )الركيزة الرابعة(.

الة  ر اخلا����ض يف تقري���ره )A/HRC/20/14( ب���اأن تتخ���ذ الدول اإج���راءاٍت دولي���ًة فعَّ 245- وباملث���ل اأو�س���ى املق���رِّ
حلماي���ة الأ�سخا����ض �سحاي���ا الإره���اب من خ���لل اعتماد اإط���ار معياري حم���دد يب���نيِّ حقوقهم ويحميه���ا. ومن 
املحتم���ل اأن ي���وؤدي و�س���ع واعتم���اد مث���ل ذل���ك الإطار ال���دويل، الذي يع���رتف حتديدا بحق���وق وم�سال���ح �سحايا 
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 خام�سًا- التعاون الدويل

الإره���اب يف التحقيق���ات وامللحق���ات اجلنائي���ة )مب���ا يف ذلك اجلوان���ب املت�سلة بالتع���اون ال���دويل( اإىل تعزيز 
 التع���اون والتن�سي���ق الدوليني بني ال�سلط���ات يف خمتلف البلدان يف جمال حت�سني ا�ستجاب���ة العدالة اجلنائية لدعم 

ال�سحايا.

246- ويف غي���اب الع���رتاف ال�سري���ح بحق���وق ال�سحايا �سمن �سك���وك التع���اون القانونية الثنائي���ة اأو املتعددة 
الأط���راف اأو الدولي���ة قد يكون من املمكن مع ذل���ك، ا�ستنادا اإىل بع�ض الأفكار املبتك���رة واملرنة واإىل ح�سن النية، 
اأن تعم���ل �سلطات اإنفاذ القانون والنيابة العامة يف خمتلف البل���دان معًا من اأجل الو�سول اإىل نتائج اأف�سل ل�سالح 
�سحايا الإرهاب، مبن فيهم الرعايا الأجانب. وقد ت�سمل الأمثلة على ذلك اإتاحة وتي�سري حق ال�سحايا الأجانب يف 
ني ومتابعة اإجراءات املحاكم اأو ح�سوره���ا اأو امل�ساركة فيها )اإذا كانت لديهم رغبة يف  عني العامِّ الجتم���اع م���ع املدَّ
ذل���ك(. لك���ن يتعني على ال�سلطات، لدى القيام بذلك، اأن ت�س���ع يف اعتبارها احلاجة اإىل تفادي اأن ُتن�ساأ، عن غري 
ق�س���د، طبقات اأو فئات خمتلفة من ال�سحايا )رمبا من بل���دان خمتلفة( تتلقى م�ستويات خمتلفة من امل�ساعدة اأو 

الدعم.

247- ويف ه���ذا ال�سي���اق يلَحظ ال���دور الذي ميك���ن اأن ت�سطلع به املنظم���ات اخلا�سة واملوؤ�س�س���ات واجلمعيات 
اخلريي���ة واملنظم���ات غري احلكومية به���دف دعم �سحايا الإره���اب. وتعمل تلك اجلماع���ات واملنظمات يف العديد 
م���ن البلدان وقد ا�ستحدثت، مبرور الوقت، رابطات واحتادات و�سب���كات دولية ميكن اأن تكون مبثابة منابر لتبادل 
���دة وتعزيز الأطر الوطنية من اأجل دعم �سحايا الإره���اب يف العديد من البلدان. وميكنها اأي�سا،  املمار�س���ات اجليِّ
بدع���م وم�سارك���ة احلكوم���ات واملنظمات الدولي���ة، اأن تكون مبثابة قنوات تع���اوٍن دويل غري ر�سمي���ة تت�سم باملرونة 
والتخ�س����ض يف جم���ال دعم �سحاي���ا الإرهاب. وعلوة عل���ى ذلك ميكن لتل���ك الرابطات اأن ت�سه���م، على �سعيد 
اأو�س���ع نطاقا، يف حتدي���د وتقييم النُّهج الوطنية اأو الإقليمية اأو الدولية والثغ���رات التي ت�سوب القوانني وال�سيا�سات 
دة والقواعد املعيارية من اأجل حماية ودعم �سحايا  والقدرات املوؤ�س�سية، وكذلك يف حتديد وتنفيذ املمار�سات اجليِّ

الإرهاب على النطاق العاملي.

248- ويف ه���ذا ال�س���دد ت�سري خطة عمل املنتدى العامل���ي ملكافحة الإرهاب على وجه التحدي���د اإىل دور رابطات 
ر، عن���د القت�ساء، امل�ساعدَة والدعم املايل  ال�سحاي���ا وت�سجع اأع�ساءه���ا والبلدان الأخرى على اأن تنظر يف اأن توفِّ
املمك���ن فيم���ا يخ�ض ت�سكيل تل���ك املنظمات وتعزيز مبادراتها. وع���لوة على ذلك ت�سلِّط خط���ُة العمل ال�سوَء على 
اأهمية الربط ال�سبكي وتكوين �سراكات بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية و�سبكات املنظمات غري احلكومية 

وجماعات ال�سحايا وامل�ستجيبني الأوائل.

املمار�شات اجليِّدة

  ينبغ���ي للدول اأن تتخذ تداب���ري تكفل اأن تكون لدى �سحايا الإرهاب ممن يحمل���ون جن�سيات اأجنبية نف�ض 
حق���وق املواطن���ني املحليني يف احل�س���ول على امل�ساع���دة والدع���م واأن يتمكنوا من احل�س���ول على جميع 

خدمات الدعم ذات ال�سلة.
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املمار�شات اجليِّدة )تابع(

  ينبغ���ي للدول، عند تي�سري طلبات التعاون الدويل، اأن تويل العناي���ة الواجبة حلالة �سحايا الإرهاب، مبن 
فيهم الرعايا الأجانب، ودورهم وحقوقهم �سمن اإطار العدالة اجلنائية.

  ينبغ���ي للدول اأن تكفل قدرة �سفاراته���ا وقن�سلياتها ومراكزها الدبلوما�سي���ة الدولية الأخرى على تقدمي 
الني اإىل مواطنيها الذين قد ي�سبحون من �سحايا الإرهاب يف اخلارج، وامتلكها  امل�ساعدة والدعم الفعَّ

القدرة على التعاون مع النظراء والفاعلني الرئي�سيني من القطاعني العام واخلا�ض.
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حتليل الثغرات الوطني
ال�ستعرا�ض اأو 

الإطار الوطني لدعم �سحايا الإرهاب 
جلنائية

�سمن اإطار العدالة ا

ت�سريعات 
حقوق ال�سحايا

الأحكام الواردة يف 
املدونة الإجرائية

ل
هل توجد حاليا اأي اآليات داخل الولية الق�سائية لدعم 

جلنائية؟
�سحايا الإرهاب �سمن عملية العدالة ا

ال�سكوك 
القانونية الدولية

جليدة 
ا

امل�ستبانة
اإذا كانت الإجابة بنعم، فهل ت�ستويف تلك الآلياُت املعايري الدنيا 
املتوخاة يف ال�سكوك الدولية اأو الإقليمية اأو املتعددة الأطراف؟

َّق بالكامل ُتطب
َّق بالكامل ل ُتطب

َّق القوانني وال�سيا�سات الوطنية املتعلقة بدعم �سحايا  هل ُتطب
الإرهاب تطبيقا كامل وفقا للمعايري والقواعد الدولية؟

ال�سيا�سات

النظر يف �شّن ت�شريعات حق�ق ال�شحايا مع هذه الأحكام الدنيا

املعامل الرئي�سية:
حلق يف امللحقة ال�سريعة لدعاوى الإرهاب

- ا
جل�سدية لل�سحايا

حلماية ا
- ا

ِّيتهم - حماية خ�سو�سية ال�سحايا و�سر
ني

ِّ ُّاب العام ىل النو
ث ال�سحايا اإ

ُّ حتد
- �سمان فر�سة 

حل�سور جل�سات املحكمة
- �سمان اإتاحة الفر�سة لل�سحايا 

حلكم والإفراج امل�سروط
خماطبة املحكمة يف جل�سات اإ�سدار ا

- �سمان حق ال�سحايا يف 
حلقوق اأو اأ�سكال التعوي�ض الأخرى

- منح ال�سحايا حق ا�سرتداد ا
جلنائية

- منح ال�سحايا حق التمثيل اأو امل�ساركة يف الإجراءات ا
جلل�سات يف الوقت املنا�سب

ِّي اإ�سعار بجميع ا - حق تلق
ف بها دوليا و�سيادة القانون

- التوافق مع معايري حقوق الإن�سان املعرت





63

 املرفق الثاين-  ال�صكوك والرتتيبات الدولية 
 والإقليمية واملتعددة الأطراف ب�صاأن امل�صاعدة 

مة اإىل ال�صحايا املقدَّ

اإنَّ للوثائ���ق والت�ضريع���ات التالية اأهميتها عن���د النظر يف املمار�ضات اجليدة املتعلقة بدع���م �ضحايا الإرهاب داخل 
اإطار العدالة اجلنائية:

)اأ( املب���ادئ الإطارية التي تكفل ل�ضحايا الإرهاب حقوقهم الإن�ضانية، ماأخوذة من تقرير املقرر اخلا�ص 
 )A/HRC/20/14( 2012 املعن���ي بتعزي���ز وحماية حقوق الإن�ضان واحلري���ات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإره���اب

)متاحة على املوقع
 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-14_en.pdf(؛

دة مل�ضاعدة �ضحايا الإرهاب بعد الهجوم مبا�ضرة ويف الإجراءات  رة مدريد حول املمار�ضات اجليِّ )ب(   مذكِّ
اجلنائية )متاحة على املوقع

 www.thegctf.org/documents/10162/72352/13Sep19_Madrid+Memorandum.pdf(؛

)ج(    املب���ادئ التوجيهي���ة ب�ضاأن �ضحايا الأعمال الإرهابية )التي اعتمدتها جلنة وزراء جمل�ص اأوروبا يف 2 
اآذار/مار�ص 2005 اأثناء اجلل�ضة 917 لنواب الوزراء( )متاحة على املوقع

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=829533(؛

)د(    التوجي���ه EU/2012/29 ال�ض���ادر ع���ن الربملان الأوروبي واملجل����ص بتاريخ 25 ت�ضري���ن الأول/ اأكتوبر 
ر الإطاري  2012، املن�ض���ئ للمعايري الدنيا ب�ضاأن حقوق �ضحايا اجلرمية ودعمهم وحمايتهم، والذي حلَّ حمل املقرَّ

للمجل�ص JHA/2001/220 )متاح على املوقع
.)http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf 
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املرفق الثالث- قائمة امل�شاهمني

الهند
Ashok Warrier

اإندوني�شيا
Lili Pintauli

Teguh Sudarsono

اإيطاليا
Francesco Testa

املغرب
كمال اأريفي

حمزة ال�سيد

باك�شتان
Shakaib Rafique

جمه�رية ك�ريا
Dahye Chang

الحتاد الرو�شي
Irina Silkina

 
اإ�شبانيا

Silvia Miralles Ortega

تركيا
 Halit Haki Barut

ال�ليات املتحدة
Heather Cartwright

Sheila Phillips
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املنظمات الدولية/الإقليمية
الفيدرالية الدولية جلمعيات �سحايا الإرهاب

Guillaume Denoix De Saint Marc

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا
Mehdi Knani

Fraser Hirst

جمل�ض اأوروبا
Childerik Schaapveld

Ivan Koedjikov

Lily Cook

الأم��م املتح�دة
رات واجلرمية مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ

Trevor Michael Rajah
Dolgor Solongo

Philip Divett
Anna Giudice Saget
Maria Lozano Alia

Arianna Lepore
Arturo Laurent

Joaquin Zuckerberg

املديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب
Javier Martinez

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الرهاب
Denise Lifton

رات واجلرمية اأن يعرب عن خال�ض تقديره لكل من Laura Adal )متعاقدة  ي���ودُّ مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ
فردي���ة( وAnnelies Pauwels وYuliya Hauff )متدربت���ني( ل���دى فرع منع الإرهاب اللت���ي �ساهمن يف اإعداد هذا 

املن�سور.
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