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ل تنطوي الت�ضميات امل�ضتخدمة يف هذا املن�ضور ول طريقة عر�ض املادة التي يت�ضّمنها على الإعراب عن 

اأيِّ راأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ضاأن املركز القانوين لأيِّ بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو 

منطقة اأو لل�ضلطات القائمة فيها اأو ب�ضاأن تعيني حدودها اأو تخومها. 

اإمنا  املن�ضور  هذا  املدرجة يف  الإنرتنت  على  والروابط مبواقع  املوارد  مكان  اإىل  ت�ضري  التي  واملعلومات 

هي موّفرة تي�ضرياً ملهمة القارئ وهي �ضحيحة وقت �ضدوره. ول تتحّمل الأمم املتحدة اأيَّ م�ضوؤولية عن 

ا�ضتمرار دقة هذه املعلومات ول عن حمتوى اأيِّ موقع �ضبكي خارجي.

هذا املن�ضور من اإنتاج: ق�ضم اللغة الإنكليزية واملن�ضورات واملكتبة، مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

هذا املن�ضور �ضادر دون حترير ر�ضمي.

هـذا املن�ضــور ُمهـدى اإلـى �ضـحـايا الأعمـال الإرهـابية فـي العـامل اأجـمـع.
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"[الإرهاب] ميكن اأن يطال اأيًّا منا يف اأيِّ مكان... اإنه ينال من الإن�ضانية نف�ضها. وعلينا من اأجل 
ا اأحدثه  الإن�ضانية اأن نقيم منتدًى عاملياً ل�ضوتكم واأن ن�ضتمع اإليكم، اأنتم ال�ضحايا. اإنَّ رواياتكم عمَّ

ة ن�ضوقها تعليًل لعدم اإمكانية تربيره على الإطلق.  الإرهاب من تاأثري يف حياتكم هي اأقوى حجَّ

ملناه�ضته.  عاملية  ثقافة  بناء  على  ت�ضاعدون  اإن�ضانياً  وجهاً  الأليمة  الإرهاب  عواقب  فباإعطائكم 

تكم  بقوَّ العامل  توا�ضع  تُخجلون  اإنَّكم  الإرهاب.  على  العاملية  احلرب  احلقيقيون يف  الأبطال  اإنَّكم 

والحرتام  بالعرتاف  اجتماعياً  التمتَّع  ت�ضتحقون  كما  واملوؤازرة،  الدعم  وت�ضتحقون  و�ضجاعتكم، 

الإن�ضانية،  حقوقكم  عن  يُداَفع  اأن  وت�ضتحقون  احتياجاتكم،  تُلبَّى  اأن  ت�ضتحقون  اإنَّكم  والكرامة. 

وت�ضتحقون العدالة."

بان كي-مون

الأمني العام للأمم املتحدة

ندوة الأمني العام ب�ضاأن دعم �ضحايا الإرهاب

9 اأيلول/�ضبتمرب 2008
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ت�ضدير

املدير التنفيذي

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

يف اإعلن القمة العاملية لعام 2005، اأدان قادة العامل الإرهاب بكل اأ�ضكاله، اأيًّا كان مرتكبوه واأينما ارتُكب 

واأيًّا كانت اأغرا�ضه — وكان هذا الإعلن اأول توافق يف الآراء رفيع امل�ضتوى من هذا القبيل. ثمَّ جاءت 

ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب، التي اعتُمدت بالإجماع بعد ذلك ب�ضنة، لتكون علمة 

فارقة على طريق املكافحة املتعددة الأطراف للإرهاب ولرت�ضي الأ�ض�ض لتخاذ تدابري �ضاملة ومتكاملة من 

اأجل الت�ضدي للإرهاب على ال�ُضعد الوطنية والإقليمية والدولية.

واإثر اعتماد ال�ضرتاتيجية العاملية ملكافحة الإرهاب، كّثفت الأمم املتحدة من اجلهود املبذولة على م�ضتوى 

ال�ضرتاتيجية  اأعادت  وقد  وحماربته.  الإرهاب  منع  �ضبيل  يف  الأطراف  املتعدد  العمل  لتعزيز  املنظومة 

القانون  و�ضيادة  الإن�ضان  الأهمية لحرتام حقوق  احلا�ضم  الدور  تاأكيد  كذلك  الإرهاب  ملكافحة  العاملية 

باعتبار هذا الحرتام الركيزة الأ�ضا�ضية ملكافحة الإرهاب، و�ضّددت بوجه خا�ض على �رشورة تعزيز حقوق 

�ضحايا الإرهاب وحمايتها.

ويف عام 2008، عقدت الأمم املتحدة اأول ندوة �ضّمت �ضحايا اأعمال اإرهابية من خمتلف اأنحاء العامل، 

اأف�ضل طرائق دعم احتياجاتهم. ويَبني هذا  اأ�ضواتهم وم�ضتهلة حوارا حول  موّفرة بذلك منربا لإ�ضماع 

املن�ضور على املوا�ضيع التي بُحثت يف تلك الندوة ويق�ضد منه امل�ضاعدة على تطوير اآليات فّعالة يف جمال 

العدالة الجتماعية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية على ال�ضعيد الوطني.

ويعود الف�ضل يف متّكن فرع منع الإرهاب وق�ضم العدالة التابعني ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

قرب�ض  وخ�ضو�ضا  املانحة،  البلدان  قدمته  الذي  ال�ضخي  الدعم  اإىل  الُكتيِّب  هذا  و�ضع  من  واجلرمية 

وكولومبيا وهولندا. ويتوجه املكتب بال�ضكر اأي�ضا اإىل موؤ�ض�ضة "اآل نوغال"  (El Nogal)على الدعم الذي 

قّدمته يف �ضبيل اإعداد هذا املن�ضور. وي�ضتند الُكتيِّب، فيما يتعلّق بربامج تقدمي امل�ضاعدة والدعم ل�ضحايا 

الأعمال الإرهابية، اإىل التجارب الوطنية التي خا�ضتها طائفة عري�ضة من خرباء العدالة اجلنائية يف 

مناطق جغرافية خمتلفة. والهدف من هذا الكتيِّب اإمنا هو التعريف بالتجارب املتعلّقة باآليات دعم �ضحايا 

ة ب�ضاأن التحديات التي  الإرهاب وتزويد مقّرري ال�ضيا�ضات وم�ضوؤويل العدالة اجلنائية باأفكار عملية متب�رشِّ

اأن  ا�ضتحدثوها. وناأمل  التي  يواجهها نظراوؤهم على ال�ضعيدين الوطني والإقليمي واملمار�ضات اجليدة 

ي�ضاعد هذا الكتيِّب الدول الأع�ضاء يف و�ضع وتنفيذ برامج مل�ضاعدة �ضحايا الأعمال الإرهابية ودعمهم 

�ضمن نظم عدالتها اجلنائية.

ولطاملا كان دور ال�ضحايا يف املحاكمات اجلنائية دورا ثانويا، ويف الغالب �ضامتا. ويُدرك املكتب مدى 

اأهمية الدفاع عن م�ضالح ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية وفائدة ا�ضتحداث برامج �ضاملة توّفر بفعالية 

علجا وافيا ل�ضحايا الأعمال الإرهابية. اإنَّ امللحقة الق�ضائية اجلنائية الفّعالة للجناة املزعومني هي 

الإرهابية  الأعمال  اإفلت مرتكبي  وباإمكانية  الإيذاء  بوطاأة  ال�ضعور  الأهمية يف احلد من  عامل حا�ضم 

العدالة على نحو فّعال  اإىل  الو�ضول  ال�ضحايا فر�ضة  اأن مُينح  اأي�ضا  الأهمية مبكان  العقاب. ومن  من 

الأمم  مكتب  بها  ي�ضطلع  التي  القدرات  بناء  اأن�ضطة  يف  ال�ضحايا  منظور  اإدماج  ولزيادة  ومتكافئ. 
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 املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ويتناول فيها جوانب العدالة اجلنائية املتعلّقة مبكافحة الإرهاب، 

ل بّد من الت�ضديد على دور ال�ضحايا واأفراد اأ�رسهم الباقني على قيد احلياة يف الإجراءات اجلنائية.

اإنَّ ن�رس هذا الُكتيِّب ياأتي يف حلظة حزن عميق يخيِّم على مكتب املخدرات واجلرمية وعلى الأمم املتحدة 

باأ�رسها. ففي 26 اآب/اأغ�ضط�ض 2011، تعّر�ض مكتب الأمم املتحدة يف اأبوجا، نيجرييا، لهجوم اإرهابي 

رت داخل �ضيارة بحياة اأربعة وع�رسين من  رّوع العامل وكان حمّل اإدانة عاملية. فقد اأودت القنبلة التي ُفجِّ

الأ�ضدقاء والزمالء العاملني من اأجل خري الإن�ضانية. اإنَّ هذا الهجوم مل ي�ضتهدف وجود الأمم املتحدة يف 

نيجرييا فح�ضب، بل ا�ضتهدف اأي�ضا قيمها العاملية وبعثات ال�ضالم التي ت�ضطلع بها حول العامل. ويف وجه 

هذه الأفعال ال�ضنعاء، ما كان مّنا اإّل اأن زدنا ت�ضميما على مكافحة الإرهاب وبناء عامل اأكرث اأمنا وعدالة 

و�ضالما للجميع. ونحن نهدي هذا املن�ضور اإىل زمالئنا الذين فقدوا اأرواحهم يف اأبوجا ويف العدد املتزايد 

من الهجمات الإرهابية على مباين الأمم املتحدة يف ال�ضنوات الأخرية، كما نهديه اإىل �ضحايا الأعمال 

الإرهابية يف جميع اأنحاء العامل.

يوري فيدوتوف
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اأوًل- مقّدمة

الأول/ كانون   18 اعتمدته يف  الذي  قرارها 168/64،  املتحدة يف  للأمم  العامة  1- حّثت اجلمعية 

دي�ضمرب 2009، "هيئات الأمم املتحدة وكياناتها واملنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية املعنية، مبا 

فيها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، على تكثيف اجلهود التي تبذلها يف اإطار وليتها 

املتعلّقة مبنع الإرهاب وقمعه، لتقدمي امل�ضاعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأع�ضاء 

يف جمال و�ضع وتنفيذ برامج تقدمي امل�ضاعدة والدعم ل�ضحايا الإرهاب، مبا يتوافق والت�رشيعات الوطنية 

ذات ال�ضلة".

2- وتَ�ضاَرك فرع منع الإرهاب وق�ضم العدالة، التابعان ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 

 كان الهدف الرئي�ضي منهما و�ضع من�ضور بخ�ضو�ض التدابري الفّعالة 
)1(

يف عقد اجتماعني لفريقي خرباء

التي ميكن اأن تتخذها العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية. وكانت امل�ضاهمات التي قّدمها 

التي  القائمة  الربامج  املكت�ضبة من  الوطنية  التجارب  ون�رش  امل�ضاركون مفيدة يف حتديد وجمع  اخلرباء 

تقّدم امل�ضاعدة والدعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية اأو الربامج اخلا�ضة ب�ضحايا اجلرمية واملنطبقة على 

�ضحايا الأعمال الإرهابية وفق الت�رشيعات الوطنية واملعايري والقواعد الدولية ذات ال�ضلة. وقد اأُعّد هذا 

املن�ضور بق�ضد ا�ضتخدامه يف اإطار اأن�ضطة بناء القدرات التي ي�ضطلع بها مكتب املخدرات واجلرمية يف 

جمالت العدالة اجلنائية املت�ضلة بالإرهاب ومكافحته وبحقوق الإن�ضان. والغر�ض منه هو م�ضاعدة الدول 

الأع�ضاء عند الطلب يف و�ضع وتنفيذ برامج لتقدمي امل�ضاعدة والدعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية على 

ال�ضعيد الوطني.

3- ولطاملا كان دور ال�ضحايا يف املحاكمات اجلنائية دورا ثانويا، ويف الغالب �ضامتا. ويعرتف املكتب 

ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية  اأهمية م�ضاركة  توؤّكد  باعتبارها  العامة  املنبثقة عن اجلمعية  بالدعوة 

واأهمية اإقامة برامج �ضاملة تقّدم علجا وافيا وفّعال ل�ضحايا الأعمال الإرهابية. وامللحقة الق�ضائية 

اجلنائية الفعالة للجناة املزعومني اأمر حا�ضم الأهمية يف احلد من ال�ضعور بوطاأة الإيذاء وباإمكانية اإفلت 

مرتكبي الأعمال الإرهابية من العقاب. ومن ال�رشوري اأي�ضا اأن مُينح ال�ضحايا فر�ضة الو�ضول اإىل العدالة 

على نحو متكافئ وفعال. ولزيادة اإدماج منظور ال�ضحايا يف اأن�ضطة بناء القدرات التي ي�ضطلع بها املكتب 

ويتناول فيها جوانب العدالة اجلنائية املتعلّقة مبكافحة الإرهاب، ل بّد من الت�ضديد على دور ال�ضحايا 

واأفراد اأ�رشهم الباقني على قيد احلياة يف الإجراءات اجلنائية.

4- ويرى املكتب اأنَّ من الأهمية مبكان، لكي يفي بوليته املو�ّضعة، اأن يُجري تقييما للتجارب الوطنية 

يف معاملة �ضحايا الأعمال الإرهابية، بال�ضتناد اإىل القوانني واملمار�ضات الوطنية ذات ال�ضلة واإىل املعايري 

تبادل  يف  املجهود  هذا  ويُ�ضهم   
)2(

الدولية. اجلرائم  اأخطر  ب�ضحايا  املتعلّقة  القائمة  الدولية  والقواعد 

القائمة  الربامج  كفاية  لتقييم مدى  كاأ�ضا�ض  اأي�ضا  ويُفيد  الوطنية.  واملمار�ضات  املعلومات عن اخلربات 

ُعقد اجتماع اخلرباء الأول يف فيينا، النم�ضا، يومي 26 و27 اأيار/مايو 2010، وُعقد اجتماع فريق اخلرباء الثاين يف بوغوتا، 
 )1(

كولومبيا، يومي 26 و27 كانون الثاين/يناير 2011.

اأدوات امل�ضاعدة التقنية واملن�ضورات املتعلّقة بالإطار القانوين الدويل ملكافحة الإرهاب متاحة يف موقع املكتب التايل على 
 )2(

.http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html :ال�ضبكة
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اخلا�ضة بتقدمي الدعم اإىل �ضحايا اجلرمية يف تلبية احتياجات �ضحايا الأعمال الإرهابية، اأو ما اإذا كانت 

اجلوانب املتعلّقة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية تربِّر منح دعم خا�ض. ولهذه الغاية، يعر�ض الف�ضل الثالث، 

املتعلّق بحقوق ال�ضحايا، اعتبارات عامة ب�ضاأن و�ضع ال�ضحايا يف نظام العدالة اجلنائية، تليها اأمثلة على 

ب�ضاأن �ضحايا الأعمال  البلدان ت�رشيعات حمددة  ممار�ضات وطنية واأحكام ت�رشيعية. وقد و�ضعت بع�ض 

ب�ضحايا  املتعلّقة  بالت�رشيعات  م�ضمولني  ال�ضحايا  هوؤلء  بكون  اأخرى  بلدان  اكتفت  حني  يف  الإرهابية، 

اجلرمية بوجه عام. والغر�ض من �َضوق هذه الأمثلة امل�ضتندة اإىل بيانات وّفرها خرباء واإىل معلومات اأخرى 

متاحة، اإمنا هو تبادل املعلومات واخلربات ذات ال�ضلة. ول ينبغي اأن تف�رشَّ الإ�ضارة يف هذا املن�ضور اإىل اأي 

اأمثلة من هذا القبيل على اأنها تاأييد من جانب الأمم املتحدة للممار�ضات اأو الت�رشيعات املو�ضوفة فيها.

�ضيادة  على  قائمة  تدابري  اأيِّ  لنجاح  اأ�ضا�ضي  عن�رش  اإليهم  الدعم  وتقدمي  بال�ضحايا  5- والعرتاف 

يا للأعمال الإرهابية. القانون تتخذها العدالة ت�ضدِّ

التاأثري الفوري على ال�ضحايا املبا�رشين، فهذه الأعمال  اآثار الأعمال الإرهابية تتجاوز حدود  6- اإنَّ 

ت�ضتهدف دون متييز ال�ضكان اأو الأ�ضخا�ض املدنيني ب�رشف النظر عن و�ضعهم اأو وظيفتهم، اأو املوؤ�ض�ضات 

العامة، وتطال بذلك، بوجه اأعم، املجتمع ككل. ومن هذا املنظور اخلا�ض بحماية املجتمع يتقّرر العقاب 

اجلنائي. ولكّن اإنزال العقوبة اجلنائية باجلناة لي�ض كافيا. اإذ ينبغي اأي�ضا اأن يعر�ض جرب ال�رشر على 

ال�ضحايا مثلما يحدث يف العديد من اجلرائم اجلنائية. ويجب، خ�ضو�ضا يف اإطار مكافحة الإرهاب، عدم 

ن�ضيان ال�ضحايا اأو اعتبارهم اأ�رشارا جانبية. اإنَّ �ضحايا الأعمال الإرهابية هم �ضحايا جرمية ت�ضتهدف 

واحدة اأو اأكرث من الدول اأو من املنظمات الدولية وتنال من امل�ضالح العليا للدولة اأو املجتمع الدويل. ومن 

ال�رشوري جدا حتديد ماهية حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية واحتياجاتهم وتزويدهم بالدعم وتعوي�ضهم 

عما اأ�ضابهم من اأ�رشار ومنحهم، يف هذا الإطار، دورا اأ�ضا�ضيا يف الإجراءات اجلنائية.

7- وي�ضعى هذا املن�ضور اإىل التاأكيد يف املقام الأول على اأهمية اجلوانب املت�ضلة بال�ضحايا من تدابري 

العدالة اجلنائية يف الت�ضدي للإرهاب، كما ي�ضعى اإىل تقدمي اأمثلة على الت�رشيعات واملمار�ضات الوطنية 

يف هذا املجال.
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ثانيًا-  اخللفية: جهود مكافحة الإرهاب واملعايري والقواعد الدولية 

القائمة املت�ضلة ب�ضحايا اجلرمية

يوؤديه  الذي  الدور  على  طويل  لوقت  مق�ضورا  اجلنائية  العدالة  اإجراءات  يف  ال�ضحايا  دور  8- ظّل 

ِعلم ال�ضحايا منذ �ضبعينيات القرن املا�ضي يوؤدي وظيفة ذات �ضاأن يف  ال�ضاهد يف املحاكمات، ثم بداأ 

"الطرف  بو�ضفه  الأوقات  اإليه يف وقت من  ي�ضار  كان  الذي  )ال�ضحية(  املجني عليه  دور  اإنعا�ض  اإعادة 

باعتماد عدة معايري وقواعد دولية  زة  النـزعة، معزَّ اأّدت هذه  العدالة اجلنائية. وقد  يف نظام  املن�ضي" 

 منذ منت�ضف ثمانينيات القرن املا�ضي، اإىل عدد اآخذ يف الزدياد من املبادرات 
)3(

 ب�ضاأن �ضحايا اجلرمية

والتجارب الوطنية.

الأعمال  �ضحايا  على  اأي�ضا  تنطبق  اجلرمية  ب�ضحايا  املتعلّقة  الدولية  والقواعد  املعايري   9- اإنَّ 

 وقد اأّدت الأحداث الأخرية املنطوية على اأعمال اإرهابية اإىل ازدياد اأعداد ال�ضحايا املبا�رشين 
)4(

الإرهابية.

من  الناجني  منح  يف  املدين  واملجتمع  احلكومية  القطاعات  تعبئة  يف  اأثرها  لها  وكان  املبا�رشين،  وغري 

الأعمال الإرهابية واأفراد اأ�رشهم حقوقا حمددة وتزويدهم بدعم �ضامل فاق يف بع�ض الأحيان ما يقّدم 

منه ل�ضحايا اجلرمية بوجه عام. ويعود ذلك جزئيا اإىل �رشورة تطبيق نهج خمتلف يف معاملة �ضحايا 

الأعمال الإجرامية التي ت�ضفر عن خ�ضائر ب�رشية جماعية — والأعمال الإرهابية اأف�ضل مثال عليها. وقد 

يكون اإيلء �ضحايا الأعمال الإرهابية اهتماما خا�ضا يف بع�ض البلدان اأمرا �ضديد الأهمية اأي�ضا ملنع تلك 

الأعمال من اأن حتقق اأهدافها.

توفري  ذلك  الإرهابية، مبا يف  الأعمال  �ضحايا  اإىل  امل�ضاعدة  لتقدمي  الفعالة  الو�ضائل  تقييم  10- ويف 

تعوي�ض كاف لهم، يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار اأي�ضا الطابع عرب احلدودي الذي كثريا ما تّت�ضم بها هذه 

 وقد ت�ضيف امل�ضائل عرب احلدودية �رشيحة من التعقيد اإىل التدابري اللزمة حلماية فر�ضة 
)5(

الأعمال.

و�ضول ال�ضحايا اإىل العدالة و/اأو احل�ضول على تعوي�ض. فموقع اإجراءات املحاكمة واأثره على م�ضالح 

املجني عليه وا�ضرتاكه يف هذه الإجراءات، ف�ضل عن فر�ض جناح املحاكمة، على �ضبيل املثال، هي عوامل 

ينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار عند تطبيق مبداأ "اإّما الت�ضليم واإّما املحاكمة" يف ال�ضياق عرب احلدودي. 

والتعاون الدويل �رشط م�ضبق لفعالية الإجراءات العابرة للحدود الوطنية، وت�ضافر اجلهود الدولية اأمر 

�رشوري ل�ضمان حماية حقوق ال�ضحايا يف هذه احلالت.

انظر، مثل، اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة )قرار اجلمعية العامة 
 )3(

القت�ضادي  املجل�ض  )قرار  عليها  وال�ضهود  اجلرمية  �ضحايا  بالأطفال  املتعلّقة  الأمور  يف  العدالة  ب�ضاأن  التوجيهية  واملبادئ  34/40(؛ 

والجتماعي 20/2005(؛ واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 25؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار 

بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املواد 6 و7 و8؛ واتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ضاد، املادة 32. وعلى امل�ضتوى الدويل، تعمل اجلمعية العاملية للدرا�ضات املتعلّقة بال�ضحايا، وهي منظمة غري 

حكومية، على حتقيق توافق يف الآراء حول و�ضع اتفاقية ب�ضاأن حقوق ال�ضحايا.

يف هذا املن�ضور، ي�ضري تعبري "الإرهاب" بوجه عام اإىل الأفعال املعّرفة يف ال�ضكوك القانونية الدولية املتعلّقة مبنع الأعمال 
 )4(

الإرهابية واملعاقبة عليها (http://www.un.org/terrorism/instruments). وعند الإحالة اإىل الأمثلة الوطنية، قد يختلف نطاق تعريف هذا 

التعبري، بل اإنه يختلف فعل، وينبغي بالتايل التما�ض املزيد من التفا�ضيل يف الإطار القانوين املحلي املحدد. ول بّد من امللحظة اأنَّ بع�ض 

البلدان يواجه اأعمال اإرهابية منعزلة، يف حني تبدو احلالة ال�ضائدة يف بلدان اأخرى هي حالة احلوادث امل�ضتمرة وتكاد تكون يومية. ولكي 

تكون ال�ضرتاتيجية الوطنية ملعاجلة هذه احلالت )ومعاملة اجلناة وال�ضحايا( من منظور العدالة اجلنائية واإنفاذ القانون فّعالة يجب اأن 

تاأخذ بعني العتبار �ضياق هذه اجلرائم.

الواقع اأنه من اجلائز يف العديد من احلالت اأن جَتري املحاكمة يف بلد ما بينما يكون املجرم املزعوم من بلد اآخر ويكون 
 )5(

املجني عليه منتميا اإىل بلد ثالث.



 األف- املراجع املعيارية املتعّلقة باحلظر الدويل العام 

للأعمال الإرهابية والتزام الدول بتجرميها

الإجراءات اجلنائية، من  الإرهابية وحقوقهم يف  الأعمال  تقييم دقيق لو�ضع �ضحايا  يُجرى  11- لكي 

املهم اأن تُ�ضتذكر، من ناحية، ال�ضكوك القانونية الدولية القائمة التي تفر�ض على الدول الأطراف جترمي 

واأن  ال�ضلم والأمن"،  "خطرا يهدد  املتحدة  التابع للأمم  الأمن  التي يعتربها جمل�ض  الإرهابية  الأعمال 

تُ�ضتذكر من الناحية الأخرى قواعد القانون اجلنائي الدويل ذات ال�ضلة.

اجلنائية  املحاكمة  من  النت�ضايف  للجانب  �رشوري  اأمر  الإرهابية  الأعمال  جترمي  يف  12- والتن�ضيق 

ل�ضالح �ضحايا هذه الأعمال. ول ميكن تقييم مركز هوؤلء ال�ضحايا ودورهم مبعزل عن هذه ال�ضكوك 

وينبغي حتليلهما يف �ضوء املبادئ التي حتكم دور ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية وتعوي�ض خ�ضائرهم.

13- اإنَّ الأعمال الإرهابية حمظورة �ضواء يف زمن ال�ضلم اأو زمن احلرب. وهناك، فيما يتعلّق بزمن ال�ضلم، 

عدد من ال�ضكوك القانونية الدولية، العام منها والقطاعي، يعالج الإرهاب. وتق�ضي هذه ال�ضكوك باأن 

م الدول الأطراف اأفعال معّينة واأن تن�ض على ولية ق�ضائية عاملية. ولكّن هذه ال�ضكوك ل تتناول  جترِّ

م�ضاألة دور ال�ضحايا والتعوي�ض الذي يجب اأن مُينح لهم. اأما فيما يتعلّق بزمن احلرب، فاأعمال الإرهاب 

الدويل  الإن�ضاين  القانون  ومبوجب  اتفاقيات  مبوجب  حمظورة  ال�رشاع  طرائق  من  طريقة  اأو  كو�ضيلة 

الُعرفـي. وي�ضّكل خرق هذه الأحكام انتهاكا خطريا للقانون الإن�ضاين الدويل وميكن اعتباره جرمية حرب 

)6(
مبوجب الربوتوكول الإ�ضافـي الثاين.

14- ويتبنّي من حتليل �ضامل لل�ضكوك الدولية اأنَّ تنفيذها على ال�ضعيد الوطني ب�ضورة متوائمة ومن�ضفة 

اأمر اأ�ضا�ضي، ل يف الت�ضدي للأعمال الإجرامية العاملية املتمثلة يف الإرهاب الدويل فح�ضب، بل ول�ضمان 

معاملة جميع �ضحايا الأعمال الإرهابية معاملة عادلة ب�رشف النظر عن جن�ضية ال�ضحية اأو اجلاين اأو 

املمّول اأو مكان ارتكاب اجلرمية.

باء- املعايري والقواعد الدولية املتعّلقة ب�ضحايا اجلرمية

15- ي�ضّكل "اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة"، 

 املوؤلف من 
)8(

 اأ�ضا�ض "القانون غري امللزم"،
)7(

الذي اأقّرته اجلمعية العامة يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 1985،

املعايري الدولية املتعلّقة مبعاملة ال�ضحايا، وي�ضتهدف "م�ضاعدة احلكومات واملجتمع الدويل يف جهودهما 

 )9(
الرامية اإىل كفالة العدل وامل�ضاعدة ل�ضحايا اجلرمية و�ضحايا التع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة".

و�ضول  ل�ضمان  والدويل  والإقليمي  الوطني  ال�ضعيد  على  تدابري  باتخاذ  الإعلن  هذا  16- ويو�ضي 

�ضحايا اجلرمية اإىل العدالة واملعاملة املن�ضفة ول�ضمان رّد احلق اإليهم وتعوي�ضهم وتزويدهم بامل�ضاعدة 

الربوتوكول الإ�ضايف لتفاقيات جنيف املربمة يف 12 اآب/اأغ�ضط�ض 1949، واملتعلّق بحماية �ضحايا املنازعات امل�ضلّحة غري 
 )6(

الدولية، الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلّد 1125، الرقم 17513، املادة 85)3()اأ(.

.(A/RES/40/34) اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة
 )7(

اأحكاما ذات طابع قانوين غري ملزم يتخذ �ضكل  التي تت�ضّمن  القانون الدويل لتحديد ال�ضكوك  التعبري يف  يُ�ضتخدم هذا 
 )8(

التو�ضية.

اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة (A/RES/40/34)، الفقرة 3.
 )9(

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية4



الجتماعية. ويُبنّي ف�ضل عن ذلك اخلطوات الرئي�ضية ملنع الإيذاء املرتبط بالتع�ّضف يف ا�ضتخدام ال�ضلطة 

ولتوفري �ضبل النت�ضاف ل�ضحايا هذه اجلرائم.

تنفيذ  على  للت�ضجيع  قرارين  املتحدة  للأمم  التابع  والجتماعي  القت�ضادي  املجل�ض  اعتمد  17- وقد 

 ويت�ضمن هذان القراران اإر�ضادات موجهة اإىل البلدان ب�ضاأن التدابري اللزمة ل�ضمان المتثال 
)10(

الإعلن.

الكامل للإعلن، كمراجعة الت�رشيعات، وتوفري التدريب ملوظفي العدالة اجلنائية، واإن�ضاء خدمات مل�ضاعدة 

القت�ضادي  املجل�ض  قراري  دعم  �ضبيل  ويف  املعلومات.  وتبادل  بحثية،  باأن�ضطة  وال�ضطلع  ال�ضحايا، 

ب�ضاأن  ال�ضيا�ضات  ملقرري  دليل   
)11(

واجلرمية باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  ن�رش  والجتماعي، 

 كما ن�رش دليل ب�ضاأن توفري العدالة لل�ضحايا يتناول ا�ضتخدام 
)12(

تنفيذ املبادئ الأ�ضا�ضية املتعلّقة بال�ضحايا،

 وُعّدة للمهنيني من اأجل تقييم �ضيا�ضات وممار�ضات ال�رشطة والنيابة 
)13(

وتطبيق هذه املبادئ الأ�ضا�ضية،

 )14(
العامة والق�ضاء املتعلّقة بال�ضهود وال�ضحايا.

الأ�ضا�ضية  "املبادئ  ـِ بـ اأي�ضا  التنويه  يجدر  لل�ضحايا،  احلق  ورّد  النت�ضاف  �ضبل  توفري  جمال  18- ويف 

واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن احلق يف النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق 

الأول/ كانون  العامة يف  اأقّرتها اجلمعية  التي  الدويل"  الإن�ضاين  للقانون  الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية 

 وينبغي، بالرغم من ارتفاع عتبة تطبيق هذه املعايري، اأن تُوؤخذ بعني العتبار كمرجع، 
)15(

دي�ضمرب 2005.

خ�ضو�ضا فيما يتعلّق باحلماية التاأمينية ال�ضاملة حلق الرد وحق التعوي�ض.

19- وتقرتح الأو�ضاط الأكادميية وجماعات الدعوة بدورهما مبادرات جديدة ت�ضعى اإىل تعزيز حقوق 

 على هام�ض 
)16(

بال�ضحايا، املتعلّقة  للدرا�ضات  العاملية  ال�ضحايا. ففي عام 2005، نّظم ممثلو اجلمعية 

موؤمتر الأمم املتحدة احلادي ع�رش ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، حلقة عمل ب�ضاأن احلاجة امللّحة اإىل 

الذي  ال�ضلطة،  ا�ضتعمال  والتع�ّضف يف  الإجرام  ب�ضحايا  املتعلّقة  الأ�ضا�ضية  العدل  مبادئ  اإعلن  حتويل 

اعتُمد يف عام 1985، اإىل اتفاقية حلقوق ال�ضحايا. ونتيجة لذلك، و�ضعت اجلمعية العاملية للدرا�ضات 

 التابع جلامعة تيلبورغ، ومعهد توكيوا 
)17(

املتعلّقة بال�ضحايا، بال�ضرتاك مع املعهد الدويل لعلم ال�ضحايا،

 م�رشوع اتفاقية متعلّقة بالعدالة وتقدمي الدعم اإىل �ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف 
)18(

الدويل لعلم ال�ضحايا،

 ولكّن م�رشوع التفاقية مل ي�ضتقطب بعد تاأييدا كافيا من احلكومات.
)19(

ا�ضتعمال ال�ضلطة،

28 متوز/يوليه  خ  املوؤرَّ وقراره 21/1998   ،1989 اأيار/مايو   24 خ  املوؤرَّ والجتماعي 57/1989  القت�ضادي  املجل�ض  قرار 
 )10(

1998، مبا فيه املرفق الذي يت�ضّمن خطة عمل لتنفيذ اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية.

كان يُعرف �ضابقا مبكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية.
 )11(

مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، دليل ملقرري ال�ضيا�ضات ب�ضاأن تنفيذ اإعلن الأمم املتحدة اخلا�ض 
 )12(

مببادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة )1999(.

مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، دليل ب�ضاأن توفري العدالة لل�ضحايا: ا�ضتخدام وتطبيق اإعلن الأمم 
 )13(

املتحدة اخلا�ض مببادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة )1999(.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، ال�ضحايا وال�ضهود: ُعّدة تقييم نظم العدالة اجلنائية )نيويورك: الأمم 
 )14(

املتحدة، 2006(.

املبادئ الأ�ضا�ضية واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن احلق يف النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق 
 )15(

.(A/RES/60/147) الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية للقانون الإن�ضاين الدويل

منظمة غري حكومية ل ت�ضتهدف الربح ذات مركز ا�ضت�ضاري من الفئة اخلا�ضة لدى املجل�ض القت�ضادي والجتماعي وجمل�ض 
 )16(

.http://www.worldsocietyofvictimology.org اأوروبا. انظر

.http://www.tilburguniversity.nl/intervict انظر
 )17(

.http://www.tokiwa.ac.jp/~tivi/english/index.htm انظر
 )18(

http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research- التايل:  ال�ضبكي  املوقع  متاح يف  التفاقية  م�رشوع 
 )19(

.groups/intervict/undeclaration/convention.pdf
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اأنَّ العديد من البلدان قد انتُقدت على تباطئها يف تنفيذ مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة  20- ورغم 

بال�ضحايا، فثمة اأدلة ت�ضري اإجمال اإىل اأنَّ احلكومات يف جميع اأنحاء العامل اأحرزت تقّدما يف جمال حماية 

 
)20(

حقوق �ضحايا الإجرام يف ت�رشيعاتها وممار�ضاتها الوطنية، مقارنة بالفرتة التي �ضبقت �ضدور الإعلن.

ومع ذلك، ل يزال هناك الكثري الذي ينبغي القيام به، ومن الأهمية مبكان الرتويج على امل�ضتوى الوطني 

لتنفيذ هذه املعايري والقواعد الدولية.

 جيم- القواعد الإقليمية املتعّلقة بتقدمي امل�ضاعدة 

والدعم اإىل �ضحايا الأعمال الإرهابية

اإقليمي.  21- �ضهدت الأعوام الأخرية املا�ضية زيادة وا�ضحة يف العرتاف مبحنة ال�ضحايا على �ضعيد 

ويعر�ض هذا الف�ضل الفرعي، ب�ضورة غري ح�رشية، بع�ض اأوجه التقّدم الذي اأُحرز موؤخرا يف هذا امل�ضمار.

22- فقد بداأت املنظمات الإقليمية بدورها تُدرج يف اإطارها الت�رشيعي الأحكام املقرتحة يف مبادئ الأمم 

املتحدة الأ�ضا�ضية املتعلّقة بال�ضحايا. و�ضعى الحتاد الأوروبي، على �ضبيل املثال، اإىل كفالة اأن يكون لدى 

اأع�ضائه ت�رشيعات تت�ضمن معايري دنيا حلماية حقوق ال�ضحايا وكفالة و�ضولهم اإىل العدالة.

23- وتعود جذور هذه اجلهود اإىل الجتماع اخلا�ض الذي عقده املجل�ض الأوروبي يف تامبريي يف ت�رشين 

الأول/اأكتوبر 1999، وخ�ضو�ضا النقطة 32 من ا�ضتنتاجاته، التي تن�ض على ما يلي: "مع مراعاة بيان 

املفو�ضية، ينبغي و�ضع معايري دنيا ب�ضاأن حماية �ضحايا اجلرمية، وخ�ضو�ضا ب�ضاأن و�ضول �ضحايا اجلرمية 

اأ�رشار، مبا يف ذلك ما تكبدوه من تكاليف  اأ�ضابهم من  اإىل العدالة وب�ضاأن حقوقهم يف التعوي�ض عما 

قانونية. واإ�ضافة اإىل ذلك، ينبغي اإقامة برامج وطنية لتمويل ما يُتخذ من تدابري، �ضواء عمومية اأو غري 

حكومية، لتقدمي امل�ضاعدة اإىل ال�ضحايا وحمايتهم."

 )21(
24- واإثر ذلك، دخل �ضّكان مهمان حّيز النفاذ:

خ 15 اآذار/مار�ض 2001 ب�ضاأن مركز  •  قرار املجل�ض الأوروبي الإطاري رقم JHA/2001/220 املوؤرَّ
 ويوّفر هذا 

)22(
ال�ضحايا يف الدعاوى اجلنائية )قرار املجل�ض الأوروبي الإطاري لعام 2001(.

القرار اإطارا ت�رشيعيا مماثل للإطار املحدد يف املبادئ الأ�ضا�ضية املتعلّقة بال�ضحايا، وتلتزم به 

ووفقا لهذا القرار، يكون ل�ضحايا اجلرمية 
 )23(

قانونا كل الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي.

احلق يف اأن يُ�ضتمع اإليهم اأثناء اإجراءات الدعوى واأن يقدموا اأدلة ثبوتية اأي�ضا. واإ�ضافة اإىل 

ذلك، يكون على الدولة الع�ضو اأن تتيح لل�ضحايا الذين يقيمون فيها اإمكانية الو�ضول اإىل اأيِّ 

قد  اجلرمية  كانت  واإن  احلماية، حتى  لهم  ر  توفِّ واأن  الدعوى  �ضلة مبو�ضوع  ذات  معلومات 

اأدخلت كندا يف عام 2003، على �ضبيل املثال، العديد من اأحكام الإعلن يف بيانها اخلا�ض مببادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة 
 )20(

ب�ضحايا اجلرمية، وحّدثت بذلك البيان الذي اأ�ضدره يف عام 1988 وزراء الحتاد واملقاطعات والأقاليم امل�ضوؤولون عن العدالة. ول تزال 

هذه املبادئ الأ�ضا�ضية حا�ضمة الأهمية لتطوير �ضيا�ضات كندا وبراجمها وت�رشيعاتها على م�ضتوى الحتاد واملقاطعات والأقاليم فيما يتعلّق 

ب�ضحايا اجلرمية.

اأ�ضدرهما املجل�ض الأوروبي، وهو الهيئة التنفيذية للحتاد الأوروبي.
 )21(

اآذار/مار�ض   15 ،2001/220/jHA الدعاوى اجلنائية،  ال�ضحايا يف  ب�ضاأن مركز  الإطاري  القرار  الأوروبي،  جمل�ض الحتاد 
 )22(

خ 13 حزيران/يونيه 2002، الذي و�ّضع نطاق كل اأحكام قرار  2001. انظر اأي�ضا القرار الإطاري للمجل�ض ب�ضاأن مكافحة الإرهاب، املوؤرَّ

عام 2001 الإطاري املتعلّقة بال�ضحايا لي�ضمل جميع اأفراد اأ�رشة ال�ضخ�ض الذي كان �ضحية مبا�رشة للعمل الإرهابي، وتوجيه املجل�ض 

خ 29 ني�ضان/اأبريل 2004 واملتعلّق بتعوي�ض �ضحايا اجلرمية. الأوروبي املوؤرَّ

 Dijk, J.J.M. van. Benchmarking legislation on crime victims: The United Nations Victims Declaration of 1985, in )23(

.E. Vetere & D. Pedro (eds.), Victims of crime and abuse of power: Festschrift in honour of Irene Melup (2005)

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية6



ارتُكبت يف دولة اأخرى من الدول الأع�ضاء. وين�ضئ هذا القرار اأي�ضا نظاما فّعال للتعوي�ض يف 

خ 12 حزيران/يونيه  كل الدول الأع�ضاء. ويحيل قرار املجل�ض الأوروبي الإطاري اللحق، املوؤرَّ

2002 واملتعلّق مبكافحة الإرهاب، اإىل حمتويات قرار املجل�ض الأوروبي الإطاري لعام 2001.

خ 29 ني�ضان/اأبريل 2004 واملتعلّق بتعوي�ض  •  توجيه املجل�ض الأوروبي رقم EC/2004/80 املوؤرَّ
 وي�ضري هذا التوجيه، �ضمن نقاط 

)24(
�ضحايا اجلرمية )توجيه املجل�ض الأوروبي لعام 2004(.

اأ�ضا�ضية اأخرى، اإىل حق املجني عليه )ال�ضحية( يف تقدمي طلب تعوي�ض يف الدولة الع�ضو التي 

التوجيه  وين�ضئ  فيها اجلرمية.  ارتُكبت  التي  الع�ضو  الدولة  النظر عن  ب�رشف  فيها،  يعي�ض 

اأي�ضا اإجراءات موّحدة قيا�ضيا لإحالة الطلبات وتعيني نقاط الت�ضال املركزية بني ال�ضلطات 

الوطنية املعنية.

وقد اأجرت املفو�ضية الأوروبية يف ال�ضنوات الأخرية تقييما لكل ال�ضكني وتو�ّضلت اإىل نتائج خمتلفة تبعا 

للدولة الع�ضو. واأ�ضفرت نتائج التقرير عن اأنَّ الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي مل تنّفذ كلها تنفيذا 

 )25(
كامل قرار املجل�ض الأوروبي الإطاري لعام 2001 وتوجيه املجل�ض الأوروبي لعام 2004.

25- ثم اأّكد املجل�ض جمّددا يف وقت لحق التزامه بقرار املجل�ض الأوروبي الإطاري لعام 2001، واأورد 

العديد من اأحكام مبادئ الأمم املتحدة الأ�ضا�ضية املتعلّقة بال�ضحايا يف "ا�ضتنتاجات املجل�ض ب�ضاأن اعتماد 

ا�ضرتاتيجية ل�ضمان الوفاء بحقوق الأ�ضخا�ض الذين يقعون �ضحية للجرمية يف الحتاد الأوروبي وحت�ضني 

 واإ�ضافة اإىل ذلك، تن�ض معاهدة ل�ضبونة على اأنَّ للربملان الأوروبي واملجل�ض 
)26(

ما يقّدم لهم من دعم".

 "التوجيهات" ذات ال�ضلة 
ّ
الأوروبي اأن ير�ضيا قواعد دنيا تتعلّق بحقوق �ضحايا اجلرمية با�ضتخدامهما كل 

 )27(
املعتمدة وفقا للإجراء الت�رشيعي املرعي.

 الذي يحّدد اأولويات الحتاد الأوروبي يف جمال العدالة 
)28(

26- ويف حالت عدة، ي�ضري برنامج ا�ضتكهومل،

واحلرية والأمن للفرتة 2010-2014، اإىل �ضحايا اجلرمية ويُفرد ف�ضل فرعيا حمّددا ل�ضحايا اجلرمية، 

 ويحّث هذا الربنامج املفو�ضية الأوروبية والدول الأع�ضاء يف 
)29(

مبن فيهم �ضحايا الأعمال الإرهابية.

الأوروبي  املجل�ض  توجيه  يف   2001 لعام  الإطاري  الأوروبي  املجل�ض  قرار  دمج  على  الأوروبي  الحتاد 

لعام 2004 وحتويلهما اإىل �ضك قانوين واحد، ويحّث الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي على اعتماد 

ا�ضرتاتيجية واحدة.

 الذي اأُقّر يف عام 2011 
)30(

27- وت�ضمل جهود الحتاد الأوروبي الأخرية التوجيه املتعلّق بالجتار بالب�رش،

ويت�ضمن عدة بنود ب�ضاأن حماية �ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، والتوجيه املقرتح ب�ضاأن الأمر الأوروبي 

اجلريدة الر�ضمية للحتاد الأوروبي، العدد L 261 ال�ضادر يف 6 اآب/اأغ�ضط�ض 2004، ال�ضفحة 15.
 )24(

 European Union, DG Justice. "Member States’ legislation, national policies, practices and approaches concerning )25(

the victims of crime — Final Study," Sofia, Bulgaria. July 2009. Available at: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_
.public/0053/bg_study_on_victims_07_2009_final_en.pdf

املجل�ض الأوروبي، م�ضاورات املجل�ض حول ا�ضرتاتيجية ل�ضمان الوفاء بحقوق الأ�ضخا�ض الذين يقعون �ضحية للجرمية يف 
 )26(

الحتاد الأوروبي وحت�ضني ما يقّدم لهم من دعم، جل�ضة جمل�ض العدل وال�ضوؤون الداخلية الـ 2969 املعقودة يف 23 ت�رشين الأول/اأكتوبر 

.2009

املادة 82)2()ج(، الكتاب اخلام�ض، اجلزء الثالث، من املعاهدة اخلا�ضة بطرائق عمل الحتاد الأوروبي، جمال احلرية والأمن 
 )27(

والعدالة.

اجلريدة الر�ضمية للحتاد الأوروبي، العدد C 115 ال�ضادر يف 4 اأيار/مايو 2010.
 )28(

انظر املرجع نف�ضه، البند 4-3-2.
 )29(

توجيه الربملان الأوروبي واملجل�ض ب�ضاأن منع الجتار بالب�رش ومكافحته وحماية �ضحاياه، الذي حّل حمّل القرار الإطاري 
 )30(

.2002/629/JHA (2011/36/EU) للمجل�ض رقم
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اإجراءات  اأيُّ قرار ق�ضائي ي�ضدر )�ضمن  باأن يكون   ويق�ضي هذا الأخري 
)31(

اخلا�ض بحماية ال�ضحايا.

ق�ضائية( عن ال�ضلطة املخت�ضة يف اإحدى الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي ويت�ضمن تدابري حمائية، 

واجب التطبيق مبا�رشة وعلى الفور يف اأيِّ دولة اأخرى ع�ضو يف الحتاد.

28- وقد عمد جمل�ض اأوروبا منذ ثمانينيات القرن املا�ضي اإىل اإدماج منظور ال�ضحايا يف العمل الذي 

�ضحايا  حالة  اإعادة  على  الدول  لقدرة  خا�ضا  اهتماما  واأوىل  اجلرمية،  مكافحة  جمال  يف  به  ي�ضطلع 

الأعمال الإرهابية اإىل �ضابق عهدها. واأ�ضدر املجل�ض وحّدث جمموعة من ال�ضكوك القانونية مل�ضاعدة 

الدول على تلبية احتياجات ال�ضحايا، ومن هذه ال�ضكوك ما يلي:

 التي تق�ضي يف املادة 13 منها باأن تعتمد الأطراف ما يلزم من تدابري 
)32(

•  اتفاقية منع الإرهاب،
حلماية ودعم �ضحايا الأعمال الإرهابية املرتكبة �ضمن اأرا�ضيها، مبا يف ذلك تقدمي امل�ضاعدة 

والتعوي�ض املاليني لهم ولأفراد اأ�رشهم املبا�رشة.

 التي تعرتف مبعاناة �ضحايا 
)33(

•  املبادئ التوجيهية املتعلّقة بحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية،
ودعمهم  الأ�ضخا�ض  هوؤلء  مع  بالت�ضامن  وتو�ضي  املبا�رشة  واأ�رشهم  الإرهابية   الأعمال 

ماديا ودوليا.

واإ�ضافة اإىل ذلك، تُبنّي التو�ضية Rec(2006)8، املوجهة من جلنة الوزراء اإىل الدول الأع�ضاء واملتعلّقة 

فيهم �ضحايا  الدول جتاه �ضحايا اجلرمية، مبن  م�ضوؤوليات   
)34(

اإىل �ضحايا اجلرمية، امل�ضاعدة  بتقدمي 

الأعمال الإرهابية. وتنطبق كل اأحكام هذه التو�ضية تقريبا على �ضحايا الأعمال الإرهابية.

29- وعلى غرار الحتاد الأوروبي، اأن�ضاأ كومنولث الدول امل�ضتقلة اإطارا ت�رشيعيا يت�ضّمن اأحكاما توؤّكد 

�رشورة تعزيز حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية، واإن كان ل يرّكز ح�رشيا على دعمهم. ويف 25 اأيار/مايو 

والطبية  الجتماعية  تطوير وحت�ضني اخلدمات  ب�ضاأن  "مفهوما"  الكومنولث  دول  روؤ�ضاء  اعتمد   ،2006

وعمليات  املحلية  النـزاعات  وامل�ضاركني يف  القدامى  واملحاربني  الإرهابية  الأعمال  �ضحايا  اإىل  املقدمة 

ع واعتُمد   وبح�ضب املعلومات التي وّفرها الكومنولث، ُو�ضِ
)35(

حفظ ال�ضلم يف الكومنولث )2010-2006(.

على ال�ضعيد الوطني منذ عام 2006، وفقا لهذا "املفهوم"، 49 قانونا و12 مر�ضوما رئا�ضيا و22 اأمرا 

 )36(
حكوميا و26 برناجما وطنيا.

خ 1 متوز/يوليه  30- واأّكدت منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، يف قرار جمل�ضها الدائم رقم 618، املوؤرَّ

 وعلى وجه 
)37(

2004، على �رشورة تعزيز الت�ضامن بني الدول امل�ضاركة ل�ضالح �ضحايا الأعمال الإرهابية.

التحديد، ُدعيت الدول امل�ضاركة اإىل ا�ضتك�ضاف اإمكانية القيام، رهنا بالت�رشيعات املحلية، باعتماد اأو تعزيز 

التدابري املنا�ضبة لتقدمي الدعم اإىل �ضحايا الأعمال الإرهابية واأ�رشهم، مبا يف ذلك الدعم املايل. واأّيد 

هذا التوجيه هو قيد الإعداد، وكان حتى حزيران/يونيه 2011 ما يزال جمرد اقرتاح.
 )31(

جمل�ض اأوروبا، اتفاقية جمل�ض اأوروبا ب�ضاأن منع الإرهاب، 16 اأيار/مايو 2005، �ضل�ضلة املعاهدات الأوروبية، الرقم 196.
 )32(

جمل�ض اأوروبا، املبادئ التوجيهية املتعلّقة بحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية، جلنة الوزراء، الجتماع الـ 917 لنواب الوزراء، 
 )33(

املعقود يف اآذار/مار�ض 2005. انظر اأي�ضا جمل�ض اأوروبا: جلنة الوزراء، تو�ضية جلنة الوزراء املوجهة اإىل الدول الأع�ضاء ب�ضاأن تقدمي 

.Rec(2006)8 امل�ضاعدة اإىل �ضحايا اجلرمية، 14 حزيران/يونيه 2006، التو�ضية رقم

اعتمدتها جلنة الوزراء التابعة ملجل�ض اأوروبا يف 14 حزيران/يونيه 2006 يف الجتماع الـ 967 لنواب الوزراء.
 )34(

.http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN= N90600046 :متاح باللغة الرو�ضية على املوقع ال�ضبكي التايل
 )35(

.http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN= N90600607 :متاحة باللغة الرو�ضية على املوقع ال�ضبكي التايل
 )36(

املجل�ض الدائم ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، املقرر رقم 618، الت�ضامن مع �ضحايا الإرهاب، اجلل�ضة 513 للمجل�ض 
 )37(

بكامل هيئته.
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احلاجة اإىل تعزيز هذا الت�ضامن اأي�ضا بع�ض الدول الأع�ضاء اإبان الجتماع الرفيع امل�ضتوى حول �ضحايا 

الإرهاب، الذي عقدته منظمة الأمن والتعاون يف اأيلول/ �ضبتمرب 2007 و�ضلّم باإمكانية �ضياغة معايري دنيا 

 )38(
حتظى باعرتاف دويل لدعم �ضحايا الإرهاب.

 التي و�ضعتها 
)39(

31- وتت�ضمن مبادئ �ضانتياغو التوجيهية لعام 2008 ب�ضاأن حماية ال�ضحايا وال�ضهود،

رابطة املّدعني العامني الإيبريية-الأمريكية، تو�ضيات واقعية تدعو املحامني العامني الأع�ضاء يف الرابطة 

اإىل تي�ضري العمل على تهيئة الظروف اللزمة يف مكاتب املّدعني العامني حلماية �ضحايا اجلرمية. وتطمح 

بحقوق  الفعلي  العرتاف  يف  ي�ضاهموا  اأن  على  العامني  املّدعني  م�ضاعدة  اإىل  التوجيهية  املبادئ  هذه 

ال�ضحايا وال�ضهود املعرتف بها عامليا، واأن يقطعوا على اأنف�ضهم التزاما عموميا وداخليا بهذا ال�ضدد.

32- وتُعرِّف هذه املبادئ التوجيهية ال�ضحية على اأنها اأّي فرد حلقه �رشر من جّراء جرمية ما ولديه، 

واحلالة هذه، م�ضتويات خمتلفة من املخاطر والحتياجات احلمائية. وعلى مكاتب مديري النيابات العامة 

اأن ت�ضعى اإىل دفع عجلة اإن�ضاء اآليات لرعاية ال�ضحايا تفي، على اأقل تقدير، مبعايري معّينة تن�ض عليها 

اأثناء  لل�ضحايا  لتوفري احلماية  فّعالة  اآليات  ت�ضتحدث  اأن  املكاتب  ويتعنّي على هذه  التوجيهية.  املبادئ 

الإجراءات الق�ضائية بحيث متنع تعّر�ضهم لإيذاء ثانوي.

33- وتبعا لهذه املبادئ التوجيهية، يجب اأن يتلقى ال�ضحايا معلومات كافية ب�ضاأن و�ضعيتهم القانونية 

وحقوقهم والقنوات التي ميكنهم ا�ضتخدامها لكي يتلقوا امل�ضاعدة التي يحق لهم تلقيها. ولهم ف�ضل عن 

ذلك احلق يف اأن يُ�ضتمع اإليهم يف الإجراءات الق�ضائية. ويتعنّي على مكتب مدير النيابات العامة اأن يكفل 

�ض املنا�ضبني واأن يُطلعهم على  ح�ضول املوظفني امل�ضوؤولني عن حماية ال�ضحايا على التدريب والتخ�ضّ

و�ضائل الإن�ضاف املوجودة يف موؤ�ض�ضاتهم القانونية من اأجل تي�ضري الو�ضاطة واتفاقات رد احلق.

34- ويتناول املبداأ التوجيهي رقم 12 �ضحايا الإرهاب واحلروب والعنف الجتماعي واجلرائم امل�ضابهة. 

وعلى الرغم من اأنه ل يوجد تعريف وحيد ملفهوم هذا النوع من ال�ضحايا، فثمة بع�ض العنا�رش امل�ضرتكة 

بينهم التي توؤثر يف احلقوق التي يحميها القانون اجلنائي. واإ�ضافة اإىل ذلك، يجب اأن يكون اأحد الأهداف 

وقت  قائمة  كانت  التي  الأو�ضاع  ال�ضحايا يف  اإدماج  اإعادة  الق�ضائية هو حتقيق  للإجراءات  الأ�ضا�ضية 

ارتكاب اجلرمية. واأّكد �ضائغو هذه املبادئ التوجيهية اأي�ضا على اأهمية التعاون الدويل.

35- واأقّرت القمة الق�ضائية الأمريكية-الإيبريية الرابعة ع�رشة "لوائح برازيليا التنظيمية املتعلّقة بتمكني 

امل�ضت�ضعفني من الو�ضول اإىل العدالة". وتت�ضّمن هذه اللوائح تو�ضيات تدعو الدول الأع�ضاء اإىل حت�ضني 

اإمكانية و�ضول امل�ضت�ضعفني اإىل العدالة.

معّرفون على اأنهم الأ�ضخا�ض الذين يلقون �ضعوبًة �ضديدًة يف ممار�ضة حقوقهم  36- و"امل�ضت�ضعفون" 

املعرتف لهم بها ممار�ضة كاملة لأ�ضباب ثقافية اأو بدنية اأو نف�ضانية تُعزى، على �ضبيل املثال، اإىل وقوعهم 

�ضحايا لـ"الإيذاء". و"ال�ضحية" معّرفة على اأنها اأّي �ضخ�ض طبيعي اأ�ضيب باأ�رشار جراء فعل اإجرامي، 

مبا يف ذلك الأ�رشة املبا�رشة لل�ضحية اأو اأولياء اأمرها. ويُعترب اأقرباء ال�ضحية التي لقت حتفها بطريقة 

عنيفة "�ضحايا يف حالة ا�ضت�ضعاف" اإذا كانوا يواجهون قيودا يف اجتناب اأو تخفيف الأ�رشار الناجمة عن 
الأفعال الإجرامية )الإيذاء الأ�ضا�ضي( اأو عن احتكاكهم بنظام العدالة )الإيذاء الثانوي(.

9 ثانيًا- اخللفية: جهود مكافحة الإرهاب واملعايري والقواعد الدولية القائمة املت�ضلة ب�ضحايا اجلرمية

التقرير النهائي عن وقائع الجتماع الرفيع امل�ضتوى ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا حول �ضحايا الإرهاب، 13-14 اأيلول/
 )38(

.http://www.osce.org/odihr/30781 :ضبتمرب 2007. والتقرير متاح يف املوقع ال�ضبكي التايل�

http://www.aiamp.net/sistema/UserFiles/File/GUIAS%20Ingles.6%20de%20 :انظــــر املوقــع ال�ضــبكي التـــايل
 )39(

.octubre.%20pdf.pdf



37- وتو�ضي اللوائح التنظيمية املذكورة بالرتويج لثقافة قانونية تنطوي على اإتاحة املعلومات الأ�ضا�ضية 

عن الإجراءات واملتطلبات ل�ضمان الو�ضول الفعلي اإىل العدالة، كما تنطوي على اإتاحة اإمكانية الو�ضول 

�ض والعايل اجلودة، وذلك باملجان، اإذا اأمكن ذلك. وهذا ما يقت�ضي  اإىل الدعم القانوين التقني املتخ�ضّ

�ض الق�ضاة وممثلي الّدعاء واملحامني العموميني واملحامني امل�ضتقلني وغريهم من املوظفني  تدرُّب وتخ�ضُّ

املدنيني العاملني يف نظام اإقامة العدل. وتقرتح اللوائح التنظيمية، ف�ضل عن ذلك، تب�ضيط املتطلبات 

�ض املهنيني. وال�ضتمارات، وزيادة �رشعة الإجراءات، وزيادة التن�ضيق داخل املوؤ�ض�ضات وفيما بينها، وتخ�ضّ

38- ويجب، خلل الإجراءات، اأن يُطلع الأ�ضخا�ض امل�ضت�ضعفون على جميع اجلوانب املتعلّقة بهم، مبا يف 

�ضة،  �ض اأمنهم للخطر. ويجب اأي�ضا اأن يح�ضلوا على م�ضاعدة متخ�ضِّ ذلك املخاطر القائمة والتي قد تعرِّ

امل�ضت�ضعف  ال�ضخ�ض  يتفادى  لكي  اللزمة  التدابري  تُتخذ  اأن  ويجب  النف�ضانية.  امل�ضاندة  ذلك  يف  مبا 

اأي�ضا حماية خ�ضو�ضية  ويجب  املنا�ضب.  الوقت  الق�ضائية يف  الإجراءات  تُعّقد  واأن  باملّتهم،  الحتكاك 

ع هذه اللوائح على التعاون الدويل واإجراء البحوث وعلى و�ضع اأدّلة  ال�ضخ�ض امل�ضت�ضعف وبياناته. وتُ�ضجِّ

ع على تعميم التو�ضيات. للممار�ضات القطاعية اجليدة، كما ت�ضجِّ

دال- ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب

 التي اعتُمدت يف اأيلول/�ضبتمرب 2006، هي 
)40(

39- ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب،

�ضك �ضامل ي�ضتهدف تعزيز تن�ضيق اجلهود الوطنية والإقليمية والدولية يف الت�ضدي للإرهاب. وتتخذ 

انت�ضار  اإىل  املف�ضية  الظروف  معاجلة  تدابري  اأول(  هي:  دعائم،  اأربع  يعالج  �ضامل  نهجا  ال�ضرتاتيجية 

الإرهاب  منع  الدول على  بناء قدرات  تدابري  وثالثا(  ومكافحته؛  الإرهاب  منع  تدابري  وثانيا(  الإرهاب؛ 

ومكافحته وتعزيز دور الأمم املتحدة يف هذا ال�ضدد؛ ورابعا( تدابري �ضمان احرتام حقوق الإن�ضان للجميع 

و�ضيادة القانون كاأ�ضا�ض جوهري ملكافحة الإرهاب.

40- وتُوؤّكد الدعامتان الأوىل والرابعة حتديدا على توفري الدعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية. فتتناول 

الدعامة الأوىل م�ضاألة جتريد �ضحايا الأعمال الإرهابية من هويتهم الإن�ضانية، وت�ضّجع الدول الأع�ضاء 

على النظر يف اإقامة نظم وطنية للم�ضاعدة تعمل على تلبية احتياجات �ضحايا الأعمال الإرهابية واأ�رشهم 

تعزيز حقوق  الرابعة على �رشورة  الدعامة  د  ت�ضدِّ بينما   
)41(

الطبيعي، اإىل جمراها  اإعادة حياتهم  وتي�رشِّ 

 )42(
�ضحايا الأعمال الإرهابية وحمايتها.

41- ومل تَُعد �رشورة تعزيز ما توفره الدول الأع�ضاء من دعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية جمّرد م�ضاألة 

�ضمري حي وت�ضامن اإن�ضاين، بل اأ�ضبحت اأي�ضا جزءا اأ�ضا�ضيا من �ضيا�ضة عاملية ملكافحة الإرهاب. وهذا 

ما ي�ضمل تعزيز دور ال�ضحايا وت�ضليط ال�ضوء عليهم يف تدابري ت�ضدي العدالة اجلنائية للإرهاب، وذلك 

كجزء من املجهود الأكرب الذي تبذله الأمم املتحدة لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية.
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اعتُمدت يف 8 اأيلول/�ضبتمرب 2006 يف �ضكل قرار للجمعية العامة وخطة عمل مرفقة به (A/RES/60/288). وقد راجعتها 
 )40(

.(A/RES/64/297) 2010 ويف 8 اأيلول/�ضبتمرب (A/RES/62/272) 2008 اجلمعية العامة وحّدثتها يف 5 اأيلول/�ضبتمرب

ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية، املرفق الأول، الفقرة 8.
 )41(

ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة، املرفق الرابع.
 )42(



42- ويرّكز هذا املن�ضور على تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية كجانب حا�ضم 

الأهمية من جوانب دعم الدولة لل�ضحايا، الذي ي�ضّكل بدوره جزءا ل يتجّزاأ من العمل امل�ضطلع به على 

نطاق منظومة الأمم املتحدة لدعم ال�ضحايا بقيادة فرقة العمل التابعة للأمم املتحدة واملعنية بتنفيذ 

تدابري مكافحة الإرهاب، وهو ما يكفل اتباع نهج متكامل يف منظومة الأمم املتحدة برمتها.

التن�ضيق  ل�ضمان  الإرهاب يف عام 2005  تدابري مكافحة  بتنفيذ  املعنية  العمل  اأُن�ضئت فرقة  43- وقد 

والرتابط عموما يف اجلهود التي تبذلها منظومة الأمم املتحدة يف جمال مكافحة الإرهاب، وتتكـّون من 

31 هيئة من هيئات الأمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، مبا يف ذلك مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية. وا�ضتهلّت الفرقة، مبوجب ا�ضرتاتيجية دعم تنفيذ املهام امل�ضندة اإليها، عددا من 

)43(
املبادرات الداعمة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية.

44- وعلى وجه التحديد، عقد الأمني العام للأمم املتحدة بان كي-مون، يف اأيلول/�ضبتمرب 2008، ندوة 

حول دعم �ضحايا الإرهاب. واجتمع يف هذه الندوة معا، ولأول مرة، �ضحايا وخرباء وممثلون عن الدول 

الأع�ضاء واملنظمات الإقليمية واملجتمع املدين وو�ضائط الإعلم على امل�ضتوى العاملي. وكان الغر�ض من 

اإعطاء وجه و�ضوت ل�ضحايا الأعمال الإرهابية، واإتاحة منتدى للتباحث يف اخلطوات  هذه الندوة هو 

العملية الكفيلة مب�ضاعدة ال�ضحايا على جتاوز حمنتهم، وتبادل املمار�ضات الف�ضلى يف هذا ال�ضدد.

45- واأ�ضفرت الندوة عن تقرير حمل ثماين تو�ضيات من امل�ضاركني ب�ضاأن كيفية حت�ضني الدعم املقّدم اإىل 

�ضحايا الأعمال الإرهابية وهي:

•  اإقامة مركز افرتا�ضي للتوا�ضل والت�ضال وا�ضتقاء املعلومات من اأجل �ضحايا الأعمال الإرهابية 
وامل�ضوؤولني احلكوميني واخلرباء ومقّدمي اخلدمات واملجتمع املدين.

•  تعزيز ال�ضكوك القانونية على امل�ضتويني الدويل والوطني، مع اإعطاء �ضحايا الأعمال الإرهابية 
و�ضعا قانونيا وحماية حقوقهم.

الأمد  يف  �ضامل  بدعم  ال�ضحايا  تزويد  وميكنها  اإليها  الو�ضول  ي�ضهل  �ضحية  •  اإن�ضاء خدمات 
ط والطويل. الق�ضري واملتو�ضِّ

•  اإن�ضاء فريق دويل لل�ضتجابة ال�رشيعة من اأجل تقدمي الدعم اإىل ال�ضحايا.

• تقدمي الدعم املايل اإىل ال�ضحايا.

•  حت�ضني قدرة الأمم املتحدة على م�ضاعدة الناجني من الهجمات الإرهابية املوّجهة �ضدها واأ�رش 
املوظفني الذين يُقتلون اأو ي�ضابون يف هذه الهجمات.

• ال�ضطلع بحملة توعية عاملية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية.

• حت�ضني التغطية الإعلمية ل�ضحايا الأعمال الإرهابية.

وي�ضهم هذا املن�ضور يف تنفيذ التو�ضية الداعية اإىل تعزيز ال�ضكوك القانونية على امل�ضتويني الدويل 

 )44(
والوطني دعما لل�ضحايا.

11 ثانيًا- اخللفية: جهود مكافحة الإرهاب واملعايري والقواعد الدولية القائمة املت�ضلة ب�ضحايا اجلرمية

http://www.un.org/terrorism/pdfs/UN%20Report%20on%20Supporting%20 :التقرير متاح يف املوقع ال�ضبكي التايل
 )43(

.Victims%20of%20Terrorism.pdf

ل هذا املن�ضور م�ضاعي فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب يف �ضبيل اإعداد خل�ضة  اإ�ضافة اإىل ذلك، �ضيُكمِّ
 )44(

وافية للممار�ضات الف�ضلى املتبعة يف دعم �ضحايا اجلرائم الإرهابية واجلرائم الأخرى املت�ضلة بها بح�ضب تعريفها يف القوانني الوطنية 

والدولية. وقد و�ضع مفهوم هذه اخلل�ضة الوافية اأثناء حلقة عمل للخرباء ُعقدت يف �ضرياكوزا، اإيطاليا، يومي 2 و3 كانون الأول/دي�ضمرب 

مت بال�ضرتاك بني فرقة العمل واملعهد الدويل للدرا�ضات العليا يف العلوم اجلنائية. وعلوة على ذلك، �رشعت فرقة العمل يف  2010 ونُظِّ

اإعداد درا�ضة ب�ضاأن تقدمي الدعم املايل اإىل �ضحايا الإرهاب ويف التح�ضري اأي�ضا لإن�ضاء بّوابة �ضبكية �ضمن املوقع ال�ضبكي الرئي�ضي لفرقة 

العمل من اأجل دعم �ضحايا الإرهاب. وتاأتي كلتا املبادرتني على �ضبيل متابعة الندوة.



 هاء- تدابري العدالة اجلنائية وتو�ضيع نطاق امل�ضاعدة 

مة اإىل �ضحايا الأعمال الإرهابية املقدَّ

الفعل  رد  الإرهابية،  للأعمال  الت�ضدي  تدابري  بني خمتلف  من  هي،  اجلنائية  العدالة  تدابري  46- اإنَّ 

الوحيد الفّعال والطويل الأمد املت�ضق مع �ضيادة القانون اإزاء ظاهرة لن يُطلق عليها يف نهاية املطاف �ضوى 

ا�ضم الفعل الإجرامي. وينبغي للدول الأع�ضاء، عندما تقوم بتعزيز فعالية نظم العدالة اجلنائية لديها، 

وخ�ضو�ضا فيما يتعلّق بقدرتها على الت�ضدي للجرائم الوا�ضعة النطاق، اأن تويل اهتماما خا�ضا للدعم 

املقّدم اإىل ال�ضحايا وللتحديات اخلا�ضة التي يواجهها �ضحايا الأعمال الإرهابية.

47- وهذا الرتكيز املعّزز على دعم ال�ضحايا من وجهة نظر العدالة اجلنائية ل يُق�ضد به التقليل من 

اأهمية امل�ضاعدة الأعم ل�ضحايا الأعمال الإرهابية، بل يُق�ضد به، على �ضبيل املثال، تدريب اأفراد ال�رشطة 

ويتطلّب  ال�ضحايا.  احتياجات  امل�ضاعدة منا�ضبة وفورية ومتفقة مع  تكون  اأن  العدالة ل�ضمان  وموظفي 

والطبية  املادية  امل�ضاعدة  تكون  اأن  اجلنائية،  العدالة  اإجراءات  بخلف  اأي�ضا،  لل�ضحايا  الفعاّل  الدعم 

والنف�ضانية والجتماعية ال�رشورية، مبا يف ذلك املعلومات عن اخلدمات ال�ضحية والجتماعية املوّفرة، 

 وينبغي اأن يكون نظام العدالة اجلنائية ودوره يف دعم �ضحايا الأعمال 
)45(

متاحة على امل�ضتوى الوطني.

الإرهابية جزءا من اإجراءات اأو�ضع لتقدمي امل�ضاعدة والدعم اإىل ال�ضحايا يف جميع اجلوانب.

48- وينبغي امللحظة اأنَّ امل�ضائل املتعلّقة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية مندرجة يف جمال �ضحايا اجلرمية 

بوجه عام. وال�ضحايا لي�ضوا جمموعة متجان�ضة من الأفراد ينبغي اأن تتلقى رزمة "ثابتة" من الدولة. بل 

اأو  التدابري لحتياجات �ضحايا معّينني  اإىل تطويع  ت�ضعى  اأن  والدعم  امل�ضاعدة  توفر  التي  للدول  ينبغي 

ر احلماية  جمموعات معّينة من ال�ضحايا )انفراديا، اأو جماعيا عند القت�ضاء(. وبهذا املعنى، ينبغي اأن توفَّ

حلقوق ال�ضحايا مبجّرد الوقوف على احتياجاتهم. ومن املهّم التاأكيد على الدور اجلوهري الذي توؤديه 

معاملة �ضحايا الأعمال الإرهابية معاملة حمرتمة يف ا�ضرتاتيجية وطنية ملنع تنامي الأو�ضاع املف�ضية اإىل 

الإرهاب وعواقبه اأو للتقليل منها ما اأمكن، علوة على دور ال�ضحايا احلا�ضم الأهمية يف كفالة فعالية 

التحقيق يف ق�ضايا الإرهاب وحماكمة اجلناة.

انتهاكات  �ضحايا  وخا�ضة  ال�ضلطة  ا�ضتعمال  التع�ّضف يف  و�ضحايا  الإرهاب  �ضحايا  بني  49- والعلقة 

حقوق الإن�ضان، وا�ضحة؛ ومع ذلك ل يوجد ارتباط مبا�رش بني هذه الفئات. وعلى اأقل تقدير، يجب اأن 

زة لبع�ضها البع�ض بغية  لة ومعزِّ تكون النظم واملخططات الوطنية التي تعالج هذه الأنواع من العنف مكمِّ

حماية احلقوق الفردية. ولكّن اختيار اأن�ضب نظم احلماية يتوقف على الظروف املعّينة. 

احلروب،  �ضحايا  وحالة  الإرهابية  الأعمال  �ضحايا  حالة  بني  الت�ضابه  على  التاأكيد  اأي�ضا  50- ويجب 

لي�ض فيما يتعلّق بطبيعة ما ي�ضيبهم من �رشر بدين ونف�ضي فح�ضب، بل ومن حيث اأ�ضكال اجلرب املرتتبة 

على الإجراءات اجلنائية اأي�ضا، مبا اأنَّ امللحقة الق�ضائية ملرتكبي جرائم احلرب وجرائم الإرهاب يجب 

اأن تُنّفذ بالمتثال للأطر القانونية الوطنية والدولية والآليات ذات ال�ضلة. وهذا الت�ضابه وا�ضح ف�ضل 

عن ذلك وعلى وجه اخل�ضو�ض يف حالة العمل الإرهابي املرتكب يف النـزاع امل�ضلّح، لأنَّ هذا العمل يُعترب 

جرمية حرب.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية12

الفقرات  ،(A/RES/40/34) ال�ضلطة  ا�ضتعمال  يف  والتع�ّضف  الإجرام  ب�ضحايا  املتعلّقة  الأ�ضا�ضية  العدل  مبادئ  اإعلن 
 )45( 
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مرحلة  فح�ضب  ي�ضمل  ل  اجلنائية  العدالة  نظام  يف  الإرهابية  الأعمال  �ضحايا  حقوق  51- واحرتام 

ومع  املزدوج.  الإيذاء  منع  بغية  بعد،  وما  باحلكم  والنطق  التحقيق  مرحلتي  اأي�ضا  ي�ضمل  بل  املحاكمة، 

ذلك، يجب اأي�ضا اأن تكون امل�ضاعدة املقّدمة اإىل ال�ضحايا م�ضّممة مبا يتنا�ضب وهياكل النظام القانوين 

والجتماعي للدولة املعنية. وعلى �ضبيل املثال، اأّكد امل�ضاهمون يف هذا املن�ضور على اأنه ينبغي، يف حالة اأي 

عمل اإرهابي، اأن يتلقى ال�ضحايا العلج الطبي باملجان كدليل على دعم الدولة حلقوق الإن�ضان الواجبة 

لهم. ولكن يف نظم على غرار نظام اململكة املتحدة، حيث العلج الطبي متاح باملجان لل�ضكان ككل، يكون 

من حق اأي �ضخ�ض يحتاج اإىل علج طبي يف حالت "احلوادث والطوارئ" اأن يح�ضل عليه بف�ضل اخلدمة 

ال�ضحية الوطنية "املجانية". ويف هذا ال�ضدد، ميكن البحث فيما اإذا كان ينبغي توفري العلج للجميع 

ب�رشوط واحدة بناء على مبداأ عدم التمييز، اأو ما اإذا كان يحتمل وجود حجة وجيهة لإيلء الأولوية يف 

العلج الطبي ل�ضحايا الأعمال الإرهابية كو�ضيلة للتعبري عن دعم الدولة لحتياجاتهم اخلا�ضة.

 واو- النظم القانونية الوطنية املختلفة واآثارها 

على دعم ال�ضحايا

52- من الوا�ضح اأنَّ مراعاة الت�رشيعات واملمار�ضات الوطنية املتعلّقة مبعاملة ال�ضحايا يف نظام العدالة 

النموذج  الوطنية. فاختيار  النظم  اأن حُترتم فيها خ�ضو�ضيات  بل يجب  لي�ضت عملية جمّردة،  اجلنائية 

الإجرائي، على �ضبيل املثال، من بني النماذج التي تاأخذ يف الغالب اإما بنظام املحاكمة احل�ضورية واإما 

ر، ب�ضورة اأعّم، دورهم يف املحاكمة  بنظام التحقيق والتحري، قد يقّرر �ضكل م�ضاركة ال�ضحايا كما قد يقرِّ

اجلنائية. كذلك، يختلف نطاق تطبيق احلق يف التعوي�ض اختلفا كبريا، مع اأخذ العلقة بقانون التاأمني 

ل لقانون الإجراءات اجلنائية، بل قد يكون الإطار املعياري  يف احل�ضبان. وقد يكون القانون الإداري مكمِّ

الرئي�ضي لدعم ال�ضحايا. ويركِّز هذا املن�ضور على جوانب العدالة اجلنائية ولكنه قد ي�ضري جانبيا اإىل 

جمالت قانونية اأخرى بق�ضد التعريف باختيارات الدول الأع�ضاء يف تطبيق املعايري والقواعد الدولية 

املتعلّقة بدعم ال�ضحايا.

53- ومن اجلدير بامللحظة اأنَّ لدى العديد من النظم القانونية اأحكاما ت�رشيعية تتعلّق بحقوق ال�ضحايا. 

اإىل  ت�ضعى  اأي�ضا حركة جمتمع مدين  توجد  املتحدة حيث  والوليات  كندا  مثل، على  ينطبق،  ما  وهذا 

وعلى  احل�ضورية،  املحاكمة  بنظام  تاأخذ  التي  النماذج  ويف  لل�ضحايا.  د�ضتورية  حقوق  على  احل�ضول 

م�ضاركة  تكون  مركزية،  اأهمية  والدفاع  الّدعاء  بني جانبي  الدفاع  و�ضائل  لتكافوؤ  يكون  الأخ�ض حيثما 

ال�ضحايا حمدودة من اأجل �ضمان الحرتام حلقوق املّتهم، التي كثريا ما تكون لها مكانة د�ضتورية، امتثال 

 ويُبنيِّ التجميع احلايل للأمثلة املاأخوذة من الت�رشيعات الوطنية اأنَّ عدة دول اأع�ضاء 
)46(

للمعايري الدولية.

تعالج حقوق ال�ضحايا واآليات الإنفاذ على امل�ضتوى الت�رشيعي.

13 ثانيًا- اخللفية: جهود مكافحة الإرهاب واملعايري والقواعد الدولية القائمة املت�ضلة ب�ضحايا اجلرمية

يجب امللحظة اأنه لي�ض لدى اململكة املتحدة د�ضتور مكتوب، وبالتايل، ل تن�ضاأ م�ضاألة التمييز بني احلقوق الت�رشيعية واحلقوق 
 )46(

الد�ضتورية يف اإنكلرتا وويلز. ويجب اأن يُذكر اأنَّ قواعد اململكة املتحدة غري املكتوبة )اأي قانون ال�ضوابق الق�ضائية( ل تعرتف حتديدا 

بحقوق ال�ضحايا. ومبا اأنَّ با�ضتطاعة قانون ال�ضوابق الق�ضائية، بهذا املعنى، اأن ي�ضع �ضوابق ي�ضتند اإليها العديد من القرارات الق�ضائية 

اللحقة، فل بّد من امللحظة اأنه درجت العادة على اإيلء اهتمام اأكرب حلقوق املتهمني منه حلقوق ال�ضحايا.
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ثالثًا-  اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية 

على ال�ضعيد الوطني

ال�ضلطة، لعام  ا�ضتعمال  اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف  54- اإنَّ 

 هو اأهم وثيقة دولية ت�ضع معايري ملعاملة �ضحايا اجلرمية والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة. ومع 
)47(

،1985

ذلك، ففي الت�رشيعات واملمار�ضة ل تزال معظم اأحكام هذه الوثيقة بعيدة عن التنفيذ الكامل. واإ�ضافة 

اإىل حقوق �ضحايا اجلرمية اأثناء الإجراءات اجلنائية اأو فيما يتعلّق بهذه الإجراءات، وهي احلقوق التي 

درجت الدول الأع�ضاء على الن�ض عليها يف قوانني ت�رشيعية، يتبنيَّ من هذا املن�ضور اأنه مل يُجمع الكثري من 

املمار�ضات التي تُعنى حتديدا ب�ضحايا الأعمال الإرهابية كنتيجة لإعمال تلك احلقوق. وحتى يف مناطق 

العامل التي و�ضعت فيها ت�رشيعات اإجرائية حمددة لدعم ال�ضحايا، ل توجد درا�ضات اأو بيانات ت�ضري اإىل 

مدى تنفيذ تلك املعايري الإقليمية وكيفية تنفيذها.

55- وبالتايل، لن تكون اأيُّ درا�ضة ا�ضتق�ضائية،كمية كانت اأو حتى نوعية، للإعمال الفعلي حلقوق �ضحايا 

الأعمال الإرهابية م�رشوعا واقعيا، خ�ضو�ضا واأنَّ معظم بلدان العامل يعتمد اأطرا ت�رشيعية عامة يف الغالب. 

لذا، يت�ضّمن هذا املن�ضور جمموعة من الت�رشيعات واملمار�ضات يف جمال موا�ضيعي ما زال ينبغي اأن يخ�ضع 

ملزيد من التطوير والفح�ض املتعّمق.

 األف- العرتاف بو�ضع ال�ضحايا داخل 

نظام العدالة اجلنائية

1- اعتبارات عامة

56- ي�ضتند النهج املتمحور حول ال�ضحية يف نظام العدالة اجلنائية اإىل الفرتا�ض باأنَّ ملحقة املجرمني 

ق�ضائيا ومعاقبتهم، مبن فيهم امل�ضتبه بارتكابهم اأعمال اإرهابية، لي�ض اأمرا كافيا ل�ضمان اتخاذ العدالة 

جمراها واتخاذ العدالة اجلنائية التدبري املنا�ضب. فل ميكن اأن يُعترب اأيُّ نظام يكتفي مبعاقبة املدانني 

بارتكاب اأعمال اإرهابية ويتجاهل يف الوقت نف�ضه احتياجات ال�ضحايا وم�ضاحلهم نظاما يفي باأهدافه 

يف �ضوء املرحلة الراهنة من تطوير القانون الدويل. يُ�ضاف اإىل ذلك اأنَّ تقدمي الدعم اإىل �ضحايا الأعمال 

يا لتجريد ال�ضحايا من الهوية الإن�ضانية وميكن اعتبارها  الإرهابية هو اأهم م�ضاهمة تقدمها الدول ت�ضدِّ

ال�ضحايا  احتياجات  اإدراج  يكون  وهكذا  الإرهاب.  مكافحة  ا�ضرتاتيجيات  عنا�رش  من  اأ�ضا�ضيا  عن�رشا 

وم�ضاحلهم يف املحاكمات اجلنائية اأمرا حا�ضم الأهمية. ويقت�ضي هذا العرتاف اعتماد قرارات على 

�ضعيدي ال�ضيا�ضة العامة والت�رشيع من اأجل منح اأ�ضخا�ض معّينني �ضفة ال�ضحية.

العرتاف  معنى  وكذلك  "�ضحية"  يُعترب  الذي  من  تعريف  العملية  هذه  يف  العتبارات  57- وت�ضمل 

"املنا�ضب" بهذه ال�ضفة. ففي حالت تعدد ال�ضحايا وحدوث اأ�رشار وا�ضعة النطاق، قد ل يكون من ال�ضهل 
بالفعل  �ضلبا على نحو ما  تاأّثروا  يكونون قد  الذين رمبا  النا�ض  املبا�رشين وعامة  ال�ضحايا  التمييز بني 

اجلمعية العامة للأمم املتحدة، اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة، الذي 
 )47(

.(A/RES/40/34) 1985 اعتمدته اجلمعية العامة يف 29 ت�رشين الثاين/نوفمرب



الإجرامي، ولكن قد ل يكون لهم بال�رشورة دور يف الإجراءات اجلنائية. ومفهوم ال�ضحايا غري املبا�رشين 

دت اأفعال اإرهابية معّينة بو�ضفها جرائم �ضد  وارد يف عدة اأحكام قانونية وطنية. وعلوة على ذلك، ُحدِّ

الدولة، وهو ما يُحوِّل الدولة اإىل الطرف "املجني عليه" مبا�رشة، على الرغم من اأنَّ الأفراد الذين حلقتهم 

اأ�رشار تظل لهم م�ضلحة يف التحقيقات اجلنائية واملحاكمة.

اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام  يف الفقرة 1 من  58- وقد ُعّرف "ال�ضحايا" 

والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة، لعام 1985، على اأنهم "الأ�ضخا�ض الذين اأ�ضيبوا ب�رشر، فرديا اأو جماعيا، 

اأو احلرمان بدرجة  اأو اخل�ضارة القت�ضادية،  النف�ضية  املعاناة  اأو  العقلي  اأو  البدين  مبا يف ذلك ال�رشر 

كبرية من التمتع بحقوقهم الأ�ضا�ضية، عن طريق اأفعال اأو حالت اإهمال ت�ضكل انتهاكا للقوانني اجلنائية 

النافذة يف الدول الأع�ضاء، مبا فيها القوانني التي جتّرم التع�ّضف الإجرامي يف ال�ضلطة." وي�ضمل هذا 

قبل منظمات  مرتكبة من  نتيجة جرائم  للأذى  الأ�ضخا�ض  فيها  يتعّر�ض  التي  التعريف جميع احلالت 

اإرهابية واأفراد.

قانون  اأو  الدويل  الإن�ضاين  القانون  اأو  الإن�ضان  حقوق  قانون  انتهاك  عن  الإيذاء  ينجم  59- وعندما 

اللجئني، ينطبق اأي�ضا التعريف الوارد يف الفقرة 8 من املبادئ الأ�ضا�ضية واملبادئ التوجيهية ب�ضاأن احلق 

يف النت�ضاف واجلرب ل�ضحايا النتهاكات اجل�ضيمة للقانون الدويل حلقوق الإن�ضان والنتهاكات اخلطرية 

للقانون الإن�ضاين الدويل:

"ال�ضحايا هم الأ�ضخا�ض الذين حلق بهم �رشر، اأفرادا كانوا اأو جماعات، مبا يف ذلك ال�رشر البدين 
اأو العقلي اأو املعاناة النف�ضية اأو اخل�ضارة القت�ضادية اأو احلرمان بدرجة كبرية من التمتع بحقوقهم 

ل انتهاكا ج�ضيما للقانون الدويل حلقوق  الأ�ضا�ضية، وذلك من خلل عمل اأو امتناع عن عمل ي�ضكِّ

الإن�ضان، اأو انتهاكا خطريا للقانون الإن�ضاين الدويل. وعند القت�ضاء، ووفقا للقانون املحلي، ي�ضمل 

م�ضطلح "�ضحية" اأي�ضا اأفراد الأ�رشة املبا�رشة اأو من تعيلهم ال�ضحية املبا�رشة، والأ�ضخا�ض الذين 

حلق بهم �رشر اأثناء تدخلهم مل�ضاعدة ال�ضحايا املعر�ضني للخطر اأو ملنع تعر�ضهم للخطر."

60- وداخل جمل�ض اأوروبا، تت�ضّمن التو�ضية Rec(2006)8 ال�ضادرة عن جلنة الوزراء تعريفا لل�ضحية 

يتفق مع معايري الأمم املتحدة، مثل اإعلن مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف 

ا�ضتعمال ال�ضلطة. وتت�ضّمن اأي�ضا تعريفا للإيذاء املتكّرر والثانوي، وهو تعريف مهم على وجه اخل�ضو�ض 

يف �ضياق تقدمي امل�ضاعدة اإىل �ضحايا الأعمال الإرهابية.

يف  فقط  كافيا  ذلك  ويبدو  تعريفه.  دون  "ال�ضحايا"  م�ضطلح  وطنية  ت�رشيعات  عدة  61- وت�ضتخدم 

احلالت غري املعّقدة التي يكون فيها عدد �ضحايا الفعل الإجرامي حمدودا وقابل للقيا�ض الكمي.

62- واجلدير بامللحظة اأنَّ الإطار املعياري للمحكمة اجلنائية الدولية ي�ضمل تعريفا عري�ضا لـ"ال�ضحايا"، 

اخت�ضا�ض  نطاق  يف  تدخل  جرمية  اأيِّ  ارتكاب  بفعل  املت�رّشرين  الطبيعيني  بـ"الأ�ضخا�ض  ي�ضفهم  اإذ 

املحكمة." و"يجوز اأن ي�ضمل لفظ 'ال�ضحايا' املنظمات اأو املوؤ�ض�ضات التي تتعّر�ض ل�رشر مبا�رش يف اأيٍّ من 

ممتلكاتها املّكر�ضة للدين اأو التعليم اأو الفن اأو العلم اأو الأغرا�ض اخلريية، واملعامل الأثرية وامل�ضت�ضفيات 

وغريها من الأماكن والأ�ضياء املخ�ض�ضة لأغرا�ض اإن�ضانية.")48( 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية16

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



63- ونطاق تعريف ال�ضحايا لغر�ض ح�ضولهم على احلقوق التي تن�ض عليها الت�رشيعات الوطنية م�ضاألة 

الو�ضول  اأو  املحاكمة  اإجراءات  يف  بامل�ضاركة  الأمر  يتعلّق  عندما  يختلف  قد  النطاق  هذا  لأنَّ  متكررة، 

اأدخل نظامها الأ�ضا�ضي  التعوي�ض. ومثال املحكمة اجلنائية الدولية، التي  اأو  اأو احلماية  اإىل املعلومات 

التاأ�ضي�ضي تدابري مبتكرة لتقدمي الدعم اإىل �ضحايا اجلرائم التي تدخل يف نطاق اخت�ضا�ضها، يبنيِّ مدى 

احلاجة اإىل معايري مميَّزة من اأجل التاأهل ل�ضفة ال�ضحية لأغرا�ض التدخل يف املحاكمة اأو ال�ضتفادة من 

 )49(
التدابري احلمائية اأو اكت�ضاب احلق يف جرب ال�رشر.

يُخّل العرتاف بحقوق ال�ضحايا  الدولية والإقليمية مرارا وتكرارا، ل  املعايري  توؤّكده  64- وبح�ضب ما 

باأيٍّ من حقوق املّدعى عليهم. وغني عن البيان اأنَّ من حق ال�ضخ�ض املتهم اأن يح�ضل على حماكمة عادلة 

بغ�ض النظر عن ال�ضتنكار العام. ومن الأهمية مبكان اأن يُحرتم مبداأ افرتا�ض الرباءة. فتعريف �ضحايا 

اأ�ضكال معّينة من اأعمال العنف ينطوي بداهة، اإىل حد ما، على حكم م�ضبق ب�ضاأن احلدوث الفعلي لتلك 

الأعمال، وهو اأمر لي�ض حتى حمل نقا�ض يف معظم احلالت. ومع ذلك، يجب اأّل ينطوي بداهة على حكم 

م�ضبق ب�ضاأن م�ضوؤولية اأ�ضخا�ض معّينني اأو منظمات معّينة.

احلماية  بني  التوازن  لتحقيق  خا�ض  اهتمام  اإيلء  يجب  عادلة،  حماكمة  �ضمان  يت�ضنى  65- ولكي 

مبا فيها افرتا�ض الرباءة وتكافوؤ و�ضائل الدفاع والو�ضول  ال�رشورية جدا حلقوق املّتهم من ناحية — 

اإىل خدمات دفاع جيدة النوعية — وحقوق ال�ضحايا من الناحية الأخرى. ومن ال�رشوري اأي�ضا منع 

الإيذاء الثانوي، وهو الإيذاء الذي "ل ينتج مبا�رشة عن الفعل اجلنائي، واإمنا يحدث من خلل رد فعل 

 ويتكّبد الناجون من الأعمال الإجرامية واأفراد اأ�رشهم خ�ضائر 
)50(

املوؤ�ض�ضات والأفراد جتاه ال�ضحايا".

وي�ضبحون اأكرث �ضعفا جراء الفعل الإجرامي. لذا، يجب اأن يحمي الإطار املوؤ�ض�ضي للدولة، مبا فيه 

نظام عدالتها اجلنائية وهيئاتها الإدارية املكلّفة مبهمة م�ضاعدة ال�ضحايا، هوؤلء ال�ضحايا من اأيِّ اأعباء 

اإ�ضافية ل داعي لها.

ت�رشروا  املعنيني  الأ�ضخا�ض  اأو  ال�ضخ�ض  باأنَّ  الق�ضائية  ال�ضلطات  تعرتف  اأن  ينبغي  عام،  66- وبوجه 

الإجراءات  يف  ك�ضحايا  يح�رشوا  لكي  وذلك  املّتهم،  اإىل  املن�ضوب  الإجرامي  للت�رّشف  مبا�رشة  كنتيجة 

اجلنائية، مبا فيها املحاكمة. وهذا العرتاف من قبل العدالة اجلنائية وموظفي اإنفاذ القانون بحدوث 

اإيذاء هو اخلطوة الأوىل. ولئن كان احتمال اأن يقوم املوظفون الذين يقودون التحقيقات اأو امللحقات 

الق�ضائية با�ضتجواب ال�ضحايا الناجني من الأعمال الإرهابية اأمرا ميكن توقعه، فل ينبغي اأن يُخل ذلك 

بو�ضعيتهم ك�ضحايا اأو يوؤدي اإىل تعّر�ضهم للإيذاء الثانوي. واإذا كان التحقيق �رشوريا للتاأّكد مما اإذا كان 

 . باأ�ضلوب متاأنٍّ اأن يُ�ضتجوب هوؤلء ال�ضحايا  اإجرامية، فينبغي  اأعمال  ال�ضحايا قد ت�رّشروا فعل جّراء 

وعلوة على ذلك، ينبغي اأّل تكون م�ضاألة و�ضع ال�ضحية اأمرا متوقفا ب�ضكل مبا�رش اأو متوقفا فقط على 

تقرير م�ضوؤولية املّتهم عن ارتكاب اجلرم املن�ضوب اإليه.

17 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

انظر املادة 68 من النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اجلنائية الدولية ب�ضاأن حماية املجني عليهم وال�ضهود وا�ضرتاكهم يف الإجراءات، 
 )49(

واملادة 75 ب�ضاأن جرب اأ�رشار املجني عليهم. وملزيد من الفح�ض املتعّمق للتحديات التي ياأتي بها وجود عدد كبري من ال�ضحايا وتطبيقاتها 

 Carsten Stahn, Héctor Olásolo and Kate Gibson, Participation of victims in Pre- يف اإطار عمل املحكمة اجلنائية الدولية، انظر

 Anne-Marie de Brower and Marc Groenhuijsen, The role of victims in international؛ وTrial proceedings of the ICC (2006)
criminal proceedings (2009). وانظر اأي�ضا "Summaries of public ICC Decisions on Victims 2005-2009" يف املوقع ال�ضبكي التايل: 
 .http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Victims/Summaries+of+public+ICC+Decisions+on+Victims
 Representing Victims before the واأخريا، انظر الكتّيب الذي اأ�ضدره موؤخرا مكتب املحامي العام لل�ضحايا، التابع للمحكمة، املعنون

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/ :وهو متاح يف املوقع التايل ،International Criminal Court: A Manual for Legal Representatives
PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF

.UNODC, Handbook on Justice for Victims (1999), p. 9 )50(



67- وقد انح�رش العرتاف القانوين املحّدد ب�ضحايا الأعمال الإرهابية حتى الآن، واإىل حد بعيد، يف 

جمال التعوي�ض ولي�ض يف جمال ال�ضرتاك يف الإجراءات اجلنائية اأو حماية ال�ضحايا )حيث يُّتبع نهج تناول 

كل حالة على حدة(، كما يتبنّي من هذا املن�ضور. 

68- ولغر�ض التعوي�ض، اّتبع عدد من الدول منوذجا من اأجل �ضحايا الأعمال الإرهابية يحاكي النماذج 

على  مرتّتبا  اأمرا  ذلك  اعتبار  وميكن   
)51(

واملدنيني. الع�ضكريني  من  احلروب  �ضحايا  لتعوي�ض  القائمة 

الواجب الأعم الواقع على عاتق الدول واملتمثل يف حماية الأفراد على اأرا�ضيها، كما ميكن اعتباره اعرتافا 

الأعمال  تكون هدف  ما  غالبا  التي  الدولة  نيابة عن  ال�ضحايا  اللطوعية من جانب  الت�ضحية  بقيمة 

الإرهابية. وهذا النوع من العرتاف لغر�ض جرب ال�رشر يتفق مع طرائق اأخرى لتقدمي الدعم اإىل ال�ضحايا 

اأيام لإحياء الذكرى  تت�ضم اأكرث بالطابع الرمزي ول تت�ضل مبا�رشة بنظام العدالة اجلنائية، كتخ�ضي�ض 

وكمنح الأو�ضمة، وقد ثبتت فائدة هذه الطرائق كو�ضيلة فعالة ملوا�ضاة �ضحايا الأعمال الإرهابية والإعراب 

عن تقدير الدولة لهم.

69- ويُ�ضار يف هذا املقام، على �ضبيل املثال، اإىل النظام الفرن�ضي الذي تكون فيه م�ضاركة �ضحايا الأعمال 

الإرهابية يف الإجراءات اجلنائية منف�ضلة متاما عن التعوي�ض الذي قد مُينح عن اإ�ضاباتهم. وبالإ�ضافة 

اإىل ذلك، ل يفقد �ضحايا العمل الإرهابي و�ضعيتهم ك�ضحايا ملجّرد تلقيهم تعوي�ضا ماليا. وعلوة على 

ذلك، يَعترب النظام الفرن�ضي �ضحايا اأي�ضا كل الأ�ضخا�ض الذين كانوا �ضهودا على عمل اإرهابي واأ�ضابتهم 

جراء ذلك �ضدمة نف�ضية.

2- املمار�ضة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر

70- ال�ضحية، مبوجب قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري، هي اأيُّ فرد اأ�ضابه �ضخ�ضيا �رشر مبا�رش 

فة بو�ضفها اأّي �ضخ�ض لقي حتفه اأو اأ�ضابه �رشر يف   و�ضحية العمل الإرهابي معرَّ
)52(

ناجم عن جرمية.

املاأ�ضاة الوطنية معّرفة   و�ضحية 
)53(

اإرهابية. اأو جماعة  اإرهابي  اأو ممتلكاته جراء عمل ارتكبه  �ضخ�ضه 

  )54(
اأي�ضا بو�ضفها اأّي �ضخ�ض يُعترب يف عداد املفقودين يف �ضياق ماأ�ضاة وطنية.

اأرمينيا

71- تُعنى املادتان 58 و59 من مدونة الإجراءات اجلنائية الأرمنية لعام 1998 بالطرف املت�رّشر )اأي 

ال�ضحية؛ وتُعنى املدونة اأي�ضا باملّدعني باحلق املدين، املعّرفني يف املادة 60( وحقوقه وواجباته. وتُعرِّف 

املادة 58 الطرف املت�رشر كما يلي:

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية18

امل�ضاعدة،  لأغرا�ض  الإرهاب،  �ضحايا  تعامل  م�ضتقلة  اإدارية  هيئات  اأن�ضاأت  اإذ  وفرن�ضا  واإيطاليا  اإ�ضبانيا  فعلته  ما  هذا 
 )51(

 (see Albrecht and Kilchling, Victims of ال�ضلم.  حفظ  وعمليات  الداخلية  النـزاعات  يف  وامل�ضاركني  القدامى  املحاربني  معاملة 

 terrorism policies: should victims of terrorism be treated differently? p. 25). See also the Concept of Heads of State of the
 .Commonwealth of Independent States of 2006 (available at: http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607)
ويف فرن�ضا، كان الدافع اإىل منح �ضحايا الإرهاب يف احلروب الأهلية �ضفة ال�ضحية هو الرغبة يف منحهم و�ضام "تقدير الأمة" والت�ضابه 

بني طبيعة الأ�رشار التي يحدثها العمل الإرهابي وطبيعة الأ�رشار الناجمة عن العمل احلربي. ويف هذا ال�ضياق، جتيز املادة 26 من 

القانون رقم 90-86، ال�ضادر يف 23 كانون الثاين/يناير 1990 )العدد 21 من اجلريدة الر�ضمية، ال�ضادر يف 25 كانون الثاين/يناير 

1990، ال�ضفحة 1009( ل�ضحايا الإرهاب التمّتع باحلقوق وال�ضتحقاقات التي توّفر تقليديا ل�ضحايا احلرب الأهلية. انظر الفقرة 340 

من هذا املن�ضور.

قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري، املادة 2.
 )52(

خ 13 �ضباط/فرباير 1999. انظر املادة 2 من املر�ضوم 99-47 املوؤرَّ
 )53(

خ 27 �ضباط/فرباير 2006 ب�ضاأن تنفيذ ميثاق ال�ضلم وامل�ضاحلة الوطنية. انظر املادة 27 من الأمر رقم 06-01 املوؤرَّ
 )54(



اأ�ضيب  باأنه  اإىل الفرتا�ض  اإذا وجدت ب�ضاأنه من الأ�ض�ض ما يدعو  1- يعترب ال�ضخ�ض مت�رّشرا 

مبا�رشة ب�رشر معنوي اأو بدين اأو ب�رشر يف ممتلكاته جّراء فعل حمظور مبوجب املدونة اجلنائية. 

ويعترب مظلوما اأي�ضا اأيُّ �ضخ�ض ميكن اأن يُ�ضبَّب له �رشر معنوي اأو بدين مبا�رش بعد انتهاء الفعل 

املحظور مبوجب املدونة اجلنائية.

2- تُ�ضدر قرار اعتبار ال�ضخ�ض مت�رّشرا هيئة التحقيق اأو يُ�ضدره املحّقق اأو املّدعي العام اأو 

املحكمة.

72- وجتيز املادة 80 لهيئة التحقيق — اإّما املحّقق اأو املّدعي العام اأو املحكمة — اإمكانية العرتاف 

اأو الفاقد الأهلية بو�ضفهم خلفاء للطرف املت�رّشر يف احلالت  باأقرباء املجني عليه )ال�ضحية( املتويف 

التي يُعربون فيها عن رغبتهم يف ممار�ضة حقوق املجني عليه وواجباته اأثناء الإجراءات اجلنائية. ويتمّتع 

اخللف بكل حقوق املجني عليه ويتحّمل كل م�ضوؤولياته، فيما عدا احلق يف الإدلء بال�ضهادة وغريه من 

احلقوق اخلا�ضة باملجني عليه �ضخ�ضيا.

الكامريون

73- بح�ضب املادتني 385 و386 من مدونة الإجراءات اجلنائية يف الكامريون، يُعترب املجني عليه )ال�ضحية( 

طرفا مدنيا اأ�ضابه �رشر جراء ارتكاب جرمية، ويجوز له التدخل يف الإجراءات لطلب التعوي�ض. ويحق 

م طلبا �ضفهيا اأو كتابيا يف املحكمة للح�ضول على تعوي�ضات. وقا�ضي املحكمة ملزم،  للمجني عليه اأن يُقدِّ

ف�ضل عن ذلك، باأن يطلب اإىل املجني عليه اأن ميار�ض هذا احلق. واإذا اختار املجني عليه الن�ضحاب اأو 

عدم ال�ضري يف املطالبة، يظل من حقه اإقامة دعوى مدنية.

كندا

74- بح�ضب املادة 2 من املدونة اجلنائية الكندية، ولأغرا�ض التف�ضري، يُعترب اأنَّ ال�ضحايا "ي�ضملون �ضحية 

اأي جرم مزعوم". وبناء على ذلك، ل يُ�ضرتط اأن ي�ضدر حكم ق�ضائي باإدانة املتهم ليُعترب �ضخ�ض ما �ضحية 

فت ال�ضحية يف املادة 722 )4( من املدونة  جرمية اإرهابية. ولأغرا�ض بيانات الأثر على ال�ضحية، ُعرِّ

اجلنائية الكندية كما يلي:

لأغرا�ض هذه املادة واملادة 722 )2(، ال�ضحية، فيما يتعلّق بجرم ما:  )4(

ارتكاب  اأو وجداين جراء  بدين  اأ�ضـــــابه �رشر  اأو  اأذى  به  اأحُلق  �ضخ�ض  اأي  بها  يُق�ضد  )اأ( 

اجلرم؛ 

ت�ضمل، عندما يكون ال�ضخ�ض املو�ضوف يف الفقرة )اأ( متوفيا اأو مري�ضا اأو عاجزا ب�ضكل  )ب( 

اآخر عن الإدلء بالبيان امل�ضار اإليه يف املادة الفرعية )1(، الزوج)ة( اأو ال�رشيك)ة( مبقت�ضى القانون 

العريف اأو اأيا من اأقرباء ذلك ال�ضخ�ض، اأو اأّي اإن�ضان له، بحكم القانون اأو الواقع، الو�ضاية على 

ذلك ال�ضخ�ض اأو يكون م�ضوؤول عن رعايته، اأو اأيا من ُمعايل ذلك ال�ضخ�ض.
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وقد طّبقت املحاكم الكندية هذا التعريف تطبيقا متو�ّضعا لل�ضماح لأفراد الأ�رشة بتقدمي بيانات الأثر على 

ال�ضحية يف جل�ضات النطق باحلكم، اإىل جانب بيان ال�ضحية املبا�رشة. وف�رّشت املحاكم هذا التعريف على 

اأنه ي�ضمل املنظمات.

دائرة  له  تخ�ضع  الذي  امل�رشوط،  والإفراج  الإ�ضلحيات  قانون  يف  اأي�ضا  لل�ضحية  تعريف  75- ويرد 

اأو  منهم  املحتجز  �ضواء  الحتاد،  م�ضتوى  على  املجرمني  على  الإ�رشاف  عن  امل�ضوؤولة  الكندية  ال�ضجون 

املوجود يف املجتمع املحلي، كما يخ�ضع له جمل�ض الإفراج امل�رشوط الكندي الذي يقّرر اإن كان �ضيُطلق 

�رشاح املجرم ليق�ضي ما تبقى من فرتة عقوبته يف املجتمع املحلي. فاملادة 2 من هذا القانون تن�ض على 

اأنَّ "ال�ضحية":

يُق�ضد بها اأيُّ �ضخ�ض اأُحلق به اأذى اأو اأ�ضابه �رشر بدين اأو وجداين جراء ارتكاب جرم ما؛  )اأ( 

ويُق�ضد بها، عندما يكون هذا ال�ضخ�ض متوفى اأو مري�ضا اأو عاجزا ب�ضكل اآخر، زوج هذا  )ب( 

ال�ضخ�ض اأو الفرد الـذي يعا�رشه معا�رشة الأزواج اأو الذي كان يعا�رشه على هذا النحو وقت وفاته 

وقد م�ضت على هذه املعا�رشة مدة ل تقل عن ال�ضنة، اأو اأيا من اأقرباء ذلك ال�ضخ�ض اأو من ُمعاليه، 

اأو اأّي اإن�ضان له، بحكم القانون اأو الواقع، الو�ضاية على ذلك ال�ضخ�ض اأو يكون م�ضوؤول عن رعايته 

اأو اإعالته.

وجتيز املادة 26)3( من القانون املذكور لدائرة ال�ضجون الكندية اأي�ضا اأن تعترب اأّي اأ�ضخا�ض �ضحايا اإذا 

مت بذلك �ضكوى، حتى واإن مل يُحاكم اجلاين اأو يَُدن باجلرم. اأُحلق بهم اأذى وُقدِّ

املقاطعات  حكومات  عاتق  على  د�ضتوريا  تقع  كندا  يف  ال�ضحايا  خدمات  توفري  عن  76- وامل�ضوؤولية 

والأقاليم. وتُعرِّف ت�رشيعات املقاطعات والأقاليم ال�ضحايا تعريفا وا�ضعا لي�ضمل ال�ضحايا املبا�رشين واأفراد 

 )55(
اأ�رشهم، على ال�ضواء.

كولومبيا

77- يف 10 حزيران/يونيه 2011، �ضّنت احلكومة الكولومبية قانون حماية ال�ضحايا ورد الأرا�ضي اإىل 

ل هذا القانون، "الذي تُر�ضى مبوجبه تدابري امل�ضاعدة وجرب ال�رشر ل�ضحايا انتهاكات  اأ�ضحابها. وي�ضكِّ

حقوق الإن�ضان وخروقات القانون الإن�ضاين الدويل"، علمة فارقة على طريق اجلهود املكّر�ضة لبناء ال�ضلم 

على م�ضتوى وطني و�ضامل، كما ي�ضّكل تكملة للإطار القانوين القائم املتعلّق بالنـزاع الأهلي امل�ضلّح.

عن  امل�ضوؤولني  على  الرتكيز  على  كولومبيا  ال�ضابقة يف  الوطنية  واجلهود  الت�رشيعات  درجت  78- وقد 

انتهاكات حقوق الإن�ضان والنـزاع امل�ضلّح من اأجل التغلّب على حالة النـزاع ال�ضائدة يف البلد. وميثل قانون 

حماية ال�ضحايا العرتاف بال�ضحية كلعب اأ�ضا�ضي لإحراز تقّدم نحو ا�ضتتباب ال�ضلم يف البلد، ويقت�ضي 

�ضمنا حماية وتعزيز حقوق الإن�ضان جلميع ال�ضحايا يف �ضياق النـزاع امل�ضلّح، مبا يف ذلك تدابري جرب 

ال�رشر لبع�ضهم.

79- ووفقا للإطار الدويل والنتقايل، يَعترب هذا القانون �ضحايا، كلَّ الذين عانوا من انتهاكات حلقوق 

الإن�ضان منذ 1 كانون الثاين/يناير 1985 يف �ضياق حالة النـزاع امل�ضلّح. ويهدف هذا القانون اإىل اإن�ضاء 
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وبنات  اأبناء  وكذلك  املبا�رشة  ال�ضحية  اأنهم  ال�ضحايا على  يُعرِّف  الذي  اأونتاريو،  ال�ضحايا يف  قانون حقوق  مثل،  انظر، 
 )55(

http:// :ال�ضحية املبا�رشة املتوّفاة )املتوّفى( اأو الوالد اأو الوالدة اأو املعالون منها )منه( اأو الزوج اأو الزوجة. والقانون متاح يف املوقع التايل
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اآليات ا�ضتثنائية مل�ضاعدة ال�ضحايا الذين عانوا من انتهاكات ج�ضيمة ومنهجية حلقوق الإن�ضان وجرب ما 

حلق بهم من اأ�رشار، ول ي�ضتهدف ال�ضتعا�ضة ب�ضكل دائم عن الآليات العادية للدولة التي ت�ضاعد �ضحايا 

اجلرائم العامة الأخرى.

نة الإجراءات اجلنائية ال�ضحايا، لأغرا�ض املدونة الإجرائية، على اأنهم  80- وتعرِّف املادة 132 من مدوَّ

"اأي اأ�ضخا�ض طبيعيني اأو اعتباريني واأي اأ�ضخا�ض اآخرين من اأ�ضخا�ض القانون اأ�ضيبوا فرديا اأو جماعيا 
ب�رشر مبا�رش جراء اجلرمية." وين�ض احلكم ذاته على اأنَّ التاأهل ل�ضفة ال�ضحية ل يتوقف على احتجاز 

اجلاين اأو حماكمته اأو اإدانته ول على وجود علقة اأ�رشية به.

�ضبه  اأفراد اجلماعات  ت�رشيح  تي�ضري  اأجل  )القانون 2005/975( من  وال�ضلم  العدالة  قانون  81- و�ُضنَّ 

الع�ضكرية يف البلد ف�ضل عن اجلماعات امل�ضلحة خارج القانون. وهو ي�ضعى اإىل حتقيق امللحقة الق�ضائية 

نف�ضه لإيلء العتبار  الوقت  ال�ضلح، وبذل اجلهود يف  اإلقاء  الذين رف�ضوا  امل�ضلحة  لأفراد اجلماعات 

 وبح�ضب اأحكام القانون 2005/975، يكون الوقوف على احلقيقة حقا اأ�ضا�ضيا ل 
)56(

لحتياجات ال�ضحايا.

غنى عنه ويجب اإعماله. ويق�ضي هذا القانون باأن ت�ضعى التحقيقات الق�ضائية اإىل حتّري احلقائق املتعلّقة 

اهتمام خا�ض ملكان وجود �ضحايا الختطاف والختفاء  اإيلء  بها، مع  اأ�رشهم  اأفراد  واإبلغ  بال�ضحايا 

الق�رشي. وين�ض هذا القانون اأي�ضا على واجب احلفاظ على املعرفة التاريخية لأ�ضباب العمليات �ضبه 

النا�ض يف الطلع  الع�ضكرية وتطوراتها وعواقبها )حق الذاكرة(. وعلى �ضبيل ال�ضتثناء من حق عموم 

على امللفات التاريخية، يُحّدد هذا القانون ما يلي: �رشورة �ضمان حق ال�ضحايا ال�ضباب و�ضحايا العنف 

�ض ال�ضحايا وال�ضهود وغريهم من الأ�ضخا�ض لأيِّ �رشر اإ�ضايف  اجلن�ضي يف اخل�ضو�ضية؛ و�رشورة منع تعرُّ

ل داعي له؛ و�رشورة منع تعّر�ض اأمن ال�ضحايا لأيِّ خطر. ويتناول القانون 2005/975 اأي�ضا باملناق�ضة 

حق ال�ضحايا يف العدالة ويكفل احلقوق املكفولة يف مدّونة الإجراءات اجلنائية.

82- وتوّفر كولومبيا امل�ضاعدة الإن�ضانية والتعوي�ض، وامل�ضاعدة ال�ضحية، وال�ضكن، والقرو�ض الئتمانية 

ا�ضتخدام  على  تاأمني  وبولي�ضات  والتعليم،   ،(Bancoldex) الثاين  ال�ضف  م�ضارف  خلل  من  املدّعمة 

مركبات اخلدمات العامة. ومن حيث اخلدمات ال�ضحية، تُلزم املادة 168 من القانون 100 لعام 1993 

جميع الكيانات العامة واخلا�ضة التي توّفر خدمات �ضحية بتقدمي امل�ضاعدة الأولية يف حالت الطوارئ 

الت�ضامن  �ضندوق  اخلدمات  هذه  تكاليف  ويتحمل  الدفع.  على  قدرتهم  عن  النظر  ب�رشف  للجميع، 

وال�ضمان.

فرن�ضا

فل  ال�ضمان،  �ضناديق  من  �ضندوق  خلل  من  التعوي�ض  على  يح�ضلون  ال�ضحايا  دام  83- ما 

ال�ضحايا  بحقوق  العرتاف  لتعزيز  كاأداة  تُ�ضتخدم  بل  التعوي�ض،  دفع  املدنية  الدعوى   ت�ضتهدف 

وملكافحة الإرهاب.

84- وبح�ضب املادة 2-9 من مدّونة الإجراءات اجلنائية الفرن�ضية، يكون "لأيِّ رابطة م�ضى على ت�ضجيلها 

ب�ضفة قانونية خم�ض �ضنوات على الأقل وقت ارتكاب اجلرمية وت�ضتهدف وفق د�ضتورها م�ضاعدة �ضحايا 

اأن متار�ض احلقوق املمنوحة للطرف املّدعي باحلق املدين فيما يتعلّق باجلرائم املندرجة يف  اجلرائم، 
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يجب اإيلء العتبار يف تف�ضري هذا القانون للقرار ال�ضادر عن حمكمة كولومبيا الد�ضتورية يف 18 اأيار/مايو 2006.
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نطاق املادة 706-16، حيثما يكون النائب العام اأو الطرف املجني عليه قد اأقام دعوى ق�ضائية." وبناء 

 
)57(

على طلب الرابطة SOS Attentat، ا�ضتُهل حق الرابطات يف التدخل كطرف مدين نيابة عن ال�ضحايا.

وي�ضمل ذلك حق ال�ضطلع بدور الطرف املدين يف جميع الإجراءات املتعلّقة باجلرائم املت�ضلة بالإرهاب 

القتل، وامل�ضاعدة والتحري�ض، والتمويل( ويف الإجراءات املتعلّقة بجرائم  القتل، وحماولة  )مبا يف ذلك 

الرابطات الإجرامية ذات ال�ضلة بالأعمال الإرهابية، كال�ضبكات الإرهابية على �ضبيل املثال.

85- وقد دعمت الرابطة املعروفة با�ضم SOS Attentat, SOS Terrorisme �ضحايا العديد من الأعمال 

الإرهابية اإذ اأ�ضبحت طرفا مدنيا معهم يف الإجراءات اجلنائية واأتاحت لهم بذلك فر�ضة اأف�ضل للو�ضول 

اإىل العدالة. وقامت الرابطة بتجميع ال�ضحايا ليتوىل الدفاع عنهم حمام واحد، وبذلك:

• ي�رّشت و�ضولهم اإىل املعلومات عن حالة الدعوى وعّززت العلقات مع القا�ضي؛

الورقية  الأعمال  �ضاعدتهم يف كل  اأطرافا مدنيني كما  اأن ي�ضبحوا  ال�ضحايا على  •  و�ضاعدت 
الأخرى، وذلك، على �ضبيل املثال، مبركزة طلبات امل�ضاعدة القانونية؛

• ونّظمت اإحاطات اإعلمية قبل املحاكمة واأثناءها.

 
)58(

واأتاحت الرابطة لل�ضحايا اأي�ضا �ضبكة من الأطباء العامني والأخ�ضائيني، مبن فيهم علماء النف�ض.

 ويجيز نظام العدالة اجلنائية 
)59(

86- كذلك، اأّدت الإجراءات يف بع�ض احلالت اإىل حماكمات غيابية.

الفرن�ضي املحاكمة الغيابية. وعلى الرغم من اأنَّ اآلية اإعادة متثيل اأحداث اجلرمية يف املحكمة ل ميكن اأن 

تُر�ضي �ضحايا العمل الإرهابي كل الر�ضا، فاإّنها تعّزز العرتاف بهم ك�ضحايا.

87- وتن�ض مدونة الإجراءات اجلنائية الفرن�ضية اأي�ضا على نظام يق�ضي باأن ميتد اخت�ضا�ض املحاكم 

اجلنائية الفرن�ضية اإىل خارج نطاق احلدود الإقليمية يف اأعمال اإرهابية معّينة مدرجة حتديدا يف املواد 

689 اإىل 693. وبالت�ضاق مع اللتزامات مبوجب ال�ضكوك الدولية ذات ال�ضلة، يتيح تنفيذ هذا الإجراء 

النظر عن  ب�رشف  اجلنائية،  الإجراءات  اإىل  املن�ّضق  الو�ضول  اإمكانية  الواحد  الإرهابي  العمل  ل�ضحايا 

جن�ضيتهم.

اإندوني�ضيا

88- اإنَّ اللوائح التنظيمية املتعلّقة بال�ضهود وال�ضحايا لي�ضت، عموما، باجلديدة على النظام القانوين 

الإندوني�ضي، الذي يعرتف اإىل حد ما بو�ضع �ضحايا اجلرائم عموما وبدور ال�ضهود. انظر، على �ضبيل 

املتعلّق   1999/39 رقم  والقانون  اجلنائية،  الإجراءات  مبدونة  املتعلّق   1981/8 رقم  القانون  املثال، 

 والقانون رقم 2000/26 املتعلّق 
)60(

بحقوق الإن�ضان، والقانون رقم 1999/31 املتعلّق مبكافحة الف�ضاد،.

�ضمن   
)62(

الف�ضاد، على  الق�ضاء  املتعلّق مبفو�ضية   2002/30 رقم  والقانون   
)61(

الإن�ضان،  مبحاكم حقوق 

ت�رشيعات اأخرى.
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ُمنح هذا احلق مبوجب قانون 6 متوز/يوليه 1990 )املادة 2-9 من مدونة الإجراءات اجلنائية(.
 )57(

يُذكر، على �ضبيل املثال، اأنَّ الرابطة رافقت ما يزيد على 200 طرف مدين من ال�ضحايا يف حماكمة مدّبري عدة هجمات 
 )58(

تفجريية وقعت يف باري�ض يف عام 1995.

مثلما حدث يف حالة اإدانة �ضتة مواطنني ليبيني غيابيا يف عام 1999 يف الق�ضية UTA DC-10 )قرار حمكمة اجلنايات يف 
 )59(

باري�ض(.

انظر املادة 31 من القانون رقم 1999/39 املتعلّق بحقوق الإن�ضان، والقانون رقم 1999/31 املتعلّق مبكافحة الف�ضاد.
 )60(

انظر املادة 34 من القانون رقم 2000/26 املتعلّق مبحاكم حقوق الإن�ضان.
 )61(

انظر املادة 34 من القانون رقم 2002/30 املتعلّق مبفو�ضية الق�ضاء على الف�ضاد.
 )62(



89- ومنذ عام 2003، اعتمدت اإندوني�ضيا �ضكني قانونيني يت�ضلن حتديدا ب�ضحايا الإرهاب، وهما: 

القانون رقم 2003/15 املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية؛ واللئحة التنظيمية احلكومية رقم 2003/24 

املتعلّقة باإجراءات حماية ال�ضهود واملحققني واملّدعني العامني والق�ضاة من الأعمال الإرهابية الإجرامية. 

ويق�ضي القانون رقم 2003/15 باأن توّفر الدولة احلماية لل�ضهود واملحققني واملّدعني العامني والق�ضاة 

 ويتعنيَّ توفري هذه احلماية لهوؤلء الأفراد قبل املحاكمة واأثناءها وبعدها منعا لتعّر�ضهم لأي 
)63(

واأ�رشهم.

 )64(
اأ�رشار تنال من �ضلمتهم البدنية والعقلية ومن ممتلكاتهم.

90- ويف الوقت الراهن، ل يوجد يف مدونة الإجراءات اجلنائية اأّي تعريف حمّدد مل�ضطلح "ال�ضحايا". 

اإذ تقت�رش املدونة على تعريف "ال�ضهود" بو�ضفهم الأ�ضخا�ض الذين ي�ضتطيعون الإدلء ب�ضهادة ب�ضاأن فعل 

اإجرامي تعّر�ضوا له اأو �ضمعوا عنه اأو �ضاهدوه. ومع ذلك، تعرتف املدونة مبفهوم رد احلق ورد العتبار 

فيما يتعلّق باأي فعل اإجرامي يجرى ب�ضاأنه القب�ض على املتهمني واحتجازهم وحماكمتهم اأمام املحكمة ثم 

تُـبـّراأ �ضاحتهم يف القرار النهائي التي تتو�ضل اإليه املحكمة.

91- ويرد تعريف ال�ضحايا يف املادة 1-2 من القانون رقم 2006/13، املتعلّق بحماية ال�ضهود وال�ضحايا، 

بو�ضفهم "الأفراد الذين حلقهم �رشر بدين وعقلي و/اأو تكبدوا خ�ضارة اقت�ضادية جراء انتهاك للقوانني 

لل�ضهود  بالأمان  ال�ضعور  "توفري  على  تقت�رش  القانون  هذا  اأهداف  اأنَّ  من  الرغم  وعلى   اجلنائية." 

 فاإنَّ املادة 3 منه تن�ض على اأنَّ هذه 
)65(

و/اأو ال�ضحايا عند اإدلئهم بال�ضهادة يف اإحدى جل�ضات املحكمة"،

احلماية ت�ضتند اإىل احرتام الكرامة والقيمة املتاأ�ضلني يف كل الأ�ضخا�ض، و�ضعورهم بالأمان، وو�ضولهم 

اإىل العدالة، وحتررهم من التمييز، وحقهم يف اإرجاء تنفيذ احلكم. ول ميّيز هذا القانون بني ال�ضهود اأو 

بني ال�ضحايا على اأ�ضا�ض جن�ضيتهم. وبناء على ذلك، وبوجه عام، ميكن اعتبار املواطنني الإندوني�ضيني اأو 

املواطنني الأجانب �ضهودا و/اأو �ضحايا لأغرا�ض القانون.

الق�ضائية؛  التدابري  على  مق�ضورا  الإرهابية  الأعمال  ل�ضحايا  املوّفر  الدعم  يكون  اأن  ينبغي  92- ول 

فتو�ضيع نطاق العرتاف مهم اجتماعيا، وهذا ما يعتمد على الإرادة ال�ضيا�ضية. ففي احلادث التفجريي 

من حكومات  وم�ضاعدة  بدعم  الإندوني�ضية  احلكومة  عملت   ،2002 عام  بايل يف  وقع يف جزيرة  الذي 

ومنظمات دولية على ال�ضتجابة فورا ملقت�ضيات احلادث، مبا يف ذلك بتحديد اأماكن الناجني وجلبهم اإىل 

بر الأمان، ونقلهم اإىل اأقرب املرافق الطبية باأي و�ضيلة متاحة. ومّدت منظمات غري حكومية ومتطّوعون 

من جميع قطاعات املجتمع، ومنهم �ضّواح، يد امل�ضاعدة اأي�ضا يف امل�ضت�ضفيات لتمري�ض ال�ضحايا اجلرحى 

كاملاأكل  الأ�ضا�ضية،  احتياجاتهم  التفجري  واملتاأّثرين بحادث  اأ�رشهم  واأفراد  لل�ضحايا  رت  وُوفِّ وموا�ضاتهم. 

"�ضاري"  اأندية  موقع  و�ُضيِّد يف  النف�ضية.  ال�ضدمة  اآثار  لتخفيف  امل�ضورة  لهم  واأُتيحت  واملاأوى،  وامللب�ض 

رة يف بايل نُ�ضب تذكاري للذين فقدوا اأرواحهم يف حادث التفجري. و�ضهدت بايل ماأ�ضاة مماثلة يف  املدمَّ

عام 2005. وتُقام كل �ضنة يف املوقع مرا�ضم اإحياء ذكرى احلادثني.

كينيا

من  اجلنائية  نة  املدوَّ اأحكام  على  بالتايل،  وتعتمد،  الإرهاب  ب�ضاأن  ت�رشيعات  اأيُّ  كينيا  لدى  93- لي�ض 

اأجل املحاكمة على اجلرائم املت�ضلة بالإرهاب. اأما �ضحايا اجلرمية فمعرتف بهم يف مدونة الإجراءات 

23 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

انظر املادة 33 من القانون رقم 2003/15 املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية.
 )63(

انظر املادة 34 من القانون رقم 2003/15 املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية.
 )64(

انظر املادة 4 من القانون رقم 2006/13 املتعلّق بحماية ال�ضهود وال�ضحايا.
 )65(



ل�رشح  املحكمة  فر�ضة خماطبة  للمت�رشرين  تتاح  العمد، حيث  القتل   اجلنائية، خ�ضو�ضا يف حماكمات 

اأِلف   329 املادة  تُعرِّف  ال�ضحية،  على  الآثار  تو�ضيح  بيانات  ولأغر�ض  اجلرمية.  من  ت�رشرهم  كيفية 
 

فعلي،  ب�رشر ج�ضدي  اإ�ضابته  اأو  �ضخ�ض  اأيِّ  وفاة  ت�ضفر اجلرمية عن  عندما  "ال�ضحايا"،  املدّونة   من 

كما يلي:

"ال�ضحية من اأفراد الأ�رشة"، فيما يتعلّق بجرمية اأّدت ب�ضكل مبا�رش اإىل وفاة �ضحية اأ�ضا�ضية، يُق�ضد 
بها اأيُّ �ضخ�ض كان وقت ارتكاب اجلرمية فردا من اأفراد الأ�رشة املبا�رشة لل�ضحية الأ�ضا�ضية [...]؛

"الفرد من اأفراد الأ�رشة املبا�رشة لل�ضحية الأ�ضا�ضية" يُق�ضد به:

زوج)ة( ال�ضحية؛ )اأ( 

زوج)ة( ال�ضحية بحكم الواقع، وقد م�ضى عامان على الأقل على معا�رشة هذا ال�ضخ�ض  )ب( 

لل�ضحية معا�رشة الأزواج؛

والد ال�ضحية اأو والدتها اأو الو�ضي عليها اأو زوج اأمها اأو زوجة اأبيها؛ )ج( 

اإبن)ة( ال�ضحية اأو اإبن)ة( زوجها اأو اأيُّ طفل اآخر تكون ال�ضحية الو�ضي عليه؛ )د( 

�ضقيق ال�ضحية اأو �ضقيقتها اأو اإبن اأو اإبنة زوج اأمها اأو زوجة اأبيها من زواج �ضابق؛ )هـ( 

"ال�رشر ال�ضخ�ضي" يُق�ضد به ال�رشر اجل�ضدي الفعلي اأو املر�ض العقلي اأو ال�ضدمة الع�ضبية؛

"ال�ضحية الأ�ضا�ضية"، فيما يتعلّق بجرمية ما، يُق�ضد بها:

ال�ضخ�ض الذي ارتكبت اجلرمية يف حقه؛ )اأ( 

اأيُّ �ضخ�ض كان �ضاهدا على حادث العنف الفعلي اأو املهّدد به، اأو على الوفاة اأو اإحلاق  )ب( 

ال�رشر اجل�ضدي ذي ال�ضلة، وقد اأ�ضابه �رشر �ضخ�ضى كنتيجة مبا�رشة للجرم؛

"ال�ضحية" يُق�ضد بها ال�ضحية الأ�ضا�ضية اأو اأيُّ �ضحية من اأفراد الأ�رشة.

منغوليا

"اأي  اأو املجني عليه بو�ضفه  94- تُعرِّف املادة 42-1 من قانون الإجراءات اجلنائية املنغويل ال�ضحية 

يجوز   ،9-1-5 املادة  وبح�ضب  ما."  جرمية  جراء  ب�رشر يف ممتلكاته  اأو  معنوي  ب�رشر  اأُ�ضيب  �ضخ�ض 

لل�ضحايا وممثليهم ال�ضرتاك يف املحاكمات اجلنائية، جنبا اإىل جنب مع امل�ضتبه به واملّتهم واملّدعى عليه 

واملُدان وممثليهم القانونيني وحمامي الدفاع واملّدعى عليه باحلق املدين واملّدعي باحلق املدين )الذي قد 

يكون ال�ضحية يف الوقت نف�ضه(. واإذا كان املجني عليه متوّفى اأو عاجزا عن التعبري عن رغباته اأو كان 

 وتن�ض املادة 18-1 على حق ال�ضحايا 
)66(

قا�رشا، كان لأحد اأقربائه احلق يف امل�ضاركة يف الإجراءات.

)وحق غريهم من امل�ضاركني يف الإجراءات اأي�ضا( يف تلقي امل�ضاعدة القانونية.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية24

انظر املادة 23-1 من قانون الإجراءات اجلنائية املنغويل.
 )66(



بيــرو

95- تعرتف الت�رشيعات اجلنائية يف بريو بحقوق جميع ال�ضحايا دون اأيِّ متييز مبني على طبيعة اجلرمية 

التي جعلت منهم �ضحايا. وت�رشي املدّونة اجلنائية لعام 1991 ومدونة الإجراءات اجلنائية لعام 1940 

على الغر�ض املدين (objeto civil) من الإجراءات اجلنائية البريوفية. وا�ضتنادا اإىل هذه القواعد، يفي 

نظام الإجراءات اجلنائية البريويف باإحدى وظائفه الأ�ضا�ضية، وهي حماية ال�ضحايا و�ضمان النت�ضاف 

م الكتاب ال�ضاد�ض من املدونة اجلنائية لعام 1991  املدين حلقوقهم التي انتهكتها اجلرمية املرتكبة. ويُنظِّ

النت�ضاف املدين (Reparación Civil) وم�ضائل تبعية اأخرى. وتق�ضي املادة 92 من الكتاب ال�ضاد�ض باأن 

يتقّرر النت�ضاف املدين مع العقوبة التي يُحكم بها، ما يعني اأن ينطق القا�ضي باحلكم، اآخذا يف العتبار 

اإىل احلكم  توؤّدي كل اجلرائم  الناجمني عن اجلرمية املرتكبة. ونتيجة لذلك، ل  حجم ال�رشر واملعاناة 

اإىل ذلك، حتّدد املادة 93 نطاق  اأي�ضا امل�ضوؤولية املدنية ملرتكبها. واإ�ضافة  ر  بعقوبة ما فح�ضب، بل تُقرَّ

امل�ضوؤولية املدنية، مبا يف ذلك )اأ( اإعادة ال�ضلع و)ب( تعوي�ض الأ�رشار.

96- وبهذا ال�ضدد، �رشح قانون ال�ضوابق الق�ضائية للمحكمة العليا يف بريو، الذي اأن�ضئ يف جل�ضة املحكمة 

اأنَّ "الإجراءات اجلنائية الوطنية التي تنّظمها مدّونة الإجراءات   ،6-2006-CJ.116 بكامل هيئتها رقم

اجلنائية، جتمع بني املطالبة اجلنائية واملطالبة املدنية. وبالتايل، تفي الإجراءات اجلنائية بكل الهدفني 

اجلنائي واملدين. وتن�ض املادة 92 من املدونة اجلنائية ن�ضا قطعيا، ويتجاوز الوفاء بهذه الأهداف حدود 

م�ضلحة ال�ضحية - على اأنَّ لل�ضحايا احلق يف التعوي�ض عما اأ�ضابهم من اأ�رشار جّراء ارتكاب اجلرمية، 

بينما تكون للنائب العام �ضلحية توجيه اتهامات جنائية اإىل اجلناة املزعومني، وفق ما تن�ض عليه املادة 

.(Ley Orgánica) 1 من القانون الأ�ضا�ضي

97- ومدونة الإجراءات اجلنائية لعام 1940، التي تعتمد ب�ضورة اأ�ضا�ضية نظام التحقيق والتحري ول 

تزال نافذة املفعول يف اأجزاء من اأر�ض الوطن، تُقّيد دور املجني عليه يف الإجراءات اجلنائية املت�ضلة برد 

احلق. وت�ضرتط لهذا الغر�ض اأن يكون هناك اعرتاف ر�ضمي م�ضبق باملجني عليه كطرف مدين. وبح�ضب 

اأو فروعه،  واأ�ضوله  اأن ي�ضمل الطرف املدين �ضوى الطرف املت�رّشر،  املادة 54، ل يجوز  ما تن�ض عليه 

والزوج اأو الزوجة، واأخوته واأخواته، واأقربائه حتى الدرجة الثانية، واأبويه اأو اأولده بالتبني اأو الو�ضي 

اأو الأو�ضياء عليه. ويجوز للذين ل ميار�ضون حقوقهم �ضخ�ضيا اأن ميثلهم وكيل قانوين. ويف هذه احلالة، 

يوؤدي املجني عليه دورا ثانويا يف الإجراءات اجلنائية. ومع تنفيذ مدونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة 

لعام 2004، حدثت نقلة باجتاه اإن�ضاء نظام �ضامل حلماية ال�ضحايا يف اإطار النموذج اجلديد القائم على 

 )67(
نظام املحاكمة احل�ضورية.

من  يكون  قد  لذا،  ال�ضحايا.  بحقوق  الفّعال  للعرتاف  احلالية  اجلنائية  الت�رشيعات  تكفي  98- ول 

م هذه احلقوق على امل�ضتوى الإداري، مثلما جرى يف العديد من بلدان املنطقة. امل�ضت�ضوب اأن تُنظَّ

99- وبعد مرور ما يزيد على 20 �ضنة من العنف يف بريو، اأُن�ضئت جلنة احلقيقة وامل�ضاحلة مبوجب حكم 

ذ الدولة خطة التعوي�ض الكاملة ل�ضحايا الإرهاب،  اإداري. واأو�ضت هذه اللجنة يف تقريرها اخلتامي باأن تنفِّ

 (Comisión التي اعتمدت يف متوز/يوليه 2005. و�ضتتوىل اللجنة الرفيعة امل�ضتوى املتعددة القطاعات

(Multisectorial de Alto Nivel م�ضوؤولية هذه اخلطة وم�ضوؤولية اإجراءات الدولة و�ضيا�ضاتها يف عدة 

25 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

نة الإجراءات اجلنائية لعام 2004، اجلزء 3-2. انظر مدوَّ
 )67(



الكاملة  التعوي�ض  برامج خطة  عن  ف�ضل  الوطنية،  وامل�ضاحلة  اجلماعي،  والتعوي�ض  ال�ضلم،  جمالت: 

وتن�ضيق هذه اخلطة والإ�رشاف عليها. وت�ضمل هذه الربامج ما يلي:

• برنامج تعوي�ض احلقوق املدنية؛

• برنامج التعوي�ض يف جمال التعليم؛

• برنامج التعوي�ض يف جمال الرعاية ال�ضحية؛

• برنامج التعوي�ض اجلماعي؛

• برنامج التعوي�ض الرمزي؛

• برنامج تعزيز وتي�ضري الو�ضول اإىل امل�ضكن؛

التعوي�ض  كربنامج  القطاعات،  املتعددة  اللجنة  مبوافقة  حتظى  اأن  ميكن  اأخرى  •  برامج 
القت�ضادي لل�ضحايا امل�ضجلني يف ال�ضجل الفردي.

 اأفراد اأو جمموعات من النا�ض عانوا 
)68(

100- وال�ضحايا هم، وفقا لإطار اخلطة ال�ضاملة جلرب الأ�رشار،

من اأفعال انتُهكت فيها معايري حقوق الإن�ضان، كالختفاء الق�رشي اأو الختطاف اأو الإعدام خارج نطاق 

اأو  التعذيب  اأو  الق�رشي  التجنيد  اأو  التع�ّضفي  اأو الحتجاز  الق�رشي  الت�رشيد  اأو  العمد  القتل  اأو  الق�ضاء 

الغت�ضاب اأو الوفاة، وهم اأي�ضا اأقرباء الذين ُقتلوا اأو اأُعلن اأنهم مفقودون اأثناء الفرتة املمتدة من اأيار/

مايو 1980 اإىل ت�رشين الثاين/نوفمرب 2000. ي�ضاف اإىل ذلك اأنَّ ال�ضحايا غري امل�ضمولني باخلطة ال�ضاملة 

جلرب الأ�رشار ويّدعون باحلق يف التعوي�ض، يحتفظون دائما بحقهم يف اللجوء اإىل املحاكم. واأخريا، ل 

يُعترب اأع�ضاء املنظمات التخريبية �ضحايا ول ي�ضتفيدون بالتايل من الربامج الآنفة الذكر. وتَعترب اخلطة 

ال�ضاملة اأنَّ امل�ضتفيدين هم ال�ضحية، واأ�رشة ال�ضحية، اأو املجموعات التي عانت من انتهاكات حلقوقها 

الإن�ضانية كاأفراد، والذين حلقهم �رشر يف بنيانهم الجتماعي جراء انتهاك حقوقهم اجلماعية. ويتلقى 

به جلنة  تو�ضي  ما  وفق  الأ�رشار  ال�ضاملة جلرب  من اخلطة  ال�ضتحقاقات  بع�ض  هذه،  واحلالة  هوؤلء، 

احلقيقة وامل�ضاحلة.

101- ووفقا لإطار اخلطة ال�ضاملة جلرب الأ�رشار، يُعترب الأ�ضخا�ض التايل بيانهم م�ضتفيدين اأفرادا:

•  اأقرباء ال�ضحايا املختفـني اأو املتــوفني: وي�ضـملــون الزوج)ة( اأو ال�رشيك)ة( والأولد والأبوين.

•  ال�ضحايا املبا�رشون: وي�ضملون امل�رشدين، والأبرياء الذين �ُضجنوا، و�ضحايا التعذيب، و�ضحايا 
الغت�ضاب، والرهائن. كما ي�ضملون اأفراد القوات امل�ضلّحة واأفراد ال�رشطة الوطنية يف بريو 

واأع�ضاء جلان الدفاع وال�ضلطات املدنية الذين ُجرحوا اأو اأُ�ضيبوا بني اأيار/مايو 1980 وت�رشين 

الثاين/نوفمرب 2000 جراء اأفعال منتهكة حلقوق الإن�ضان.

•  ال�ضحايا غري املبا�رشين: وي�ضملون اأطفال الغت�ضاب، والذين اأُدجموا يف جلنة دفاعية كق�رّش، 
والذين اعترُبوا خطاأ هاربني من العدالة ب�ضبب الإرهاب واخليانة، وغري املوثَّقني.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية26

اأُن�ضئت مبوجب القانون 28592 الذي نُ�رش يف جريدة بريو الر�ضمية )El Peruano Official Gazette( يف 29 متوز/
 )68(

يوليه 2005. انظر اأي�ضا العنوان اخلام�ض من املر�ضوم الأعلى رقم JUS-2006-015، الذي يُقّر القواعد القانونية رقم 28592، التي نُ�رشت 

يف جريدة بريو الر�ضمية يف 6 متوز/يوليه 2006.



102- ويتاألف امل�ضتفيدون اجلماعيون من:

العنف،  من  املت�رّشرة  ال�ضكانية  املراكز  من  وغريها  الأ�ضليني  وال�ضكان  الفلحني  •  جمتمعات 
اأو �رشخ  والت�رّشد، وك�رش  والتدمري،  الفردية،  وتتمّيز بخ�ضائ�ض معّينة مثل: كرثة النتهاكات 

املوؤ�ض�ضات العامة، وفقدان البنية التحتية الأ�رشية و/اأو فقدان البنية التحتية املجتمعية.

•  املجموعات املنظمة من امل�رّشدين غري العائدين القادمني من املجتمعات املحلية املتاأثرة يف 
مواقع اإدماجهم.

ال�ضاملة  تنفيذ اخلطة  الأيتام وامل�ضنني والأرامل واملعوَّقني. و�ضيجري  لل�ضحايا  الأولوية  103- وتعطى 

جلرب الأ�رشار يف هيئات الدولة على م�ضتوى الوزارات واحلكومات الإقليمية واحلكومات املحلية والكيانات 

التي يجري تعيينها.

اإ�ضبانيا

104- التعريف العام لل�ضحايا، يف اإ�ضبانيا، هو الأفراد اأو الأ�ضخا�ض العتباريون الذين اأ�ضيبوا ب�رشر يف 

حقوقهم التي يحميها القانون، واأهمها احلياة وال�ضلمة البدنية والعقلية واملمتلكات وال�رشف واحلرية. 

ويجب اأن يكون مفهوم ال�ضحية مت�ضل بالفرتا�ض باأنَّ الأ�رشار راجعة اإىل ت�رشفات ب�رشية مبّينة يف املدونة 

اجلنائية، وكذلك عندما تكون هذه الأ�رشار ناجمة عن حوادث عائدة اإىل عوامل ب�رشية اأو اآلية اأو طبيعية. 

ومل يكن يف مدونة الإجراءات اجلنائية اإ�ضارة �رشيحة اإىل ال�ضحايا حتى جاءت بها التعديلت الأخرية.

بتعوي�ض  املتعلّقة  الأوروبية  التفاقية  على   2001 الأول/اأكتوبر  ت�رشين  اإ�ضبانيا يف  �ضّدقت  105- وقد 

تُظهر  و�ضلطاتها  بداأت احلكومة  نف�ضه،  الوقت  اأوروبا. ويف  و�ضعها جمل�ض  التي  العنف،  �ضحايا جرائم 

 )69(
مزيدا من الفهم لحتياجات ال�ضحايا.

106- وبالقانون اجلديد 2011/29 املتعلّق بالعرتاف ب�ضحايا الأعمال الإرهابية وتزويدهم باحلماية 

امل�رشِّع  يجمع   ،2011 اأيلول/�ضبتمرب   23 يف  نفاذه  بداأ  والذي   2011 اأيلول/�ضبتمرب   22 خ  املوؤرَّ الكاملة، 

ذ  الإ�ضباين يف �ضك معياري واحد الت�رشيعات التي كانت قائمة من قبل ولكن ب�ضورة متفّرقة. ولكي تُنفَّ

التنظيمية، وفق ما ين�ض  اللوائح  اأن تو�ضع جمموعة ح�رشية من  اأحكام القانون 2011/29، ل بد من 

ين�ض  ال�ضابقة،  بالت�رشيعات  ومقارنة  نفاذه.  بدء  من  اأ�ضهر  �ضتة  غ�ضون  وذلك يف  نف�ضه،  القانون   عليه 

القانون 2011/29 على زيادة كميٍة ونوعيٍة يف ما يحق ل�ضحايا الأعمال الإرهابية من امل�ضاعدة والدعم 

والتكرمي وتدابري احلماية. ويُطبَّق هذا القانون باأثر رجعي وي�ضمل الذين وقعوا �ضحية اأعمال اإرهابية من 

عام 1960 ف�ضاعدا. ويف هذا القانون اجلديد، يعطي امل�رشِّع الإ�ضباين �ضحايا الأعمال الإرهابية اأهمية 

�ضيا�ضية بالعرتاف بهم �رشاحة بو�ضفهم رموزا لدفاع دولة �ضيادة القانون الدميقراطية عن نف�ضها يف 

مواجهة اخلطر الإرهابي. وهو يَعترب اأي�ضا اأنَّ �ضحايا الإرهاب هم �ضحايا انتهاكات حقوق الإن�ضان؛ وهذه 

ز و�ضع ال�ضحايا القانوين وتن�ضئ واجبات قانونية ملزمة للدولة لتكون م�ضوؤولة عن �ضمان جرب  �ضمة تُعزِّ

27 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

خ 11 كانون الأول/دي�ضمرب واملتعلّق بتقدمي العون وامل�ضاعدة اإىل �ضحايا جرائم العنف وجرائم  كان القانون 1995/35 املوؤرَّ
 )69(

مبداأ  فح�ضب  يراعي  ل  القانون  وهذا  لل�ضحايا.  دعما  الدولة  ت�رشيعات  تطوير  طريق  على  فارقة  علمة  اجلن�ضية،  احلرية  انتهاك 

الت�ضامن، معتمدا تعريفا وا�ضعا لل�ضحية )بحيث ت�ضمل ال�ضحايا املبا�رشين وغري املبا�رشين(، بل اإنه ي�ضع اأي�ضا حجر الأ�ضا�ض لتنفيذ حق 

احل�ضول على املعلومات، ولتوفري امل�ضاعدة ال�رشورية ل�ضحايا الإجرام، وهو ما كان بعد ذلك ب�ضنوات مو�ضع تنظيم اأو�ضع واأمنت فيما 

يتعلّق ب�ضحايا ما يُعرف بالعنف اجلن�ضاين. ول ريب يف اأنَّ هذا القانون هو، باملعايري الراهنة، قانون مقت�ضب ول يخلو من الثغرات، ولكن 

يجب الت�ضليم باأهميته للأغرا�ض املبيّنة اأعله.



ال�رشر بالكامل. وي�ضعى هذا القانون اإىل تزويد ال�ضحايا بدعم مكتمل ويهتدي مببادئ الذاكرة والكرامة 

والعدالة وال�ضدق.

107- وعلى م�ضتوى الحتاد الأوروبي، ويف و�ضع اأحكام معاهدة اأم�ضرتدام املتعلّقة باإن�ضاء منطقة حرية 

واأمن وعدالة، واملجل�ض الأوروبي يف تامبريي، من الأهمية مبكان الإحاطة علما باأنَّ القرار الإطاري الذي 

اتخذه املجل�ض الأوروبي يف عام 2001 األهم العديد من اأحكام القانون 38/ 2002، الذي عّدل مدونة 

م اإىل جمل�ض الوزراء يف متوز/ الإجراءات اجلنائية. ويتوّخى م�رشوع قانون ب�ضاأن الإجراءات اجلنائية ُقدِّ

يوليه 2011 ت�ضمني القانون الت�رشيعي الإ�ضباين كل جوانب القرار الإطاري الآنف الذكر.

جمهورية تنزانيا املتحدة

لل�ضحايا  تعريف  يوجد  ل  كما  الإرهاب،  �ضحايا  يُعّرف  ل   2002 لعام  الإرهاب  منع  قانون  108- اإنَّ 

اإّما تعريفا  ال�ضحايا  تُعرِّف املحاكم  القانون الإجرائي )قانون الإجراءات اجلنائية(. ونتيجة لذلك،  يف 

وا�ضعا لي�ضملوا الأ�ضخا�ض املتاأّثرين مبا�رشة باجلرائم، كاأن يكون ذلك بفقدانهم احلياة اأو اأحد الأطراف، 

وُمعاليهم، واإّما تعريفا اأ�ضيق بحيث ل ي�ضملون �ضوى املتاأّثرين مبا�رشة، تبعا للحالة.

�ضفارة  على  التفجريي  الهجوم  فمرتكبو  اإرهابية.  اأعمال  ارتكاب  على  اأحدا  تنـزانيا  حتاكم  109- ومل 

الوليات املتحدة يف دار ال�ضلم يف اآب/اأغ�ضط�ض 1998 نُقلوا اإىل الوليات املتحدة، اإذ اعترُب اأنَّ التفجري 

ارتُكب على اأر�ض الوليات املتحدة.

هولندا

الأعمال  ب�ضحايا  حتديدا  تت�ضل  اأحكام  اأيَّ  يت�ضّمن  ل  الهولندي  القانون  اأنَّ  من  الرغم  110- على 

الإرهابية، فهناك عدة ت�رشيعات خم�ض�ضة حتديدا لل�ضحايا عموما، مثل قانون "تريوي" اخلا�ض بال�ضحايا 

 )70(
لعام 1992 وقانون حقوق ال�ضحايا لعام 2009.

اململكة املتحدة

 بنهج املحاكمة احل�ضورية. وخلل العقد املا�ضي، 
)71(

111- ياأخذ نظام العدالة اجلنائية يف اإنكلرتا وويلز

�ضهدت ال�رشطة ودائرة الّدعاء امللكية واملحاكم حتول حا�ضما نحو العرتاف بدور ال�ضحايا الأ�ضا�ضي يف 

عملية العدالة اجلنائية.

وعندما يقع حادث اإرهابي تنجم عنه وفاة، يكون جزء من رد الفعل الأويل لل�رشطة هو تبني هوية ال�ضحايا 

 ولهذا ال�ضابط 
)72(

واأ�رشهم. ثم تقوم ال�رشطة، بعد تبنيُّ هوياتهم، بتعيني �ضابط اأو اأكرث للت�ضال بالأ�رش.

عدة وظائف ت�ضمل ما يلي:

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية28

للمزيد من املعلومات ب�ضاأن هذين القانونني، انظر الفقرتني 207 و208 من هذا املن�ضور.
 )70(

اخلا�ض  قانونها  ق�ضائية  ولية  كل  ولدى  ا�ضكتلندا.  ونظام  ال�ضمالية  اإيرلندا  نظام  عن  وويلز  اإنكلرتا  يف  النظام  يختلف 
 )71(

وم�ضوؤولوها القانونيون وق�ضاتها وحماكمها وممار�ضاتها. ولئن كانت بع�ض القوانني الت�رشيعية، مثل القانون املتعلّق بالإرهاب لعام 2000، 

م�ضّممة لتكون نافذة املفعول يف جميع الوليات الق�ضائية يف اململكة املتحدة، فاإن ذلك يتحقق )يف العديد من احلالت( بت�ضمنها اأجزاء 

ومواد تتناول حتديدا اإيرلندا ال�ضمالية و/اأو ا�ضكتلندا. والوليات الق�ضائية الثلث الآنفة الذكر هي الوليات الق�ضائية الرئي�ضية.

كبار �ضباط  برابطة  التايل اخلا�ض  ال�ضبكي  املوقع  املوجود يف  التوجيه  انظر  بالأ�رش،  للوقوف على دور �ضابط الت�ضال 
 )72(

.www.acpo.police.uk/document/criminaljustice/2009/200909CJUFLO01.pdf :ال�رشطة



• توفري معلومات للأ�رشة مبوافاتها بانتظام باآخر التطورات؛

•  معاجلة اأيِّ خماوف وم�ضاغل قد تنتاب الأ�رشة بخ�ضو�ض �ضلمتها، وتي�ضري حمايتها اإذا لزم 
الأمر؛

• اإ�ضداء امل�ضورة املنا�ضبة للأ�رشة؛

• حماية الأ�رشة من تطفل و�ضائط الإعلم بدون ترخي�ض؛

• تي�ضري الو�ضول اإىل اخلدمات الطبية وخدمات الدعم، اإذا كانت الأ�رشة بحاجة اإليها.

ويظل �ضابط الت�ضال بالأ�رش يوفر املعلومات وامل�ضورة وامل�ضاعدة لل�ضحايا واأ�رشهم طيلة فرتة التحقيقات 

التي جتريها ال�رشطة واأي ملحقة ق�ضائية تليها.

112- وعند انتهاء حتقيقات ال�رشطة )اأو اأثناءها يف بع�ض احلالت(، تبُتِّ دائرة الّدعاء امللكية، وهي 

دائرة الّدعاء العام الرئي�ضية لإنكلرتا وويلز، فيما اإذا كانت �ضتوّجه التهام اإىل امل�ضتبه فيهم وتبداأ بالتايل 

يف الإجراءات اجلنائية. ويراأ�ض دائرة الّدعاء امللكية مدير النيابات العامة، الذي ميار�ض وظائفه ب�ضفة 

الّدعاء.  دائرة  الربملان عن عمل  اأمام  العام م�ضوؤول  والنائب  العام.  النائب  اإ�رشاف  م�ضتقلة ولكن حتت 

ول تلحق دائرة الّدعاء امللكية ق�ضائيا اأي ق�ضية ما مل يوجد من الأدلة ما يكفي لتوفري احتمال واقعي 

بالتو�ضل اإىل الإدانة وما مل تكن امللحقة تخدم ال�ضالح العام. وجتري دائرة الّدعاء امللكية امللحقات 

وتتوىل 
 )73(

الق�ضائية الناجتة عن قراراتها بتوجيه التهام، مبا فيها القرارات املتعلّقة باجلرائم الإرهابية.

معاجلة ق�ضايا الإرهاب �ضعبة مكافحة الإرهاب يف دائرة الّدعاء.

113- واأُثبت هذا التحّول نحو العرتاف بال�ضحايا وحقوقهم باإ�ضدار مدونة املمار�ضات اخلا�ضة ب�ضحايا 

اجلرمية، التي بداأ نفاذها يف 3 ني�ضان/اأبريل 2006 وزّودت ال�ضحايا يف الق�ضايا اجلنائية بحق احل�ضول 

على خدمات معّينة كحد اأدنى. ومل ي�ضمل تعريف "ال�ضحية" الوارد يف املدونة الأقرباء املفجوعني. ومن 

رة مبوجب هذه املدونة اإمكانية الت�ضال املبا�رش بدائرة الّدعاء امللكية. اخلدمات املوفَّ

114- ويف عام 2007، بداأ العمل مبخطط للهتمام بال�ضحايا. ومبوجب هذا املخطط، يعقد املّدعون 

هذه  من  والغر�ض  املفجوعة.  للأ�رش  اجتماعات  وفاة،  فيها  حتدث  التي  احلالت  بع�ض  يف  العامون، 

الجتماعات هو �رشح دور دائرة الّدعاء امللكية، والأ�ضا�ض القانوين لأي اتهامات، والإجراءات الق�ضائية، 

و�ضري الق�ضية، وخمطط "بيان ال�ضحية ال�ضخ�ضي" امل�رشوح اأدناه بالتف�ضيل.

115- ومنذ بدء العمل باملدونة وخمطط الهتمام بال�ضحايا، اأّكدت دائرة الّدعاء اإ�ضافيا يف معايريها 

للجودة،  الأ�ضا�ضية  املعايري  هذه  وحقوقهم. وحتدد  ال�ضحايا  واأهمية  مركزية  على   
)74(

للجودة الأ�ضا�ضية 

البالغ عددها 12، الأعمال الأ�ضا�ضية للدائرة وتُبنيِّ الطريقة التي ينبغي اأن تدار بها تلك الأعمال. وين�ض 

املعيار 7 من هذه املعايري على اأن جُتري الدائرة تقييما لحتياجات ال�ضحايا وال�ضهود، وتُبقيهم على علم 

ب�ضري الق�ضية وتطلب الدعم املنا�ضب )اأوامر من املحكمة وما �ضابه ذلك( مل�ضاعدتهم على الإدلء ب�ضهادتهم 

 وين�ض املعيار 8 على اأن تعلّل الدائرة قراراتها لل�ضحايا عندما تَُرّد دعاوى اأو 
)75(

على اأف�ضل وجه ممكن.

 )76(
تُدخل تعديلت جوهرية على التهامات.

29 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

يُعرِّف القانون عددا من اجلرائم الإرهابية.
 )73(

.www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/ انظر
 )74(

.www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_7 انظر
 )75(

.www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_8 انظر
 )76(



مدونة حمّدثة  للجودة،  الأ�ضا�ضية  املعايري  اإىل  بال�ضتناد  موؤخرا،  امللكية  الّدعاء  دائرة  116- واأ�ضدرت 

ثة "ال�ضحية" تعريفا اأو�ضع من التعريف  نة املحدَّ  وتُعرِّف املدوَّ
)77(

للممار�ضات اخلا�ضة ب�ضحايا اجلرمية.

م با�ضمه اإىل ال�رشطة، يف اإطار املعيار الوطني لت�ضجيل اجلرائم،  اأو ُقدِّ م  اأّي �ضخ�ض َقدَّ ال�ضابق لت�ضمل 

اّدعاء باأنه تعّر�ض مبا�رشة لت�رّشف جنائي. ويندرج �ضمن هذا التعريف اأي�ضا الأقرباء اأو �رشكاء احلياة 

املفجوعون يف حالت القتل، والوالدان عندما تكون ال�ضحية الرئي�ضية الإبن اأو الإبنة، و�ضباط ال�رشطة، 

والأ�رشة، واملتحدث با�ضم الأ�رشة، واملن�ضاآت التجارية التي لديها جهة ات�ضال م�ضماة.

بال�ضحايا  مبا�رشة  العام  املّدعي  ات�ضال  املدّونة  لل�ضحايا مبوجب  توّفر  التي  اخلدمات  117- وت�ضمل 

)اإّما كتابيا واإّما هاتفيا( يف الظروف التالية: عند اتخاذ قرار اتهام؛ وعند اإيقاف التهام اأو �ضحبه؛ ويف 

حال عدم تقدمي اأدلة؛ ويف حال اإدخال تعديلت جوهرية على التهام. ويجب اأن يعر�ض املّدعي العام 

على ال�ضحية الجتماع اإليها يف احلالت املنطوية على وفاة اأو على جرائم كراهية. وهذا الجتماع هو 

اأعله(. ولكّن املدونة تن�ض  الفقرة 114  بال�ضحايا )انظر  املبّينة يف خمطط الهتمام  للأغرا�ض ذاتها 

اأي�ضا على جواز اإجراء مثل هذا الجتماع يف اأيِّ حالة اأخرى اإذا راأى املّدعي العام اأنَّ من املنا�ضب اإجراء 

نة حدودا زمنية لهذه الت�ضالت وتتاح مبوجبها خدمات عاجلة لل�ضحايا وال�ضهود الذين  مثله. وت�ضع املدوَّ

يُعترب اأنهم م�ضت�ضعفون اأو خا�ضعون للتخويف.

الأ�رشة  على  عادة  تُعر�ض  بوفاة،  تتعلّق  اأو  وفاة  على  احلالة  تنطوي  عندما  اإنه  القول  118- وخل�ضة 

املفجوعة خدمات اأحد �ضباط الت�ضال بالأ�رش، واإمكانية الت�ضال مبا�رشة بدائرة الّدعاء امللكية، وفر�ضة 

اإىل حمامي املراجعة التابع لدائرة الّدعاء لكي ي�رشح لهذه الأ�رشة ماهية التهامات والعملية  الجتماع 

الق�ضائية و�ضريها واخليارات املتاحة.

ال�ضخ�ضي".  ال�ضحية  "بيان  �رشح  هو  الجتماعات  هذه  اأغرا�ض  اأحد  فاإنَّ  القول،  �ضبق  119- ومثلما 

وميكن اأن يُديل ال�ضحية بهذا البيان )متى كان قادرا على ذلك( اأو ميكن اأن يُديل به اأحد اأفراد الأ�رشة. 

ويتيح هذا البيان فر�ضة الرواية للمحكمة كيف اأّثرت اجلرمية اأو وفاة فرد الأ�رشة على ال�ضحية واأ�رشتها. 

وينبغي اأن يخلو البيان من اأيِّ اإ�ضارة اإىل العقوبة الق�ضائية التي يرى ال�ضحية اأنها منا�ضبة. والإدلء بهذا 

البيان اأمر طوعي ولكن متى اأُديل به ي�ضبح جزءا من ملف الق�ضية ويُعر�ض، يف حال اإدانة املّدعى عليه، 

على القا�ضي والدفاع والّدعاء قبل النطق بالعقوبة التي �ضيحكم بها على املّدعى عليه.

مكافحة  �ضعبة  ا�ضتخدمت  وقد  املحاكمة.  اأثناء  �ضاريا  علم  ال�ضحايا على  باإبقاء  اللتزام  120- ويظّل 

الإرهاب، يف الق�ضايا املتعلّقة بحوادث مهمة، حماكم افرتا�ضية ومواقع �ضبكية حممية بكلمات �رش لإبقاء 

 وعلوة على ذلك، تبعث �ضعبة مكافحة الإرهاب اإىل كل من ال�ضحايا، يف غ�ضون 
)78(

ال�ضحايا على علم.

24 �ضاعة من �ضدور احلكم يف الق�ضية، بر�ضالة تبلغهم فيها بالنتيجة.

الإجراءات  قواعد  يف  اأي�ضا  وحقوقهم  وم�ضاحلهم  بال�ضحايا  العرتاف  نحو  التحوُّل  ويتجلّى    -121

 ويتعنّي على الق�ضاة اأن يديروا 
)79(

اجلنائية التي يجب اأن تطّبقها جميع املحاكم اجلنائية يف اإنكلرتا وويلز.

 وت�ضري هذه القواعد 
)80(

الق�ضايا اجلنائية بفعالية لتحقيق الهدف الأهم، األ وهو معاجلتها معاجلة عادلة.

اإىل اأنَّ معاجلة اأي ق�ضية معاجلة عادلة تقت�ضي )�ضمن اأ�ضياء اأخرى( احرتام م�ضالح ال�ضهود وال�ضحايا 

 )81(
واإبقاءهم على علم ب�ضري الق�ضية.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية30

www.cps.gov.uk/legal/d_ :لة اإىل خمتلف فروع هذه الوثيقة يف املوقع التايل يوجد جدول باملحتويات مزّود بروابط مو�ضِّ
 )77(

.to_g/direct_communication_with_victims

انظر املثل اللحق املتعلّق باملحاكمة 7/7.
 )78(

.www.justice.gov.uk/criminal/ procrules_fin/rulesmenu :توجد قائمة بالروابط املو�ّضلة اإىل هذه القواعد يف املوقع التايل
 )79(

الهدف الأهم م�رشوح يف قواعد الإجراءات اجلنائية، 1-1)1(.
 )80(

قواعد الإجراءات اجلنائية، 1-1)2()د(.
 )81(



122- ول متيِّز القواعد واملدّونات والتوجيهات املبّينة اأعله بني �ضحايا جرائم الإرهاب واأيِّ �ضحايا 

اآخرين. ولكّن �ضعبة مكافحة الإرهاب بَنَت عليها وو�ضعت اإجراءات حمّددة للتعامل مع ال�ضحايا وال�ضهود 

يف ق�ضايا الإرهاب.

الوليات املتحدة الأمريكية

123- ل يوجد يف القانون الحتادي للوليات املتحدة تعريف منفرد ل�ضحية الإرهاب. بل يجب اجلمع 

بني تعريف جرمية الإرهاب وتعريف م�ضطلح �ضحية الإجرام للتو�ّضل اإىل تعريف ل�ضحية الإرهاب.

ت�ضتخدم  وهكذا،  الأغرا�ض.  باختلف  تختلف  للإرهاب  تعاريف  املتحدة  الوليات  124- وت�ضتخدم 

وزارة اخلارجية تعريفا واحدا لأغرا�ض التقارير والإح�ضاءات، بينما تاأخذ وزارة العدل بتعاريف خمتلفة 

لأغرا�ض العدالة اجلنائية. ويوجد تداخل كبري بني التعاريف، وبالتايل ل يحدث ت�ضارب اإّل يف عدد قليل 

من احلالت.

125- ومُتيِّز القوانني الو�ضعية املتعلّقة باجلرائم بني الإرهاب املحلي )داخل الوليات املتحدة( والإرهاب 

الدويل. ويق�ضد مب�ضطلح "الإرهاب الدويل" الأعمال التي:

تنطوي على اأفعال عنيفة اأو اأفعال تُعّر�ض احلياة الب�رشية للخطر وت�ضّكل انتهاكا للقوانني  )اأ( 

اجلنائية يف الوليات املتحدة اأو اأيِّ دولة اأخرى، اأو ت�ضّكل انتهاكا جنائيا لو ارتكبت �ضمن نطاق 

اخت�ضا�ض الوليات املتحدة اأو نطاق اخت�ضا�ض اأيِّ دولة؛ و

ت�ضتهدف على ما يبدو: )ب( 

تخويف �ضكان مدنيني اأو ال�ضغط عليهم؛ اأو  '1'

التاأثري على �ضيا�ضة حكومة ما بالتخويف اأو الإكراه؛ اأو  '2'

التاأثري على ت�رشف حكومة ما بالتدمري على نطاق وا�ضع اأو الغتيال اأو الختطاف؛ و  '3'

اأو تتجاوز  حَتدث ب�ضورة رئي�ضية خارج نطاق الخت�ضا�ض الإقليمي للوليات املتحدة،  )ج( 

احلدود الوطنية من حيث الو�ضائل التي تُنجز بها، اأو الأ�ضخا�ض املراد على ما يبدو تخويفهم اأو 

 )82(
ال�ضغط عليهم، اأو املكان الذي يعمل به مرتكبوها اأو يلتم�ضون اللجوء اإليه )...(

ف  وعمل بالبند 2331)1( من العنوان 18 من مدونة الوليات املتحدة (U.S.C. § 2331(1) 18)، يُعرَّ

الإرهاب املحلي تعريفا مماثل للإرهاب الدويل ولكنه ينطوي على اأفعال حتدث ب�ضورة رئي�ضية �ضمن 

الخت�ضا�ض الإقليمي للوليات املتحدة.

126- وتوجد اأي�ضا عدة تعاريف قانونية مل�ضطلح "�ضحية الإجرام" تختلف باختلف الأغرا�ض. فللمطالبة 

الوليات  العنوان 18 من مدونة  الإجرام،  ين�ض قانون حقوق �ضحايا  الق�ضائية،  اأثناء امللحقة  باحلقوق 

املتحدة، البند 3771 وما يليه (.U.S.C. § 3771 et. seq 18)، على اأنَّ �ضحية الإجرام "هو �ضخ�ض مت�رشر 

31 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

.(18 U.S.C. § 2331) 2331 انظر مدونة الوليات املتحدة، العنوان 18، البند
 )82(



 وبناء على ذلك، 
ب�ضكل مبا�رش جراء ارتكاب جرمية على م�ضتوى الحتاد [والإرهاب جرمية كهذه]...")83(

فلتحديد من ميكنه املطالبة بالتمتع بحقوق ال�ضحايا اأثناء امللحقة الق�ضائية، ل بّد من النظر اإىل اجلرمية 

مو�ضع امللحقة الق�ضائية ثم حتديد هوية الأ�ضخا�ض الذين ت�رشروا ب�ضكل مبا�رش جراء هذه اجلرمية.

يف  الإجرام  ل�ضحايا  اإلزامية  خدمات  توّفر  اأن  احلكومة  من  املتحدة  الوليات  قوانني  127- وتطلب 

الق�ضايا الحتادية. ويختلف تعريف ال�ضحية لغر�ض اخلدمات عن تعريفها لغر�ض احلقوق. فال�ضحية 

ارتكاب  جراء  مبا�رش  مايل  اأو  عاطفي  اأو  بدين  �رشر  حلقه  �ضخ�ض  "اأيُّ  هي  اخلدمات  توفري  لغر�ض 

 ويبداأ مطلب توفري اخلدمات مبجّرد اكت�ضاف اجلرمية، ويكون نافذ املفعول اأثناء التحقيقات 
جرمية.")84(

الأولية، قبل توجيه التهام بارتكاب اأيِّ جرمية.

128- وعندما تكون ال�ضحية الأ�ضا�ضية متوفاة اأو فاقدة الأهلية اأو دون الثامنة ع�رشة من العمر، ت�ضمح 

قوانني الوليات املتحدة باأن تطالب بحقوق هذه ال�ضحية �ضحية اأُخرى متّثلها، وعادة ما تكون اأحد اأفراد 

الأ�رشة اأو ممثل اآخر ماأذونا، واأن تتلقى بالتايل اخلدمات الواجب توفريها. ول يُعترب �ضحية اأيُّ �ضخ�ض 

م�ضوؤول عن ارتكاب اجلرمية، حتى واإن كان هذا ال�ضخ�ض قد ت�رّشر منها. 

اأوزبك�ضتان

129- تن�ض املادة 54 من مدونة الإجراءات اجلنائية الأوزبك�ضتانية لعام 1994 على اأنه "عند وجود اأدلة 

على اإ�ضابة �ضخ�ض ما ب�رشر معنوي اأو بدين اأو مايل جراء جرمية اأو فعل َخِطر اجتماعيا ارتكبه جمنون، 

يُعرتف بكون هذا ال�ضخ�ض �ضحية. ويجب معاجلة قرار العرتاف هذا على اأنه قرار تو�ضلت اإليه املحكمة 

." وي�ضيف احلكم ذاته اأنه "اإذا كانت ال�ضحية حدثا اأو  اأو قرار اتخذه مّدع عام اأو حمقق اأو �ضابط حترٍّ

�ضخ�ضا يُعترب بحكم القانون عاجزا، كان من حقه وجوبا اأن ي�ضارك يف الق�ضية مع ممثله القانوين اأو اأن 

يحّل هذا املمثل القانوين حملّه."

باء- كفالة و�ضول �ضحايا الأعمال الإرهابية اإىل العدالة

1- اعتبارات عامة

يف  حقهم  فاإنَّ  الوطنية،  اجلنائية  الإجراءات  يف  بال�ضحايا  املتزايد  العرتاف  من  الرغم  130- على 

امل�ضاركة يف الإجراءات اجلنائية ل يزال حمدودا جدا، با�ضتثناء احلالت التي تتوقف فيها الدعوى العامة 

 )85(
على املبادرة من ِقبل ال�ضحية.

131- والو�ضول اإىل العدالة حق اأ�ضا�ضي لكل الأ�ضخا�ض وفق املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق 

يتعلّق  فيما  اإل  التفا�ضيل  يف  يدخل  ل  الدويل  العهد  ولكّن   .1966 عام  يف  املعتمد  وال�ضيا�ضية  املدنية 

باحلقوق الإجرائية الأ�ضا�ضية التي يتعنّي منحها للأ�ضخا�ض املّتهمني.

لكرامتهم.  وباحرتام  بحنّو  عموما،  اجلرمية  و�ضحايا  الإرهاب،  جرائم  �ضحايا  معاملة  132- ويجب 

وينبغي اأن يحق لهم الو�ضول اإىل اآليات العدالة والنت�ضاف العاجل لقاء ما اأ�ضابهم من �رشر، وهو ما 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية32

.(18 U.S.C. § 3771(e)) )انظر مدونة الوليات املتحدة، العنوان 18، البند 3771 )هـ
 )83(

.(42 U.S.C. § 10607(e)(2)) )2()انظر مدونة الوليات املتحدة، العنوان 42، البند 10607 )هـ
 )84(

.Cherif M. Bassiouni, Victim’s rights: international recognition ،577انظر: �ض
 )85(



ينبغي اأن يق�ضي به الت�رشيع الوطني. وينبغي اإن�ضاء وتعزيز الآليات الق�ضائية والإدارية، عند القت�ضاء، 

اأو غري ر�ضمية تكون �رشيعة  لتمكني ال�ضحايا من احل�ضول على النت�ضاف من خلل اإجراءات ر�ضمية 

تدابري  ب�ضاأن  الإر�ضادي  الكتيِّب  َقبُل يف  التكلفة ومي�رّشة. وبح�ضب ما لوحظ من  باهظة  ومن�ضفة وغري 

 الذي و�ضعه مكتب املخدرات واجلرمية، ينبغي اعتماد تدابري 
)86(

ي للإرهاب، العدالة اجلنائية يف الت�ضدِّ

لل�ضتجابة لحتياجات �ضحايا الإرهاب تاأمينا ملا يلي:

•  اإعلم ال�ضحايا بدورهم يف اإجراءات العدالة اجلنائية، وبطبيعة التعاون املتوّقع منهم، ونطاق 
الإجراءات اجلنائية وتوقيتها و�ضريها، ف�ضل عن نتائجها.

•  اإتاحة اإمكانية عر�ض اآراء ال�ضحايا و�ضواغلهم ومراعاتها يف املراحل املنا�ضبة من الإجراءات 
عندما تكون م�ضاحلهم ال�ضخ�ضية على املحك، دون م�ضا�ض باملتهمني وعلى نحو يتفق مع 

الإجراءات ذات ال�ضلة املّتبعة يف نظام العدالة اجلنائية الوطني.

• تقدمي امل�ضاعدة املنا�ضبة اإىل ال�ضحايا طوال مدة الإجراءات اجلنائية.

•  التقليل ما اأمكن من م�ضّببات انزعاج ال�ضحايا، وحماية خ�ضو�ضيتهم عند القت�ضاء، و�ضمان 
�ضلمتهم و�ضلمة اأ�رشهم.

• حماية ال�ضحايا من احتمالت التخويف والنتقام.

التي متنح  املرا�ضيم  اأو  الأوامر  تنفيذ  الق�ضايا ويف  الف�ضل يف  التاأخر دون مربر يف  •  تفادي 
تعوي�ضات لل�ضحايا.

من خلل  ال�ضحايا  اإىل  ال�رشورية  والجتماعية  والنف�ضية  والطبية  املادية  امل�ضاعدة  •  تقدمي 
الو�ضائل احلكومية والطوعية والأهلية.

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

133- ول يت�ضنى تاأمني الو�ضول الر�ضمي اإىل العدالة، ب�رشف النظر عن الو�ضع املايل لل�ضحية، ما مل 

 اإذ اإنَّ التمثيل القانوين هو �رشط يف معظم النظم القانونية 
)87(

تن�ضئ الدولة اآليات للم�ضاعدة القانونية،

لكي ي�ضارك ال�ضحايا يف املحاكمة. وكبديل لتوفري امل�ضاعدة القانونية لل�ضحايا، باإمكان الدول اأن تختار 

تعيني �ضخ�ض م�ضاند، ل ي�ضرتط اأن يكون حماميا، مل�ضاعدة املجني عليه )ال�ضحية( يف هذه العملية. وقد 

يكون هذا اخليار اأقل تكلفة للدولة ومنا�ضبا يف النظم الإجرائية التي ل تتيح اإمكانية تدخل ال�ضحايا 

على  احل�ضول  يف  عليه  املجني  امل�ضاند  ال�ضخ�ض  ي�ضاعد  اأن  وميكن  اجلنائية.  الإجراءات  يف  مبا�رشة 

معلومات عن حماكمة اجلناة املزعومني وعن الدعاوى الق�ضائية الإدارية واملدنية التي يُحتمل اأن تنطبق 

على املجني عليه بعينه.

134- واإتاحة اإمكانية م�ضاركة ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية والعرتاف بحقهم يف الّطلع على �ضري 

اإجراءات الق�ضية اأمر ي�ضاعد على اإعادة التوازن اإىل نظام عدالة جنائية ميكن بخلف ذلك اأن يقت�رش 

بحقوقهم  اإعلمهم  يف  ال�ضحايا  حق  ولعّل  الدفاع.  وحقوق  واجلناة  الدولة  بني  العلقة  معاجلة  على 

ل، من الناحية العملية، اأهم الق�ضايا التي ت�ضغل البال.  وبوجود اإجراءات باإمكانهم ال�ضتفادة منها ي�ضكِّ

كرجال ال�رشطة واملر�ضدين  لذا، ينبغي اإلزام الأ�ضخا�ض الذين يحتكون بال�ضحايا يف �ضياق العدالة — 

33 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

للإرهاب،  الت�ضدي  يف  اجلنائية  العدالة  تدابري  ب�ضاأن  اإر�ضادي  كتيِّب  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 
 )86(

ال�ضفحتان 139 و140.

يف فرن�ضا، على �ضبيل املثال، يتلقى �ضحايا الإرهاب امل�ضاعدة من حمام ب�رشف النظر عن اإمكانياتهم املالية )املادة 64 من 
 )87(

اأيلول/�ضبتمرب 2002، ال�ضفحة 14934،  اأيلول/�ضبتمرب 2002، اجلريدة الر�ضمية ال�ضادرة يف 10  خ 9  القانون رقم 2002-1138 املوؤرَّ

الن�ض رقم 1(.



الجتماعيني وحمامي الدفاع واملّدعني العامني والق�ضاة — باإطلع ال�ضحايا على حقوقهم وتوجيههم اإىل 

حيث ي�ضتطيعون احل�ضول على امل�ضاعدة عندما يحتاجون اإليها.

135- وي�ضمل احلق يف احل�ضول على معلومات اإمكانية الو�ضول اإىل معلومات ذات �ضلة بحقوق ال�ضحايا 

املجانية  امل�ضاعدة  على  )كاحل�ضول  املتاحة  والإدارية  الق�ضائية  الآليات  خلل  من  احلق  رد  طلب  يف 

من حمام(، ومعلومات عن مراحل الإجراءات اجلنائية ونتائجها. واحل�ضول على معلومات عن دورهم 

 املحتمل يف نظام العدالة اجلنائية اأمر اأ�ضا�ضي ملمار�ضة هذا الدور، الذي ميكن اأن ي�ضمل اإمكانية التدخل 

يف الإجراءات.

136- ويجب عدم اإهمال الت�ضال املبا�رش لأجهزة الدولة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية اأو باأفراد اأ�رشهم. 

ومن حقوق ال�ضحايا واأ�رشهم حق احل�ضول على معلومات ب�ضاأن الإجراءات التي حتّدد التهامات املوجهة 

اإىل امل�ضتبه فيهم اجلارية ملحقتهم ق�ضائيا. ومن الأمثلة اجليدة على كيفية معاجلة هذه العلقة نظام 

بانتظام  الأُ�رش  يوافون  ال�ضباط  فهوؤلء  املتحدة.  اململكة  يف  املطّبق  املفجوعة  بالأُ�رش  الت�ضال  �ضباط 

باآخر املعلومات عن �ضري التحقيقات وامللحقات الق�ضائية اإىل جانب معلومات اأخرى ذات �ضلة. وقد 

الت�ضال  تي�ضري  على  ومنا�ضبا،  ممكنا  ا�ضتخدامها  كان  حيثما  مبتكرة،  تكنولوجيات  ا�ضتخدام  ي�ضاعد 

بال�ضحايا واأفراد اأ�رشهم. فعلى �ضبيل املثال، ا�ضتخدمت كندا واململكة املتحدة والوليات املتحدة �ضفحات 

�ضبكية يجري حتديثها بانتظام وحممية بكلمات �رش لإبقاء ال�ضحايا املت�رشرين مبا�رشة واأُ�رشهم على علم 

مب�ضتجدات الإجراءات اجلنائية ذات ال�ضلة.

اأفراد  اأو  ال�ضحايا  م�ضاركة  ذلك  يعني  متاحا،  الإجراءات  يف  التدّخل  يف  احلق  يكون  137- وعندما 

اأُ�رشهم يف الإجراءات بال�ضماح بعر�ض اآرائهم و�ضواغلهم والنظر فيها يف املراحل املنا�ضبة من الإجراءات، 

 ويف النظم القانونية الوطنية، قد يتخذ ذلك اإّما �ضكل احللول حمّل املّدعي 
)88(

وبامل�ضاعدة يف اإبراز الأدلة.

العام يف حالت الإجراءات الق�ضائية املقامة مببادرة خا�ضة، واإّما �ضكل م�ضاعدة الّدعاء، اأو حتى �ضكل 

امل�ضاركة كطرف ثالث. وانعدام الت�ضاق هذا لي�ض م�ضكلة بحد ذاته، فاختيار منوذج امل�ضاركة تُراعى فيه 

عادة خ�ضائ�ض النموذج الإجرائي املعتمد يف البلد.

اأ�ضرتاليا وكندا، حيث ل يجوز  العام، مثل  القانون  بلدان  138- وتوجد ممار�ضة مفيدة جدا يف بع�ض 

باأن  لل�ضحايا  املتاح  اخليار  يف  املمار�ضة  هذه  وتتمثل  الق�ضائية،  العملية  يف  كطرف  التدخل  لل�ضحايا 

عن  مبعزل  نظرهم  وجهة  باإبداء  لهم  ي�ضمح  ما  عليهم،  اجلرمية  اأثر  فيها  يو�ضحون  بيانات  يُ�ضدروا 

ال�ضرتاتيجية الّدعائية )وهي �ضمة اأ�ضا�ضية يف النظم التي تاأخذ بنموذج املحاكمة احل�ضورية، ولكن من 

املمكن اأي�ضا اأن تكون م�ضدر اإلهام لنماذج اإجرائية اأُخرى(. ولعّل هذه املمار�ضة هي اأكرث املمار�ضات فعالية 

لإعطاء ال�ضحايا "�ضوتا" مبا�رشا اأثناء الإجراءات اجلنائية. فمن املهم اأن يُ�ضتمع اإىل ال�ضحايا قبل اتخاذ 

القرارات ذات ال�ضلة، مبا يف ذلك القرارات املتعلّقة باإطلق ال�رشاح اأو بقبول امل�ضاومات الق�ضائية، لكي 

يكون لبياناتهم تاأثري فّعال على القرارات.

139- اأّما يف النظم التي تاأخذ بنموذج التحقيق والتحّري، التي ي�ضُعب اأكرث فاأكرث اأن توجد يف �ضكلها 

املجّرد، فكثريا ما يُ�ضمح لل�ضحايا بامل�ضاركة كطرف ثالث يف خمتلف مراحل التحقيق اأو املحاكمة. وعلى 

وجه العموم، ل تكون هذه امل�ضاركة مكتملة اجلوانب اإّل يف الق�ضايا اجلنائية املقامة مببادرة خا�ضة اأو 

عندما يكون املّدعي العام قد قّرر عدم حماكمة اجلاين املزعوم.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية34

بوجه عام، هذا اأي�ضا هو م�ضمون حقوق م�ضاركة ال�ضحايا يف اإطار املحكمة اجلنائية الدولية.
 )88(



اأيِّ حماكمة  يف  الأ�ضخا�ض  يكون جلميع  اأن  ينبغي  القانونية،  امل�ضورة  اإىل  الو�ضول  عن  140- ومبعزل 

فوري.  مرتجم  خدمات  من  باملجان  ال�ضتفادة  يف  احلق  �ضهودا،  اأو  عليهم  مّدعى  كانوا  �ضواء  جنائية، 

ويُعترب هذا جزءا من واجب الدولة اأن تدير نظامها الق�ضائي باإن�ضاف. ويكون من امل�ضت�ضوب اأن تُوّفر 

 الدولة هذه اخلدمة لل�ضحايا واأ�رشهم، ب�رشف النظر عن دورهم ك�ضهود، اآخذة يف العتبار م�ضلحتها يف 

حتقيق العدالة.

141- وجتدر الإ�ضارة اإىل املادة 4 )1( و)2( )اأ( اإىل )ج( واملادة 6 من القرار الإطاري للمجل�ض الأوروبي 

2001. فهذه الأحكام حتّدد التدابري التي يتعنّي اتخاذها على امل�ضتوى الإقليمي ل�ضمان حق ال�ضحايا يف 

احل�ضول على املعلومات يف الإجراءات اجلنائية، اإ�ضافة اإىل حقهم يف امل�ضاعدة القانونية عندما يكون من 

اجلائز لل�ضحايا اتخاذ �ضفة الطرف.

باإقامة  ال�ضماح  املفيد  يكون من  قد  ال�ضحايا،  كبرية من  اأ�رشار مبجموعات  اإحلاق  142- ويف حالت 

دعاوى جماعية اأو باأن ت�ضطلع رابطات بتمثيل ال�ضحايا وطلب النت�ضاف لهم، مثلما حدث يف الأرجنتني 

واإ�ضبانيا.

143- وعلى �ضعيد الوليات الق�ضائية الدولية، فاإنَّ الإطار املعياري للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني 

اإمكانية تدّخل  ليوغو�ضلفيا ال�ضابقة ورواندا، الذي ياأخذ اإىل حد بعيد بنموذج القانون العام، ل يتيح 

باأن  بدوره  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املعياري  الإطار  ويق�ضي  ك�ضهود.  اإّل  الإجراءات  يف  ال�ضحايا 

والنظر  و�ضواغلهم  اآرائهم  بعر�ض  ال�ضخ�ضية،  م�ضاحلهم  تتاأثر  حيثما  عليهم،  للمجني  املحكمة  "ت�ضمح 
حقوق  مع  يتعار�ض  اأو  مي�ّض  ل  نحو  وعلى  منا�ضبة  املحكمة  تراها  الإجراءات  من  مرحلة  اأي  يف  فيها 

للمجني عليهم عر�ض  القانونيني  للممثلني  ويجور  ونزيهة.  اإجراء حماكمة عادلة  املتهم ومع مقت�ضيات 

 
الإثبات.")89( للقواعد الإجرائية وقواعد  الآراء وال�ضواغل حيثما ترى املحكمة ذلك منا�ضبا، وفقا  هذه 

ويف مثال على الولية الق�ضائية املختلطة التي اأخذت �ضمات اإجرائية من القوانني الإجرائية الوطنية، 

 ي�ضمح اإطار الدوائر ال�ضتثنائية يف املحاكم الكمبودية با�ضرتاك املجني عليه يف الإجراءات كطرف مّدع 

باحلق املدين.

املحكمة، وحدة  قلم  للبنان، �ضمن  للمحكمة اخلا�ضة  الأ�ضا�ضي  النظام  اأن�ضاأ  ذلك،  144- وعلوة على 

 وهو ي�ضمح للمجني عليهم بامل�ضاركة يف الإجراءات مع احرتام حقوق املتهم 
)90(

للمجني عليهم وال�ضهود.

م  اإىل ذلك، تنظِّ  واإ�ضافة 
)92(

(، وينّظم تعوي�ضهم.
)91(

)الفرع الثالث، حقوق املّدعى عليهم واملجني عليهم

 )93(
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، �ضمن اأمور اأخرى، م�ضاركة املجني عليهم وحمايتهم.

145- واإ�ضافة اإىل ما تقّدم، تتناول تو�ضية جمل�ض اأوروبا Rec(2006)8، الآنفة الذكر )انظر الفقرة 28(، 

ومذكرتها التف�ضريية، دور اخلدمات العمومية يف هذه العملية، وخ�ضو�ضا دور اأجهزة العدالة اجلنائية. 

حلقوق  الأوروبية  للمحكمة  الق�ضائية  ال�ضوابق  قانون  اإىل  املقام  هذا  يف  خا�ض  بوجه  الإ�ضارة  وينبغي 

35 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

للمحكمة،  الإثبات  وقواعد  الإجرائية  القواعد  اأي�ضا  انظر   .3-68 املادة  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  الأ�ضا�ضي  النظام 
 )89(

القاعدتني 89 و90.

انظر املادة 4-12.
 )90(

النظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اخلا�ضة للبنان، املادة 17.
 )91(

املرجع نف�ضه، املادة 25.
 )92(

عمل بالنظام الأ�ضا�ضي للمحكمة اخلا�ضة للبنان، املادة 28.
 )93(



الإن�ضان، التابعة ملجل�ض اأوروبا. اإذ تعرتف هذه املحكمة باأنه ينبغي اأن يوؤخذ املجني عليهم بعني العتبار 

يف الإجراءات اجلنائية، وكذلك حقهم يف اإقامة دعاوى مدنية للح�ضول، على اأقل تقدير، على جرب رمزي 

 واعرتفت املحكمة اأي�ضا بوجوب ال�ضري يف التحقيقات دون اإبطاء وقيادتها 
)94(

اأو حلماية حقوقهم املدنية.

 وتعرتف املحكمة اأي�ضا 
)95(

ب�رشعة معقولة وباأنَّ ثمة حاجة اإىل التدقيق العام يف التحقيقات اأو نتائجها.

بوجوب اإ�رشاك الأ�رشة املبا�رشة للمجني عليه املتوّفى يف التحقيقات، وذلك بالقدر اللزم حلماية م�ضاحله 

 )96(
امل�رشوعة، واإّل ل ميكن اعتبار التحقيقات "فّعالة".

2- املمار�ضة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر

 
)97(

146- يعرتف امل�رشِّع اجلزائري بحق املجني عليه )الطرف املت�رشِّر( يف حتريك الدعوى اجلنائية.

147- ويجوز للمجني عليه اأن يرفع �ضكوى مكتوبة اإىل جهات اإنفاذ القانون، اأو اإىل النائب العام �ضد 

�ضخ�ض م�ضّمى اأو غري م�ضّمى بخ�ضو�ض اجلرائم املزعومة. ويجوز لوكيل اجلمهورية، تبعا للق�ضية، اأن 

يُحيل ال�ضكاوى والبلغات التي يتلقاها اإىل اجلهات الق�ضائية املخت�ضة بالتحقيق اأو املحاكمة لكي تنظر 

فيها اأو تاأمر بحفظها )بقرار قابل دائما للإلغاء(. ويتعنّي اإبلغ ال�ضحايا على الفور باأيِّ تطّور اإجرائي 

)98(
يتعلّق بق�ضيتهم.

148- والنائب العام م�ضوؤول عن اإحالة املعلومات اإىل املحكمة. ومن اجلائز اأن ي�ضتهل التحقيق النائب 

اأيِّ مرحلة من  )املجني عليه(، يف  املدين  للمّدعي باحلق   ويجوز 
)99(

يُ�ضتهل بدعوى مدنية. اأن  اأو  العام 

مراحل التحقيق، اأن يطلب من قا�ضي التحقيق تلّقي ت�رشيحاته اأو �ضماع �ضاهد اأو اإجراء "معاينة لإظهار 

 )102(
 وميكن اأي�ضا الّدعاء مدنيا يف اأيِّ وقت اأثناء املحاكمة.

)101( ،)100(
احلقيقة".

149- ووفقا للمادة 173 من قانون الإجراءات اجلزائية اجلزائري، يجوز للطرف املّدعي باحلق املدين 

 وبا�ضتطاعة املجني عليه اأن يُعلن 
)103(

الطعن بطريق ال�ضتئناف يف الأوامر ال�ضادرة بعدم اإجراء التحقيق.

اإّدعاءه مدنيا ويطلب التعوي�ض عّما اأ�ضابه من �رشر جّراء اجلرمية، اإّما قبل جل�ضة ال�ضتماع واإّما اأثناءها، 

يف بيان ي�ضّجله امل�ضّجل اأو يُدرج يف نهاية الإفادة.

واملكّملة  املعّدلة  ب�ضيغته  القانونية،  بامل�ضاعدة  املتعلّق   57-71 القانون  من   28 املادة   150- وتن�ض 

تلقائية. ويف هذا  ب�ضورة  قانونية  م�ضاعدة  الإرهابية  الأعمال  مُينح �ضحايا  اأن  بالقانون 09-02، على 
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.Perez v. France, 12 February 2004 )94(

.Finucane v. United Kingdom, 1 July 2003 and Mitimara v. France, 8 June 2004 :انظر على �ضبيل املثال
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ال�ضدد، يُعفى �ضحايا الأعمال الإرهابية من دفع اأتعاب املحامني والكتبة واملوّثــقني، وغريهم. ومُينح حق 

ال�ضتفادة من امل�ضاعدة القانونية املجانية اأي�ضا لـُمعايل املجني عليه.

الأرجنتني

151- ل تن�ض الت�رشيعات الأرجنتينية على حماية حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية حتديدا. ولكّن املواد 

وال�ضهود  ال�ضحايا  تن�ض على حماية حقوق  الأرجنتينية  اجلنائية  الإجراءات  و81 من مدونة  و80   79 

بوجه عام.

تُغّطى لهم  واأن  يُعاملوا باحرتام ووقار؛  اأن  للمادة 79، يكون لل�ضحايا وال�ضهود احلق يف  152- ووفقا 

تكاليف ال�ضتخدام اللزم لو�ضائل النقل؛ واأن حُتمى �ضلمتهم و�ضلمة اأُ�رشهم البدنية واملعنوية؛ واأن يُبلَّغوا 

بنتائج الإجراءات امل�ضاركني فيها؛ واأن ي�ضاركوا يف الإجراءات املطلوبة من م�ضكنهم اإذا كانوا فوق ال�ضبعني 

من العمر اأو حوامل اأو �ضديدي املر�ض. وعلوة على ذلك، تكفل املادة 80 اأن يكون للمجني عليه احلق يف 

اأن يُطلَع على امل�ضارات التي ميكن اأن ي�ضلكها فيما يتعلّق بالإجراءات اجلنائية، وخ�ضو�ضا اإمكانية حتّوله 

اإىل "مّدع باحلق املدين" اأو اأن يح�رش كمّدع (querellante) لكي يكون طرفا يف الإجراءات؛ واأن يُطلَع على 

حالة الق�ضية اأو و�ضع املتهم. واإذا كان املجني عليه دون ال�ضّن القانونية اأو فاقد الأهلية، ي�ضتطيع اجلهاز 

�ض للخطر  الق�ضائي الإذن باأن يرافقه اأثناء الإجراءات اجلنائية �ضخ�ض يحظى بثقته، ما دام ذلك ل يعرِّ

امل�ضلحة يف ك�ضف حقيقة الوقائع اجلاري فح�ضها. واإ�ضافة اإىل ذلك، تق�ضى املادة 81 باإْطلع املجني 

عليهم اأو ال�ضهود على هذه احلقوق مبجّرد اإ�ضعارهم بدورهم يف الإجراءات.

153- واأحد اأهم احلقوق التي تعرتف بها الت�رشيعات الأرجنتينية هو حق املجني عليه يف اأن ي�ضبح طرفا 

يف الإجراءات باعتماده دور املّدعي و/اأو املّدعي باحلق املدين. وكل الدورين من�ضو�ض عليه يف مدّونة 

الإجراءات اجلنائية الأرجنتينية. وجتيز املادة 82، من ناحية، اأن ميار�ض حق التحّول اإىل مّدع اأي �ضخ�ض 

ت�رشر من جرمية خملّة بالنظام العام، مبا يف ذلك اأ�رشة هذا ال�ضخ�ض وممثله القانوين، اأو اأن متار�ضه 

رابطات م�ضّجلة من اأجل ال�ضالح اجلماعي لكي ت�ضارك يف الإجراءات املتعلّقة باجلرائم املرتكبة يف حق 

الب�رشية وجرائم انتهاك حقوق الإن�ضان. وتن�ض املادة 87، من الناحية الأخرى، على حق التحوُّل اإىل مّدٍع 

مدين، وهو ما يعطي املجني عليه احلق يف اأن ي�ضبح طرفا واأن يطالب بجرب الأ�رشار وبالتعوي�ضات التي 

قد تن�ضاأ عن الإجراءات.

دعوى  اجلماعي/اإقامة  التمثيل  الأرجنتينية  اجلنائية  الإجراءات  مدّونة  من   416 املادة  154- وجتيز 

جماعية (unidad de representación)، يف احلالت التي يوجد فيها �ضحايا متعّددون لديهم م�ضلحة 

م�ضرتكة. وتتطلّب هذه الدعوى توافر اخل�ضائ�ض التالية: عدم افرتا�ض وجود م�ضلحة عامة ملجّرد وجود 

�ضحايا متعّددين؛ واأن يقوم بتمثيل هذا الكيان اجلماعي اأحد املّدعني ولي�ض طرفا ثالثا؛ واأن تقام الدعوى 

اجلماعية/التمثيل اجلماعي يف غ�ضون مهلة حمّددة تبداأ عقب انتهاء مرحلة التحقيقات الأولية وحتديد 

موعد اجلل�ضة ال�ضفهية والعلنية.

155- واأخريا، مبا اأنَّ الغر�ض من اإن�ضاء دعوى تقام بتمثيل جماعي هو تنظيم الإجراءات التي توجد فيها 

م�ضلحة م�ضرتكة، فهذا التمثيل اجلماعي قد يتجّزاأ مبجّرد زوال هذه امل�ضلحة امل�ضرتكة )مثلما حدث يف 

ق�ضية رابطة التعاون بني اإ�رشائيل والأرجنتني، AMIA، امل�رشوحة اأدناه(.
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الهجوم  يف  بالتحقيق  تتعلّق  م�ضتمرة  ق�ضية  والأرجنتني  اإ�رشائيل  بني  التعاون  رابطة  156- وق�ضية 

التفجريي على مبنى الرابطة يف عام 1994. وقد ُطبِّق التمثيل اجلماعي على هذه الق�ضية، ما �ضمح 

ملا يزيد على 100 جمٍن عليه مبمار�ضة حقوقهم يف الإجراءات اجلنائية. ولكن نظرا لختلف وجهات 

نظرهم )كالطريقة التي اأجريت بها التحقيقات ب�ضبب ال�ضرتاتيجيات الإجرائية املختلفة(، انق�ضم هذا 

جزءا  الآن  ت�ضّكل  والتي  جماعيا،  متثيل  املمثَّلني  املّدعني  من  احلالية  ال�ضت  املجموعات  اإىل   التمثيل 

من الإجراءات. 

كندا

بامللحقات  التاج(  )حمامي  الدولة  ت�ضطلع  حيث  طرفني،  من  الكندي  اجلنائي  النظام  157- يتاأّلف 

الق�ضائية للأ�ضخا�ض املتهمني. ويجوز اأن يكون للمجني عليهم مركز فيما يتعلّق بطلبات الإّطلع على 

ال�ضجلت املودعة لدى اأطراف ثالثة اأو عند تقدمهم بطلب احل�ضول على بع�ض املعينات على الإدلء 

املدّونة  اأحكام  وتنطبق  اجلنائية.  الإجراءات  يف  اأطرافا  ولي�ضوا  �ضهود  ذلك  بخلف  ولكنهم  بال�ضهادة، 

اجلنائية املتعلّقة ب�ضحايا اجلرمية على �ضحايا الأعمال الإرهابية.

158- وتق�ضي املدّونة اجلنائية باأن تاأخذ املحكمة بعني العتبار "بيان الأثر على ال�ضحية" عند اإ�ضدار 

حكمها على اجلاين وحتديد عقوبته. وي�ضف بيان الأثر على ال�ضحية ال�رشر الذي اأُحلق بال�ضحية اأو 

برنامج خا�ض  يقّررها  التي  الإجراءات  مع  متفقا  البيان  هذا  يكون  اأن  ويجب  تكّبدتها.  التي  اخل�ضارة 

ببيانات الأثر على ال�ضحايا يعيِّنه نائب حاكم جمل�ض املقاطعة. وتلتزم بيانات الأثر على ال�ضحية عادة، 

باملبادئ التوجيهية التالية:

• يُ�ضمح للمجني عليه اأن يتلو بيان الأثر وقت اإ�ضدار احلكم، اإذا اأراد ذلك؛

•  على القا�ضي اأن ي�ضتف�رش قبل فر�ض العقوبة عما اإذا كان املجني عليه قد اأُبلغ بفر�ضة اإعداد 
بيان باأثر اجلرمية عليه؛

اإىل  اأخرى  اأدلة  تقدمي  اأو  بيان  باإعداد  عليه  للمجني  لل�ضماح  التاأجيل  اإمكانية  اإتاحة  •  يجوز 
املحكمة ب�ضاأن اأثر اجلرمية؛

•  يجب اأن تنظر املحاكم وجمال�ض املراجعة يف بيانات الأثر على ال�ضحية عقب اإ�ضدار حكم 
بانعدام امل�ضوؤولية اجلنائية ب�ضبب اخللل العقلي؛

جن  •  يجوز، يف اإجراءات البت فيما اإذا كان ينبغي احلّد من اأهلية اجلاين املحكوم عليه بال�ضَّ
مدى احلياة للإفراج امل�رشوط )البند 745-6، جل�ضات ال�ضتماع(، اأن تكون املعلومات املقّدمة 

من املجني عليه �ضفهية اأو كتابية.

159- وينظر الربملان حاليا يف اإدخال تعديل على املدونة اجلنائية يجيز للمنظمات الأهلية تقدمي بيانات 

بالأثر على املجتمع املحلي. واملنظمة الأهلية غري معّرفة حاليا يف الت�رشيعات.

جن مدى احلياة، تطلب املدونة اجلنائية  160- ول�ضمان تزويد املجني عليهم باملعلومات عن عقوبات ال�ضَّ

من القا�ضي اأن ي�رشِّح ر�ضميا ول�ضالح ال�ضحايا الذين جنوا بحياتهم اأنه يجوز للجاين املدان بالقتل العمد، 

جن مدى احلياة، اأن يقّدم طلبا بتخفي�ض عدد ال�ضنوات التي يجب اأن يق�ضيها يف  وقد ُحكم عليه بال�ضَّ
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ال�ّضجن حتى يتاأّهل لتقدمي طلب اإىل املحكمة ملنحه اإفراجا م�رشوطا، بعد ق�ضائه من مدة العقوبة 15 عاما 

على الأقل. واإ�ضافة اإىل ذلك، يجوز، يف اإجراءات البّت فيما اإذا كان ينبغي احلّد من اأهلية اجلاين املحكوم 

املعلومات  تكون  اأن  ال�ضتماع(،  جل�ضات   ،6-745 )البند  امل�رشوط  للإفراج  احلياة  مدى  جن  بال�ضَّ عليه 

املقّدمة من املجني عليه �ضفهية اأو كتابية، وفق ما يراه املجني عليه منا�ضبا.

161- ويعرتف قانون الإ�ضلحيات والإفراج امل�رشوط باأنَّ ل�ضحايا الإجرام دورا مهما يوؤدونه يف نظام 

للإ�ضلحيات  الحتادية  العملية  يف  امل�ضاركة  فر�ضة  لل�ضحايا  القانون  هذا  ويتيح  اجلنائية.  العدالة 

عن  معّينة  معلومات  على  احل�ضول  طلب  يف  احلق  امل�ضّجلني  ال�ضحايا  يعطي  كما  امل�رشوط،  والإفراج 

اجلاين الذي اأذاهم واحلق يف يُْطلعوا على بع�ض القرارات التي تتخذها دائرة ال�ضجون الكندية وعلى كل 

قرارات جمل�ض الإفراج امل�رشوط الكندي.

مديرون  ال�ضحايا،  اإىل  املقّدمة  اخلدمات  برنامج  خلل  من  الكندية،  ال�ضجون  دائرة  162- ولدى 

وموظفون معنيون باخلدمات املقّدمة اإىل ال�ضحايا ي�ضطلعون بتفاٍن مب�ضوؤولية اإدارة مهّمة توفري املعلومات 

واخلدمات ل�ضحايا املجرمني مبوجب الولية الق�ضائية الحتادية. وعلى دائرة ال�ضجون الكندية، ف�ضل 

عن ذلك، واجب قانوين بجمع املعلومات ذات ال�ضلة عن اجلناة من م�ضادر متنّوعة، مبا فيها املحاكم 

وال�رشطة. واإذا كان املجني عليه قد قّدم بيانا باأثر اجلرمية عليه وقت النطق باحلكم، كان لزاما على 

دائرة ال�ضجون اأن حت�ضل على ن�ضخة منه. ويجب ا�ضتخدام هذه املعلومات للأغرا�ض التالية:

• امل�ضاعدة يف تقييم خطر اجلاين واحتياجاته الربناجمية بوجه عام؛

• اتخاذ قرارات ب�ضاأن م�ضتوى الأمن املوؤ�ض�ضي اللزم حلماية املجتمع؛

• البّت فيما اإذا كان ينبغي الإفراج عن اجلاين على اأ�ضا�ض الغياب املوؤقت اأو للعمل.

163- وتوؤخذ املعلومات عن املجني عليه يف العتبار اأي�ضا عندما تقّدم دائرة ال�ضجون تو�ضية اإىل جمل�ض 

الإفراج امل�رشوط ب�ضاأن ما اإذا كان ينبغي منح اجلاين اإفراجا م�رشوطا، كاإخلء �ضبيله بعد تعّهده بالعودة.

164- ويف غياب بيان للأثر على ال�ضحية، واإذا اأراد املجني عليه ذلك، ميكن اأن يُعّد اأحد �ضباط الإفراج 

امل�رشوط تقييما جمتمعيا. والتقييم املجتمعي هو تقرير يت�ضّمن معلومات ت�ضاعد على ر�ضد تقّدم اجلاين. 

ويجوز للمجني عليهم، ف�ضل عن ذلك، اأن يقّدموا اإىل دائرة ال�ضجون اأو جمل�ض الإفراج امل�رشوط، يف اأيِّ 

وقت، مواد مكتوبة تكون ذات �ضلة بحالة اجلاين.

165- ول تقوم دائرة ال�ضجون وجمل�ض الإفراج امل�رشوط باإطلع املجني عليهم تلقائيا على حالة اجلاين. 

عليهم  املجني  بع�ض  لأنَّ  الطلب،  عند  اإّل  املعلومات  هذه  اإعطاء  عدم  على  القانون حتديدا  ين�ض  اإذ 

يف�ضلون عدم تلقي اأيِّ معلومات اإ�ضافية عن اجلاين. وميكن اأن يطلب املجني عليه معلومات عما يلي:

• اجلرم الذي اأدين به اجلاين واملحكمة التي اأدانته؛

• متى بداأ نفاذ العقوبة ومدتها؛

•  مواعيد التاأهل واملراجعة فيما يخ�ض الإذن للجاين بالغياب املوؤقت بدون ُمرافق والإفراج 
النهاري امل�رشوط والإفراج الكامل امل�رشوط.
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املوظفون  )اأو  الكندية  ال�ضجون  دائرة  مفوَّ�ض  قرر  اإذا  املعلومات  من  مزيد  عن  الك�ضف  166- وميكن 

املفوَّ�ضون( اأو رئي�ض جمل�ض الإفراج امل�رشوط اأنَّ م�ضلحة املجني عليه تفوق بو�ضوح ما ميكن اأن ينتج عن 

هذا الك�ضف من اقتحام خل�ضو�ضية اجلاين: وميكن اأن ت�ضمل هذه املعلومات ما يلي:

• مكان ال�ّضجن الذي يق�ضي فيه اجلاين مدة عقوبته؛

•  املوعد، اإن ُوجد، الذي �ضيفرج فيه عن اجلاين للغياب املوؤّقت مع مرافق اأو بدون مرافق، اأو 
للعمل، اأو اإفراجا م�رشوطا اأو بحكم القانون؛

• موعد اأيِّ جل�ضة ا�ضتماع لأغرا�ض املراجعة من ِقبَل جمل�ض الإفراج امل�رشوط؛

•  اأيَّ �رشوط مفرو�ضة على الإفراج عن اجلاين للغياب املوؤّقت مع مرافق اأو بدون مرافق، اأو 
للعمل، اأو اإفراجا م�رشوطا اأو بحكم القانون؛

•  املكان الذي �ضيتجه اإليه اجلاين عند الإفراج عنه لأيِّ غياب موؤقت اأو للعمل اأو اإفراجا موؤقتا 
اأو بحكم القانون، وما اإذا كان اجلاين �ضيقرتب من حمل اإقامة املجني عليه اأثناء �ضفره اإىل 

ذلك املكان؛

• ما اإذا كان اجلاين حمتجزا، واإن مل يكن فلماذا؛

•  ما اإذا كان اجلاين قد طعن بطريق ال�ضتئناف يف قرار جمل�ض الإفراج املوؤقت، ونتيجة ذلك الطعن.

167- وتتقا�ضم احلكومة الحتادية وحكومات املقاطعات والأقاليم امل�ضوؤولية عن معاجلة �ضواغل �ضحايا 

اجلرمية وعن دورهم يف نظام العدالة اجلنائية.

168- وين�ضّب الرتكيز يف م�ضوؤولية احلكومة الحتادية جتاه �ضحايا اجلرمية على ما يلي: اإ�ضلح اأحكام 

نة اجلنائية وقانون الإ�ضلحيات والإفراج امل�رشوط؛ و�ضيا�ضة  القانون اجلنائي املت�ضلة بال�ضحايا يف املدوَّ

جمل�ض الإفراج امل�رشوط التي ت�ضمح للمجني عليهم بتقدمي وعر�ض بيانات اأثر اجلرمية عليهم يف جل�ضات 

ونة اجلنائية يف  ال�ضتماع اخلا�ضة بالإفراج امل�رشوط؛ واملحاكمة على اجلرائم املن�ضو�ض عليها يف املدَّ

اإقليم اليوكون والأقاليم ال�ضمالية الغربية واإقليم نونافوت، وتوفري امل�ضاعدة يف املحكمة للمجني عليهم 

وال�ضهود؛ وتقدمي م�ضاعدة حمدودة اإىل الكنديني الذين يُوؤَذون يف اخلارج؛ والولية امل�ضتمرة امل�ضندة اإىل 

مركز ال�ضيا�ضات املتعلّقة مب�ضائل ال�ضحايا، مبا يف ذلك اإدارة �ضندوق ال�ضحايا. 

"عني  مبثابة  لتكون  �ضة  خم�ضّ كوحدة  ال�ضحايا  مب�ضائل  املتعلّقة  ال�ضيا�ضات  مركز  اأُن�ضئ  169- وقد 

التي تراقب جميع اإ�ضلحات القانون اجلنائي وتطوير �ضيا�ضات العدالة اجلنائية، مما تعود  ال�ضحايا" 

امل�ضائل  اإزاء  مّت�ضق  نهج  اتباع  ل�ضمان  اأخرى  اإدارات احتادية  مع  ولتتعاون  العدل،  وزارة  اإىل  م�ضوؤوليته 

املتعلّقة بال�ضحايا. ويت�ضاور املركز مع ال�ضحايا واملحامني عنهم وموّفري اخلدمات لهم، ومع غريهم من 

العاملني يف نظام العدالة اجلنائية للوقوف على امل�ضائل التي تبعث على القلق واإبلغها للم�ضوؤولني عن 

تطوير ال�ضيا�ضات واإ�ضلح القانون اجلنائي. ويعمل املركز عن كثب مع املقاطعات والأقاليم التي لها دور 

اأ�ضا�ضي يف اإقامة العدل وتوفري اخلدمات لل�ضحايا، ويدعم �ضبكة مديري دوائر خدمة ال�ضحايا. واإ�ضافة 

اإىل ذلك، يجري املركز بحوثا، وميوِّل الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية، ويُنّمي املعلومات العامة، ويرعى م�ضاريع 

خا�ضة )كا�ضتخدام التكنولوجيا لتزويد ال�ضحايا باملعلومات، على �ضبيل املثال(، ويرعى الأ�ضبوع الوطني 

للتوعية بال�ضحايا، ويدير �ضندوق ال�ضحايا )انظر الفقر 177(.

ر دائرة ال�ضجون وجمل�ض الإفراج امل�رشوط  170- ومبوجب قانون الإ�ضلحيات والإفراج امل�رشوط، توفِّ

تاأّهله  اأُدين بها، ومواعيد  التي  للمجني عليهم، عند الطلب، معلومات معّينة، كا�ضم اجلاين، واجلرمية 
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ال�ضحايا  ويزّودان  لل�ضحايا  اخلدمات  من  عددا  واملجل�ض  الدائرة  من  كل  ر  ويوفِّ امل�رشوط.  للإفراج 

الإفراج  جمل�ض  قرارات  من  ن�ضخة  على  احل�ضول  مثل،  ال�ضحايا،  فبا�ضتطاعة  باملعلومات.  امل�ضّجلني 

باأثر  بيانا  يقّدموا  واأن  امل�رشوط،  بالإفراج  اخلا�ضة  ال�ضتماع  جل�ضات  يح�رشوا  واأن  الوطني،  امل�رشوط 

اجلرمية عليهم. ويُ�ضّكل املكتب الوطني ل�ضوؤون ال�ضحايا، التابع لإدارة ال�ضلمة العامة يف كندا، موردا 

الوطني  املكتب  ل  ويُ�ضغِّ الحتادية.  بالإ�ضلحيات  املتعلّقة  امل�ضائل  يف  والدعم  املعلومات  يوّفر  مركزيا 

ل�ضوؤون ال�ضحايا خطا هاتفيا جمانيا ميكن اأن ي�ضتخدمه ال�ضحايا للت�ضال باملكتب من اأيِّ مكان يف كندا 

اإدارة ال�ضجون وجمل�ض الإفراج املوؤقت للإجابة عن  اأو الوليات املتحدة الأمريكية؛ ويعطي اإحالت اإىل 

ا�ضتف�ضارات معّينة؛ ويكفل مراعاة منظور ال�ضحية يف و�ضع ال�ضيا�ضات الوطنية؛ ويُعّد منتجات اإعلمية 

ري اخلدمات لل�ضحايا وعموم النا�ض. لتعميمها على ال�ضحايا وعلى موفِّ

171- ويُعنى مكتب اأمني املظامل الحتادي ل�ضحايا اجلرمية، الذي اأن�ضئ عام 2007، برتويج الو�ضول اإىل 

الربامج واخلدمات احلكومية القائمة، وي�ضتعر�ض ال�ضواغل املتعلّقة بعدم المتثال للقانون اأو ال�ضيا�ضات 

املرعية )كاأحكام قانون الإ�ضلحيات والإفراج امل�رشوط، على �ضبيل املثال(، وحتديد امل�ضائل امل�ضتجدة 

والنظمية التي توؤّثر �ضلبا على �ضحايا اجلرمية. ويجوز لأمني املظامل اأن يُقّدم تو�ضيات بخ�ضو�ض اأمور 

معّينة اإىل وزير العدل اأو وزير ال�ضلمة العامة، تبعا للم�ضاألة. ويتعنّي على اأمني املظامل اأن يقّدم تقارير اإىل 

وزير العدل ويكون م�ضوؤول اأمامه، ولكنه يعمل على م�ضافة من الإدارات الحتادية امل�ضوؤولة عن امل�ضائل 

املتعلّقة ب�ضحايا اجلرمية.

172- وتقدمي اخلدمات اإىل ال�ضحايا هو م�ضوؤولية حكومات املقاطعات والأقاليم يف املقام الأول. وقد 

اأقام كل من املقاطعات والأقاليم دوائر خدمات لل�ضحايا لتلبية احتياجاتهم. ولكّن هذه الدوائر ل يّتبع 

كلها منوذجا واحدا. فبع�ضها يوّفر خدمات يف اإطار ال�رشطة )وهي خدمات توّفر وقت ارتكاب اجلرمية، 

)وهي خدمات  املحكمة  اإطار  اأو خدمات يف  ال�رشطة(  مع  تعمل  التي  ال�ضحايا  دوائر خدمة  وتوفرها 

ت�ضاعد املجني عليهم وال�ضهود اأثناء الإجراءات الق�ضائية(، بينما توّفر دوائر اأخرى خدمات نظمية، ما 

يكفل ا�ضتمرارية اخلدمات يف نظام العدالة اجلنائية برمته. وتختلف اخلدمات املحددة املوّفرة لل�ضحايا 

ولكنها ت�ضمل ما يلي: توفري املعلومات؛ والدعم والإحالة اإىل اجلهة املخت�ضة؛ وامل�ضورة الق�ضرية الأمد؛ 

وحت�ضري املجني عليه جلل�ضات املحكمة ومرافقته اإليها؛ وامل�ضاعدة يف اإعداد بيانات الأثر على ال�ضحية؛ 

واملعلومات املتعلّقة بالإ�ضلحيات.

ر بكلتيهما كل معلومات احلكومة الحتادية  173- ولغتا كندا الر�ضميتان هما الإنكليزية والفرن�ضية، وتُوفَّ

تُبذل  وباملثل،  الأقليات.  بلغات  الإمكان  املعلومات واخلدمات بقدر  ر  تُوفَّ اإىل ذلك،  واإ�ضافة  وخدماتها. 

اجلهود يف املقاطعات والأقاليم لتوفري الدعم واخلدمات ل�ضحايا اجلرمية بلغات خمتلفة، بالقدر الذي 

ت�ضمح به املوارد املتاحة.

174- وتدار برامج امل�ضاعدة القانونية يف كندا اإفراديا لدى كل من املقاطعات والأقاليم. ويف الإجراءات 

تتكّفل  ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  ماليا.  بها  اجلديرين  املتهمني  للأ�ضخا�ض  القانونية  امل�ضاعدة  تتاح  اجلنائية، 

بع�ض الوليات الق�ضائية بالنفقات القانونية لل�ضحايا املحتاجني اإىل امل�ضاعدة يف طلبات الّطلع على 

اأنه  بالذكر  واجلدير  اجلنائية.  الإجراءات  �ضياق  يف  تن�ضاأ  التي  ثالثة،  اأطراف  لدى  املودعة  ال�ضجلت 

ل  وبالتايل  اجلنائية  الإجراءات  يف  قانوين  مركز  ال�ضحايا  لدى  لي�ض  جدا،  حمدودة  ظروف  با�ضتثناء 

يحتاجون اإىل متثيل قانوين م�ضتقل.

اأنحاء كندا منظمات غري حكومية عديدة تدافع عن �ضحايا الإجرام وتوّفر لهم  175- وتوجد يف كل 

الدعم. وقد فعلت منظمتان وطنيتان رئي�ضيتان الكثري ل�ضالح �ضحايا الأعمال الإرهابية.
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املنظمة الأوىل هي التحالف الكندي ملكافحة الإرهاب (C-CAT)، وهو هيئة غري حزبية داعية تتاألف من 

مواطنني كنديني ما بني �ضحايا اأعمال اإرهابية واأخ�ضائيني يف مكافحة الإرهاب واأفراد اآخرين ملتزمني 

احلوار  يف  وا�ضرتكت   2004 عام  منذ  تعمل  وهي  الإرهاب.  اخلا�ضة مبكافحة  كندا  �ضيا�ضات  بتح�ضني 

الوطني حول الإرهاب والأمن الوطني. 

176- اأما املنظمة الثانية فهي مركز املوارد الكندي ل�ضحايا الإجرام، وهو جمموعة غري ربحية داعمة 

اأجرى  وقد  العدالة.  نظام  فعلية يف  اإ�ضلحات  واإجراء  نفوذها خلدمة م�ضاحلهم  وت�ضتخدم  لل�ضحايا 

املركز بحوثا وم�ضاورات ب�ضاأن احتياجات �ضحايا الأعمال الإرهابية.

177- ويجوز للمنظمات غري احلكومية اأن تقّدم اإىل احلكومة الحتادية طلبات لتمويل م�ضاريع من اأجل 

اإجراء بحوث وم�ضاورات اأو لإن�ضاء خدمات جديدة من اأجل �ضحايا الإجرام حيثما وجدت ثغرات. وعلى 

وزارة  ال�ضحايا يف  املتعلّقة مب�ضائل  ال�ضيا�ضات  يديره مركز  الذي  ال�ضحايا  يقّدم �ضندوق  املثال،  �ضبيل 

العدل منحا وتربعات من اأجل امل�ضاريع التي ت�ضّجع على ا�ضتحداث نُُهج جديدة، وتعّزز فر�ض الو�ضول 

الوعي  تزيد  و/اأو  اإحالة،  �ضبكات  اإن�ضاء  على  وتعمل  اخلدمات،  موّفري  بقدرات  وترتقي  العدالة،  اإىل 

باخلدمات املتاحة ل�ضحايا الإجرام واأ�رشهم. ويتيح هذا التمويل للمنظمات غري احلكومية اإمكانية اإجراء 

بحوث وم�ضاورات قيِّمة دعما لأهدافها جتاه �ضحايا الإجرام. ويجوز للمنظمات احلكومية التي تعمل يف 

م�ضائل تتعلّق حتديدا ب�ضحايا الأعمال الإرهابية اأن تتقّدم بطلب مثل هذا التمويل. ويجوز للمنظمات 

غري احلكومية اأي�ضا اأن تقّدم اإىل حكومات املقاطعات طلبات لتمويل امل�ضاريع.

كولومبيا

برتكيزه  و�ضمانها  ال�ضحايا  حقوق  حماية  الأرا�ضي  واإعادة  ال�ضحايا  حماية  قانون  178- ي�ضتهدف 

العدالة؛ و)ج( احلق  الوقوف على احلقيقة؛ و)ب( احلق يف  )اأ( حق  اأ�ضا�ضية هي؛  على ثلثة جوانب 

واأقربائهم واملجتمع  اأنَّ لل�ضحايا  الوقوف على احلقيقة  اأ�ضا�ضي، يُق�ضد بحق  يف جرب ال�رشر. وب�ضكل 

ويُتوّخى  ال�ضحية.  بها حقوق  انتهكت  التي  الكيفية  معرفة احلقيقة عن  يُنتزع يف  ول  يُنق�ض  ل  حقا 

ويتمّثل احلق  الت�رشيع اجلديد.  تنفيذ هذا  لل�ضحايا جزءا من  التاريخية  الذاكرة  بناء  يكون  اأن  اأي�ضا 

اإىل  توؤدي  فّعالة  حتقيقات  واإجراء  العدالة  اإىل  ال�ضحايا  و�ضول  تي�ضري  الدولة  واجب  يف  العدالة  يف 

الوقوف على هوية امل�ضوؤولني عن انتهاك حقوق الإن�ضان وخرق القانون الإن�ضاين الدويل والقب�ض عليهم 

وحماكمتهم ومعاقبتهم، وتو�ضيح احلقائق، وتوفري جرب ق�ضائي منا�ضب لل�ضحايا. واأخريا، يُق�ضد باحلق 

يف جرب ال�رشر حق ال�ضحايا يف احل�ضول على جرب منا�ضب وفّعال للأ�رشار بجوانبه الفردية واجلماعية 

التاأهيل والرت�ضية و�ضمانات   واملادية واملعنوية والرمزية، وذلك من خلل رد احلق والتعوي�ض واإعادة 

بعدم التكرار.

نة الإجراءات اجلنائية، اأن  179- واإ�ضافة اإىل ما تقّدم، يتعنّي على الدولة، مبوجب املادة 11 من مدوَّ

نة. ويُعّدد احلكم ذاته اأي�ضا حقوقا  تكفل و�ضول ال�ضحايا اإىل العدالة، على النحو املن�ضو�ض عليه يف املدوَّ

اأخرى لل�ضحايا، بو�ضفها امتدادا حلق الو�ضول اإىل العدالة، وهي:

احلق يف اأن يُعاملوا باإن�ضانية ووقار طيلة فرتة الإجراءات؛ )...( )اأ( 

احلق يف اأن يُ�ضتمع اإليهم ويف تي�ضري م�ضاهمتهم يف جمع الأدلة؛ )د( 
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بحماية  �ضلة  ذات  معلومات  العامة،  بال�ضلطات  لهم  ات�ضال  اأول  من  تلّقيهم،  احلق يف  )هـ( 

م�ضاحلهم، ويف معرفة احلقيقة عن الوقائع املتعلّقة بظروف اجلرمية التي كانوا �ضحيتها؛

احلق يف اأن توؤخذ م�ضاحلهم بعني العتبار يف �ضياق اأيِّ قرار تقديري ب�ضاأن امللحقة  )و( 

الق�ضائية الفعلية ملرتكب اجلرمية؛

احلق يف اإعلمهم بالقرار النهائي ب�ضاأن امللحقة اجلنائية، ويف اللجوء اإىل قا�ضي التحقيق  )ز( 

(juez de control de garantías)، ويف تقدمي طعن اأمام القا�ضي (juez de conocimiento) عند 
النطباق؛

 (incidente de الكامل  باجلرب  الدفع  واأثناء  احلكم  اأثناء  امل�ضاعدة  تلّقي  يف  احلق  )ح( 

بحكم  تعيينه  يجوز  حمام  قبل  من  ذلك،  العدالة  م�ضلحة  اقت�ضت  اإذا   ،reparación integral)
من�ضبه؛

احلق يف تلّقي م�ضاعدة كاملة (asistencia integral) ل�ضرتداد العافية؛ )ط( 

احلق يف تلّقي م�ضاعدة جمانية من مرتجم حتريري اأو فوري يف حال جهل اللغة الر�ضمية  )ي( 

اأو ا�ضتحالة فهمها.

180- وهذه احلقوق الإجرائية موؤّكدة اأي�ضا يف القانون 2005/975، الذي ي�ضتهدف معاجلة النـزاعات 

الداخلية امل�ضلحة وو�ضع نهاية لها باإبقاء ال�ضحايا م�ضرتكني يف الإجراءات.

فرن�ضا

181- يتوّقف العرتاف يف فرن�ضا بوجود مكان فعلي ل�ضحايا الأعمال الإرهابية يف الإجراءات اجلنائية 

امل�ضاعدة  وفعالية  بحقوقهم،  الكاملة  ومعرفتهم  العدالة،  اإىل  بو�ضولهم  املحيطة  الظروف  على  اأي�ضا 

الق�ضائية والطبية والنف�ضية املقّدمة اإليهم.

الق�ضائية  ال�رشطة  �ضباط  ي�ضطلع  اجلنائية،  الإجراءات  مدونة  من  املادة 1-53  لأحكام  182- ووفقاً 

ووكلوؤها مب�ضوؤولية اإعلم املجني عليهم، بوجه خا�ض، بحقهم:

• يف احل�ضول على تعوي�ض عّما حلقهم من �رشر؛

• ويف اإقامة دعوى مدنية، اإذا كان مكتب النائب العام قد اأقام دعوى عامة، اأو اأُقيمت با�ضتدعاء 
اجلاين مبا�رشة للمثول اأمام املحكمة املخت�ضة، اأو برفع �ضكوى اإىل النائب العام؛

• واإذا اأراد املجني عليه اإقامة دعوى مدنية، ففي تلّقي امل�ضاعدة من حمام يختاره بنف�ضه اأو، عند 
الطلب، من حمام يعيِّنه لهذا الغر�ض رئي�ض اجلمعية العمومية لنقابة املحامني يف الولية الق�ضائية 

املخت�ضة، ويتحّمل املجني عليه عندئذ التكاليف ما مل يكن م�ضتوفيا ل�رشوط ال�ضتفادة من الدعم 

الق�ضائي اأو م�ضتفيدا من التاأمني الق�ضائي؛

اأو من رابطة  اأو اأكرث من الهيئات العامة،  • ويف تلّقي امل�ضاعدة من دائرة اخلدمة يف واحدة 
معتمدة لدعم ال�ضحايا.
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183- ويحق ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ال�ضتفادة بخدمات حمام لأنهم موؤّهلون لتلّقي م�ضاعدة قانونية، 

 )104(
ب�رشف النظر عن حالتهم القت�ضادية.

ت�رشين   9 يف  الكبري"  اخلتم  "حامل  عن  ال�ضادر  التعميم  عليها يف  من�ضو�ض  ال�ضحايا  184- وحقوق 

الأول/اأكتوبر 2007 بالرقم JUS J 07 90 006 C ب�ضاأن حقوق ال�ضحايا يف اإطار املحاكمة اجلنائية وتنفيذ 

 وهي:
)105(

هذه احلقوق،

اأثناء التحقيق، احلق يف: 	•  

اأن يُطلعوا على منهجية اإقامة الدعوى املدنية من بداية التحقيق؛   

واأن يُطلعوا على اإجراءات متابعة ال�ضكوى املدنية؛   

واأن يُحالوا اإىل رابطات دعم ال�ضحايا.   

واأثناء جل�ضة ال�ضتماع، احلق يف: 	•  

   اأن تتاح لهم اإمكانية ح�ضور اجلل�ضة، ب�رشف النظر عّما اإذا كانوا �ضيح�رشونها 

بو�ضفهم مّدعني باحلق املدين اأم ل؛

واأن يكونوا م�ضحوبني يف اجلل�ضة مُبرافق.   

الهند

185- وفقا للمادة 154)1( من مدونة الإجراءات اجلنائية الهندية )لعام 1973(، يُحّرك املجني عليه اآلية 

العدالة اجلنائية عموما بتقدمي معلومات اإىل ال�رشطة، ويُتوّقع من ال�رشطة عندئذ اأن توثِّق ال�ضكوى كتابة. 

ولئن كان يجوز للمجني عليه اأن يقّدم التما�ضا اإىل احلكومة لتعيني مّدع عام خا�ض لق�ضية معّينة، عمًل 

باملادة 24)8( من مدونة الإجراءات اجلنائية، فاملدّونة ل تن�ض على جواز م�ضاركة املجني عليه اأو املبلِّغ 

اأو حماميهما م�ضاركة مبا�رشة يف املحاكمة. وباملثل، حت�رش املادة 9 من قانون البيِّنة )لعام 1972( تدّخل 

فه على املتهم اأو على الأ�ضياء املادية املت�ضلة بالق�ضية، عند النطباق. املجني عليه يف تعرُّ

اإندوني�ضيا

عليهم  املجني  بحق  عليهم،  واملجني  ال�ضهود  بحماية  املتعلّق   ،2006/13 رقم  القانون  186- يعرتف 

اإطار الإجراءات  اأو مبعلومات يف  اإىل العدالة ب�ضفتهم �ضهودا. ويف �ضياق الإدلء بال�ضهادة  يف الو�ضول 

اجلنائية، يجوز لل�ضهود و/اأو املجني عليهم اأن يتلّقوا م�ضورة قانونية. ولهم احلق يف اأن يُطلَعوا على �ضري 

الق�ضايا وعلى القرارات الق�ضائية. اأّما يف �ضياقات اأُخرى، فاحلق يف تلّقي امل�ضورة القانونية مل يُنّظم بعد.

187- ويف النظام القانوين الإندوني�ضي، تكون جل�ضات املحاكم بوجه عام علنية، با�ضتثناء احلالت املتعلّقة 

ال�ضهود  فيهم  ي�ضتطيع اجلميع، مبن  ذلك،  وبناًء على  اأخرى حمّددة.  بق�ضايا جنائية  اأو  اأ�رشية  بجرائم 
 

و/اأو املجني عليهم، اأن يح�رشوا جل�ضة من جل�ضات املحكمة واأن يتلّقوا معلومات عن الق�ضية. ولكن من 

اجلائز اأن يحظى املجنى عليهم مبزايا معّينة يف تلّقي املعلومات والتحديثات ب�ضاأن الإجراءات وقرارات 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية44

خ 9 اأيلول/�ضبتمرب 2002، اجلريدة الر�ضمية ال�ضادرة يف 10 اأيلول/ انظر املادة 65 من القانون رقم 2002-1138 املوؤرَّ
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�ضبتمرب 2002، ال�ضفحة 14934، الن�ض 1.
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املحكمة. اإذ ير�ضل اإليهم املوظفون القانونيون املعنيون اأو ال�ضلطات املعنية ر�ضائل ر�ضمية تعلّمهم بامل�ضائل 

ذات ال�ضلة، بح�ضب طلبهم. وعلى �ضعيد الواقع العملي، نّفذت ال�رشطة الوطنية الإندوني�ضية هذه املزية، 

بناًء على طلب ال�ضهود و/اأو املجني عليهم، باإبقائهم على علم ب�ضري الإجراءات. ومن احلقوق الأخرى 

لل�ضهود و/اأو املجني عليهم، حق الّطلع على �ضجلت الإجراءات يف اأيِّ مرحلة من املراحل )الإجراءات 

ال�ضابقة للتحقيق، واإجراءات التحقيق، وامللحقة، واملحاكمة(، بينما ل ي�ضمح للعموم بتلّقي معلومات اإّل 

اأثناء اإجراءات املحاكمة.

بل  الإجراءات اجلنائية،  قانونيا يف  املجني عليهم ممّثلني  يكون  الإندوني�ضي، ل  للت�رشيع  188- ووفقا 

ميّثل حقوقهم و�ضواغلهم املّدعون العامون التابعون للدولة، وهم املوظفون املاأذون لهم مبلحقة الق�ضايا 

اجلنائية وحتديد القانون املنطبق على الق�ضية املرفوعة اأمام املحكمة.

اأمامها.  �ضهادتهم  املحكمة من خلل  قرارات  التاأثري يف  الإرهابية  الأعمال  189- وبا�ضتطاعة �ضحايا 

الق�ضية. واملعلومات  ال�ضخ�ضية بخ�ضو�ض  اآرائهم  باإبداء  لهم  ي�ضمح  الأدلة. ول  �ضهادتهم مبثابة  وتُعترب 

التي يوّفرها املجني عليه ب�ضفته �ضاهدا ل تعترب بيانا بالأثر مما له تاأثري مبا�رش على قرارات املحكمة. 

ا�ضتهلل  القانون وطلب  اإنفاذ  اأحد موظفي  الأفعال الإجرامية لدى  الإبلغ عن  ويجوز للمجني عليهم 

اإجراءات قانونية. وفيما يتعلّق بق�ضايا الأعمال الإرهابية، يجوز لل�رشطة اأن ت�رشع يف الإجراءات ال�ضابقة 

للتحقيقات ويف التحقيقات ذاتها دون حاجة اإىل بلغ اأو طلب من املجني عليهم.

كينيا

190- جتيز املادة 329 من قانون الإجراءات اجلنائية الكيني اإ�ضدار بيانات الأثر على ال�ضحية، لي�ض 

بل  باحلكم،  النطق  عند  العتبار  بعني  لياأخذها  للقا�ضي  معلومات  لتوفري  فر�ضة  باعتبارها  فح�ضب 

باعتبارها ت�ضمح اأي�ضا للمجني عليه بالإعراب عن املعاناة التي �ضّببتها له اجلرمية وما ترّتب عليها من 

عواقب مالية.

191- وقد جعل الد�ضتور الكيني الو�ضول اإىل العدالة اأ�ضهل على جميع املواطنني )مبن فيهم ال�ضحايا(. 

وي�ضمح للمتقا�ضني اأن ي�ضتعينوا مبحامني على ح�ضاب الدولة. ويعترب املّدعي العام التابع للدولة ممّثل 

لل�ضحايا. وميكن اأن تتبّنى الرابطات با�ضم اأع�ضائها ق�ضايا تتعلّق باأيِّ م�ضاألة ذات م�ضلحة عامة.

املواطنني يف احل�ضول على  اأي�ضا حق جميع  الد�ضتور  بها  يعرتف  التي  الأ�ضا�ضية  192- ومن احلقوق 

معلومات، وخ�ضو�ضا من كان منهم م�ضرتكا يف اإجراءات جنائية.

منغوليا

قانون  من   3-42 للمادة  وفقا  هي،  اجلنائية  املحاكمة  اأثناء  ممّثله  اأو  عليه  املجني  حقوق  193- اإنَّ 

الإجراءات اجلنائية املنغويل، كما يلي: 

• اأن يكون لديه حمامي دفاع؛

• اأن يعر�ض اأدّلة؛

• اأن يقّدم عري�ضة ب�ضاأن �رشورة حتليل الأدلة؛

• اأن ي�ضارك يف جل�ضات املحكمة؛

• اأن يوّجه اأ�ضئلة اإىل املّدَعى عليه وال�ضهود واخلرباء؛
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العام  التحري واملحقق واملّدعي  •  اأن يطعن بطريق ال�ضتئناف يف ت�رشفات وقرارات �ضابط 
واملحكمة؛

• اأن يتحّدث بلغته الأم اأو يُديل ب�ضهادته بلغة معروفة وي�ضتعني مبرتجم حتريري اأو فوري؛

• اأن يُلّم بكل مواد الق�ضية عند اكتمالها؛

• اأن يطالب بتعوي�ضه عن اخل�ضائر التي تكّبدها جّراء اجلرمية املرتكبة؛

•  اأن ي�ضتن�ضخ املر�ضوم الق�ضائي عند التربئة اأو فر�ض العقوبة املرتّتبة على احلكم بالإدانة واأن 
يقّدم �ضكوى من خلل اإجراءات طعن ومراجعة؛

•  اأن يُلّم باملواد املت�ضلة بال�ضكاوى اأو الحتجاجات املقّدمة من اأطراف ثالثة اأُخرى بخ�ضو�ض 
اأحد قرارات املحكمة، ويوّفر تعليلت؛

م اعرتا�ضات اإىل �ضابط التحّري واملحّقق واملّدعي العام واملرتجم التحريري واملرتجم  •  اأن يقدِّ
الفوري والقا�ضي وممّثل املواطنني واأمني اجلل�ضة الق�ضائية.

194- وفيما يتعلّق بالتمثيل، يجيز القانون ذاته اأن تكون لأفراد اأ�رشة جمٍن عليه لقي حتفه جراء ارتكاب 

جرمية ما اأو اأ�ضبح عدمي الأهلية بحكم القانون، اأو لأقرب اأقربائه، نف�ض احلقوق املذكورة اأعله.

تفاديهم  اأو  املجني عليهم م�ضوؤولية جنائية يف حال رف�ضهم  الإجراءات اجلنائية  ل قانون  195- ويُحمِّ

 واإ�ضافة اإىل ذلك، تن�ض املادة 42-5 على واجبات 
)106(

عمدا الإدلء ب�ضهادتهم، اأو اإدلئهم ب�ضهادة زور.

املجني عليه التي ت�ضمل ما يلي:

• املثول عندما يُ�ضتدعى من قبل �ضابط التحّري اأو املحّقق اأو املّدعي العام اأو املحكمة؛

• الإدلء ب�ضهادة �ضادقة بخ�ضو�ض ق�ضية ما؛

• احلفاظ على �رشية اأيِّ م�ضتندات يّطلع عليها وتكون متعلّقة باإحدى الق�ضايا؛

• اإطاعة الأوامر الق�ضائية اأثناء الإجراءات اجلنائية.

بريو

لت املادة 57 من  196- بعد مرور عدة عقود، ومتهيدا لبدء نفاذ النظام الإجرائي اجلديد يف بريو، ُعدِّ

مدونة الإجراءات اجلنائية يف عام 2004 باملر�ضوم الت�رشيعي 959، ما اأّدى اإىل تو�ضيع �ضلحيات الطرف 

املّدعي باحلق املدين واأن�ضطته يف الإجراءات اجلنائية لت�ضمل ما يلي: 

• عر�ض الوقائع املفقدة للأثر يف الإجراءات؛
• عر�ض و�ضائل للتحقيق والإثبات؛

• امل�ضاركة يف اأعمال التحقيق والإثبات؛
• امل�ضاركة يف جل�ضة املحاكمة؛

• اإقامة دعوى بال�ضتئناف للح�ضول على التعوي�ضات التي ين�ض عليها القانون؛

• توجيه طلبات حلماية احلقوق وامل�ضالح امل�رشوعة للمّدعي باحلق املدين؛

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية46

انظر املادة 42-6 من قانون الإجراءات اجلنائية املنغويل.
 )106(



•  طلب امل�ضاركة يف الإجراءات املتعلّقة بفر�ض اأو تعديل اأو متديد اأو اإنهاء تدابري تكون ق�رشية 
اأو مقّيدة للحقوق وتوؤّثر، بطريقة اأو باأخرى، على اجلرب املدين وم�ضلحته امل�رشوعة يف نتائج 

الدعوى وفعاليتها فيما يتعلّق بنطاق تدّخلها؛

•  اأن ي�ضمل ن�ضاط املّدعي باحلق املدين امل�ضاركة يف تو�ضيح ملب�ضات اجلرمية ودور مرتكبها اأو 
امل�ضرتك يف ارتكابها، وامل�ضاركة اأي�ضا يف حتديد التعوي�ضات املدنية. ول يجوز للمّدعي باحلق 

املدين اأن يطلب فر�ض عقوبات جنائية اأو الإ�ضارة اإليها؛

•  يوؤذن للمّدعي باحلق املدين اأن يعنّي حماميا جلل�ضة املحاكمة واأن يح�رش هذه اجلل�ضة. ويكون 
ح�ضورهما اإلزاميا عندما توافق عليه الدائرة اجلنائية.

بولندا

197- تن�ض املواد 53 اإىل 58 من مدّونة الإجراءات اجلنائية البولندية على الإجراء املتعلّق مب�ضاركة 

املجني عليه يف الإجراءات الق�ضائية بو�ضفه مّدعيا عاما اإ�ضافيا، اإىل جانب املّدعي العام اأو عو�ضا عنه، 

يف بع�ض الق�ضايا املرفوعة من النيابة العامة. ومتّكن املواد 59 اإىل 61 املجني عليه من اإقامة دعوى على 

اجلاين، ب�ضفته مّدعيا خا�ضا. 

198- وامل�ضاركة الر�ضمية كطرف ممكنة اأي�ضا اإذا قّرر النائب العام الن�ضحاب من الإجراءات اجلنائية، 

تقّرر فيها  التي  املّدعي اخلا�ض. ويف احلالت  اأن ي�ضطلع بدور  للمجني عليه  ففي هذه احلالة يجوز 

املحكمة رف�ض املطالبات املدنية )املطالبة بالإذعان(، يجوز للمجني عليه اإقامة دعوى يف املحكمة املدنية.

اإ�ضبانيا

واأن  الإجراءات،  يف  ي�ضاركوا  اأن  ما  جرمية  من  للمت�رّشرين  الإ�ضباين  الق�ضائي  النظام  199- يجيز 

اجلنائية  الإدانة  يلتم�ضوا  واأن  مدنية،  دعاوى  واإقامة  ق�ضائية  مبلحقات  ال�ضطلع  ويحاولوا  يطلبوا 

للجاين املزعوم ويطلبوا جرب الأ�رشار التي حلقتهم. واإ�ضافة اإىل ذلك، ت�ضطلع النيابة العامة، بو�ضفها 

الد�ضتور  من   124 املادة  حتددها  حمائية  بوظيفة  اجلنائية،  الإجراءات  يف  ال�ضحايا  عن   حمامية 

قانون  من   1-773 املادة  تاأكيد  بذلك  وتعيد  العام،  للنائب  الت�رشيعي  القانون  من  و10-3   1 واملادتان 

الإجراءات اجلنائية. واملّدعي العام ملزم باإقامة دعاوى مدنية، بالإ�ضافة اإىل الدعاوى اجلنائية، بهدف 

جرب ما حلق ب�ضحايا اأيِّ جرمية من اأ�رشار، ح�ضب القت�ضاء.

200- ويجوز للمجني عليه اأن ي�ضبح طرفا يف الإجراءات اجلنائية وفقا للمادة 101 من قانون الإجراءات 

اجلنائية، التي جتيز لكل املواطنني الإ�ضبان اأن يقيموا دعوى جنائية وفقا ملقت�ضيات القانون. وتوؤّيد هذا 

القانون  من   1-19 واملادة  اجلنائية  الإجراءات  قانون  من   270 واملادة  الد�ضتور  من   125 املادة  احلكم 

الت�رشيعي لل�ضلطة الق�ضائية.

201- واإىل جانب اإمكانية ممار�ضة اإقامة هذه الدعوى اجلماعية، يُخَطر الطرف املت�رّشر من اجلرمية 

 وباأنه ُمعًفى 
)107(

)املجني عليه(، ما اأن تكون هناك دعوى ق�ضائية مفتوحة، باإمكانية ح�ضوره كطرف فيها،
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انظر املادة 109 من قانون الإجراءات اجلنائية.
 )107(

انظر املادة 281 من قانون الإجراءات اجلنائية.
 )108(



 يف احلالت التي ميار�ض فيها الّدعاء اجلنائي؛ ويجب اإبلغه بكل احلقوق املن�ضو�ض 
)108(

من تقدمي كفالة

عليها يف القوانني الواجبة التطبيق )مبا يف ذلك احلق يف جرب ال�رشر( وبحقه يف تعيني حمام اأو بحقه يف 

اأن يُعنيَّ له حمام اإذا كان يحق له تلّقي م�ضاعدة قانونية؛ وبحقه يف اأن يُْطلَع على �ضري الق�ضية، وباأنه اإذا مل 

يظهر يف الق�ضية ومل يتنازل عن حقه يف اإقامة دعوى مدنية اأو مل يحتفظ بهذا احلق ف�ضيمار�ضه املّدعون 

 
)109(

العامون.

202- ومع ذلك، ي�ضتطيع املجني عليه الظهور يف الإجراءات اجلنائية يف وقت لحق، وميلأ بذلك، عند 

اإجراءات الدعوى يف املرحلة  العام مبلحقة الدعوى، عندما تكون  النطباق، ثغرة عدم قيام املّدعي 

املتو�ضطة، وفقا لأحكام املادتني 782-2 و800-5 من قانون الإجراءات اجلنائية. ومن حق املجني عليه 

اأثناء  املتخذة  بالقرارات  اإخطارات  يتلّقى  اأن  حقه  من  اأنَّ  كما   
)110(

ومكانها، املحاكمة  يُبلَّغ مبوعد  اأن 

يُنطق به يف ختام  باأيِّ حكم  اإبلغ املجني عليه  واأخريا، يجب   
)111(

توؤّثر على �ضلمته. الإجراءات وقد 

 )112(
الإجراءات.

203- ويحق ل�ضحايا الأعمال الإرهابية الذين ل ميلكون موارد مالية اأن يح�ضلوا على م�ضاعدة قانونية 

 )113(
فورية وجمانية.

204- ويحّث قراُر املجل�ض الأوروبي الإطاري لعام 2001 الدوَل الأع�ضاَء على تهيئة الظروف للمجني 

�ضماع  اأجل  الغر�ض، من  ارتكاب اجلرمية مبا�رشة، م�ضتخدمة لذلك  ب�ضهاداتهم بعد  يُدلوا  عليهم لكي 

ال�ضهود املقيمني يف اخلارج، الأحكام املتعلّقة بالجتماع بوا�ضطة الفيديو والجتماع عرب الهاتف الواردة 

يف املادتني 10 و11 من التفاقية املتعلّقة بامل�ضاعدة املتبادلة يف امل�ضائل اجلنائية بني الدول الأع�ضاء 

تت�ضّمن  ر�ضائل  الإ�ضباين  العام  النائب  واأ�ضدر   .2000 اأيار/مايو   29 املربمة يف  الأوروبي،  الحتاد  يف 

)التعليمات  اجلنائية  املحاكمات  لإدارة  الفيديو  بوا�ضطة  الجتماع  نظام  ا�ضتخدام  بخ�ضو�ض  تعليمات 

2002/1 املوؤرَّخة 7 �ضباط/فرباير(، وبخ�ضو�ض اأعمال اإجرائية معّينة )التعليمات 2002/3 املوؤرَّخة 1 

اآذار/مار�ض(.

ال�ضويد

 
)114(

205- تن�ض مدّونة الإجراءات اجلنائية ال�ضويدية، فيما يتعلّق بالتمثيل القانوين ل�ضحايا الإجرام،

ر لـ "املجني عليه" يف جرمية ما متثيل قانوين يف  على اأنه عندما يبداأ التحقيق يف ق�ضية ما، يجب اأن يُوفَّ

التحقيق يف جرائم معّينة، "مع مراعاة احلالة ال�ضخ�ضية للمجني عليه وظروف اأخرى ميكن الفرتا�ض 

 ووفقا للمادة 3 من القانون ذاته، يتعنّي على املمّثل 
)115(

فيها وجود حاجة قوية لهذا التمثيل القانوين".

القانوين للمجني عليه اأن يرعى م�ضالح املجني عليه وي�ضانده وي�ضاعده. وعليه اأي�ضا اأن يُِعني املجني عليه 

وميّثله اأو ميّثل ق�ضيته عند مطالبته بتعوي�ض مايل من املّدعى عليه لأ�ضباب ت�ضتند اإىل اجلرمية مو�ضع 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية48

انظر املادة 771-1 من قانون الإجراءات اجلنائية.
 )109(

انظر املادة 785-3 من قانون الإجراءات اجلنائية.
 )110(

انظر املادة 109-4 بالقرتان باملادة 57 من قانون الإجراءات اجلنائية.
 )111(

انظر املادتني 789-4 و792-4 من قانون الإجراءات اجلنائية.
 )112(

من اجلدير بالذكر اأنه ما مل يثبت الفتقار اإىل املوارد املالية، يتحّمل املجني عليه اأتعاب املحامي.
 )113(

.Lag (1988:609) om målsägandebiträde القانون
 )114(

.Lag (1988:609) om målsägandebiträde انظر املادة 1 )3( من القانون
 )115(



الدعوى. ومع ذلك، ل ميكن اأن يكون التعوي�ض املايل للمجني عليه الهدف الوحيد من العمل الذي يقوم 

به املمّثل القانوين.

جمهورية تنـزانيا املتحدة

206- يكفل الد�ضتور التنـزاين الو�ضول اإىل العدالة جلميع الأفراد الذين ي�ضعرون اأنَّ حقوقهم انتُهكت. 

ودور املجني عليهم يف الق�ضايا اجلنائية هو دور �ضهود عاديني. وهم لي�ضوا اأطرافا يف الإجراءات اجلنائية 

ر لهم التمثيل القانوين. ولي�ض من حقهم بالتايل اأن يوفَّ

هولندا

نة الإجراءات اجلنائية  207- يحتل قانون "تريوي" اخلا�ض بال�ضحايا لعام 1992 ف�ضل م�ضتقل يف مدوَّ

مدونة  يف  اأُدرج   ،2005 عام  ويف  املت�رّشر.  الطرف  ب�ضفتهم  اجلرمية  �ضحايا  حقوق  يتناول  الهولندية 

 )116(
ح فيه املجني عليه اأثر اجلرمية عليه. الإجراءات اجلنائية البيان ال�ضفهي الذي يو�ضِّ

بداأ نفاذه يف عام 2011، مدّونة الإجراءات  الذي  لعام 2009،  ال�ضحايا  َعّدل قانون حقوق  208- ثّم 

�ضا حلقوق املجني عليه ودوره. وهو مينح املجني عليه، اإ�ضافة اإىل ذلك،  اجلنائية، ويت�ضّمن ف�ضل خم�ضّ

 )117(
حقوقا اإجرائية �ضمن غريها.

اململكة املتحدة

لي�ضوا  وهم  اجلنائية.  وويلز  اإنكلرتا  قانونية يف حماكم  �ضخ�ضية  وال�ضهود  عليهم  للمجني  لي�ض    -209

ممثَّلني قانونيا يف املحكمة. ولكن توجد بع�ض ال�ضتثناءات من ذلك:

•  امللحقة الق�ضائية اخلا�ضة — با�ضتطاعة املجني عليه اأو اأ�رشته اإقامة دعوى خا�ضة يف معظم 
اجلرائم اجلنائية يف اإنكلرتا وويلز.

•  حيثما يطلب الدفاع الّطلع على اأنواع معّينة من ال�ضجلت ال�رشية املتعلّقة باملجني عليه اأو 
ال�ضاهد )كتاريخ حالته النف�ضية، مثل(، يجوز اأن مُيثَّل املجني عليه اأو ال�ضاهد متثيل قانونيا 

يف اجلل�ضة املعقودة للبّت فيما اإذا كان ينبغي الأمر بذلك الّطلع.

بالإرهاب  املتعلّقة  املتحدة  اململكة  قوانني  الق�ضائية مبوجب  امللحقات  اأنَّ  بامللحظة  210- واجلدير 

 
)118(

تقت�ضي موافقة النائب العام، اإذا بدا اأنَّ اجلرم قد يكون متعلّقا كلّيا اأو جزئيا ب�ضوؤون دولة اأجنبية.

)119(
وموافقة النائب العام مطلوبة اأي�ضا للملحقات الق�ضائية يف جرائم الكراهية العن�رشية واملتفّجرات.

211- وامللحقة الق�ضائية مبوجب قوانني اململكة املتحدة املتعلّقة بالإرهاب، على جرم ل يتعلّق ب�ضوؤون 

 دولة اأجنبية، ت�ضتلزم موافقة مدير النيابات العامة. وملنح املوافقة، يجب اأن يكون مدير النيابات العامة 

املتهم  باإدانة  واقعي  احتمال  هناك  ليكون  الأدلة  من  يكفي  ما  بوجود  قناعة  على  العام  النائب  و/اأو 

49 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

انظر املادة 302 من مدّونة الإجراءات اجلنائية الهولندية.
 )116(

انظر، على �ضبيل املثال، املادتني 51)اأ( و288)اأ( من مدّونة الإجراءات اجلنائية الهولندية.
 )117(

انظر املادة 117 من قانون الإرهاب لعام 2000، واملادة 19 من قانون الإرهاب لعام 2006.
 )118(

انظر املادة 27 من قانون النظام العام ل�ضنة 1986، واملادة 7 من قانون املواد املتفّجرة لعام 1883.
 )119(



باجلرمية اأو اجلرائم املن�ضوبة اإليه. ويجب اأي�ضا اأن يكونا على قناعة من اأنَّ هذه امللحقة تخدم امل�ضلحة 

العامة. واإذا منحت املوافقة فمن �ضبه املوؤّكد اأن ت�ضطلع بهذه امللحقة دائرة الّدعاء امللكية.

212- واأحكام هذه املوافقة حتدُّ فعليا من نطاق امللحقة اخلا�ضة يف ق�ضايا الإرهاب. فعندما ترفع 

دعوى خا�ضة تتعلّق بجرم ل ي�ضتلزم املوافقة )كالقتل العمد، مثل(، يكون من حق دائرة الّدعاء امللكية اأن 

تتوىّل الدعوى ولها اأن توقفها اأو ت�ضري فيها.

213- ول يوجد يف اإنكلرتا وويلز اتفاق تفاو�ضي ر�ضمي على تخفيف العقوبة (plea bargaining)؛ ومع 

ذلك، يجوز ملّدعى عليه يواجه اتهامات متعّددة اأن يعر�ض التفاو�ض على بع�ضها دون البع�ض الآخر. ويف 

اأيٍّ منهما ولكّن القرار النهائي ب�ضاأن مقبولية  اآراء  اأ�رشته وتُ�ضمع  اأو  يُ�ضت�ضار املجني عليه  هذه احلالة، 

التفاق التفاو�ضي يظّل مرتوكا لدائرة الّدعاء امللكية.

214- واإذا تعنّي على املجني عليه اأو ال�ضاهد اأن يُديل ب�ضهادته يف حماكمة جنائية، ميكن اتخاذ تدابري 

ب�ضيطة وعملية لتعريفه باملحكمة وجعل الوقت الذي �ضيم�ضيه فيها اأقل اإجهادا. وكثريا ما تُّتخذ ترتيبات 

لكي يدخل املجني عليه املحكمة من باب م�ضتقل وينتظر يف غرفة م�ضتقلة. وت�ضتعني كل املحاكم اأي�ضا 

بون على  بخدمات منظمة غري حكومية، هي منظمة خدمة ال�ضهود. ويعمل يف هذه املنظمة متطّوعون مدرَّ

 ولدى �ضعبة 
)120(

نظام املحاكم يتحّدثون اإىل املجني عليهم وال�ضهود لطماأنتهم ويوّفرون معلومات عملية.

د ال�ضهود مب�ضورة ومعلومات مماثلة وتُطمئنهم قبل  مكافحة الإرهاب بدورها وحدة للعناية بال�ضهود تزوِّ

جل�ضة املحكمة.

ط ذاكرته من بيانه الكتابي قبل الإدلء بال�ضهادة. ومن اجلائز اأثناء اإدلئه  215- ويجوز لل�ضاهد اأن ين�ضِّ

 )121(
بال�ضهادة اأن ي�ضمح له القا�ضي بتن�ضيط ذاكرته مرة اأخرى من بيانه.

216- ومن حق املجني عليهم و/اأو اأ�رشهم اأن يتلّقوا حتديثات منتظمة عن �ضري الق�ضية كما يحق لهم )يف 

الق�ضايا املنا�ضبة( اأن ي�ضتفيدوا بخدمات اأحد �ضباط الت�ضال بالأ�رش. ويف حال وقوع عمل اإرهابي ينجم 

عنه حادث وفاة، يكون جزء من رد فعل ال�رشطة الأويل هو تبنيُّ هوية ال�ضحايا واأ�رشهم. ثم تُعنيِّ ال�رشطة، 

 وي�ضطلع �ضابط الت�ضال بالأ�رش بعدد 
)122(

بعد تبنيُّ هويتهم، واحدا اأو اأكرث من �ضباط الت�ضال بالأ�رش.

من الوظائف ي�ضمل، على �ضبيل املثال ل احل�رش، ما يلي:

• توفري معلومات للأ�رشة مبوافاتها بتحديثات منتظمة؛

•  معاجلة اأيِّ خماوف و�ضواغل قد تنتاب الأ�رشة بخ�ضو�ض �ضلمتها، وتي�ضري احلماية اإذا لزم 
الأمر؛

• اإ�ضداء امل�ضورة املنا�ضبة للأ�رشة؛

• حماية الأ�رشة من اأيِّ تطّفل من و�ضائط الإعلم يكون غري جماز؛

• تي�ضري الو�ضول اإىل اخلدمات الطبية وخدمات الدعم يف حالة احتياج الأ�رشة اإليها.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية50

www.victimsupport.org.uk/help%20 التايل:  املوقع  ال�ضهود ملّخ�ضة يف  توّفرها منظمة خدمة  التي  قائمة اخلدمات 
 )120(

.for%20witnesses

www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/ :انظر املادة 139 من قانون العدالة اجلنائية لعام 2003 يف املوقع ال�ضبكي التايل
 )121(

.section/139

www. :للّطلع على دور �ضابط الت�ضال بالأ�رش، انظر توجيهات "رابطة كبار �ضباط ال�رشطة" يف املوقع ال�ضبكي التايل
 )122(

.acpo.police.uk/document/criminaljustice/2009/200909CJUFLO01.pdf



•  يظّل �ضابط الت�ضال بالأ�رش يوّفر املعلومات وامل�ضورة وامل�ضاعدة لل�ضحايا واأ�رشهم طيلة مدة 
التحقيقات التي جتريها ال�رشطة واأّي ملحقة ق�ضائية تليها.

217- واأثناء املحاكمة، ت�ضتخدم �ضعبة مكافحة الإرهاب و�ضائل خمتلفة لإبقاء املجني عليهم واأ�رشهم على 

علم باآخر التطّورات. وقد ا�ضتُخدمت بع�ض التدابري ذات ال�ضلة اأثناء املحاكمات التي اأعقبت التفجريات 

التي �ضهدتها لندن يف 7 متوز/يوليه 2005.

تفجريات ال�ضابع من متوز/يوليه 2005 يف لندن

اأودت التفجريات التي �ضهدتها لندن يف 7 متوز/يوليه 2005 بحياة 52 �ضخ�ضا واأ�ضابت كثريين اآخرين بجراح. وبعد 

رين الأربعة الذين لقوا حتفهم يف التفجريات(. ذلك، اتُّهم ثلثة اأ�ضخا�ض بالتاآمر لإحداث التفجريات )مع املفجِّ

ومل تندرج اأ�رش ال�ضحايا املفجوعة اآنذاك �ضمن تعريف "ال�ضحايا" الوارد يف "خمطط الهتمام بال�ضحايا" )ولكن 

ر على الفور، نظرا ملا حظيت  مثل هذه الأ�رش اأ�ضبح يندرج الآن �ضمن تعريف "ال�ضحايا" اجلديد(. ومع ذلك، تَقرَّ

به هذه الق�ضية من اهتمام �ضعبي واإعلمي وما �ضببته من دمار على ال�ضعيد الفردي، اأنَّ من املنا�ضب تنفيذ خمطط 

الهتمام بال�ضحايا. ونتيجة لذلك، ما اأن ُعرفت هويات الأ�رش حتى عوملت كما لو كانت من ال�ضحايا، فُعنيِّ لها 

بهذه  املتاأّثرة  الأ�رش  امللكية مبمّثلي خمتلف  الّدعاء  دائرة  واجتمع حمامي  بالأ�رش،  بالت�ضال  معني  �رشطة  �ضابط 

التفجريات.

و�ُضلِّم اأي�ضا باأنَّ تقرير ًمن هم بال�ضبط ال�ضحايا واأ�رش ال�ضحايا لي�ض بالأمر ال�ضهل. وكان هناك اإدراك، على �ضبيل 

املثال، باأثر مثل هذه احلادثة على خدمات الطوارئ. فالذين اأْجلَوا م�رشح احلادث رمبا ل يكونون �ضحايا يف حدود 

اأو التوجيه اجلديد(، ولكن قد تن�ضاأ لديهم م�ضائل طويلة الأمد  التعريف )الوارد يف خمطط الهتمام بال�ضحايا 

حتتاج اإىل اهتمام. ورئي اأنَّ من ال�رشوري اإدراك ح�ضا�ضياتهم، مع الت�ضليم بعدم وجود بنية ر�ضمية لهذا الأمر.

ويف املحاكمة نف�ضها، مل يُ�ضتدَع اأيُّ �ضاهد عيان ليُديل ب�ضهادته يف املحكمة، بل �ُضلِّمت �ضهاداتهم يف �ضكل بيان وَقِبل 

الدفاع بها. وت�ضمح الإجراءات اجلنائية يف حال ت�ضليم بيانات كتابية باأن تُتلى هذه البيانات على املحكمة، اإذا وافق 

كل الّدعاء والدفاع على ذلك. لذا، مل تكن ثمة حاجة للنظر يف اتخاذ تدابري خا�ضة.

وكانت اإحدى املبادرات الأ�ضا�ضية امل�ضتخدمة يف هذه املحاكمة هي اإقامة حمكمة عن بعد يف مدينة اأُخرى مع اإتاحة 

اإمكانية الو�ضول اإليها جلميع ال�ضحايا واأ�رشهم. وقد اأقيمت هذه املحكمة وعوملت كما لو كانت حمكمة حقيقية 

 بال�ضوت وال�ضورة من 
ّ
بجميع املقايي�ض، وُزوِّدت بكاتب حمكمة )م�ضت�ضار قانوين( يف املوقع. وكان هناك بّث حي

لتمكني اجلميع من م�ضاهدة ما  اأجهزة عر�ض  املتهمون يحاكمون فيها. وو�ضعت عدة  التي كان  الفعلية  املحكمة 

يحدث. وخ�ضعت اأعمال املحكمة للمراقبة الدقيقة ل�ضمان اأّل ت�ضاهد املحكمة املقامة عن بعد من وقائع جل�ضات 

املحكمة الفعلية �ضوى الأجزاء التي كان �ضرياها ال�ضحايا واأ�رشهم لو اأنهم ح�رشوا املحكمة الفعلية. وكان �ضباط 

الت�ضال بالأ�رش حا�رشين اأي�ضا.

ومّكنت هذه املبادرة ال�ضحايا واأ�رشهم من م�ضاهدة ما كان يحدث يف املحكمة الفعلية و�ضاعدت يف حجبهم عن 

لطبيعة  نظرا  منا�ضبة  اعتربت  ولكنها  مرتفعة  املالية  التكلفة  وكانت  فيه.  املرغوب  غري  الإعلم  و�ضائط  اهتمام 

الق�ضية.

اأُن�ضئ موقع �ضبكي موؤّمن وحممي بكلمة �رش من اأجل ال�ضحايا واأ�رشهم. وكان الغر�ض  اإذ  واتُّخذت مبادرة اأخرى 

منه متكني الذين مل يكن با�ضتطاعتهم الذهاب اإىل املحكمة الفعلية اأو الإفرتا�ضية من متابعة �ضري الق�ضية يوما بيوم 

وم�ضاهدة ما يتقرر القيام به يف اليوم التايل.
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الوليات املتحدة الأمريكية

218- ي�ضتند نظام العدالة اجلنائية يف الوليات املتحدة اإىل منوذج املحاكمة احل�ضورية، ووفقا لذلك ل 

يُعترب �ضحايا الإجرام "طرفا" يف الإجراءات. ولكن، يف عام 2005، �ضدر قانون حقوق �ضحايا اجلرمية 

الذي يعطي �ضحايا اجلرمية املرتكبة يف حق الحتاد ثمانية حقوق واجبة التنفيذ اأثناء امللحقة الق�ضائية. 

بحقوقهم.  املطالبة  طريقه  عن  ي�ضتطيعون  حمام  اجلنائية  الق�ضية  يف  ال�ضحايا  ميثِّل  اأن  املمكن  ومن 

واحلكومة ل تدفع اأتعاب هذا املحامي، ولكنها تقّدم منحا اإىل م�ضتو�ضفات غري ربحية توّفر متثيل جمانيا 

لل�ضحايا. وبا�ضتطاعة احلكومة اأي�ضا املطالبة بحقوق ال�ضحايا.

 وهذه 
)123(

219- وحقوق �ضحايا اجلرمية يف املحاكم الحتادية مدرجة يف قانون حقوق �ضحايا اجلرمية.

احلقوق هي:

احلق يف احلماية املعقولة من املّتهم؛  )1(

احلق يف تلّقي اإ�ضعار معقول ودقيق وح�ضن التوقيت باأيِّ جل�ضة علنية تعقدها املحكمة اأو   )2(

اأيِّ جل�ضة للإفراج امل�رشوط تتعلّق باجلرمية التي وقعوا �ضحيتها، اأو باأيِّ حالة يُخلى فيها �ضبيل 

املتهم اأو يلوذ فيها املتهم بالفرار؛

احلق يف اأّل يُ�ضتبعدوا من اأيِّ جل�ضة علنية من هذا القبيل، ما مل تقّرر املحكمة، بعد تلّقي   )3(

اأدّلة وا�ضحة ومقنعة، اأنَّ من �ضاأن �ضهادة املجني عليه اأن تتغرّي جوهريا اإن هو �ضمع �ضهادة اأخرى 

يف هذه اجلل�ضة؛

اأيِّ جل�ضة علنية تعقدها املحكمة املحلية وتتعلّق  يُ�ضمعوا بقدر معقول يف  اأن  احلق يف   )4(

باإخلء �ضبيل اأو باجلواب على الدعوى اأو بالنطق باحلكم اأو اأيِّ جل�ضة متعلّقة بالإفراج امل�رشوط؛

احلق املعقول يف الجتماع اإىل حمامي احلكومة يف الق�ضية؛  )5(

احلق يف اجلرب الكامل وال�رشيع وفقا ملا ين�ض عليه القانون؛  )6(

)جمموعة   "Survivors’ Group" با�ضم  تُعرف  امللكية مبنظمة  تقّدم، اجتمع حمامي دائرة الّدعاء  اإىل ما  واإ�ضافة 

الناجني(، وهي منظمة غري حكومية ت�ضاعد الناجني من الكوارث، وقد اأ�ضدت امل�ضورة اإىل جمموعة الناجني من 

تفجريات ال�ضابع من متوز/يوليه. و�رشح املحامي دور دائرة الّدعاء امللكية واأقام نظاما لإنذار ال�ضحايا واأ�رشهم 

م�ضّبقا عندما يكون من املزمع تقدمي اأدلة يحتمل اأن تغرّي جمرى الق�ضية )كمقطع الفيديو الأخري الذي �ضوهد فيه 

اأحد ال�ضحايا وهو ي�ضتقل قطار الأنفاق قبل النفجار الذي اأودى بحياتهم(.

فرتة  وطوال  مبا�رشة  احلادث  عقب  معلومات  على  احل�ضول  يريدون  واأ�رشهم  ال�ضحايا  اأنَّ  العملية  هذه  واأّكدت 

التحقيق واملحاكمة.
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احلق يف اإجراءات خالية من اأيِّ تاأخري غري معقول؛  )7(

احلق يف تلّقي معاملة مّت�ضمة بالإن�ضاف والحرتام لكرامة املجني عليه وخ�ضو�ضيته.  )8(

220- وللمجني عليهم يف حالت الأعمال الإرهابية، بوجه عام، نف�ض حقوق املجني عليهم يف احلالت 

املحكمة  اأمام  بحقوقهم  العرتاف  فيها  يلتم�ضون  طلبات  يقّدموا  اأن  عليهم  املجني  وباإمكان  الأخرى. 

وباإمكانهم اأن يطلبوا اإىل حمكمة ال�ضتئناف اأن تاأمر املحكمة البتدائية بالعرتاف بحقوق املجني عليهم 

ما مل تعرتف بها املحكمة البتدائية. وباإمكان املجني عليهم اأي�ضا اأن يرفعوا �ضكاوى على املّدعني العامني 

وغريهم من موظفي وزارة العدل الذين يتخلّفون عن توفري هذه احلقوق، وميكن تاأديب هوؤلء املوظفني 

اإذا ُقبلت �ضكوى املجني عليهم.

221- ويجوز للمجني عليه اأن يُقّدم اإفادات اأمام املحكمة اإّما كتابيا واإّما �ضفهيا. وغالبا ما يريد املجني 

بها على  �ضيحكم  التي  العقوبة  القا�ضي  يقّرر  اأن  النطق باحلكم قبل  اإليهم يف جل�ضة  يُ�ضتمع  اأن  عليهم 

املّدعى عليه. واإ�ضافة اإىل اأقوال املجني عليه، ت�ضتعر�ض املحكمة اأي�ضا تقريرا �ضابقا للنطق باحلكم يعّده 

مكتب مراقبة ال�ضلوك. ويت�ضّمن هذا التقرير فرعا عن اأثر اجلرمية املرتكبة على املجني عليه يُعرف 

ببيان الأثر على ال�ضحية.

222- وتقوم وزارة العدل باإبلغ معظم املجني عليهم باآخر تطّورات الق�ضايا بوا�ضطة نظام اآيل لإبلغ 

ال�ضحايا يُ�ضدر خطابات ور�ضائل اإلكرتونية. وتوجد اأي�ضا �ضفحة �ضبكية مركزية ي�ضتطيع املجني عليهم 

�ضة لل�ضحايا.  زيارتها للوقوف على حالة الق�ضايا. وتكون للق�ضايا الكربى اأحيانا �ضفحاتها ال�ضبكية املخ�ضّ

وعندما يوجد يف ق�ضية ما اأعداد كبرية من ال�ضحايا ول تّت�ضع قاعة املحكمة ل�ضتيعابهم جميعا، ميكن 

يف بع�ض الأحيان بّث وقائع اجلل�ضات عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة لكي ي�ضاهدوها.

223- ولدى الوليات املتحدة اأي�ضا قوانني ت�ضمح ل�ضحايا اجلرمية باإقامة دعاوى مدنية على اجلناة. 

وتوجد قوانني خا�ضة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ت�ضمح لهم مبقا�ضاة املنظمات الإرهابية والبلدان التي 

متّول الإرهاب. وهذه الق�ضايا املدنية هي ق�ضايا منف�ضلة عن الق�ضية اجلنائية.

اأوزبك�ضتان

د املادة 55 من مدونة الإجراءات اجلنائية الأوزبك�ضتانية )لعام 1994( حقوق املجني عليهم  224- حتدِّ

وواجباتهم. وتن�ض على حقوق املجني عليه التالية:

• اأن يُديل ب�ضهادته؛

م اأدلة؛ • اأن يقدِّ

ه طلبات واعرتا�ضات؛ • اأن يوجِّ

• اأن ي�ضتعمل لغته الأ�ضلية اأو ي�ضتعني مبرتجم فوري اأو حتريري؛

• اأن يكون لديه ممّثل يدافع عن م�ضاحله؛

• اأن ي�ضارك، باإذن املحقق اأو �ضابط التحّري، يف اإجراءات التحقيق والتحّري؛

•  اأن يّطلع، عند التحّري اأو التحقيق ال�ضابق للمحاكمة، على ملف الق�ضية برّمته وينقل منه 
املعلومات اللزمة؛
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م اإ�ضعارا بامل�ضاحلة واأن ي�ضارك يف جل�ضات امل�ضاحلة ويف جل�ضات املحكمة البتدائية  •  اأن يُقدِّ
وحمكمة ال�ضتئناف والنق�ض والإ�رشاف؛

• اأن يطعن يف اإجراءات اأو قرارات �ضابط التحّري واملحّقق واملّدعي العام والقا�ضي واملحكمة؛

• اأن يقيم دعوى يف املحكمة، ب�ضخ�ضه اأو عن طريق ممّثله؛

• اأن يّطلع على ال�ضجلت الر�ضمية جلل�ضات املحكمة ويقّدم تعليقات عليها؛

• اأن يُبلَّغ باأيِّ �ضكاوى تتعلّق بالق�ضية واأن يطعن فيها.

225- ومبوجب احلكم ذاته، "يتعنّي على املجني عليه: اأن يَح�رش عندما ي�ضتدعيه �ضابط التحّري اأو 

املحّقق اأو املّدعي العام اأو املحكمة؛ واأن يُديل ب�ضهادة �ضحيحة؛ واأن ميتنع عن عرقلة البّت يف امل�ضاألة 

عندما  الأدلة  يُقّدم  واأن  قانونية؛  غري  اأخرى  باأفعال  اأو  ال�ضهود،  باإقناع  اأو  تزويرها،  اأو  الأدلة  بتدمري 

يطلب اإليه ذلك �ضابط التحّري اأو املحّقق اأو املّدعي العام اأو املحكمة؛ واأن يطيع الأوامر اأثناء التحقيق 
 

وجل�ضات املحكمة."

226- ويف احلالت التي يوؤّدي فيها الفعل الإجرامي اإىل وفاة املجني عليه، تنتقل حقوق املجني عليه 

وواجباته اإىل قريبه املبا�رش و/اأو اإىل اأ�ضخا�ض اآخرين تعرتف اأجهزة التحقيق قبل املحاكمة اأو املحكمة 

بكونهم املمّثلني القانونيني للمتوّفى.

جيم-  احلماية اأثناء الإجراءات اجلنائية

1- اعتبارات عامة

227- اإنَّ حماية �ضحايا الأعمال الإرهابية واأ�رشهم من التخويف والتهديد م�ضاألة عملية تواجهها اأجهزة 

ملزيد  التعّر�ض  لتفادي  اأي�ضا  اأ�ضا�ضي  احلماية حق  من  منا�ضب  م�ضتوى  تلّقي  واحلق يف  القانون.  اإنفاذ 

من الإيذاء ول�ضمان نتائج الإجراءات اجلنائية، خ�ضو�ضا فيما يتعلّق ب�ضلمتهم وحماية خ�ضو�ضيتهم. 

الذي  امل�ضتمر  ي�ضتهدف مواطنني مدنيني، فقد يكون اخلطر  الإرهابية  العديد من الأعمال  باأنَّ  وعلما 

وال�ضهادة  اجلناة  على  التعّرف  على  بقدرتهم  مت�ضل  الإرهابية  الأعمال  من  الناجني  بال�ضحايا  يحدق 

وتُواَجه  الإدانة.  اإىل  املوؤّدية  الأدلة  اآخر يف جمع  �ضكل  باأيِّ  امل�ضاهمة  قدرتهم على  �ضدهم، ف�ضل عن 

حماية  يجب  الظروف،  هذه  ويف  منّظمة.  اإجرامية  بجماعات  املتعلّقة  املحاكمات  يف  مماثلة  حتديات 

 ال�ضحايا الذين ي�ضاهمون فعليا يف الإجراءات اجلنائية ومعاملتهم بعناية خا�ضة عرفانا مب�ضاهمتهم يف 

ك�ضف احلقيقة.

228- بيد اأنه ينبغي عدم اخللط بني مفهوم حماية ال�ضهود ومفهوم حماية ال�ضحايا. فال�ضهود لي�ضوا 

دائما بال�رشورة �ضحايا. ولي�ض با�ضتطاعة كل ال�ضحايا امل�ضاهمة يف الإتيان باأدلة جترميية؛ واإذا ُوجد 

اأنَّ هذه هي احلالة، ينبغي عندئذ اأن يُجرى تقييم للمخاطر لتبنيُّ ما اإذا كان ثمة �رشورة لتوفري حماية 

خا�ضة، ل �ضيما فيما يتعلّق بالفئات امل�ضتهَدفة امل�ضت�ضعفة. وينبغي اأي�ضا حماية ال�ضحايا من الإفراط 

يف ت�ضليط الأ�ضواء عليهم يف و�ضائط الإعلم وجتاهلهم يف الإجراءات اجلنائية. وقد اأثبتت التجربة اأنه 

ل بّد من اأن تويل ال�ضلطات الوطنية الهتمام الواجب للحتياجات التي يعرب عنها ال�ضحايا، باعتبار اأنَّ 

التدابري احلمائية املنافية لإرادتهم قد ل جتدي نفعا.
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الإجراءات  متاحة. فمفهوم  الأدلة  تظّل  اأن  الغر�ض من احلماية يف �ضمان  يـنح�رش  اأّل  229- وينبغي 

اجلنائية املتمحورة حول املجني عليه تقت�ضي يف نهاية املطاف اأن تكون حماية املجني عليهم هدفا من 

اأهداف نظام العدالة اجلنائية ووظيفة من وظائفه. وبناًء على ذلك، ينبغي اأّل تقف حماية املجني عليهم 

عند حدود املحاكمة اجلنائية، بل ينبغي اأن ت�ضمل اأي�ضا مرحلة التحقيق والتحّري. وعلى �ضبيل املثال، 

ر الت�رشيع الإ�ضباين اأمثلة على كيف ميكن اأن ي�ضهم القانون اجلنائي يف حماية املجني عليهم، كاأن يكون  يوفِّ

ذلك بفر�ض عقوبات على القرتاب منهم وكذلك بتجرمي اإذللهم.

التدابري  تطبيق  وعند  تراكمية.  ب�ضورة  تطبيقها  وميكن  بعيد  حد  اإىل  احلماية  تدابري  230- وتتفاوت 

بحماية  امل�رشوعة  عليه  واملجني  ال�ضاهد  توّقعات  بني  للموازنة  الواجب  العتبار  اإيلء  ينبغي  الإجرائية، 

�ضلمتهما البدنية واحلق الأ�ضا�ضي للمّدعى عليه يف حماكمة من�ضفة. ولوحظ اأنَّ من املمكن ت�ضنيف التدابري 

 )124(
الإجرائية اخلا�ضة بحماية املحني عليهم وال�ضهود يف ثلث فئات عامة، تبعا للغر�ض املبا�رش منها: 

التدابري الرامية اإىل احلّد من ال�ضعور باخلوف باجتناب مقابلة املّدعى عليه وجها لوجه،  )اأ( 

وت�ضمل التدابري التالية:

ا�ضتخدام نظام الإدلء بالأقوال قبل املحاكمة )يف �ضكل بيانات اإّما مكتوبة واإّما م�ضّجلة   '1'

�ضوتيا اأو بال�ضوت وال�ضورة(، كبديل عن الإدلء بال�ضهادة يف املحكمة؛

اإخراج املّدعى عليه من قاعة املحكمة؛  '2'

الإدلء بال�ضهادة عرب دائرة تلفزيونية مغلقة اأو اأدوات ربط �ضمعية ب�رشية، كنظام الجتماع   '3'

بوا�ضطة الفيديو؛

التدابري الرامية اإىل جعل اقتفاء اأثر ال�ضاهد اأو الوقوف على هويته اأمرا �ضاقا اأو م�ضتحيل  )ب( 

مة، وت�ضمل التدبريين التالييني: على املّدعى عليه اأو اجلماعة الإجرامية املنظَّ

ال�ضهادة املحجوبة التي يُحَجب املديل بها عن الأنظار با�ضتخدام حاجز اأو �ضتار اأو مراآة   '1'

ثنائية الجتاه؛

عدم الإف�ضاح عن هوية ال�ضاهد؛  '2'

تدابري احلّد من تعري�ض ال�ضاهد للجمهور ومن تعّر�ضه لل�ضغط النف�ضي، وت�ضمل التدابري  )ج( 

التالية:

تغيري مكان املحاكمة اأو موعد جل�ضة ال�ضتماع؛  '1'

اإخراج اجلمهور من قاعة املحكمة )جل�ضة مغلقة(؛  '2'

ح�ضور �ضخ�ض مرافق مل�ضاندة ال�ضاهد.  '3'

وعلى  الناجني  على  املن�ضب  الإعلم  و�ضائط  اهتمام  يكون  الإرهابية،  الأعمال  اأعقاب  231- ويف 

اأفراد اأ�رش ال�ضحايا عارما وكثريا ما ل يُحافظ على خ�ضو�ضيتهم كما يجب. ولئن كان ينبغي اأن يُ�ضمح 

منا�ضبة  تدابري  اتخاذ  فينبغي  الإعلم،  لو�ضائط  طوعية  بت�رشيحات  بالإدلء  اأ�رشهم  واأفراد  لل�ضحايا 

 حلماية خ�ضو�ضيتهم وخ�ضو�ضية اأ�رشهم و�ضورتهم الفوتوغرافية كجزء من اإجراءات املحكمة، مثلما جاء 

55 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

دعم ال�ضحايا وحماية ال�ضهود وم�ضاركة ال�ضحايا يف نظام العدالة اجلنائية و�ضائر الأن�ضطة الداعمة لتنفيذ بروتوكول منع 
 )124(

مة عرب الوطنية،  وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

تقرير الأمانة، وثيقة الأمم املتحدة CTOC/COP/2010/5 املوؤرَّخة 16 متوز/يوليه 2010، الفقرة 27. وللّطلع على التفا�ضيل ومزيد 

من الأمثلة، انظر اأي�ضا من�ضور مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية، املعنون "املمار�ضات اجليدة ب�ضاأن حماية ال�ضهود يف 

مة" )2008(. الإجراءات اجلنائية املتعلّقة باجلرائم املنظَّ



يف املادة 8-2 من القرار الإطاري الذي اعتمده املجل�ض الأوروبي يف 15 اآذار/مار�ض 2001. ويُذكر بوجه 

خا�ض اأنَّ ا�ضتخدام تدابري تكنولوجية جديدة اأثناء اإجراءات املحكمة قد ي�ضاعد كثريا يف حماية ال�ضحايا 

وال�ضهود من التعّر�ض بل داع لو�ضائل الإعلم.

اأنَّ حرية  الرغم من  العدالة اجلنائية، فعلى  واإجراءات  العلقة بني و�ضائل الإعلم  232- وبخ�ضو�ض 

ال�ضحافة يجب اأن تكون القاعدة، ينبغي اأن تن�ض الت�رشيعات الوطنية على الو�ضائل الكفيلة باإنفاذ �رشية 

الوثائق املت�ضلة بالإجراءات اجلنائية، حيثما يكون ذلك �رشوريا نظرا لأمور من بينها املخاطر التي ميكن 

اأن جتلبها الدعاية على ال�ضحايا وال�ضهود ول تقف عند �ضورتهم يف املجتمع بل تتخّطاها اإىل حياتهم 

و�ضلمتهم البدنية.

يتعلّق باحلق يف احرتام  الإن�ضان فيما  الدولية حلقوق  املعايري  ال�ضدد  233- وبوجه عام، تنطبق بهذا 

 وعلى املّدعي العام والقا�ضي اأن يكونا متنّبهني لأي اّدعاءات تنتق�ض 
)125(

اخل�ضو�ضية واحلياة الأ�رشية.

من قدر املجني عليه اأثناء الإجراءات، وخ�ضو�ضا يف جل�ضة النطق باحلكم. وعلى القا�ضي واملّدعي العام 

واجب التدخل من اأجل ت�ضحيح هذه الّدعاءات ح�ضب القت�ضاء، خ�ضو�ضا عندما ل يكون املجني عليه 

ممّثل متثيل قانونيا.

ال�ضهود وحقوق الدفاع، وتو�ضيته  R(1997)13 املتعلّقة بتخويف  اأوروبا  234- وتت�ضّمن تو�ضية جمل�ض 

R(2005)09 املتعلّقة بحماية ال�ضهود واملتعاونني مع العدالة، توجيهات للدول الأع�ضاء مفيدة يف حماية 
�ضلمة ال�ضحايا البدنية والنف�ضية.

2- املمار�ضة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر

خ 13 �ضباط/فرباير 1999 واملتعلّق باإن�ضاء نظام للتكفل  235- يف اجلزائر، ين�ض املر�ضوم 99-48 املوؤرَّ

بيتامى �ضحايا الأعمال الإرهابية.

الأرجنتني

 (Oficina de Asistencia 236- اأُن�ضئ املكتب الأرجنتيني املعني بتوفري امل�ضاعدة املتكاملة ل�ضحايا اجلرمية

(Integral a la Víctima del Delito يف عام 1998، كوحدة تابعة ملكتب النائب العام، لي�ضبح اأول منظمة 
�ضني  وطنية توّفر احلماية وامل�ضاعدة ل�ضحايا الأعمال الإجرامية. ويتاأّلف هذا املكتب من مهنيني متخ�ضّ

يف جمالت خمتلفة، كالأطباء وعلماء النف�ض واأطباء الأمرا�ض الع�ضبية وامل�ضاعدين الجتماعيني واملحامني، 

من اأجل م�ضاعدة ال�ضحايا يف التغلّب على ال�رشر الذي اأ�ضابهم ومنع تعّر�ضهم للإيذاء مرة اأخرى. وت�ضمل 

من اأجل ا�ضتبانة القطاعات  وظائفه تقدمي امل�ضاعدة القانونية اإىل ال�ضحايا واإجراء درا�ضات جنائية — 

ال�ضكانية املعّر�ضة للإيذاء — واإْطلع ال�ضحايا على الو�ضائل املتاحة للو�ضول اإىل العدالة.

اأرمينيا

237- ين�ض الف�ضل 12 من مدّونة الإجراءات اجلنائية الأرمنية على تدابري حمائية للأ�ضخا�ض امل�ضاركني 

يف الإجراءات اجلنائية )امل�ضابني وحمامي الدفاع وال�ضهود واملتهمني وغريهم(. وتوفري احلماية، بناء على 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية56

املادتان 14-1 و17 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 8 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق 
 )125(

الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، واملادة 11 من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان، على �ضبيل املثال.



طلب امل�ضارك اأو مببادرة من املحكمة، اأمر اإلزامي ويتعنّي النظر فيه دون اإبطاء اإذا كانت �ضلمة اأحد 

امل�ضاركني اأو اأحد الأقرباء معّر�ضة للخطر ب�ضبب م�ضاركته يف الإجراءات.

كندا

238- ينّظم قانون برنامج حماية ال�ضهود الحتادي الكندي برنامج حماية ال�ضهود الذي تديره �رشطة 

اأو  اأو معلومات  اأدلة  يقّدمون  الذين  امل�ضاعدة للأ�ضخا�ض  الربنامج  الكندية. ويوّفر هذا  امللكية  اخليالة 

امل�ضاركني ب�ضورة اأخرى يف عملية حتٍر اأو حتقيق اأو ملحقة ق�ضائية بخ�ضو�ض جرم ما. وميكن اأن ت�ضمل 

امل�ضورة،  واإ�ضداء  الهوية،  والإيواء، وتغيري  الإقامة،  تغيري مكان  ال�ضهود  برنامج حماية  اإطار  احلماية يف 

والدعم املايل ل�ضمان اأمن ال�ضاهد اأو لتي�ضري قدرته على اإعادة بناء حياته اأو على اأن ي�ضبح ذاتي الكتفاء. 

وال�ضهود، يف  ال�ضحايا  فيهم  العدالة، مبن  نظام  امل�ضاركني يف  تخويف  اجلنائية  نة  املدوَّ م  239- وجُترِّ

الظروف التالية:

املادة 423-1 — التخويف

البند  اإليه يف  امل�ضار  ال�ضلوك  ينخرط يف  اأن  قانوين،  ت�رشيح  بدون  �ضخ�ض،  لأيِّ  لي�ض   )1(

الفرعي )2( بهدف اإثارة حالة من اخلوف لدى:

جمموعة من الأ�ضخا�ض اأو لدى العموم من اأجل عرقلة �ضري العدالة اجلنائية؛ )اأ( 

 )126(
م�ضارك يف نظام العدالة، من اأجل اإعاقته عن اأداء واجباته؛ )ب( 

التنظيمات  باإحدى  تتعلّق  العموم  اإىل  معلومات  نقل  عن  اإعاقته  اأجل  من  �ضحايف،  )ج( 

الإجرامية.

يتمّثل ال�ضلوك امل�ضار اإليه يف املادة الفرعية )1( فيما يلي:  )2(

ا�ضتخدام العنف �ضد م�ضارك يف نظام العدالة اأو �ضد �ضحايف اأو اأيِّ �ضخ�ض معروف لدى  )اأ( 

اأيٍّ منهما، اأو تدمري ممتلكات اأيٍّ من هوؤلء الأ�ضخا�ض اأو اإحلاق �رشر بها؛

التهديد مبمار�ضة ال�ضلوك املبنيَّ يف الفقرة )اأ( يف كندا اأو مكان اآخر؛ )ب( 

القيام ب�ضورة م�ضتمرة اأو متكّررة بتعّقب م�ضارك يف العدالة اجلنائية اأو �ضحافـي اأو اأيِّ  )ج( 

�ضخ�ض اآخر معروف لدى اأيٍّ منهما، مبا يف ذلك تعّقب هذا ال�ضخ�ض ب�ضورة غري منتظمة على 

طريق �رشيع؛

اأو  العدالة  نظام  يف  مب�ضارك  مبا�رشة،  غري  اأو  مبا�رشة  ب�ضورة  �ضواء  تكرارا،  الت�ضال  )د( 

ب�ضحافـي اأو باأيِّ �ضخ�ض معروف لدى اأيٍّ منهما؛

تطويق اأو مراقبة املكان الذي يقطن اأو يعمل اأو يذهب اإىل املدر�ضة اأو يزاول جتارته اأو  )هـ( 

 ي�ضادف اأن يكون موجودا فيه م�ضارك يف نظام العدالة اأو �ضحافـي اأو اأيُّ �ضخ�ض معروف لدى 

اأيٍّ منهما.

57 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

التعبري "م�ضارك يف نظام العدالة" معّرف تعريفا عاما وي�ضمل ال�ضحايا وال�ضهود.
 )126(



جن ملدة ل تتجاوز اأربعة ع�رش عاما كل من يخالف اأحكام  يقع حتت طائلة القانون وال�ضَّ  )3(

هذه املادة. 

240- وفيما يتعلّق باإيلء العتبار ل�ضلمة املجني عليه يف قرارات الإفراج بكفالة، يتعنيَّ على �ضاحب 

اأو  اأيٍّ من �ضحايا اجلرمية  واأمن  �ضلمة  يكفل  اأن  العدالة اجلنائية،  تنفيذ  القرار، يف خمتلف مراحل 

ال�ضهود عليها، مبا يف ذلك:

•  اأن يويل املوظف الق�ضائي امل�ضوؤول )املوظف امل�ضوؤول بالوكالة اأو قا�ضي ال�ضلح اأو القا�ضي( 
العتبار ل�ضلمة واأمن ال�ضحايا يف اأيِّ قرار ب�ضاأن الإفراج عن املتهم بكفالة؛

•  اأن ينظر القا�ضي، عند الإفراج عن مّتهم بانتظار حماكمته، يف اأن يُدرج ك�رشط للإفراج عنه 
بكفالة اأن ميتنع عن اأيِّ ات�ضال مبا�رش اأو غري مبا�رش باأيِّ جمٍن عليه اأو �ضاهد اأو �ضخ�ض اآخر، 

واأّي �رشط اآخر يكون �رشوريا حلفظ �ضلمة املجني عليه اأو ال�ضاهد؛

•  اأن يوىَل العتبار للهواج�ض اخلا�ضة التي ت�ضاور ال�ضحية اأو ال�ضاهد اأو اأيِّ �ضخ�ض اآخر واأن 
يُ�ضلّط ال�ضوء عليها يف القرارات املتعلّقة بفر�ض �رشوط خا�ضة للإفراج بكفالة، مبا يف ذلك 

�ض اجلنائي. يف حالت حظر الأ�ضلحة النارية ويف جرائم التحرُّ

241- وتت�ضّمن املدّونة اجلنائية عدة اأحكام لتي�ضري اإدلء املجني عليه اأو ال�ضاهد ب�ضهادته. وت�ضمل هذه 

الأحكام ما يلي:

•  متّتع القا�ضي ب�ضلطة ا�ضتبعاد اأع�ضاء من قاعة املحكمة عندما يرى ذلك �رشوريا لتحقيق 
العدالة على النحو الواجب؛

•  ال�ضماح للمجني عليه اأو ال�ضاهد باأن يُديل ب�ضهادته خارج قاعة املحكمة اأو خلف �ضتار اأو جهاز 
يحول دون روؤيته املتهم )وتن�ض املادة 486-2 من املدونة حتديدا على اأنه يف حالة اجلرائم 

الإرهابية يجوز للقا�ضي اأن ياأمر باأن يُديل اأيُّ �ضاهد ب�ضهادته خارج املحكمة اإذا كان ذلك 

�رشوريا حلماية �ضلمته(؛

•  ال�ضماح بقبول �ضهادة املجني عليه اأو ال�ضاهد امل�ضّجلة بالفيديو اإذا كان دون الثامنة ع�رشة من 
العمر اأو م�ضابا بعجز عقلي اأو ج�ضدي؛

•  ال�ضماح ل�ضخ�ض م�ضاند مبرافقة ال�ضاهد اأو املجني عليه امل�ضت�ضعف بفعل ال�ضّن اأو عوامل 
اأخرى؛

• تقييد ال�ضتجواب ال�ضخ�ضي للمجني عليهم من ِقَبل مّتهم ميّثل نف�ضه بنف�ضه.

242- ويف حني اأنَّ القاعدة العامة يف الإجراءات اجلنائية تقت�ضي اأن تُعَقد كل اإجراءات حماكمة املّتهم 

نة اجلنائية عدة ا�ضتثناءات لتي�ضري ا�ضرتاك املجني عليهم اأو ال�ضهود وحلماية  د املدوَّ يف جل�ضات علنية، حُتدِّ

اخل�ضو�ضية. واملتظلّمون من اجلرائم اجلن�ضية وكذلك املجني عليهم وال�ضهود الأحداث هم امل�ضتفيدون 

الرئي�ضيون من هذه الأحكام اخلا�ضة )تفر�ض املادة 486-4، مثل، حظرا اإلزاميا على ن�رش هوية املجني 

عليه اأو ال�ضاهد(.

243- ويجوز للقا�ضي اأن ياأمر بحماية هوية اأيِّ جمٍن عليه اأو �ضاهد اأو بحماية اأيِّ معلومات ميكن اأن 

تك�ضف هويته، اإذا كان القا�ضي على قناعة باأنَّ هذا الأمر "�رشوري لتحقيق العدالة على النحو الواجب". 

وت�ضمل العوامل التي ينبغي اأن ياأخذها القا�ضي بعني العتبار ما يلي:
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احلق يف حماكمة عادلة وعلنية؛ )اأ( 

ما اإذا كان ثمة احتمال حقيقي وكبري باأن ي�ضاب املجني عليه اأو ال�ضاهد اأو امل�ضارك يف  )ب( 

نظام العدالة ب�رشر ل ي�ضتهان به اإذا ُك�ضفت هويته؛

ما اإذا كان املجني عليه اأو ال�ضاهد اأو امل�ضارك يف نظام العدالة يحتاج هذا الأمر من اأجل  )ج( 

اأمنه اأو حلمايته من التخويف اأو النتقام؛

عليهم  املجني  ا�ضرتاك  وعلى  اجلرائم  عن  الإبلغ  على  الت�ضجيع  يف  املجتمع  م�ضلحة  )د( 

وال�ضهود وامل�ضاركني يف نظام العدالة يف اإجراءات العدالة اجلنائية؛

ما اإذا كانت هناك بدائل فّعالة من اأجل حماية هوية املجني عليه اأو ال�ضاهد اأو امل�ضارك  )هـ( 

يف نظام العدالة؛

الآثار املفيدة وال�ضارة للأمر املعتزم اإ�ضداره؛ )و( 

تاأثري الأمر املعتزم اإ�ضداره على حرية التعبري لدى املتاأّثرين به؛ )ز( 

اأّي عامل اآخر يرى القا�ضي اأو ترى العدالة اأنَّ له �ضلة باملو�ضوع. )ح( 

244- وفيما يتعلّق مبرحلة ما بعد املحاكمة وحق املجني عليهم يف امتناع ال�ضجناء عن الت�ضال بهم، 

يوجد لدى دائرة ال�ضجون الكندية نظام ملراقبة الهواتف ي�ضتطيع الإذن بالت�ضالت بني اجلناة واأفراد 

اجلمهور اأو منعها. وتر�ضد دائرة ال�ضجون ف�ضل عن ذلك بريد اجلناة الداخل واخلارج. ولن يُّدخر جهد 

ملنع اجلاين من الت�ضال باملجني عليهم اأو باأيِّ فرد من اأفراد اجلمهور بوا�ضطة الهاتف اأو الربيد اإذا ُطلب 

منع مثل هذا الت�ضال. وباإمكان اأيِّ �ضخ�ض ل يريد اأن يت�ضل به جمرم يف حق الحتاد اأن يطلب اإىل دائرة 

ال�ضجون اأن توقف الت�ضالت غري املرغوب فيها.

املجني  من  املقّدمة  املعلومات  القرارات، يف  اتخاذه  عند  الكندي،  امل�رشوط  الإفراج  245- وينظر جمل�ض 

ل الإفراج عن اأحد اجلناة خطرا على  عليهم التي ميكن اأن ت�ضاعده يف تقدير ما اإذا كان من املحتمل اأن ي�ضكِّ

املجتمع. وميكن اأن ت�ضاعد املعلومات ذات ال�ضلة املقّدمة من املجني عليه اأع�ضاء املجل�ض على تقدير ما يلي:

• طبيعة ال�رشر الذي حلق املجني عليه ومداه؛

• مدى احتمال عودة اجلاين اإىل الإجرام يف حال الإفراج عنه؛

•  مدى قدرة اجلاين على ارتكاب جرمية عنف، ويت�ضنى هذا التقدير، مثل، بتوفري معلومات عن 
�ضلوك منطٍو على التهديد اأو �ضلوك �ضابق ينطوي على العنف اأو التع�ّضف؛

• مدى فهم اجلاين لأثر اجلرم؛

• ال�رشوط ال�رشورية لتخفيف اخلطر الذي ميكن اأن ي�ضّكله اجلاين على املجتمع؛

• خطط الإفراج عن اجلاين.

246- ومنذ متوز/يوليه 2001، اأ�ضبح باإمكان املجني عليهم الإدلء ببيان اأمام اأع�ضاء جمل�ض الإفراج 

امل�رشوط الكندي يف جل�ضة ا�ضتماع، اإّما ح�ضوريا واإّما عن طريق ت�ضجيل بال�ضوت اأو الفيديو. ويتيح هذا 

البيان للمجني عليه فر�ضة تقدمي معلومات اإىل اأع�ضاء املجل�ض مبا�رشة عن اأثر اجلرمية امل�ضتمر وعما 

قد ي�ضاوره من خماوف بخ�ضو�ض �ضلمته. ويجب اأن يُقّدم البيان كتابة قبل اجلل�ضة، وينبغي اأن يت�ضّمن 

معلومات عما يلي:
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•  الأثر امل�ضتمر املرتّتب على اجلرمية التي اأُدين بها اجلاين. وميكن اأن ي�ضمل ذلك معلومات عن 
الأثر املادي والعاطفي والطبي واملايل للجرمية على املجني عليه اأو على اأولده واأفراد اأ�رشته 

وغريهم من املقّربني؛

•  ما قد ي�ضاور املجني عليه من خماوف بخ�ضو�ض �ضلمته و�ضلمة اأ�رشته اأو �ضلمة املجتمع 
املحلي فيما لو اأُطلق �رشاح اجلاين، واأ�ضباب اعتقاد املجني عليه باأنَّ اإطلق �رشاح اجلاين قد 

ي�ضّكل خطرا.

نة اجلنائية اإ�ضدار  247- واإ�ضافة اإىل الأحكام املتعلّقة بالإفراج قبل املحاكمة، يجيز عدد من مواد املدوَّ

اأن تنطبق الأحكام  اأو جمموعات معيَّنة من الأفراد. وميكن  اأوامر حتظر ات�ضال اجلناة باأفراد معيَّنني 

التالية يف حالت الإرهاب.

248- يف حال احلكم على فرد ما باخل�ضوع لفرتة مراقبة، تفر�ض املحاكم اأحيانا �رشوطا بعدم الت�ضال 

من �ضمن الأمر باخل�ضوع للمراقبة. وباملثل، ي�ضتطيع القا�ضي الذي يفر�ض عقوبة م�رشوطة، وهي عقوبة 

جن ملدة تقّل عن ال�ضنتني يق�ضيها املحكوم عليه يف خدمة املجتمع املحلي رهنا ب�رشوط، اأن ي�ضيف  ال�ضَّ

�رشطا يق�ضي بعدم ات�ضال اجلاين باملجني عليه. واأخريا، ي�ضتطيع القا�ضي الناطق باحلكم اأن يُ�ضدر اأمرا 

يحظر على اجلاين الت�ضال، �ضواء ب�ضورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، باأيٍّ من املجني عليهم اأو ال�ضهود اأو باأيِّ 

�ضخ�ض اآخر طيلة ق�ضائه الفرتة الحتجازية من العقوبة.

249- ويف حالة الأفراد الذين يق�ضون فرتة عقوبة على جرم غري جنائي، تتيح اأوامر اللتزام بعدم اإقلق 

اجلنائية،  املدّونة  من  و2-810  و1-810  و01-810   810 املواد  مبوجب   ،(peace bonds) العام  النظام 

اإمكانية حماية الأفراد من الأذى بال�ضماح للمحاكم بفر�ض �رشوط على اأيِّ فرد حيثما وجد خوف معقول من 

اأن يرتكب هذا الفرد جرمية. فت�ضمح املادة 810 بفر�ض �رشوط حيثما وجد خوف معقول من ارتكاب جرائم 

مة وجرائم الإرهاب؛ فيما ت�ضتهدف املادة  تطال املمتلكات وغريها؛ وت�ضتهدف املادة 810-01 اجلرمية املنظَّ

810-1 اجلرائم اجلن�ضية �ضد الأطفال؛ اأّما املادة 810-2 فت�ضتهدف جرائم الإ�ضابات ال�ضخ�ضية اخلطرية. 

وكثريا ما ت�ضتمل هذه الأوامر على �رشوط بعدم الت�ضال من اأجل �ضمان �ضلمة اجلمهور.

فرن�ضا

اجلنائية  نة  املدوَّ يف  ترد  اجلنائية  الإجراءات  يف  ال�ضحايا  حماية  ب�ضمان  اخلا�ضة  250- الأحكام 

فتجّرم  اجلرمية.  �ضحايا  جميع  على  الأحكام  هذه  وت�رشي  الفرن�ضيتني.  اجلنائية  الإجراءات   ومدونة 

اأو  العرو�ض  اأو  الوعود  "ا�ضتخدام  بو�ضفها  املعّرفة  الر�ضو  اجلنائية حماولة  املدونة  من   15-434 املادة 

ال�ضغوط اأو التهديدات اأو العتداء اأو املناورات اأو احليل اأثناء الإجراءات بهدف جعل الدفاع القانوين 

يُقنع غريه بتقدمي اأو اإ�ضدار بيان اأو اإعلن اأو بيان م�ضلِّل اأو بالمتناع عن تقدمي اأو اإ�ضدار بيان اأو اإعلن 

نة اجلنائية، بدورها، عمليات التهديد اأو التخويف بق�ضد دفع  م املادة 434-5 من املدوَّ اأو �ضهادة". وجترِّ
اأي�ضا بف�ضل ت�ضمني  اأو اإىل الرتاجع عنه. وهذه احلماية مكفولة  املجني عليه اإىل المتناع عن التظلّم 

دة للعقوبة. وتكون العقوبة على كل اجلرائم اأ�ضّد اإذا كان املجني عليه "�ضاهدا اأو  نة ظروفا حمددة م�ضدِّ املدوَّ
 

�ضحية [اأو] طرفا مّدعيا باحلق املدين" واإذا ارتكبت هذه الأفعال "اإّما ملنعه من �ضجب الفعل اأو التظلُّم اأو 

 )127(
الإدلء ب�ضهادته اأمام املحكمة، واإّما ب�ضبب �ضجبه الفعل اأو تظلُّمه اأو اإدلئه بال�ضهادة".

251- واأثناء ال�ضتجواب التمهيدي، تكون احلاجة اإىل حماية املجني عليهم اأو ال�ضهود اأحد املعايري التي 

ينبغي اأن توؤخذ بعني العتبار يف احلب�ض الحتياطي ل�ضخ�ض يجري التحقيق معه عندما يوجد احتمال 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية60

انظر املواد 222-8 )5(، و222-12)5(، و222-13)5( من قانون العقوبات الفرن�ضي.
 )127(



 وي�ضاف اإىل ذلك اأنَّ فر�ض قيود معّينة، كاملنع 
)128(

با�ضتخدام ال�ضغط اأو اللجوء اإىل الأعمال النتقامية.

من ال�ضفر اإىل اأماكن معيَّنة اأو من الجتماع بال�ضهود، قد ي�ضهم يف هذه احلماية. ووفقا للمادة 58-706 

الك�ضف عن  دون  ب�ضهادته  يُديل  باأن  لل�ضاهد  القا�ضي  ي�ضمح  اأن  يجوز  الإجراءات اجلنائية،  نة  من مدوَّ

�ض اجلل�ضة حياة هذا ال�ضخ�ض اأو �ضلمته البدنية اأو حياة اأفراد اأ�رشته  هويته "اإذا كان من املحتمل اأن تعرِّ
الك�ضف  بعدم  اأي�ضا  ال�ضهود  به". وميكن حماية  ي�ضتهان  بقدر ل  للخطر  البدنية  و�ضلمتهم  اأقربائه  اأو 

 وعلوة على ذلك، ت�ضمح الأحكام املتعلّقة بالجتماعات الفيديوية والجتماعات 
)129(

عن مكان اإقامتهم.

الهاتفية باأن ت�ضتمع املحاكم البتدائية اإىل الأطراف اأو ال�ضهود دون حملهم على الظهور ب�ضخ�ضهم اأمام 

 )130(
املّتهم.

 املتعلّق 
)131(

خ 15 حزيران/يونيه 2000، ل القانون رقم 2000-516 املوؤرَّ م، عدَّ 252- واإ�ضافة اإىل ما تقدَّ

يتعلّق  فيما  خ�ضو�ضا  اجلنائية،  الإجراءات  نة  مدوَّ عليهم،  املجني  وحقوق  الرباءة  قرينة  حماية  بتعزيز 

مة  "الأحكام املجرِّ ـِ بالكتاب الثاين: "الأحكام املعّززة حلقوق ال�ضحايا". ويت�ضّمن الف�ضل الأول موجزا لـ

للأفعال التي تنال من كرامة ال�ضحايا". وعلى وجه التحديد، تن�ض املادة 97 على ما يلي:

يعاَقب بغرامة قدرها 000 100 فرنك كل من ين�رش، باأيِّ و�ضيلة كانت وب�رشف النظر عن الو�ضائط 

امل�ضتخدمة، م�ضتن�ضخا عن ظروف اجلرمية اأو اجلنحة، متى كان هذا امل�ضتن�ضخ ينال من كرامة 

ا بدون موافقتها. ال�ضحية وكان ُمعدًّ

ع، باأيِّ و�ضيلة كانت وب�رشف النظر عن الو�ضائط  ويعاَقب بغرامة قدرها 000 100 فرنك كل من يوزِّ

امل�ضتخدمة، معلومات تتعلّق بهوية �ضحية اعتداء اأو جتاوز جن�ضي اأو �ضورة هذه ال�ضحية متى كان 

من املمكن التعّرف على هويتها.

ول ت�رشي اأحكام هذه املادة اإذا كانت ال�ضحية قد اأعطت موافقتها كتابة.

اإندوني�ضيا

253- يف عام 2006، �ُضنَّ يف اإندوني�ضيا القانون رقم 2006/13 املتعلّق بحماية ال�ضهود وال�ضحايا، وتبعته 

اللئحة التنظيمية احلكومية رقم 2008/44 املتعلّقة بالتعوي�ض ورّد احلق وم�ضاعدة ال�ضهود وال�ضحايا. 

م�ضوؤولة عن حماية  خا�ضة  هيئة  اأو  وكالة  احلكومة  اأن�ضاأت   ،2006/13 القانون  عليه  ن�ض  وعمل مبا 

 ويف عام 
)132(

ال�ضهود وال�ضحايا و�ضمان اأمنهم اأثناء كل مراحل اإجراءات املحكمة يف الق�ضايا اجلنائية.

2009، اأن�ضاأت احلكومة الوكالة الإندوني�ضية حلماية ال�ضهود وال�ضحايا. ويعرِّف القانون رقم 2006/13 

تنفيذ  اأجل  من  الوكالت  من  وغريها  الإندوني�ضية  الوكالة  تبذلها  التي  اجلهود  كل  بو�ضفها  "احلماية" 
احلقوق وتوفري امل�ضاعدة ل�ضمان اأمن ال�ضهود و/اأو ال�ضحايا.

254- والوكالة الإندوني�ضية حلماية ال�ضهود وال�ضحايا هي، بناء على القانون رقم 2006/13، الوكالة 

املفّو�ضة بتقرير نوع احلماية اأو الدعم الذي �ضيوّفر لل�ضحايا و/اأو ال�ضهود، وما اإذا كان لل�ضحايا و/اأو 

ر لل�ضهود  ال�ضهود اأن يتمّتعوا بحقوق معّينة. وعلى الوكالة، عند تقرير نوع احلماية اأو الدعم الذي �ضيوفَّ
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نة الإجراءات اجلنائية الفرن�ضية.  انظر املادة 144-2 من مدوَّ
 )128(

نة الإجراءات اجلنائية الفرن�ضية.  انظر املواد 706-57 وR 53-22 اإىل R 53-26 من مدوَّ
 )129(

نة الإجراءات اجلنائية الفرن�ضية. انظر املادة 706-71 من مدوَّ
 )130(

.JORF No. 138 of 16 June 2000, p. 9038, text No. 1 انظر
 )131(

انظر املواد 8 و11 و12.
 )132(



لها  يتعّر�ضون  التي  التهديدات  ولنوع  ال�ضحايا/ال�ضهود  �ضهادة  لأهمية  العتبار  تويل  اأن  ال�ضحايا،   اأو 

ومدى �ضّدتها.

255- ومبقت�ضى املادة 5-1 من القانون رقم 2006/13، تكون لل�ضحايا وال�ضهود احلقوق التالية:

احلق يف احل�ضول على احلماية ل�ضلمتهم ال�ضخ�ضية و�ضلمة اأ�رشهم وممتلكاتهم من اأيِّ  )اأ( 

تهديد مت�ضل بال�ضهادة التي اأدلوا بها اأو �ضيدلون بها اأو هم يف معر�ض الإدلء بها؛

احلق يف امل�ضاركة يف اختيار وتقرير �ضكل احلماية وامل�ضاعدة الأمنية؛ )ب( 

احلق يف تقدمي معلومات بدون اأيِّ �ضغط؛ )ج( 

احلق يف تلّقي خدمات مرتجم حتريري اأو فوري )وينطبق هذا احلق بوجه خا�ض على  )د( 

ال�ضحايا وال�ضهود غري الناطقني باللغة الإندوني�ضية(؛

احلق يف اأّل توّجه اإليهم اأيُّ اأ�ضئلة م�ضلّلة؛ )هـ( 

احلق يف اإبلغهم بتطوُّر اإجراءات املحكمة )ويُق�ضد بهذا احلق اإ�رشاك ال�ضحايا وال�ضهود  )و( 

يف الق�ضية، اإذ كثريا ما يكون دورهم مق�ضورا على الإدلء بال�ضهادة(؛

احلق يف اإبلغهم بقرارات املحكمة؛ )ز( 

احلق يف اإبلغهم باإخلء �ضبيل اجلاين؛ )ح( 

احلق يف احل�ضول على هوية جديدة؛ )ط( 

احلق يف اأن تُنقل اإقامتهم اإىل موقع اآخر؛ )ي( 

د لهم تكاليف النقل، عند القت�ضاء؛ احلق يف اأن ت�ضدَّ )ك( 

احلق يف احل�ضول على امل�ضورة القانونية؛ )ل( 

احلق يف احل�ضول موؤقتا على م�رشوفات املعي�ضة اإىل اأن تُرفع عنهم احلماية. )م( 

ر لهم احلماية اأثناء الإجراءات اجلنائية  256- ومن حق ال�ضهود و/اأو �ضحايا الأعمال الإرهابية اأن توفَّ

املت�ضلة بق�ضيتهم، وفقا ملا ين�ض عليه القانون رقم 2006/13. واإ�ضافة اإىل ذلك، يق�ضي القانون رقم 

املت�ضلة  اجلنائية  الإجراءات  اأثناء  احلماية  ر  توفَّ باأن  الإرهابية،  الأعمال  املتعلّق مبكافحة   ،2003/15

باأعمال اإرهابية ل لل�ضهود فح�ضب، بل وللمحّققني واملّدعني العامني واأ�رشهم.

ر هذه احلماية ل�ضمان اأمن ال�ضهود و�ضلمتهم لكي يتمكنوا من الإدلء ب�ضهادتهم بحرية اأمام  257- وتُوفَّ

ر احلماية يف جميع مراحل الإجراءات  ر اأي�ضا ل�ضمان �رشية �ضهادة ال�ضاهد واأمنها. وتُوفَّ املحكمة. وتُوفَّ

ب�ضهادتهم  عليهم  املجني  و/اأو  ال�ضهود  يُديل  العملي،  الواقع  ويف  وبعدها(.  واأثناءها  الإجراءات  )قبل 

اأ�ضكال  من  اآخر  �ضكل  وثمة  لوجه.  وجها  الإرهابية  الأعمال  بارتكاب  املّتهمني  روؤية  دون  املحكمة  اأمام 

حماية املجني عليهم و/اأو ال�ضهود اأثناء الإجراءات اجلنائية، وهو تغيري مكان املحكمة لإدارة اجلل�ضات 

من  ال�ضكل  هذا  الإندوني�ضية  الوطنية  وال�رشطة  الإندوني�ضي  العام  النائب  ا�ضتخدم  وقد  والإجراءات. 

احلماية يف جل�ضات املحكمة يف ق�ضية "بو�ضو"، حيث نُقل مكان انعقاد هذه اجلل�ضات اإىل حمكمة حملية 

يف مكان حمايد واأكرث اأمنا ل�ضمان �ضلمة ال�ضهود واأ�رشهم.
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كل  العامة  املعلومات  عن  بالك�ضف  املتعلّق   2008/14 رقم  القانون  يُلزم  م،  تقدَّ ما  اإىل  258- واإ�ضافة 

الأجهزة العامة بال�ضماح لكل متقدم بطلب معلومات عامة بالو�ضول اإليها، ما مل يوجد احتمال باأن يوؤدي 

الك�ضف عنها اإىل عرقلة �ضري ق�ضية ما. ويجوز اأن تُ�ضتثنى من قاعدة الك�ضف هذه، بوجه خا�ض، املعلومات 

التي ميكن اأن تعرقل عملية التحقيق والتحّري يف فعل اإجرامي و/اأو ميكن اأن تك�ضف هوية املبلِّغ و/اأو 

ال�ضاهد و/اأو املجني عليه الذي لديه معلومات عن الفعل الإجرامي. ويف هذا ال�ضدد، ل يجوز لو�ضائط 

الإعلم وال�ضحافيني ن�رش هوية ال�ضهود و/اأو �ضحايا الإجرام وك�ضفها للملأ، اإذا كان من املحتمل اأن يوؤدي 

�ض �ضلمة ال�ضهود و/اأو املجني عليهم للخطر.  ذلك اإىل عرقلة �ضري التحقيق اأو اإجراءات املحكمة اأو اأن يعرِّ

اأن تويل العتبار لأهمية حماية �رشية هويات ال�ضهود. وتوؤدي وزارة  ويتعنّي على و�ضائط الإعلم اأي�ضا 

الت�ضالت والإعلم دورا يف ر�ضد امل�ضائل املت�ضلة بن�رش هويات املجني عليهم و/اأو ال�ضهود، خ�ضو�ضا 

عندما يتعلّق الأمر بق�ضايا �ضديدة احل�ضا�ضية. ومع ذلك، ل توجد قوانني اأو لوائح تنظيمية خا�ضة يف 

اإندوني�ضيا تن�ض على معايري وا�ضحة لواجب و�ضائط الإعلم يف احلفاظ على �رشية هوية �ضحايا الأعمال 

الإرهابية و/اأو ال�ضهود عليها اأو لتقييم مدى ح�ضا�ضية الق�ضايا.

259- ويف تفجريات عام 2009 يف فندقي ماريوت وريتز-كارلتون يف جاكارتا، تلّقت الوكالة الإندوني�ضية 

حلماية ال�ضهود وال�ضحايا طلبات من الوكالت املعنية من اأجل توفري امل�ضاعدة واإعادة التاأهيل ل�ضحايا 

هذه التفجريات اأو الناجني منها. وا�ضتجابة لذلك، اأن�ضاأت الوكالة فريقا خا�ضا موؤّلفا من خرباء وم�ضوؤولني 

واإعادة  الطبي  العلج  بخدمات  وتزويدهم  التفجريات  هذه  من  الناجني  عن  ومعلومات  بيانات  جلمع 

التاأهيل، كما اأ�ضندت اأولوية للت�ضرّت على هويات ال�ضهود وعدم ك�ضفها للملأ.

كينيا

ر احلماية للمجني عليهم، عندما يكونون �ضهودا، من خلل قانون حماية  260- يف النظام الكيني، تُوفَّ

للوحدة احلكومية  الذي ي�ضمح  ال�ضهود"  "برنامج حماية  القانون  املادة 4 من هذا   وتتناول 
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ال�ضهود.

الأ�ضخا�ض  ورفاهة  �ضلمة  حلماية  واملعقول  ال�رشوري  الإجراء  تتخذ  باأن  "الوكالة"،  وتدعى  املعنية، 

امل�ضمولني باحلماية. ومن بني هذه الإجراءات احلماية البدنية واحلماية امل�ضلّحة لل�ضاهد، وتغيري حمل 

اإقامته، وتغيري هويته، واأّي تدبري اآخر يكون �رشوريا ل�ضمان �ضلمة ال�ضخ�ض امل�ضمول باحلماية.

ذ تدابري حمائية اأثناء اإجراءاتها،  261- ويجوز للوكالة اأن تطلب من املحاكم، يف اإطار هذا الربنامج، اأن تنفِّ

كعقد جل�ضات مغلقة، اأو ا�ضتعمال اأ�ضماء م�ضتعارة، اأو ا�ضتخدام رابط فيديوي، اأو اتخاذ تدابري حلجب 

هوية ال�ضاهد اأو متويهها. وعلى الوكالة اأي�ضا اأن تتخذ تدابري داعمة لتي�ضري اندماج ال�ضخ�ض امل�ضمول 

باحلماية.

)الق�ضايا املتعلّقة بالهجوم التفجريي على اأحد فنادق مومبا�ضا يف عام  262- ويف "ق�ضايا كيكامبال" 

ر وقتئذ حماية �ضحيحة لل�ضهود )وقد ا�ضطلعت ال�رشطة مبهمة  2002(، اأفاد النائب العام الكيني اأنه مل توفَّ

توفريها( لأنَّ قانون حماية ال�ضهود مل يكن قد دخل حّيز النفاذ بعد. وقد تعّر�ض ال�ضهود للتخويف ورف�ض 

اأحد ال�ضهود الإدلء ب�ضهادته ما مل يُنقل اإىل حمل اإقامة اآخر، وهذا مل يحدث لنعدام الأ�ضا�ض القانوين 

والنظام/الهيكل املنا�ضب للقيام بذلك.
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بيـرو

تدابري حلماية �ضحايا اجلرائم حتى عام  اأيِّ  للإجراءات اجلنائية متاما من  بريو  نة  263- خلت مدوَّ

 واأن�ضاأ املر�ضوم 
)134(

�ض حتديدا مل�ضاعدة �ضحايا الأعمال الإرهابية. 1986 عندما اأن�ضئ اأول برنامج خم�ضّ

الأعلى رقم JUS-86-007 املجل�ض الوطني لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية، كما اأن�ضاأ اآليات ملنح اأقرباء 

�ضحايا الأعمال الإرهابية الإجرامية تعوي�ضا فّعال.

التن�ضيق  هو  الإرهاب  جرائم  �ضحايا  لدعم  الوطني  املجل�ض  دور  كان  الق�ضائي،  القطاع  264- ويف 

اإرهابية  اأعمال  اأ�ضيبوا بجراح جراء  اأو  امل�ضاعدة واحلماية للذين لقوا حتفهم  واقرتاح تدابري توفري 

واملالية  القت�ضاد  وزارة  عن  من ممثلني  ويتاأّلف  العدل  وزير  اجلهاز  هذا  رئا�ضة  ويتوىل  ولأقربائهم. 

اللزم  الدعم  اجلهاز  هذا  ر  ويوفِّ امل�ضلّحة.  للقوات  امل�ضرتكة  والقيادة  الداخلية  ووزارة  العمل  ووزارة 

لإن�ضاء �ضندوق منح اقت�ضادية ل�ضحايا الأعمال الإرهابية ممّول مب�ضاهمات من وزارة القت�ضاد واملالية 

ويديره املجل�ض الوطني لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية وينبغي ا�ضتخدامه للإعانات املن�ضاأة مبوجب 

املر�ضوم الأعلى.

ذ يف بريو ت�رشيع طارئ ملكافحة الإرهاب ي�ضتند اإىل نظام املكافاأة مبقت�ضى القانون اجلنائي.  265- ونُفِّ

ر معلومات كافية  ومبوجب هذا النظام، كان اجلاين الذي يعرتف بالأفعال الإجرامية التي �ضارك فيها ويوفِّ

عن الطريقة التي يعمل بها تنظيمه الإجرامي يُعطى "مكافاأة" على هذه املعلومات. وكانت هذه املكافاأة 

الإعفاء من العقوبة اأو تخفيفها وغري ذلك من التدابري احلمائية.

والنافذ  جديد.  ت�رشيع  لحقا  �ُضنَّ  ثّم  فقط،  موؤقتة  ب�ضفة  نافذا  الت�رشيع  هذا   266- وكان 

اإطار مكافحة اجلرمية  حاليا هو القانون رقم 27378، "الذي ين�ضئ ا�ضتحقاقات للتعاون الفّعال يف 

التنظيمية  بـ"اللوائح  JUS-2001-035، اخلا�ض  القانون واملر�ضوم الأعلى رقم  املنظمة". وير�ضي هذا 

مكافحة اجلرمية  فّعال يف جمال  تعاون  اإقامة عملية  ب�ضاأن  رقم 27378  القانون  من  الثالث  للف�ضل 

واملحّققني  ال�ضهود  اأي�ضا  ت�ضمل  بل  الفعليني،  املتعاونني  فح�ضب  ت�ضمل  ل  حمائية  تدابري  مة"،  املنظَّ

اأو  العام  املّدعي  ميلك  ذلك،  على  وعلوة  اجلنائي.  القانون  اإجراءات  يف  امل�ضاركني  عليهم  واملجني 

القا�ضي امل�ضوؤول عن التعاون الفّعال �ضلطة تو�ضيع نطاق احلماية لت�ضمل زوج/زوجة ال�ضخ�ض املتعاون 

اأو �رشيك/�رشيكة حياته اأو اأجداده اأو اأحفاده اأو اأخوته واأخواته اأو اأقرباءه مبوجب معيار التقييم الر�ضيد 

لأيِّ خطر فعلي.

267- وتت�ضّمن "اللئحة التنظيمية لتدابري حماية املتعاونني وال�ضهود واملحّققني واملجني عليهم"، التي 

اأقّرها املر�ضوم الأعلى رقم JUS-2001-20، التدابري احلمائية التالية:

ويف  املتعاون  منزل  دائمني يف  �رشطة  اأفراد  تعيني  ذلك  ال�رشطة، مبا يف  ِقَبل  من  •  احلماية 
�ضفرياته اليومية، وتغيري مكان اإقامته، واإخفاء مكان وجوده بكل معنى الكلمة؛
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•  الت�ضرّت على هوية الطرف املحمي يف التحقيقات امل�ضارك فيها. ويف هذه احلالت، يُ�ضمح 
باإعطائه رمزا �رشيا؛ 

•  اإ�رشاك الطرف املحمي يف الإجراءات التي يجب اأن يظهر فيها �ضخ�ضيا، وا�ضتخدام اأيِّ و�ضيلة 
ي�ضتحيل معها التعّرف عليه بالعني املجّردة؛

• اعتبار مكتب املّدعي العام املخت�ض حمل اإقامة، لأغرا�ض ال�ضتدعاءات والإ�ضعارات.

268- تزويد الطرف املحمي بوثائق تت�ضمن هوية جديدة وتزويده، عند القت�ضاء، مبوارد مالية لتمكينه 

من تغيري حمل اإقامته اأو مكان عمله، يف الظروف ال�ضتثنائية وال�ضديدة اخلطورة. وميوِّل هذه التدابري 

 —  FEDADOI الدولة،  قانونية على ح�ضاب  ب�ضورة غري  لة  املح�ضّ الأموال  لإدارة  ال�ضندوق اخلا�ض 

ومتّولها يف حالت اأخرى جلنة تقييم قانون التوبة.

ذ بريو مدّونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة، التي تاأخذ بالنظام التهامي، تنفيذا تدريجيا منذ  269- وتنفِّ

خ 12 ت�رشين  1 متوز/يوليه 2006. وقد وافق مكتب املّدعي العام، بالقرار رقم MP-FN-2008-1558 املوؤرَّ

القرار  وين�ض هذا  وال�ضهود.  ال�ضحايا  م�ضاعدة  لربنامج  التنظيمية  اللوائح  الثاين/نوفمرب 2008، على 

اأي�ضا على اإقامة وحدة مركزية ووحدات حملية يف كل منطقة ق�ضائية. ول تطبَّق هذه اللوائح التنظيمية 

 )135(
اإّل يف املناطق الق�ضائية التي ت�رشي فيها مدونة الإجراءات اجلنائية اجلديدة.

نة الإجراءات اجلنائية اجلديدة �ضحايا اأي جرمية جمموعة من احلقوق ميكن ت�ضنيفها  270- ومتنح مدوَّ

يف ثلث فئات، وهي:

• احلق يف اأن يُعاَملوا ب�ضفتهم �ضحايا؛

• واحلق يف احلماية وامل�ضاعدة؛

.(reparación) واحلق يف التعوي�ض •

ومُتنح هذه احلقوق على اأ�ضا�ض اعتبار املجني عليهم فاعلني اأ�ضا�ضيني يف الإجراءات اجلنائية. والواقع اأنه 

اإذا مل يكن املجني عليه م�ضتعدا للإبلغ عن اجلرمية اأو توفري معلومات مفيدة لتو�ضيح ملب�ضاتها، كانت 

اإمكانيات ملحقة الق�ضية وحلّها اأ�ضعف ما تكون.

"ال�ضهود  على  املنطبقة  احلمائية  التدابري  اجلديدة  اجلنائية  الإجراءات  نة  مدوَّ م  تنظِّ 271- وباملثل، 

الكتاب اخلام�ض من  ويُر�ضي  الإجراءات اجلنائية"،  امل�ضاركني يف  واملتعاونني  واملحّققني واملجني عليهم 

اأقّر  ذلك،  وبناء على  التدابري.  بهذه  املت�ضلة  واملتطلبات  التوجيهية  واملبادئ  الإجرائية  القواعد  نة  املدوَّ

املجل�ض التنفيذي يف 13 �ضباط/فرباير 2010، باملر�ضوم الأعلى رقم JUS-2010-003، "اللوائح التنظيمية 

لربنامج توفري احلماية ال�ضاملة لل�ضهود واملحققني والأطراف املت�رّشرة واملتعاونني امل�ضاركني يف الإجراءات 

اجلنائية"، اآمرا النائب العام باأن يبداأ يف تنفيذ هذا الربنامج ومكتب املّدعي العام باأن ين�ضئ على الفور 

وحدة احلماية املركزية. ووحدة احلماية املركزية جهاز م�ضاند تابع ملكتب النائب العام وتتمّثل وظيفتها 

الأداء  كفاءة  حتقيق  ت�ضتهدف  توجيهية  مبادئ  واإ�ضدار  املذكور  الربنامج  �ضيا�ضات  و�ضع  يف  الأ�ضا�ضية 

وفعاليته. وتوجد اأي�ضا وحدات حملية لتقدمي امل�ضاعدة اإىل ال�ضحايا وال�ضهود.
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272- وت�ضمل التدابري احلمائية التي يوفرها هذا الربنامج ما يلي:

• احلماية من ِقَبل ال�رشطة؛

• والت�ضرّت على هوية الطرف املحمي يف التحقيقات امل�ضاِرك فيها؛

• وا�ضتخدام اإجراءات اآلية اأو تكنولوجية ملنع تعّر�ض �ضلمة الطرف املحمي للخطر.

واإ�ضافة اإىل ذلك، اأن�ضئت داخل قوة ال�رشطة الوطنية وحدة خا�ضة للتحقيق والختبار واحلماية. و�ضتتوىل 

املديرية العامة لل�رشطة مهمة تعيني موظفي هذه الوحدة مبوافقة مكتب النائب العام.

"املدعي  نظام  هو  متخ�ض�ضا،  فرعيا  نظاما  العامة  النيابة  اأن�ضاأت  بالإرهاب،  يتعلّق  273- وفيما 

تن�ضيق  حتت  يعمل  الذي  املحليني"،  فوق  اجلنائيني  العامني  واملّدعني  الأعلى  الوطني  اجلنائي  العام 

رقم التوجيه  يف  مقّررة  الأعلى  العام  املدعي  من�ّضق  و�ضلطات  الأعلى.  العام  املدعي  ق  من�ضِّ واإ�رشاف 
 

MP-FN-2005-003 ب�ضاأن "تنظيم وظائف من�ّضق املّدعي العام الأعلى التابع ملكتب املّدعي العام اجلنائي 
رقم  العام  النائب  مكتب  بقرار  املعتمد  املحليني"،  فوق  اجلنائيني  العامني  واملّدعني  الأعلى  الوطني 

خ 11 �ضباط/فرباير 2005. وهذه ال�ضلطات م�ضار اإليها مرة اأخرى يف القانون  MP-FN-2005-291، املوؤرَّ
رقم 27378.

اإ�ضبانيا

اأثناء الإجراءات اجلنائية.  بابا خم�ض�ضا حلماية ال�ضحايا واأ�رشهم  القانون 2011/29  274- يت�ضّمن 

املبداأ  هذا  وي�ضتهدف  اجلنائية.  الإجراءات  اأثناء  ال�رشر  من  الأدنى  احلد  مبداأ  القانون  هذا  ويعتمد 

وجها  عليهم  املّدعى  روؤيتهم  تفادي  على  مثل،  باحلر�ض،  وذلك  ثانية،  للإيذاء  ال�ضحايا  خ�ضوع  منع 

ووفقا  اإليهم.  ت�ضيء  اأو  �ضمعتهم  ه  ت�ضوِّ اأن  ميكن  اأقوال  اأو  اإ�ضارات  لأيِّ  تعّر�ضهم  دون  واحليلولة  لوجه 

اأثناء  ال�ضخ�ضي  القانون، ي�ضطلع الق�ضاة واملحاكم مب�ضوؤولية حماية كرامة املجني عليهم واأمنهم  لهذا 

الإجراءات اجلنائية. ويق�ضي هذا القانون باأن تن�ضئ وزارة العدل، داخل املحكمة الوطنية العليا، مكتبا 

لدعم ال�ضحايا وتزويدهم باملعلومات يوّفر خدمات مكّيفة ح�ضب احتياجات املتلّقني ويعمل فيه موظفون 

�ضون. وت�ضمل اخلدمات املراد توفريها التزويد باملعلومات عن حالة الإجراءات، وتوفري مرافقني  متخ�ضّ

بتنفيذ  يتعلّق  ما  بكل  واإبلغهم  خ�ضو�ضيتهم،  و�ضون  ال�ضحايا  حماية  وتعزيز  املحاكمة،  جل�ضات  اإىل 

جن. العقوبة، وخ�ضو�ضا ما يتعلّق بتوفري ا�ضتحقاقات لل�ضجني اأو ال�ضجينة ومبغادرته اأو مغادرتها ال�ضِّ

م النائب العام اإر�ضادات حمّددة ب�ضاأن ال�ضيا�ضة العامة يف �ضياق حماية ال�ضحية يف العملية  275- وقدَّ

التعليمات 2005/8،  الإرهابية هي  الأعمال  ب�ضحايا  يتعلّق  فيما  الإر�ضادات  واأهم هذه   
)136(

الق�ضائية.
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خ 24 ت�رشين الأول/اأكتوبر، ب�ضاأن ا�ضرتاك املدعي العام يف ملحقة  ت�ضمل هذه الإر�ضادات ما يلي: التعميم 1998/1، املوؤرَّ
 )136(

خ 27 ت�رشين الأول/اأكتوبر، ب�ضاأن امل�ضاعدة احلكومية ل�ضحايا جرائم العنف  حالت التع�ّضف يف املنزل والأ�رشة؛ والتعميم 1998/2، املوؤرَّ

خ 7 ني�ضان/ اأبريل، ب�ضاأن الإجراء املتعلّق بامللحقة الق�ضائية ال�رشيعة والفورية  املتعّمدة �ضد احلرية اجلن�ضية؛ والتعميم 2003/1، املوؤرَّ

خ 30 كانون الأول/دي�ضمرب، ب�ضاأن امل�ضائل الإجرائية املتعلّقة  ط؛ والتعميم 2003/3، املوؤرَّ ل للإجراء املب�ضَّ ملرتكبي جرائم وجنح معّينة، املعدِّ

خ 30 كانون الأول/دي�ضمرب، ب�ضاأن و�ضع �ضكوك قانونية جديدة تتناول امللحقة الق�ضائية ملرتكبي  باأمر احلماية؛ والتعميم 2003/4، املوؤرَّ

العنف العائلي؛ والتعليمات 2004/4، املوؤرَّخة 14 حزيران/يونيه، ب�ضاأن حماية ال�ضحايا وتعزيز التدابري الحرتازية فيما يتعلّق بجرائم 

العنف العائلي؛ والتعليمات 2005/2 ب�ضاأن ت�ضديق النيابة العامة على حالت العنف العائلي؛ والتعليمات 2005/7، املوؤرَّخة 23 حزيران/

خ 18 متوز/ يونيه، ب�ضاأن ملحقة ق�ضايا العنف �ضد املراأة وب�ضاأن الأق�ضام املعنية مبكافحة عنف املّدعي العام؛ والتعميم 2005/4، املوؤرَّ

يوليه، ب�ضاأن معايري تطبيق القانون الو�ضعي املتعلّق بتدابري احلماية املتكاملة من العنف اجلن�ضاين؛ والتعليمات 2005/8، املوؤرَّخة 26 

متوز/يوليه، ب�ضاأن واجب توفري املعلومات بخ�ضو�ض رعاية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية وحمايتهم. وكل هذه التعاميم والتعليمات 

�ضارية املفعول متاما وتتناول �ضيا�ضات حمددة تتعلّق بحماية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية.



املوؤرَّخة 26 متوز/يوليه، ب�ضاأن واجب توفري املعلومات بخ�ضو�ض رعاية ال�ضحايا يف الإجراءات اجلنائية 

وحمايتهم.

الأول  القانون هو املطلب  التي ين�ض عليها  ال�ضحايا بحقوقهم  باإعلم  اأنَّ اللتزام  276- ول ريب يف 

حلماية هذه احلقوق واإنفاذها. ولكن يف دولة اجتماعية ودميقراطية خا�ضعة ل�ضيادة القانون، يكون واجبا 

على املّدعي العام اأي�ضا، مع بقية ممار�ضي العدالة اجلنائية وممثلي الدعم والتن�ضيق يف طائفة عري�ضة 

�ضات غري املت�ضلة بالقانون، اأن يعطوا اإجابات وا�ضحة وفّعالة وم�ضتنرية عن الأ�ضئلة املتعلقة،  من التخ�ضّ

على �ضبيل املثال، مبوا�ضيع قانونية واقت�ضادية ونف�ضية وطبية.

ملبداأ  الفعلي  التنفيذ  ب�ضاأن  الثاين/نوفمرب،  ت�رشين   10 املوؤرَّخة   ،2005/11 التعليمات  يف  277- وجاء 

العمل املوّحد املن�ضو�ض عليه يف املادة 124 من الد�ضتور، ما يلي: "علينا، وقد تغلّبنا على الروؤية املجّزاأة 

ملحامي الّدعاء، اأن نكفل تلّقي املحتجزين الر�ضالة بو�ضوح باأنَّ املّدعني العامني هم �ضامنو حقوق اجلميع، 

ولكن بوجه خا�ض حقوق املت�رّشرين من عواقب ال�ضلوك اجلنائي. وينبغي اأن يكون املّدعي العام حليفا 

موثوقا، وو�ضيلة ات�ضال بني ق�ضيته الفردية والعدالة بكل معانيها، وبابا مفتوحا، وباخت�ضار، احلّل املعقول 

لهواج�ضهم". وت�ضيف التعليمات الآنفة الذكر اأنه، "يف الوفاء بهذه الر�ضالة، ي�ضعى املّدعون العامون يوميا 

اإىل الدفاع عن هذه امل�ضالح، وكثريا ما يكون ذلك يف بيئة وظيفية جمهولة، وهو ما ل يتحّقق مبمار�ضة 

الإجراء العقابي واملدين وحده، كما اأنه ل يُ�ضتوفى بالكامل ما مل ت�ضعر الأطراف املت�رّشرة، مع ح�ضولها 

على تعوي�ضات مادية، بارتياح معنوي ل�ضتعادة �ضيادة القانون التي هّزتها اجلرمية".

هولندا

278- ين�ض قانون حماية ال�ضهود الهولندي لعام 1994 )املواد 226)اأ( اإىل 226)و( من مدونة الإجراءات 

اجلنائية. ويف احلالت  الإجراءات  امتداد  قانونييًّا على  و�ضًعا  املحمي  ال�ضاهد  اإعطاء  اجلنائية( على 

التي يكون لدى ال�ضهود فيها اأ�ضباب وجيهة للخوف من اأن تتعّر�ض حياتهم اأو �ضحتهم اأو �ضلمتهم، مع 

اأقربائهم، للخطر، اأو من اأن تتفّكك وحدتهم الأ�رشية، ميكن اأن مينحهم القا�ضي �ضفة ال�ضاهد الُغفل. 

وميكن منح ُغفلية حمدودة اأمام املحكمة يف احلالت التي ميكن اأن يكون ل�ضهادة ال�ضاهد فيها اأثر �ضلبي 

على حياته ال�ضخ�ضية اأو املهنية، اأو يف حالة الأ�ضخا�ض الذين اأعطوا معلومات لل�رشطة دون الك�ضف عن 

 )137(
هويتهم.

تون�س

خ 10 كانون  279- يتناول الق�ضم التا�ضع من الباب الأول من القانون التون�ضي عدد 75 ل�ضنة 2003، املوؤرَّ

الأول/دي�ضمرب 2003 )املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة الإرهاب ومنع غ�ضل الأموال(، اآليات حماية 

ال�ضحايا. وين�ض هذا القانون على اتخاذ التدابري الكفيلة بحماية كل َمن اأوكل لهم القانون مهّمة معاينة 

اجلرائم الإرهابية وزجرها من ق�ضاة وماأموري �ضابطة عدلية واأعوان �ضلطة عمومية. وت�ضمل تدابري 

احلماية اأي�ضا م�ضاعدي الق�ضاء واملت�رّشرين وال�ضهود وكلَّ من تكّفل بواجب اإ�ضعار ال�ضلطات املخت�ضة، 

كما تن�ضحب هذه التدابري، عند القت�ضاء، على اأفراد اأ�رشهم وكل من يُخ�ضى ا�ضتهدافه من اأقاربهم.

67 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

نة الإجراءات اجلنائية. انظر املادتني 190 و284 من مدوَّ
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280- وتن�ض املادة 49 على ا�ضتخدام و�ضائل الت�ضال املرئية اأو امل�ضموعة يف ال�ضتنطاق ويف اأيِّ اأ�ضلوب 

وكتدبري  املحكمة.  �ضخ�ضيا يف  بالأمر  املعني  ال�ضهود، دون �رشورة حل�ضور  ا�ضتجواب  اأ�ضاليب  اآخر من 

حمائي اآخر، جتيز املادة 50 للأ�ضخا�ض امل�ضمولني بتدابري احلماية باأن يعيِّنوا حمل خمابراتهم لدى وكيل 

اجلمهورية بتون�ض حيث يحافظ على �رشية هويتهم ومقّراتهم الأ�ضلية.

281- وجتّرم املادة 54 تعري�ض حياة الأ�ضخا�ض املق�ضودين باحلماية اأو مكا�ضبهم اأو حياة اأو مكا�ضب 

اأفراد اأ�رشهم للخطر، وذلك بالإف�ضاح عمدا عن بيانات من �ضاأنها الك�ضف عن هويتهم.

اململكة املتحدة

من  فرد  حياة  تعّر�ض  عن  بالثقة  جديرة  معلومات  ال�رشطة  تلّقت  اإذا  املتحدة،  اململكة  282- يف 

 
)138(

الأفراد خلطر مبا�رش ل ي�ضتهان به، وجب عليها اتخاذ تدابري عملياتية وقائية حلماية هذا الفرد

وجود  عن  النظر  وب�رشف  يكن  مل  اأو  �ضاهدا  اأو  �ضحية  ال�ضخ�ض  كان  �ضواء  قائم  الواجب   وهذا 

اإجراءات جنائية.

وم�ضدره  اخلطر  طبيعة  على  املعني  الفرد  حلماية  منا�ضبة  تكون  التي  اخلطوات  283- وتتوّقف 

 ومع ذلك، قد 
)139(

وعلى تقييم الحتمالت املرتبطة به. وكثريا ما يكون حتذير ال�ضخ�ض املعني كافيا.

اإقامته  حمل  تغيري  على  املعني  ال�ضخ�ض  ت�ضاعد  اأن  اأو  �ضخ�ضية  حماية  توّفر  اأن  ال�رشطة  على   يتعنّي 

وتغيري هويته.

284- واأُعطيت حماية ال�ضهود ال�ضفة القانونية مبوجب قانون ال�رشطة واجلرمية اخلطرية املنّظمة، لعام 

 وتن�ض املادة 82 من هذا القانون على اأنه يجوز لـ "موّفر احلماية" )ال�رشطة وخمتلف اأجهزة 
)140(

.2005

اإنفاذ القانون الأخرى( اأن يتخذ ما يراه منا�ضبا من الرتتيبات حلماية �ضخ�ض ما. بيد اأنَّ املادة 82 ل تتيح 

احلماية اإّل لفئة من الأ�ضخا�ض يحّددها اجلدول 5 من هذا القانون، وت�ضمل الأ�ضخا�ض الذين يكونون اأو 

يحتمل اأن يكونوا اأو كانوا �ضهودا يف اإجراءات جنائية، واأفراد اأ�رشهم، والأ�ضخا�ض الذين يعي�ضون معهم يف 

منزل واحد، والأ�ضخا�ض الذين تربطهم بهم علقة �ضخ�ضية حميمة.

285- وهناك تدابري اأخرى ت�ضتهدف حماية املجني عليهم وال�ضهود عند اإدلئهم ب�ضهادتهم، وم�ضاعدتهم 

على الإدلء بها على اأف�ضل وجه ممكن، وت�ضمل هذه التدابري ما يلي:

 للمحكمة اأن تاأمر بجواز 
)141(

الُغفلية — املادة 88 من قانون الطب ال�رشعي والعدالة لعام 2009.

اإدلء ال�ضاهد ب�ضهادته دون الك�ضف عن هويته �رشيطة اأن تقتنع:

• باأنَّ هذا الأمر �رشوري حلماية �ضلمة ال�ضاهد اأو ملنع اإ�ضابة املمتلكات باأ�رشار ج�ضيمة؛

• وباأنَّ هذا الأمر متفق مع حق املّدَعى عليه يف تلّقي حماكمة عادلة؛

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية68

ين�ضاأ هذا الواجب مبقت�ضى املادة 2 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان.
 )138(

.)EHRR 101 :يُعرف با�ضم "حتذير عثمان" ن�ضبة اإىل الق�ضية املرفوعة من "عثمان" على اململكة املتحدة يف عام 1988 )الق�ضية
 )139(

.www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/contents :انظر
 )140(

.www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/25/section/88 :انظر
 )141(



•  وباأنَّ �ضهادة ال�ضاهد من الأهمية بحيث �ضيكون اإدلوؤه بها يف �ضالح العدالة ولن يديل بها بدون 
اأمر؛

• اأو باأنَّ ال�ضالح العام �ضيت�رشر فعليا اإذا اأدىل ال�ضاهد ب�ضهادته بدون �ضدور الأمر املقرتح.

)142(
التدابري اخلا�ضة — املواد 16 اإىل 30 من قانون عدالة الأحداث والأدلة اجلنائية لعام 1999.

يجوز الأمر باتخاذ تدابري خا�ضة مل�ضاعدة ال�ضاهد على الإدلء ب�ضهادته اإذا:

• كان ال�ضاهد دون ال�ضابعة ع�رشة من العمر؛ اأو
• كان ال�ضاهد م�ضابا بعجز اأو اإعاقة ترتدى بفعلهما نوعية �ضهادته؛ اأو

•  كانت املحكمة مقتنعة من اأنَّ نوعية �ضهادة ال�ضاهد �ضتكون اأقل جودة ب�ضبب اخلوف اأو القلق 
من الإدلء بال�ضهادة واأنَّ من املرّجح اأن تعمل التدابري اخلا�ضة مو�ضع البحث على حت�ضني 

نوعية �ضهادته.

امل�ضت�ضعفني  الرا�ضدين  ال�ضهود  اأجل  من  خا�ضة  تدابري  باتخاذ  الأمر  ميكن  ذلك،  على  286- وبناء 

واملخوَّفني. وت�ضمل هذه التدابري اخلا�ضة ما يلي:

•  الإدلء بال�ضهادة عن طريق ت�ضجيلها م�ضبقا على قر�ض فيديو رقمي (DVD) )ميكن اأن ي�ضمل 
ذلك ا�ضتجواب �ضهود الإثبات و�ضهود النفي(؛

•  الإدلء بال�ضهادة )ا�ضتجواب �ضهود الإثبات و�ضهود النفي( عن طريق رابط فيديوي من خارج 
املحكمة؛

•  الإدلء بال�ضهادة من وراء �ضتار )بحيث ل يرى ال�ضاهَد �ضوى القا�ضي واملمثل القانوين وهيئة 
املحلَّفني(؛

•  واإتاحة اإمكانية الإدلء بال�ضهادة عن طريق رابط فيديوي اأي�ضا للذين ي�ضعب عليهم الو�ضول 
اإىل املحكمة يف اإنكلرتا وويلز، اإذا كان ذلك يف �ضالح اإقامة العدل بكفاءة اأو فعالية.

الوليات املتحدة الأمريكية

البند 10607  ال�ضحايا. فيفر�ض  يتناولن حماية  املتحدة قانونان م�ضتقلن  الوليات  287- يوجد يف 

واجبا  املوظفني احلكوميني  (U.S.C. § 10607 42)، على  املتحدة  الوليات  العنوان 42 يف مدّونة  من 

اإلزاميا باأن يتخذوا ما يلزم من ترتيبات لكي يتلّقى املجني عليه حماية معقولة تقيه �رش جاٍن م�ضتبه فيه 

 باأن 
)143(

واملتعاونني معه اأو العاملني حل�ضابه. وبالإ�ضافة اإىل ذلك، يق�ضي قانون حقوق �ضحايا الإجرام

يكون للمجني عليهم احلق يف حماية معقولة من املّتهمني.

288- وتوجد عدة برامج لتعزيز اأمن املجني عليهم اإذا كانوا �ضهودا يف عملية العدالة اجلنائية. واأكرث 

اخليارات تطّرفا هو الربنامج الحتادي لأمن ال�ضهود. ويُعنى هذا الربنامج فقط باحلالت التي يكون 

فيها املجني عليهم �ضهودا اأ�ضا�ضيني يف حماكمات كربى وقد تلّقوا تهديدات. ويتخذ املجني عليهم الذين 

ال�ضهود يف حالت  برنامج حماية  اآخر، هو  برنامج  ر  ويوفِّ الربنامج هويات جديدة.  اإىل هذا  ين�ضّمون 

69 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية
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الطوارئ، للمجني عليهم ال�ضهود، الذين يخ�ضون على �ضلمتهم من امل�ضاركة يف نظام العدالة اجلنائية، 

اإمكانية تغيري حمل اإقامتهم موؤقتا ولأمد ق�ضري. وميكن ا�ضتخدام اأموال هذا الربنامج لعدة اأغرا�ض ت�ضمل 

ما يلي:

تكاليف النقل لتمكني ال�ضاهد من مغادرة حّيه اأو مدينته اأو وليته موؤقتا؛  )1(

نفقات ال�ضكن املوؤقت والنتقال؛  )2(

بدل معي�ضة موؤقت؛  )3(

اإنفاذ القانون وباملّدعي  الهواتف حلالت الطوارئ لتمكني ال�ضهود من الت�ضال بجهاز   )4( 

العام؛

النظم الأمنية والأقفال الإ�ضافية جلعل امل�ضكن املنتََقل اإليه اأكرث اأمنا. وعادة ما ت�ضتمر   )5(

الإقامة يف امل�ضكن املنتَقل اإليه يف اإطار هذا الربنامج 30 يوما.

289- وعادة ما ت�ضتحوذ ق�ضايا الإرهاب على الأ�ضواء وت�ضتقطب اهتمام و�ضائط الإعلم. ومن اأجل 

اإعانة املجني عليهم على التعامل مع و�ضائط الإعلم وحماية خ�ضو�ضيتهم، توّفر احلكومة ما يلزم من 

املعلومات وامل�ضاعدة. وقد اأعّد مكتب التحقيقات الحتادي ن�رشة مطوية تت�ضّمن معلومات للمجني عليهم 

ت�ضاعدهم  بطريقة  معها  يتفاعلوا  اأن  يتعلّمون  وجتعلهم  الإعلم،  و�ضائط  مع  التفاعل  كيفية  لهم  تبنّي 

على الحتفاظ بكرامتهم وخ�ضو�ضيتهم. وتزويد املجني عليهم باإ�ضعار م�ضبق بالإعلنات العمومية ب�ضاأن 

الق�ضية ميكن اأن ي�ضاعدهم على اتخاذ قرارات م�ضتنرية ب�ضاأن التفاعل مع ال�ضحافة. ويحمي موظفو 

وزارة العدل املعلومات اخل�ضو�ضية للمجني عليهم من النك�ضاف للملأ، حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن مبا 

عى عليهم مواجهة متَِّهميهم، فقد تُعلن بع�ض معلومات املجني عليهم اخل�ضو�ضية على امللأ  اأنه يحق للمدَّ

اأثناء اإجراءات املحاكمة متى كانوا �ضهودا فيها.

ر للمجني عليهم امل�ضت�ضعفني، وخ�ضو�ضا الأطفال منهم، ترتيبات خا�ضة يف املحكمة. فيمكن  290- وتُوفَّ

اأن يُديل الأطفال ب�ضهادتهم من خلل دائرة تلفزيونية مغلقة كي ل ي�ضطروا اأن يكونوا مع املّدَعى عليه 

يف غرفة واحدة. وباإمكان بع�ض املجني عليهم، كالأطفال وكبار ال�ضّن، اأن ي�ضّجلوا �ضهاداتهم على �رشيط 
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فيديو، ما دام لدى املّدعى عليه فر�ضة ا�ضتجوابهم.

291- وت�ضتطيع احلكومة، عندما تكون الق�ضية ذائعة ال�ضيت، اأن ت�ضاعد املجنى عليهم يف احل�ضول 

املجني عليهم  اأ�ضماء  اآمنة. وحماية  بطريقة  والدخول واخلروج  املحكمة  قاعة  ماأمونة يف  على مقاعد 

وبيانات الت�ضال بهم وغري ذلك من املعلومات التي تك�ضف هويتهم ميكن اأن ت�ضاعدهم يف احلفاظ على 

خ�ضو�ضيتهم.

دال- اجلرب الكامل للأ�رشار

1- اعتبارات عامة

292- لعّل حق ال�ضحايا يف التعوي�ض هو احلق الذي حظي، بدرجات متفاوتة، باأعظم قدر من الهتمام 

ل اإىل جمّرد  يف جميع اأنحاء العامل. ورغم اأنَّ م�ضلحة ال�ضحايا تظّل حقا �ضديد الأهمية، فينبغي اأّل حُتوَّ

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية70

نة الوليات املتحدة  للّطلع على تدابري احلماية اخلا�ضة للأطفال ال�ضحايا، انظر البند 3509 من العنوان 18 يف مدوَّ
 )144(

.(18 U.S.C. § 3509)



تعوي�ض مايل، بل ينبغي اأن تُعترب جزءا من جمموعة حقوق اأو�ضع، بو�ضفها عن�رشا �ضمن اإطار تعوي�ضي 

اأو�ضع يرتّتب عليه اأي�ضا رد احلق واإعادة التاأهيل والرت�ضية وتقدمي �ضمانات بعدم التكرار. وبداأت العدالة 

اأن تكفلها الدول يتجاوز مداها حدود  التي ينبغي  اأكرث فاأكرث بالعرتاف. والتدابري  الت�ضاحلية حتظى 

القانون  اأدلة يف  "ل توجد  الر�ضمية. ومع ذلك،  الق�ضائية  التي ميكن حتقيقها يف الإجراءات  الرت�ضية 

اإثبات  نتيجة  ذلك  يكن  مل  ما  والإن�ضاف  ال�رشر  التعوي�ض وجرب  وجود حق يف  على  الوطني  اأو  الدويل 
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امل�ضوؤولية عن ال�رشر الناجت".

للعمل  املحددة  باخل�ضائ�ض  وثيقا  ات�ضال  ال�رشر  باحلق يف جرب  العرتاف  يت�ضل  عام،  293- وبوجه 

الإرهابي وم�ضوؤولية الدولة النا�ضئة عنه. ويكمن اأ�ضا�ض هذه اخلا�ضية يف اأنَّ العمل الإرهابي كثريا ما يكون 

موّجها نحو دولة اأو جمموعة من الدول، تاركا اآثاره على ال�ضكان املدنيني، ومن هنا تن�ضاأ م�ضوؤولية الدولة. 

وما مل تُعرف هوية اجلناة اأو مل يكونوا متمّتعني بامللءة املالية، تكون م�ضوؤولية الدول اأن جترب ال�رشر الذي 

حلق مواطنيها.

294- وميكن اأن يوؤّدي التفاوت بني النظم الوطنية يف معاجلتها جلرب اأ�رشار �ضحايا الأعمال الإرهابية 

ينبغي  لذا،  الواحد.  الإرهابي  العمل  �ضحايا  جن�ضيات  اختلف  اإىل  مثل،  ت�ضتند،  متييزية  معاملة  اإىل 

املواءمة بني النظم الوطنية اخلا�ضة بجرب اأ�رشار �ضحايا الأعمال الإرهابية لكي يُعاَمل ال�ضحايا معاملة 

واحدة اأيًّا كانت ظروفهم املحددة، وذلك بطرائق يُذكر منها ت�ضجيع الدول على اعتماد اآليات موّحدة اأو 

اللجوء اإىل نظام دويل يف احلالت التي تعجز فيها عن �ضمان التعوي�ض الكامل. ويحتاج مفهوم املو�ضوعية 

مقابل الذاتية اإىل مزيد من التطوير. ومعاملة ال�ضحايا على قدم امل�ضاواة، اأيًّا كانت ظروفهم الفردية، 

م اإىل ال�ضحايا وتعزيز حقوقهم، بل هي اأي�ضا مبثابة اتخاذ  لي�ضت فقط طريقة لتح�ضني الدعم العام املقدَّ

موقف مناه�ض للإرهاب. وينبغي اأن ت�ضري املو�ضوعية يدا بيد مع �ضمان اأن تكون امل�ضاعدة املوفّرة يف 

اإطار تدابري العدالة اجلنائية لدعم ال�ضحايا م�ضّممًة على النحو املنا�ضب.

الكثرية  الحتياجات  لتلبية  الناجعة  الو�ضائل  اأنَّ من  البلدان  العديد من  التجربة يف  اأثبتت  295- وقد 

ل�ضحايا الإجرام اإقامة برامج توّفر لهم دعما �ضامل وت�ضاعدهم بفعالية داخل موؤ�ض�ضات العدالة اجلنائية 

على  مدنية  دعاوى  رفع  اإمكانية  لل�ضحايا  تتيح  التي  الأحكام  اإىل  وبالإ�ضافة  الجتماعية.  واملوؤ�ض�ضات 

اجلناة، �ضّن بع�ض البلدان ت�رشيعات وطنية تعرتف بحقوق ال�ضحايا يف التعوي�ض وامل�ضاركة يف الإجراءات 

اجلنائية. وهذه الفر�ض تعّزز العرتاف مبعاناة ال�ضحايا.

296- وبناًء على مبداأ امل�ضاواة، فاإنَّ �ضحايا الأعمال الإرهابية لي�ضوا بحّد ذاتهم اأكرث ا�ضتحقاقا للتعوي�ض 

من �ضحايا اجلرائم الأخرى ن�ضبة اإىل ال�رشر الواقع. ومع ذلك، ينبغي العرتاف باأنَّ واقع بع�ض الأعمال 

الإجرامية التي حُتدث اأ�رشارا واإ�ضابات على نطاق وا�ضع يقت�ضي الأخذ بنهج خمتلف. فيمكن، من خلل 

اإجراءات وطنية بهذا ال�ضاأن، اأن تُطلب تعوي�ضات مالية من اجلاين اأو من م�ضادر اأخرى متاحة، ومنها، 

عند النطباق، ال�ضناديق الوطنية لتعوي�ض ال�ضحايا.

71 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

"يجب  باأنه  ب�ضيوين  الربوفي�ضور  يعرتف   .Victim’s rights: international recognition, p. 577 Cherif M. Bassiouni,  )145(

التمييز بني الإجراءات القانونية اجلنائية واملدنية املدفوعة مبفهوم امل�ضوؤولية من ناحية والت�ضامن الإن�ضاين والجتماعي املج�ّضد يف 

برامج امل�ضاعدة والدعم الجتماعيني، املدفوع باعتبارات اأخرى، من الناحية الثانية.



يف  ثابت  منط  يوجد  ولكن  كبريا،  اختلفا  التعوي�ض  مناذج  بني  فيما  التطبيق  نطاق  297- ويختلف 

ر التعوي�ض يف بع�ض احلالت من خلل اآلية  خمططات التعوي�ض املوّفرة على امل�ضتوى الوطني؛ اإذ يوفَّ

الدول بح�ضب احلالة.  ا�ضتجابة  تُكيَّف فيها  �ضة  ر من خلل حلول خم�ضّ يُوفَّ اأو  قانونية من�ضاأة م�ضبقا، 

ر وكذلك يف اللحظة املنا�ضبة لكي يطلب فيها ال�ضحايا  وتوجد اختلفات كبرية يف مبلغ التعوي�ض املوفَّ

التعوي�ض. وتتيح بع�ض النظم اإمكانية احل�ضول على م�ضاعدة تكاد تكون فورية، مبعزل عن الإجراءات 

ويف  نهائي.  ق�ضائي  قرار  اإىل  التو�ضل  عند  اإّل  اأخرى  نظم  يف  التعوي�ض  ر  يُوفَّ ل  حني  يف  اجلنائية، 

الذي  ال�رشر  عن  التعوي�ض  يف  اجلناة  لواجب  تابعا  التعوي�ض  يف  الدولة  واجب  يكون  احلالت  هذه 

ت�ضّببوا به. وبوجه خا�ض، اإذا ما اأُخذ يف العتبار ت�رشُّف اجلناة يف اأنواع معّينة من الأعمال الإرهابية 

القاعدة  هي  الأ�رشار  هذه  عن  منهم  تعوي�ضات  ا�ضتحالة حت�ضيل  فاإنَّ  يُحدثونه،  الذي  الدمار  ومدى 
 

ولي�ضت ال�ضتثناء.

298- وتاأكيد احلق يف جرب ال�رشر ي�ضتتبع �رشورة اإن�ضاء اآلية اإدارية اأو ق�ضائية منا�ضبة لتمكني املجني 

عليه من اإقامة دعوى اأو احل�ضول على حكم بالتعوي�ض. وقد تكون هذه الآلية تكميلية ولكنها م�ضتقلة عن 

م�ضاركة املجني عليه يف الإجراءات اجلنائية )كطرف مدين (partie civile)، يف فرن�ضا، على �ضبيل املثال(، 

اأو قد تكون اآلية قائمة بذاتها. وينبغي اأن ت�ضمح الدول، اإىل حّد ما على الأقل، باأن يكون التعوي�ض م�ضتقل 

عن نتيجة الإجراءات اجلنائية، التي قد ي�ضتغرق التو�ّضل فيها اإىل قرار نهائي مدة طويلة. ي�ضاف اإىل ذلك 

اأنه نظرا لأنَّ التو�ضل اإىل قرار نهائي يف الإجراءات املدنية ي�ضتغرق مدة يحتمل اأن تكون حتى اأطول منها 

يف الإجراءات اجلنائية، وقد ل تُعوِّل بال�رشورة على الأدلة التي ُجمعت يف الإجراءات اجلنائية، ينبغي 

للدول على الأقل اأن تعترب قرارات الق�ضاء اجلنائي اأ�ضا�ضا �رشعيا لأغرا�ض التعوي�ض. ورغم اأنَّ العديد 

ل اأن يكون لديها اأُطر معيارية من�ضاأة م�ضبقا لتُعنى  من الدول التي تواجه هجمات اإرهابية متكررة تف�ضّ

�ضة تن�ض على تعوي�ض ال�ضحايا )يف  بتعوي�ض ال�ضحايا واأ�رشهم، ففي دول اأُخرى تُ�ضَدر مرا�ضيم خم�ضّ

م�رش، مثل، تُ�ضدر احلكومة منحا يف �ضكل مبالغ مقطوعة اأو تعوي�ض �ضهري اأو ا�ضتحقاقات تقاعدية، 

تبعا لعوامل خمتلفة(. وتُن�ضئ معظم الدول اآليات للتعوي�ض مبعزل عن حق املجني عليه يف اإقامة دعاوى 

اأمام حمكمة مدنية.

299- وحتيل بع�ض مناذج التعوي�ض اأي�ضا اإىل نظمها الوطنية للتعوي�ض. واجلمع بني الآليات الإدارية 

ز القدرة على تزويد �ضحايا الأعمال الإرهابية باأف�ضل تعوي�ض ممكن. ووجود نظام را�ضخ  والق�ضائية يعزِّ

للم�ضاعدة ال�ضحية والجتماعية-النف�ضية اأمر مهم للغاية، خ�ضو�ضا عقب وقوع عمل اإرهابي مبا�رشة، 

بالإ�ضافة اإىل الدعم القت�ضادي العام الذي ميكن اأن يزداد اأهمية مبرور الوقت. ومن الأمثلة على الدعم 

يف  املتاحة  كتلك  العامة،  اخلدمات  اإىل  الأولوية  �ضبيل  على  الو�ضول  اإمكانية  الطابع  املايل  غري  املفيد 
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اليونان، وقد يت�ضح اأنها "تعوي�ض عيني" مفيد جدا.

300- وميكن الإ�ضارة اإىل قرار جمل�ض اأوروبا رقم 27، الذي اعتمدته جلنة الوزراء يف 28 اأيلول/ �ضبتمرب 

1977، بو�ضفه قاعدة اإقليمية مبكرة تتناول تعوي�ض �ضحايا اجلرمية. فقد اأو�ضى هذا القرار يف احلالت 

ر فيها تاأمني التعوي�ض بو�ضائل اأخرى باأن ت�ضهم الدولة يف تعوي�ض: )اأ( اأيِّ �ضخ�ض اأُ�ضيب جراء  التي يتعذَّ

جرمية بجروح بدنية بالغة ال�ضدة )ما ي�ضمل على الأقل كل اجلرائم العمدية(؛ و)ب( ُمعايل اأيِّ �ضخ�ض لقي 

حتفه جراء جرمية ما. ووفقا لذلك القرار، ميكن اإنفاذ التعوي�ض �ضمن اإطار نظام التاأمني الجتماعي اأو 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية72

.Albrecht and Kilchling, Victims of Terrorism Policies: Should Victims of Terrorism Be Treated Differently?, p. 26 )146(



باإن�ضاء خمطط خا�ض للتعوي�ض اأو باللجوء اإىل التاأمني. وينبغي يف احلالت املنا�ضبة اأن ي�ضمل التعوي�ض 

اإعادة  ونفقات  الطبية،  والنفقات  النفقات،  يف  والزيادة  واملقبلة،  املا�ضية  املكا�ضب  فقدان  الأقل  على 

عليه  بُنيت  الذي  الأ�ضا�ض  القرار  ل هذا  و�ضكَّ والدفن.  الت�ضييع  مرا�ضم  ونفقات  ومهنيا،  التاأهيل �ضحيا 

التفاقية الأوروبية املتعلقة بتعوي�ض �ضحايا جرائم العنف، لعام 1983، التي تت�ضّمن اأي�ضا جزءا يتناول 

التعاون الدويل.

 "Victims — Support and 301- وانتهى البحث الذي اأجراه جمل�ض اأوروبا والوارد يف املن�ضور املعنون

"Assistance )دعم ال�ضحايا وم�ضاعدتهم(، اإىل اأنَّ املمار�ضة من حيث تعوي�ض ال�ضحايا تختلف كثريا فيما 
بني الدول: فيمكن اأن ياأتي التمويل ملخططات التعوي�ض احلكومية من �ضناديق عمومية اأو من م�ضادرة 

موجودات اجلناة اأو من الغرامات اأو من �رشيبة تُفر�ض على عقود التاأمني اأو من م�ضادر اأخرى. ويحّث 

جمل�ض اأوروبا، يف التو�ضية R(2006)8، الدول الأع�ضاء فيه على املقارنة بني نظم التعوي�ض مبا يف ذلك 

بني م�ضادر التمويل.

302- وفيما يتعلّق بـاأ�ضكال التعوي�ض، اأْوىَل جمل�ض اأوروبا العتبار الواجب لهذا الأمر يف املبداأ التوجيهي 

ال�ضابع من مبادئه التوجيهية املتعلّقة بحماية �ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي ين�ض على ما يلي: "مبعزل 

ع الدول على النظر، تبعا للظروف، يف اتخاذ تدابري اأخرى لتخفيف الآثار  عن دفع تعوي�ضات مالية، تُ�ضجَّ

�ض له ال�ضحايا." ال�ضلبية املرتتبة على العمل الإرهابي الذي تعرَّ

 ،(CJ-S-VICT) 303- ويف عام 2007، ناق�ض فريق الخت�ضا�ضيني يف �ضبل النت�ضاف ل�ضحايا اجلرمية

يف جملة اأمور، �ضبل انت�ضاف العدالة غري اجلنائية، و�ضبل النت�ضاف املدنية والإدارية، والو�ضول الفعلي 

"�ضبل  املعنون  للفريق،  النهائي  التقرير  واأفرد  الثانوي.  الإيذاء  خماطر  من  والتخفيف  النت�ضاف،  اإىل 

�ضه ل�ضحايا الأعمال الإرهابية حتديدا، واأّكد اأنَّ  النت�ضاف غري اجلنائية ل�ضحايا اجلرمية"، بابا خ�ضّ

بع�ض اجلوانب )العواقب الوا�ضعة النطاق والتدابري غري املالية( ت�ضتحق اأن حتظى باهتمام خا�ض من اأجل 

�ضحايا الأعمال الإرهابية.

304- ويت�ضّمن التوجيه ال�ضادر عن جمل�ض الحتاد الأوروبي يف 29 ني�ضان/اأبريل 2004، ب�ضاأن تعوي�ض 

�ضحايا اجلرمية، موجزا لبع�ض النقاط املتعلّقة بو�ضول �ضحايا اجلرمية اإىل التعوي�ض يف احلالت العابرة 

للحدود الوطنية:

•  يحق ل�ضحايا اجلرمية اأن يتقّدموا بطلب التعوي�ض يف الدولة الع�ضو التي يقيمون فيها، حتى 
واإن كانت اجلروح التي اأ�ضيبوا بها حدثت يف دولة ع�ضو اأخرى.

الطلبات  لإحالة  الأوروبي  الحتاد  نطاق  على  قيا�ضيا  موّحدة  ا�ضتمارات  املفو�ضية  •  و�ضعت 
والقرارات املت�ضلة بتعوي�ض ال�ضحايا.

•  ُعيِّنت يف كل دولة ع�ضو نقاط ات�ضال مركزية تتمّثل مهمتها الأ�ضا�ضية يف ترويج التعاون وتبادل 
املعلومات بني ال�ضلطات الوطنية ذات ال�ضلة يف الدول الأع�ضاء املعنية. والهدف من ذلك هو 

حل امل�ضاكل التي ميكن اأن تن�ضاأ اأثناء الإجراءات املتعلّقة بالطلبات.

�ضحايا  اأ�رشار  جرب  م�ضاألة  بالتف�ضيل  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�ضا�ضي  النظام  305- ويتناول 

الإن�ضانية  �ضد  واجلرائم  اجلماعية  الإبادة  )جرمية  اخت�ضا�ضها  نطاق  يف  الداخلة   اجلرائم 
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اأ�رشار املجني عليهم، فيما   وتن�ض املادة 75 من هذا النظام الأ�ضا�ضي على جرب 
)147(

وجرائم احلرب(.

تن�ضئ املادة 79 �ضندوقا ا�ضتئمانيا يودع فيه مبلغ اجلرب الذي حتكم املحكمة على ال�ضخ�ض املدان بدفعه 

وي�ضتخدم الترّبعات لإعادة تاأهيل املجني عليهم واأ�رشهم بدنيا ونف�ضيا. وعلوة على ذلك، ميكن، عندما 

يرى جمل�ض اإدارة ال�ضندوق ال�ضتئماين ل�ضالح ال�ضحايا ذلك منا�ضبا، اأن تتاح اأموال لتكميل املوجودات 

امل�ضادرة من الأ�ضخا�ض املدانني لدعم اأوامر اجلرب. وتبنيِّ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات اخلطوات 

الإجرائية جلرب ال�رشر، وتقدير قيمة اجلرب، واآليات الأمر بدفع قيمة اجلرب من ال�ضندوق ال�ضتئماين، 

ف�ضل عن التعاون الدويل والتدابري احلمائية لغر�ض م�ضادرة املمتلكات من اأجل �ضمان تنفيذ اأوامر جرب 

 )148(
ال�رشر ال�ضادرة يف حق الأ�ضخا�ض املدانني.

2- املمار�ضة الوطنية والأحكام الت�رشيعية

اجلزائر

306- يجوز يف اجلزائر، على الرغم من اأيِّ جرب لل�رشر ميكن اأن تقّرره حماكم خمتلفة ل�ضالح �ضحايا 

ال�ضحايا  هوؤلء  يتلّقى  اأن  اإرهابية،  باأعمال  املت�ضلة  الق�ضايا  معاجلة  معر�ض  يف  الإرهابية  الأعمال 

التعوي�ضات التي تاأذن بها ت�رشيعات الدولة ومنها:

والقانون   1993 الثاين/يناير  كانون   19 خ  املوؤرَّ  01-93 رقم  القانون  وت�ضمل  املالية،  •  قوانني 
خ 29 كانون الأول/دي�ضمرب 1993 ومرا�ضيم تنفيذه، التي اأدخلت مبداأ تعوي�ض كل  93-18 املوؤرَّ

�ضحايا الأعمال الإرهابية.

خ 13 متوز/يوليه 1999، وين�ض على اأنه  •  القانون رقم 99-08 املتعلّق با�ضتعادة الوئام املدين، املوؤرَّ
يجوز ل�ضحايا الأعمال الإرهابية، بح�ضب تعريفها يف املادة 87 مكّررا من قانون العقوبات، اأو 

 )149(
ذوي حقوقهم اأن يتاأ�ّض�ضوا كطرف مدين واأن يطالبوا بتعوي�ض عن ال�رشر الذي حلق بهم.

خ 13 �ضباط/فرباير 1999، املتعلّق بتعوي�ض خمتلف فئات ال�ضحايا.  •  املر�ضوم رقم 99-47 املوؤرَّ
ويق�ضي باأن تدعم الدولة اأيَّ نوع من التعوي�ض باإن�ضاء "�ضندوق لتعوي�ض �ضحايا الإرهاب".

•  الأمر رقم 06-01 املتعلّق بتنفيذ ميثاق ال�ضلم وامل�ضاحلة الوطنية، وقد اأن�ضاأ خمططا لتعوي�ض 
تقاعدي على هيئة خدمات،  معا�ض  باأ�ضكال خمتلفة:  تنفيذه  الوطنية ميكن  املاأ�ضاة  �ضحايا 

 
)151(

 وراأ�ضمال ا�ضتثنائي.
)150(

ومعا�ض تقاعدي �ضهري، وراأ�ضمال �ضامل،

الإرهاب،  التي ت�رّشر ذووها جراء  الفقرية  اأي�ضا م�ضاعدة للأ�رش  الأمر رقم 01-06  •  واأن�ضاأ 
د يف اإطارها الزوج اأو الزوجة واملعالون والأبوان بتعوي�ض يف �ضكل معا�ض تقاعدي �ضهري  يُزوَّ
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يف 11 حزيران/يونيه 2010، اعتمد موؤمتر ا�ضتعرا�ض نظام روما الأ�ضا�ضي )الذي ُعقد يف كامبال، اأوغندا(، بتوافق الآراء، 
 )147(

تعديلت على نظام روما الأ�ضا�ضي ت�ضمل تعريفا جلرمية العدوان ونظاما ير�ضي الطريقة التي �ضتمار�ض بها املحكمة اخت�ضا�ضها يف هذه 

اجلرمية. وبح�ضب �رشوط بدء النفاذ التي اتُّفق عليها يف كامبال، لن تتمّكن املحكمة من ممار�ضة اخت�ضا�ضها يف هذه اجلرمية اإّل بعد 1 

كانون الثاين/يناير 2017، وهو التاريخ الذي ينتظر اأن تقّرر فيه الدول الأع�ضاء اإعمال هذا الخت�ضا�ض.

 Representing Victims before the International انظر اأي�ضا دليل مكتب املحامي العام لل�ضحايا التابع للمحكمة، املعنون
 )148(

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/ التايل:  املوقع  متاح يف  وهو   ،Criminal Court: A Manual for Legal Representatives
.Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF

القانون رقم 99-08 املتعلّق با�ضتعادة الوئام الوطني، 13 متوز/يوليه 1999، املادة 40.
 )149(

راأ�ض املال ال�ضامل: هو املبلغ الذي يدفعه �ضندوق التعوي�ضات لـُمعايل املجني عليه )غري املوظفني احلكوميني واملوظفني 
 )150(

املدنيني( وي�ضاوي 120 َمثََل املعا�ض التقاعدي املحتب�ض.

راأ�ض املال ال�ضتثنائي: هو املبلغ الذي يدفعه ال�ضندوق الوطني للمعا�ضات التقاعدية لـُمعايل �ضحايا الإرهاب الذين ق�ضوا 
 )151(

نحبهم اأو اختفوا، وعندما يكون املجني عليه متقاعدا اأو موؤهل للتقاعد، وعند الوفاة اأو الختفاء. وي�ضاوي هذ املبلغ �ضعف املبلغ ال�ضنوي 

ى. للمعا�ض التقاعدي الذي كان يتقا�ضاه املتوفَّ



اأو راأ�ضمال �ضامل. وقد اأحدثت هذه القاعدة تغيريا جذريا يف مبداأ و�ضع �ضحايا الأعمال 

الإرهابية ذاته لي�ضمل اأُ�رش الأ�ضخا�ض املت�رّشرين من الإرهاب باعتبارها من �ضحايا الأعمال 

الإرهابية وت�ضتحق بالتايل تلّقي م�ضاعدة من الدولة.

الأرجنتني

عى عليه وي�ضتهدف  307- ويت�ضل ال�ضتيلء الوقائي على املمتلكات بتعوي�ض الأ�رشار التي �ضّببها املدَّ

�ضد  و2009   2008 عامي  بني  ذلك  تطبيق  وقد جرى  الق�ضائية.  الإجراءات  لنتيجة  المتثال  �ضمان 

لدى  عالية  رمزية  قيمة  ذلك،  على  علوة  التطبيق،  لهذا  وكان  "اآميا"،  ق�ضية  يف  عليهم   املّدعى 

ال�ضحايا واأُ�رشهم.

اأرمينيا

308- تت�ضّمن املادة 16 من قانون جمهورية اأرمينيا املتعلّق مبكافحة الإرهاب )لعام 2005( اأحكاما ب�ضاأن 

د تكاليف هذا ال�رشر  تعوي�ض ال�رشر الناجم عن عمل اإرهابي. وتبعا ملا ين�ض عليه هذا القانون، تُ�ضدَّ

من ميزانية الدولة وفقا للأحكام الواردة يف مدّونة الإجراءات املدنية، مبا يف ذلك التعوي�ض من اجلاين 

(AMIA) ق�ضية اآميا

نّفذت احلكومة الأرجنتينية بع�ض التدابري التي ت�ضتهدف كفالة تعوي�ض ال�ضحايا اأو اأ�رشهم. واثنان من هذه التدابري 

عى عليه  هما �رشف اإعانات لهم موّفرة من ال�ضلطة التنفيذية الأرجنتينية، وال�ضتيلء الوقائي على ممتلكات املدَّ

من اأجل �ضمان المتثال للجوانب املالية من العقوبات املحكوم بها يف الق�ضية الآنفة الذكر.

وقد وّفرت احلكومة الأرجنتينية هذه الإعانات اإثر الهجوم التفجريي على رابطة التعاون بني اإ�رشائيل والأرجنتني 

مئات  واأ�ضيب  �ضخ�ضا   85 �ضحيته  راح  الذي  "اآميا"(،  )اخت�ضارا   (Asociación Mutual Israelita Argentina)

اأعطى  الذي   ،)94/1452 باملر�ضوم  ل  )املكمَّ  94/1216 املر�ضوم  ذلك احلني  الرئي�ض يف  واأ�ضدر  بجروح.  غريهم 

ال�ضحايا اأو اأ�رشهم احلق يف تلّقي اإعانة تختلف قيمتها تبعا حلجم ال�رشر الذي حلق بال�ضحايا.

الأمريكية  البلدان  لدى جلنة  الأرجنتينية  احلكومة  على  دعوى  احلكومية  غري  املنظمات  اإحدى  رفعت  اأن  وبعد 

حلقوق الإن�ضان، اأ�ضدرت احلكومة املر�ضوم 2005/812 الذي اأقّرت فيه، نظرا لعدم امتثالها لوظيفتها الوقائية، 

مب�ضوؤوليتها عن انتهاك حقوق ال�ضحايا املكفولة يف التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان، مبا فيها احلق يف احلياة 

تعوي�ضات  دفع  على  اأي�ضا  املر�ضوم  ون�ض  الفّعالة.  الق�ضائية  واحلماية  العادلة  واملحاكمة  البدنية  ال�ضلمة  ويف 

لل�ضحايا اأو لأُ�رشهم، مبعزل عن الإعانة املقررة مبوجب املر�ضوم 94/1216. ومنذ ذلك احلني، ُعر�ضت يف الربملان 

عدة ُمقرتحات ت�رشيعية.

و�ضمانا حلماية �ضحايا ق�ضية "اآميا"، توؤيِّد احلكومة الأرجنتينية مترير م�رشوع قانون جتري حاليا مناق�ضته يف 

�ضلطتها الت�رشيعية ويتوخى تعوي�ض اأُ�رش ال�ضحايا الذين لقوا م�رشعهم يف هذا الهجوم.
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للميزانية. وتن�ضحب و�ضائل التعوي�ض هذه على ال�رشر الذي ًي�ضبَّب ملواطنني اأجانب على اأرا�ضي اأرمينيا 

ولأي منظمات تلحقها اأ�رشار جراء اأعمال اإرهابية.

اإرهابي، بغية اإعادتهم اإىل  اإعادة تاأهيل الأ�ضخا�ض الذين عانوا من عمل  309- وتن�ض املادة 17 على 

احلياة العادية. وت�ضمل عملية اإعادة التاأهيل امل�ضاعدة القانونية والنف�ضية والطبية، والتاأهيل املهني، وقد 

د تكاليف هذه الأ�ضكال من الدعم اأي�ضا من ميزانية الدولة. ويت�ضمن  ت�ضمل اأي�ضا توفري امل�ضكن. وتُ�ضدَّ

يف  املنخرطني  للأ�ضخا�ض  والقانوين  الجتماعي  الدعم  توفري  على  تن�ض  اأحكاما حمددة  القانون  هذا 

مكافحة الإرهاب — وهم يف الغالب موظفون لدى الدولة واأ�ضخا�ض يوفرون م�ضاعدة مبا�رشة.

بلغاريا

م املواد 20 اإىل 26 من قانون م�ضاعدة �ضحايا اجلرمية وتعوي�ضهم ماليا عملية توفري التعوي�ض  310- تنظِّ

الإ�رشاف  اأجل  من  وتعوي�ضهم  مل�ضاعدة �ضحايا اجلرمية  الوطني  ملجل�ض  اأُن�ضئ  وقد  ل�ضحايا اجلرمية. 

دول  يف  اجلرمية  من  املت�رشرين  البلغاريني  املواطنني  وم�ضاعدة  لل�ضحايا؛  املايل  التعوي�ض  دفع  على 

ال�ضلطات  اإىل  واإحالتها  املايل  التعوي�ض  طلب  ا�ضتمارات  ملء  على  الأوروبي  الحتاد  اأع�ضاء يف  اأخرى 

الربامج  وتن�ضيق  اجلرمية  �ضحايا  ب�ضاأن  بحثية  درا�ضات  واإجراء  الأخرى؛  الأع�ضاء  الدول  املخت�ضة يف 

 البحثية الأخرى يف جمال م�ضاعدة �ضحايا اجلرمية؛ وال�ضطلع مبهمة التعاون الدويل يف جمال م�ضاعدة 

�ضحايا اجلرمية.

كندا

311- تق�ضي املدونة اجلنائية الكندية بدفع ر�ضم اإ�ضايف ل�ضالح ال�ضحايا يُفر�ض تلقائيا كعقوبة اإ�ضافية 

التما�ضه.  الق�ضوة ويُقبل  التنازل بحجة الإفراط يف  املّتهم  على اجلناة عند احلكم عليهم، ما مل يلتم�ض 

الربامج  متويل  يف  للم�ضاعدة  وت�ضتخدمه  والأقاليم  املقاطعات  حكومات  الإ�ضايف  الر�ضم  هذا  ل  وحُت�ضِّ

واخلدمات وامل�ضاعدات املوفرة ل�ضحايا اجلرمية �ضمن ولياتها الق�ضائية. واحلد الأدنى لهذا الر�ضم 

الر�ضم  كان  غرامة  عليه  تُفر�ض  مل  واإذا  اجلاين،  على  تُفر�ض  غرامة  اأي  من  املائة  15 يف  هو  الإ�ضايف 

الإ�ضايف 50 دولرا يف حالة اجلرم الذي يُعاَقب عليه بالإدانة اجلزئية و100 دولر يف حالة اجلرم الذي 

يُعاَقب عليه بتهمة حتريرية.

فيها  مبا  ب�ضهولة،  للتحديد  القابلة  املالية  الأ�رشار  لتغطية  احلق  برد  املحكمة  تاأمر  اأن  312- وميكن 

الأ�رشار املالية املوؤدية اإىل فقدان ممتلكات اأو تلفها اأو الناجمة عن �رشر بدين اأو نف�ضي.

313- وتت�ضّمن املدونة اجلنائية اأهداف العقوبات الق�ضائية ومبادئها. فتن�ض املادة 718 على اأنَّ الهدف 

الأ�ضا�ضي من العقوبات التي يحكم بها الق�ضاء هو الإ�ضهام، اإىل جانب مبادرات منع اجلرمية، يف احرتام 

القانون، واحلفاظ على جمتمع ي�ضوده العدل وال�ضلم والأمن بفر�ض عقوبات عادلة ترمي اإىل حتقيق واحد 

من الهدفني التاليني اأو كليهما:

• جرب الأ�رشار التي اأُحلقت بال�ضحايا اأو املجتمع املحلي؛

•  واإيجاد �ضعور بامل�ضوؤولية لدى اجلناة، واعرتافهم بال�رشر الذي اأحلقوه بال�ضحايا واملجتمع 
املحلي.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية76



الربامج  عن  الرئي�ضية  بامل�ضوؤولية  والأقاليم  املقاطعات  ت�ضطلع  الكندي،  الد�ضتور  314- ومبوجب 

واخلدمات اخلا�ضة ب�ضحايا اجلرمية، مبا يف ذلك التعوي�ض )امل�ضاعدة املالية املقدمة من احلكومة اإىل 

�ضحايا اجلرمية املوؤّهلني لها(. ومثلما ُذكر اآنفا، تورد بع�ض ت�رشيعات املقاطعات والأقاليم، التي تن�ضئ 

خدمات ال�ضحايا يف تلك الوليات الق�ضائية، تعريفا مو�ّضعا لـ"املجني عليه" بحيث ي�ضمل اأ�رشة املجني 

عليه املبا�رش، عندما يكون هذا الأخري متوًفى اأو مري�ضا اأو عاجزا ب�ضورة اأخرى عن ممار�ضة احلقوق 

التي يكفلها القانون. وباملثل، وكما هو م�رشوح مبزيد من التف�ضيل اأدناه، و�ضع كل من املقاطعات والأقاليم 

ل للتعوي�ض اأو للم�ضاعدة املالية، كما حّدد املبالغ املتاحة للتعوي�ض. �رشوطه اخلا�ضة بالتاأهُّ

315- وترّكز برامج املقاطعات والأقاليم على مكان وقوع اجلرمية. وعلى �ضبيل املثال، اإذا وقعت اجلرمية 

على  امل�ضاعدة  تقت�رش  ول  األبريتا.  برنامج  من  التعوي�ض  يلتم�ض  اأن  عليه  املجني  على  كان  األبريتا،  يف 

الكنديني اأو على �ضكان مقاطعة معّينة اأو اإقليم معنّي، كما اأنَّ جن�ضية اجلاين لي�ضت، بوجه عام، عامل يف 

تقرير الأهلية للتعوي�ض. ول تغّطي هذه الربامج نفقات ال�ضحايا املرتتبة على الن�ضاط الإجرامي املرتكب 

خارج تلك املقاطعة اأو ذلك الإقليم.

الأعمال  ل�ضحايا  مايل حمدد  تعوي�ض  الآن خمطط  كندا حتى  يُن�ضاأ يف  مل  اأنه  من  الرغم  316- وعلى 

اإرهابي ُمرتَكٍب يف كندا موؤهل للح�ضول على تعوي�ض من  الإرهابية، فقد يكون املجني عليه يف عمل 

برنامج قائم يف املقاطعة املعنية اأو الإقليم املعني اإذا ثبت اأنَّ هذا العمل جرمية مرتكبة داخل تلك املقاطعة 

اأو ذلك الإقليم، ما تُ�ضتوفى معه املعايري الأ�ضا�ضية للأهلية. ومع ذلك، يخ�ضع املجني عليه، واحلالة هذه، 

األبريتا،  ففي  الق�ضوى.  واملبالغ  املقبولة  فيها اخل�ضائر  الربنامج، مبا  لذلك  الأخرى  وال�رشوط  للمعايري 

ر "برنامج ال�ضتحقاقات املالية" مبلغا اإجماليا ثابتا يُدفع مرة واحدة وي�ضتند اإىل  على �ضبيل املثال، يُوفِّ

طبيعة الإ�ضابة البدنية. اأما التعوي�ض عن الأمل واملعاناة اأو فقدان الدخل فلي�ض متاحا بوجه عام. ويقت�رش 

برنامج نوفا �ضكوتيا على تعوي�ض تكاليف الإ�ضت�ضارة واخلدمات العلجية التي توفر لل�ضحايا مل�ضاعدتهم 

يف التغلّب على �ضدمتهم.

ر برامج التعوي�ض يف بريتي�ض كولومبيا وكوبيك ومانيتوبا التعوي�ض يف �ضكل مبلغ اإجمايل و/ 317- وتُوفِّ

اأو مدفوعات دورية لتغطية طائفة اأو�ضع من النفقات املتكبدة جراء اجلرمية، مبا يف ذلك تكاليف اإعادة 

التاأهيل وفقدان الدخل وا�ضتحقاقات املعالني. وتغطي معظم برامج املقاطعات والأقاليم نفقات مرا�ضم 

الت�ضييع والدفن مبا ل يزيد على مبلغ حمّدد.

318- ويتاألف "�ضندوق ال�ضحايا"، الذي يديره مركز ال�ضيا�ضات املتعلّقة مب�ضائل ال�ضحايا، التابع لوزارة 

العدل الحتادية، من ثلثة مكونات، هي:

•  التنفيذ يف املقاطعات والأقاليم. ي�ضمل هذا املكوِّن اأموال من اأجل قيام حكومات املقاطعات 
وتقدمي  اجلنائية؛  املدونة  اأحكام  وخا�ضة  بال�ضحايا،  املتعلّقة  الت�رشيعات  بتنفيذ  والأقاليم 

اأثر  بيانات  ويقدموا  باحلكم  النطق  جل�ضات  يح�رشوا  لكي  ال�ضحايا  اإىل  املالية  امل�ضاعدة 

اجلرمية عليهم؛ وتعزيز اخلدمات املوّفرة لل�ضحايا املنقو�ضي اخلدمة، كال�ضحايا من ال�ضكان 

يف  اجلرمية  ل�ضحايا  طوارئ  و�ضندوق  واملعوَّقني؛  الظاهرة  والأقليات  وامل�ضنني   الأ�ضليني 

اإقليم ال�ضمال.

لدعم  احلكومية  وغري  احلكومية  للمنظمات  وم�ضاهمات  منح  تتاح  والأن�ضطة.  •  امل�ضاريع 
اإىل  املقدمة  امل�ضاعدة  وتعزيز  القانون،  لتعليم  العمومية  واملبادرات  املبتكرة،   امل�ضاريع 

ال�ضحايا، والتدريب.
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�أ�رسهم  �أفر�د  �أو  �ملالية لفئات معيَّنة من �ضحايا �جلرمية  �مل�ضاعدة  ر  تُوفَّ �ملالية.  •  �مل�ضاعدة 
�ل�ضدة  بالغة  �أو  يو�جهون م�ضقة غري عادية  �لذين  �ل�ضحايا  �لباقني من بعدهم، مبن فيهم 

حل�ضور  �ل�ضفر  �أجل  من  لهم  �مل�ضاندين  و�لأ�ضخا�ص  ولل�ضحايا  �لإجر�مي؛  �لإيذ�ء  ب�ضبب 

جل�ضات جمل�ص �لإفر�ج �مل�رسوط �لكندي؛ وللكنديني �لذين يقعون �ضحايا جرمية مرتكبة يف 

�خلارج لتغطية نفقات �لعودة �إىل كند� �أو �ل�ضفر �إىل �لبلد �لذي وقعت فيه �جلرمية حل�ضور 

جل�ضات �ملحكمة؛ ولل�ضحايا �لناجني و�أفر�د �أ�رسهم لتغطية �لنفقات �ملت�ضلة بح�ضور جل�ضات 

جن مدى �حلياة يف جرمية �لقتل �لعمد للإفر�ج �مل�رسوط  تقرير مدى �أهلية �ملحكوم عليه بال�ضَّ

�ملبّكر مبوجب �ملادة 745-6 من �ملدّونة �جلنائية.

319- ومثلما ُذكر �آنفا، يوّفر "�ضندوق �ل�ضحايا" �مل�ضاعدة �ملالية للكنديني �لذين يقعون �ضحايا جرمية 

يف �خلارج. ومنذ 1 ني�ضان/�أبريل 2007، �أ�ضبحت �مل�ضاعدة �ملالية يف حالت �لطو�رئ متاحة للكنديني 

�لذين يقعون �ضحية �أنو�ع معينة من جر�ئم �لعنف �خلطرية يف ولية ق�ضائية �أجنبية، وذلك يف حالت 

�لطو�رئ �ملنطوية على م�ضقة مفرطة ول يوجد �أي م�ضدر �آخر للم�ضاعدة �ملالية. و�جلر�ئم �ملحددة هي 

�لقتل و�لعتد�ء �جلن�ضي و�لعتد�ء �مل�ضّدد �أو �لعتد�ء �ملقرتن بعنف �ضخ�ضي خطري، مبا يف ذلك على 

طفل. وميكن �أن تتاح هذه �مل�ضاعدة �ملالية للكنديني �ضحايا �لأعمال �لإرهابية �لتي تقع خارج كند�.

320- ولأي مو�طن كندي �أن يقّدم طلبا �إىل وز�رة �لعدل للح�ضول على م�ضاعدة مالية طارئة �إذ� كان:

• �ضحية جرمية عنف يف ولية ق�ضائية �أجنبية؛ �أو
•  فرد� من �أفر�د �أ�رسة �ضحية متوفاة �أو مري�ضة �أو فاقدة �لأهلية ب�ضبب فعل �إجر�مي وقع يف 

ولية ق�ضائية �أجنبية؛ �أو

•  عندما يكون هذ� �ملو�طن طفل، فو�لد هذ� �لطفل �أو و�لدته �أو �ل�ضخ�ص �مل�ضوؤول عن رعايته 
و�إعالته.

321- وميكن �أن ي�ضاعد �ضندوق �ل�ضحايا يف تغطية �لنفقات �لتالية عندما ل يكون لدى �ل�ضحية �أي 

م�ضدر �آخر للم�ضاعدة �ملالية:

•  نفقات �ل�ضفر للعودة �إىل �لبلد �لذي وقعت فيه �جلرمية حل�ضور جل�ضة �ل�ضتماع �لتمهيدية و/
�أو �ملحاكمة �أو ما يعادلها من �لإجر�ء�ت؛

•  نفقات �ل�ضفر للعودة �إىل �لبلد �لذي وقعت فيه �جلرمية من �أجل �لإدلء بال�ضهادة يف جل�ضة 
�ل�ضتماع �لتمهيدية و/�أو �ملحاكمة �إذ� كان �لبلد �مل�ضيف غري م�ضتعد للدفع �أو غري قادر عليه؛

•  نفقات �ضفر �ضخ�ص م�ضاند ليكون برفقة �ملو�طن �لكندي �لذي كان �ضحية جرمية يف �خلارج، 
�أثناء فرتة ما بعد وقوع �جلرمية مبا�رسة؛

• نفقات عودة �ملو�طن �لكندي �ضحية �جلرمية �إىل كند�؛

• �ملبالغ �ملنفقة من �جليب �خلا�ص ب�ضبب �لوقوع �ضحية جرمية عنف؛

•  عند عودة �ملجني عليه �إىل مقاطعته �أو �إقليمه، �مل�ضاعدة �ملالية من �أجل طلب �مل�ضورة �ملتخ�ض�ضة 
�لتي كانت �ضتدفعها �ملقاطعة �أو �لإقليم لو �أنَّ �جلرمية وقعت د�خل تلك �لولية �لق�ضائية.

م �ضندوق �ل�ضحايا م�ضاعدة مالية حمدودة �إىل فئات معيَّنة من �ضحايا �جلرمية �أو �أفر�د  322- ويقدِّ

�أ�رسهم �لباقني من بعدهم، مبن فيهم �ل�ضحايا �لذين يو�جهون م�ضقة غري عادية �أو بالغة �ل�ضدة ب�ضبب 
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جل�ضات  حل�ضور  �ل�ضفر  �أجل  من  لهم  �مل�ضاندين  و�لأ�ضخا�ص  �ل�ضحايا  و�إىل  �لإجر�م؛  �ضحية  وقوعهم 

جمل�ص �لإفر�ج �مل�رسوط �لكندي؛ و�إىل �ملو�طنني �لكنديني �لذين يقعون �ضحايا جرمية يف �خلارج لتغطية 

نفقات عودتهم �إىل كند� �أو �ضفرهم �إىل �لبلد �لذي وقعت فيه �جلرمية حل�ضور جل�ضات �ملحكمة؛ و�إىل 

�أهلية �ملحكوم  �ملت�ضلة بح�ضور جل�ضات تقرير مدى  �لنفقات  لتغطية  �أ�رسهم  و�أفر�د  �لناجني  �ل�ضحايا 

جن مدى �حلياة يف جرمية �لقتل �لعمد للإفر�ج �مل�رسوط �ملبّكر مبوجب �ملادة 745-6 من  عليهم بال�ضَّ

م �ل�ضندوق م�ضاعدة مالية �إىل �ل�ضحايا، عن طريق �ملقاطعات و�لأقاليم، لكي  �ملدّونة �جلنائية؛ كما يقدِّ

يح�رسو� جل�ضات �لنطق باحلكم ويدلو� ببيانات �أثر �جلرمية عليهم.

�للتني  و)2-5(،   )1-5(14-83 �ملادتني  �جلنائية  نة  �ملدوَّ من  بالإرهاب  �ملتعلّقة  �لأحكام  323- وت�ضمل 

باملمتلكات  �لت�رّسف  ح�ضائل  با�ضتخد�م  ت�ضمح  تنظيمية  لو�ئح  �ضّن  �ضلطة  �لحتادية  �حلكومة  متنحان 

�مل�ضادرة �ملت�ضلة بالإرهاب يف تعوي�ص �ضحايا �لأعمال �لإرهابية. ولكن مل تُ�ضّن مثل هذه �للو�ئح �لتنظيمية 

حتى �لآن.

للمطالبة  �ملدنية  �ملحاكم  ي�ضتخدمو�  �أن  �لإرهابية  �لأعمال  �ضحايا  ي�ضتطيع  كند�،  يف  324- وحاليا 

بتعوي�ص �لأ�رس�ر �لناجمة عن �لأعمال �لإرهابية. ولكن ل بّد من �أن تُرفع �لدعاوى وفقا للقانون �ملحلي 

ذي �ل�ضلة.

كولومبيا

موؤ�ض�ضيا  �إطار�  �أ�ضحابها  �إىل  �لأر��ضي  و�إعادة  �ل�ضحايا  بحماية  �ملتعلّق  كولومبيا  قانون  325- ير�ضي 

جديد� من خلل �إن�ضاء �ل�ضبكة �لوطنية مل�ضاعدة �ل�ضحايا وجرب �أ�رس�رهم، �لتي تتاألف من جميع �ملوؤ�ض�ضات 

�حلكومية �لعامة �مل�ضوؤولة عن �ضياغة وتنفيذ �خلطط، و�لرب�مج، و�مل�ضاريع، و�لإجر�ء�ت �ملحددة �لتي 

�لتن�ضيقية  �ل�ضلطات  �أي�ضا  �ل�ضبكة  هذه  لدى  و�ضتكون  بالكامل.  وتعوي�ضهم  �ل�ضحايا  رعاية  ت�ضتهدف 

�ملن�ضو�ص عليها يف �لقانونني 387 و418 لعام 1997 و�لقانون 975 لعام 2005 وغريها من �لقو�عد �لتي 

حتكم تن�ضيق �ل�ضيا�ضات للوفاء بحقوق �ل�ضحايا يف معرفة �حلقيقة ويف �لعد�لة وجرب �ل�رسر.

ن  �إد�ري ميكِّ �إجر�ء  �إىل ما تقّدم، وبخلف �جلرب �لق�ضائي �لقائم، ين�ص �لقانون على  326- و�إ�ضافة 

�ل�ضحايا من طلب �جلرب بدون عملية ق�ضائية �ضابقة �أو �إد�نة.

نة �لإجر�ء�ت �جلنائية، �حلق يف �جلرب �ل�رسيع و�ل�ضامل  327- ولل�ضحايا، وفقا للمادة 11)ج( من مدوَّ

للأ�رس�ر �لتي �ضّببها مرتكبو �جلرم �أو �أ�ضخا�ص �آخرون يتحّملون �لتبعة.

 نف�ص �لعملية �ملّتبعة يف �أي حادثة 
)152(

328- ويّتبع �حلق يف �جلرب، �ملوؤّكد �أي�ضا يف �لقانون 975/ 2005،

د مبلَغ �جلرب �ل�ضلطة �لق�ضائية   وحُتدِّ
)153(

،(incidente de reparación integral) يف �لإجر�ء�ت �جلنائية

�ملخت�ضة. وت�ضمل �إجر�ء�ت �جلرب �ملن�ضو�ص عليها يف �لقانون 2005/975 ما يلي:

• م�ضادرة �ملمتلكات �ملكت�ضبة بطريقة غري م�رسوعة لغر�ص �جلرب؛

• �إ�ضد�ر �إعلن عام ِبرّد �لعتبار �إىل �ل�ضحايا؛
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�نظر �ملادة 8 و�ملو�د 43 �إىل 56.
 )152(

�نظر �لقانون رقم 2005/975، �ملادة 23.
 )153(



ال�ضحايا  اإىل  امللأ، والجتاه  التوبة على  واإعلن  بال�ضحايا،  ال�رشر  باإحلاق  •  العرتاف علنا 
بالتما�ض املغفرة والتعهُّد بعدم التكرار؛

•  التعاون بفعالية على العثور على مكان الأ�ضخا�ض املختَطفني اأو املفقودين، ف�ضل عن جثث 
ال�ضحايا.

329- وبهذا املعنى، يعرتف القانون بجواز عر�ض اجلرب �ضواء لتعوي�ض اخل�ضائر القابلة للتحديد كميا، 

بقدر الإمكان، اأو كقيمة رمزية. والهدف من هذه الأخرية هو �ضمان احلفاظ على الذاكرة التاريخية، 

وعدم تكرار الأفعال الإجرامية التي ت�ضفر عن �ضحايا، والقبول العام باحلقائق، وال�ضفح العام، وتاأكيد 

كرامة ال�ضحايا.

330- اأما املوؤ�ض�ضات املعنية بجرب اأ�رشار ال�ضحايا عمل بالقانون 2005/975 فهي التالية:

•  املفو�ضية الوطنية جلرب ال�رشر وامل�ضاحلة. وتتمثل وظائفها يف �ضمان م�ضاركة ال�ضحايا يف 
اجلذرية  الأ�ضباب  عن  عمومي  تقرير  ورفع  حقوقهم؛  فّعالية  وكفالة  الق�ضائية  الإجراءات 

لوجود املجموعات امل�ضلّحة غري امل�رشوعة وعن تطّورها؛ ومتابعة اإجراءات الت�رشيح؛ ومتابعة 

عمليات جرب ال�رشر وتقييمها دوريا وتقدمي تو�ضيات لتنفيذها على النحو الواجب.

•  املفو�ضيات الإقليمية املعنية باإعادة املنقولت. وتتمثل وظيفتها يف تي�ضري املطالبات باملمتلكات 
وبحيازة املنقولت.

•  �ضندوق جرب اأ�رشار ال�ضحايا. ويتاألف من املمتلكات امل�ضادرة من اأع�ضاء اجلماعات امل�ضلّحة 
املنّظمة غري امل�رشوعة، ومن املخ�ض�ضات املر�ضودة لهذا الغر�ض يف امليزانية الوطنية، ومن 
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.(ACCIÓN SOCIAL) املنح، ويُديره اجلهاز الرئا�ضي للعمل الجتماعي والتعاون الدويل

دفع  يف  الرئي�ضية  وظيفته  وتتمثل  الدويل.  والتعاون  الجتماعي  للعمل  الرئا�ضي  •  اجلهاز 
ال�ضحايا.  اأ�رشار  جرب  �ضندوق  اإدارة  ويف  الق�ضائية  الأوامر  بها  تق�ضي  التي  التعوي�ضات 

وي�ضطلع، ف�ضل عن ذلك، بتنفيذ برنامج لتعوي�ض �ضحايا الأعمال الإرهابية بال�ضتناد اإىل 

القانون 418 لعام 1997 واملر�ضوم 1290 لعام 2008.

331- وفيما يلي �رشح موجز لربامج اجلهاز الرئا�ضي للعمل الجتماعي والتعاون الدويل:

•  برنامج تعوي�ض �ضحايا العنف. ا�ضتنادا اإىل القانون 418 لعام 1997، املو�ّضع بالقانون 548 
لعام  و1421   2006 لعام  و1106   2002 لعام   782 بالقوانني  واملعّدل  املو�ّضع   ،1999 لعام 

ر  يُوفَّ كان  )الذي  الإداري  التعوي�ض  خلل  من  ت�ضامنية  م�ضاعدة  احلكومة  متنح   ،2010

حتى عام 1998 من خلل بولي�ضات التاأمني على احلياة و�ضد احلوادث ال�ضخ�ضية(. وقد 

 اأ�ضدر اجلهاز الرئا�ضي للعمل الجتماعي يف عام 2004 القرار 7381، الذي يعالج م�ضاألة 

�ضحايا العنف.

•  برنامج التعوي�ض الإفرادي من خلل اإجراء اإداري. ا�ضتنادا اإىل املر�ضوم 1290 لعام 2008، 
التعوي�ض  خطة  نات  مكوِّ من  نا  مكوِّ بو�ضفه  ال�ضحايا،  اإىل  اإداريا  تعوي�ضا  احلكومة  تقّدم 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية80

اأن�ضئ اجلهاز الرئا�ضي للعمل الجتماعي والتعاون الدويل (ACCIÓN SOCIAL) باملر�ضوم 2467 لعام 2005.
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الرئا�ضي  اجلهاز  ويجري  والتعوي�ض.  للم�ضاحلة  الوطنية  املفو�ضية  و�ضعتها  التي  الوطنية 

للعمل الجتماعي الدرا�ضات التقنية اللزمة يف هذا ال�ضدد.

ة اإدارة هذا ال�ضندوق  •  �ضندوق تعوي�ض ال�ضحايا. يتوىل اجلهاز الرئا�ضي للعمل الجتماعي مهمَّ
الذي اأن�ضئ مبوجب املادة 54 من القانون 975 لعام 2005. وتتاألف موجودات ال�ضندوق من 

الوطنية  امليزانية  يف  الغر�ض  لهذا  املخ�ض�ض  التمويل  ومن  اجلاين،  من  امل�ضلّمة  املنقولت 

الق�ضائية  القرارات  اإنفاذ  هو  منه  والغر�ض  الدولية.  وكذلك  الوطنية  املنح  ومن  العامة، 

ال�ضادرة عن دوائر العدل وال�ضلم التابعة للمحاكم.

واإ�ضافة اإىل ما تقّدم، جعلت كولومبيا التا�ضع من ني�ضان/اأبريل اليوم الوطني لل�ضحايا.

فرن�ضا

من  تعوي�ض  على  احل�ضول  بطلب  يتقّدموا  اأن  الإرهابية  الأعمال  �ضحايا  ي�ضتطيع  فرن�ضا،  332- يف 

الذي  ال�ضندوق،  وهذا  الأخرى".  واجلرائم  الإرهابية  الأعمال  "�ضندوق �ضحايا  يُدعى  �ضندوق خا�ض 

خ 9 اأيلول/�ضبتمرب 1986 واملتعلّق مبكافحة الإرهاب والهجمات  اأُن�ضئ مبوجب القانون رقم 86-1020 املوؤرَّ

على اأمن الدولة، اإمنا ي�ضتهدف توفري اجلرب الكامل للأ�رشار الناجمة عن اجلروح ال�ضخ�ضية التي ي�ضاب 

بها �ضحايا الأعمال الإرهابية ب�رشف النظر عن وجود اأي اإجراءات جنائية اأو الوقوف على هوية اجلاين 

اأو ملحقته ق�ضائيا اأو احتمال متتعه بامللءة املالية.

333- ومبجّرد وقوع عمل اإرهابي، يقوم النائب العام ملدينة باري�ض، اإذا وقع الهجوم يف فرن�ضا، اأو ال�ضلطة 

الدبلوما�ضية اأو القن�ضلية، اإذا وقع الهجوم يف اخلارج، باإخطار �ضندوق �ضحايا الأعمال الإرهابية على 

الفور بظروف احلادث وهويات ال�ضحايا. ولأي �ضخ�ض يعترب نف�ضه �ضحية عمل اإرهابي احلق يف الت�ضال 

بال�ضندوق مبا�رشة.

334- ويجري ال�ضندوق تقييما لطبيعة العمل الإرهابي م�ضتندا اإىل الأدلة املقدمة من املّدعني العامني، 

اأو  املعني  بال�ضخ�ض  الفور  وات�ضل على  لكل �ضحية  ملفا  فتح  الإرهاب،  بخ�ضائ�ض  مت�ضما  فاإذا وجده 

باأ�رشته لكي يدفع على الفور �ضلفة اأوىل حتت ح�ضاب اخل�ضائر املتكبدة. وعلوة على ذلك، يُ�ضهم ال�ضندوق 

يف تعوي�ض �ضحايا اجلرائم اجلنائية اخلطرية الطابع.

335- و�ضندوق �ضحايا الأعمال الإرهابية معرتف به كوحدة قانونية وتاأتي اأمواله من ح�ضم مفرو�ض 

 وتدخل فيها الإيرادات من 
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د قيمة امل�ضاهمة فيه �ضنويا؛  وحُتدَّ
)155(

على عقود التاأمني على املمتلكات؛

81 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية

وتدخل يف عداد ذلك الفروع 3 اإىل 9: 3- اأج�ضام املركبات الربية )غري مركبات ال�ضكة احلديدية(: اأي �رشر تُ�ضاب به: 
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ك؛ )ب( املركبات الربية غري املدارة مبحرِّك / 4- اأج�ضام مركبات ال�ضكة احلديدية: اأي �رشر ت�ضاب به  )اأ( املركبات الربية املدارة مبحرِّ

مركبات ال�ضكة احلديدية / 5- اأج�ضام املركبات اجلوية: اأي �رشر ت�ضاب به املركبات اجلوية / 6- اأج�ضام املركبات البحرية والبُحريية 

العابر )مبا  النقل  ب�ضائع   -7  / البحرية  املركبات  )ج(  البُحريية؛  املركبات  )ب(  النهرية؛  املركبات  )اأ(  به:  ت�ضاب  اأي �رشر  والنهرية: 

فيها ال�ضلع واحلقائب وكل املمتلكات الأخرى(: اأي �رشر ت�ضاب به احلمولة اأو احلقائب، ب�رشف النظر عن و�ضيلة النقل / 8- احلريق 

والكوارث الطبيعية: اأي �رشر ت�ضاب به املمتلكات )غري املمتلكات امل�ضمولة بالفئات 3 و4 و5 و6 و7( جراء اأي من العوامل التالية: )اأ( 

حريق؛ )ب( انفجار؛ )ج( عا�ضفة؛ )د( عوامل طبيعية غري العوا�ضف؛ )هـ( طاقة نووية؛ )و( هبوط الأر�ض / 9- اأ�رشار اأخرى باملمتلكات: 

اأي �رشر ت�ضاب به املمتلكات )غري املمتلكات امل�ضمولة بالفئات 3 و4 و5 و6 و7( عندما يكون �ضبب هذا ال�رشر هو الرَبَد اأو ال�ضقيع، واأي 

حادث كال�رشقة، غري الأ�رشار امل�ضمولة بالفئة 8.

ذ خطة �ضمان اجتماعي اإلزامية وتلك  وت�ضاف اإىل ما تقّدم ال�ضتحقاقات التي تدفعها املنظمات واملوؤ�ض�ضات والدوائر التي تنفِّ

نة الريفية، وال�ضتحقاقات املدرجة يف الفرع الثاين من املادة 1 من الأمر  املذكورة يف البنود 1106-9 و1234-8 و1234-20 من املدوَّ

خ 7 كانون الثاين/يناير 1959 املت�ضل باإجراءات قطاع اخلدمة املدنية التابع للدولة وبع�ض الكيانات العمومية الأخرى،  رقم 59-76 املوؤرَّ

التي تُدفع ل�ضداد تكاليف العلج الطبي واإعادة التاأهيل، والأجور واملزايا امل�ضافة اإليها التي يتكّفل بها رب العمل اأثناء فرتة عدم الن�ضاط 

التالية للحادث الذي �ضّبب ال�رشر، وا�ضتحقاقات املر�ض والعجز التي يدفعها التاأمني اجلماعي املحكوم بقانون التبادلية، وموؤ�ض�ضات 

الإّدخار املحكومة بقانون ال�ضمان الجتماعي اأو املدونة الريفية، و�رشكات التاأمني املنظمة بقانون التاأمينات.

لتعوي�ض �ضحايا  �ضة ب�ضورة غري ح�رشية  يورو، وهي خم�ضّ بالتعاقد، 3.30  امل�ضاهمة عن عام 2010،  تبلغ قيمة هذه 
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الأعمال الإرهابية، ولهذا ال�ضندوق مهام اأخرى.



العقوبات املالية املحكوم بها على الأ�ضخا�ض املدانني بارتكاب اأعمال اإرهابية. ولل�ضندوق اأن يحّل حمّل 

ال�ضحايا يف حقوقهم على ال�ضخ�ض امل�ضوؤول عن الأ�رشار.

336- ويف حال وقوع الأعمال الإرهابية داخل الأرا�ضي الوطنية، يكون تلقي التعوي�ض من حق جميع 

النظر عن جن�ضيتهم وعن م�رشوعية وجودهم على  امل�ضتفيدين من بعدهم، ب�رشف  ال�ضحايا ومن حق 

حملة  لل�ضحايا  التعوي�ض  فيحق  اخلارج،  يف  الإرهابية  الأعمال  وقوع  حال  يف  اأما  الفرن�ضية.  الأر�ض 

اجلن�ضية الفرن�ضية ومعاليهم، املقيمني اعتياديا يف فرن�ضا، اأو املقيمني عادة خارج فرن�ضا ولكنهم م�ضّجلون 

قانونيا لدى �ضلطة قن�ضلية، ب�رشف النظر عن جن�ضيتهم. وميكن اأن يُعوِّ�ض ال�ضندوق الرهائن واأ�رشهم 

اأثناء وجودهم يف الأ�رش.

وياأخذ  ال�ضخ�ض.  لها  يتعّر�ض  اإ�ضابة  اأي  الناجمة عن  للأ�رشار  الكامل  ال�ضندوق اجلرب  337- ويكفل 

خ  العر�ض التعوي�ضي يف العتبار امل�ضتحقات املن�ضو�ض عليها يف املادة 29 من القانون رقم 85-677 املوؤرَّ

التعوي�ض.  اإجراءات  وت�رشيع  املرور  �ضحايا حوادث  حالة  ت�ضتهدف حت�ضني  التي  5 متوز/يوليه 1985، 

ويّتبع التعوي�ض عن الأ�رشار التي ت�ضيب املمتلكات منوذج بولي�ضات التاأمني �ضد الأ�رشار الناجمة عن 
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احلرائق.

338- وي�ضاعد ال�ضندوق ال�ضحايا يف اإكمال ملّفهم اخلا�ض بالتعوي�ض. ويكون الق�ضط الأول م�ضتحق 

الدفع للمجني عليه، اأو للم�ضتفيدين من بعده يف حالة وفاته، يف غ�ضون �ضهر واحد من ملء ا�ضتمارة طلب 

التعوي�ض. وينبغي اأن يقّدم ال�ضندوق اإىل اأي جمٍن عليه عر�ضا بالتعوي�ض يف غ�ضون ثلثة اأ�ضهر من تاريخ 

تلقي مربر التعوي�ض، حتى يف حالة التعوي�ض عن اأ�رشار بالغة ال�ضّدة. ويُ�ضمح للمجني عليه يف حالة تاأّخر 

هذا العر�ض اأو نق�ضه ب�ضكل وا�ضح اأن يُطالب بتعوي�ضات نقدية اإ�ضافية.

نة الإجراءات اجلنائية حماية امل�ضالح املادية ل�ضحايا الإرهاب  339- وتتناول املادة 706-103 من مدوَّ

وبغية �ضمان  املنظمة.  املتاحة ل�ضحايا اجلرمية  للحماية  لهم حماية مماثلة  وتتيح  التحديد  على وجه 

نة الإجراءات اجلنائية باأن يتخذ القا�ضي، عند القت�ضاء، ما يلزم من تدابري ب�ضاأن  تعوي�ضهم، تق�ضي مدوَّ

ي�ضتفيد �ضحايا  اإىل ذلك،  وبالإ�ضافة  الق�ضائية.  امللحقة  اأو  التحقيق  اأثناء  قانونا  املحجوزة  املمتلكات 

الأعمال الإرهابية من مزايا �رشيبية )الإعفاء من ال�رشائب على التحويلت( مماثلة للمزايا املمنوحة 
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ل�ضحايا احلروب.

املعا�ضات  "قانون  اأحكام  الفرن�ضي من  الرتاب  املرتكبة فوق  الإرهابية  الأعمال  340- وي�ضتفيد �ضحايا 

نف�ض  وتنطبق  املدنيني.  احلرب  �ضحايا  على  املنطبقة  احلرب"  و�ضحايا  اجلي�ض  لأفراد  التقاعدية 

املقيمني اعتياديا خارج  اأو  املقيمني اعتياديا يف فرن�ضا  الفرن�ضيني  املواطنني  ال�ضتحقاقات كذلك على 
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فرن�ضا وم�ضجلني لدى �ضلطة قن�ضلية، يف حالة ت�رشرهم من هجوم اإرهابي يف اخلارج.

الذي  والتعوي�ض  التقاعدي  املعا�ض  املدنيني. ل ميكن اجلمع بني  •  ما يحق ل�ضحايا احلرب 
من  وغريها  الإرهابية  الأعمال  ب�ضحايا  اخلا�ض  ال�ضمان  �ضندوق  رئي�ضي  ب�ضكل  يدفعه 

اجلرائم اأو الذي يُدفع يف اإطار خطط اأخرى. ويف حالة وفاة ال�ضحية، يجوز للمعالني منه 

اأو منها تلقي معا�ض تقاعدي.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية82

 Tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des  )157(

.procedures d’indemnisation

خ 29 كانون الأول/دي�ضمرب 1990. انظر املادة 796-7 من املدّونة العامة املتعلّقة بال�رشائب، القانون 90-1169 املوؤرَّ
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خ 23 كانون الثاين/يناير 1990، ينطبق مبفعول رجعي على  هذا الو�ضع الذي اأن�ضاأته املادة 26 من القانون رقم 90-86 املوؤرَّ
 )159(

�ضحايا الأعمال الإرهابية املرتكبة بعد 1 كانون الثاين/يناير 1982.



•  الرعاية الطبية املجانية والو�ضائل امل�ضاعدة. با�ضتطاعة ال�ضحايا اأن يختاروا، يف اإطار خطة 
ال�ضمان الجتماعي اأو التغطية الطبية للإ�ضابات املرتبطة بالعمل، خطة رعاية طبية تدير 

اإفرادي  احلالت فيها الإدارة امل�ضوؤولة عن املحاربني القدامى. ويُ�ضتهل هذا اخليار بطلب 

القدامى.  باملحاربني  املعنية  الإدارات  امل�ضرتكة بني  املحلية  املديرية  املجني عليه يف  يقدمه 

ويكفل هذا  ال�ضحايا.  من  كل  اإىل  رعاية طبية جمانية  �ضجل  يُر�َضل  الطلب،  تلقي  ومبجرد 

ال�ضجل لل�ضحايا اأن يختاروا بل قيد اأو �رشط الأخ�ضائي الطبي الذي يريدونه، والإعفاء من 

دفع ثمن اخلدمات الطبية وال�ضيدلنية مقدما، مبا يف ذلك الن�ضيب ال�ضخ�ضي من الفاتورة 

 وعلج حالت طبية معينة خارج حالة 
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،"le ticket modérateur" الطبية املعروف با�ضم

العجز امل�ضمولة بالتاأمني. ويحق لل�ضحايا اأي�ضا ال�ضتفادة بخدمات اإدارة احلالت فيما يتعلّق 

اأو  اإليها املجني عليه، كالأطراف ال�ضناعية  اأجهزة �رشورية حلالة الإعاقة التي انتهى  باأي 

املعينات التقوميية اأو الكرا�ضي املتحركة. ويف حالة العجز بن�ضبة ل تقل عن 85 يف املائة، 

ي�ضبح ال�ضحايا غري امل�ضرتكني يف نظام ال�ضمان الجتماعي م�ضرتكني فيه تلقائيا.

ا�ضت�ضفائية  وخدمات  مرافق  ر  يوفِّ الذي   
)161(

للمعوَّقني، الوطني  املعهد  بخدمات  •  ال�ضتفادة 
لل�ضحايا كما يوّفر امل�ضورة والعلج للمر�ضى اخلارجيني.
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•  احلق يف امل�ضاعدة الجتماعية املمنوحة من املكتب الوطني للمحاربني القدامى وال�ضحايا
املكتب الوطني للمحاربني القدامى وال�ضحايا هو موؤ�ض�ضة اإدارية عمومية على نطاق البلد 

د  يزوِّ وهو  املايل.  بال�ضتقلل  ويتمتع  قانونية  �ضخ�ضية  املكتب  ولهذا  الدفاع.  لوزارة  تابعة 

ال�ضحايا باملعلومات وبامل�ضاعدة املالية يف حالت الطوارئ اأثناء فرتة انتظار الق�ضط الأول من 

ر هذه امل�ضاعدة بال�رشاكة  مدفوعات التعوي�ض من �ضندوق �ضحايا الأعمال الإرهابية. وتوفَّ

الوثيقة مع جهات معنّية اإ�ضافية. ويف الأمد املتو�ضط، يُن�ّضق املكتب الوطني مع الإجراءات 

احلروب  ل�ضحايا  التقاعدي  املعا�ض  على  احل�ضول  طلبات  ويتلقى  يتابعها؛  اأو  احلكومية 

 ويحيلها اإىل الوحدة الإدارية امل�ضرتكة بني الإدارات؛ وينّظم امل�ضاعدة املهنية من 
)163(

املدنيني

اأما يف  الإدارية.  امل�ضاعدة  اأخرى من  اأ�ضكال  ر  ويوفِّ التوظيف؛  واإعادة  التدريب  اإعادة  اأجل 

 )164(
ر املكتب الوطني م�ضاعدة فردية، كامل�ضاعدة املالية والإر�ضاد. الأمد الطويل فيوفِّ

 ميكن منح هذه ال�ضفة لأطفال ال�ضحايا اأو 
)165(

.(Pupille de la Nation) 'ضفة 'ربيب الأمة�  •
لل�ضحايا الُق�رشَّ الفرن�ضيي اجلن�ضية )الذين كانوا دون الـ21 من العمر وقت وقوع الهجوم(، 

ز امل�ضاعدة الأ�رشية القائمة من قبل. وتاأتي مع  ما يعطيهم حماية اإ�ضافية ومتخ�ض�ضة ويعزِّ

والتن�ضئة  باملعي�ضة  الإعانات اخلا�ضة  ت�ضمل  ال�ضتحقاقات  من  ال�ضفة طائفة  اكت�ضاب هذه 

الوظيفة  على  العثور  وامل�ضاعدة يف  الأ�رشة(،  موارد  كفاية  عدم  حالة  )يف  والُعَطل  والتعليم 

م  ويُقدَّ اجلامعي.  التعليم  ر�ضوم  دفع  من  والإعفاء  الع�ضكرية،  والإعفاء من اخلدمة  الأوىل، 

عليه،  املجني  منطقة  يف   (Tribunal de Grande Instance) املحلية  املحكمة  لدى  الطلب 

وي�ضطلع بهذه املهمة املمثل القانوين للقا�رش اأو ي�ضطلع بها املجني عليه نف�ضه عند بلوغه �ضن 

الر�ضد. وتنطق بالقرار املحكمة املحلية ذاتها.
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)le ticket modérateur" )160" اأو "الـن�ضيب ال�ضخ�ضي من الفاتورة الطبية" هو من خ�ضائ�ض النظام الفرن�ضي يف �ضداد تكاليف 

الرعاية الطبية وال�ضيدلنية للمر�ضى.

.Institution Nationale des Invalides )161(

 (Office National des Anciens احلروب  و�ضحايا  القدامى  للمحاربني  الوطني  املكتب  مينحها  اجتماعية  م�ضاعدة 
 )162(

.Combattants et Victimes de Guerre (ONAC))
معا�ض تقاعدي مدين ل�ضحايا احلروب.

 )163(

ميكن منح ال�ضحايا اأي�ضا بطاقة اإعاقة ت�ضمح لهم باحل�ضول على حقوق الأولوية وعلى تخفي�ضات �ضعرية يف بع�ض و�ضائل النقل.
 )164(

الأمة الفرن�ضية طفل اأي جندي  اأن�ضئت هذه ال�ضفة مبوجب قانون �ضادر يف 24 متوز/يوليه 1917، ق�ضى باأن "تتبنى" 
 )165(

فرن�ضي ُقِتل يف املعركة.



اإندوني�ضيا

نة الإجراءات اجلنائية الإندوني�ضية، يجوز ل�ضحايا الأعمال الإرهابية  341- ا�ضتنادا اإىل املمار�ضة يف مدوَّ

اأو يف  يُعّدها النائب العام  اأن يطلبوا رد حقوقهم املالية عن طريق بيان يُدرج يف "ر�ضالة من الّدعاء" 

�ضياق دعوى مدنية مقامة على اجلاين. واإثر اإن�ضاء الوكالة الإندوني�ضية حلماية ال�ضهود وال�ضحايا، اأ�ضبح 

باإمكان �ضحايا الأعمال الإرهابية طلب رد احلق اأي�ضا من الدولة.

342- وين�ض قانون حماية ال�ضهود وال�ضحايا على اأنَّ من حق ال�ضهود و/اأو ال�ضحايا اأن يتلقوا دعما طبيا 

ر احلكومة الإندوني�ضية  وما يلزمهم من دعم لإعادة تاأهيلهم نف�ضيا واجتماعيا. وعلى �ضعيد املمار�ضة، توفِّ

باملجان، عن طريق وزارة ال�ضحة، العلج الطبي واإعادة التاأهيل النف�ضي والجتماعي ل�ضحايا الهجمات 

الإرهابية )حدث ذلك يف حالتي تفجريات بايل يف عام 2002 وتفجري فندق ماريوت يف عام 2009، �ضمن 

غريهما(، ما دام العلج الطبي ينّفذ يف اإندوني�ضيا.

343- وتتناول املواد 36 اإىل 42 من القانون رقم 2003/15 املتعلّق مبكافحة الأعمال الإرهابية م�ضاألة 

تعوي�ض �ضحايا الأعمال الإرهابية ورد حقوقهم واإعادة تاأهيلهم. ويق�ضي القانون رقم 2003/15 على 

د  وجه اخل�ضو�ض باأن يكون لكل �ضحية عمل اإرهابي احلق يف احل�ضول على تعوي�ض اأو رد للحق حتدِّ

قيمتهما املحكمة. والتعوي�ض تدفعه الدولة، اأّما رد احلق فيدفعه اجلاين.

حقوقهم  ورّد  عليها  وال�ضهود  اجلرمية  �ضحايا  تعوي�ض  م�ضاألة   2006/13 رقم  القانون  344- ويتناول 

وم�ضاعدتهم. ولأغرا�ض هذا القانون، يكون التعوي�ض م�ضوؤولية تفي بها الدولة لعدم قدرة اجلاين على 

الوفاء مب�ضوؤوليته عن رد احلق؛ ويكون رد احلق م�ضوؤولية يفي بها اجلاين اأو الطرف الثالث للمجني عليه 

اأو لأ�رشته، يف �ضكل رد املمتلكات اأو دفع ثمن اخل�ضارة اأو املعاناة اأو �ضداد نفقات معّينة.

345- ويق�ضي قانون حماية ال�ضهود وال�ضحايا، بكفالة احلقوق وتوفري الدعم ل�ضحايا اجلرمية و/اأو 

ال�ضهود عليها، مبا يف ذلك يف حالت الف�ضاد، والجتار باملخدرات واملوؤثرات العقلية، والإرهاب، وغري 

ذلك من اأنواع الإجرام. وبوجه عام، يحق ل�ضحايا هذه الأنواع من اجلرائم اأن يُرّد لهم حقهم من اجلاين 

ولي�ض من الدولة اأو احلكومة. ولكن يف حالة اجلرائم �ضد الإن�ضانية، يكون من حق ال�ضحايا تلقي تعوي�ض 

من الدولة.

اجل�ضيمة حلقوق  النتهاكات  ل�ضحايا  تعوي�ض  اإعطاء  2006/13، ميكن  رقم  القانون  346- ومبوجب 

الوكالة  الإن�ضان  اخلا�ضة حلقوق  املحكمة  اإىل  مه  تقدِّ على طلب  بناء  الإن�ضان(  )جرائم حقوق  الإن�ضان 

الإندوني�ضية حلماية ال�ضهود وال�ضحايا، التي متثل ال�ضحايا اأو اأ�رشهم اأو من ينوب عنهم. وتقرر املحكمة 

اخلا�ضة حلقوق الإن�ضان لحقا ما اإذا كانت �ضتوافق على طلب التعوي�ض اأم ترف�ضه.

اإىل  الوكالة  مه  تقدِّ طلب  على  بناء  اجلنائية  اجلرائم  ل�ضحايا  احلق  رد  يُعَطى  اأن  347- وميكن 

وامللزم  النهائي  احلكم  �ضدور  بعد  احلق  رد  طلب  تقدمي  وميكن  الق�ضية.  تنظر  التي  املحلية  املحكمة 

 يف الق�ضية، اأو قبل النتهاء من حماكمة اجلاين. ويعود قرار املوافقة على طلب رد احلق اأو رف�ضه اإىل 

املحكمة املحلية.
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ال�ضهود  اإىل  امل�ضاعدة  اإجراءات تقدمي  لعام 2008  التنظيمية احلكومية رقم 44  اللئحة   348- وتبنيِّ 

م هذه امل�ضاعدة يف �ضكل برامج للم�ضاعدة الطبية واإعادة التاأهيل النف�ضي  و/اأو ال�ضحايا. وميكن اأن تُقدَّ

والجتماعي. ويجوز لل�ضهود و/اأو ال�ضحايا اأو من ينوب عنهم اأن يقدموا طلبا للح�ضول على قرار من 

م امل�ضاعدة اأي�ضا الوكالة الإندوني�ضية حلماية ال�ضهود وال�ضحايا  املحكمة ب�ضاأن امل�ضاعدة. وميكن اأن تُقدِّ

بناء على تقدير رئي�ضها. ويجوز لل�ضهود و/اأو ال�ضحايا اأو من ينوب عنهم اأن يقدموا طلبا اإىل الوكالة 

للح�ضول على مثل هذه امل�ضاعدة التقديرية، على اأن يكون الطلب مرفقا بر�ضالة من اجلهة ذات ال�ضلة 

�ضواء كانت امل�ضت�ضفى اأو الطبيب اأو اأخ�ضائي الأمرا�ض العقلية اأو اأخ�ضائي الأمرا�ض النف�ضية اأو مركز 

اإعادة التاأهيل الطبي.

كينيا

349- ي�ضمل قانون العقوبات الكيني )املادة 24( دفع تعوي�ض كعقوبة ممكنة على ارتكاب جرمية:

24- يجوز للمحكمة اأن حتكم باإنزال العقوبات التالية: 

املوت؛ )اأ( 

املتعلّقة  الأوامر  اإذا قررت املحكمة ذلك مبوجب قانون  اأو اخلدمة املجتمعية  جن،  ال�ضَّ )ب( 

باخلدمة املجتمعية، لعام 1998؛

[...]

التغرمي؛ )هـ( 

امل�ضادرة؛ )و( 

دفع تعوي�ض؛ )ز( 

[...]

نة الإجراءات اجلنائية اأحكاما ب�ضاأن تعوي�ض �ضحايا اجلرمية وفق ما يجوز اأن تاأمر  350- وتت�ضمن مدوَّ

به املحكمة. وتطّبق املحاكم عموما املادتني 171 و174، اللتني تتناولن "التكلفة والتعوي�ض"، لكي تاأمر 

د كيفية دفعه. وتن�ض هاتان املادتان على ما يلي: بالتعوي�ض الواجب دفعه ل�ضحايا اجلرمية وحتدِّ

للقا�ضي يف املحكمة العليا اأو يف حمكمة دونها، من الفئة الأوىل اأو الثانية، اأن   )1( -171

ياأمر ال�ضخ�ض املدان اأمامه بارتكاب جرمية ما اأن يدفع للمّدعي العام اأو اخلا�ض، كيفما اتفق 

احلال، التكاليف التي يراها القا�ضي معقولة ومنا�ضبة، اإ�ضافة اإىل اأي عقوبة اأخرى مفرو�ضة عليه.

للقا�ضي يف املحكمة العليا اأو يف حمكمة دونها، من الفئة الأوىل اأو الثانية، اإذا بّراأ �ضخ�ضا   )2(

اأو اأخلى طرفه، واإذا كانت امللحقة الق�ضائية على اجلرم قد ا�ضتُهلّت  مّتهما بارتكاب جرم ما 

اأ�ضل بناء على تكليف اأو تفوي�ض �ضادر عن حمكمة بناء على طلب من مّدع خا�ض، اأن ياأمر هذا 

املّدعي اخلا�ض باأن يدفع للمّتهم التكاليف التي يراها القا�ضي معقولة ومنا�ضبة:

 �رشيطة:

اأّل تزيد هذه التكاليف على ع�رشين األف �ضلن يف املحكمة العليا اأو ع�رشة اآلف �ضلن يف   '1'

حالة التربئة اأو اإخلء الطرف يف حمكمة دونها؛ و
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اأّل يُ�ضَدر اأمر من هذا القبيل اإذا راأى القا�ضي اأنَّ لدى املّدعي اخلا�ض اأ�ضبابا معقولة   '2'

للتظلّم من اأمره بدفع هذه التكاليف. 

املبالغ امل�ضموحة نظري التكاليف املحكوم بها مبوجب املادة 171، يجب يف كل   )1( -174

احلالت اأن حُتّدد يف الإدانة اأو الأمر.

[...]

ن هذا ال�ضندوق من عدة   ويتكوَّ
)166(

351- وقد اأن�ضاأ قانون حماية ال�ضهود "�ضندوَق تعوي�ض ال�ضحايا".

م�ضادر متويلية، كالنقود امل�ضتمدة من اأي ممتلكات توؤول اإىل احلكومة "فيما يتعلّق بجرمية م�ضار اإليها 

يف املادة الفرعية 4" اأو املنح اأو الهدايا اأو التربعات اأو الهبات التي يو�ضي بها اأحد الأ�ضخا�ض ل�ضالح 

ال�ضندوق وتتلقاها الوكالة مبوافقة الوزير.

352- ويُ�ضتخدم ال�ضندوق لكفالة ما يلي: )اأ( رد احلق اإىل املجني عليه اأو اأ�رشة املجني عليه يف جرمية 

القانون؛  هذا  باحلماية مبوجب  م�ضمول  ال�ضخ�ض  هذا  فيها  يكون  فرتة  اأثناء  �ضخ�ض  اأي  من  مرتكبة 

اأثناء فرتة يكون فيها هذا  و)ب( دفع تعوي�ض عن وفاة املجني عليه يف جرمية مرتكبة من اأي �ضخ�ض 

مبالغ  اأي  �ضداد  و)ج(  املتوّفى؛  عليه  املجني  لأ�رشة  القانون،  هذا  مبوجب  باحلماية  م�ضمول  ال�ضخ�ض 

 مطلوبة لتغطية النفقات املتعلّقة باأي م�ضاألة اأخرى مرتتبة على امل�ضائل املذكورة يف الفقرتني )اأ( و)ب( 

 
)167(

اأو مت�ضلة بها.

اإ�ضبانيا 

353- ين�ضئ القانون 95/35 �ضبكة من مكاتب م�ضاعدة ال�ضحايا )"مكتب خدمات ال�ضحايا"( بهدف 

�ضمان تقدمي م�ضاعدة �ضاملة اإىل ال�ضحايا. وعمل بهذا القانون، اأقيمت مكاتب خدمات ال�ضحايا يف "كل 

 )168(
مواقع املحاكم اأو يف مكاتب املّدعني العامني حيث توجد حاجة اإليها".

354- وعلى الرغم من اأنَّ احلكومة بداأت مرحلة تنفيذ هذا احلكم الت�رشيعي يف عام 1998، فقد واجهت 

حتديات يف القيام بذلك يف الوقت املنا�ضب وبدون تداخل مع قيام املجتمعات املحلية امل�ضتقلة ذاتيا، يف 

الوقت نف�ضه، باإن�ضاء مكاتب توّفر خدمات مماثلة يف اإطار ال�ضلحيات املخّولة لها. والواقع اأنَّ ظاهرة 

اإن�ضاء مكاتب اأو خدمات لل�ضحايا انت�رشت وُعرفت باأ�ضماء خمتلفة، ولكّن اأهدافها وم�ضوؤولياتها هي يف 

م�ضتوى  وعلى  واملحلية  والإقليمية  منها  الوطنية  الإدارات:  على خمتلف  وتعتمد  واحدة،  املطاف  نهاية 

املقاطعات. وميكن بالتاأكيد اعتبار هذه الظاهرة اإيجابية اإذا ا�ضتطاعت هذه اخلدمات اأن تكفل التن�ضيق 

الفّعال وتبادل املعلومات فيما بينها والتخ�ضي�ض املنا�ضب للموارد.

355- وميكن تلخي�ض املهام امل�ضندة اإىل مكاتب خدمات ال�ضحايا، التي ت�ضمل اليوم اخلدمات املقدمة 

اإىل جميع ال�ضحايا ول تقت�رش على اخلدمات امل�ضار اإليها �رشاحة يف القانون 95/35، كما يلي:
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انظر املادة 31)2( ب�ضيغتها املعّدلة يف �ضباط/فرباير 2010.
 )166(

انظر املادة 31)4(.
 )167(

انظر القانون 95/35، املادة 1-16.
 )168(



•  اإْطلع ال�ضحايا املبا�رشين وغري املبا�رشين على حقوقهم وتي�ضري حمايتهم بعد وقوع اجلرمية 
منعا للإيذاء الثانوي؛

•  اإْطلع ال�ضحايا على كيفية تقدمي �ضكوى وعلى موقع تقدميها وحمتواها و�ضكلها واإجراءات 
املحكمة؛

• تقدمي امل�ضاعدة اإىل ال�ضحايا الذين يطلبون اإقامة دعوى ق�ضائية؛
• توفري املعلومات و�رشف املعونة املالية التي قد تكون منطبقة؛

•  توفري املعلومات املتعلّقة باملوارد الجتماعية لتلبية احتياجات ال�ضحايا وتي�ضري الو�ضول اإىل 
هذه املوارد؛

للمتاأذين من  والقانوين واجلنائي  والجتماعي  والنف�ضي  الطبي  العلج  اإىل  الو�ضول  •  �ضمان 
الظروف التي يعي�ضونها اأو الذين يعي�ضون حالة ميكن اعتبارها حمفوفة باملخاطر؛

•  تعزيز التن�ضيق بني املوؤ�ض�ضات )مبا يف ذلك بني الق�ضاة، واملّدعني العامني، والقوى الأمنية 
التابعة للدولة، واملناطق الذاتية احلكم، والبلديات، والرابطات العامة اأو اخلا�ضة، واملنظمات 

غري احلكومية(؛

•  التن�ضيق مع رابطات املحامني يف املدن التي توجد فيها املكاتب، مبوجب التفاق املوّقع بني 
القانونية  بامل�ضاعدة  العائلي  العنف  �ضحايا  لتزويد  للمحامني،  العام  واملجل�ض  العدل  وزارة 

املتخ�ض�ضة ف�ضل عن الرعاية الجتماعية والنف�ضية املتخ�ض�ضة املت�ضلة بق�ضيتهم.

ر يف حالة �ضحايا الأعمال الإرهابية حماية اإ�ضافية، م�ضحوبة بطائفة من اخلدمات التي  356- وتوفَّ

تقدمها املحكمة الوطنية العليا )املحكمة املخت�ضة ب�ضوؤون الإرهاب( اأثناء الإجراءات الق�ضائية، وبتعوي�ض 

مايل �ضامل، ا�ضتنادا اإىل مبداأ الت�ضامن.

وكمية  نوعية  زيادة  وي�ضتتبع  بالتعوي�ض  املتعلّقة  ال�ضابقة  الت�رشيعات   2011/29 القانون  د  357- ويوحِّ
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اخلارج. املتكّبدة يف  الأ�رشار  لعلج  ال�ضتثنائية  امل�ضاعدة  التعوي�ض عن  واجب  ي�ضتحدث  كما  فيه، 

ويتناول الكتاب الرابع من هذا القانون جمموعة من التدابري تعرف با�ضم "نظام احلماية الجتماعية" 

وت�ضتهدف معاجلة كل اأنواع الحتياجات التي قد تن�ضاأ خلل حياة �ضحايا الأعمال الإرهابية. واجلدير 

بالذكر اأنَّ الق�ضد من جعل هذا القانون نافذا باأثر رجعي هو حماولة تليف اأن تكون هناك ا�ضتجابات 

بدءا  اإرهابي  لهجوم  تعّر�ضوا  الذين  على  القانون  هذا  تطبيق  فاإنَّ  وبالتايل  متماثلة،  حلالت  خمتلفة 
 

ملا كان  تلقوه م�ضاويا  لي�ضبح ما  اإ�ضافيا  تعوي�ضا  ال�رشورة،  يتلقوا، عند  اأن  يعني  بعام 1960 ف�ضاعدا 

�ضيحق لهم مبوجب قانون عام 2011.

358- والت�رشيع الراهن املتعلّق بتعوي�ض �ضحايا الأفعال الإجرامية ذات الطابع الإرهابي جاء تتويجا 

لرحلة طويلة بحثا عن التعوي�ض املنا�ضب عن الأ�رشار التي تكّبدها هوؤلء الأفراد وما زالوا يعانون منها 

معنويا ونف�ضيا وبدنيا وماديا جراء مثل هذه الأفعال الإجرامية اخلطرية. ويّت�ضم هذا الت�رشيع بالتح�ضني 

التقّدمي الطابع يف طائفة عري�ضة من املعونة املوّفرة يف حالت ترتاوح بني الوفاة والإ�ضابة البدنية و�ضول 

اإىل الأ�رشار يف املمتلكات، وذلك بف�ضل تعديل اأ�ض�ض احل�ضاب تدريجيا، اأول بجعل العمليات احل�ضابية 

مو�ضوعية، وثانيا بتقييم الظروف ال�ضتثنائية التي حتدث، واأخريا بف�ضل احلد من الإجراءات ال�ضكلية.
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امل�ضاعدة والتعوي�ض، ولكن مبقادير اأقل للرعايا الإ�ضبان الذين يتعّر�ضون لهجمات اإرهابية خارج اإ�ضبانيا، حتى واإن مل تكن هذه الهجمات 

مرتكبة �ضد م�ضالح اإ�ضبانية اأو كانت منّفذة على يد جماعات ل تعمل يف اإ�ضبانيا.



359- واليوم، يوّفر هذا الت�رشيع رعاية فردية �ضاملة تركِّز على امل�ضاعدة التعليمية وامل�ضورة النف�ضية. 

والإعجاب والحرتام اللذان حتظى بهما ت�ضحية املجني عليهم العائدة اإىل ال�رشر الذي اأ�ضابهم بحد ذاته 

وطبيعة م�ضبِّباته، يحدوان بالدولة اإىل اأن تاأخذ على عاتقها دفع امل�ضتحق لهم مبقت�ضى امل�ضوؤولية املدنية 

عن اجلرم، لكي تكفل تعوي�ضهم فعليا، وذلك دون التعويل على الإدانة اأو على امللءة املالية للمدان اأو 

اإجراءات الإنفاذ. ومع ذلك، ل يزال الطريق طويل ل�ضمان اأّل تكون الإجراءات اجلنائية يف كل ق�ضية 

عاملا ل يفهمه ال�ضحايا الذين يجدون اأنف�ضهم منتظرين بل نهاية و�ضول اأخبار تفيد ما اإذا كان يجري 

الدفاع عن حقوقهم، ولكي توؤخذ رغبة ال�ضحايا يف امل�ضاركة اأو خوفهم منها يف العتبار.

360- ولهذه الغاية، اأقام مكتب املّدعي العام ات�ضالت مع املديرية العامة لدعم �ضحايا الإرهاب التابعة 

لوزارة الداخلية ولديها ثروة من اخلربة يف معاجلة احتياجات ال�ضحايا، ومع رابطة حمامي الدولة، التي 

تقيم دعاوى مدنية حتل فيها الدولة حمّل املجني عليهم، من اأجل و�ضع بروتوكول تعاوين لرعاية �ضحايا 

الإرهاب والعناية بهم ودعمهم. ويعرتف هذا الربوتوكول باأنَّ التعاون على حتقيق اأهداف هذه املوؤ�ض�ضات 

الثلث �ضيكون خطوة جديدة على طريق التح�ضني التدريجي لل�ضيا�ضة العامة املتعلّقة بالأ�ضخا�ض الذين 

تكبدوا اأ�رشارا بهذا القدر من الق�ضوة والع�ضوائية.

361- وعلوة على ذلك، اأُجنز ما اأمكن من قاعدة بيانات ب�ضاأن الق�ضايا املحلية املتعلّقة باأعمال اإرهابية، 

اأن�ضئ لهذا الغر�ض  البيانات هذه بانتظام بت�ضمينها الإجراءات اجلديدة. وقد  ويجري حتديث قاعدة 

د مبا يلزم من املوظفني واملوارد املالية لإجراء ات�ضالت تت�ضم  ق�ضم اأو مكتب لدى مكتب املّدعي العام مزوَّ

بالطابع ال�ضخ�ضي ب�ضحايا الأعمال الإرهابية املبا�رشين منهم وغري املبا�رشين وتزويدهم بالدعم القانوين 

و�ضمان الت�ضال بجهاز العدالة مبجّرد تبنّي هويتهم.

هولندا

يجدر  الأو�ضاع،  بوجه عام وحت�ضني هذه  لأو�ضاع �ضحايا اجلرمية  الهتمام  باإيلء  يتعلّق  362- فيما 

التنويه مبا يلي:

• اأُقيم خمطط للتعوي�ض احلكومي منذ عام 1975 (Schadefonds Geweldsmisdrijven)؛

•  يتيح قانون املعونة القانونية ال�ضادر يف عام 1994 لل�ضحايا املحدودي املوارد اإمكانية احل�ضول 
على معونة قانونية مدعومة من الدولة؛

اإىل  ت�ضتند على وجه اخل�ضو�ض  الإجراءات اجلنائية تعديلت خمتلفة  نة  •  اأُدخلت على مدوَّ
يطلبوا  اأن  لل�ضحايا  مبقت�ضاها  ويجوز   )1995/1992( بال�ضحايا  اخلا�ض  "تريوي"  قانون 

ما  بالتعوي�ض،  اأمر  بوا�ضطة  اأو  ملحقة مبحاكمة جنائية  مدنية  دعوى  التعوي�ض من خلل 

يُعرف بالإجراء القرتاين.

•  يوجد جهاز حكومي (Slachtofferhulp) متخ�ض�ض يف تقدمي املعونة لل�ضحايا، مبن فيهم 
القانونية  والإجراءات/التاأمينات  التعوي�ض  عن  باملعلومات  كتزويدهم  اجلرمية،  �ضحايا 

والدعم الإداري والق�ضائي والنف�ضي ف�ضل عن الجتماعي. ويعمل هذا اجلهاز كذلك بو�ضفه 

ط الأعمال البحثية ويحاول التاأثري على ال�ضيا�ضيني  ن�ضريا لل�ضحايا يف و�ضائط الإعلم وين�ضٍّ

من اأجل تعزيز موقف ال�ضحايا. 
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تركيا

363- اعتمدت تركيا يف متوز/يوليه 2004 قانونا يُعنى مبا�رشة ب�ضحايا الأعمال الإرهابية، وهو "قانون 

اإر�ضاء  القانون  هذا  وي�ضتهدف  الإرهاب".  مكافحة  وعن  الإرهاب  عن  الناجمة  الأ�رشار  عن  التعوي�ض 

اأو  الإرهابية  الأعمال  جراء  الأ�ضخا�ض  يتكبدها  التي  املادية  الأ�رشار  عن  للتعوي�ض  واإجراءات  مبادئ 

الأن�ضطة التي يُ�ضطلع بها اأثناء مكافحة الإرهاب. ويق�ضي هذا القانون بالتعوي�ض 

عما يلي:

• الأ�رشار املتكّبدة جراء الوفاة والإ�ضابة؛

• الأ�رشار التي تلحق املمتلكات املنقولة وغري املنقولة؛

• الأ�رشار الزراعية؛

•  الأ�رشار الناجمة عن عجز املواطنني عن الو�ضول اإىل موجوداتهم عند النتقال اإىل مكان اإقامة 
اآخر ب�ضبب الإرهاب.

364- وقد اأن�ضئت 51 جلنة للتعوي�ض مكلّفة بتحديد التعوي�ض اللزم وتقدميه، واأجَنزت 43 من هذه 

اللجان العمل املوكل اإليها. وقد بُتَّ يف 75 يف املائة من الطلبات املقدمة اإىل هذه اللجان من متوز/يوليه 

التي الطلبات  اأ�ضحاب  من  املائة  يف  لـ60  تعوي�ضات  وُمِنحت   ،2010 الثاين/نوفمرب  ت�رشين  اإىل   2004 

بُتَّ فيها.

اململكة املتحدة

الطبي  العلج  املتحدة احل�ضول على  اململكة  التي وقعت يف  الإرهابية  الهجمات  365- يحق ل�ضحايا 

واخلدمات املت�ضلة به باملجان. وميكن املطالبة بالتعوي�ض عن طريق املحكمة اجلنائية بعد اإدانة املّدعى 

عليه. واإذا ُطلب اإىل املحكمة اإ�ضدار اأمر بالتعوي�ض وراأت املحكمة اأن اإ�ضداره منا�ضب، فاإنها �ضت�ضدره 

عندما تُ�ضدر حكمها على املّدعى عليه. ولكّن املبالغ حمدودة والعملية لي�ضت عموما و�ضيلة كافية للتعوي�ض 

عن الإ�ضابات، اأو اخل�ضائر يف الأرواح، اأو الإيرادات التي كانت �ضتُجنى يف امل�ضتقبل، اأو التطلعات، اأو اأي 

�ضكل من اأ�ضكال املعاناة النف�ضية.

 �ضواء اأجريت 
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366- وبا�ضتطاعة ال�ضحايا اأن يقدموا طلبا اإىل هيئة التعوي�ض عن الإ�ضابات اجلنائية،

اأو مل جُتَر ملحقة ق�ضائية. ومُينح التعوي�ض على اأ�ضا�ض تعريفات حمّددة، ولكّن املبالغ لي�ضت بالكبرية. 

وينطبق هذا املخطط على كل �ضحايا ال�ضلوك الإجرامي الذي تنجم عنه اإ�ضابة، ول يقت�رش على �ضحايا 

الأعمال الإرهابية. وقد يتاأّهل مقّدم الطلب اأحيانا للمعونة القانونية لكي يعر�ض ق�ضيته. وقد يكون ذلك 

اأمرا مهما لأنَّ التعوي�ض يعتمد اأحيانا كثرية على الأدلة املقّدمة، وخ�ضو�ضا الأدلة الطبية. ومبلغ التعوي�ض 

مبلغ اإجمايل يُدفع مرة واحدة ول يوجد ترتيب لدخل منتظم.

 ي�ضمل احلوادث التي وقعت 
367- ويوجد الآن "خمطط لتعوي�ض �ضحايا الإرهاب فيما وراء البحار")171(

يف 18 كانون الثاين/يناير 2010 اأو بعد ذلك. وللتاأهل، يجب اأن يكون املجني عليه مواطنا بريطانيا اأو 

مقيما اإقامة طويلة الأجل وقد لقى حتفه اأو اأ�ضيب جّراء عمل اإرهابي يف اخلارج. واملبالغ التي ميكن 

املطالبة بها �ضيحددها وزير الدولة امل�ضوؤول.
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368- وثمة طريقة اأخرى للمطالبة بالتعوي�ض وهي اإقامة دعوى ُعْطل و�رشر على اجلاين يف املحاكم 

املدنية. وهذه العملية قد ت�ضتغرق وقتا طويل ويجب عادة اأن تبداأ يف غ�ضون ثلث �ضنوات من احلادث 

الذي ن�ضاأت عنه املطالبة. ومعيار الإثبات املطلوب ي�ضتند اإىل "املوازنة بني الحتمالت" وهو، بالتايل، اأدنى 

من املعيار املطلوب يف املحاكم اجلنائية. ولكن اإذا كانت ممتلكات اجلاين غري كافية فقد ل جتدي الدعوى 

"الدعوى  تنجح  فقد  الإجرامي،  ال�ضلوك  نف�ض  جراء  الأ�ضخا�ض  من  كبري  عدد  اإ�ضابة  حال  ويف  نفعا. 

اجلماعية" وتُوؤدي اإىل تدين التكاليف.

الوليات املتحدة الأمريكية

369- يف الوليات املتحدة، يجوز اأن يكون �ضحايا جرائم العنف، مبن فيهم �ضحايا الأعمال الإرهابية، 

موؤهلني لتلقي تعوي�ض عن النقود املنفقة ب�ضبب اجلرمية. ولدى كل ولية برنامج للتعوي�ض خا�ض باجلرائم 

ل هذه الربامج عادة من الغرامات والر�ضوم التي يتعنيَّ على املّدعى  التي حتدث يف تلك الولية. ومتوَّ

لة يف الق�ضايا الحتادية، فتودع يف �ضندوق �ضحايا اجلرمية  عليهم املدانني دفعها. اأما الغرامات املح�ضّ

ع على الوليات من خلل املنح. وميكن  الذي يديره مكتب �ضحايا اجلرمية التابع لوزارة العدل، ثم توزَّ

عادة اأن يتلقى جميع ال�ضحايا تعوي�ضا يف حالة اجلرائم التي حتدث يف تلك الولية، ب�رشف النظر عن 

جن�ضيتهم. وتختلف التكاليف التي ت�ضددها برامج التعوي�ض بني ولية واأخرى ولكنها ت�ضمل عادة التكاليف 

الطبية، ور�ضوم ال�ضت�ضارة املتعلّقة بال�ضحة العقلية، وتكاليف مرا�ضم الت�ضييع والدفن، والأجور ال�ضائعة 

اأو الدعم ال�ضائع. وت�ضع معظم الوليات حدا اأق�ضى ملبلغ التمويل الذي ميكن اأن يتلقاه املجني عليه. ول 

يتاح التعوي�ض عادة اإل اإذا كانت املوارد املالية الأخرى، كالتاأمني اخلا�ض ورد احلق من اجلاين، ل تغطي 

اخل�ضارة. وهناك نفقات ل تغطيها معظم برامج التعوي�ض، ومنها ال�رشقة وفقدان املمتلكات. وعادة ما 

يغّطي برنامج كل ولية التكاليف املرتتبة على جرائم الإرهاب التي حتدث يف تلك الولية.

370- وبينما تتكّفل بع�ض الدول برعاياها الذين يقعون �ضحية الإجرام يف بلدان اأجنبية، فالبع�ض الآخر 

ل يفعل ذلك. ويف ال�ضنوات الأخرية، اأن�ضاأ برملان الوليات املتحدة )الكونغر�ض( برناجما لتعوي�ض مواطني 

الوليات املتحدة وموظفي حكومتها الذين يقعون �ضحايا اأعمال اإرهابية يف بلدان اأجنبية. ويُدعى هذا 

�ضحايا  مكتب  اإدارته  ويتوىل   ،(ITVERP) الدويل"  الإرهاب  �ضحايا  تكاليف  �ضداد  "برنامج  الربنامج 

اجلرمية التابع لوزارة العدل، ويعمل بو�ضفه برناجما ل�ضداد تكاليف �ضحايا الهجمات الإرهابية يف بلدان 

اأجنبية بدءا بعام 1983. وميكن اأن ي�ضّدد الربنامج لل�ضحايا ما ينفقونه من جيبهم على الرعاية الطبية 

وال�ضت�ضارة ومرا�ضم الت�ضييع والدفن واأوجه اإنفاق اأخرى متنوعة. واحلد الأق�ضى للمبلغ الذي ميكن اأن 

يتلقاه املجني عليه من هذا الربنامج هو 000 150 دولر من دولرات الوليات املتحدة. اأما املواطنون 

الأجانب )غري موظفي حكومة الوليات املتحدة(، فلي�ضوا موؤهلني لل�ضتفادة من هذا الربنامج، حتى ولو 

كانوا �ضحايا نف�ض الهجوم الذي اأ�ضاب اأفرادا من مواطني الوليات املتحدة وموظفيها.

امللحقة  طريق  عن  اجلاين  من  تعوي�ض  على  احل�ضول  الإرهابية  الأعمال  ل�ضحايا  371- ويجوز 

بها.  يُعتد  مالية  غري  اأو  مالية  موجودات  ل ميلكون  عليهم،  ُقب�ض  اإن  اجلناة،  معظم  اأنَّ  مع  اجلنائية، 

الوليات  مدّونة  من   18 العنوان  من  3771)اأ()6(  البند  اجلرمية،  �ضحايا  حقوق  قانون   ومبوجب 

املتحدة (U.S.C. § 3771(a)(6) 18)، يحق ل�ضحايا اجلرمية احل�ضول على تعوي�ض كامل ويف الوقت 

عام  يف  ال�ضادر  ال�ضحايا،  الإلزامي حلق  الرد  قانون  ويق�ضي  القانون.  عليه  ين�ض  ملا  وفقا  املنا�ضب، 

بفر�ض رد احلق  اأي�ضا  اأخرى  وتاأذن قوانني  الظروف.  بفر�ض رد احلق يف طائفة عري�ضة من   ،1996

 كجزء من العقوبة اجلنائية املحكوم بها. ومبقت�ضى البند 3663 األف من العنوان 18 من مدّونة الوليات 

املتحدة (U.S.C. § 3663A 18) ، ت�ضتوجب معظم اجلرائم امللحقة ق�ضائيا على م�ضتوى الحتاد، مبا 

فيها جرائم الإرهاب، الفر�ض الإلزامي لرد احلق بكامل قيمته.

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية90



372- وباإمكان �ضحايا الأعمال الإرهابية اأي�ضا اأن يقا�ضوا مدنيا، يف املحاكم الحتادية للوليات املتحدة، 

نقدية. وعندما  تعوي�ضات  للح�ضول منها على  للإرهاب  لة  املموِّ والبلدان  الأجنبية  الإرهابية  املنظمات 

يقا�ضي �ضحايا الأعمال الإرهابية بلدا اأجنبيا مبوجب هذا احلكم، يجب اأن يكون هذا البلد مدرجا يف 

لة للإرهاب. وهذا القانون هو ال�ضتثناء من قاعدة  قائمة وزارة خارجية الوليات املتحدة للبلدان املموِّ

قوانني احل�ضانات ال�ضيادية التي متنع الأفراد من مقا�ضاة حكومات اأجنبية يف حماكم الوليات املتحدة. 

وعندما يقا�ضي ال�ضحايا مبوجب هذا النوع من القوانني، فاإنَّ الطرف الآخر، �ضواء كان منظمة اإرهابية 

اأو بلدا، ل يظهر يف الق�ضية يف الكثري من الأحيان، ويح�ضل ال�ضحايا على اأحكام غيابية. ويكون حت�ضيل 

النقود بناء على هذه الأحكام مهّمة �ضاقة وكثريا ما يعجز ال�ضحايا عن حت�ضيل املبلغ الذي حكمت لهم 

به املحكمة.

91 ثالثًا- اإدراج حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف نظام العدالة اجلنائية
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 رابعًا-  حت�ضني تدابري نظام العدالة اجلنائية لدعم 

�ضحايا الأعمال الإرهابية

 األف- اجلوانب الرئي�ضية للدعم املقّدم اإىل �ضحايا الأعمال الإرهابية 

فوق �ضقف الدعم املقّدم اإىل �ضحايا اجلرمية بوجه عام

ل. واملعايري  التمييز بني �ضحايا الإرهاب و�ضحايا اجلرمية بوجه عام حمل نقا�ض مطوَّ 373- ل يزال 

والقواعد الدولية الراهنة، ف�ضل عن معظم املبادرات الإقليمية، ل تفّرق بني اأنواع ال�ضحايا. وبناء على 

ذلك، كثريا ما ل تختلف تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية عن تدابري دعم �ضحايا 

اجلرائم اخلطرية الأخرى. ففي كلتا احلالتني تهتدي هذه التدابري بالحتياجات الفعلية لل�ضحايا ومدى 

ا�ضت�ضعافهم، متناولة كل حالة على حدة. وقد اأُو�ضح هذا النهج با�ضتفا�ضة يف الفروع ال�ضابقة املتعلّقة 
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بحماية ال�ضحايا وتعوي�ضهم.

374- ومع ذلك، اختارت دول عديدة، بعد اعتمادها �ضيا�ضات عامة ب�ضاأن �ضحايا اجلرمية، اأن تتخذ 

خطوة اإ�ضافية فو�ضعت �ضيا�ضات حمددة لتلبية احتياجات فئات معينة من ال�ضحايا، ك�ضحايا الإرهاب اأو 

الجتار بالأ�ضخا�ض اأو العنف اجلن�ضي. ويرى كثريون اأنَّ فئة �ضحايا الأعمال الإرهابية ت�ضتحق اأحكاما 

مة خ�ضي�ضا ملعاجلة الحتياجات النا�ضئة عن اخل�ضائ�ض الفريدة للأعمال الإرهابية. وملثل  قانونية م�ضمَّ

هذه الآليات امل�ضّممة ح�ضب الطلب اأهمية حا�ضمة، خ�ضو�ضا يف الدول التي تقع فيها اأعمال اإرهابية 

ب�ضورة متواترة. فعلى �ضبيل املثال، و�ضعت عدة بلدان اأوروبية، بعد اأن �ضهدت اأعمال اإرهابية متكررة يف 

�ضتينيات و�ضبعينيات القرن املا�ضي، ت�رشيعات وطنية تكفل تلقي �ضحايا مثل هذه الأعمال معاملة خا�ضة.

عن  مُييِّزهم  الإرهابية  الأعمال  ل�ضحايا  املمنوحة  املعاملة  يف  اختلف  اأي  يكون  اأن  375- وينبغي 

الإرهابية يف  الأعمال  تت�ضارك  ما  وكثريا  اخلا�ضة.  احتياجاتهم  اإىل  م�ضتندا  الأخرى،  اجلرائم  �ضحايا 

بع�ض اخل�ضائ�ض. فمعظم الأعمال التي تعترب اإرهابية حُتدث دمارا ب�رشيا وماديا وا�ضع النطاق ي�ضتلزم 

م�ضتوى ا�ضتثنائيا من التاأهب ليكون رّد الفعل �رشيعا وفّعال. وهذه الأعمال ل توؤثر فح�ضب على ال�ضحايا 

اآثار دائمة على ال�ضحايا غري  لها  يُقتلون، بل قد تكون  اأو  الذين قد ي�ضابون بجروح بدنية  املبا�رشين، 

املبا�رشين، كُمعايل ال�ضحايا املبا�رشين اأو اأقاربهم، وكذلك على ال�ضحايا بالنيابة، الذين قد ي�ضملون اأفراد 

اجلمهور الأعم.

هذه  عنهم  ت�ضفر  الذين  ال�ضحايا  من  الكبرية،  ورمبا  العري�ضة،  املجموعة  احتياجات  376- ولتلبية 

الأعمال، قد يلزم الكثري من املوارد والتن�ضيق. لذا، يو�َضى باإن�ضاء اأجهزة للدعم املحدد الهدف مزّودة مبا 

يف فرن�ضا مثل، متكنت درا�ضتان وبائيتان اأجرتهما الرابطة املعروفة با�ضم SOS Attentat من حتديد الأذى النوعي الذي 
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، ف�ضل عن ذلك، اأنَّ الإ�ضابات التي يعاين منها �ضحايا  يعاين منه �ضحايا الأعمال الإرهابية مقارنة ب�ضحايا اجلرائم الأخرى. وتَبنَيّ

الأعمال الإرهابية ت�ضابه اإ�ضابات �ضحايا احلرب املدنيني، بل قد تكون اأ�ضد منها خطورة. وقد اأجريت الدرا�ضة الأوىل على 313 �ضخ�ضا، 

الهجمات.  بتعوي�ض �ضحايا  املتعلّقة  القواعد  تغيري وحت�ضني  و�ضاعدت على  ارتكبت بني عامي 1982 و1986،  كانوا �ضحايا هجمات 

وبالتايل، اأن�ضاأ �ضندوق ال�ضمان حالة جديدة من ال�رشر، فاأ�ضبحت "متلزمة ال�ضدمة النوعية اللحقة" "ال�رشر النوعي الناجم عن 

الثانية  الدرا�ضة  اأما  البدنية والنف�ضية.  املائة من املعّدل املوّفر يف حالة الأ�رشار  الأعمال الإرهابية". وميثل مبلغ هذا ال�رشر 40 يف 

البدنية واحل�ضية  اأجل تقييم حالتهم  التفجريية يف 1996/1995، من  فاأجريت على 251 �ضخ�ضا كانوا �ضحايا موجة من الهجمات 

والوظيفية وا�ضطراباتهم النف�ضية وتاأثريها على نوعية حياتهم.



ينا�ضب من املوظفني والتمويل لل�ضتجابة يف حالت الإيذاء اجلماعي. وميكن املجادلة اأي�ضا باأنَّ من �ضاأن 

اأجهزة الدعم احلكومية التمويل اأن تكون مفيدة يف كل حالت الإجرام املوؤدي اإىل دمار وا�ضع النطاق. 

وباملثل، قد يكون للدعوة اجلماعية وخلدمات امل�ضورة والدعم التي تقدمها رابطات ال�ضحايا يف �ضياق 
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الإجراءات اجلنائية املتعلّقة بق�ضايا الإرهاب اأثر مفيد على اإقامة العدل، وبالتايل على ال�ضحايا.

اأ�رش  واأفراد  منها  الناجني  الإرهابية على  الأعمال  ترتكه  الذي  نوعه  الفريد من  النف�ضي  377- والأثر 

ال�ضحايا، ورمبا اأفراد اجلمهور اأي�ضا، اإمنا هو عن�رش حا�ضم الأهمية ل بّد من اأن يوؤخذ بعني العتبار من 

اأجل تقدمي دعم فّعال اإىل ال�ضحايا يف �ضياق الإجراءات اجلنائية اأي�ضا. وينبغي اأن ت�ضمل تدابري الدولة 

�ضيا�ضة  من  وكجزء  لل�ضحايا  ال�ضتثنائية  الظروف  مع  متا�ضيا  واملنا�ضب،  الفوري  النف�ضي  العلج  توفري 

لأ�رشار  الكايف  ل�ضمان اجلرب  الأخرى  الأ�ضا�ضية  التدابري  ت�ضمل  اأن  وينبغي  الجتماعية.  للرعاية  عامة 

�ضحايا الأعمال الإرهابية توفري ما يلي، عند القت�ضاء: خدمات طبية وقانونية واجتماعية �ضاملة )لتلبية 

الحتياجات الفورية والحتياجات يف الأمدين املتو�ضط والطويل(، ودعم مادي )كال�ضكن مثل(، وخطط 

لل�ضلمة والأمن )مبا يف ذلك تغيري مكان الإقامة(، والتعوي�ض عن الأ�رشار القت�ضادية القابلة للتقييم، 

والعرتاف بالأذى البدين واملعنوي الذي اأُنزل بال�ضحايا، والدعم املوؤ�ض�ضي، والت�ضامن.

للتطوير. فكثريا ما ي�ضبح �ضحايا الأعمال الإرهابية يف  اآخر  378- وا�ضتعمال و�ضائط الإعلم جمال 

و�ضائط الإعلم جمرد اأرقام اإح�ضائية، بينما ين�ضّب الهتمام على التغطية امل�ضتفي�ضة املتعلّقة مبرتكبي 

هذه الأعمال. وقد توؤدي هذه املعاملة غري املتكافئة اإىل جتريد ال�ضحايا من الهوية ال�ضخ�ضية وما يرتتب 

 وبناء على ذلك، ل بد من تزويد 
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على ذلك من تقليل من اأهمية تاأثري الأحداث عليهم وعلى اأ�رشهم.

ال�ضحافيني بالتدريب الكايف بخ�ضو�ض العتبارات املعنوية والأخلقية التي ينبغي مراعاتها يف التغطية 

احل�ضا�ضة  الإعلمية  املعاجلة  بني  التوازن  حتقيق  اأهمية  اإىل  وتنبيههم  الإرهابية،  للأعمال  الإعلمية 

واحرتام احلرية الإعلمية. ول ينبغي الإبخا�ض يف تقدير الدور الذي توؤديه و�ضائط الإعلم يف تكوين 

روح  وبث  الإرهابيني  عن  ال�رشعية  لنـزع  كو�ضيلة  اأي�ضا  الإعلم  و�ضائط  ا�ضتخدام  وميكن  العام.  الراأي 

الطماأنينة لدى العموم.

 باء- اأهمية نطاق الخت�ضا�س الق�ضائي للقانون الوطني 

املتعّلق بدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية

379- �ضهد العقدان املا�ضيان حتّول الإرهاب من ظاهرة وطنية الطابع ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل جرمية تق�ض 

م�ضجع املجتمع الدويل. وقد توؤدي العتبارات عرب احلدودية اإىل زيادة تعّقد املهّمة ال�ضاقة املتمثلة يف 

تنفيذ حقوق ال�ضحايا واأفراد اأ�رشهم. وكما هي احلال يف اأي جرمية عرب وطنية، كثريا ما يتطلّب التحقيق 

اإنفاذ القانون الوطنية  الفّعال يف الأعمال الإرهابية واملحاكمة عليها تعاون الأجهزة الق�ضائية واأجهزة 

يف دول متعددة. ي�ضاف اإىل ذلك اأنَّ ثّمة جانبا كثريا ما يُتغا�ضى عنه، وهو اأنَّ عددا متزايدا من �ضحايا 

الأعمال الإرهابية يكونون مواطنني اأجانب لي�ض لديهم �ضوى �ضلت حمدودة بالأقاليم التي حتدث فيها 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية94

جتدر الإ�ضارة اإىل العرتاف بالدور ذي ال�ضلة الذي توؤديه رابطات ال�ضحايا، املوجود، على �ضبيل املثال، يف املادة 64 من 
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القانون الإ�ضباين 2011/29 ب�ضاأن العرتاف ب�ضحايا الأعمال الإرهابية وتزويدهم باحلماية املتكاملة.

انظر املن�ضور Supporting Victims of Terrorism )ال�ضادر عن الأمم املتحدة يف عام 2009(. وعلى الرغم من اأنَّ اأ�ضلوب 
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تناول ال�ضحايا يف و�ضائط الإعلم هو اعتبار مهم، فاإنه يقع خارج مو�ضوع هذا املن�ضور الذي يرّكز على تدابري العدالة اجلنائية لدعم 

�ضحايا الإرهاب، وهو بالتايل غري متناول بالتف�ضيل فيه.



هذه اجلرائم. وباملثل، كثريا ما يكون اأفراد الأ�رشة الذين يحق لهم احل�ضول على خدمات دعم ال�ضحايا 

مقيمني يف بلدان خمتلفة.

380- ونظرا ملا يرتتب على الأعمال الإرهابية من اآثار عابرة للحدود الوطنية، فقد اأ�ضبح من املهم ب�ضكل 

متزايد اأن تقام روابط بني الوليات الق�ضائية، كتلك املقامة بخ�ضو�ض التعوي�ض، لتي�ضري عمل اآليات دعم 

ال�ضحايا خارج احلدود الوطنية. وتوؤكد العتبارات املن�ضفة اأي�ضا �رشورة اأن تكون الدول على بيِّنة من 

خمتلف عنا�رش التعوي�ض املنّفذة يف الدول الأخرى، من اأجل حت�ضني توجيه ال�ضيا�ضات والربامج املحلية، 

اخلا�ضة  القائمة  املخططات  �ضمن  تندرج  ل  التي  احلالت  نحو  بالتعوي�ض،  منها  املتعلّق  ذلك  مبا يف 

بال�ضحايا.

381- وباملنطق ذاته، ي�ضاعد اإن�ضاء طائفة عري�ضة من الأ�ض�ض ملمار�ضة الخت�ضا�ض الق�ضائي يف اجلرائم 

املت�ضلة بالأعمال الإرهابية على زيادة فعالية التعاون الدويل يف الأمور اجلنائية وت�رشيعه. ومن الأهمية 

مبكان اأن تو�ضع يف العتبار حقوق �ضحايا الأعمال الإرهابية يف امل�ضاركة يف الإجراءات اجلنائية وتلقي 

 ولأنَّ التعاون الق�ضائي يتطلب اأحيانا كثرية من الدول 
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تعوي�ض، وامل�ضاعدة القانونية املتبادلة، والتعاون.

املوجه اإليها الطلب اعتماد تدابري ق�رشية، فاإنَّ مراعاة قاعدة التجرمي املزدوج تكون، اأحيانا كثرية، اأمرا 

�رشوريا.

ال�ضخ�ضية  مببداأ  عديدة  دول  تتذّرع  الق�ضائي،  الخت�ضا�ض  الإقليمية يف  مبداأ  اإىل  382- وبالإ�ضافة 

يف  مواطنيها  �ضد  املرتكبة  اجلرائم  يف  التحقيق  من  لتتمّكن  الق�ضائي  للخت�ضا�ض  كاأ�ضا�ض  ال�ضلبية 

اخلارج واملحاكمة عليها. وعلوة على ذلك، ي�ضمح املبداأ الوقائي للأجهزة الق�ضائية يف الدولة باأن توؤّكد 

اخت�ضا�ضها الق�ضائي يف اجلرائم املرتكبة �ضد م�ضالح وطنية معّينة. كذلك، ينبغي ثني الدول عن تقييد 

اأي من حقوق ال�ضحايا لكونهم لي�ضوا من مواطني الدولة املقامة فيها الإجراءات اجلنائية.

383- ولي�ض من ال�ضعب ت�ضّور العقبات التي حتول دون متّكن ال�ضحايا اأو اأ�رشهم من متابعة الإجراءات 

املقامة يف اخلارج. وقد ي�ضاعد ا�ضتخدام التكنولوجيا بني �ضلطات بلدان خمتلفة م�ضاعدة كبرية يف تقريب 

ال�ضحايا من الإجراءات اجلنائية، اإذا رغبوا يف ذلك )عن طريق الربط املرئي وال�ضمعي والإنرتنت، على 

�ضبيل املثال(. و�ضيكون على الدول اأن تبذل جهودا اإ�ضافية لتو�ضيع نطاق الدعم املتاح عادة لل�ضحايا يف 

اأرا�ضيها وكانوا �ضحايا  اأو ال�ضحايا املقيمني يف   
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الداخل لكي ي�ضمل ال�ضحايا املقيمني يف اخلارج،

جرائم يف اخلارج. وحمنة ال�ضحايا الأجانب يف التفجريات التي وقعت يف اإندوني�ضيا يف عام 2004 تو�ّضح 

بع�ض التحديات عرب احلدودية املواَجهة. وعلى الرغم من اأنه �ضمن الإطار الإندوني�ضي املتعلّق مبعاملة 

ال�ضحايا وال�ضهود مل تكن هناك اأي عقبات حتول دون طلب ال�ضحايا الأجانب جرب اأ�رشارهم، فقد �ضادف 

مواطن اأجنبي من بني ال�ضحايا �ضعوبة عندما طلب العلج الطبي يف بلد ثالث، وكان مرجع هذه ال�ضعوبة 

اأنه مل يكن هناك ل يف الت�رشيعات الإندوني�ضية ول يف ت�رشيعات بلد اجلن�ضية التي كان يحملها ال�ضحية 

حكم ين�ض على تغطية تكاليف العلج الطبي يف تلك الظروف.

املواطنني وغري  تفّرق بني  وال�ضهود ل  ال�ضحايا  مل�ضاعدة  اإطار حمدد  لديها  التي  الدول  384- ومعظم 

اأن جُتمع معلومات عن جهات التن�ضيق  املواطنني. وعلى الرغم من ذلك، قد يكون من الأهمية مبكان 
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على �ضبيل املثال.

انظر، على �ضبيل املثال، املادة 2-4-2 ب�ضاأن اململكة املتحدة وخمططها القانوين لعام 2010 )ال�ضاري املفعول باأثر رجعي 
 )176(

حتى عام 2002(، التي ت�ضمح بدفع تعوي�ضات للمواطنني الربيطانيني الذين تعّر�ضوا لهجوم اإرهابي يف اخلارج.



الوطنية املعنية بدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية جلعل هذه املعلومات متاحة يف احلال لل�ضحايا واأ�رشهم 

وللدوائر الأجنبية املعنية. وهذا ما قد يَثبت اأنه عن�رش ب�ضيط جدا ولكنه حا�ضم الأهمية لتي�ضري ردود 

الفعل ال�رشيعة على الأعمال الإرهابية، علما باأنه قد توجد حتى يف البلد الواحد لوائح تنظيمية خمتلفة 

)كاختلف اللوائح التنظيمية بني مقاطعة واأخرى يف اأ�ضرتاليا وكندا، على �ضبيل املثال(.

 29 خ  املوؤرَّ  2004/80/EC الأوروبي  الحتاد  جمل�ض  توجيه  اإىل  الإحالة  ميكن  الإقليمي،  ال�ضعيد  وعلى 

العابرة  احلالت  يف  التعوي�ض  اإىل  الو�ضول  فر�ض  اأمور،  جملة  يف  يتناول،  الذي   ،2004 ني�ضان/اأبريل 

للحدود الوطنية.

 جيم- تدابري حت�ضني ا�ضتجابة نظام العدالة اجلنائية 

ل�ضحايا الأعمال الإرهابية

اأن  التي ميكن  للمقرتحات  للممار�ضني وكم�ضدر  كاأداة مرجعية  يُ�ضتخدم  لكي  املن�ضور  385- اأُعد هذا 

تنظر فيها الدول الأع�ضاء التي ت�ضعى اإىل حت�ضني ا�ضتجابة نظام عدالتها اجلنائية عند معاجلته امل�ضائل 

الأول  املقام  يف  ال�ضابقة  الفروع  ا�ضتهدفت  وقد  الإرهابية.  الأعمال  �ضحايا  مبعاملة  املتعلّقة  املعقدة 

التعريف بالقواعد واملمار�ضات الوطنية املّتبعة يف جمال العدالة اجلنائية بخ�ضو�ض دعم ال�ضحايا )مبا 

يف ذلك العرتاف بهم اأثناء الإجراءات اجلنائية، وتاأمني و�ضولهم اإىل العدالة، وتزويدهم باحلماية اأثناء 

الإجراءات، واجلرب الكامل لأ�رشارهم( كو�ضيلة لدعم الدول الراغبة يف مراجعة ترتيباتها القائمة �ضواء 

 ونعر�ض يف هذا الفرع اعتبارات وتدابري اإ�ضافية اأّكد عليها اخلرباء 
)177(

على امل�ضتوى املعياري اأو العملي.

امل�ضاهمون وت�ضتحق اأي�ضا اهتمام مقرري ال�ضيا�ضات واملمار�ضني.

386- من ال�رشوري عند ت�ضميم تدابري ملكافحة الإرهاب اأن يُكفل الحرتام حلقوق الإن�ضان، مبا ي�ضمل 

الدويل حلقوق  القانون  اأنَّ  لوحظ  وقد  ال�ضواء.  ال�ضحايا على  املزعومني وحقوق  �ضمان حقوق اجلناة 

الإن�ضان �رشيح يف حتديد حقوق املّتهم الإجرائية التي متثل �رشطا ل بد منه لتكون اإجراءات املحاكمة 

من�ضفة. ومما يوؤ�ضف له اأنَّ ال�ضكوك الدولية الرئي�ضية امللزمة املتعلّقة بحقوق الإن�ضان ل ترّكز على اأهمية 

حقوق ال�ضحايا ال�ضكلية واجلوهرية يف �ضياق الإجراءات اجلنائية. ومع ذلك، يوجد بدرجات متفاوتة 

الإجراءات  يف  ال�ضحايا  دور  تاأكيد  باأهمية  والوطني  والإقليمي  الدويل  ال�ضعيد  على  متزايد  اعرتاف 

اجلنائية.

387- وفيما يتعلّق بحقوق املّتهم، مقارنة ب�ضائر احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، فاإنَّ "ال�ضمانات الإجرائية 

لي�ضت موجهة نحو مطالبة الدول الأطراف بالمتناع عن القيام بفعل ما، بل اإنها تطالبها باتخاذ تدابري 

املادة  يف  عليه  املن�ضو�ض  الق�ضاء،  اأمام  امل�ضاواة  يف  واحلق  ال�ضمانات.  هذه  على  للمحافظة  اإيجابية 

حماكم  باإقامة  الأطراف  الدول  يُلزم  وال�ضيا�ضية]،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ض  الدويل  العهد  [من   )1(14

م�ضتقلة وحيادية وتزويدها بالبنية املوؤ�ض�ضية واملالية التي متّكنها من اإجراء حماكمة من�ضفة يف كل اأنواع 

 الق�ضايا املدنية واجلنائية واإعطاء كل الأ�ضخا�ض املتهمني احلد الأدنى من ال�ضمانات املن�ضو�ض عليها 

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية96

بتقدمي  املتعلّقة   R(2006)8 تو�ضيتها  الأع�ضاء، يف  الدول  ت�ضّجع  اأوروبا  وزراء جمل�ض  اأنَّ جلنة  املثال،  �ضبيل  على  يُذكر، 
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امل�ضاعدة اإىل �ضحايا اجلرمية، على اإجراء بحوث مقاَرنة تتناول، مثل، فعالية التدابري احلمائية القائمة )الإجرائية منها والعملية(، 

وعلى تنظيم م�ضاعدة فورية لل�ضحايا.



 واإقامة بنية �ضاملة من الدعم املتكامل وجعلها متاحة لل�ضحايا دون عناء 
يف املادة 14 )2( اإىل )7(.")178(

اإيلء  اإيجابيا وقدرا كبريا من اجلهد، وكثريا ما تُثني الآثار املالية الدول عن  اأي�ضا عمل  اأمر يقت�ضي 

الأولوية لأمر مت�ضُّ احلاجة اإليه وهو ت�ضمني �ضيا�ضات الدولة نظاما �ضامل لدعم ال�ضحايا.

388- ومن الأهمية مبكان اأن يُجرى تقييم دقيق لكل جوانب العدالة اجلنائية املتعلّقة بتقدمي الدعم اإىل 

ال�ضحايا يف النظم الوطنية، من اأجل الرتقاء باجلهود القائمة وزيادة الرتابط يف ال�ضتجابة املوؤ�ض�ضية. 

وي�ضمل الدليل اخلا�ض بتوفري العدالة لل�ضحايا: ا�ضتخدام وتطبيق اإعلن الأمم املتحدة اخلا�ض مببادئ 

العدل الأ�ضا�ضية املتعلّقة ب�ضحايا الإجرام والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة، الذي اأعدته الأمم املتحدة يف 

عام 1999، ف�ضل �ضامل عن تعزيز برامج م�ضاعدة ال�ضحايا على امل�ضتوى الوطني.

389- ومثلما لوحظ يف الُكـتيِّب الإر�ضادي ب�ضاأن تدابري العدالة اجلنائية يف الت�ضدي للإرهاب، الذي 

رو  اأعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، "ميكن اأن ي�ضاعد موظفو العدالة اجلنائية ومقرِّ

ال�ضيا�ضات يف كفالة ا�ضتجابة نظم العدالة اجلنائية لحتياجات ال�ضحايا ومراعاتها حلقوقهم من خلل 

حتقيق ما يلي:

•  تقييم احتياجات ال�ضحايا، ول �ضيما �ضحايا الإرهاب اأو تدابري مكافحة الإرهاب، وتقييم �ضبل 
ال�ضتجابة لتلك الحتياجات؛

•  تقييم مدى ا�ضتجابة املوارد املتاحة لحتياجات ال�ضحايا ومدى قدرة الأجهزة القائمة على 
توفري احلماية وامل�ضاعدة الفّعالتني ل�ضحايا اجلرائم؛

ب�ضحايا اجلرمية  تُعنى  التي  القائمة  الوطنية  والقوانني  والإجراءات  ال�ضيا�ضات  •  ا�ضتعرا�ض 
والتع�ّضف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة وانتهاكات حقوق الإن�ضان؛

•  ا�ضتعرا�ض كيفية تاأثري املمار�ضات القائمة يف كل جمال من جمالت نظام العدالة اجلنائية على 
�ضحايا اجلرمية وكيفية حت�ضني تلك املمار�ضات؛

•  تقييم �ضبل و�ضول ال�ضحايا اإىل العدالة والإن�ضاف وظروف الو�ضول اإليهما، وحت�ضني تلك 
ال�ضبل، عند القت�ضاء؛

•  تقييم �ضبل ح�ضول ال�ضحايا على ال�ضت�ضارة القانونية عند التما�ض الإن�ضاف والو�ضول اإىل 
العدالة، وحت�ضني تلك ال�ضبل، عند القت�ضاء؛

•  تقييم خمتلف اأ�ضكال التعوي�ض التي ميكن اأن يح�ضل عليها �ضحايا اجلرائم و�ضحايا انتهاكات 
حقوق الإن�ضان، اإن ُوجدت تلك الأ�ضكال، وحت�ضني اآليات التعوي�ض القائمة، عند القت�ضاء؛

ال�ضلطة  ا�ضتعمال  التع�ّضف يف  التي يعامل بها �ضحايا  الكيفية  •  اإجراء تقييم يخ�ض حتديدا 
وماهية طرائق الطعن و�ضبل النت�ضاف املتاحة لهم؛

•  ا�ضتعرا�ض وتعزيز الأطر القانونية الوطنية، مبا يف ذلك حتديدا الكيفية التي تعالج بها حقوق 
ف يف ا�ضتعمال ال�ضلطة و�ضحايا انتهاكات حقوق الإن�ضان؛ �ضحايا التع�ضُّ

• و�ضع �ضيا�ضات وطنية مل�ضاعدة ال�ضحايا وحمايتهم؛
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• تطوير قدرة املوؤ�ض�ضات والأجهزة القائمة على تقدمي خدمات امل�ضاعدة لل�ضحايا؛

وحقوق  الإن�ضان  حقوق  جمال  يف  العدالة  وموظفي  القانون  اإنفاذ  ملوظفي  التدريب  •  توفري 
ال�ضحايا؛

•  توفري التدريب على ال�ضتعانة بتقنيات امل�ضاعدة على الإدلء بال�ضهادات من اأجل حماية �ضلمة 
ال�ضحايا الذين يدلون باأقوالهم اأمام املحكمة بو�ضفهم �ضهودا، وحماية خ�ضو�ضيتهم وهويتهم؛

مي امل�ضاعدة والخت�ضا�ضيني الذين يعملون مع ال�ضحايا وال�ضهود؛ •  توفري التدريب والدعم ملقدِّ

• ا�ضتحداث خدمات مل�ضاعدة ال�ضحايا وال�ضهود من خلل املحاكم وال�رشطة؛

•  دعم املنظمات غري احلكومية امل�ضاركة يف تقدمي امل�ضاعدة والدعم ل�ضحايا اجلرائم و�ضحايا 
انتهاكات حقوق الإن�ضان؛

•  تطوير قدرات ال�ضلطات املحلية على التعاون على ال�ضعيد الدويل يف جمال حماية ال�ضحايا 
والتعوي�ض عن ال�رشر اللحق بال�ضحايا واإعادة ال�ضحايا باأمان اإىل اأوطانهم عند القت�ضاء."

اأي�ضا   
)179(

الإرهاب املتعلّقة بدعم �ضحايا  الندوة  بها  التي خرجت  التو�ضيات  390- ول تزال جمموعة 

�ضحيحة وحا�ضمة الأهمية. وقد ت�ضاعد بع�ض التو�ضيات التالية على حت�ضني تدابري نظام العدالة اجلنائية 

لدعم �ضحايا الإرهاب:

•  اإعطاء ال�ضحايا وجها و�ضوتا: معاملة ال�ضحايا كاأفراد باإعطائهم وجها و�ضوتا للتغلّب على 
جتريدهم من الهوية ال�ضخ�ضية. وهذا ما ينبغي تاأكيده طيلة الإجراءات اجلنائية.

•  حماية كرامة ال�ضحايا: تعزيز كرامة ال�ضحايا وحمايتها يف اأعقاب العمل الإرهابي، بالعرتاف 
بكونهم �ضحايا ف�ضل عن تزويدهم بدعم ملمو�ض يف امل�ضائل الإدارية والطبية والجتماعية، 

ي�ضمل اأي�ضا كل اجلوانب املت�ضلة بالإجراءات اجلنائية.

•  منح ال�ضحايا و�ضًعا قانونيًّا والدفاع عن حقوقهم القانونية: يختلف و�ضع ال�ضحايا القانوين 
بني دولة واأخرى. وينبغي الدفاع عن حقوق ال�ضحايا يف احل�ضول على امل�ضاعدة القانونية، 

ويف امل�ضاركة يف املحاكمات اجلنائية، ويف تلقي معلومات عن �ضري املحاكمات الق�ضائية، كما 

ينبغي بالطبع، تقدمي مرتكبي الأعمال الإرهابية اإىل العدالة. ويوجد ارتباط وثيق بني الو�ضع 

القانوين والدفاع الفعلي عن حقوق ال�ضحايا.

•  مواجهة الطابع عرب الوطني للإرهاب من خلل الدعوة اإىل اللتزام باتفاقيات الأمم املتحدة 
وقراراتها املتعلّقة مبكافحة الإرهاب لتعزيز التعاون الدويل على م�ضتوى ال�رشطة والق�ضاء، 

والقيام يف الوقت نف�ضه بتطوير النُهج الإقليمية والتعاون الإقليمي.

منظما  الدعم  هذا  يكون  اأن  ينبغي  لل�ضحايا:  والجتماعي  والنف�ضي  الطبي  الدعم  •  توفري 
ا ومتاحا حتى بعد انق�ضاء الفرتة اللحقة للواقعة مبا�رشة. ومنهجيا وجمانيا ومي�رشَّ

تدابري العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية98

هي الندوة العاملية الأويل ب�ضاأن دعم �ضحايا الإرهاب، التي دعا اإىل انعقادها الأمني العام للأمم املتحدة وُعقدت يف 9 
 )179(
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•  توفري امل�ضاعدة املالية لل�ضحايا: اإ�ضفاء ال�ضفة الر�ضمية على هذه امل�ضاعدة من خلل و�ضع 
�ضيا�ضة عامة للتعوي�ض.

•  بناء الت�ضامن مع �ضحايا الإرهاب من خلل اعتماد نهج متعدد اجلوانب ي�ضتفيد من التجربة 
ذكرى  لإحياء  اأيام  فتخ�ضي�ض  واملحلية.  والوطنية  الدولية  امل�ضتويات  على  املتاحة  واملوارد 

�ضحايا الإرهاب، على �ضبيل املثال، هو �ضكل من اأ�ضكال اإظهار الت�ضامن، وهذا ما ينطبق على 

اإعلن يوم دويل من هذا القبيل.

•  حت�ضني التغطية الإعلمية املتعلّقة بال�ضحايا: تثقيف ال�ضحافيني وتدريبهم اأمر اأ�ضا�ضي.

• ثبت جناح فكرة اإ�رشاك ال�ضحايا يف جهود الدول ملكافحة الإرهاب.

391- ويت�ضمن هذا املن�ضور اأمثلة تو�ضيحية خمتلفة تبنيِّ مقدار ما تعاجله املنظمات الدولية والإقليمية 

اجلوانب  من  املبتكرة،  النُُهج  ببع�ض  املحلية،  الت�رشيعات  يف  الوطني  امل�ضتوى  على  يعالج  ما  ومقدار 

الوطنية  والت�رشيعات  الدولية  القانونية  ال�ضكوك  تدعيم  اإىل  ويدعو  التو�ضيات.  هذه  تتناولها   التي 

وا�ضتعرا�ضها دوريا.

ومعاملة جميع  التطوير.  من  مزيد  اإىل  ال�رشر  الذاتية يف جرب  مقابل  املو�ضوعية  مبداأ  392- ويحتاج 

لتح�ضني  طريقة  فح�ضب  لي�ضت  الفردية  ظروفهم  عن  النظر  ب�رشف  متكافئة  معاملة  الإرهاب  �ضحايا 

الدعم العام الذي يوّفر لل�ضحايا ولتعزيز حقوقهم، بل اإنها اأي�ضا ر�ضالة تنديد بالإرهاب. وينبغي اأن ت�ضري 

املو�ضوعية يدا بيد مع �ضمان اأن تكون امل�ضاعدة املقدمة يف اإطار تدابري العدالة اجلنائية لدعم ال�ضحايا 

م�ضّممة ح�ضب الطلب.

393- وعادة ما ل توجد اأي علقة مبا�رشة بني مرتكبي الأعمال الإرهابية و�ضحاياها. وهذه اخلا�ضية 

تلزم الدولة، بو�ضفها م�ضوؤولة عن حماية الأفراد على الأرا�ضي امل�ضمولة بوليتها الق�ضائية من العنف، 

باعتماد تدابري قائمة على الت�ضامن وعلى توفري العلج ال�ضامل لل�ضحايا وتكون تدابري العدالة اجلنائية 

مكونا هاما، ولي�ض الوحيد، من مكوناتها.

ولـّما كانت تدابري العدالة اجلنائية مكونا اأ�ضا�ضيا يف دعم الدولة ل�ضحايا الأعمال الإرهابية، فينبغي اأن 

تكون مدجمة بالكامل ورا�ضخة البنيان �ضمن النظام الأعم اخلا�ض بتقدمي الدعم اإىل �ضحايا الأعمال 

الإرهابية.

99 رابعًا- حت�ضني تدابري نظام العدالة اجلنائية لدعم �ضحايا الأعمال الإرهابية
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الأرجنتني

فرناندو غابرييل �ضكوربانيتي

اإ�ضبانيا

مانويل خي�ضو�ض دولث لغو

بيلر فرنانديث فالكارثيه

اإغناثيو بريي�ض ماثيا�ض
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اإندوني�ضيا

لي�ضتييواتي لي�ضتييواتي

هو�ضيا ريكاردو ب. منورونغ

عبد احلار�ض �ضمنداوي

اإيوان �ضيتياوان

ليلي بنتوايل �ضرييغار

لي�ض �ضولي�ضتياين

حمّمد زاركا�ضح

بريو

انويفا
ّ
ِفكتور كوبا�ض ِفـيـ

غلدي�ض ماغوت اإت�ضايث رامو�ض

اجلزائر

بومدين لباز

جمورية تنزانيا املتحدة

برو�ضبري موانغاميل

�رشي لنكا

�ضوهادا غملث

ال�ضويد

هاكان فرميان

فرن�ضا

عرفات بن بوبكر

األيزابيث موارون-برود

كندا

باميل اأرنوت

كولومبيا

خورغيه اإيغناثيو كا�ضتانيو غريالدو



مرييام �ضي�ضبيدي�ض

خي�ضو�ض ديفيد كولونيا

هرناندو غارثيا

كارمن لو�ضانو

باتري�ضيا لونا باريدي�ض

لو�ض نل�ضي بَــّرادو اأمايا

مر�ضيل رامريي�ض

باول اأندرييا رامريي�ض بربو�ضا

اأورلندو ريا�ضكو�ض اأوكامبو

كارلو�ض رودريغي�ض بوكانيغرا

جنيبه رويدا

يولندا �ضارميينتو

خورغيه اإدواردو فالديراما

بريون فالديفيي�ضو

كينيا

اإدوين اأوكيللو

م�رش

عبد املجيد حممود

اأ�رشف حم�ضن

املغرب

خالد اأوفريراف

اململكة املتحدة

فيفيان اإيلني غودارد

�ضتووارت روبريت ليدلو

الوليات املتحدة الأمريكية

هيذر كارترايت

برتي�ضيا لني �ضبري

خرباء اأفراد

جيزلني دو�ضيه

اإدواردو فيترييه

جمل�س اأوروبا

مارتا ريكينا

األبينا اأوف�ضيارنكو

فرقة العمل املعنية بتنفيذ تدابري مكافحة الإرهاب
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كا�ضرب اإيغيه
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