
(A)   GE.11-17234    160112     170112 

  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالتاسعةالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

السامية حلقوق اإلنسان  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة
  مني العامالسامية واأل وتقارير املفوضية

والسياسية واالقتصادية  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية
  مبا يف ذلك احلق يف التنمية واالجتماعية والثقافية،

موجز حلقة نقاش عقدها جملس حقوق اإلنسان بشأن مسألة             
  حقوق ضحايا اإلرهاب اإلنسانية

  تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

 
 A/HRC/19/38  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

7 December 2011 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/19/38 

GE.11-17234 2 

  حملتوياتا
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٣-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ١٠-٤  .........بيان مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وإسهامات احملاضرين  - ثانياً  
  ٨  ٣١-١١  ..............................................................موجز النقاش  - ثالثاً  

  ٨  ١٣-١١  .......... ضحايا اإلرهاب اإلنسانيةضرورة تدعيم التركيز على حقوق  - ألف     
  ٩  ٢٧-١٤  ....قليمية واحمللية حلماية حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاباملمارسات اإل  -  باء     
  ١٢  ٣١-٢٨  .............. اإلنسانيةضحايا اإلرهاب مقترحات لتعزيز محاية حقوق  - جيم     

  ١٣  ٣٧-٣٢  ................................................تعليقات احملاضرين وردودهم  - رابعاً  
  ١٤  ٣٨  ............................................املالحظات اخلتامية ملنسق املناقشة  - خامساً  



A/HRC/19/38 

3 GE.11-17234 

  مقدمة  -أوالً   

، عقد جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة عـشرة،          ٢٠١١يونيه  /نحزيرا ١يف    -١
، آخـذاً    اإلنسانية ، حلقة نقاش بشأن مسألة حقوق ضحايا اإلرهاب       ١٦/١١٦عمالً مبقرره   

 ٩بعني االعتبار أموراً منها توصيات ندوة دعم ضحايا اإلرهاب اليت عقدها األمني العام يف               
 إىل مفوضية األمـم املتحـدة       ، يف مقرره  ، اجمللس وطلب.  يف نيويورك  ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

السامية حلقوق اإلنسان أن تنسق مع املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان يف               
سياق مكافحة اإلرهاب ومع مجيع األطراف املعنية وأصحاب املصلحة، مبا فيها هيئات األمم             

  .النقاشاملتحدة ووكاالهتا، بغية كفالة مشاركتها يف حلقة 
 ضحايا اإلرهاب اإلنـسانية  وتوخت حلقة النقاش تعزيز فهم املسائل املتعلقة حبقوق           -٢

وأتاحت فرصة لتبادل املعلومات عن اجلهود املبذولة يف هذا الصدد على الـصعيد الـدويل               
واإلقليمي والوطين ولتقاسم املمارسات اجليدة بغية تدعيم قدرة الدول على تلبية االحتياجات            

لقة حبماية حقوق ضحايا اإلرهاب وأسرهم، آخذة يف اعتبارها التزاماهتا الدولية يف جمال             املتع
  . حقوق اإلنسان

وأدار حلقة النقاش رئيس جملس حقوق اإلنسان وافتتحتها مفوضة األمم املتحـدة              -٣
وكان احملاضرون هم موظفة الشؤون السياسية يف مكتب فرقة العمل . السامية حلقوق اإلنسان

عنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب بإدارة الشؤون السياسية آن وو؛ واملقرر اخلـاص               امل
املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب مـارتني      

. شاينني؛ ورئيسة مؤسسة ضحايا التعذيب يف إسبانيا ماييت باغازاورتوندوا؛ واألستاذة ريان م       
؛ ورئيس الوحدة   )هولندا(من املعهد الدويل للدراسات املتعلقة بالضحايا يف تيلربغ         ليتشرت  

املختصة يف مكافحة اإلرهاب التابعة لفرع مكافحة اإلرهاب مبكتب األمم املتحـدة املعـين              
باملخدرات واجلرمية ماورو مييديكو؛ واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة سـابقاً             

وقـد تولـت    .  ياكني إيرتورك  ة املعنية مبنع التعذيب التابعة جمللس أوروبا حالياً       وعضو اللجن 
  .١٦/١١٦مفوضية حقوق اإلنسان إعداد هذا املوجز بناًء على طلب اجمللس يف مقرره 

بيان مفوضة األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان وإسـهامات             -ثانياً   
  احملاضرين

 أن االسـتراتيجية العامليـة ملكافحـة        ،اهنا االفتتاحي  يف بي  ،أكدت املفوضة السامية    -٤
سلّمت بضرورة تعزيز ومحاية حقوق      )١(٢٠٠٦اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عام        

__________ 

 .، املرفق٦٠/٢٨٨قرار اجلمعية العامة  )١(
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         وأبرزت أن ندوة دعم ضحايا اإلرهاب اليت عقـدها األمـني العـام يف             . ضحايا اإلرهاب 
ن مجيع أحناء العامل ملناقشة ما حلقهم من         أتاحت فرصة أوىل لضحايا اإلرهاب م      ٢٠٠٨عام  

ورحبت املفوضة السامية بطلب جملس حقوق اإلنسان       . ضرر والقتراح ُسُبل لتلبية احتياجاهتم    
الدول ساحنة أمام   االستناد إىل توصيات الندوة، وبيَّنت أهنا فرصة        إىل  حلقة النقاش   تسعى  أن  

التشريعات والسياسات الوطنية يف سـياق  املمارسات والتجارب اجليدة املتعلقة ب كي تتقاسم   
وأبـرزت أن  . لتحديات املتعددة املقترنة حبماية حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب      لاالستجابة  

األعمال اإلرهابية أسفرت عن عدد كبري من الضحايا املباشرين وغـري املباشـرين الـذين               
. د وإىل معونات مالية    اجتماعي طويل األم   -حيتاجون إىل مساعدة فورية ودعم طيب ونفسي        

لتصميم السياسات واآلليات الكفيلة بدعم الضحايا، أشارت إىل أمهية احلـق يف            منطلق  وك
عليه املعايري الدولية حلقوق    تنّص  االنتصاف الفعال ويف جرب ما حلقهم من ضرر، على حنو ما            

إسـاءة اسـتعمال   اإلنسان مبا فيها إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرميـة و        
واملبادئ األساسية والتوجيهية املتعلقة باحلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا انتهاكات           )٢(السلطة

وشددت املفوضة السامية علـى   . )٣(القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل      
ت عن وقـائع     بسرعة وصدق وشفافية مبعلوما    اأن ضحايا األعمال اإلرهابية ينبغي أن يزودو      

وينبغـي أن تتـاح     . العمل اإلرهايب ومالبساته وما استتبعه من حتقيقات وإجراءات قضائية        
للضحايا فرصة املشاركة بفعالية يف اإلجراءات القضائية واآلليات األخرى وأن تـوفر هلـم              
احلماية املناسبة من التخويف والقصاص والتدخل التعسفي يف حقهم يف اخلصوصية؛ وينبغي            

 أن يتاح للضحايا اللجوء إىل العدالة على قدم املساواة مع غريهـم واحلـصول علـى                 أيضاً
وإذ اختتمت املفوضة السامية عرضها     . املساعدة املناسبة يف مجيع مراحل اإلجراءات القانونية      

فقد ناشدت الدول وضع سياسات وآليات شاملة ملنع حدوث املزيد من اهلجمات اإلرهابية             
التدابري ينبغي أن تتصدى بفعالية النتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيهـا           مشددة على أن تلك     

التمييز وأن تعزز احترام سيادة القانون وأن تعاجل األسباب الكامنـة وراء اإلرهـاب مثـل                
  .معّوقات التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تنفيـذ تـدابري مكافحـة      وقدمت موظفة الشؤون السياسية يف فرقة العمل املعنية ب          -٥
اإلرهاب عرضاً بيَّنت فيه أن حلقة النقاش متثل فرصة للتذكري بتنديد اجملتمع الـدويل قاطبـة         

وأشارت إىل االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب الـيت        . باإلرهاب وفرصة لتأبني ضحاياه   
ة إىل مكافحة اإلرهاب   أتاحت إطاراً استراتيجياً وتوجيهاً سياساتياً وخطة عمل للجهود الرامي        

وشددت على أن االستراتيجية أولت اهتماماً خاصاً لتعزيـز ومحايـة           . على مجيع املستويات  
وقالت إن فرقة العمل املعنية بتنفيذ . حقوق اإلنسان مبا فيها حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب  

ول يف تنفيـذ    تدابري مكافحة اإلرهاب أُنشئت لتنسيق أنشطة املنظومة يف سبيل مساعدة الد          
__________ 

 .، املرفق٤٠/٣٤قرار اجلمعية العامة  )٢(
 .، املرفق٦٠/١٤٧قرار اجلمعية العامة  )٣(
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ولويات فرقة العمـل مبـا أن       ن دعم ضحايا اإلرهاب يبقى إحدى أ      وبيَّنت أ . االستراتيجية
وأشارت . االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب تدعو إىل تضامن دويل مع ضحايا اإلرهاب          

ة العمل  إىل أمهية توصيات الندوة املعنية بدعم ضحايا اإلرهاب وإىل املبادرات اليت اختذهتا فرق            
مؤخراًَ يف سياق إعداد جملد للممارسات اجليدة املتعلقة بدعم ضحايا اجلرائم اإلرهابية ومـا              
يتصل هبا من جرائم أخرى ويف تنظيم برنامج تدريب إعالمي خاص بضحايا اإلرهاب هدفه              

رة بأن اإلرهاب يشكل حتـدياً حلقـوق اإلنـسان          واختتمت عرضها مذكّ  . إعالء أصواهتم 
  .ة دور الدول يف مكافحتهوأبرزت أمهي

وشدد املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف               -٦
الضحايا بعني االعتبار يف إطـار      آراء  سياق مكافحة اإلرهاب السيد شاينني على أمهية أخذ         

 إىل  وأبرز مسؤولية الدول عن إعمال حقوق اإلنسان ودعـا        . هنج شامل وجامع إزاء واليته    
إنشاء آليات لتنفيذ االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان تنفيذاً فعاالً تشارك فيه العناصر الفاعلة             

وأشار املقرر اخلاص إىل زياراته القطرية وقال إنه ال وجود لتعـارض بـني              . من غري الدول  
حة الدفاع عن حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب وحقوق اإلنسان للمتضررين من تدابري مكاف   

إذ يتضح أن احلكومات اليت تتجاهل انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن تدابريها . اإلرهاب
وأشـار  . املتعلقة مبكافحة اإلرهاب غالباً ما تتجاهل أيضاً حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب          

 خبصوص اجملاالت   (A/HRC/16/51)املقرر اخلاص إىل تقريره املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان          
 وقد جاء فيها أنـه      ٦ للممارسات الفضلى يف مكافحة اإلرهاب، ال سيما املمارسة          ةالعشر
دفع تعويضات من ميزانية الدولة عن أي ضرر يلحـق باألشـخاص الطبيعـيني أو               "ينبغي  

االعتباريني ومبمتلكاهتم نتيجة عمل إرهايب أو نتيجة أعمال ترتكب باسم مكافحة اإلرهاب،            
تقـدم  "وتنص هذه املمارسة أيضاً علـى أن        ".  حلقوق اإلنسان  وذلك وفقاً للقانون الدويل   

لألشخاص الطبيعيني الذين عانوا من أضرار مادية أو غريها أو الذين عانوا مـن انتـهاكات                
حقوقهم اإلنسانية نتيجة عمل من أعمال اإلرهاب أو نتيجة أعمال ترتكب باسم مكافحـة              

 وغريها من املساعدات الالزمة إلعادة تأهيلـهم    اإلرهاب املساعدةُ القانونية والطبية والنفسية    
ل املنجز يف   وشدد املقرر اخلاص على أن العم     ". اجتماعياً، وأن يكون ذلك على نفقة الدولة      

جمال جرب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ينطبق على ضـحايا اإلرهـاب، وعـرض              
شـار حتديـداً إىل املبـادئ      ممارسات فُضلى تتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان هلؤالء الضحايا وأ        

األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا االنتهاكات اجلـسيمة            
وعالوة على  . للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل        

تعويض مجاعي  لربامج  ذلك، ناقش زيارتيه القطريتني إىل تركيا وبريو، حيث وجد أمثلة قيمة            
حتياجات ضحايا اإلرهاب وضحايا التدابري التعسفية اليت تتخـذها         وفردي فعالة تستجيب ال   

 إن  واختتم املقرر اخلـاص عرضـه قـائالً       . السلطات احلكومية يف سياق مكافحة اإلرهاب     
االستراتيجية الرامية إىل اجلمع بني ضحايا اإلرهاب وضحايا تـدابري مكافحـة اإلرهـاب              
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اعد على مد اجلسور السياسية واجلغرافية والدينية واإلثنية من أجل حتقيق نتائج فعالـة              ستس
  . ومستدامة يف مكافحة اإلرهاب

وصرحت رئيسة مؤسسة ضحايا اإلرهاب يف إسبانيا السيدة باغازاورتوندوا بـأن             -٧
 أن  وشددت على . باحترام سيادة القانون  بصرامة  سياسات مكافحة اإلرهاب جيب أن تتقيد       

لـذلك  . مسألة ضحايا اإلرهاب واالهتمام حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم ال تعترب ذات أولوية           
ناشدت جملس حقوق اإلنسان أن يضع، بدعم من مفوضية حقوق اإلنسان، اآلليات الالزمة             

، الذي نص علـى أن  ١٩٩٣وأشارت إىل إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام   . ملعاجلة هذا اخللل  
 بكل أشكاله ومظاهره وأساليبه وممارساته هي أنشطة هتدف إىل تقـويض            أعمال اإلرهاب "

ودعت السيدة باغازاورتوندوا إىل اعتماد     ". حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطية    
أحكام دولية تقر صفة قانونية لضحايا اإلرهاب وتضم طائفة من حقوق اإلنسان والتزامات             

 والوصول إىل العدالة وحظر اإلفالت من التعذيب ومـشاركة          الدول فيما يتعلق بتوفري اجلرب    
وقالت إن هذه اخلطوة ضرورية لتجنب التمييز ضد ضحايا         . الضحايا يف اإلجراءات القضائية   

تكثيـف األمـم املتحـدة      وإذ أبرزت ضرورة    . اإلرهاب مقارنة بفئات أخرى من الضحايا     
 اإلنسانية، فإهنـا    ن ضحايا اإلرهاب  هودها يف جمال محاية حقوق اإلنسا     والدول األعضاء جل  

وأضـافت أن  . ناشدت اجمللس مواصلة عمله من أجل بلورة معايري جديدة يف هـذا اجملـال    
مؤسسة ضحايا اإلرهاب ستدعم قراراً من اجمللس يكفل نظر آليات األمم املتحدة وآلياهتـا              

 علـى وجـه   ،ودعـت .  اإلنسانيةاإلرهابضحايا  املعنية حبقوق اإلنسان يف مسألة حقوق       
 إىل إنشاء والية يف إطار اإلجراءات اخلاصة لبحث عواقب األعمـال اإلرهابيـة              ،اخلصوص

 ضـحايا اإلرهـاب   اجملموعات اإلرهابية وحالة حقوق     وأساليب وممارسات واستراتيجيات    
واقترحت إضافة إىل ذلك أن يعترف اجملتمع الدويل اعترافاً كامالً حبق اجلميع يف أن . اإلنسانية

وا يف مأمن من اإلرهابيني ومن األعمال اإلرهابية بكل أنواعها، وطلبت إىل الدول تقييم              يكون
املمارسات الوطنية اليت تفضي إىل اإلفالت من العقاب على األعمـال اإلرهابيـة وتعـوق               

  . حصول ضحايا اإلرهاب على اجلرب
ظ باهتمـام   مل حت ضحايا اإلرهاب اإلنسانية    وبينت الربوفيسورة ليتشرت أن حقوق        -٨

وأشـارت  . كبري رغم أن مسألة اإلرهاب مطروحة على جدول األعمال الدويل منذ سنوات     
إىل صكوك حمددة تتضمن أحكاماً بشأن حقوق ضحايا اإلرهاب، من قبيل القرار اإلطـاري       

، واملبادرة التـشريعية  ٢٠٠٢املتعلق مبكافحة اإلرهاب الذي اعتمده االحتاد األورويب يف عام          
مدهتا مؤخراً املفوضية األوروبية هبدف تعزيز حقوق الضحايا، واملبـادئ التوجيهيـة           اليت اعت 

وقدمت . ٢٠٠٥يف عام   جملس أوروبا   املتعلقة حبماية ضحايا األعمال اإلرهابية اليت اعتمدها        
 إجراء دراسة عن احتياجات     ٢٠٠٨أعمال جمّمع حبثي طلبت إليه املفوضية األوروبية يف عام          

بـشأن حقـوق ضـحايا      حمدَّدة  بغية حتديد أسباب ممكنة العتماد توصية       ضحايا اإلرهاب   
وأظهرت نتيجة التحليل أن الوضع القانوين لضحايا اإلرهاب يشبه إىل حد كـبري             . اإلرهاب

وضع ضحايا اجلرائم العنيفة، لكن إعمال حقوق الضحايا العامة قد يثري تعقيدات إضافية إذا              
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 أن احلاجة إىل التعويض قـد       ، مثالً ،وبينت الدراسة . هابيةما كان الضرر نامجاً عن أعمال إر      
غـري أن التقيـيم     . ختتلف من حيث النوع عند مقارنة ضحايا اإلرهاب وضحايا اجلرمية          ال
ونتيجة هلذه  . يستبعد إمكانية اختالف هذه احلاجة من حيث املدى، كمدى إحلاحها مثالً           مل

 بشأن مساعدة ضحايا األعمال اإلرهابيـة،       الدراسة، أُعد مشروع توصية لالحتاد األورويب     
واقُترح فيها اتباع هنج أوسع يشمل أحكاماً منها تلك املتصلة باملساعدة النفسية االجتماعية             

تدابري من  ضحايا اإلرهاب   واستفادة  والوصول إىل العدالة والتعويض واستراتيجيات اإلعالم       
 مشروع التوصية الدول أن تنظـر يف        وإضافة إىل ذلك، ناشد   . وإجراءات العدالة التصحيحية  

إمكانية إقرار حتريات عامة تكشف للجمهور بالكامل مالبسات وظروف العمل اإلرهـايب،            
وجاء يف مشروع التوصية أيضاً أن الـدول        . عالوة على فتح حتقيقات جنائية فعالة ومستقلة      

إعادة دفن  وأ ،اء ذكراهمإضافية مثل تأبني الضحايا وإحيَجْبر ينبغي أن تنظر يف اعتماد تدابري 
  .إضافة إىل التعويض املايل ، على النحو الالئقجثامينهم

وأشار رئيس الوحدة اخلاصة ملكافحة اإلرهاب التابعة لفرع مكافحـة اإلرهـاب              -٩
ملكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة الـسيد مييـديكو إىل قـرار اجلمعيـة            

معية اهليئات املعنية يف األمم املتحدة، مبا فيها املكتـب،    ، الذي حثت فيه اجل    ٦٤/١٦٨ العامة
على تكثيف اجلهود املبذولة، يف إطار واليتها املتعلقة مبنع اإلرهاب وقمعه، لتقدمي املـساعدة              

من أجل بناء قدرات الدول األعضاء يف جمال وضع وتنفيذ برامج املساعدة والدعم             ملن يطلبها   
ذا القرار، يعكف املكتب على وضع منشور يعتـرف اعترافـاً           وتنفيذاً هل . لضحايا اإلرهاب 

والحـظ الـسيد    . خاصاً بدعم الضحايا كمكون أساسي لنظام عدالة جنائية حملية نـاجح          
مييديكو أمهية جتميع املمارسات الفضلى لدعم ضحايا اإلرهاب، مبا فيها التدابري التـشريعية             

وق اإلنسان ذات الصلة لضحايا اإلرهـاب   وأشار يف هذا الصدد إىل حق     . والطرائق التشغيلية 
مثل حقوق االعتراف واحلصول على املعلومات واملشاركة يف اإلجراءات اجلنائيـة ومحايـة             

وشكل اجتماعان للخرباء أساس هذا املنشور املراد       . األمن واخلصوصية والتعويض واملساعدة   
وأداة ملساعدة تصدّيهم لإلرهاب  به توفري مادة تدريبية لبناء قدرات موظفي العدالة اجلنائية يف    

ومن املـسائل   . الدول األعضاء يف بلورة براجمها الوطنية ملساعدة ضحايا اإلرهاب ودعمهم         
 املنتظر صدوره قريباً، أشار الـسيد مييـديكو إىل حتليـل            ،الرئيسية املناقشة يف هذا املنشور    

االعتراف املتزايد بدور الضحايا يف للمعايري الدولية واإلقليمية املتعلقة مبكافحة اإلرهاب، وإىل       
اإلجراءات اجلنائية، وإىل أمهية تقاسم املعارف بشأن أحكام وممارسات العدالة اجلنائية الوطنية         
فيما يتصل بدعم الضحايا، وإىل وجاهة املساعدة املخصصة يف إطار استجابة العدالة اجلنائية             

  .من أجل دعم الضحايا
وقالـت إن واليـة     ". الضحية"ية الفهم الواسع ملصطلح     وبينت السيدة إيرتورك أمه     -١٠

املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة تساهم يف هذا النهج جبعل صاحب احلـق يف حمـور                 
وشددت السيدة إيرتورك على أن إعالن وبرنامج عمـل فيينـا وقـرار جملـس               . التحليل
انية وأتاحا النظر عـن     وسعا إىل حد كبري نطاق حبث القضايا اجلنس       ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ األمن



A/HRC/19/38 

GE.11-17234 8 

 عن  ، يف هذا الصدد   ،وأعربت. كثب يف العالقة والتقاطع بني مسأليت اإلرهاب ونوع اجلنس        
تقديرها للمنظور اجلنساين الذي أقره يف مكافحة اإلرهاب املقرر اخلاص املعين حبماية حقوق             

 اجلمعيـة   اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ضمن تقريره املقـدم إىل           
رت أيضاً بأن الزيارات القطرية اليت أجرهتا بـصفتها مقـررة           وذكّ. )٤(٢٠٠٩العامة يف عام    

خاصة معنية بالعنف ضد املرأة أثبتت أن النساء، يف حاالت اإلرهاب أو الرتاع املسلح، غالباً               
ب اليت  ما جيدن أنفسهن بني مطرقة هتديد اجملموعات اإلرهابية وسندان تدابري مكافحة اإلرها           

وال نـاة   تتخذها الدولة واليت قد ال متنع تلك األفعال أو ال حتقق فيها وقـد ال تقاضـي اجل                 
وأشارت السيدة إيرتورك إىل تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تستخدم القوالب النمطية          . تعاقبهم

يف وذكرت  . اجلنسانية كأداة للتنميط على أساس العرق أو األصل الوطين أو اإلثين أو الدين            
بـات أو االشـتباه يف      هذا الصدد ما شاع يف بعض البلدان من احتجاز تعسفي للنساء احملجَ           

وأبرزت بالتوازي مع ذلك خطر التذرع حبقوق املرأة يف البيئات          . تورطهن يف أعمال إرهابية   
واختتمت عرضها باإلشارة إىل اإلطار الدويل املتنامي والـشامل املتعلـق           . املتأثرة باإلرهاب 

ايا اجلنسانية وحقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، مبا يف ذلك إنشاء هيئة األمـم املتحـدة               بالقض
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة واتفاقية منع العنف ضد املرأة والعنف املرتيل ومكافحتـه              

  .٢٠١١يف عام  اأوروباليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف جملس 

  موجز النقاش  -ثالثاً   

   اإلنسانيةرة تدعيم التركيز على حقوق ضحايا اإلرهابضرو  -ألف   
. نددت وفود كثرية بأفعال وأساليب وممارسات اإلرهاب جبميع أشكاله ومظـاهره            -١١

وذكّرت عدة دول أعضاء بأن اخلطاب الدويل ركز طيلة أعوام علـى مـرتكيب األعمـال                
 ورحبت وفـود     اإلنسانية اإلرهابية وعلى حقوق ضحايا تدابري مكافحة اإلرهاب التعسفية       

.  اإلنـسانية  كثرية يف هذا الصدد بتخصيص حلقة النقاش ملسألة حقوق ضحايا اإلرهـاب           
اف بعضها  من حقوق اإلنسان، وأضوصرحت عدة وفود بأن األعمال اإلرهابية تنتهك عدداً      

  . صدرت تلك األفعال عن دولة أم عن عناصر فاعلة من غري الدولأن األمر سيان، سواًء أ
ووفقاً لالستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب، أشارت الوفود إىل أن اإلرهاب ظاهرة   -١٢

 بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جمموعـة          -  بل ينبغي عدم ربطها    - عاملية ال ميكن ربطها   
األساسية لإلرهاب مسألة لألسباب ويف هذا السياق، ذكرت بعض الوفود بأن التصدي . إثنية

وشددت الوفود أيضاً على    . رت إىل أمهية التدابري الوقائية على وجه اخلصوص       رئيسية، وأشا 

__________ 

)٤( A/64/211. 
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وذكّرت بأحكام  اإلنسانية  أمهية تعزيز التعاون الدويل من أجل محاية حقوق ضحايا اإلرهاب           
القرارات ذات الصلة اليت اعتمدها كل من اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنـسان وجملـس               

 خاصة إىل االستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب اليت تقـر          وأشارت بصفة . حقوق اإلنسان 
  .بضرورة تعزيز ومحاية حقوق ضحايا اإلرهاب

وأعربت دول أعضاء عن دعمها للعمل املنجز حىت اآلن، ال سيما اجلهود اليت بذهلا                -١٣
التنفيذ الفريق العامل املعين بدعم ضحايا اإلرهاب وتسليط الضوء عليهم وفرقة العمل املعنية ب            

الدور املنوط خصَيصاً بالضحايا     ،وأبرزت الوفود يف هذا الصدد    . يف جمال مكافحة اإلرهاب   
مهية مسامهة اجملتمع املدين يف املساعدة على التصدي للظروف املفضية إىل اإلرهاب مـن              وأ

 املزعومني إىل اجلناة  خالل توعية اجلمهور وبناء قدرة اجملتمعات على حتمل اإلرهاب وتسليم           
وأحاطت الوفود علماً كذلك بالعمل الذي ينجزه مكتب األمـم املتحـدة املعـين              . العدالة

باملخدرات واجلرمية يف وضع برامج وتزويد الدول األعضاء باملـساعدة التقنيـة يف األمـور     
القانونية وما يتصل هبا يف جماالت مواضيعية متخصصة منها اإلرهاب ودعم ضحايا اإلرهاب             

  .  إىل العدالةناة العدالة اجلنائية يف الدول األعضاء من أجل تيسري تسليم اجلوبناء قدرات نظم

  املمارسات اإلقليمية واحمللية حلماية حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب  -باء   
ضحايا اإلرهاب جانـب    ، على أن تعويض      أثناء حلقة النقاش   ،شددت وفود كثرية    -١٤

، وأشارت إىل املمارسات ذات الـصلة علـى         هم اإلنسانية أساسي من محاية وتعزيز حقوق    
  . الصعيدين اإلقليمي والوطين

وعلى الصعيد اإلقليمي، اعترفت املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية ضحايا األعمـال             -١٥
، مبعاناة الضحايا، ودعت إىل التـضامن   ٢٠٠٥ يف عام    ااإلرهابية، اليت اعتمدها جملس أوروب    

وأِقّرت هذه املبادئ التوجيهيـة يف اتفاقيـة منـع          . والدويلوالدعم على الصعيدين الوطين     
 باعتبارها أول صك ملـزم يف أوروبـا         ٢٠٠٥ يف عام    ااإلرهاب اليت اعتمدها جملس أوروب    

يتصدى ملسألة منع اإلرهاب وحيتوي حكماً يلزم الدول حبماية ضحايا اإلرهـاب وتـوفري              
عايري يف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد،       وباإلشارة إىل صعوبة إنفاذ امل    . التعويض والدعم هلم  

ذلك اجمللس  كما ُشّدد على أن     . أنشأ مؤخراً آلية معنية بتنفيذ االتفاقية     جملس أوروبا   أُبرِز أن   
يويل اهتماماً خاصاً حلقوق االعتراف والدعم واملعونة واجلرب، ويـدعو إىل محايـة حقـوق               

  . اإلنسانيةضحايا اإلرهاب
ة محاية الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية يف عدد مـن الـصكوك            ُعوجلت مسأل قد  و  -١٦

ولوحظ أن القرار اإلطاري املتعلق مبكافحة اإلرهـاب الـذي          . التشريعية لالحتاد األورويب  
القائم فيما يتعلق   " النظام العام " ميثل إضافة إىل     ٢٠٠٢اعتمده جملس االحتاد األورويب يف عام       

اجلرائم اإلرهابية ضعفاء، وهو ما يستدعي اختاذ تدابري        ضحايا  "وقد نص على أن     . بالضحايا
تتخذ كل دولة عضو، عند اللزوم، مجيع التدابري        "ونص القرار أيضاً على أن      ". مهخاصة جتاه 
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وتشمل إجراءات دعم الضحايا يف     ". املمكنة لضمان تقدمي املساعدة املناسبة إىل أسر الضحايا       
، واالستمرار يف مساعدة الضحايا ودعم إشراكهم،       هذا اإلطار املساعدة يف حاالت الطوارئ     

والتحقيق واملقاضاة، والوصول إىل العدالة، والتعويض وغريه من تـدابري اجلـرب، والعدالـة              
املعلومـات   التصحيحية، ومحاية احلياة اخلاصة واألسرية، ومحاية الكرامة واألمن، وتـوفري          

. املسؤولني عن مساعدة الـضحايا    للضحايا ولعامة الناس، وتقدمي تدريب خاص لألشخاص        
وأُبرِزت عالوة على ذلك أمهية دعم املبادرات اجملتمعية، مبا يف ذلـك تكـوين جمموعـات                

. يف اجملتمـع  التكامل  بادل املساعدة والنهوض بأوضاعهم وتعزيز      فز ت للضحايا أو األهايل حل   
فوضية األوروبيـة،   وأشري يف هذا الصدد إىل شبكة مجعيات ضحايا اإلرهاب اليت أنشأهتا امل           

واليت تعمل على تعزيز التعاون عرب الوطين بني مجعيات ضحايا اإلرهاب وعلى زيادة متثيـل               
  .مصاحل الضحايا على مستوى االحتاد األورويب

وتقامست الوفود جتربتها على املستوى احمللي يف ضوء دعوة االسـتراتيجية العامليـة               -١٧
أن تبادر طوعاً إىل إنشاء نظم وطنية للمساعدة تعمل         "ملكافحة اإلرهاب الدول األعضاء إىل      

  ".على تلبية احتياجات ضحايا اإلرهاب وأسرهم وتيسر عودهتم إىل حياة عادية
وأشار ممثل تركيا إىل قانون التعويض عن األضرار النامجة عـن اإلرهـاب وعـن                 -١٨

ر املادية الـيت    مبادئ وإجراءات التعويض عن األضرا    "الذي أقر   ) ٢٠٠٤(مكافحة اإلرهاب   
ومـن األضـرار    ". تلحق األفراد بسبب أعمال إرهابية أو أنشطة متصلة مبكافحة اإلرهاب         

املشمولة بالتعويض تلك النامجة عن اإلصابة واإلعاقة البدنية والوفاة والنفقات املتصلة بالعالج          
ار الزراعيـة   باملمتلكات املنقولة وغري املنقولة واألضـر     الالحق  الطيب ومراسم الدفن والضرر     
وصول األفراد إىل أصوهلم بسبب األنشطة املنفذة يف سياق         تعذر  واألضرار املادية النامجة عن     

 يف املائة   ٧٥ جلنة تعويض ومعاجلة     ٥١وأشار املمثل إىل إنشاء ما جمموعه       . مكافحة اإلرهاب 
 يف املائة  ٦٠؛ وقد منح التعويض يف      ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين من الطلبات املقدمة إىل غاية      

  .من احلاالت
، أشارت كولومبيا إىل عمل اللجنـة       )٢٠٠٥(وفيما يتصل بقانون العدالة والسلم        -١٩

الوطنية للتصحيح واملصاحلة، اليت تتوخى إتاحة الوصول إىل العدالة والكشف عن احلقيقـة             
ضـافة  وإ. وتعويض ضحايا اإلرهاب دون متييز على أساس اجلنس أو السن أو االنتماء اإلثين         

، )٢٠١٠(إىل ذلك، أشار ممثل كولومبيا إىل قانون الضحايا وإعادة األراضي املعتمد مؤخراً             
 أسرة يومياً أو مليون أسرة      ٣٥٠الذي سيطبق طيلة عشر سنوات وميكن أن يوفر اجلرب لنحو           

ولوحظ أن القانون مينح صفة الضحية للمتضررين فردياً أو مجاعياً          . على مدى عقد من الزمن    
 نتيجة انتهاكات للقـانون اإلنـساين       ١٩٨٥يناير  /كانون الثاين  ١أحداث وقعت بعد    من  

أو انتهاكات جسيمة وسافرة للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان يف سـياق الـرتاع               الدويل
  . املسلح الداخلي
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اإلنسانية وأسرهم على ويركز النهج الذي اتبعه املغرب إزاء حقوق ضحايا اإلرهاب      -٢٠
ويشمل العمل الوقائي االنـضمام إىل      . الوقاية واملساعدة والتوعية  : ت رئيسية هي  الثة جماال ث

مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة والتزام احلكومة يف هذا اجملال علـى الـصعيد الـدويل                
أما خبصوص املساعدة، فيسلَّط الضوء على ما تقدمه السلطات إىل . واإلقليمي ودون اإلقليمي
.  يف امليادين االجتماعي واإلداري والقانوين والطيب والنفسي واملايل        ضحايا اإلرهاب من دعم   

ويتمثل العنصر الثالث يف استراتيجية شاملة تركز على تعزيز حقـوق اإلنـسان والتنميـة               
  . االقتصادية واالجتماعية والتعليم وترويج ثقافة التسامح عالوة على إذكاء الوعي العام

دور الضحايا واجملتمع املدين يف معاجلة املـسائل املتـصلة          وذكَّر ممثل فرنسا بأمهية       -٢١
ومبكافحة اإلرهاب، وأشار إىل إنشاء صندوق تعـويض        اإلنسانية،  ضحايا اإلرهاب    حبقوق

  .واختاذ تدابري خاصة تكفل وصول ضحايا اإلرهاب إىل العدالة والعالج
 ٩٣-٦لرئاسي رقم   ويف اجلزائر، عوجلت مسألة محاية ضحايا اإلرهاب يف املرسوم ا           -٢٢

، واملتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية، واملرسوم الرئاسي        ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٨املؤرخ  
املعوزة املتأثرة  الدولة لألسر   ، واملتعلق مبساعدة    ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٢٨ املؤرخ   ٩٤-٦رقم  

وق تعويضات وسعياً إىل تنفيذ هذين املرسومني، أُنشئ صند. بتورط أحد أفرادها يف اإلرهاب
وطين وصندوق تضامن وطين لتمويل التعويضات وأشكال اجلرب األخرى املقدمة إىل الضحايا            

  . وإعادة تأهيلهم
ويف بريو، اختذت سلسلة من التدابري الرامية إىل االعتراف بالـضحايا وضـمان رد                -٢٣

ملة تتـضمن   ولوحظ أن خطة اجلرب الشا    . احلقوق إىل أصحاهبا وضمان اجلرب املايل واملعنوي      
، يتيح توفري اجلرب ال ملن كانوا ضحايا مباشرين هلجمـات           "الضحية"تعريفاً واسعاً ملصطلح    

إرهابية فحسب بل أيضاً لغريهم من املتضررين أو من انتهكت حقـوقهم نتيجـة لتـدابري                
ويف هذا الصدد أيدت بريو ما رآه املقرر اخلاص من ضرورة وضع برامج             . مكافحة اإلرهاب 

وخبصوص . صف ضحايا اإلرهاب وكذلك ضحايا تدابري مكافحة اإلرهاب وأسرهم        اجلرب تن 
توفري اجلرب لضحايا اإلرهاب وأسرهم، ُسلط الضوء على تنفيذ برنامج اجلرب اجلماعي اخلاصة             

ولدى اإلشارة إىل الصعوبات اليت يواجهها البلد يف توفري اجلـرب           . باجملتمعات املتأثرة بالعنف  
  . صعوبة حتديد مواقع الضحايا والتثبت من هويتهم هبدف تسجيلهمالفردي، ذكرت بريو 

وتنص التشريعات اإلسرائيلية، ال سيما قانون االستحقاقات اخلاصة بضحايا األعمال     -٢٤
، على  )١٩٥٩-٥٧١٩(التعويض وإعادة التأهيل    /وقانون املعوقني ) ١٩٧٠-٥٧٣٠(العدائية  

ول على تعويض نقدي واسـتحقاقات شـىت       حق ضحايا األعمال العدائية وأسرهم يف احلص      
وإضافة إىل ذلك، اعُتمد بروتوكول جديد خاص       . هتدف إىل مساعدهتم ودعمهم يف التعايف     

باملكروبني ينص على توفري رعاية فورية حتول دون ظهور أعراض مزمنة ويفصل بني اجلـرب               
  .وتوفري الرعاية
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اية ضحايا اإلرهاب فحـسب     ويف إندونيسيا، تنص التشريعات الوطنية ال على مح         -٢٥
ويف هذا الصدد، أشـار الوفـد إىل        . وإمنا أيضاً محاية الشاهدين على وقوع أعمال إرهابية       

 ٤٤والالئحة احلكوميـة رقـم   ) ٢٠٠٦( اخلاص حبماية الشهود والضحايا ١٣القانون رقم   
  ).٢٠٠٨(املتعلقة بتدابري التعويض ورد املمتلكات واملساعدة اخلاصة بالشهود والضحايا 

 نفاذ القـانون الفيـدرايل ملـساعدة ضـحايا          ،١٩٩٣ يف عام    ،ويف سويسرا، بدأ    -٢٦
). ١٩٨٣(إىل جانب االتفاقية األوروبية لتعويض ضحايا اجلرائم العنيفـة          ) ١٩٩١( اجلرائم

وقُدِّمت املساعدة أيضاً إىل مجيع من كانوا ضحية جرمية نامجة عن اعتـداء مباشـر علـى                 
كانت ا ملّو. لنفسية أو اجلنسية، ومشلت املساعدة أفراد أسر الضحايا أيضاًسالمتهم البدنية أو ا
بالقـدر  تنطبق  هذه األحكام   فإن  متيز بني خمتلف فئات ضحايا اجلرائم،        التشريعات احمللية ال  

  . ذاته على ضحايا اإلرهاب وأسرهم
 اللوائح  ويف االحتاد الروسي، ينص القانون االحتادي للتصدي لإلرهاب وسلسلة من           -٢٨

التنظيمية على التعويض عن األضرار اليت تلحق األشخاص الطبيعيني أو االعتبـاريني نتيجـة            
ويتمثـل  . أعمال إرهابية، كما ينص على إعادة التأهيل االجتماعي لضحايا تلك األعمـال           

ويقدَّم الدعم الطيب والنفسي والقـانوين      . اهلدف الرئيسي يف إعادة إدماج الضحايا يف اجملتمع       
وإضافة إىل ذلك، حيق للضحايا احلصول على إعادة تدريب مهين ومساعدة يف البحث             . جماناً

وتوفر الدولة أيضاً السكن ملن فقدوا منـازهلم نتيجـة          . عن وظيفة، وذلك على نفقة الدولة     
  . أعمال إرهابية

   اإلنسانيةمقترحات لتعزيز محاية حقوق ضحايا اإلرهاب  -جيم   
مات غري حكومية فكرة إعداد جتميع للممارسات اجليدة من         أيدت عدة دول ومنظ     -٢٨

وأشار أحد الوفود باخلصوص إىل اجلرب      .  اإلنسانية أجل تعزيز محاية حقوق ضحايا اإلرهاب     
والتعويض ومحاية الكرامة واألمن واخلصوصية واملساعدة يف اإلجـراءات اجلنائيـة واحلـق             

جمـاالت تـستلزم بـصفة خاصـة تبـادل          العدالة ومعرفة احلقيقة والتذكر باعتبارها       يف
  . اجليدة املمارسات

وذُِكرت أيضاً احلاجة إىل اختاذ املزيد من التدابري العملية وامللموسة ال سيما التدابري                -٢٩
ويف هذا الصدد، أكدت منظمات غري حكومية أمهية إنـشاء صـندوق            . املتصلة بالتعويض 

، ُشدِّد على أن الدعم الوطين ينبغي أن        وعالوة على ذلك  . تربعات ملساعدة ضحايا اإلرهاب   
يتخذ أشكاالً متنوعة وأن يتجاوز حدود اجلرب؛ وأُشري أيضاً إىل أمهيـة املـساعدة املاديـة                

  .والقانونية والنفسية
وأوصت بعض الدول واملنظمات غري احلكومية بتوسيع نطاق الوالية احلالية للمقرر             -٣٠

سان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهـاب   اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلن     
ودعت إحدى الدول إىل إنشاء والية      .  اإلنسانية حبيث تشمل مسألة حقوق ضحايا اإلرهاب     
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واقُترح . ضحايا اإلرهاب اإلنسانية وحرياهتم األساسية    على حدة بشأن تعزيز ومحاية حقوق       
 اً حلقـوق ضـحايا اإلرهـاب      أيضاً أن يعتمد جملس حقوق اإلنسان يف دورة مقبلة مصنف         

  .واقترحت منظمة غري حكومية منح ضحايا اإلرهاب وضعاً قانونياً خاصاً. اإلنسانية
ففي كل عام،   .  أمهية مبادرات التوعية والتذكر    ، على امتداد حلقة النقاش    ،وأُبرزت  -٣١

اقتـرح  و. باليوم األورويب لتذكر ضحايا اإلرهابمارس /آذار ١١حيتفل االحتاد األورويب يف   
. )٥(يوماً دولياً لتذكر ضحايا اإلرهاب وتأبينـهم      أغسطس  /آب ١٩أحد الوفود إعالن يوم     

 ١٧ و ١٦وعالوة على ذلك، اعترب املؤمتر الدويل املعين بضحايا اإلرهاب، املعقـود يـومي              
 يف سان سيبستيان بإسبانيا، واحملفل الدويل الـسابع املعـين بـضحايا            ٢٠١١يونيه  /حزيران

 يف باريس، فرصتني للـم      ٢٠١١سبتمرب  /أيلول ١٧ إىل   ١٥عقود يف الفترة من     اإلرهاب، امل 
وأعربت منظمة غري حكومية عن نيتها تنظيم محلة        . مشل اجلمعيات هبدف إذكاء الوعي العام     

  . واحترامها وإعماهلا يف السنوات املقبلةاإلنسانية اإلرهاب ضحايا لتنمية االعتراف حبقوق 

  اضرين وردودهمتعليقات احمل  -رابعاً   
بيَّنت موظفة الشؤون السياسية يف مكتب فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة          -٣٢

مـن  اإلنسانية  اإلرهاب أن الدول ميكن أن تساهم يف إذكاء الوعي حبقوق ضحايا اإلرهاب             
الت يف خالل املشاركة يف سلسلة حلقات العمل اإلقليمية اليت تنظمها فرقة العمل وبتنظيم مح

وسائط اإلعالم بشأن جتارب ضحايا اإلرهاب واحتياجاهتم وشواغلهم، على حنو ما أوصت            
به ندوة دعم ضحايا اإلرهاب وما أكدته حلقة العمل اخلاصة بتعويض ضـحايا اإلرهـاب               

وأضافت الـسيدة وو أن  . بالواليات املتحدة األمريكية يوز   يف سرياك  ٢٠١٠املعقودة يف عام    
يزمـع  لتابع لفرقة العمل واملعين بدعم ضحايا اإلرهاب وتسليط الضوء عليهم           الفريق العامل ا  

شراكة مع مركز التعاون العاملي يف جمال مكافحة اإلرهاب والشبكة العاملية لـضحايا             إقامة  
اإلرهاب الناجني يف إطار سلسلة من املشاريع يستهلها برنامج تـدريب إعالمـي خـاص               

  .بضحايا اإلرهاب
قرر اخلاص أن يطلب جملس حقوق اإلنسان إىل املقرر اخلاص املعين بتعزيز            واقترح امل   -٣٣

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب أن ُيعد يف إطار واليته 
وأبرز السيد شاينني أن مـن      . تقريراً مواضيعياً عن مسألة حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب       

 الدعم املقدم من اجمللس لضمان تنفيذ توصيات املكلفني بواليـات   زيادة،بصفة عامةالالزم،  
 ُينشئ واليات جديدة بل أن ينهض       الَيف إطار اإلجراءات اخلاصة، مضيفاً أن اجمللس ينبغي أ        

  . بالواليات القائمة ويعززها بآليات متابعة

__________ 

 .١٧/٨انظر قرار جملس حقوق اإلنسان  )٥(
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تـهاكات  وأشارت رئيسة مؤسسة ضحايا اإلرهاب يف إسبانياً إىل الطابع املعقد الن            -٣٤
حقوق اإلنسان النامجة عن أعمال إرهابية وأبرزت أن اإلرهابيني يتسببون يف أضرار عامـة              

ع الفرد واجملتمـع؛    وشددت السيدة باغازاورتوندوا على أن األعمال اإلرهابية تروّ       . وخاصة
. لذلك يتحمل اجملتمع الدميقراطي بأسره مسؤولية الوقوف يف وجه اإلرهاب والتصدي آلثاره           

ت باإلشارة إىل عمل منظمات شىت يف إسبانيا على تقدمي مقترحات إىل خمتلف آليات              وختم
يف إطار عمليـة    ضحايا اإلنسانية،   األمم املتحدة من أجل املضي قدماً يف الدفاع عن حقوق           

  .ميكن أن يكون فيها هلؤالء الضحايا دور حاسم
ات غري احلكومية تقدمي    وأحاطت الربوفيسورة ليتشرت علماً بطلبات الدول واملنظم        -٣٥

وأبـرزت أن إنـشاء صـندوق       . توصيات ملموسة خبصوص املتابعة ورحبت هبذه الطلبات      
تربعات دويل سيمثل خطوة ملموسة على درب تلبية احتياجات ضحايا اإلرهاب وحثـت             

  .الدول على اختاذ التدابري الالزمة يف هذا الصدد
اب التابعة لفرع مكافحة اإلرهاب     ورحب رئيس الوحدة املختصة يف مكافحة اإلره        -٣٦

مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مبا اقترحه املشاركون خبصوص احلصول على            
توجيهات حمددة وجتميع املمارسات اجليدة، وأشار إىل قيام املكتب بتجميع الطرائق التشريعية            

وكمثال علـى املمارسـات     . ابيا اإلره والتشغيلية يف جمال العدالة اجلنائية ويف دعم ضحا       
أشار السيد مييدكو إىل احلق يف املعلومات، الذي عوجل، يف حالة احلوادث اإلرهابية             اجليدة،  

اليت ختلف عدداً كبرياً من الضحايا، عن طريق إنشاء بوابة شبكية خاصة بضحايا تلك األفعال 
  .محبيث يتسىن هلم االستعالم عن سري اإلجراءات اجلنائية اليت ختصه

وبيَّنت عضو اللجنة املعنية مبنع التعذيب التابعة جمللس أوروبا واملقررة اخلاصة املعنية              -٣٧
مبسألة العنف ضد املرأة سابقاً ضرورة التمييز بني الضرر العشوائي والضرر املقصود النـاجم              

وأيدت . ياعن األعمال اإلرهابية، ومها يتطلبان تطبيق استراتيجيات خمتلفة يف جمال محاية الضحا           
السيدة إيرتورك دعوة املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف             

يتصل بتنفيـذ    سياق مكافحة اإلرهاب إىل زيادة الدعم املقدم من جملس حقوق اإلنسان فيما           
  .جديدة توصيات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بدالً من إنشاء واليات

  املالحظات اخلتامية ملنسق املناقشة  -خامساً  
قال رئيس جملس حقوق اإلنسان يف اخلتام إن املناقشة كانت مفيدة وإهنا أذكـت                 -٣٨

 مكوناً أساسياً    اإلنسانية ضحايا اإلرهاب  وعي املشاركني بوجوب أن يكون التصدي حلقوق      
  .يف اجلهود احلازمة الرامية إىل التصدي آلفة اإلرهاب

       


