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 متهيد

 
جيبب نن تعب أ نا اابب اتيمية متواونبة ة بامفة ملكافحببة ”

اإلرهاب أبن ضحااي اإلرهباب يسبتحقون معمنباف ففبل ن فبب 
األحيان، ي ك الضحااي ةهم يعانون يف صبم  يف حبمي يضبل 
العبببان مبببن حبببوحم قبببدماب حبببم مبببً انقببب ب حيبببا م رناببباب عفببب  

ف لببببذا جيببببب فميعببببت معقببببف ةؤ يببببؤما إلببببق  ؤ    تفبببباقم 
ينا نن نبذل ج وماب  ضافية حلمايبة حقبوق ضبحااي اإلرهباب عف

 “ةتوفري اخلدمات اليت حيتاجوهناف
 

 مون -األممي العام ابن كل 

إطالق بوابة األمم املتحدة اإللكرتونية لدعم ضحااي 
 2014اإلرهاب، عام 

 
العامليةة ملكافحةة اسرتاتيجية األمم املتحدة  2006أيلول/سبتمرب  8اعتمدت الدول األعضاء يف  

ه وخطةةةة A/RES/60/288اإلرهةةةاب ساالسةةةرتاتيجيةه. وهةةةذه االسةةةرتاتيجية، الةةةا صةةةدرت يف شةةةك  قةةةرار س
عم  مرفقة به، هي صك عاملي فريد يعةز  اجلهةود الوطنيةة واإلقليميةة والدوليةة ملكافحةة اإلرهةاب يف إطةار 

ئز، حيةةت تدةةدد الركيةةزة األوىل سالةةا تبةةني ظلتفصةةي  الظةةروف الةةا تةةؤد( إىل انتدةةار اإلرهةةابه أربةةع ركةةا
والركيزة الرابعة سبدةنن ضةرورة احةرتام حقةوق اإلنسةان وسةيادة القةانون بوصةفه الركيةزة األساسةية أل( جهةد 

ب وتعرتفةةان هنةةةه لضةةحااي اإلرهةةةايرمةةي إىل مكافحةةة اإلرهةةةابه علةةى األويةةةة الةةا توليهةةةا الةةدول األعضةةةاء 
 دون مداركة الضحااي. ميكن التغلب على اإلرهاب ظلكام  من ال

غري أن الةدول األعضةاء يف كثةري مةن األحيةان ر تاةدرا الضةحااي يف جهودهةا الراميةة إىل مكافحةة  
دويل اإلرهاب، رغم أن االسرتاتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب ترّكز على الضحااي. ومع ا دايد االهتمةام الة

بتةةةداعيات األعمةةةال اإلرهابيةةةةة، مبةةةا فيهةةةةا التةةةداعيات املتعلقةةةة ظلضةةةةحااي، حّولةةة  الةةةةدول األعضةةةاء مةةةةؤخرا  
ملنةةع اإلرهةةاب. فقةةد سةةّلا القةةراران بدةةنن نتةةائج عمليةةا االسةةتعرا   “أقةة  تقنيةةة”اهتمامهةةا  ةةو جوانةةب 

ه A/RES/66/282س 2012م األخريتةةةةني السةةةةرتاتيجية األمةةةةم املتحةةةةدة العامليةةةةة ملكافحةةةةة اإلرهةةةةاب، يف عةةةةا
الةةذ( يؤديةةه الضةةحااي يف سةةياق ا طةةاب  ه، الضةةوء علةةى الةةدور ا ةةامA/RES/68/276س 2014عةةام  ويف

ود الةا تبةذ ا الةدول األعضةاء يف هةذا الصةدد. ولكةن املضاد إضةافة  إىل ضةرورة دعةم الضةحااي و ايدة اجلهة
غيةةاب الةةدعم القةةو( واملسةةتدام مةةن الةةدول األعضةةاء وا تمةةع الةةدويل يعةةين أن الضةةحااي واجلهةةات الداعمةةة 

 .ما  الوا يكافحون إلجياد مكاهنم يف النقاش بدنن مكافحة اإلرهاب  م
مكافحةةة اإلرهةاب، يف إطةةار الفريةق العامةة  ويتعةاون مكتةةب فرقةة العمةة  املعنيةة ظلتنفيةةذ يف  ةال  

املعةةين مبةةؤا رة ضةةحااي اإلرهةةاب والتوعيةةة بقضةةاايهم، مةةع سةةائر اجلهةةات الفاعلةةة يف منظومةةة األمةةم املتحةةدة 
أجةةة  النهةةةو  بتنفيةةةذ االسةةةرتاتيجية فيمةةةا يتعلةةةق بقضةةةااي ضةةةحااي اإلرهةةةاب. وأسةةةهم  األندةةةطة الةةةا  مةةةن

   يف  ايدة تعزيز حقوق ضحااي اإلرهاب وتوفري الدعم  م.تنفذها الكياانت التابعة للفريق العام
وأاتح املؤمتر بدنن تعزيز ومحايةة حقةوق اإلنسةان لضةحااي اإلرهةاب حتسةني فهةم حقةوق اإلنسةان  

لضةةحااي اإلرهةةاب علةةى الصةةعيد الةةدويل واإلقليمةةي والةةوطين، سةةا أسةةهم يف وضةةع سياسةةات وصةةياغة قةةوانني 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/288
https://undocs.org/ar/A/RES/66/282
https://undocs.org/ar/A/RES/68/276
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وخى يف االسةةةةرتاتيجية. وقةةةةدم أيضةةةةا  توجيهةةةةا  اسةةةةرتاتيجيا  بدةةةةنن ضةةةةحااي هةةةةذا ا ةةةةال، علةةةةى النحةةةةو املتةةةة يف
 .2016اإلرهاب ظلتزامن مع إحياء الذكرى السنوية العاشرة لالسرتاتيجية يف عام 

وسعى املؤمتر حتديدا  إىل توضيح التدابري الوطنية لتلبية احتياجات ضحااي اإلرهاب، علةى النحةو  
ىل لالسةرتاتيجية، وإىل تعزيةز حقةوق ضةحااي اإلرهةاب يف إطةار الركيةزة الرابعةة، املتوخى يف إطةار الركيةزة األو 

عةةةن طريةةةق التدةةةجيع علةةةى احةةةرتام سةةةيادة القةةةانون يف تصةةةد( العدالةةةة اجلنائيةةةة ل عمةةةال اإلرهابيةةةة وتقيةةةيم 
تدةةجيع هةةذه األعمةةال علةةى الضةةحااي وأسةةرهم. وأاتح املةؤمتر أيضةةا  تنفيةةذ الركيةةزة الثانيةةة لالسةةرتاتيجية، ب أثةر

الةةةةدول علةةةةى االمتثةةةةال اللتزاماقةةةةا يف  ةةةةال حقةةةةوق اإلنسةةةةان امتثةةةةاال  اتمةةةةا  مةةةةن خةةةةالل التنسةةةةيق والتعةةةةاون 
 جتريه من حتقيقات جنائية متعلقة ظألشخاص املدتبه فيهم و/أو املتهمني ظإلرهاب وحماكمتهم. فيما

واستضةةاف املةةؤمترت مكتةةبا فرقةةةة العمةة  املعنيةةة ظلتنفيةةذ يف  ةةةال مكافحةةة اإلرهةةاب ومركةةز األمةةةم  
املتحةةةدة ملكافحةةةة اإلرهةةةاب ظلتعةةةاون مةةةع املقةةةرر ا ةةةاص املعةةةين بتعزيةةةز ومحايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان وا ةةةرايت 

 لضةمان اإلطاريةة دئاملبةا األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، واسرتشد املؤمتر بتقريةر املقةرر ا ةاص عةن 
ه. فقةد أوصةى تقريةر املقةرر ا ةاص بوضةع صةّك دويل A/HRC/20/14س اإلرهاب لضحااي اإلنسان حقوق

ملزم قانوان  ومعرتف به دوليا  لتكريس حقوق اإلنسان لضةحااي اإلرهةاب. ولكةن يف غيةاب صةك مةن هةذا 
لتقريةةر الةةدول األعضةةاء علةةى الوفةةاء مبةةا يقابةة  تلةةك مةةن التزامةةات دوليةةة مةةن أجةة  ضةةمان القبيةة ، يدةةجع ا

     مبدأ  إطاراي . 14هذه ا قوق، وهي ترد يف  موعة تتنلف من 
ويقةدم هةذا التقريةر عةة عةن األفكةار الرئيسةية الةا تباد ةا املدةاركون خةالل املةؤمتر. ويسةعى أيضةا   

اسات واملمارسني واجلمهور آراء وأفكارا متعلقة ظلطريقة الا متّكن الةدول إىل أن يعر  على مقرر( السي
األعضاء من دعم حقوق اإلنسان لضحااي اإلرهاب من خةالل الوفةاء ظلتزاماقةا الدوليةة  قةوق اإلنسةان. 

توصةةةية رئيسةةية علةةةى الصةةةعيد العةةةاملي واإلقليمةةي والةةةوطين لةةةدفع عجلةةةة  12وإضةةافة إىل تلةةةك، يسةةةتخل  
 .يف تعزيز هذه ا قوق ومحايتها التقدم
 

  

https://undocs.org/ar/A/HRC/20/14
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 كفمة ال حيب ةاجلفسة اؤفتتاحية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التزام دقيقة صم  خالل املؤمتر املعقود بدنن حقوق اإلنسان لضحااي اإلرهاب

خان، مدير فرقة العم  املعنية ظلتنفيذ يف  ال مكافحة اإلرهاب/مركز األمم  من اليسار إىل اليمني الدكتور جيهاجنري
فرقة العم  واملدير  املتحدة ملكافحة اإلرهاب؛ والسيد جيفر( فيلتمان، وكي  األمني العام للدؤون السياسية ورئيس

إلسبانيا لدى األمم املتحدة؛  الدائمةالراتدي أواللكياغا، مستدار، ظلبعثة  - التنفيذ( للمركز؛ والسيد خافيري غارسيا
 والسيد حممد علي ا كيم، السفري واملمث  الدائم للعراق لدى األمم املتحدة.

 
افتةةتح السةةيد جيفةةر( فيلتمةةان، وكيةة  األمةةني العةةام للدةةؤون السياسةةية ورئةةيس فرقةةة العمةة  املعنيةةة  

مةةم املتحةةدة ملكافحةةة اإلرهةةاب، املةةؤمتر رمسيةةا  ظلتنفيةةذ يف  ةةال مكافحةةة اإلرهةةاب واملةةدير التنفيةةذ( ملركةةز األ
كلمته االفتتاحية. وركز على أن األمةم املتحةدة فقةدت مةويففني يف هجمةات إرهابيةة؛ ولةذلك تتضةامن  يف

املنظمةةة مةةع الضةةحااي يف ايةةع أ ةةاء العةةار. وأوضةةح أن ثةةالل مسةةؤوليات تقةةع علةةى كاهةة  األمةةم املتحةةدة 
ه وضةمان االحةرتام الكامة   قةوق اإلنسةان 2مساع صوت الضةحااي؛ سه إ1هذه املسنلة املهمة، هي: س يف

ه واالعةةةرتاف هن ضةةةحااي اإلرهةةةاب هةةةم ا لفةةةاء األكثةةةر قةةةوة  وإخالصةةةا  وإقناعةةةا  يف منةةةع 3ا اصةةةة  ةةةم؛ س
 مواطين بلداهنم من االنضمام إىل اجلماعات اإلرهابية وااللتحاق بصفوف املتطرفني العنيفني.

زام دقيقةة صةةم  تكرميةا  جلميةع الضةحااي، سةةرد قصةة أحةد ضةحااي هجمةةات وبعةد الةدعوة إىل التة 
ظريةةس، وشةةدد علةةى وحدةةية األعمةةال اإلرهابيةةة واملعةةاانة الةةا يتعةةر   ةةا الضةةحااي سةةواء يف وقةة  وقةةوع 

وخباصةةةةة  -ا جمةةةات أو بعةةةد مةةةةرور  مةةةن طويةةةة  علةةةى وقوعهةةةا. وطلةةةةب أال تانسةةةى احتياجةةةةات الضةةةحااي 
دت األمةةةم املتحةةةدة أن الضةةةحااي ال يزالةةةون أولويةةةة وسةةةع  إىل الوفةةةاء ظلتةةةزام الدةةةباب والضةةةعفاء. فقةةةد أكةةة

األمةةني العةةام حيةةال ضةةحااي اإلرهةةاب اطةةالق األمةةني العةةام بوابةةة األمةةم املتحةةدة اإللكرتونيةةة لةةدعم ضةةحااي 
واسةةةةتمرار عمةةةة  الفريةةةةق العامةةةة  املعةةةةين بضةةةةحااي اإلرهةةةةاب التةةةةابع لفرقةةةةة العمةةةة   2014اإلرهةةةةاب يف عةةةةام 

 مج العم  ا مسي ملركز مكافحة اإلرهاب.وبران
ومةع اسةتخفاف اجلماعةات اإلرهابيةةة ظلقةانون الةدويل  قةوق اإلنسةةان والقةانون الةدويل اإلنسةةا   

وارتكا ا انتهاكات تدك  على األرجح جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، جيب احرتام حقوق اإلنسان 



8/39 

 

 17-01713 (A) 

 

املقةةةةرر ا ةةةةاص املعةةةةين بتعزيةةةةز ومحايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان وا ةةةةرايت للضةةةةحااي احرتامةةةةا  اتمةةةةا . ويعةةةةر  تقريةةةةر 
األساسةية يف سةياق مكافحةةة اإلرهةاب أساسةةا  متينةا  لةةزايدة دعةم حقةوق الضةةحااي مةع اإلقةةرار بضةرورة بةةذل 
مزيةد مةن اجلهةود مةن أجة  االعةرتاف  قةوق الضةةحااي، وال سةيما عةن طريةق تعزيةز األطةر القانونيةة القائمةةة 

الطبيةةةة والنفسةةةية والقانونيةةةة املناسةةةبة وتةةةوفري إمكانيةةةة ا صةةةول علةةةى التعويضةةةات وتلبيةةةة وتقةةةدخل ا ةةةدمات 
 احتياجات الضحااي بصورة أفض  يف عمليات العدالة اجلنائية.

وأشةةةار السةةةيد فيلتمةةةان إىل أنةةةه، ادمةةةاا منظةةةور الضةةةحااي يف جهةةةود مكافحةةةة اإلرهةةةاب، ميكةةةن  
ألبعةةةاد وشةةةام  ومتكامةةة  ملنةةةع انتدةةةار التطةةةرف العنيةةةف. يكفةةة  ا تمةةةع الةةةدويل اعتمةةةاد هنةةةج متعةةةدد ا أن

ويتجلةةى تلةةك يف خطةةة عمةة  األمةةني العةةام ملنةةع التطةةرف العنيةةف الةةا تدةةدد علةةى محايةةة ضةةحااي اإلرهةةاب 
ودعمهم، وحتديدا  من خالل وضع خطا عم  وطنية ملنع التطرف العنيف جيب أن تراعةي وتعةز  حقةوق 

عةة  تضةامنه مةع الضةحااي ودعمةه  ةةم مةن خةالل االسةرتاتيجية العامليةةة الضةحااي. وأيفهةر ا تمةع الةدويل ظلف
ملكافحةةةة اإلرهةةةاب. ومةةةع اقةةةرتاب إحيةةةاء الةةةذكرى السةةةنوية العاشةةةرة لالسةةةرتاتيجية، ال يةةةزال مةةةن الضةةةرور( 

 يؤد( الضحااي دورا  حموراي  يف اسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب ايعها. أن
لسةةفري واملمثةة  الةةدائم للعةةراق لةةدى األمةةم املتحةةدة، والحةةس سةةعادة السةةيد حممةةد علةةي ا كةةيم، ا 

العنةةف الةةةذ( يرتكبةةةه تنظةةيم داعةةةا ضةةةد ايةةع الدةةةرائح السةةةكانية تسةةبب يف عةةةدم االسةةةتقرار وفقةةةدان  أن
الوحةةةةدة الوطنيةةةةة وانتدةةةةار األفكةةةةار العنيفةةةةة واملتطرفةةةةة. وجةةةةرى اسةةةةتهداف املةةةةدنيني واملرافةةةةق والبةةةة  التحتيةةةةة 

املتطرفةةون العنيفةةون املةةدنيني العةةّزل دروعةةا  بدةةرية، واختطفةةوا واسةةتعبدوا آالف اسةةتهدافا  مباشةةرا . واسةةتخدم 
 األطفال والفتيات والنساء واعتدوا عليهم جنسيا ، واستهدفوا األقليات الدينية استهدافا  وحديا .

ويف هذا السياق، وإضافة  إىل ما ينجم عن تلك من حتدايت أمنية وجنائية خطةرية تواجةه البلةد،  
حكومة العراق على محاية املدنيني مةن األتى العسةكر( وجتنةب وقةوع أضةرار ظملمتلكةات. وشةدد  عمل 

السفري على أن ا كومةة تعطةي األولويةة  مايةة املةدنيني يف عمليةات مكافحةة اإلرهةاب. فهةي قةد فتحة  
ة. ويتعةني مالجئ للمدردين، ولكنه قال إن ا ماية مسؤولية دوليةة مدةرتكة تتطلةب ا ةات إجةراءات عاجلة

 على الدول األعضاء أن تعز  التعاون الدويل وأن تفي ظلتزاماقا مبوجب العديد من قرارات  لس األمن.
وأشةةةار السةةةفري إىل أن ا كومةةةة العراقيةةةة تقةةةوم برعايةةةة ضةةةحااي اإلرهةةةاب وأسةةةرهم عمةةةال  ظلقةةةانون  

مركزيةةةةة لتعةةةةويض املتضةةةةررين ه بصةةةةيغته املعدلةةةةة. فبموجةةةةب هةةةةذا القةةةةانون، شاةةةةكّ لت  جلنةةةةة 2009س 20 رقةةةةم
اإلرهةةاب، مةةن خةةالل تقةةدخل تعةةويض مةةاد( عةةن الضةةرر البةةد  أو النفسةةي، أو معةةاش، أو تةةوفري شةةقة  مةةن
أر  ل سةةةرة، أو منحةةةة ماليةةةة لبنةةةاء منةةةزل. وعلةةةى الصةةةعيد الةةةدويل، عةةةر  ضةةةحااي التطةةةرف العنيةةةف  أو

يا الضةوء علةى املعاملةة غةري اإلنسةانية العراقيون قضيتهم يف حماف  كان آخرها اجتماعةا   لةس األمةن لتسةل
الةةا يتعةةر   ةةا الكثةةري مةةن الضةةحااي. وأكةةد السةةفري أن ا كومةةة تةةدعو ا تمةةع الةةدويل ظنتظةةام إىل تقةةدخل 

 املساعدة يف اجلهود املبذولة إلعادة إدماا ضحااي اإلرهاب وإعادة أتهيلهم.
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 عببامة  ممبباه ة هيببل جمتمعاتبب  يعتببا العببراق نن اجل ببوم الببيت تبببذل يف ابببيل ”
املتضررة نةلوية قصوى، ةيبدعو .ففف  ييبً اباال العبان    معبم اجل بوم البيت 
تبببذل إلعببامة  ممبباه ة هيببل ضببحااي اإلرهبباب ةالعنببا املفببر  يف العببراق عببن 
طريببا املوبباةرات ةجببرامر التببدريب لتمكيببن م مببن الت فببب عفبب  ا  ر املببدمرة 

سبية مبً ال كيبز عفب  الفتيبات ةالنسبال ةاألطفبال البذين لفمعاانة اجلسبدية ةالنف
ةملسبببباعد م جمببببدما عفبببب  العببببي  يف ابببب م يف معامفببببة ااصببببة،  حيتبببباجون   

 ف“ةجمتمعا م احملفي
 

 اعامة السيد حممد عفل احلكيم
 املمث  الدائم للعراق لدى األمم املتحدةالسفري و 

 
أواللكياغا، متحداث ظسةم سةعادة السةيد رومةان أوايرثةون الراتدي  - أشار السيد خافيري غارسيا 

مارتديسةةي، السةةفري واملمثةة  الةةدائم إلسةةبانيا لةةدى األمةةم املتحةةدة، إىل التةةزام حكومةةة إسةةبانيا القةةو( جتةةاه 
ضحااي اإلرهاب. وأكد كذلك التزام إسبانيا بدعم األمم املتحدة إليفهةار التضةامن مةع ضةحااي اإلرهةاب، 

نةابر اإلنرتنةة ، مثة  بوابةةة األمةم املتحةدة اإللكرتونيةةة لةدعم ضةةحااي اإلرهةاب. وأشةةار ال سةيما مةن خةةالل م
الراتدةةي أواللكياغةةا إىل أن الضةةحااي هةةم أكثةةر مةةن يتصةةدى بفعاليةةة للتطةةرف العنيةةف،  - السةةيد غارسةةيا

وميكةةةةن االسةةةةتعانة  ةةةةم يف دحةةةةض عقيةةةةدة اإلرهةةةةاب. فةةةةنحن نةةةةرى، مةةةةن خةةةةالل الدةةةةهادات الةةةةا يةةةةدلون 
ئ  الا يوجهوهنا، مبادئ التسةامح والكرامةة. فالضةحااي يضةفون علةى رعةب ا جمةات اإلرهابيةة والرسا  ا

بعةةةدا إنسةةةةانيا ويسةةةةاوون يف وقةةةةف دوامةةةةة الكراهيةةةةة. و ةةةةذا السةةةةبب جتسةةةةد االسةةةةرتاتيجية العامليةةةةة ملكافحةةةةة 
عةةةم اإلرهةةةاب التضةةةامن مةةةع ضةةةحااي اإلرهةةةاب وتدةةةجع الةةةدول األعضةةةاء علةةةى أن تقةةةدم  ةةةم مةةةا يلةةةزم مةةةن د

ومساعدة لكفالة حفس تاكرقم وكةرامتهم وحقهةم يف العدالةة وا قيقةة علةى النحةو السةليم. و ةذا السةبب، 
مةةةةن املهةةةةم أن يظةةةة  الضةةةةحااي حمةةةةور أ( جهةةةةود تضةةةةطلع  ةةةةا الةةةةدول ملكافحةةةةة اإلرهةةةةاب أثنةةةةاء اسةةةةتعرا  

 قةةوق اإلنسةةان  االسةةرتاتيجية يف حزيران/يونيةةه. وجيةةب أن جتةةر( مكافحةةة اإلرهةةاب وفقةةا للقةةانون الةةدويل
الراتدةةي أواللكياغةةا، فةةان احةةرتام حقةةوق  - والقةةانون الةةدويل اإلنسةةا . و سةةبما أشةةار إليةةه السةةيد غارسةةيا

 اإلنسان جزء من ا ياة وجوهر مةتنص  يف ا تمع. وظلتنا ل عن تلك حيقق اإلرهابيون أول انتصار  م.
وتعزيةةةةز حقةةةةوق اإلنسةةةةان وا ةةةةرايت  وحةةةةدد السةةةةيد بةةةةن إمريسةةةةون، املقةةةةرر ا ةةةةاص املعةةةةين  مايةةةةة 

األساسةةةية يف سةةةياق مكافحةةةة اإلرهةةةاب، يف حديثةةةه عةةةن أويةةةة احةةةرتام حقةةةوق اإلنسةةةان وسةةةيادة القةةةانون، 
مبدأ إطاراي يف  ال كفالة حقوق اإلنسان لضحااي اإلرهاب الةدويل، وعةر  االلتزامةات الدوليةة الةا  14

قةةرر ا ةةاص التوصةةية الةةا تةةدعو الةةدول إىل أن تتخةةذ تعهةةدت  ةةا الةةدول  مايةةة تلةةك ا قةةوق. وتنةةاول امل
خطةةةوات إلدراا تلةةةك ا قةةةوق يف صةةةك قةةةانو  دويل حمةةةدد. ولكةةةن يف حةةةال عةةةدم الوفةةةاء بةةةذلك، ياقصةةةد 

املبادئ اإلطارية أن تكون مبثابة بيةان عةن القةانون  سةبما هةو عليةه ويف بعةض ا ةاالت مبثابةة القةانون  من
ن االعةةةرتاف علةةةى الصةةةعيد الةةةدويل ظلضةةةحااي علةةةى اعتبةةةار أهنةةةم أفةةةراد  سةةةبما ينبغةةةي أن يكةةةون عليةةةه. وإ

البدةةر انتهكةة  حقةةوق اإلنسةةان األساسةةية ا اصةةة  ةةم، وإدراا هةةذا املبةةدأ األساسةةي يف اتفةةاق دويل  مةةن
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حمدد بدنن حقوق الضحااي، ميكةن أن يعةز ا إىل حةد كبةري اجلهةود الدوليةة الةا تبةذل لتطبيةق االسةرتاتيجية 
 كافحة اإلرهاب على  و فعال.العاملية مل
وقةةةةدم السةةةةيد إمريسةةةةون عرضةةةةا عامةةةةا لاللتزامةةةةات املوضةةةةوعية املبينةةةةة يف املبةةةةادئ اإلطاريةةةةة، مدةةةةريا  

أهنةةةةةا تدةةةةةك  ركنةةةةةا أساسةةةةةيا مةةةةةن أركةةةةةان القةةةةةانون الةةةةةدويل  قةةةةةوق اإلنسةةةةةان ملواكبةةةةةة وتةةةةةرية تغةةةةةري العةةةةةار.  إىل
تعمةةةد اجلهةةةات الفاعلةةةة ”االعةةةرتاف هن  الصةةةدد، حةةةت الةةةدول األعضةةةاء وا تمةةةع الةةةدويل علةةةى هةةةذا ويف
غري الدول سارسةة العنةف القاتة  أو العنةف الةذ( ميكةن أن يكةون قةاتال يف سةياق عمة  إرهةا  يةؤد(  من

إىل الوفةةةةاة أو إىل إصةةةةاظت جسةةةةدية أو نفسةةةةةية جسةةةةيمة يصةةةةنف يف خانةةةةةة االنتهاكةةةةات ا طةةةةرية  قةةةةةوق 
ففةةي عةةار “.  هةةذا الصةةدد مباشةةرة أو غةةري مباشةةرةاإلنسةةان بغةةض النظةةر عمةةا إتا كانةة  مسةةؤولية الدولةةة يف

 اليوم، ترتكب جهات فاعلة من غري الدول بعضا من أخطر االنتهاكات.
والحةةةةةةةس املقةةةةةةةرر ا ةةةةةةةاص، يف معةةةةةةةر  حديثةةةةةةةه مبزيةةةةةةةد مةةةةةةةن التفصةةةةةةةي  عةةةةةةةن املبةةةةةةةادئ اإلطاريةةةةةةةة،  

؛ والتحقيةةق واملالحقةةة االلتزامةةات ترتكةةز علةةى االلتزامةةات القانونيةةة للدولةةة  مايةةة ا ةةق يف ا يةةاة هةةذه أن
القضةةائية، مبةةا يف تلةةك مسةةنلة مدةةاركة ضةةحااي اإلرهةةاب يف نظةةام العدالةةة اجلنائيةةة؛ ودور منظمةةات ا تمةةع 

 املد  يف متابعة جدول األعمال املتعلق ظلضحااي بدك  فعال؛ وا ق يف التعويض.
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 اجللسة األوىل
 رهاجيةالتزام السفطات الوطنية مبنً ةمواج ة األعمال اإل  

خمتلفةةةة يف مكافحةةةة اإلرهةةةاب ومنةةةع انتدةةةاره، ولكةةةن أسةةةا  كةةة  مةةةا تتخةةةذه  اجةةةنةاهت تتبةةةع الةةةدول  
مةةةن العهةةةد الةةةدويل ا ةةةاص  6إجةةةراءات يتمحةةةور يف ضةةةرورة تعزيةةةز حةةةق شةةةعو ا يف ا يةةةاة. وإن املةةةادة  مةةةن

يةةةاة املوجةةةودين ظ قةةوق املدنيةةةة والسياسةةةية تةةن  صةةةراحة علةةةى التزامةةات الةةةدول  مايةةةة حةةق األفةةةراد يف ا 
إقليمهةةةا، وجيةةةةب أن يبقةةةةى هةةةةذا االلتةةةزام حمةةةةورا لوجةةةةراءات الةةةةا تتخةةةذها الةةةةدول األعضةةةةاء يف تصةةةةديها  يف

ألعمال اإلرهاب ومنعها. والوقاية مهمة ألهنةا حتمة  الدولةة مسةؤولية أداء واجباقةا، مبةا يتفةق مةع التزاماقةا 
قولةة للحيلولةة دون تعةر  حيةاة أ( إنسةان  طةر يف  ال حقوق اإلنسان، يف أن تتخذ ايع التدابري املع

مباشةةر. وميكةةن أن تتخةةذ الةةدول إجةةراءات مناسةةبة لصةةون حيةةاة األفةةراد يف أراضةةيها علةةى أسةةا  االعةةرتاف 
 الدويل ظملعايري القانونية واإلقليمية والوطنية.

 .وتباحت املداركون يف هذه الدورة يف السب  الا ميكن من خال ا حتقيق تلك 
 
ينب ل لفممتمً الدةيل نن يوبمً مةؤ ملبل مةلنبا عفب  نن تزيبل مبن نإهاهنبا ”

اؤعتقببببببببام السببببببببا د يف نن اتبببببببببا  هنببببببببر عسببببببببكرا حمبببببببب  اببببببببيكون فعبببببببباؤ 
املتمبببببرمين  ففف هكببببذا ابببببتكون احلببببال  إا ن يببببببذل نا ج ببببد لف بببببم  ضببببد.

ففف ؤ  اإلرهببباب ابببالات يتعبببرمل حبببا املبببدنيون ابابببم مكافحبببة  ففف املوضبببو 
 “مةؤ تقدت يري 

 
 السيدة مهسة احلاه انش األممي

سة منظمة   “من ال صوت  مأصوات ”مؤسّ 
 

مةةةن التقريةةةةر املتعلةةةق ظملبةةةةادئ اإلطاريةةةة، حتةةةةدل املقةةةرر ا ةةةةاص عةةةن توصةةةةيتني  67ووفقةةةا للفقةةةةرة  
تتعلقةةةان بوجةةةوب أن تتخةةةذ الةةةدول خطةةةوات للوفةةةاء ظلتزاماقةةةا  مايةةةة حةةةق األفةةةراد املوجةةةودين  ه1سفةةةرعيتني

إقليمهةةةةةا. وسةةةةةعى أحةةةةةد املدةةةةةاركني إىل التوضةةةةةيح مبينةةةةةا وجةةةةةود طةةةةةريقتني ميكةةةةةن مةةةةةن خال مةةةةةا تطبيةةةةةق  يف
التوصةةية عمليةا، ووةةا: أوال، مةةن خةالل معاهةةدة جتةارة األسةةلحة، ألن بعةةض أحكامهةا تتنةةاول حتديةةدا  هةذه

حة الا ميكةن من املعاهدة تن  على أن الدولة املصدرة ملزمة مبنع تصدير األسل 7منع اإلرهاب. فاملادة 
استخدامها يف ارتكاب عم  إرها  أو تسهي  ارتكابه. وهذا يعين أيضا أنه حىت يف حال وجةود احتمةال 

__________ 

يدم  التزام الدولة  ماية وضمان ا ق يف ا ياة واجب ا ات ا طةوات املالئمةة للحفةال علةى حيةاة األفةراد علةى أراضةيها.  ه1س 
لقةةانون اجلنةةائي لةةردع التحةةةريض يتوجةةب علةةى الدولةةةة أن تضةةع، وفقةةا  للقةةانون الةةدويل، أحكامةةةا  فعالةةة ل‘ 1’ونتيجةةة لةةذلك، 

اجلرائم اإلرهابية واإلعداد  ا وارتكا ا، علةى أن تتلقةى الةدعم يف تلةك مةن آليةات إنفةات القةانون بغيةة منةع االنتهاكةات  على
وظت علةةةةى عةةةةاتق املةةةةويففني العمةةةةوميني املعنيةةةةني واجةةةةب عمليةةةةا  إجيةةةةا  يتمثةةةة  يف ا ةةةةات ‘ 2’وقمعهةةةةا ومعاقبةةةةة مرتكبيهةةةةا؛ 

أن يكونةةوا علةةى علةةم، يف الوقةة  املناسةةب، خبطةةر حقيقةةي ووشةةيك علةةى حيةةاة إجةةراءات منةةع إتا كةةانوا علةةى علةةم أو يفةةرت  
شةةخ  حمةةدد أو  موعةةة مةةن األشةةخاص، ضةةمن نطةةاق صةةالحياقم القانونيةةة واملةةوارد املتاحةةة  ةةم، وتلةةك وفقةةا  لاللتزامةةات 

 .الدولية للدولة، وهي تدابري ميكن، إتا قيم  تقييما  معقوال ، أن تؤد( إىل تفاد( تلك ا طر
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ظلقيةةةام بعمةةة  إرهةةةا  مةةةن جةةةراء تصةةةدير األسةةةلحة، فينبغةةةي للدولةةةة املصةةةدرة عندئةةةذ أال تصةةةدر األسةةةلحة. 
ترتكةةةب ظسةةةتخدام األسةةةلحة فةةةان العديةةةد مةةةن ا جمةةةات اإلرهابيةةةة ”و سةةةبما أشةةةار إليةةةه تلةةةك املدةةةارك 

لذا ينبغي للدول أن تؤكةد  ةددا هةذا االلتةزام  -والذخائر واملتفجرات، وأن تلك العتاد أي  من مكان ما 
 “.القانو  أو حىت أن تطوره ضمن إطار معاهدة جتارة األسلحة وخارا إطارها، على حد سواء

، أشةةار 67ر املقةةرر ا ةاص، يف إطةةار الفقةرة وفيمةا يتعلةةق ظلتوصةية الفرعيةةة الثانيةة الةةواردة يف تقرية 
العديةةد مةةن املدةةاركني إىل أن الطريقةةة الةةا تتصةةدى  ةةا الدولةةة لعمةة  إرهةةا  تعةةد مسةةنلة حامسةةة يف حتديةةد 
قدرقا علةى محايةة وصةون حيةاة مواطنيهةا. وعةر  أحةد املدةاركني ظلتفصةي  كيةف ميكةن لعمليةات  طةا 

هةةاب أن  لةةف بدةةك  مباشةةر أو غةةري مباشةةر ضةةحااي نتيجةةة  ةةا بعةةض الةةدول بدةةك  سةةيء ملكافحةةة اإلر 
التزام دويل  قوق اإلنسان تتعهةد الدولةة ”تتخذه الدولة من إجراءات. ويف ايع هذه ا االت، هناك  ملا

وهةةذا “. مبوجبةةه هداء مهامهةةا علةةى  ةةو إجيةةا  مةةن غةةري أن توقةةع خسةةائر ال داعةةي  ةةا يف أرواح الضةةحااي
ول للمساءلة يف ا االت الا ال  طةا فيهةا بعنايةة كافيةة وال تتخةذ االحتياطةات األمر يكف  إخضاع الد

الال مةةةة لتجنةةةب إيقةةةاع خسةةةائر يف صةةةفوف املةةةدنيني. ولةةةذلك، جيةةةب علةةةى السةةةلطات الوطنيةةةة أن  طةةةا 
مسةةبقا أل( حةةدل لتكةةون مسةةتعدة بدةةك  أفضةة  لالسةةتجابة وحتسةةني التضةةامن بةةني الوكةةاالت ا كوميةةة 

 بني الدول.وتعزيز التعاون 
يف وصةفهم  ةاالت قةدرات “ أداء املهةام علةى  ةو إجيةا ”وتطرق املداركون كةذلك إىل مفهةوم  

حكومةةةةاقم الوطنيةةةةة علةةةةى التصةةةةد( للهجمةةةةات اإلرهابيةةةةة وقةةةةدرات قةةةةوات األمةةةةن علةةةةى التقليةةةة  إىل أد  
ألمثلةةةةةة، وقةةةةةوع خسةةةةةائر ال داعةةةةةي  ةةةةةا يف أرواح الضةةةةةحااي. وأشةةةةةار أحةةةةةد املدةةةةةاركني، يف أحةةةةةد ا مةةةةةن حةةةةةد
السةةلطات علةةى يفهةةور ااعةةة متطرفةةة ا ةةذ أشةةكاال خمتلفةةة خةةالل حقةةب ا كومةةات املتعاقبةةة،  رد أن إىل

بطةةرق منهةةا اسةةةتخدام امليليدةةيات لتضةةطلع بةةةدور الدةةرطة، سةةا أدى إىل جتةةةاو ات وفدةة  الدولةةة يف محايةةةة 
رى، وظالقةةةةةةرتان املةةةةةواطنني وصةةةةةةون حيةةةةةاقم. ويف هنايةةةةةةة املطةةةةةاف أدى هةةةةةةذا األمةةةةةر، مةةةةةةن بةةةةةني عوامةةةةةة  أخةةةةة

قةةدرة ا كومةةة علةةى التصةةد( للفقةةر بدةةك  مناسةةب، وارتفةةاع معةةدالت البطالةةة، واأليديولوجيةةة  عةةدم مةةع
املتطرفةةة العنيفةةة، إىل إضةةعاف قةةدرة ا كومةةة علةةى التصةةد( فدةةن  محلةةة عسةةكرية خلفةة  وراءهةةا عةةددا  

 مدار السنني. كبريا من اإلصاظت يف صفوف املدنيني وانتهاكات عديدة  قوق اإلنسان على
وعلةةى الةةرغم مةةن أن ا ملةةة العسةةكرية ضةةد تلةةك اجلماعةةات قةةد أصةةبح  أكثةةر تطةةورا، إت تقةةوم  

الةةدول بعمليةةات تةةدخ  أكثةةر اسةةتهدافا وتركيةةزا، فةةال يةةزال املةةدنيون يتعرضةةون للقتةة  أو اإلصةةابة، ال سةةيما 
اإلقليميةةة لوقةةف تةةدفق  هةةذه اجلماعةةات ا ةةدود يف عمليةةة إقليميةةة. وإن تنسةةيق العمليةةة “تتخطةةى”عنةةدما 

املتطةةرفني العنيفةةني ومةةنعهم مةةن عبةةور ا ةةدود وإحةةدال خسةةائر ااعيةةة يف األرواح يتطلةةب مراعةةاة الةةدول 
 .لواجب الوفاء مبسؤولياقا يف  ال حقوق اإلنسان حيال ا تمعات اعلية وا تمعات ا اورة يف آن معا
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 اجللسة الثانية
  جرالات العدالة اجلنا يةحقوق ضحااي اإلرهاب يف   
ال يدةةةةةك  الضةةةةةحااي  موعةةةةةة متجانسةةةةةة؛ إت لةةةةةديهم احتياجةةةةةات وتوقعةةةةةات وأولةةةةةوايت خمتلفةةةةةة،  

يريةةةةةد بعضةةةةةهم معرفةةةةةة ا قيقةةةةةة، يريةةةةةد آخةةةةةرون إنةةةةةزال العقةةةةةاب، وآخةةةةةرون يريةةةةةدون ا صةةةةةول ”حةةةةةني  ففةةةةةي
يراعةةةي حقةةةوقهم ، وظلتةةةايل تتطلةةةب اسةةةتجابة الدولةةةة اتبةةةاع هنةةةج متعةةةدد األبعةةةاد ومتكامةةة  “تعةةةويض علةةةى
إطةار نظةام العدالةة اجلنائيةة. ويف خمتلةف اجللسةات، الحةةس املدةاركون وجةود أطةر قانونيةة خمتلفةة تدةةم   يف

ضةةةحااي اإلرهةةةاب، رغةةةم أن العديةةةد مةةةنهم أقّةةةر بوجةةةود عةةةدد قليةةة  مةةةن األطةةةر القانونيةةةة الةةةا تدةةةم  أول ةةةك 
حااي اإلرهةةاب، ويف أغلةةب األحيةةان الضةةحااي يف حةةد تاقةةم. وغالبةةا مةةا تضةةمن األطةةر القانونيةةة مدةةاركة ضةة

ضةةةحااي اجلةةةةرائم العنيفةةةةة، وهةةةةي الف ةةةةة الةةةةا ينةةةةدرا ضةةةةمنها عةةةةادة ضةةةةحااي اإلرهةةةةاب، يف إجةةةةراءات العدالةةةةة 
اجلنائيةةة. ومةةع تلةةك، ووفقةةا ملةةا أشةةار إليةةه العديةةد مةةن املدةةاركني، وكمةةا ورد يف تقريةةر املقةةرر ا ةةاص بدةةنن 

اإلرهةةاب معاملةةة  تلةةف عةةن معاملةةة الضةةحااي ا خةةرين نظةةرا  املبةةادئ اإلطاريةةة، ينبغةةي أن ياعامتةة  ضةةحااي
الحتياجةةةاقم ومتطلبةةةاقم ا اصةةةة النااةةةة عةةةن يفةةةروفهم االسةةةتثنائية. فبالنسةةةبة للضةةةحااي، أن يكونةةةوا جةةةزءا 

إجةةةةراءات العدالةةةةة اجلنائيةةةةة هةةةةو شةةةةك  مةةةةن أشةةةةكال التعةةةةايف، إت ميكةةةةن للضةةةةحااي أن يةةةةروا، هعيةةةةنهم،  مةةةةن
زال العقةةةاب الواجةةةب ظإلرهةةةابيني املدةةةتبه  ةةةم إتا ثبتةةة  إدانةةةتهم. وكمةةةا الحةةةس آليةةةات املسةةةاءلة وإنةةة عمةةة 
املدةةاركني، فحقيقةةة أنةةه يف إحةةدى ا ةةاالت املتعلقةةة  جةةوم إرهةةا  ظلةةم الفظاعةةة، مثّةة  عةةدم متّكةةن  أحةةد
يسةتحق ”الضحااي من حضور جلسات اعاكمات وظلتايل عدم متكنهم من مداهدة اعاكمةة، أمةرا  أسر

 . د تاته “الدجب
 
 

نةل  جوبببمن مكافحبببة األعمبببال اإلرهاجيبببة هبببو 15/2003 ن القبببانون رقبببم ”
قببانون يقببر  قببوق ضببحااي اإلرهبباب  نةؤ،  إا كببان الضببحية  بباهدا، فببيمكن 

ة نيبا، حيبا لفضبحااي احلصببول .عند بذ  نن يدبدره يف جبرانمر ةايبة الوبب وم، 
 ف“عف  التعوي  ةرم احلا ة عامة التمهيل

 
 السيد عبد احلارث مسنداةاا

 رئيس هي ة محاية الدهود والضحااي، إندونيسيا
 

ومبوجةةب بعةةض القةةوانني الوطنيةةة، وضةةع  الةةدول تعريفةةا قانونيةةا ملركةةز الدةةهود والضةةحااي، إضةةافة  
إىل ما يقابلها من مستوايت ا ماية يف ايع مراح  إجراءات العدالة اجلنائيةة ابتةداء مةن التحقيةق وانتهةاء 
انةةةزال العقةةةاب. وهنةةةاك عةةةدد مةةةن القةةةوانني الوطنيةةةة الةةةا تكةةةر  سةةةوابق جيةةةدة ملدةةةاركة الضةةةحااي يف نظةةةام 
العدالة اجلنائية. وتراعةي هةذه القةوانني مراعةاة خاصةة حقةوق الضةحااي أثنةاء اعاكمةة وبعةدها، مبةا يف تلةك 

لةةةةى الضةةةةحااي. وشةةةةدد مبةةةةدأ التعةةةةويض وإعةةةةادة التنهيةةةة  ورد ا ةةةةق، وتضةةةةمن أن تركةةةةز اعاكمةةةةات غالبةةةةا ع
املدةةةاركني علةةةى دور ا ي ةةةة الةةةا يعمةةة  فيهةةةا يف التعامةةة  مةةةع األجهةةةزة األخةةةرى لنظةةةام القضةةةاء وإنفةةةات  أحةةةد

 القانون وعلى ما جنم من تلك من  ايدة يف حجم التعاون وظلتايل حتسني عم  الدولة ملصلحة الضحااي.
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وطنيةةةةة الراميةةةةة إىل إندةةةةاء هي ةةةةة والحةةةةس املدةةةةاركون وجةةةةود سارسةةةةات سةةةةليمة، مثةةةة  التدةةةةريعات ال 
مسةةؤولة عةةن محايةةة الدةةهود والضةةحااي وتةةوفري األمةةن  ةةم أثنةةاء ايةةع مراحةة  إجةةراءات اعاكمةةة يف القضةةااي 
اجلنائيةةةةة؛ وتلةةةةك مةةةةن أجةةةة  محايةةةةة الدةةةةهود والضةةةةحااي، وكةةةةذلك بدةةةةنن تقةةةةدخل التعةةةةويض  ةةةةم ورد حقهةةةةم 

ةنح مةن دعةم ”خمصصة للضحااي  ومساعدقم. ويف حالة وطنية واحدة، أاند   هي ة وطنية تقرر نوع مةا ميا
 .“أو محاية للضحااي و/أو الدهود، وما إن كان حيق ] م[ التمتع  قوق معينة

وميكةةن أن يكةةون اإلدالء بدةةهادة يف حماكمةةة متعلقةةة بقضةةااي اإلرهةةاب، وفقةةا ملةةا الحظةةه العديةةد  
ا ةةد األد  ’ن الةةدول أن تكةةر  مبةةدأ مةن املدةةاركني، أمةةرا ظلةةم اإلجهةةاد للضةةحااي وقةةد حاولةة  العديةةد مةة

لكن قد يؤد( تطبيق هذا املبدأ إىل إ اق ضرر اثنو( ظلضحااي تنجم عنةه صةدمة جديةدة. ‘. من الضرر
وقةةةد أدركةةة  العديةةةد مةةةن الةةةدول هةةةذا األمةةةر ونفةةةذت تةةةدابري فعالةةةة، مثةةة  االمتنةةةاع عةةةن اسةةةتدعاء الضةةةحااي 

بينما وضةع  دول أخةرى آليةات تسةتخدمها اعةاكم  مايةة للمثول أمام اعكمة أثناء إجراءات اعاكمة. 
 وصون كرامة الضحااي وخصوصياقم وأمنهم.

ويف إحةةةدى الةةةدول األعضةةةاء، حيةةةق للدةةةهود والضةةةحااي ا صةةةول علةةةى عةةةدد مةةةن سةةةب  ا مايةةةة،  
يف تلةةك السةةالمة الدخصةةية وسةةالمة األسةةرة واملمتلكةةةات والتّكةةتم علةةى هةةويتهم وا صةةول علةةى حمةةة   مبةةا
ة جديةةد. والحةةس املدةةاركون أنةةه يف الكثةةري مةةن ا ةةاالت، ميكةةن للضةةحااي أن يتلقةةوا املدةةورة القانونيةةة إقامةة
يابلَّغوا ظنتظام بسري القضية وه( قرار قضةائي يةاتَّخةذ بدةنهنا. وميكةن، ظلتةايل، تةوفري ا مايةة يف ايةع  وأن

 مراح  سري الدعوى.
كةن أن تؤديةه رابطةات الضةحااي يف هةذا الصةدد، كما الحس أحد املداركني الدور ا ةام الةذ( مي 

عةةةن طريةةةق دعةةةم الضةةةحااي أثنةةةاء إجةةةراءات العدالةةةة اجلنائيةةةة وتلةةةك عةةةرب خطةةةا ملةةةرافقتهم والتضةةةامن معهةةةم 
 والتحدل ظلنيابة عنهم.

ورغم تلك، ما  ال  هناك حتدايت قائمة. فالعديد من الدول ر تضع القوانني واألطر املؤسسةية  
يف صميم إجراءات العدالة اجلنائية. وال يزال ضحااي اإلرهاب يانظر إليهم ضمن الدور  الا جتع  الضحااي

التقليةةد( ظعتبةةارهم شةةهود يف الةةدعاوى اجلنائيةةة ولةةيس ظألحةةرى كمجموعةةة فريةةدة مةةن األشةةخاص الةةذين 
حاجةةةةة إىل االبتعةةةةاد ”لةةةةديهم حقةةةةوق واحتياجةةةةات  خاصةةةةة  ةةةةم. كمةةةةا الحةةةةس أحةةةةد املدةةةةاركني أن هنةةةةاك 

. وال حتتةةاا العديةةةد مةةةن التغيةةةريات أو اإلصةةةالحات “الةةةنما وتعزيةةةز إجةةراء حتةةةول أو تغيةةةري ثقةةةايف هةةةذا عةةن
 .موارد مالية كبرية وغالبا ما تتطلب إدخال تغيريات يف املمارسات املؤسسية واإلرادة السياسية فقا إىل
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 اجللسة الثالثة
 تعوي  ضحااي اإلرهاب عف  نعمال اإلرهاب  
ضةةةات موضةةةوعا حساسةةةا ومعقةةةدا، مةةةع وجةةةود تبةةةاين واسةةةع يف املمارسةةةة. ومةةةع يظةةة  تقةةةدخل التعوي 

تلةةةك، جيةةةب أن تكةةةون مبةةةادئ صةةةون الةةةذاكرة والكرامةةةة والعدالةةةة وا قيقةةةة للضةةةحااي حجةةةر الزاويةةةة جلميةةةع 
اإلجةةراءات املتخةةذة لصةةا هم، وال سةةيما فيمةةا يتعلةةق بتقةةدخل التعويضةةات. واتفةةق ايةةع املدةةاركني علةةى أن 

جهةةةود متضةةةافرة ومتواصةةةلة تبةةةذ ا الةةةدول األعضةةةاء مةةةن أجةةة  وضةةةع سةةةب  فعالةةةة لتقةةةدخل  هنةةةاك حاجةةةة إىل
 التعويضات.
ويف التقريةةةر بدةةةنن املبةةةادئ اإلطاريةةةة، حةةةدد املقةةةرر ا ةةةاص وةةةس ف ةةةات خمتلفةةةة مةةةن التعويضةةةات  

واجلةرب النحو الوارد يف املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية ل مم املتحةدة بدةنن ا ةق يف االنتصةاف  على
لضةةةةحااي االنتهاكةةةةات اجلسةةةةيمة للقةةةةانون الةةةةدويل  قةةةةوق اإلنسةةةةان واالنتهاكةةةةات ا طةةةةرية للقةةةةانون الةةةةدويل 

ه وتقةةةةدخل 5ه والرتضةةةية؛ س4ه وإعةةةادة التنهيةةة ؛ س3ه والتعةةةةويض؛ س2ه رد ا ةةةق؛ س1اإلنسةةةا ، وتدةةةم : س
التعويضةةةةةات. ضةةةةةماانت بعةةةةةدم التكةةةةةرار. وبدةةةةةك  أو ضخةةةةةر، تضةةةةةطلع الةةةةةدول األعضةةةةةاء ضليةةةةةات لتقةةةةةدخل 

العديةةةد مةةةن املدةةةاركني الحظةةةوا أن تقةةةدخل التعويضةةةات املاليةةةة، علةةةى وجةةةه ا صةةةوص، يكةةةون عةةةادة  أن بيةةةد
أصةةعب األمةةور بسةةبب افتقةةار العديةةد مةةن الةةدول األعضةةاء إىل املةةوارد وا ليةةات الال مةةة ملةةنح تعةةويض  مةةن

 .نقد(
 

 

احلكومات عف  اإلصباابت كلريا ما تقتصر الرعاية الطبية ةالدعم الفذان تقدم ما ”
عزلبببة ةصبببم ف  إ تفبببزم م  البدنيبببة، ةيسبببتمر العديبببد مبببن الضبببحااي يف املعببباانة يف

احتياجببات طبيببة كبببريةف ةحببم ا ن لببيب .لببدينا  جببرامر  عببامة  هيببل مناابببة ة ن 
جزلا مما نقوم ج  هو جذل حماةؤت ةصيا ة ايااات نعرض ا عفب  نج بزة احلكومبة 

 ف“ةضً جرامر  عامة  هيل مناابة التوريعية كل تتمكن من
 

 السيد  ْليدوم موؤما
 املدير ظلنيابة ملنظمة ضحااي اإلرهاب، كينيا

 
وقةةةدم املدةةةاركون منظةةةورات وطنيةةةة خمتلفةةةة إللقةةةاء الضةةةوء علةةةى الةةةنهج املتنوعةةةة الةةةا تتبعهةةةا الةةةدول  

هةةذه املنظةةورات الوطنيةةة األعضةةاء والصةةعوظت الةةا تعرتضةةها يف إندةةاء آليةةات انتصةةاف مسةةتدامة. و لةة  
عةةةةةددا مةةةةةةن املمارسةةةةةات السةةةةةةليمة، مثةةةةة  سةةةةةةب  ميكةةةةةةن للتعويضةةةةةات أن تدةةةةةةك  مبوجبهةةةةةا جةةةةةةزءا ال يتجةةةةةةزأ 

مفاوضةةةةةات السةةةةةالم؛ وقةةةةةوانني معنيةةةةةة بضةةةةةحااي اإلرهةةةةةاب تدةةةةةم  تقةةةةةدخل التعويضةةةةةات  ةةةةةم؛ و لةةةةة   مةةةةةن
 “الطةابع الفةةرد(إلضةةفاء ”املمارسةةات السةليمة أيضةةا مثةاال علةةى هنةج تتبعةةه إحةدى الةةدول األعضةاء  هةذه

علةى احتياجةات الضةحااي كةي ياعامتة  كة  ضةحية علةى حةدة. وتقةدم دولةة واحةدة تعويضةات علةى أسةا  
 موعة من املعايري الا تدم  عددا من الو ارات، مبةا فيهةا و ارة الرعايةة االجتماعيةة وو ارة الصةحة العامةة 

تضةةطلع  ةةا ااعةةات ا تمةةع املةةد  بدةةنن  وو ارة الداخليةةة. وأكةةد عةةدد مةةن املدةةاركني أويةةة األندةةطة الةةا
التعويضات، وعلى سبي  املثال، تقدم العديد من املنظمات دعما معنواي وماليا، وال سيما املنظمةات الةا 
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ترتأسةةةةةها األرامةةةةة ، كمةةةةةا تقةةةةةدم الةةةةةدعم يف  ةةةةةال التةةةةةدريب وإجيةةةةةاد فةةةةةرص العمةةةةة . واتفةةةةةق ايةةةةةع املدةةةةةاركني 
ساسةي للنجةاح يف ضةمان تلبيةة احتياجةات الضةحااي بطريقةة شةاملة مداركة ا تمع املد  عام  أ أن على

 ولتدجيع النهو  ظلتفاع  بني الو ارات ا كومية وااعات الضحااي.
كمةا اتفةق ايةةع املدةاركني علةةى وجةوب بقةةاء الضةحااي يف صةةميم العمليةة، وعلةةى أويةة إشةةراكهم  

 على الصعيد اعلي والوطين واإلقليمي والدويل.
تعتمةةد مراعةةاة احتياجةةات الضةةحااي ا اصةةة علةةى السياسةةات ا كوميةةة أيضةةا، ووفقةةا  ومةةع تلةةك، 

الحظةةةه الكثةةري مةةةن املدةةةاركني فةةال بةةةد مةةن بةةةذل جهةةةود متضةةافرة للمسةةةاعدة يف تعزيةةز حقةةةوق الفتيةةةات  ملةةا
والنسةةةةةةةاء واحتياجةةةةةةةاقن. ودفةةةةةةةع عجةةةةةةةز الةةةةةةةدول عةةةةةةةن تلبيةةةةةةةة احتياجةةةةةةةات الضةةةةةةةحااي علةةةةةةةى النحةةةةةةةو املالئةةةةةةةم 

مع املد  إىل إجراء  ول لزايدة استعداد ا كومات لصياغة سياسات مناسبة بدنن منظمات ا ت بعض
ضةةةةحااي اإلرهةةةةاب وألجلهةةةةم. وال ميكةةةةن للسياسةةةةات العامةةةةة أن تنظةةةةر إىل األجةةةة  القصةةةةري، وعلةةةةى الةةةةرغم 

ةدَّد العةالا إلطة من ار ا اجة القائمة لتوفري رعاية طارئة قصرية األج ، فال ميكن حتقيةق أ( شةيء مةا ر ميا
 مين أطةول يتةيح االعتنةاء ظألضةرار النفسةية أيضةا. ويكتسةي تلةك أويةة خاصةة ألن احتياجةات الضةحااي 
ومعةةاانقم فريةةةدة لكةةة  ضةةحية مةةةن الضةةةحااي، وهةةةو مةةا مةةةن شةةةننه أن يةةةؤثر يف نةةوع التعةةةويض الةةةال م لتوليةةةد 

حااي خمتلفةة وفريةدة، ملحول وقادر على إحدال التغيري يف حياقم. ورغم التسليم هن احتياجات الضة أثر
فمن الصحيح أيضا أن الكثري من االحتياجات متماثلة عموما من حيت ف اقا، مث  ا اجة إىل ا صول 
علةةةى فةةةرص العمةةة  والسةةةكن والتعلةةةيم والةةةدعم النفسةةةي االجتمةةةاعي. واتفةةةق املدةةةاركون علةةةى وجةةةوب تلبيةةةة 

 االحتياجات األساسية، مبا فيها الدعم الطيب والتعويضي.
دت ا كومةةةةات علةةةةى تقةةةةدخل دعةةةةم قصةةةةري األجةةة  لضةةةةحااي اإلرهةةةةاب، أيخةةةةذ عةةةةادة شةةةةك  واعتةةةا 

نفسةةةي اجتمةةةاعي. بيةةةد أنةةةه مبجةةةرد أن تادةةةفى اإلصةةةاظت البدنيةةةة، ياةةةرتك العديةةةد مةةةن الضةةةحااي بةةةدون  دعةةةم
ويعةةةةانون يف عزلةةةةة وصةةةةم . و سةةةةب طبيعةةةةة اإلصةةةةاظت، يتطلةةةةب الضةةةةحااي يف كثةةةةري مةةةةن األحيةةةةان  دعةةةةم

لكةةةن غيةةةاب خطةةةة مكرسةةةة للةةةدعم الطةةةيب غالبةةةا مةةةا يعةةةين أهنةةةم يارتكةةةون دون عةةةالا احتياجةةةات طبيةةةة كبةةةرية 
األجةةة  الطويةةة . وكمثةةةال علةةةى تلةةةك، وضةةةع  إحةةةدى الةةةدول األعضةةةاء نظامةةةا فعةةةاال للتنهةةةب ملعاجلةةةة  يف

كةةن للضةةحااي ارتيةةاد مراكةةز إعةةادة التنهيةة  املوجةةودة يف املراكةةز  حةةاالت الصةةحة العقليةةة  ةةاان للضةةحااي. وميا
يات املتخصصةةة يف الصةةحة العقليةةة. وفضةال عةةن تلةةك، بعةةد تّلقةي العةةالا األويل، ميكةةنهم أيضةةا واملستدةف

متابعةةة العةةالا يف املنةةزل. واتفةةق املدةةاركون علةةى أن إجةةراءات التعةةويض ميكةةن أن تكةةون علةةى مسةةتويني: 
ماعةةةات فةةرد( واةةاعي، حيةةت  تتصةةدى مةةن ل ل ضةةةرار الةةا  لفهةةا النزاعةةات يف ا تمعةةات اعليةةة واجل

االجتماعيةةةة والسياسةةةية. وعلةةةى وجةةةه ا صةةةوص، اتفةةةق اجلميةةةع علةةةى ضةةةرورة تقةةةدخل ايةةةع أشةةةكال الةةةدعم 
 الضحااي الثانويني، مبن فيهم أفراد أسر الضحااي الرئيسيني. إىل

ونوقدةةةة  مسةةةةنلة صةةةةناديق التعويضةةةةات مناقدةةةةة مستفيضةةةةة ألهنةةةةا ال تةةةةزال تدةةةةك  مسةةةةنلة مثةةةةرية  
ل. إت تواجةةه الكثةةري مةةن األسةةر املتةةنثرة ظإلرهةةاب مدةةاك  ماليةةة خطةةرية للجةةدل ظلنسةةبة للعديةةد مةةن الةةدو 

جدا ألهنا تتحم  عبء متوي  متابعة العالا، ويدم  تلك غالبا الدعم النفسي، ألفراد األسرة املتضررين 
 جمةةة إرهابيةةةة. وأوضةةةح  إحةةةدى الةةةدول األعضةةةاء الطريقةةةة الةةةا تةةةدعم  ةةةا ضةةةحااي اإلرهةةةاب عةةةرب تلبيةةةة 

االقتصةةةةادية والتعويضةةةةةية ألسةةةةرهم وتكةةةةةرت أن التعةةةةويض ياقسَّةةةةم إىل ف ةةةةةات خمتلفةةةةة، تدةةةةةم   االحتياجةةةةات
األضةةرار البدنيةةة واألضةةرار الةةا تلحةةق ظملمتلكةةات واألضةةرار املاديةةة، ظإلضةةافة إىل تةةوفري بةةرامج اجتماعيةةة 

 وبرامج تويفيف.
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التعةويض بعةد إمتةام ومن أج  ا صول على تعويض ما، يتعني على الضحااي غالبا انتظةار تّلقةي  
اإلجةةةراءات املدنيةةةةة أو بصةةةةفتهم طرفةةةا يف اإلجةةةةراءات اجلنائيةةةةة، وتفتقةةةةر الةةةدول يف أحيةةةةان كثةةةةرية إىل املةةةةوارد 
الال مة لدفع هذه التعويضات. وكما الحس أحد املداركني، فان السبي  الوحيةد للحصةول علةى التعةويض 

تةةةنجح بسةةةبب انعةةةدام رغبةةةة نظةةةام العدالةةةة  هةةةو اللجةةةوء إىل اعةةةاكم، وهةةةي إجةةةراءات طويلةةةة ومعقةةةدة قلمةةةا
االستماع إىل قضااي املطالبة ظلتعةويض. ورغةم إقةرار القةانون يف بعةض ا ةاالت آليةات لةدعم الضةحااي،  يف

مث  صندوق التعويضات، فان نق  املوارد يف كثري من األحيان يعةين عجةز الصةندوق عةن دخةول مرحلةة 
ألعضةةةاء، يدةةةم  الضةةةحااي داخةةة  الدولةةةة وخارجهةةةا، إطةةةار التدةةةغي . وأندةةةن تدةةةريع سةةةنته إحةةةدى الةةةدول ا

يقةةةةةةر  قةةةةةةوق الضةةةةةةحااي، مبةةةةةةا يف تلةةةةةةك  قهةةةةةةم يف وضةةةةةةع إطةةةةةةار عمةةةةةة  لةةةةةةناظام التعةةةةةةويض وا صةةةةةةول  عمةةةةةة 
 ا دمات والتعويض وتدعيم مداركة ا تمع املد   دف تعزيز حقوق الضحااي. على
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 اجللسة الرابعة
 مةر الضحااي يف منً التطرأ العنيا  
ةةةة     للةةةة  معةةةةار الةةةةدور الةةةةذ( ميكةةةةن لضةةةةحااي اإلرهةةةةاب أن يةةةةؤدوه يف منةةةةع التطةةةةرف العنيةةةةف جا

اجللسات السابقة، حيت أعةرب مدةاركون كثةريون بقةوة عةن ضةرورة إعطةاء األولويةة القصةوى الحتياجةات 
وحقةةةوق الضةةةحااي وضةةةرورة دعةةةم أول ةةةك الضةةةحااي، وال سةةةيما إتا أاريةةةد  ةةةم أن يضةةةطلعوا بةةةدور أكثةةةر أويةةةة 

دةةةةةر خطةةةةةاب بةةةةةدي   طةةةةةاب التطةةةةةرف العنيةةةةةف. ونبّةةةةةه أحةةةةةد املدةةةةةاركني إىل أنةةةةةه ينبغةةةةةي أال يافةةةةةرت  ن يف
لالخنةةةةراط يف اجلهةةةةود املتعلقةةةةة بندةةةةر ا طةةةةاب املضةةةةاد  طةةةةاب  “كةةةةندوات”الضةةةةحااي سياسةةةةتخدمون  أن

التطةةرف العنيةةف، مةةع االعةةرتاف هن ا ةةال الةةذ( سةةيمار  فيةةه الضةةحااي دورهةةم حيتةةاا إىل أصةةوات كثةةرية  
متلةةؤه. وعةةرّب الكثةةري مةةن املدةةاركني عةةن الفكةةرة نفسةةها، فقصةةروا كالمهةةم علةةى الضةةحااي الةةذين يرغبةةون  كةةي
 أن يصبحوا دعاة للتغيري. يف

ودارت مناقدات بدنن الف ات املختلفة للضةحااي، علةى غةرار مةا طرحةه املقةرر ا ةاص يف تقريةره  
العنيةةةف. وقيةةة  إن الضةةةحااي يف ايةةةع  عةةةن املبةةةادئ اإلطاريةةةة، وبدةةةنن دور هةةةذه الف ةةةات يف منةةةع التطةةةرف

ا ةةاالت يكةةون  ةةم أصةةوات تات مصةةداقية يسةةهمون  ةةا يف النقةةاش الةةدائر بدةةنن ا طةةاب املضةةاد، سةةواء 
أكةةانوا ضةةحااي مباشةةرين أو اثنةةويني أو غةةري مباشةةرين، بدايةةة مةةن النقةةاش حةةول صةةياغة السياسةةات ووصةةوال 

تةةةدخ  بعةةةد وقوعهةةةا، وكمةةةا الحةةةس أحةةةد املدةةةاركني، إىل النقةةةاش حةةةول منةةةع وقةةةوع ا جمةةةات اإلرهابيةةةة وال
املقةةاتلني اإلرهةابيني السةابقني الةذين  رجةةون  “إعةادة إدمةاا”أصةوات الضةحااي تسةهم أيضةةا يف دعةم  فةان

من السجون وحيتاجون إىل من يقنعهم بنبذ الفكر املتطرف. وقي  أيضا إن وجهة النظةر الفريةدة للضةحااي 
اتبية األيديولوجيةة للمتطةرفني، حيةت ميكةن مةن خال ةا تسةليا الضةوء ميكن أن تاستخدم يف تقويض اجل”

. “على التناقضات وفضح التضارب يف املصاحل وإاثرة الدكوك حول استخدام العنف كبةدي  لةه مةا يةربره
وقاد تلةك العديةد مةن املدةاركني إىل االتفةاق علةى ضةرورة مةنح الضةحااي مركةزا خاصةا، لتعزيةز أثةر الرسةائ  

 ا وترسي  مداركتهم يف التصد( النتدار التطرف العنيف.الا يقدموهن
وميكةةن للضةةحااي أن يضةةطلعوا هدوار متنوعةةة بوصةةفهم راسةةال  تو( مصةةداقية. فقةةد وصةةف أحةةد  

حيت ميكنهم أن ميارسوا دورا هاما يف ا فةال علةى سةالم أمةة  “سفراء للسالم”املداركني الضحااي ههنم 
التسةةةاحمية، وإعةةةالء مبةةةدأ التماسةةةك االجتمةةةاعي الةةةذ( يتةةةيح لنةةةا أن  اسةةةتعادة قةةةيم]ان[”مةةةا ووحةةةدقا ويف 

. وتكةةر أن الضةةحااي “نتجةةاو  االنقسةةامات الةةا قةةدد وحةةدة بلةةد]ان[، وغةةر  ثقافةةة السةةالم والتعةةايا فيةةه
ه.  ميكن أيضا أن يؤدوا أدوارا أخرى، مث  دور املعلم والنموتا واملةاْقن ع واملوجّ 

ورابطةةات الضةةحااي يتكلمةةون بوضةةوح ويطرحةةون الرسةةائ  ويعةةربون  وملةةا كةةان الكثةةري مةةن الضةةحااي 
عةةةن آرائهةةةم يف املناقدةةةات الةةةا تةةةدور بدةةةنن ا طةةةاب املضةةةاد، فمةةةن الضةةةرور( ندةةةر الةةةدرو  املستخلصةةةة 
واملمارسةةةات اجليةةةدة،  يةةةةت ميكةةةن جتميةةةةع ا ةةةربات املتعةةةددة اجلوانةةةةب وتعزيةةةز الةةةةدعم املقةةةدم إىل الضةةةةحااي 

 .ة املمارسات اجليدة مع التجارب والسياقات الوطنية األخرىورابطات الضحااي، ومواءم
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 ن م مببببب .ان  الر يسبببببية هبببببل تعبهبببببة نابببببر ضبببببحااي اإلرهببببباب ةموببببباطر م احلبببببزن ”

ففف ةالبببدفا  عبببن إكبببرايت الضبببحاايف ةقبببد اابببتطً.ان  نن ندسبببمً نصبببوات  ةاألاببب 
 “ضحااي اإلرهاب ةحنمل هذه الورحية اجملتمعية من الت مي  ةاؤحتقارف

 السيدة فاطمة الزهرال طويل
 رئيسة املنظمة الوطنية لضحااي اإلرهاب، اجلزائر

 
 

وأشار أحد املداركني إىل أن األندطة الكثرية الا يضطلع  ا الضةحااي يف بلةده، مثة  أندةطتهم  
يف السةةةةةةجون وعةةةةةةرب شةةةةةةبكات التواصةةةةةة  االجتمةةةةةةاعي وعةةةةةةرب املراكةةةةةةز الدينيةةةةةةة والثقافيةةةةةةة واملةةةةةةدار ، وقةةةةةةال 

األندةةةطة أوجةةةدت شةةةبكات مةةةن الندةةةطاء، وهةةةم األشةةةخاص الةةةذين لةةةديهم القةةةدرة علةةةى ا ةةةديت  هةةذه إن
العلن عةن جتةار م  مةا . وميكةن حتفيةز النقةاش ظسةتخدام الدةهادات الةا يةديل  ةا الضةحااي ويةروون  يف

 من خال ا قصصهم سإما مباشرة أو عرب الفيديوه.
الةةا يةةديل  ةةا الضةةحااي،  ةةا أويتهةةا، حيةةت إهنةةا  وهةةذه األندةةطة الوقائيةةة، مةةن قبيةة  الدةةهادات 

تاظهةر أن آاثر اإلرهةةاب متتةد إىل خمتلةةف األشةخاص والةةدايانت وأن الرسةائ  الةةا يوجههةا الضةةحااي يكةةون 
 ا صةدى عةاملي. وحتةرك قصة  الضةحااي مدةاعر السةامعني، وتبةني الدراسةات أن اسةتخدام العواطةف يف 

أجةةزاء املةة ، سةةا يضةةفي علةةى هةةذه القصةة  مزيةةدا مةةن الصةةدى  روايةةة القصةة  يةةؤد( إىل تندةةيا خمتلةةف
 .والتنثري

وتتسم املداخالت عرب الفيديو، الةا متكةن الضةحااي مةن سةرد قصصةهم، بفعاليةة خاصةة، وميكةن  
أن تاستخدم بطرق متنوعة، وتلك مثال من خالل شبكات التواص  االجتماعي. ويفيد هةذا الةنهج بوجةه 

ئمةةةةا قةةةةةادرا علةةةةةى أن حيضةةةةةر إىل قاعةةةةة در  أو خماطبةةةةةة سةةةةةجناء. ورغةةةةةم خةةةةاص ألن الضةةةةةحية ال يكةةةةةون دا
 ميكن التقلي  من أوية هذه الدهادات، فال يزال التفاع  املباشر هو الوسيلة األكثر فعالية. ال أنه

وأكةةد سثةة  إحةةدى الةةدول األعضةةاء أن أحةةد أهةةم السةةب  ملنةةع وقةةع اإلرهةةاب هةةو إقامةةة النصةةب  
إت حتكةةي هةةذه النصةةب بطريقتهةةا ا اصةةة عمةةا ميكةةن  -ظلضةةحااي وحتةةرتم كةةرامتهم التذكاريةةة، الةةا حتتفةةي 

حيةةدل عنةةدما يقةةع األبةةرايء ضةةحية للهجمةةات اإلرهابيةةة. وقةةال إن هةةذه النصةةب التذكاريةةة تعةةد مبثابةةة  أن
رسةةةائ  مرئيةةةة للتةةةذكري ظمللسةةةي الةةةا حلةةة  هان  كثةةةريين ومتثةةة  يف حةةةد تاقةةةا رمةةةزا لتةةةذكري أول ةةةك الةةةذين 

 ن على الطريق املؤد( إىل التددد والتطرف العنيف بعواقب أفعا م.يسريو 
وكيةةف ميكةةةن للضةةةحااي أن يتعةةافوا مةةةن الصةةةدمة ظلدةةةك  املناسةةب وأن يكونةةةوا يف الوقةةة  نفسةةةه  

جزءا ال يتجزأ من أندطة مكافحة اإلرهاب الا تضةطلع  ةا الةدولي فةيمكن  ةذه األندةطة، الةا تنطةو( 
منسةةةةاته وقيامةةةةه بروايةةةةة قصةةةةته وبلةةةةورة اجلانةةةةب اإلنسةةةةا   اثر ا جمةةةةات  علةةةةى تكلةةةةم الضةةةةحية علنةةةةا عةةةةن

اإلرهابيةةة، أن تةةؤخر طةةي صةةفحة املنسةةاة إىل مةةا ال هنايةةة. وعنةةدما يدةةرع ضةةحااي اإلرهةةاب يف االضةةطالع 
بدور يف منع التطرف العنيف، فاهنم يواجهةون حتةدايت جديةدة، مبةا يف تلةك املسةائ  املتعلقةة ظ صوصةية 

ويلجةةةن بعةةةةض الضةةةحااي إلعةةةادة روايةةةةة قصصةةةهم كوسةةةيلة لتخفيةةةةف الصةةةدمة يف الوقةةة  الةةةةذ(  والسةةةالمة.
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يضةةطرون فيةةه إىل التعةةايا والتعامةة  مةةع حةةزهنم يوميةةا، وهةةذا أمةةر ال ميكةةن االسةةتهانة هويتةةه. وكمةةا الحةةس 
ة، أحةةد املدةةاركني، فةةان هويةةة الضةةحااي ال ميكةةن أن تدةةكلها متامةةا الصةةدمة الةةا مةةروا  ةةا يف  ظةةة واحةةد

مكافحةةةة اإلرهةةةاب  ريةةةةت يف أ( وقةةة  مةةةن أجةةة  ‘ منةةةرب’ينبغةةةي أن يكونةةةوا قةةةادرين علةةةى ا ةةةروا مةةةن  بةةة 
 است ناف حياقم الطبيعية.

الضةةحااي كرمةةز  “اسةةتخدام”وتكةةرر خةةالل املةةؤمتر التسةةاكل عةةن الكيفيةةة الةةا ميكةةن  ةةا تفةةاد(  
ن أهةةةةم جوانةةةةب هةةةةذا املوضةةةةوع وتفةةةةاد( تعريضةةةةهم لويةةةةذاء مةةةةرة أخةةةةرى. وكمةةةةا أشةةةةار أحةةةةد املدةةةةاركني، فةةةةا

متكني الضحااي من تقدخل شيء مفيد للمجتمع واحرتام حقوقهم واحتياجاقم يف الوق  نفسه. وأشار  هو
بعض املداركني إىل أن مداركة الضحااي بدك  شخصي وندا تساعدهم يف التعايف من الصةدمة. ورأى 

مةن ثةالل خطةوات، حيةت تقةودهم ا طةوة أحد املداركني أن الكثري مةن الضةحااي ميةر عةرب عمليةة تتةنلف 
النهائيةةةة إىل االخنةةةراط يف أعمةةةال الةةةدعوة أو توجيةةةه الرسةةةائ  املضةةةادة  سةةةب طبيعةةةتهم الدخصةةةية، وهةةةذه 

حاجةةةةةة الضةةةةةحااي إىل اسةةةةةتعادة إنسةةةةةانيهم. فةةةةةاهنم حيتةةةةةاجون إىل اسةةةةةرتداد مدةةةةةاعرهم ‘ 1’ا طةةةةةوات هةةةةةي: 
مةةةات إرهابيةةةة وهةةةم أبةةةرايء واسةةةتاغلوا يف توجيةةةه ضةةةربة اإلنسةةةانية، الةةةا جةةةردوا منهةةةا عنةةةدما وقعةةةوا فريسةةةة  ج

حاجةةة الضةةحااي إىل اسةةتعادة مدةةاعر املواطنةةة وسارسةةتهم جلميةةع ا قةةوق املرتبطةةة بةةذلك؛ ‘ 2’لونسةةانية؛ 
اسةةتعادة إحسةةا ]ان[ ظلكرامةةة واسةةتخدام ”حتةةول الضةةحااي إىل انشةةطني، ملةةن أراد مةةنهم تلةةك، أ( ‘ 3’

. وميكةةةةن  ةةةةذه ا طةةةةوة أيضةةةةةا “[  ةةةةةا بطريقةةةةة إجيابيةةةةة لصةةةةاحل ا تمةةةةةعالصةةةةدمات والتجةةةةارب الةةةةا مةةةةرر]ان
تساعد الضحااي على أن يتعافوا من الصدمة ويواصلوا حياقم بكرامة وعةزة وينزعةوا عةن أنفسةهم عبةاءة  أن

 الضحية الا ميكن أن تادثّ ر الكثريين منهم.
الضةحااي ولتقةدخل الةدعم الفةرد( وغالبةا مةا تاؤسةس رابطةات الضةحااي للتوعيةة ظعةن الةا يعيدةها  

الكامةةةةةة   ةةةةةةم، علةةةةةةى املسةةةةةةتويني النفسةةةةةةي واملةةةةةةاد( كليهمةةةةةةا، علةةةةةةى املةةةةةةدى القصةةةةةةري واملتوسةةةةةةا والطويةةةةةة . 
الكثةةري مةةن هةةذه الرابطةةات يةةؤد( دورا حامسةةا يف الةةتمكن مةةن ا ةةديت ظسةةم الضةةحااي، والتعريةةف  أن غةةري
هي تؤد( دورا حامسا يف الةدفاع عةن حقةوقهم أصا م من أسى وحزن عرب منابر أوسع نطاقا، ومن لّ ف مبا

وتاكةةراقم. فهةةذه الرابطةةات تعةةد منةةابر ظلغةةة األويةةة إلمسةةاع أصةةوات الضةةحااي، فهةةي  تسةةتخدم الكلمةةات 
املؤثرة الا ينطق  ا األشخاص الذين يعيدون بناء أنفسهم ، وقةد مكنة  الضةحااي مةن فةتح ا ةال الةال م 

على قةدم املسةاواة مةع غةريهم ومةن الزاويةة ا اصةة بكة  مةنهم، مةن أجة   ملناقدة التحدايت الا يواجهوهنا
لكةةةي يتسةةة   -حتةةةد( اإلرهةةةاب والتطةةةرف العنيةةةف. و ةةةذا السةةةبب يظةةة  مةةةن املهةةةم تعزيةةةز هةةةذه الرابطةةةات 

 .تتضامن مع الضحااي وتدعمهم وتوفر  م املنابر الا متكنهم من إيصال أصواقم أن  ا
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 مالحظات ختامية
يد إيفةةان شةةيمونوفيتا، األمةةني العةةام املسةةاعد  قةةوق اإلنسةةان، املةةؤمتر رمسيةةا ظلتنكيةةد اختةةتم السةة 

علةى أن العةار مةا  ال يتكبةد التكلفةة البدةرية لورهةةاب يف شةىت أ ائةه وأن ضةحااي اإلرهةاب، مبةا يف تلةةك 
هةةي نفسةةها  أفةةراد أسةةرهم، مةةا  الةةوا يعةةانون مةةن صةةدمات قاسةةية. وأشةةار إىل أن أسةةرة األمةةم املتحةةدة عانةة 

من ا اثر املدمرة ألعمال العنف هذه، وظلتايل فهي تقف موقفا متعاطفا مع النةاجني وأسةرهم ألهنةا تفهةم 
 ا اثر الا يعانون منها من جراء هذه األعمال الفظيعة، مبا فيها املعاانة الا تال مهم على املدى الطوي .

ما اسةةتمراره يف التوعيةةة  قةةوق الضةةحااي، ورحةب السةةيد سةةيمونوفيتا بطةةابع هةةذا املةةؤمتر، وال سةةي 
الةةةذين يعةةةانون مةةةن التجاهةةة  والتهمةةةيا يف الغالةةةب. ولةةة ن كانةةة  حقةةةوق الضةةةحااي حتظةةةى حاليةةةا ظهتمةةةام 
متزايةةد، فهنةةاك العديةةةد مةةن الثغةةةرات القانونيةةة الةةةا يتعةةني سةةدها واالحتياجةةةات الةةا ينبغةةةي تلبيتهةةا لتقليةةة  

لةةدويل أن يقةةدم للضةةحااي الةةدعم القةةانو  والنفسةةي والبةةد  واملةةايل، معةةاانة الضةةحااي. ويتعةةني علةةى ا تمةةع ا
 .ويتعني عليه أن يغر  ثقافة االحرتام والكرامة

 
 

يف ضبببول اطبببة عمبببل األمبببمي العبببام ملنبببً التطبببرأ العنيبببا البببذا يكبببن نن ”
ةهببل اطببة توببدم عفبب  نمهيببة معاجلببة ناببباب هببذا  -يفضببل    اإلرهبباب 

فبببان املؤاسبببات  - “ً بببامل لكبببل اجملتمببب” النبببو  مبببن العنبببا ةفقبببا لبببن ر
تتواصبل مبً ييبً الضبحااي  احلكومية عف  ييً املسبتوايت يتعبمي عفي با نن

ةنن ؤ تكتفل أبن توفر حم املناجر اليت تتيح حم نن حيكوا جتبارمم لخابرين، 
جل نن تستمً عن كلب حبذه التمبارب ةنن  ابذها يف احلسببان عنبد ةضبً 

 ف“الرامية ملنً حدةث املزيد من العناالسيااات ةالتداجري 
 

 السيد  يفان ييمونوفيت 
 األمني العام املساعد  قوق اإلنسان 
 

ومةةةن األويةةةة مبكةةةان االعةةةرتاف ظألثةةةر الةةةذ( يقةةةع علةةةى الضةةةحااي عةةةن كةةة  مةةةن العمةةة  اإلرهةةةا   
ظ ةةات  موعةةة  األصةةلي، وعةةن تةةدابري مكافحةةة اإلرهةةاب الةةا يةةتم ا اتهةةا يف أعقابةةه. وميكةةن حتقيةةق تلةةك

تةةةدابري، منهةةةةا  ةةةرد اإلقةةةةرار هن الدةةةخ  وأسةةةةرته تعرضةةةوا لويةةةةذاء وأصةةةبحوا ضةةةةحااي، واألهةةةم مةةةةن تلةةةةك 
متكينهم من اللجوء إىل العدالة ووسائ  االنتصاف الفعالة، وإىل طائفة كاملة من خدمات الدعم. وينبغي 

وينبغةةةي للمجتمةةةةع الةةةدويل أن يةةةةدعم تبةةةادل املعلومةةةات بدةةةةنن املمارسةةةات اجليةةةةدة يف هةةةذه ا ةةةاالت كلهةةةةا 
 البلدان األكثر تضررا من اإلرهاب.

ةنح الضةحااي الفرصةة لكةي يدةاركوا بفعاليةة يف الةدعاوى القضةائية وغريهةا مةن آليةةات   وجيةب أن ميا
املسةةةاءلة وأن يعةةةربوا عةةةن آرائهةةةم فيهةةةا. وجيةةةب محايةةةة الضةةةحااي الةةةذين  تةةةارون املدةةةاركة يف هةةةذه ا ليةةةات 

نتقةةام والتةةدخ  التعسةةفي، وجيةةب كةةذلك احةةرتام حقهةةم يف ا فةةال علةةى خصوصةةيتهم. التخويةةف واال مةةن
وميثةة  إمسةةاع صةةوت ضةةحااي اإلرهةةاب أحةةد اجلوانةةب ا امةةة يف االسةةرتاتيجيات الوقائيةةة. وينبغةةي االسةةتماع 
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أصوات طائفة أوسةع مةن النةا  الةذين عةانوا بسةبب اإلرهةاب عمومةا، علةى أن يكةون تلةك برضةاهم.  إىل
صةةوات تعةةد مبثابةةة شةةهادات قويةةة علةةى أخطةةر الظةةواهر وأكثرهةةا داللةةة يف عصةةران، وهةةي اصةةوات فهةةذه األ

جةةةةديرة ظالسةةةةتماع إليهةةةةا واحرتامهةةةةا ومحايتهةةةةا. كمةةةةا أن هةةةةؤالء الضةةةةحااي هةةةةم األشةةةةد إقناعةةةةا، مةةةةن املنظةةةةور 
األخالقةةةةةي، يف الةةةةةدعوة إىل محايةةةةةة حقةةةةةوق اإلنسةةةةةان يف سةةةةةياق مكافحةةةةةة اإلرهةةةةةاب، وأصةةةةةواقم ستسةةةةةاعد 

 كسر ا لقة املفرغة من العنف واإليذاء. على
وانتقةةة  السةةةيد سةةةيمونوفيتا إىل ا ةةةديت عةةةن خطةةةة عمةةة  األمةةةني العةةةام ملنةةةع التطةةةرف العنيةةةف،  

فدةةدد علةةى أنةةه لةةن يتسةة  للةةدول إنصةةاف الضةةحااي إال إت احرتمةة  التزاماقةةا القانونيةةة الدوليةةة ووضةةع  
 حقوق الضحااي ومصا هم يف صميم ك  إجراء تتخذه.

لكةةي يتسةة  إجيةةاد  تمةةع ‘ 1’وظختصةةار، طةةرح السةةيد سةةيمونوفيتا أربةةع نقةةاط رئيسةةية، هةةي:  
خةةال مةةةن اإلرهةةاب، جيةةةب أن تتسةةةم تةةدابري مكافحةةةة اإلرهةةاب الفعالةةةة ظلطةةةابع الدةةمويل والكلةةةي،  يةةةت 

اقةا جيةب علةى الةدول أن تواصة  الوفةاء ظلتزام‘ 2’تعةا  كافةة الظةروف الةا تفضةي إىل انتدةار اإلرهةاب؛ 
جيةةةةب االسةةةةتماع ‘ 3’الوطنيةةةةة والدوليةةةةة املتعلقةةةةة ظحةةةةرتام حقةةةةوق اإلنسةةةةان يف سةةةةياق مكافحةةةةة اإلرهةةةةاب؛ 

لكةةةةي يتسةةةة  القضةةةةاء علةةةةى اإلرهةةةةاب والتطةةةةرف العنيةةةةف، ينبغةةةةي ‘ 4’أصةةةةوات الضةةةةحااي واحرتامهةةةةا؛  إىل
جةةا شةةاملة قائمةةة علةةى ا قةةوق يف كةة  مةةا تضةةطلع بةةه مةةن جهةةود ملكافحةةة ا أن إلرهةةاب. تعتمةةد الةةدول هنا

وخل  السيد سيمونوفيتا إىل أن أفض  طريقةة ميكننةا  ةا أن خنةدم ضةحااي اإلرهةاب هةي أن نانهةي دورة 
 العنف ا الية الا تدخل اإلرهاب وأن مننع بفعالية ندوء اإلرهاب من األسا .

 وكمةةا تؤكةةد خطةةة عمةة  األمةةني العةةام، فلةةن يتسةة  لنةةا التحةةرك صةةوب الوقايةةة الفعالةةة إال ظعتمةةاد 
هنةةةج شةةةام  يراعةةةي حقةةةوق اإلنسةةةان أثنةةةاء االضةةةطالع ههةةةود مكافحةةةة اإلرهةةةاب كلهةةةا. وينبغةةةي للسةةةلطة 

 .املعنوية لضحااي اإلرهاب أن تقود مسريتنا على هذا الدرب
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 اامتة

أاتح مةةؤمتر األمةةم املتحةةدة بدةةنن حقةةوق اإلنسةةان لضةةحااي اإلرهةةاب فرصةةة فريةةدة لتنةةاول حقةةوق  
عةاملي، ضةم رابطةات للضةحااي وخةرباء وأكةادمييني ودوال أعضةاء ومؤسسةات مةن ضحااي اإلرهةاب يف منةرب 

ا تمع املد  مةن أجة  تبةادل ا ةربات واملمارسةات اجليةدة. ورّكةزت املناقدةات علةى ا اجةة إىل اتبةاع هنةج 
متعةةدد التخصصةةات واألبعةةاد لتعزيةةز حقةةوق الضةةحااي. وإن كةةان هةةذا سةةيتطلب تغيةةريا كبةةريا علةةى املسةةتوى 

فيةةذ(، فمةةن املسةةلَّم بةةه أنةةه  ةةة حاجةةة إىل حةةدول حتةةول يف الثقافةةة واملواقةةف أيضةةا مةةن جانةةب الةةدول التن
 األعضاء لكي يتس  التنفيذ ه( قدر من الفعالية.

وميث  مؤمتر األمم املتحدة بدنن حقةوق اإلنسةان لضةحااي اإلرهةاب اسةتمرارا اللتةزام األمةني العةام  
 ة للمضي قدما ظ وار دعما لضحااي اإلرهاب.جتاه ضحااي اإلرهاب وقد أاتح فرص

وحتققةة  ثالثةةة أهةةداف رئيسةةية مةةن خةةالل املةةؤمتر. أوال، فقةةد متكةةن املةةؤمتر مةةن تسةةليا الضةةوء  
علةةةى ضةةةرورة كفالةةةة متحةةةور جهةةةود الةةةدول األعضةةةاء يف  ةةةال مكافحةةةة اإلرهةةةاب ومنةةةع انتدةةةار التطةةةرف 

مةةة الضةةةحااي وسةةالمتهم، سةةا يثبةة  تضةةةامن العنيةةف حةةول الضةةحااي، ومواصةةلة هةةةذه اجلهةةود  مايةةة كرا
 ا تمع الدويل مع الضحااي.

واثنيةةا، فقةةد  اد الةةوعي، وشةةك  تلةةك أساسةةا للمناقدةةة، بدةةنن ضةةرورة كفالةةة حةةق الضةةحااي يف  
ا يةةةةاة، وبدةةةةنن التمسةةةةك  قةةةةوقهم يف نظةةةةم العدالةةةةة اجلنائيةةةةة والتعويضةةةةات ومحايتهةةةةا. ومةةةةن خةةةةالل هةةةةذه 

 طنية وإقليمية ودولية على أسا  طوي  األج  لدعم ضحااي اإلرهاب.املناقدات، ميكن بذل جهود و 
واثلثةةا، جيسةةد املةةؤمتر اهتمةةام الةةدول األعضةةاء املتزايةةد بضةةحااي اإلرهةةاب، وحيةةت الةةدول األعضةةاء  

علةةةى مواصةةةلة إبةةةرا  الةةةدور ا ةةةام الةةةذ( يضةةةطلع بةةةه الضةةةحااي يف ايةةةع اسةةةرتاتيجيات مكافحةةةة اإلرهةةةاب، 
ة عنةةد مناقدةةة قةةرار االسةةتعرا  ا ةةامس املقبةة  لالسةةرتاتيجية العامليةةة ملكافحةةة ومراعةةاة تلةةك بصةةفة خاصةة

اإلرهةةاب. وأبةةر  املةةؤمتر أيضةةا الةةدور ا ةةام الةةذ( يؤديةةه ضةةحااي اإلرهةةاب يف خطةةة عمةة  األمةةني العةةام ملنةةع 
التطةةةرف العنيةةةف، وأبةةةر  أن تقةةةدخل الةةةدعم إىل الضةةةحااي واالسةةةتماع إلةةةيهم وإبةةةداء التضةةةامن معهةةةم عنصةةةر 

 ساسي يف االلتزام العاملي مبكافحة اإلرهاب ومنع انتدار التطرف العنيف.أ
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 توصياتال
 

 على الصعيد العاملي
مةةةةْنح ضةةةةحااي اإلرهةةةةاب مركةةةةزا خاصةةةةا، ويفضةةةة  أن يكةةةةون تلةةةةك مةةةةن خةةةةالل صةةةةك دويل يقةةةةّر  • 

 ظحتياجاقم وحقوقهم.
مةةةن النسةةةاء، لضةةةمان دعةةةم رابطةةةات ضةةةحااي اإلرهةةةاب، هسةةةاليب منهةةةا دعةةةم رابطةةةات الضةةةحااي  • 

مدةةةاركتها الكاملةةةة يف اجلهةةةود املبذولةةةة علةةةى الصةةةعيد الةةةدويل واإلقليمةةةي والةةةوطين مةةةن أجةةة  منةةةع 
 انتدار التطرف العنيف وكفالة احرتام حقوقه الضحااي وأصواقم.

وضةةع سارسةةات سةةليمة لةةدعم ضةةحااي اإلرهةةاب يف إجةةراءات العدالةةة اجلنائيةةة وتباد ةةا مةةع الةةدول  • 
 إلقليمية والدولية.واملنظمات ا

إندةةةةةاء آليةةةةةات للتعةةةةةويض ورد ا قةةةةةوق  ةةةةةدف مسةةةةةاعدة ضةةةةةحااي اإلرهةةةةةاب يف األجةةةةة  القصةةةةةري  • 
واملتوسةةةةةةا والطويةةةةةة ، مبةةةةةةا يف تلةةةةةةك مسةةةةةةاعدقم يف ا صةةةةةةول علةةةةةةى االحتياجةةةةةةات االجتماعيةةةةةةة 

 األساسية، وفرص العم ، وما إىل تلك.
تعمةة  بدةةك  كامةةة  إلندةةاء نظةةم مناسةةةبة تقةةدخل الةةدعم إىل الةةدول الةةةا ال تتةةوافر لةةديها هياكةةة   • 

للجةةرب، مبةةا يف تلةةك وضةةع بةةرامج سةةليمة إلعةةادة التنهيةة ، تكةةون قةةادرة علةةى أداء عملهةةا بدةةك   
 كام  ومزوَّدة ظملوارد املالئمة.

 
 على الصعيد اإلقليمي

وضةةةع مبةةةادئ توجيهيةةةة لةةةدعم ضةةةحااي اإلرهةةةاب الةةةذين يرغبةةةون يف املدةةةاركة يف ا طةةةاب املضةةةاد  • 
 عدم الني  من سالمتهم وتعافيهم.لضمان 

تطةةةةوير وتعزيةةةةز مهةةةةارات توجيةةةةه رسةةةةائ  ا طةةةةاب املضةةةةاد لةةةةدى الضةةةةحااي، عةةةةن طريةةةةق التةةةةدريب  • 
واملسةةاعدة يف  ةةال بنةةاء القةةدرات، ووضةةع اسةةرتاتيجيات فعالةةة وطويلةةة األجةة  للتواصةة  يف هةةذا 

 ا ال.
د  واملنظمةات غةةري ا كوميةة الةةا إجةراء  ةةول مبدةاركة ضةةحااي اإلرهةاب و موعةةات ا تمةع املةة • 

تةةةةةدعم ضةةةةةحااي اإلرهةةةةةاب، لتجميةةةةةع البيةةةةةاانت عةةةةةن احتياجةةةةةات الضةةةةةحااي اعةةةةةددة، مةةةةةع مراعةةةةةاة 
احتياجةةةةات النسةةةةاء والفتيةةةةات بصةةةةفة خاصةةةةة، وال سةةةةيما ضةةةةحااي العنةةةةف اجلنسةةةةي علةةةةى أيةةةةد( 
ية اجلماعةةات اإلرهابيةةة، مةةن أجةة  وضةةع وترسةةي  آليةةات لةةرد ا قةةوق وصةةياغة توصةةيات سياسةةات

 سليمة تات صلة ظحتياجاقم يف األج  القصري واملتوسا والطوي .
 

 على الصعيد الوطين
إقةرار حقةةوق الضةةحااي وتعميمهةةا يف التةةدابري الةةا تتخةذها الةةدول ملكافحةةة اإلرهةةاب والتنكةةد مةةن  • 

 أن تظةة  ايةةع اجلهةةود الةةا تبةةذ ا الةةدول األعضةةاء والةةنةاهاج الةةا تتبعهةةا يف هةةذا الصةةدد متمحةةورة
 حول الضحااي.
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وضةةةع وترسةةةي   موعةةةات مةةةن املةةةوارد لفائةةةدة ا تمعةةةات املتضةةةررة مةةةن اإلرهةةةاب والتطةةةرف العنيةةةف،  • 
تتضةةمن معلومةةات عةةن كيفيةةةة التعامةة  مةةع ا جمةةةات اإلرهابيةةة فضةةال عةةةن تقةةدخل إرشةةادات بدةةةنن 

 هجوم إرها .املمارسات اجليدة للمجتمعات اعلية فيما يتعلق بوضع تدابري للصمود بعد وقوع 
قيام الدول األعضاء بتوفري ايع أشكال ا ماية، مبا يف تلك ا ماية البدنية والنفسية، لضةحااي  • 

 اإلرهاب والدهود عند إدالئهم بدهاداقم أثناء اعاكمات.
كفالةة قيةام الةدول بتحقيقةات مسةتقلة وفوريةة ونزيهةة وفعالةة يف ايةع األعمةال اإلرهابيةة مبدةةاركة   • 

 لة من ضحااي اإلرهاب يف ايع املراح  الا تنطو( عليها إجراءات العدالة اجلنائية.كام
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 الاانمر - 1املرفا 
 

 اجللسة الصباحية
 كفمة ترحيب ةاجلفسة اؤفتتاحية 10:00-11:00  
 الرئيس: السيد فيلتمان، وكي  األمني العام للدؤون السياسية، إدارة الدؤون السياسية 
  سعادة السيد رومان أوايرثون مارتديسي، السفري واملمث  الدائم إلسبانيا لدى األمم املتحدة 
  سعادة السيد حممد علي ا كيم، السفري واملمث  الدائم للعراق لدى األمم املتحدة 

 
 ق السةةيد بةةن إميريسةةون، املقةةرر ا ةةاص املعةةين بتعزيةةز ومحايةةة حقةةوق اإلنسةةان وا ةةرايت األساسةةية يف سةةيا

 مكافحة اإلرهاب
 اجلفسة األة   التزام السفطات العامة جتحرا قدر معقول من العناية يف منً نعمال اإلرهاب ةالتصدا حا 11:00-12:00

 الرئيسة: السيدة سو أوساليفان، أمينة املظار االحتادية لضحااي اجلرمية، كندا 
   ،معهد الدراسات العليا الدولية واإلمنائيةالسيد أندرو كالفام، أستات القانون الدويل العام 
  السيدة وسة ا اا انشي األمني، منظمة أصوات من ال صوت  م 
   سة منظمة أصوات  أيلول/سبتمرب 11السيدة مار( فيتدي ، مؤسّ 

 اجلفسة اللانية  حقوق ضحااي اإلرهاب يف  طار  جرالات العدالة اجلنا ية 12:00-13:00
 الرئيسان: السيدة ليتدريت، مديرة املعهد الدويل لعلم الضحااي، جامعة تيلبورغ 
 السيد عبد ا ارل مسنداو(، رئيس هي ة محاية الدهود والضحااي، إندونيسيا  
  السيد خافيري أرغومانيز، مركز دراسات اإلرهاب والعنف السياسي 
   املتحدة املعين ظملخدرات واجلرميةالسيد فيليب ديفي ، مويفف برامج، مكتب األمم 

 فرتة الغداء 13:00-15:00
 جلسة بعد الظهر

 اجلفسة اللاللة  جا األضرار الناية عن األعمال اإلرهاجية 15:00-16:00
 الرئيسة: السيدة سونيا رامو ، املديرة العامة ملديرية دعم ضحااي اإلرهاب، إسبانيا 
   وحدة تقدخل الرعاية والتعويضات للضحااي، كولومبياالسيدة ظوال غافرياي، مديرة 
  السيد إليود أ. موالما، مدير منظمة ضحااي اإلرهاب، كينيا 

 
 ،إدارة الصةةحة العقليةةة،  السةيدة بتدةةداو تووينةةا، مةديرة مركةةز الصةةحة العقليةة الثةةا  عدةةر سالفةرع اجلنةةو ه

 اتيلند
 منً التطرأ العنياجلفسة الراجعة  مةر الضحااي يف ا 16:00-17:00

 
الةةرئيس: السةةيد جهةةانغري خةةان، مةةدير فرقةةة العمةة  املعنيةةة ظلتنفيةةذ يف  ةةال مكافحةةة اإلرهةةاب/مركز األمةةم املتحةةدة 

 ملكافحة اإلرهاب
  السيدة فاطمة الزهراء فليسي، رئيسة املنظمة الوطنية لضحااي اإلرهاب، اجلزائر 
  سة الفرنسية لضحااي اإلرهابالسيد غيوم دينوا د( سان مارك، رئيس املؤس 
  السيدة محرية خان، املديرة التنفيذية ملركز مفلحون 

 م حظات اتامية 17:00-17:45
 السيد إيفان سيمونوفيتا، األمني العام املساعد  قوق اإلنسان 
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   السري الذاتية لفمتكفممي - 2املرفا 
 جلفسة اؤفتتاحية ةكفمة ال حيبا
   

 فيفتمانجيفرا السيد 

 ورئيس فرقة العم  املعنية ظلتنفيذ يف  ال  وكي  األمني العام للدؤون السياسية،
 ملركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب مكافحة اإلرهاب، واملدير التنفيذ(

 
 متو /يوليةةه 2تةةوىل جيفةةر( فيلتمةةان مةةن الةةوالايت املتحةةدة منصةةب وكيةة  األمةةني العةةام للدةةؤون السياسةةية يف 

مةون. ويقةدم السةيد فيلتمةان املدةورة إىل األمةني العةام  -تعيينه مةن ق بة  األمةني العةام ظن كةي  . وجاء2012
بدةةنن قضةةااي السةةالم واألمةةن علةةى الصةةعيد العةةاملي، وتلةةك بصةةفته وكيةة  األمةةني العةةام ورئةةيس إدارة الدةةؤون 

سية امليدانية الا تقةوم هندةطة يف والبعثات السيا “املساعي ا ميدة”السياسية، بينما يدرف على مبادرات 
 ةةال صةةنع السةةالم والدبلوماسةةية الوقائيةةة وبنةةاء السةةالم يف أفريقيةةا والدةةرق األوسةةا وآسةةيا الوسةةطى. ويدةةرف 
أيضةةا علةةى املسةةاعدة االنتخابيةةة الةةا تقةةدمها األمةةم املتحةةدة إىل عدةةرات مةةن الةةدول األعضةةاء فيهةةا كةة  سةةنة. 

تحةةةةدة، عمةةةة  السةةةةيد فيلتمةةةةان مةةةةا يقةةةةرب مةةةةن ثالثةةةةني عامةةةةا يف السةةةةلك وقبةةةة  التحاقةةةةه ظلعمةةةة  يف األمةةةةم امل
الدبلوماسةةي للةةوالايت املتحةةدة، مةةع الرتكيةةز بصةةفة خاصةةةة علةةى الدةةرق األوسةةا و ةةال أفريقيةةا. وكةةان آخةةةر 

و ير. وعمة   منصب شغله هو منصب مساعد و ير ا ارجية لدؤون الدرق األد ، الذ( تقاعد منه بدرجة
سةةةبق سةةةفريا للةةةوالايت املتحةةةدة إىل اجلمهوريةةةة اللبنانيةةةة، وشةةةغ  مناصةةةب دبلوماسةةةية يف  السةةةيد فيلتمةةةان فيمةةةا

بةةرنس، مةةع اضةةطالعه  - أو - فةةرتات سةةابقة يف بغةةداد وأربيةة  والقةةد  وتةةونس وتةة  أبيةةب وبودابسةة  وبةةور
 مبسةةةؤولية تنسةةةيق املسةةةاعدة املقدمةةةة مةةةن الةةةوالايت املتحةةةدة إىل بلةةةدان شةةةرق ووسةةةا أوروظ. ويتحةةةدل السةةةيد
فيلتمةان اللغةات العربيةة والفرنسةية وا نغاريةة. وقةد حصة  علةى درجةة البكةالوريو  يف التةاري  والفنةون اجلميلةةة 
مةةن جامعةةة بةةول ا كوميةةة، ودرجةةة املاجسةةتري يف القةةانون والدراسةةات الدبلوماسةةية مةةن كليةةة فليتدةةر للقةةانون 

 والدبلوماسية هامعة اتفتس.
 
  ر

 مارتويسل اعامة السيد رةمان نةايرثون

 السفري واملمث  الدائم إلسبانيا لدى األمم املتحدة

 
 يدغ  السفري أوايرثون مارتديسي منصب السفري واملمث  الدائم إلسبانيا لدى

 . ويف السابق، شغ  منصب سفري يف األرجنتني 2013األمم املتحدة منذ عام 
  2008ملتحدة من ه ومنصب انئب املمث  الدائم إلسبانيا لدى األمم ا2013-2012س

يف و ارة  ، شغ  السفري أوايرثون مارتديسي منصب انئب املدير العام للمراسم2006. ويف عام 2012إىل 
ا ارجية والتعاون يف مدريةد وشةغ  سةابقا عةددا مةن املناصةب يف و ارة ا ارجيةة، منهةا منصةب مةدير مكتةب 
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ه ومنصةةب انئةةب املةةدير العةةام لدةةؤون 1996ينيةةة سانئةةب و يةةر ا ارجيةةة لدةةؤون التعةةاون الةةدويل وأمريكةةا الالت
ه. و لةةةةة  املناصةةةةةب الدبلوماسةةةةةية الةةةةةا شةةةةةغلها السةةةةةفري أوايرثةةةةةون 1994نةةةةةزع السةةةةةالح وعةةةةةدم االنتدةةةةةار س

ه وسةوراي 1987ه وأوروغةوا( س1991ه وبلجيكةا س1998ه واألرجنتةني س2001مارتديسي أيضا نيويةورك س
امعةةة ديوسةةتو، وماجسةةتري يف العالقةةات الدوليةةة مةةن ه. وهةةو حاصةة  علةةى شةةهادة يف القةةانون مةةن ج1985س

املدرسةةة الدبلوماسةةية. وقةةد تلّقةةى السةةفري أوايرثةةون مارتديسةةي العديةةد مةةن األومسةةة، منهةةا وسةةام االسةةتحقاق 
 .املد ، ووسام إيزابيال الكاثوليكية

 
 

 سعادة السيد حممد علي ا كيم

 السفري واملمث  الدائم للعراق لدى األمم املتحدة
 

 ، يدغ  السفري حممد علي ا كيم منصب السفري 2013منذ عام  
 للعراق لدى األمم املتحدة. وقد عم  يف و ارة ا ارجية منذ  واملمث  الدائم

شةةةؤون منطقةةةا ا لةةةيج وأوروظ وشةةةؤون جامعةةةة الةةةدول العربيةةةة. ويف  مبرتبةةةة سةةةفري حيةةةت تةةةوىل 2006عةةةام 
ا كةيم منصةب سةفري العةراق لةدى األمةم املتحةدة يف جنيةف. توىل السفري  ،2013إىل  2010الفرتة من 

وكةةان عضةةوا يف جلنةةة العالقةةات  ، انتاخةةب عضةةوا يف أول اعيةةة وطنيةةة عراقيةةة2005وفيمةةا سةةبق، يف عةةام 
، شةةةةةغ  السةةةةةفري منصةةةةةب و يةةةةةر 2004ا ارجيةةةةةة واللجنةةةةةة الفرعيةةةةةة املعنيةةةةةة ظلدسةةةةةتور. ويف حزيران/يونيةةةةةه 

، ترتأ  منتدى  لس الةو راء العةرب 2005 و 2004انبة. وفيما بني عامي االتصاالت، وو ير املالية ظإل
ّ  السةةفري انئبةةا ل مةةني العةةام  لةةس ا كةةم يف العةةراق يف متو /يوليةةه   2003لالتصةةاالت واملعلومةةات. وعةةنيا

حيةةةت شةةةغ  أيضةةةا منصةةةب مسةةةاعد األمةةةني العةةةام جلامعةةةة الةةةدول العربيةةةة. وحيمةةة  السةةةفري ا كةةةيم درجةةةة 
   يف االقتصاد واإلحصاء، واملاجستري يف العلوم، والدكتوراه يف اإلدارة.البكالوريو 

 

 السيد جن  يرياون

 املقرر ا اص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وا رايت األساسية يف سياق 
 مكافحة اإلرهاب

 
 . وهو، بصفته 2011آب/أغسطس  1توىل املقرر ا اص مهامه يف  

عامةةةةا مةةةن ا ةةةةربة يف القةةةانون اعلةةةةي والقةةةانون الةةةةدويل  قةةةةوق  25يفةةةةوق  لنةةةدن، يتمتةةةةع مبةةةاحماميةةةا سارسةةةةا يف 
اإلنسان، والقانون الدويل اإلنسا ، والقانون اجلنائي الدويل. وقد أجرى السيد إميرسون العديد من املرافعةات 

واعكمةةةة اجلنائيةةةة الدوليةةةة أمةةةام حمةةةاكم حمليةةةة، واعكمةةةة األوروبيةةةة  قةةةوق اإلنسةةةان، وحمكمةةةة العةةةدل الدوليةةةة، 
ليوغوسالفيا السابقة، يف قضااي منها ما يتعلق ظإلرهاب اعلي والدويل. وكان هو املستدةار ا ةاص للمةدعي 
العام للمحكمة اجلنائية الدولية واملستدار ا اص لةدائرة االسةت ناف يف الةدوائر االسةتثنائية يف حمةاكم كمبةوداي 

بن إميريسون العديد من املؤلَّفات وألقى الكثري من اعاضرات يف  ةال القةانون سحمكمة ا مري ا مره. وندر 
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الدويل، وال سيما القانون الدويل  قوق اإلنسان والقانون الةدويل اإلنسةا ، وقةد حةرر وشةارك يف حتريةر عةدد 
 من األدلة العملية للممارسني بدنن القانون اجلنائي وقانون حقوق اإلنسان.

 
عفب  السبفطات العامبة جتحبرا قبدر معقبول مبن العنايببة يف املفبرةمل ة   اؤلتبزام القبانو  اجلفسبة األ

 اياق منً نعمال اإلرهاب ةالتصدا حا
  

 .ر يسة اجلفسة السيدة اووان )او( نةااليفان 
 اجلرمية، كندالمظار، مكتب أمني املظار االحتاد( لضحااي ل ة االحتاديةميناأل
   

 مدافعة عن أمن ا تمعات أوساليفان حياقا الويفيفية سو  قض  
حياقةا املهنيةة املتميةزة يف  ليفانااعلية وصحتها و ايدة ا دمات املقدمة للضحااي. وقد بدأت السيدة أوسة

وشةةةغل  العديةةةد مةةةن املناصةةةب القياديةةةة طةةةوال سةةةنوات خةةةدمتها الةةةا  1981 ةةةال ضةةةبا األمةةةن يف عةةةام 
ليفان قةدما اومض  السيدة أوس .انئب رئيس الدرطة سأواتواه من ويفيفةعاما حىت تقاعدها  30امتدت 
احتاديةة  كنمينةةوالية  ن من اجلرمية، وبدأت فرتة استنادا إىل خلفيتها ورغبتها يف مساعدة املتضرري يف عملها
ثةةةةالل  . ومت جتديةةةةد واليتهةةةةا ملةةةةدة2010 آب/أغسةةةةطس 16يف  يف كنةةةةدا عنيةةةةة بضةةةةحااي اجلرميةةةةةللمظةةةةار م
 .2013يف متو /يوليه  أخرىسنوات 
ليفان ظستمرار تركيزا قواي على ضمان أن اعملها كنمينة للمظار، ركزت السيدة أوسفرتة وخالل  

سمع أصوات الضحااي على املستوى االحتاد( ودفع  ظجتاه إحدال تغيري إجيا  لصاحل ضةحااي اجلرميةة ت
سياسةاتية. وحتمة  ن إجراء تعديالت تدريعية و يف كندا، مبا يف تلك تقدخل توصيات إىل حكومة كندا بدن
يف علةةم اإلجةةرام وحصةةل  علةةى درجةةة فرعيةةة  السةةيدة سةةو درجةةة البكةةالوريو  يف القةةانون وعلةةم االجتمةةاع

 رابطةةة أونتةةاريو لركسةةاء الدةةرطةواإلصةةالحيات سجامعةةة كةةارلتونه، وهةةي خرجيةةة بةةرانمج قيةةادات الدةةرطة س
 وجامعة تورونتوه وبرانمج القيادة يف مكافحة اإلرهاب.

   
 السيد نندرة جراين ك فام

 أستات القانون الدويل، املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية
 

 لقانون الدويل يف املعهد العايل للدراسات الدولية ا لأستات أندرو كالفاميعم  
 وكان أول مدير ألكادميية جنيف للقانون الدويل اإلنسا  والقانون الدويلواإلمنائية 

وعمةة  كمستدةةار . وهةةو مفةةو  يف جلنةةة ا قةةوقيني الدوليةةة، 2014إىل  2006 قةةوق اإلنسةةان يف الفةةرتة مةةن 
أكةةةادميي بدةةةنن القةةةانون الةةةدويل اإلنسةةةا  للراحةةة  سةةةريجيو فيةةةريا د( ميلةةةو، املمثةةة  ا ةةةاص ل مةةةني العةةةام ل مةةةم 

، وعمةةة  مستدةةةارا خاصةةةا ملفوضةةةة األمةةةم املتحةةةدة السةةةامية  قةةةوق اإلنسةةةان، 2003 املتحةةدة يف العةةةراق يف عةةةام
 sxeamahC xirtaMهو عضو مدةارك يف مؤسسةة مار( روبنسون، بدنن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. و 
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 Brierly’s Law of Nations: An Introduction to the Role of Internationalيف لنةةةدن. ومةةةن بةةةني مندةةةوراته 

Law in International Relationshالقةةةةانون دور يف مقدمةةةةة: ل مةةةةم بريةةةةريلسقةةةةانون  (2012)ه السةةةةابعة الطبعةةةةةس 
 The Oxford Handbook on International Law in Armed و ،هالدوليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات يف الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدويل

Conflict“  مةةع يف حتريةةره الةةذ( اشةةرتك بدةةنن القةةانون الةةدويل يف حةةاالت النةةزاع املسةةلحه  دسدليةة  أكسةةفور
سحقةوق اإلنسةان:  2015، الطبعة الثانية، Human Rights: A Very Short Introductionو  ظوال غيتا،

 Commentary to the 1949مقدمة موجزة جداه، واشرتك مؤخرا مع ظوال غيتا وماركو ساسةويل يف حتريةر 

Geneva Conventions (2015) ه.1949التفاقيات جنيف لعام  سشرح 
 

 السيدة مهسة احلاه انش األممي
 “صوت  مأصوات من ال ”سة منظمة مؤسّ  

 
سةةةةةةةنة يف  32السةةةةةةةيدة وسةةةةةةةة األمةةةةةةةني مربيةةةةةةةة  كةةةةةةةم املهنةةةةةةةة ولةةةةةةةديها خةةةةةةةربة تبلةةةةةةةم 

 التدريس   ال
 واإلدارة العامة وإدارة التعليم، وكذلك يف إدارة املداريع. وهي انشطة رائدة يف 

 ةةال العمةةة  اجلنسةةةا  ومناصةةةرة للمسةةةاواة بةةةني اجلنسةةني ومدافعةةةة عةةةن حقةةةوق اإلنسةةةان، وأاتحةةة  للنسةةةاء 
. وظدرت السةةةيدة األمةةةني اندةةةاء شةةةبكة منظمةةةات ا تمةةةع أفريقيةةةا االضةةةطالع هدوار قياديةةةةوالدةةةباب يف 

املد  من أج  السةالم وشةبكة املةرأة والسةالم واألمةن يف واليةا بورنةو ويةو  سواليتةان يف املنطقةة الدةمالية 
صةةوت  ةةم.  مةةن الالدةةرقية ووةةا مركةةز متةةرد ااعةةة أهةة  السةةنة للةةدعوة واجلهةةاده يف إطةةار مؤسسةةة أصةةوات 

وحتظةةى السةةيدة األمةةني ظحةةرتام كبةةري يف نيجةةرياي، وتقلةةدت بضةةعة مناصةةب يف ا ونةةة األخةةري منهةةا: املمثلةةة 
القطرية سلنيجريايه يف شةبكة النسةاء الناشةطات يف مكافحةة التطةرف العنيةف، وهةي مبةادرة إقليميةة منبثقةة 

وخبةةرية استدةةارية وحمللةةة نزاعةةات يف إطةةار  عةةن شةةبكة العمةة  الدوليةةة للمجتمةةع املةةد ؛ ومنسةةقة إقليميةةة،
الةةةربانمج املدةةةرتك بةةةني و ارة التنميةةةة الدوليةةةة/ا لس الربيطةةةا  املعةةةين مببةةةادرات بنةةةاء السةةةالم يف  ةةةال شةةةرق 

 الةة  تدةةغ  هةةذا املنصةةبه؛ وخبةةرية موارد/مستدةةارة شةةبكة املةةرأة والسةةالم واألمةةن. وحتاضةةر  نيجةةرياي سومةةا
ريس يف حمافةةة  دوليةةةة، وقةةةدم  عدةةةرات الورقةةةات البحثيةةةة الرصةةةينة عةةةن النةةةزاع السةةةيدة األمةةةني وتقةةةوم ظلتةةةد

والقضااي اجلنسانية يف مناسبات وطنية ودوليةة وتقةدم ا ةربة االستدةارية لعةدد مةن منظمةات ا تمةع املةد  
نظمةات الدولية العاملة يف أفريقيا. وهي أيضا منسقة املناطق الحتةاد النسةاء املسةلمات يف نيجةرياي وفريةق امل

غةري ا كوميةة العامة  املعةين ظإلجةراءات اإلنسةانية املدةرتكة يف  ةال ا مايةة يف املنطقةة الدةمالية الدةرقية. 
وقد استهل  عددا من مبادرات ا وار وشارك  فيها وتدعو إىل إجياد هنج بديلةة للتعامة  مةع متةرد ااعةة 

 بوكو حرام.
  



31/39 

 

 17-01713 (A) 

 

 السيدة مارا فيتوي 
 سبتمربأيلول/ 11 ضحااي ملنظمة أصوات ةساملؤسّ   ةاملدير 

 سبتمرب يف  أيلول/ 11أصوات ضحااي  منظمةيف إنداء   شارك  مار( فيتدي
 يف مركز التجارة  عاما 24عقب وفاة ابنها براد البالم من العمر  2001عام 

كنخصائية اجتماعية إكلينيكية أثر على النهج االبتكار( الذ( انتهجته   وكان  ربة السيدة فيتدي  العاملي.
إلجيةةاد منةةوتا جديةةد لتقةةدخل خةةدمات الةةدعم علةةى املةةدى الطويةة . وظسةةتخدام سارسةةات  “أصةةوات”منظمةةة 

عملية إعداد الربامج الا تكفة  اسةتمرارية الرعايةة وتعةز  القةدرة علةى الصةمود يف  العم  االجتماعي، وجه 
مدةةةةروع التةةةذكار ا ةةةةي  “أصةةةوات”سةةةر الضةةةةحااي، واملسةةةتجيبني والنةةةةاجني. وحتةةة  قيادقةةةا، أطلقةةةة  حيةةةاة أ
مةن الصةور الفوتوغرافيةة  70 000أيلول/سبتمرب، وهو عبارة عن أرشيف رقمي موسةع يتضةمن  11لضحااي 

 هةذهشخ  فقةدوا أرواحهةم. وتوجةد  3 000والتذكارات الدخصية الا توثق الضحااي البالم عددهم قرابة 
وهةةي مكةةون رئيسةةي يف املعةةر  التةةذكار( املقةةام ظملتحةةف  “أصةةوات”ا موعةةة علةةى املوقةةع الدةةبكي ملنظمةةة 

مبدينة نيويورك. كما تساعد السيدة فيتدةي  أيضةا ا تمعةات  أيلول/سبتمرب 11 والنصب التذكار( لضحااي
واملعةةين ببنةةاء  “أصةةوات”ةةةة التةةابع لاعليةةة علةةى تضةةميد اجلةةراح بعةةد األحةةدال املؤملةةة مةةن خةةالل مركةةز االمتيةةا  
 .2014قدرة ا تمعات على الصمود يف مواجهة األ مات، الذ( أندئ يف عام 

املبةادرات التعليميةة، وتةوفري إطةالق ويتوىل املركز إنداء الدراكات بني القطاعني العام وا ةاص، و  
عدة ا تمعةةةةات اعليةةةةة علةةةةى ملدةةةةاريع البحثيةةةةة  ةةةةدف توثيةةةةق أفضةةةة  املمارسةةةةات ومسةةةةااإقامةةةةة ريب، و التةةةةد

مةةةةن أشةةةةد  السةةةةيدة فيتدةةةةي التخطةةةةيا لتلبيةةةةة االحتياجةةةةات الطويلةةةةة األجةةةة  للمتضةةةةررين بطريقةةةةة فعالةةةةة. و 
العامةةةة جلعةةة  البلةةةد أكثةةةر أمنةةةا، وقةةةد  يف السياسةةةةإصةةةالحات إجةةةراء ألسةةةر الضةةةحااي والنةةةاجني و  املناصةةةرين

ايت املتحةةةدة يف وةةةس مناسةةةبات. وحظةةةي وكةةةونغر  الةةةوالأيلول/سةةةبتمرب  11أدلةةة  بدةةةهادقا أمةةةام جلنةةةة 
منوحةةة مةةن امل “بطةة  واليةةة كونيكتكةة ”فو هةةا هةةائزة  عملهةةا ظلتقةةدير علةةى الصةةعيد الةةوطين، ومةةن تلةةك

واختيارهةا  يةه   سةي نيةو  عليهةا لتكةون شخصةية العةامور جو يةف ليربمةان، ووقةوع اختيةار شةبكة إالسينات
  دةةيتكمةةا اسةةتقبل  السةةيدة في  ،الةةذ( تبثةةه قنةةاة إن   سةةي “أخبةةار تصةةنع فرقةةا”جنمةةة بةةرانمج  لتكةةون

 .أيضا يف قاعة املداهري يف مدرسة العم  االجتماعي هامعة كولومبيا
  

 اجلفسة اللانية  حقوق ضحااي اإلرهاب يف  طار  جرالات العدالة اجلنا ية
  

 [السيدة راين مونيق ليتورت .ر يسة اجلفسة
 والدراسات املتعلقة ظلضحااي، ومديرة املعهد الدويل لعلمأستاتة القانون الدويل 

 
 تدغ  الدكتورة راين ليتدرت منصب أستاتة القانون الدويل والدراسات املتعلقة 
 ظلضحااي يف كلية ا قوق بتيلربغ وحتت  منصب مدير معهد الدراسات املتعلقة 

تقةوم اسةداء كمة ا اصة للبنان حيةت للمحتعم  كخبرية استدارية  فهيوعالوة على تلك،  ظلضحااي.
 Assistance to‘ يف حتريةةر كتةةاب . وشةةارك  الةةدكتورة ليتدةةرتني للضةةحاايالقةةانون نياملدةةورة لوحةةدة املمثلةة
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Victims of Terrorism; Towards a European Standard’ مسةةةةةةاعدة ضةةةةةةحااي اإلرهةةةةةةاب؛  ةةةةةةو إرسةةةةةةاء س
ا ةق املرتتةب علةى ثةر األلتقيةيم  واسةع النطةاق مدةروع  ثةيوتعكف حاليا علةى العمة  يف ، همعيار أورو 

مةةن خةةالل إجةةراء دراسةةةات  يف التعةةويض لضةةحااي اجلةةرائم الدوليةةة واالنتهاكةةات اجلسةةيمة  قةةوق اإلنسةةان
 .حاالت إفرادية يف الكونغو وسورينام وكمبوداي وقربص

  
 السيد عبد احلارث ايمنداةاا

 محاية الدهود وكالة رئيس
 أهنى السيد سيمنداو( دراسته يف كلية القانون هامعة إندونيسيا اإلسالمية 

 ه وحص  على درجة املاجستري يف القانون من كلية ا قوق 1991يوغياكارات س يف
دراسةةته يف اجلامعةةة  إهنةةاءه، شةةيكاغو، الةةوالايت املتحةةدة األمريكيةةة. وبعةةد 2014هامعةةة نةةورل ويسةةرتن س
إىل  1991هةةةد  ةةول حقةةةوق الدةةةعوب سليكهةةاته يف يوغياكةةةارات يف الفةةةرتة مةةةن اإلسةةالمية انضةةةم إىل مع

وانتقةةةة  إىل  ،يف يوغياكةةةةارات مةةةةار  مهنةةةةة اعامةةةةاة 1998 إىل عةةةةام 1994ويف الفةةةةرتة مةةةةن عةةةةام  .1993
انئةةب بعةةد تلةةك صةةبح والةةدعوة كمحةةام ليالتحةةق مبعهةةد  ةةول السياسةةات حيةةت 1998يف عةةام جةةاكرات 

لدةةةةعبة بنةةةةاء  امنسةةةةقمعهةةةةد. وعمةةةة  السةةةةيد سةةةةيمنداو( أيضةةةةا مليدانيةةةةة التابعةةةةة للدير يف أحةةةةد املكاتةةةةب ااملةةةة
كةةةةةان   2014-2008. وخةةةةةالل الفةةةةةرتة 2003-2000 القةةةةةدرات يف مؤسسةةةةةة اتظل جةةةةةاكرات يف الفةةةةةرتة

منصةب رئةيس اللجنةة الوطنيةة  شةغ  2008-2006 ي ة مرصد سةوي  ووتةا بةوجر. ويف الفةرتة  امنسق
املةةةدير العةةةام يف و ارة القةةةانون وحقةةةوق  فريةةةق شةةةكله عضةةةوا يف، وكةةةان ظتلةةةدعوة إىل تنقةةةيح قةةةانون العقةةةو ل

 ضةةةمن ليكةةةون اختةةةري السةةةيد سةةةيمنداو( 2008عةةةام  منةةةذللمسةةةاعدة يف صةةةياغة التدةةةريعات. و اإلنسةةةان 
 ال يدةةةغ  هةةةذا  عةةةني رئيسةةةا  ةةةا فيمةةةا بعةةةد، ومةةةا ل اإلندونيسةةةية  مايةةةة الدةةةهود والضةةةحااي ا ي ةةةة أعضةةةاء

 .املنصب حىت ا ن
 

 السيد اافيري نر ومانيز
 سجامعة سان  أندرو ه،  ركز هاندا لدراسة اإلرهاب والعنف السياسيمب حماضر

 اململكة املتحدة
 

يف مركةز هانةدا لدراسةة اإلرهةاب والعنةف السياسةي هامعةة  االسيد خافيري أرغومانيز حماضر يعم   
الةةةدول وغةةةري  التةةةدابري الةةةا تتخةةةذهاسةةةان  أنةةةدرو ، حيةةةت ندةةةر أ ةةةااث علةةةى نطةةةاق واسةةةع بدةةةنن موضةةةوع 

اإلرهةةاب والعنةةف ” بعنةةوانيف  لةةد  أ اثةةه توندةةر . سياسةةيالللعنةةف يف التصةةد(  املةةد وا تمةةع  الةةدول
مةةن  يف عةةددو  “السياسةةي، دراسةةات يف النةةزاع واإلرهةةاب، التعةةاون والصةةراع واالسةةتخبارات واألمةةن الةةوطين

مدةةروعني منفصةةلني دوليةةني ومتعةةةدد(  إدارةوشةةارك يف الةةدورايت األخةةرى ا اضةةعة السةةتعرا  األقةةةران. 
دور الضةةحااي يف منةةع ندةةوب مو مةةا االحتةةاد األورو  بدةةنن احتياجةةات ضةةحااي اإلرهةةاب و  التخصصةةات

 ,Post-9/11 European Union counter-terrorism: Politicsكتاب   ومانيز هو مؤلفغ. والسيد أر النزاعات

Polity and Policies  ،مكافحةةةةة اإلرهةةةةاب يف االحتةةةةاد األورو  فيمةةةةا بعةةةةد أحةةةةداله س2011، روتليةةةةداس 
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 :وشةةةارك يف حتريروةةةاالتةةةاليتني دراسةةةتني اليف  وسةةةاهم ه.أيلول/سةةةبتمرب: السياسةةةة وا كةةةم والسياسةةةات 11
سضةةةةحااي  Victims of Terrorism: A comparative and Interdisciplinary Study ه 2015 روتليةةةةدا،س

 International Perspectives on Terrorismاإلرهةةةةةةةةةةاب: دراسةةةةةةةةةةة مقارنةةةةةةةةةةة ومتعةةةةةةةةةةددة التخصصةةةةةةةةةةاته، 

Victimisation: An Interdisciplinary Approach دوليةةةةةةةةةةةة بدةةةةةةةةةةةنن  ه سمنظةةةةةةةةةةةورات 2015 بلغةةةةةةةةةةةراف،س
 االضطهاد املرتبا ظإلرهاب: هنج متعدد التخصصاته.

  
 السيد فيفيب ميفي 

 األمم املتحدة املعين ظملخدرات واجلرمية كتبمب برامج مويفف
 مويفف برامج لدى فرع منع اإلرهاب، مكتب األمم كالسيد ديفي   يعم  

 تدم  مسؤولياته تقدخل و ، يف فيينا ملقرظاملتحدة املعين ظملخدرات واجلرمية/
 حتسني املتخصصة ملساعدة الدول األعضاء يف املساعدة التقنية وتطوير املوارد 

دعم ضةحااي اإلرهةاب يف إطةار العدالةة اجلنائيةة. وقبة  االنضةمام إىل املكتةب، مةار  السةيد ديفية  عملةه 
نيو يلندا كمحام خمت  ظعاكمات اجلنائية واالست ناف، وتوىل مناصةب إداريةة لةدى على نطاق واسع يف 

كمةةدير والدةةرطة النيو يلنديةةة س ،قسةةم القةةانون اجلنةةائي والقةةانون الةةدويلهلمةةدير كو ارة العةةدل يف نيو يلنةةدا س
اللجةةان الربملانيةةةة املعنيةةةة و لسياسةةات الوطنيةةةةه حيةةت كةةةان مسةةؤوال عةةةن قيةةادة إسةةةداء املدةةورة إىل الةةةو راء، ل

مبجلةةس الةةو راء بدةةنن طائفةةة واسةةعة مةةن قضةةااي العدالةةة اجلنائيةةة، مبةةا يف تلةةك مكافحةةة اإلرهةةاب، ومتويةة  
مكافحة الفسةاد واجلرميةة و  ا رمني واملساعدة القانونية املتبادلةاإلرهابيني، ومكافحة غس  األموال وتسليم 

 املنظمة عرب الوطنية.
 

 اجلفسة اللاللة  جا األضرار الناية عن نعمال اإلرهاب
 

 ]السيدة اونيا راموس .ر يسة اجلفسة
 مديرة شؤون دعم ضحااي اإلرهاب، و ارة الداخلية، إسبانيا

 
 رامو  منصب مديرة شؤون دعم ضحااي اإلرهاب تدغ  السيدة سونيا  

. ويدةةم  تلةةك وضةةع بةةرامج مةةع الضةةحااي وأسةةرهم ومةةع املنظمةةات املعنيةةة 2012 منةةذ كةةانون الثا /ينةةاير
ظلضحااي بغية تنفيذ تدابري لضمان حقوق الضحااي وأسةرهم. وتدةم  هةذه الةربامج تقةدخل املدةورة والعمة  

رة العامةة، وتةوفري بةرامج العةالا النفسةي عةن طريةق إندةاء شةبكة على إجيةاد فةرص عمة  للضةحااي يف اإلدا
لتحسةةةني الصةةةحة النفسةةةية للضةةةحااي وأسةةةرهم، ووضةةةع التةةةدابري القانونيةةةة الال مةةةة لتقةةةدخل املدةةةورة القانونيةةةة 
ا انيةةةة، واالسةةةتعانة ظلدةةةهادات الةةةا يةةةديل  ةةةا الضةةةحااي إل كةةةاء الةةةوعي يف االحتفةةةاالت العامةةةة واملةةةدار  

دون شةةيوع فكةةر التطةةرف العنيةةف، وتعزيةةز الةةربامج االجتماعيةةة مةةع رابطةةات الضةةحااي عةةن طريةةق للحيلولةةة 
اإلعةةةةاانت والةةةةدعم التقةةةةين، وصةةةةياغة بيةةةةان للتعريةةةةف  قةةةةوق ضةةةةحااي اإلرهةةةةاب يف بلةةةةدان االحتةةةةاد األورو  

نيةةةة ، كانةةة  السةةيدة رامةةةو  هةةي املةةةديرة املسةةاعدة املع2011إىل  2004وتوجيهةةه إلةةيهم. ويف الفةةةرتة مةةن 
بتقةةةدخل املعونةةةة لضةةةحااي اإلرهةةةاب، حيةةةت تولةةة  اإلشةةةراف علةةةى تقةةةدخل الةةةدعم والتعةةةويض لضةةةحااي هجةةةوم 



34/39 

 

 17-01713 (A) 

 

آتار/مار  وأسرهم وتنسيق السياسةات العامةة لرابطةات الضةحااي. وقبة  تلةك كانة  السةيدة رامةو   11
ار مةويففي وعمل  بوصفها واحدة مةن كبة 2004إىل  2000مديرة مساعدة لودارة اعلية يف الفرتة من 
، وهةةةةي حاصةةةةلة علةةةةى إجةةةةا ة يف القةةةةانون مةةةةن جامعةةةةة 1997ا دمةةةةة املدنيةةةةة يف ا كومةةةةة اإلسةةةةبانية منةةةةذ 

silemmmCmxhCiimnnxM.h

  
 السيدة ابةؤ  افرياي

 مديرة وحدة االهتمام ظلضحااي وتعويضهم، كولومبيا
 
لضةةحااي العامةةة الكولومبيةةة املتعلقةةة ظنفيةةذ السياسةةة ت عمليةةة تنسةةيق 2012ىل السةةيدة غةةافرياي منةةذ عةةام تتةةو 

يف املؤسسةة  أيضةا مبوجب قانون تعةويض الضةحااي وإعةادة األراضةي إىل مالكيهةا. وعملة  السةيدة غةافرياي
وتولة  منصةب رئيسةة االتصةاالت يف  مديرة للمكتةب االستدةار(  قةوق اإلنسةان والسةالمكاالجتماعية  

دارة الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان والتوعية  ا يف مكتب مسؤولة أيضا عن اإل وكان اعكمة الدستورية، 
 دراسات عليا يف  ال االتصاالت.ب وقام أمني املظار. وهي حمامية 

 
 السيد  ليوم موؤما

 هKTOVاملدير ظإلانبة ملنظمة ضحااي اإلرهاب يف كينيا س
 

 منظمة ضحااي اإلرهاب يف كينيا هي منظمة غري حكومية يلتقي فيها ضحااي 
اإلرهةةاب مةةن العديةةد مةةن ا جمةةات اإلرهابيةةة يف كينيةةا. ويضةةطلع السةةيد موالمةةا مبسةةؤولية تصةةميم وتوجيةةه 
وتنسةةةيق ايةةةع مدةةةاريع وأندةةةطة املنظمةةةة. وتدةةةم  واليتةةةه التنسةةةيق مةةةع املؤسسةةةات واملنظمةةةات ا كوميةةةة 

والدوليةةة وغريهةةا للتةةدخ  واملسةةاعدة يف حةةاالت الكةةوارل النااةةة عةةن اإلرهةةاب، والعمةة  سةةوية  واإلقليميةةة
مةةةن أجةةة  تعزيةةةز اإلحسةةةا  ظلكرامةةةة يف حيةةةاة النةةةاجني مةةةن األعمةةةال اإلرهابيةةةة. وهةةةو يدةةةرف حاليةةةا علةةةى 
 عمليةةةة جتميةةةع قاعةةةدة بيةةةاانت جلميةةةع ضةةةحااي اإلرهةةةاب والنةةةاجني منةةةه السةةةتخدامها يف التصةةةميم الصةةةحيح
لتدخالت املساعدة الداملة الا تدم  صياغة سياسة عامةة إلعةادة التنهية  واجلةرب. وقةد مثة  املنظمةة يف 
منةةابر دوليةةة، وهةةو آخةةر رئةةيس سةةابق  لةةس إدارة مدرسةةة األصةةدقاء الثانويةةة يف دانةةدورا. وكةةان قةةد جنةةا مةةن 

ناد( الفهود الرايضي لكةرة ، حيت كان يعم  منسقا ل1998تفجري السفارة األمريكية يف نريو  يف عام 
وقةةةد أحةةةر  النةةةاد( بفضةةةله لقةةةب البطولةةةة الوطنيةةةة، القةةةدم، وهةةةو أحةةةد األنديةةةة املدةةةهورة يف شةةةرق أفريقيةةةا، 

 يتمكن الناد( حىت ا ن من تكرار نفس اإلجنا . ور
  

 السيدة جتوداة تومهينا
 مديرة مركز الصحة العقلية الثا  عدر سالفرع اجلنو ه،

 لعقلية، اتيلندإدارة الصحة ا
 

الدكتورة بتدداو تووينا هي مديرة مركز الصةحة العقليةة اإلقليمةي الثةا  عدةر يف فةرع املقاطعةات اجلنوبيةة مةن 
دائرة الصحة العقلية التابعةة لةو ارة الصةحة العامةة يف اتيلنةد. وعملة  مستدةارة وحماضةرة  ائةرة يف كليةة الطةب 
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راتداانكارين يف مقاطعة انراثيوات؛ ومستدةارة يف كليةة الرتبيةة، قسةم علةم الةنفس يف جامعة األمرية انراثيوات 
ومستدةارة  لةس ا تمةع املةد  يف أقصةى جنةوب اتيلنةد.  والتوجيه، فرع ظات ، يف جامعةة األمةري سةونغكال؛

صةراع يف اجلنةوب وعمل  سابقا يف اللجنة التابعة  لس املصا ة الوطنية، وجلنة اإلنصةاف واجلةرب لضةحااي ال
. وشةةغل  الةةدكتورة تووينةةا أيضةةا منصةةب انئةةب أمةةني 2012-2005ضةةمن مكتةةب رئةةيس الةةو راء يف الفةةرتة 

جلنة  لس الديوخ املخصصة لدراسة ومتابعة عمليات ح  املداك  وإعادة التنمية ومتابعةة العةادات الثقافيةة 
يرة ملدةةروع اليونيسةةيف لتقةةدخل الةةدعم . كمةةا كانةة  مةةد2013-2012ملقاطعةةات ا ةةدود اجلنوبيةةة يف الفةةرتة 

النفسةةةةي وتعزيةةةةز الةةةةروابا لةةةةدى األطفةةةةال املتةةةةنثرين ظالضةةةةطراظت يف مقاطعةةةةات أقصةةةةى اجلنةةةةوب. وحصةةةةل  
الةةدكتورة تووينةةا علةةى شةةهادة الطةةب مةةن جامعةةة كيبانغسةةلن يف مةةاليزاي، وحصةةل  علةةى درجةةة ماجسةةتري يف 

ا أهنا حتم  شةهادة عليةا يف تعزيةز ا تمةع السةلمي مةن العلوم السياسية من جامعة اثماسارت يف ظنكوك. كم
الةةا نظمتهةةا مؤسسةةة  2013 معهةةد امللةةك براجةةادهيبوك، وشةةارك  يف دورة الوسةةاطة مةةن أجةة  السةةالم لعةةام

السالم السويسرية يف سويسةرا. وقةد أصةبح  الةدكتورة تووينةا مةؤخرا خبةرية يف تقةدخل املدةورة النفسةية وإعةادة 
 .2015ركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف عام أتهي  الضحااي يف م

 
 اجلفسة الراجعة  مةر الضحااي يف منً التطرأ العنيا

  
 ]رئيس اجللسة[ السيد جي ان ري اان

 مدير فرقة العم  املعنية مبكافحة اإلرهاب التابعة ل مم املتحدة ومركز األمم 
 ملكافحة اإلرهاباملتحدة 

 
  ظلتنفيذ يف  ال مكافحةخان هو مدير فرقة العم  املعنية  الدكتور جيهانغري

ومدير مركز األمم املتحةدة ملكافحةة اإلرهةاب، يف إدارة الدةؤون السياسةية ظألمانةة العامةة ل مةم  اإلرهاب،
 سةنة، كةان فيهةا منةدوظ ل مةم املتحةدة 30املتحدة. وعم  يف مواقع خمتلفة يف األمم املتحةدة ملةا يزيةد عةن 

سةنةه، وشةغ  سةابقا منصةةب  21سةنواته، ومويففةا يف األمانةة العامةةة ل مةم املتحةدة سأكثةر مةةن  9ة سملةد
املةةدير ظإلانبةةة ومنصةةب انئةةب املةةدير لدةةعبة الدةةرق األوسةةا وغةةرب آسةةيا ضةةمن إدارة الدةةؤون السياسةةية، 

إدارة  وقبة  تلةك لدةعبة آسةيا واعةيا ا ةادئ. كمةا شةغ  الةدكتور خةان منصةب رئةيس فريةق العةراق ضةمن
الدةةؤون السياسةةية، ورئةةيس فريةةق عمليةةات األمةةم املتحةةدة يف العةةراق ملةةدة وةةس سةةنوات، بةةدءا مةةن حةةرب 

لبعثةةة األمةةم ، وقةةدم الةةدعم الةةال م لعمةة  سةةتة سثلةةني خاصةةني متعةةاقبني ل مةةني العةةام، وكةةذلك 2003 عةةام
السياسةةات يف إدارة املتحةةدة لتقةةدخل املسةةاعدة يف العةةراق. وقبةة  تلةةك، شةةغ  منصةةب انئةةب رئةةيس  طةةيا 

، شةغ  الةدكتور خةان 1992الدؤون السياسية. وقب  االنضمام إىل األمانةة العامةة ل مةم املتحةدة يف عةام 
منصةةةب رئةةةيس ديةةةوان رئةةةيس اجلمعيةةةة العامةةةة ل مةةةم املتحةةةدة، وقبةةة  تلةةةك عمةةة  مستدةةةارا سياسةةةيا لسةةةفري 

رعااي ظكستان. وهو خريج جامعة لنةدن اململكة العربية السعودية لدى األمم املتحدة. والدكتور خان من 
 وحيم  درجة الدكتوراه يف القانون الدويل من كلية فليتدر للدبلوماسية/جامعة هارفارد.
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 السيدة فاطمة الزهرال طويل
 رئيسة املنظمة الوطنية لضحااي اإلرهاب، اجلزائر

 
  وجها، الدكتور و ، 1995 عام رئيسة املنظمة الوطنية لضحااي اإلرهاب منذ

 . 1993كاتب وطبيب جزائر( كان ضحية لورهاب يف عام   ،فليسي
يف الةدفاع عةن  ومنذ تلك ا ني، أصبح  السيدة فليسي خبةرية وانشةطة علةى الصةعيدين الةوطين والةدويل

حقوق ضحااي اإلرهاب. ومتث  إنسانيتها وقناعاقا مصدر القوة والعون  ا على مكافحة اإلرهاب. وأحد 
ا صول علةى مكانةة خاصةة لضةحااي اإلرهةاب. وتعمة  أيضةا علةى محايةة تاكةرة هو األهداف الرئيسية  ا 

املنظمةةةةة الوطنيةةةةة  وتعمةةةة  وحقةةةةوق ضةةةةحااي اإلرهةةةةاب، ودعةةةة  إىل إندةةةةاء يةةةةوم عةةةةاملي لضةةةةحااي اإلرهةةةةاب.
  وإاثرة   ودعةةم ضةحااي اإلرهةةاب يف اجلزائةر. وتواصة  السةةيدة فليسةي إبةةرايةمتثمةةن أجة  لضةحااي اإلرهةاب 

والدميقراطيةة  الوعي يف اعافة  الوطنيةة والدوليةة املتعلقةة  مايةة وتعزيةز حقةوق اإلنسةان وا ةرايت األساسةية
 وسيادة القانون، والا تعم  على محاية وتعزيز حقوق ضحااي اإلرهاب.

  
 السيد  يوم مينوا مة اان مارك

 اإلرهاب، فرنسالمؤسسة الفرنسية لضحااي لاملؤسس واملدير التنفيذ( 
 

 اخنرط السيد دينوا يف دعم الضحااي ومكافحة التطرف العنيف عقب 
 وفاة والده يف هجوم إرها . ففي التاسع عدر من أيلول/سبتمرب 

فوق الصحراء الكربى يف  772الرحلة رقم  ATU، انفجرت طائرة اتبعة لدركة 1989عام 
شخصا. ويف أعقاب هذا ا ادل، أندن  170جنوب النيجر وقت  ايع ركا ا البالم عددهم 

وهي رابطة  “ATUالتابعة لدركة  DC-10 أسر ضحااي ا جوم على الطائرة”السيد دينوا 
قوم بدور رئيس هذه الرابطة واملتحدل ظمسها. وقد كان عمله على لضحااي ا جوم. وما  ال ي

من  1 625مدى فرتة س  سنوات أمرا أساسيا يف ا صول على تعويض وتو يعه على 
، 2007املستفيدين املرتبطني ظألشخاص الذين قضوا  بهم يف حادل حتطم الطائرة. ويف عام 

إىل إنداء نصب تذكار( لضحااي تفجري طائرة  قاد السيد دينوا دو سان مارك اجلهود الرامية
يف موقع حتطم الطائرة. وميكن ركية هذا النصب التذكار(  772الرحلة رقم  ATUشركة 

أسس السيد دينوا  2009بوضوح من السماء، وقد مت إخراا فيلم واثئقي عن بنائه. ويف عام 
يدغ  حاليا منصب و  “UroT.VfA -الرابطة الفرنسية لضحااي اإلرهاب ”دو سان مارك 

من  2 000الدعم إىل أكثر من  UroT.VfAاملدير التنفيذ(  ا. واليوم، تقدم رابطة 
ضحااي اإلرهاب من خمتلف ا جمات اإلرهابية يف فرنسا ويف ا ارا. كما شارك السيد دينوا 
يف قيادة إحدى األفرقة العاملة لدبكات التوعية ظلتطرف والتابعة للمفوضية األوروبية 

 .“اتصاالت وخطاظت -شبكة التوعية ظلتطرف ”وتدعى 
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 لسيدة ةرية اانا 
 مفلحون ملركز ةالتنفيذي ةاملدير 

 
 

 محرية خان هي املديرة التنفيذية ملركز مفلحون، وهو مركز فكر متخص  
 ومكافحة التطرف العنيف. وتقوم السيدة  يف منع انتدار الفكر املتطرف

خان بتصميم وتنفيذ برامج حمةددة ملكافحةة التطةرف العنيةف وبةرامج تات صةلة مبكافحةة التطةرف العنيةف 
مةع الرتكيةز علةى مكافحةة بغية منع انتداره وحتقيق التدخ  املطلوب له وحظره وإعادة أتهية  املتةنثرين بةه، 
ىل ا كومةةات واملنظمةةات األيديولوجيةةة املرتبطةةة بةةه. كمةةا تقةةدم السةةيدة خةةان ا ةةدمات بصةةفة استدةةارية إ

املتعةددة األطةراف وأجهةزة إنفةات القةةانون يف عةدة بلةدان. والسةيدة خةان هةةي رئيسةة الفريةق الةدويل املسةةتق  
لالسةةتعرا  التةةابع للصةةندوق العةةاملي إلشةةراك ا تمعةةات اعليةةة وتعزيةةز قةةدرقا علةةى التكيةةف، وقةةد تلقةة  

تمةةةةع تقةةةديرا لعملهةةةةا. إن خةةةربة السةةةةيدة خةةةان ملةةةةدة جةةةائزة مةةةدير مكتةةةةب التحقيقةةةات االحتةةةةاد( لقيةةةادة ا 
عاما يف  ال االسرتاتيجية األمنية ومعرفتها ظلعلوم الدينية تقدم خةربة فريةدة لتصةميم ا طةاب املضةاد  16

لورهةةةاب. وهةةةي تةةةدير دورات تدريبيةةةة حمةةةددة ملكافحةةةة التطةةةرف العنيةةةف وتةةةدريب املةةةدربني مةةةن الدةةةباب 
 الزعمةةةةاء الةةةةدينيني. وتدةةةةم  أعما ةةةةا تصةةةةميم وبةةةةدء بةةةةرانمج السةةةةالم املعنةةةةونوالنسةةةةاء وا تمعةةةةات اعليةةةةة و 

”Viral Peace“  التابع لو ارة خارجية الوالايت املتحدة، واملعين بتدريب قادة الدباب علةى اسةرتاتيجيات
 استخدام وسائ  التواص  االجتماعي لبناء ا تمعات ومكافحة التطرف.

دات مةةةةن معهةةةةد مساتدوسةةةةيتس للتكنولوجيةةةةا: درجةةةةة والسةةةةيدة خةةةةان حاصةةةةلة علةةةةى أربةةةةع شةةةةها 
اجسةةتري يف ا ندسةةة النوويةةة، ودرجةةة البكةةالوريو  املاجسةةتري يف التكنولوجيةةا والسياسةةات العامةةة، ودرجةةة امل

اجسةتري يف املكمةا أهنةا حاصةلة علةى درجةة  يف الفنون والتصميم، ودرجةة البكةالوريو  يف ا ندسةة النوويةة.
العلوم اإلسالمية واالجتماعيةة، وهةو معهةد ديةين اتبةع لالحتةاد الالهةو  يف  عهدالدراسات اإلسالمية من م

 واشنطن.
  

 م حظات اتامية
 السيد  يفان ايمونوفيت     

 األمني العام املساعد  قوق اإلنسان
 

 توىل إيفان سيمونوفيتا مهامه بصفته األمني العام املساعد  قوق اإلنسان 
 ، لريأ  مكتب مفوضية األمم املتحدة  قوق 2010متو /يوليه  17يف 

األمم املتحةدة. وسةبق  قب  انضمامه إىل 2008وشغ  منصب و ير العدل منذ عام  اإلنسان يف نيويورك.
و ارة ا ارجيةةةة، وكةةةان املمثةةة  الةةةدائم لةةةدى األمةةةم  للسةةةيد سةةةيمونوفيتا أن شةةةغ  منصةةةب انئةةةب الةةةو ير يف

يف  نيويةةورك، حيةةت شةةغ  منصةةيب الةةرئيس وانئةةب الةةرئيس يف ا لةةس االقتصةةاد( واالجتمةةاعياملتحةةدة يف 
 .2003إىل  2001 من الفرتة
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السةيد سةةيمونوفيتا حيمةة  اجلنسةةية الكرواتيةةة، وعمة  أسةةتاتا يف كليةةة القةةانون يف جامعةةة  غةةرب،  
لعميةةد وانئةةب رئةةيس وانئةةب ا حيةةت شةةغ  عةةدة مناصةةب فيهةةا، مبةةا يف تلةةك رئةةيس قسةةم النظريةةة القانونيةةة

الدوليةة  وندرت كتبةه علةى نطةاق واسةع يف  ةاالت العالقةات ،اجلامعة للتعاون الدويل. ولديه خربة واسعة
 عم  السيد سةيمونوفيتا عضةوا يف ا،خبري  تهبصفو وتطوير املؤسسات الوطنية.  والقانون وحقوق اإلنسان

نةةة فينيسةةياه، ويف املفوضةةية األوروبيةةة ملناهضةةة  لةةس املفوضةةية األوروبيةةة للدميقراطيةةة مةةن خةةالل القةةانون سجل
العنصةةرية والتعصةةب، كمةةا كةةان وكةةيال جلمهوريةةة كرواتيةةا أمةةام حمكمةةة العةةدل الدوليةةة. ويف أندةةطته األخةةرى 
املتصةةةةلة ظملنظمةةةةات غةةةةري ا كوميةةةةة، شةةةةغ  السةةةةيد سةةةةيمونوفيتا منصةةةةب رئةةةةيس الرابطةةةةة الكرواتيةةةةة ل مةةةةم 

اجسةتري يف اإلدارة املشةهادة دراسةات عليةا يف القةانون، ودرجةة  علةىاملتحدة. السيد سيمونوفيتا حاص  
مةن جامعةة  غةرب، وكةان أسةتاتا  ائةرا يف جامعةة غةراتس وجامعةة يية .  العامة والسياسةة، ودرجةة الةدكتوراه

 يف  غرب، كرواتيا. وهو متزوا وله طفالن. 1959السيد سيمونوفيتا يف عام  ولد
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 ملكافحة اإلرهابمركز األمم املتحدة 
 

 فرقة العم  املعنية ظلتنفيذ يف  ال مكافحة اإلرهاب
 

 2016شةباط/فرباير  11عقد مؤمتر األمم املتحدة بدةنن حقةوق اإلنسةان لضةحااي اإلرهةاب يف  
 يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.

العامة  املعةين مبةؤا رة وقام بتنظيم املؤمتر مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهةاب حتة  رعايةة الفريةق  
 ضحااي اإلرهاب والتوعية بقضاايهم التابع لفرقة العم  املعنية ظلتنفيذ يف  ال مكافحة اإلرهاب.

وتضةةمن  أهةةداف املةةؤمتر  ايدة الةةوعي  قةةوق ضةةحااي اإلرهةةاب، ودراسةةة السةةب  الةةا ميكةةن  ةةا  
سني محاية ودعم الضحااي و تمعةاقم اعليةة للدول أن تعز  تدريعاقا وإجراءاقا وسارساقا الوطنية بغية حت

وأسةةةةرهم. وإضةةةةافة إىل تلةةةةك، در  املةةةةؤمتر الةةةةدور الةةةةذ( ميكةةةةن أن يضةةةةطلع بةةةةه الضةةةةحااي يف منةةةةع انتدةةةةار 
اإلرهاب. وضم املؤمتر سثلي ا كومات وخرباء من األوساط األكادمييةة وا تمةع املةد  واملنظمةات الدوليةة 

 لضحااي.واإلقليمية، فضال عن رابطات ا
وعقد املؤمتر يف إطار اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحةة اإلرهةاب الةا تسةلم هويةة محايةة  

 ودعم وإيفهار التضامن مع ضحااي اإلرهاب.
املبةادئ اإلطاريةة لضةمان حقةوق اإلنسةان لضةحااي ”وقد عكسة  معظةم املناقدةات التقريةرت عةن  
الةةةذ( قدمةةةه املقةةةرر ا ةةةاص املعةةةين بتعزيةةةز ومحايةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان وا ةةةرايت  (A/HRC/20/14) “اإلرهةةةاب

توصةية لتنظةر فيهةا الةدول األعضةاء  14األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب. ويقدم التقرير  موعة مةن 
 من أج  التقيد ظلتزاماقا الدولية يف هذا السياق.

فرقة العم  املعنية ظلتنفيذ يف  ال مكافحة اإلرهاب ضمن إدارة الدؤون السياسةية وقد أند    
لدعم الةدول األعضةاء يف تنفيةذ االسةرتاتيجية العامليةة ملكافحةة اإلرهةاب. وتةنظم عملهةا مةن خةالل إحةدى 

ضةةمن عدةرة فرقةة عمة  بغيةةة تعزيةز التنسةيق واالتسةاق. وقةةد أندةئ مركةز األمةم املتحةةدة ملكافحةة اإلرهةاب 
لتقةةةدخل املسةةةاعدة يف  ةةةال بنةةةاء  2011فرقةةةة العمةةة  املعنيةةةة ظلتنفيةةةذ يف  ةةةال مكافحةةةة اإلرهةةةاب يف عةةةام 

القةةدرات إىل الةةدول األعضةةاء واملنظمةةات اإلقليميةةة مةةن أجةة  دعةةم تنفيةةذ ايةةع الركةةائز األربةةع السةةرتاتيجية 
 األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب.

 
 

 ملزيد من املعلومات:
 uncct@un.orgالربيد اإللكرتو : 

http://www.un.org/victimsofterrorism 
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