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الدورة الثالثة والسبعون
البند ( 74ب) من جدول األعمال
تعزيز حقوق اإلنس ا ا ا ا ا ااان ومحاااي ااا :مس ا ا ا ا ا ااا ا حقوق
اإلنسا ا ا ااان ،مبا يف ذلك الن ج البديلة ل حسا ا ا اان ال م ع
الفعلي حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية
إسبانيا ،أسرتاليا ،أفغانس ان ،تركيا ،الصومال ،العراق ،غينيا االس وا ية ،فرنسا ،قطر ،كازاخس ان،
كندا ،مايل ،مصر ،اململكة العربية السعودية ،نيجرياي :مشروع قرار**

تعزيز ال عاون الدويل ملساعدة ضحااي اإلرهاب
إن اجلمعية العامة،
إذ تسا اارت ا ااد مبيثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي حلقوق اإلنس ـ ــان( ،)1والعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق املدنية والسياسية( ،)2وغريها من صكوك القانون الدويل حلقوق اإلنسان وصكوك القانون الدويل
اإلنساين ذات الصلة،
وإذ تشااري إىل القرارات الســاةقة اليت اختذهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنســان وجملس حقوق
اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ةشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان واإلرهاب وةشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تعزيز حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ومحايتها يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــياق
مكافحة اإلرهاب،

__________
* أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف  13حزيران/يونيه .2019
** لكي يتسـ ـ ـ ـ ــى للجمعية العامة البت يف هذا املقرتح ،سـ ـ ـ ـ ــيكون من الضـ ـ ـ ـ ــرور إعادة فتح ابب النظر يف البند ( 74ب) من
جدول األعمال والنظر فيه مباشرة يف جلسة عامة.
( )1القرار  217ألف (د.)3-
( )2انظر القرار  2200ألف (د ،)21-املرفق.
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وإذ تشري أيضا إىل اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب( )3وقرارات اجلمعية العامة
املتتالية ةش ن استعراضات االسرتاتيجية ،مبا يف ذلك أحكامها املتعلقة ةضحااي اإلرهاب،
وإذ تؤكد من جديد التزام الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ابختاذ التداةري الرامية إىل معاجلة جتريد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحااي
اإلرهاب جبميع أشكاله ومظاهره من إنسانيتهم،
وإذ تسال ابلدور الذ ميكن أن يقوم ةه ضــحااي اإلرهاب جبميع أشــكاله ومظاهره ،مبا يف ذلك
مكافحة ما ينطو عليه اإلرهاب من عناصـر إغوا  ،وإذ تؤكد ضـرورة تعزيز التضـامن الدويل لدعم ضـحااي
اإلرهاب وضمان معاملة ضحااي اإلرهاب ابحرتام ومبا حيفظ كرامتهم،
وإذ تؤكد من جديد أن املســؤولية الرئيســية عن مكافحة اإلرهاب ودعم ضــحاايه تقع على عاتق
الدول األعضا ،
وإذ تسا ا ا ا اال أبن لإلرهاب أتثريا ض ـ ـ ـ ـ ـ ــارا على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان واحلرايت
األساسية وأبنه يعوق التمتع الكامل ابحلقوق السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وإذ تؤكااد من جااديااد أن اإلرهــاب والتطرف العنيف ،عنــدمــا يفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إىل اإلرهــاب ،ال ميكن
وال ينبغي رةطهما أب داينة أو جنسية أو حضارة أو مجاعة عرقية،
وإذ تساال ةضــرورة معاملة ضــحااي اإلرهاب ةرمحة واحرتام كرامتهم ،واحرتام حقهم احرتاما كامال
يف الوصول إىل العدالة وآليات االنتصاف ،على النحو املنصوص عليه يف أحكام القانون الداخلي الواجبة
التطبيق ،وض ــرورة تش ــجيع إنش ــا وتعزيز وتوس ــيع الص ــناديق ،على حنو ما هو مس ــموح ةه مبوجب القانون
الداخلي ،للتعويض أو دفع النفقات املتكبدة للضحااي،
وإذ تعيد أتكيد إدان ا القاطعة جلميع أعمال اإلرهاب وأس ـ ـ ـ ــاليبه وممارس ـ ـ ـ ــاته ،جبميع أش ـ ـ ـ ــكاله
ومظاهره ،أينما ارتكبت وأاي كان مرتكبوها ،ةصــرف النظر عن دوافعهم ،ةوصــفها أعماال إجرامية ال ســبيل
إىل تربيرهــا ،وإذ جتــدد التزامهــا الثــاةــت ةتعزيز التعــاون الــدويل ملنع اإلرهــاب ومكــافحتــه ،وملنع اإلفالت من
العقاب والسعي إىل إخضاع مرتكيب األعمال اإلرهاةية ومناصريهم للمسا لة،
وإذ تدين بشا ا اادة مجيع أشـ ـ ـ ــكال العنف اجلنسـ ـ ـ ــي واجلنسـ ـ ـ ــاين ،وعمليات االختطاف ،واالجتار
ابلبشـر ،واالغتصـاب ،والزواج القسـر  ،واالسـرتقاق وغري ذلك من أشـكال العنف اليت ترتكبها اجلماعات
اإلرهاةية ،وإذ تشـ ـ ـ ــدد على أمهية تقدمي اجلناة إىل العدالة وتلبية احتياجات الضـ ـ ـ ــحااي ،ال سـ ـ ـ ــيما النسـ ـ ـ ــا
واألطفال ،يف هذا الصدد،
وإذ تعرب عن اس يا ا العميق إزا املعاانة اليت يسببها اإلرهاب للضحااي وأسرهم ،وإذ تشدد،
يف الوقت نفسه ،على ضرورة تعزيز ومحاية حقوق ضحااي اإلرهاب ،وال سيما النسا واألطفال ،وإذ تؤكد
من جديد تضامنها الشديد معهم ،وإذ تشدد على أمهية ِّ
مدهم مبا يكفي من الدعم واملساعدة مع احلرص
على مراعــاة مجلــة أمور منهــا االعتبــارات املتعلقــة إبحيــا الــذكر والكرامــة واالحرتام واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لــة واحلقيقــة
والعدالة ،وفقا للقانون الدويل،
__________
( )3القرار .288/60
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وإذ تس ا اال أبمهية احرتام ما لض ـ ـ ــحااي اإلرهاب وأس ـ ـ ــرهم من حقوق اإلنس ـ ـ ــان وتزويدهم ابلدعم
واملساعدة املناسبني وفقا للقانون السار ،
وإذ تش ا ا ا ا ااري إىل اعتمــاد قرارهــا  165/72املؤرخ  19كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب  ،2017املعنون
”اليوم الدويل إلحيا ذكر ضحااي اإلرهاب وإجالهلم“ ،ابعتباره خطوة هامة،
وإذ حتيط علما ةتقرير األمني العام عن اليوم الدويل إلحيا ذكر ضحااي اإلرهاب وإجالهلم(،)4
وإذ تشا اادد على أن ض ـ ــحااي اإلرهاب يؤدون دورا هاما يف عملية العدالة اجلنائية ،وإذ تربز أمهية
تبادل املمارس ـ ــات اجليدة يف تلبية احتياجات الض ـ ــحااي ةعد هجوم إرهايب وأثنا إجرا ات العدالة اجلنائية،
وإذ حتيط علما ،يف هذا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ،ابلكتيِّب اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية
املعنون ”تداةري العدالة اجلنائية لدعم ض ـ ـ ــحااي األعمال اإلرهاةية“ ومنش ـ ـ ــوره املعنون ”املمارس ـ ـ ــات اجليدة
ةش ن دعم ضحااي اإلرهاب يف إطار العدالة اجلنائية“،
وإذ ترح ا ةربانمج مركز األمم املتح ــدة ملك ــافح ــة اإلره ــاب ل ــدعم ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــااي اإلره ــاب للفرتة
 2020-2018الذ يركز على التوعية ةقضااي الضحااي وتعزيز إمساع أصواهتم،
وإذ تربز أمهية التنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الفعال ةني املكاتب احلكومية والوكاالت املعنية والتعاون مع منظمات
اجملتمع املدين اليت تقدم الدعم واملساعدة للضحااي وأسرهم،
 - 1هتي جبميع الدول األعض ـ ـ ــا أن تض ـ ـ ــع خططا ش ـ ـ ــاملة ملس ـ ـ ــاعدة ض ـ ـ ــحااي اإلرهاب،
مبا يتســق مع القانون الداخلي ،مع مراعاة املنظور اجلنســاين ،من أجل تلبية االحتياجات العاجلة والقصــرية
األجل والطويلة األجل لض ـ ـ ـ ـ ـ ــحااي اإلرهاب وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم فيما يتعلق إبغاثتهم وإعادة أتهيلهم ،مع ض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان
حص ـ ـوهلم على الدعم واملسـ ــاعدة املناسـ ــبني س ـ ـوا مباشـ ــرة ةعد اهلجوم أو على املد الطويل ،ةسـ ــبل منها
تبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة املتعلقة حبماية ومساعدة ضحااي اإلرهاب؛
 - 2حتث الدول األعض ــا على إنش ــا نظم مس ــاعدة ،مبا يتس ــق مع القانون الداخلي ،من
شـ ا أن تليب احتياجات ضــحااي اإلرهاب وأســرهم وتعزيز حقوقهم ومحايتها ،مبا يف ذلك من خالل إقامة
ش ـ ـ ـراكات مع األخصـ ـ ــائيني الصـ ـ ــحيني ،ومدير التخطيط حلاالت الطوارئ ،وأفراد اهليئات املكلفة إبنفاذ
القانون ،ومكاتب املدعني العامني ،واجملتمع املدين ،حس ـ ــب االقتض ـ ــا  ،إلض ـ ــفا الطاةع املؤسـ ـ ـس ـ ــي على
تقدمي املساعدة إىل الضحااي؛
 - 3هتي جبميع الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــا أن تنظر يف آاثر اإلرهاب على النسـ ـ ـ ـ ـ ــا واألطفال وأن
تلتمس املزيد من املشـ ـ ــاورات ،حسـ ـ ــب االقتضـ ـ ــا  ،مع النسـ ـ ــا واملنظمات النسـ ـ ــائية عند وضـ ـ ــع خططها
ملساعدة الضحااي؛
 - 4تشدد على أن منح هذه املساعدة ينبغي أن يُقدَّم ،وفقا للقانون الداخلي ،إىل ضحااي
األعمال اإلرهاةية ةص ـ ـ ــرف النظر عما إذا كان مرتكب العمل اإلرهايب قد عرف أو قبض عليه أو قوضـ ـ ــي
أو أدين؛
__________
(.A/73/599 )4
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 - 5تؤكد أنه إذا كانت الضحية ال تقيم عادة يف إقليم الدولة اليت وقع فيها العمل اإلرهايب،
فإن تلك الدولة ينبغي أن تتعاون وتنسـ ــق مع دولة إقامة الضـ ــحية لضـ ــمان أن تتلقى الضـ ــحية املسـ ــاعدة،
وفقا للقانون الداخلي؛
 - 6تش ا ا اادد على أمهية أن تكون نظم العدالة اجلنائية فعالة ومنص ـ ـ ـ ــفة وإنس ـ ـ ـ ــانية وش ـ ـ ـ ــفافة
وخاض ــعة للمس ــا لة ،وفقا للقوانني الداخلية والدولية الواجبة التطبيق ،يف دعم ض ــحااي اإلرهاب ،وتش ــجع
الدول األعضـ ـ ــا على أن أتخذ ضـ ـ ــحااي اإلرهاب ةعني االعتبار يف هذا الصـ ـ ــدد ،مبا يف ذلك عند وضـ ـ ــع
االس ـ ـرتاتيجيات املالئمة للمالحقة القض ـ ــائية وإعادة الت هيل وإعادة اإلدماج والعمل هبا ،ومعاجلة الظروف
املؤدية إىل انتشار اإلرهاب؛
 - 7تدعو مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب إىل مواصلة تعزيز التنسيق واالتساق ةني
مجيع الكياانت املنض ــوية يف اتفاق األمم املتحدة العاملي لتنس ــيق مكافحة اإلرهاب ةش ـ ـ ن التوعية ةقض ــااي
الضحااي وتقدمي مساعدة األمم املتحدة يف جمال ةنا القدرات للدول األعضا اليت تطلبها؛
 - 8تدعو أيض ا ااا مكتب األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،وعلى وجه اخلصـ ـ ــوص مركز األمم
املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،كل يف إطار واليته ،لتقدمي املسـ ـ ــاعدة إىل الدول األعضـ ـ ــا اليت تطلبها يف وض ـ ــع
خططها الشاملة ملساعدة ضحااي اإلرهاب ويف ةنا قدرهتا على مساعدة ضحااي اإلرهاب؛
 - 9تؤكد من جديد دور مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية يف توفري املســاعدة
التقنية لبنا قدرة الدول األعض ـ ــا اليت تطلبها على وض ـ ــع وتنفيذ ةرامج تقدمي املس ـ ــاعدة والدعم لض ـ ــحااي
اإلرهاب وفقا للتش ـريعات الوطنية ذات الص ــلة ،وتطلب أيض ــا إىل املكتب ،يف إطار واليته ،مواص ــلة تعزيز
ما ِّ
يقدمه من دعم إىل الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا  ،ةنا على طلبها ،لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني تداةري نظام العدالة اجلنائية لدعم
ض ـ ـ ـ ــحااي األعمال اإلرهاةية عن طريق مواص ـ ـ ـ ــلة وتعزيز ما ِّ
يقدمه من مس ـ ـ ـ ــاعدة متص ـ ـ ـ ــلة ابلتعاون القانوين
والقضـ ـ ـ ـ ــائي الدويل يف اجملاالت املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ،وعن طريق احلفز على إجياد هيئات مركزية قوية
وفعالة من أجل التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية؛
 - 10تشا ااجع الفريق العامل املعين ةتعزيز ومحاية حقوق اإلنس ـ ــان وس ـ ــيادة القانون يف س ـ ــياق
مكافحة اإلرهاب ودعم ض ـ ـ ــحااي اإلرهاب التاةع التفاق األمم املتحدة العاملي لتنس ـ ـ ــيق مكافحة اإلرهاب
على مواصـ ـ ــلة التوعية ةقضـ ـ ــااي الضـ ـ ــحااي وتعزيز ومحاية حقوق الضـ ـ ــحااي ،مبا يف ذلك يف إجرا ات العدالة
اجلنــائيــة ،وحت ـ الفريق العــامــل على زايدة إيال االهتمــام لتعزيز اجلهود الراميــة إىل ةنــا قــدرات الــدول
األعض ــا ةنا على طلبها ،وللتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ذات الص ــلة على تقدمي املس ــاعدة والدعم
لضحااي اإلرهاب يف محاية حقوقهم واحتياجاهتم ،مبا يف ذلك احلاجة إىل االعرتاف العام وإىل احلفاظ على
ذاكرهتم حية؛
 - 11تس ا ا ا ا اال ابألدوار القيِّمـة اليت يؤديهـا اجملتمع املدين والقطـاع اخلاص يف دعم ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحااي
اإلرهاب ،ةسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبل منها مد يد العون يف تقدمي املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة وخدمات الدعم الطيب والقانوين والنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
واالجتماعي ،والقيام أبنشطة الدعوة ابلنياةة عن الضحااي ،ومساعدة الضحااي على رفع الوعي العام آباثر
أعمال اإلرهاب ،األمر الذ ميكن أن يسهم أيضا يف منع اإلرهاب وةنا القدرة على الصمود والتماسك
االجتماعي؛
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 - 12تساال أيضااا ابحلاجة إىل مواص ــلة تقدمي املس ــاعدة امللموس ــة يف جمال ةنا القدرات إىل
الدول األعضا اليت تطلبها إلنشا نظم وطنية مستدامة ملساعدة ضحااي اإلرهاب ،وتشدد يف هذا الصدد
على ضرورة اإلسهام مبزيد من املوارد يف مشاريع ةنا القدرات،
 - 13هتي ابلدول األعضا أن حترتم كرامة ضحااي اإلرهاب وحقوقهم القانونية ،على النحو
املنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليه يف القانون الداخلي ،يف الدعاو اجلنائية ويف الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول إىل العدالة ،مبا يف ذلك حق
االستفادة من تداةري محاية الشهود واحلصول على املساعدة والدعم املالئمني أثنا سري اإلجرا ات اجلنائية
والوعي إبجرا ات احملكمة والتهم ،واحلق يف أن يعاملوا إبنصـ ـ ـ ـ ــاف واحرتام لكرامتهم وخصـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــيتهم ويف
س ـ ــالمتهم من الرتهيب واالنتقام ،وخباص ـ ــة عندما ميثلون كش ـ ــهود ،واحلق يف االس ـ ــرتداد الكامل ويف الوقت
املناسب ،والقدرة على خماطبة احملكمة والتشاور مع املدعني العامني؛
 - 14حتيط علم ااا ةبواةـ ــة األمم املتحـ ــدة اإللكرتونيـ ــة لـ ــدعم ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ــااي اإلرهـ ــاب ،وحت ـ ـ
األمم املتحدة على تقدمي معلومات ذات صلة للضحااي وأسرهم وجمتمعاهتم احمللية ،مبا يف ذلك على سبيل
املثال ال احلصـ ــر الدعم النفسـ ــي واالجتماعي والوصـ ــول إىل نظم العدالة اجلنائية الوطنية أو االسـ ــتفادة من
فرص إعادة الت هيل اليت تتيحها الدول األعضا ؛
 - 15تطل إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الراةعة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعني
عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار يتض ـ ـ ـ ـ ــمن تقييما ألنش ـ ـ ـ ـ ــطة األمم املتحدة القائمة ةش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ض ـ ـ ـ ـ ــحااي
اإلرهاب ،مع الرتكيز على تقدمي توصيات عملية ،وحسب االقتضا  ،خيارات مفصلة ،مبا يف ذلك ةرانمج
ممول من التربعات من أجل دعم الدول األعض ـ ـ ــا  ،ةنا على طلبها ،يف جمال مس ـ ـ ــاعدة ض ـ ـ ــحااي
ش ـ ـ ــامل َّ
اإلرهاب من خالل النظم الوطنية.
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