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 مقدمة -أوالا  

إلى اللجنة االسااااتشااااارية لمجلس حقوق اإلنسااااان أن    34/8طلب مجلس حقوق اإلنسااااان في قراره  -1
اإلرهاب في التمتع بجميع حقوق اإلنسااااااااااااااان   نتجري دراسااااااااااااااة وتعد تقريراا عن اآلثار الساااااااااااااالبية المترتبة ع

ثقافيةل بما في ذلك  والحريات األسااااسااايةل مع الترجهز بوجه خاص على الحقوق االقتصاااادية واالجتماعية وال
في تحويل مساااااار االساااااتثمار األجنبي المبا ااااارل وتقلهل تدفقات رأ  المالل وتدمهر الهياكل    اإلرهاب تأثهر 

األسااسايةل والحد من التجارة الخارجيةل وبرباا األساواق الماليةل والتأثهر سالباا في قتاعات اقتصاادية معهنةل 
ت وآليات األمم المتحدة لحقوق اإلنساااااااااااان والمنظمات  وتعتهل النمو االقتصااااااااااااديل وأن توصاااااااااااي الحكوما

م التقرير إلى مجلس  اإلقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ إجراءات في هذا الصااااااادد. وسااااااايقد  
 حقوق اإلنسان في دورته الثامنة واألربعهن وسهناقش خالل جلسة التحاور.

ساااااوا بايكل ولزهاري بو يدل   -من ُبوم    حالياا وأنشاااااأت اللجنة االساااااتشاااااارية فريق صااااايا ة يتألف   -2
وأليسااااهو بروني سًريساااااانل ومهلهنا جوسااااتا  تراسااااكاسااااا ل ويوري ألكساااااندروفهتش جولساااانيكوفل وخوساااايه 
أو وساااااااااتو لهند رن ألنيسل وتساااااااااهنشاااااااااهن  لهول وأجاي مالهوترال ومنى عمر سمقررةنل وبلهزابه  ساااااااااالمونل  

يرل عمل فريق الصااااايا ة بالتشااااااور الوثهق مع وجاالت األمم المتحدة  وباتريسااااايا ساااااا نال. وأثناء إعداد التقر 
  37والدول األعضاااااء والمتسااااسااااات الوطنية لحقوق اإلنسااااان والمنظمات  هر الحكومية. وورد ما مجموعه  

مساااااااااااااهمة. وباإلضااااااااااااافة إلى ذلكل أخذ فريق الصاااااااااااايا ة في االعتبار العمل الذي قام  به لجنة الحقوق  
عية والثقافية لتحديد وتأكهد التزامات الدول فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق االقتصااااااااااادية  االقتصااااااااااادية واالجتما

واالجتماعية والثقافيةل إلى جانب المعلومات ذات الصاااااااالة الصااااااااادرة عن ههاات حقوق اإلنسااااااااان األخر .  
اية حقوق  وعالوة على ذلكل اسااتفادت اللجنة االسااتشااارية من مساااهمة المقررة الخاصااة المعنية بتعزيز وحم

 اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب.

في تأثهر جال اإلرهاب وتدابهر مكافحة اإلرهاب على التمتع بالحقوق    بشااااااااكل عام   التفكهر وفي سااااااااياق   - 3
االقتصاااادية واالجتماعية والثقافيةل تعهد اللجنة االساااتشاااارية تأكهد عدم قابلية جميع حقوق اإلنساااان للتجًزةل على  

. وتشاااادد اللجنة االسااااتشااااارية على عدم جوا   1993النحو المنصااااوص عليه في إعالن وبرنامل عمل فههنا لعام  
تأويل أي  اااايء في هذا التقرير على نحو يقوعا معايهرو حقوق اإلنسااااان السااااارية والدورو األساااااسااااي الذي تتديه  

إلرهابل وال ساااايما دور المقررة  آليات حقوق اإلنسااااان في رصااااد سااااياسااااات وممارسااااات الدول في مجال مكافحة ا 
 الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب. 

التمتع   فيما يخص  المترتبة عن اإلرهاب  ثار السالبيةاآلوتساعى اللجنة االساتشااريةل بترجهزها على   -4
اإلساااهام في المناقشاااة التي تساااعى إلى تحديد جيف    بحقوق اإلنساااان االقتصاااادية واالجتماعية والثقافيةل إلى

في مجاال   هااالجهود واالسااااااااااااااتراتيجياات العاالمياة مع الهادف المتمثال في وفااء الادول باالتزاماات مواءماةيمكن  
ما ورد في تقرير األمهن العام بشاااأن تنفهذ اساااتراتيجية   تاماا داا  حقوق اإلنساااان. وتتيد اللجنة االساااتشاااارية تأيه

العالمية لمكافحة اإلرهاب ومفاده أن الجهود التعاونية التي تبذلها الدول األعضااااااااااااء من أجل  األمم المتحدة  
وينبغي للدول أن    .ن1سأن تحترم حقوق اإلنسااااانو يجب أن تسااااتند إلى ساااايادة القانون  ته منع اإلرهاب ومكافح

لتترف العنيفل على  تعز  جهودها الرامية إلى التصاادي بفعالية للظروف المفضااية إلى انتشااار اإلرهاب وا
م بالشاااامولوذلك باتباع نهل   لن2سالنحو الذي أوصااااى به مجلس حقوق اإلنسااااان . وهذه الجهود أساااااسااااية يتسااااع
 . 2030للتمكعن من تنفهذ ختة التنمية المستدامة لعام 

  

 .28الفقرة  ،A/72/840 ن1س
 .2ل الفقرة A/HRC/45/27 ن2س
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 عدم وجود تعريف دولي لإلرهاب -انياا ث 

عن التمتع    للساااااااالم واألمن الدولههنل فضااااااااالا  ًريسااااااااياا داا  في العقود األخهرةل أصااااااااب  اإلرهاب تهدي -5
  الهوممعالجة ما ُيعتبر   الرامية إلىبحقوق اإلنسااااااااااان. واتُّخذت عدة مبادرات دولية لتنسااااااااااهق إجراءات الدول  

. واعتماد اتفاقية  ااملة بشاأن اإلرهاب الدولي من  اأنه أن يكون ختوة هامةل ولكن  عالمياا   مساألة تثهر قلقاا 
هذا الصدد ما  ال  عديمة الجدو  ألنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على مفهوم اإلرهاب   الجهود المبذولة في

 أو إلى تعريف قانوني له.

دون التعريف   -6 . فاالادول المعنياة أكثر من  هرهاا  و اايتهموتعكس التعااريف عاادة موقف الاذين يحادع
ول المعنية باحتمال وضااااعها تح  بضاااامان احترام الساااايادة الوطنية وعدم التدخل في الشااااتون الداخليةل والد

مااا فيداا  موقفهااا من األعمااال اإلرهااابيااة التي ترتكبهااا جهااات فاااعلااة من  هر الاادولل أكثر ترد  بفعاالالمجهر  
وضاااااع تعريف لإلرهاب معترف به عالميا. ولم توافق الدول حتى اآلن إال على اعتماد سااااالسااااالة من   يخص

د وتجرعم مختلف   أنواع األنشااااتة اإلرهابية. وعلى الصااااعهد اإلقليميل ال ساااايما  االتفاقيات القتاعية التي تحدع
ل اتُّخااذت ختوات هااامااة نحو اعتماااد ن5سوالجااامعااة العربيااة  ن4سواالتحاااد األفريقي  ن3سداخاال االتحاااد األوروبي

تعريف قانوني مشااااااااترا. وجما الحظ  ههاات متعددة لحقوق اإلنسااااااااانل بما فهها مجلس حقوق اإلنسااااااااانل  
 لشرعية والتناسب وعدم التمههز.المتمثلة في اعاريف اإلرهاب بالمتتلبات األساسية ينبغي أن تفي ت

وتشاااااطر اللجنة االسااااتشااااارية الشااااوا ل التي أعرب  عنها المقررة الخاصااااة المعنية بتعزيز وحماية  -7
حقوق  إلى مجلس  راا  حقوق اإلنسااااان والحريات األساااااسااااية في سااااياق مكافحة اإلرهابل في تقرير قدمته متخ

ومتنا عاا بشااااااأنه تنا عاا عميقاا. وتحذر المقررة    اإلنسااااااانل من أن تعريف فالتترف العنيفف ال يزال  امضاااااااا 
الخاصااااة في نفس التقرير من اسااااتخدام مصااااتلحات جديدةل مثل اإلرهابل تتساااام بالغموا بدرجة مفرطة  

 .ن6سوتسم  بسلتة تقديرية واسعة في تتبيقه

 لمعمول بهاإلطار القانوني ا -ثالثاا  

يهدف اإلرهاب إلى تدمهر حقوق اإلنسااااااااان والديمقراطية وساااااااايادة القانون. ويهاجم ال يم التي هي   -8
على التمتع بجميع حقوق    مبا اااااراا  في صاااااميم مهثاق األمم المتحدة والصاااااكوا الدولية األخر ل ويتثر تأثهراا 

إلرهاب قادر على  عزعة استقرار الحكومات  اإلنسانل وال سيما الحق في الحياة والحرية والسالمة البدنية. وا
في الوق  نفساااه بتهديد التنمية    وتقويض المجتمع المدني وتعريض الساااالم واألمن للخترل مع ال يام أيضااااا 

  .ن7ساالجتماعية واالقتصادية

التمتع   فيما يخصاإلرهاب   األثر المترتب عنوبما أن الغرا الًريسي من هذا التقرير هو تقهيم  -9
وق اإلنساااانل من المهم اساااتعراا مختلف تعاريف اإلرهاب الواردة في الصاااكوا الدولية الًريساااية التي  بحق

  المتعلقةوالتعاريف    لاعُتمدت بالفعل أو التي يجري وضااااااااعهال وال ساااااااايما تلك التي وضااااااااعتها األمم المتحدة
 قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي العرفي.ب

  

بشااااااااأن    2017آذار/مار    15الصااااااااادر عن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي في   2017/541التوجيه ساالتحاد األوروبين   ن3س
ر المجلس اإلطاري  ر المجلس  JHA/2002/475مكافحة اإلرهابل الذي يحلع محلع مقرع  .JHA/2005/671ويعدعل مقرع

 .1999اإلرهاب ومكافحته لعام اتفاقية منظمة الوحدة األفري ية لمنع  ن4س
 .1998االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب لعام  ن5س
 .12ل الفقرة A/HRC/43/46 ن6س
 . 32مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانل فحقوق اإلنسان واإلرهاب ومكافحة اإلرهابفل صحيفة الوقاًع رقم  ن7س
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 مجلس األمن -ألف 

مجلس األمن في   اقرهأتوصااااااااااال  الدول إلى توافق في اآلراء بشاااااااااااأن جوانب معهنة من التعريف   -10
التي    هاا األعماال اإلجرامياةنل حها  أ ااااااااااااااار المجلس إلى أن األعماال اإلجرامياةل بماا فه2004س1566 قراره
إ ااااعة   من أجلأو إلحاق إصاااابات جسااامانية ختهرةل أو أخذ الرهاًنل    لرتكب ضاااد المدنههن بقصاااد القتلتُ 

حالة من الرعب بهن عامة الجمهور أو جماعة من األ خاص أو أ خاص معهنهنل أو تخويف جماعة من 
السااااااااااااااكاانل أو إر اام حكوماة أو منظماة دولياة على ال ياام بعمال ماا أو عادم ال ياام باهل والتي تشااااااااااااااكال جراًم  

تح   يجو  فههال ال    ةيف الواردر اللتع  االتفاقيات والبروتوجوالت الدولية ذات الصاااالة باإلرهاب ووفقاا  بموجب
أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات ذات طابع ساياساي أو عقاًدي أو عنصاري أو عرقي أو ديني  
أو أي طاابع آخر من هاذا القبهاالل وأهااب بجميع الادول أن تمنع هاذه األعمااالل وأن تكفاالل في حاالاة عادم  

 ن طابع ختهر. ى مع ما لها مامنعهال المعاقبة علهها بعقوبات تتم

وفي القرار نفسااهل قرر مجلس األمن إنشاااء فريق عامل يتألف من جميع أعضاااء المجلس للنظر   -11
 في إمكانية إنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا األعمال اإلرهابية وأسرهمل ولكن لم يتم متابعة األمر.

صااااااااااااالة بهن  أقام فيه  الذي  ن2019س2482ل اتخذ مجلس األمن القرار  2019تمو /يوليه    19في  -12
 اإلرهاب الدولي والجريمة المنظمة.

المقررة الخاصةةة المعنية عتعزيز وحماية حقوق اإلنسةةان والحريات األسةةاسةةية في سةةياق  -باء 
 مكافحة اإلرهاب

كررت المقررة الخاصاااااة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنساااااان والحريات األسااااااساااااية في ساااااياق   -13
يااب تعريف دولي  اااااااااااااااامال لجريماة اإلرهاابل ينبغي لألحكاام المحلياة المتعلقاة  مكاافحاة اإلرهااب أناه في  

ف من ثالث ختوات الذي يصاااان ف بموجبه الفعل على  بمكافحة اإلرهاب أن تتقهعد بالوصااااف التراكمي المتل  
  :أنه إرهابي إذا اجتمع فيه ما يلي

ةل بقصااااااد القتل أو  أن يكون قد ارُتكب ضااااااد أفراد من عامة النا ل أو  ااااااراً  سااااااكاني سأن 
 إلحاق إصابات جسمانية ختهرةل أو أخذ الرهاًن؛

أن يكون قد ارُتكب بغرا إ اااااااااااااااعة حالة من الرعب أو تخويف السااااااااااااااكانل أو إر ام   سبن 
 حكومة أو منظمة دولية على ال يام بعمل ما أو عدم ال يام به؛

  .ن8سفي القانون للتعريف الوارد  وفقاا أن يتضمعن جميع عناصر الجريمة الختهرة  سجن 

 الجمعية العامة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -جيم 

أكدت الجمعية العامة من جديد في قراراتها المتعلقة بحماية حقوق اإلنسااااان والحريات األساااااسااااية  -14
2017جانون األول/ديسااامبر    19التي اعُتمد آخرها في و في ساااياق مكافحة اإلرهابل  

الدول    قياموجوب   لن9س
بموجااب القااانون الاادوليل    توافق أيااة تاادابهر تتخااذهااا لمكااافحااة اإلرهاااب مع االلتزامااات المترتبااة علههااابكفااالااة  

 سيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجاهن والقانون الدولي اإلنساني. وال

  

 .40الفقرة  ،A/HRC/25/59/Add.2 ن8س
 .72/180لقرار ا ن9س
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بشاااااااااااااأن اساااااااااااااتراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة    60/288قررت الجمعية العامة في قرارها   -15
األعضاااااااااء واألمم المتحدة و هرها من ل تشااااااااجيع الدول  2006أيلول/ساااااااابتمبر   8اإلرهابل الذي اعُتمد في 

المنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية المعنية على دعم تنفهذ االستراتيجيةل بوساًل منها تعباة الموارد  
والخبراتل ومواصاااالة تشااااجيع المنظمات  هر الحكومية والمجتمع المدني على التباح ل حسااااب االقتضاااااءل  

إلى تنفهذ االساااااااتراتيجية. وتتألف االساااااااتراتيجية من أربع رجاًزل إحداها    بشاااااااأن سااااااابل تعزيز الجهود الرامية
 مكر سة لدعم حقوق اإلنسان. 

  ن من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااااياسااااية هدر حقوق معهنة أياا 2س4وتحظر المادة   -16
ن؛ والحق في عدم التعرا للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة  6كان  الظروف وهي: الحق في الحياة سالمادة  
ن؛ والحق في عدم اسااااااترقاق أحد وعدم إخضاااااااع أحد للعبودية  7القاسااااااية أو الالإنسااااااانية أو المههنة سالمادة  

ن؛  11بالتزام تعاقدي سالمادة    نن؛ والحق في عدم سااجن أي إنسااان لمجرد عجزه عن الوفاء2س-ن1س8سالمادة  
والحق في عدم إدانة أي فرد بأية جريمة بساابب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وق  ارتكابه يشااكل جريمة 

حق جل و ن؛  16ن؛ والحق في أن ُيعترف لكل إنسااااان في جل مكان بالشااااخصااااية القانونية سالمادة  15سالمادة  
 ن.18ة إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين سالماد

عا  اللجناة المعنياة بحقوق اإل -17 نل قااًماة الحقوق  2001س29نسااااااااااااااانل في تعليقهاا العاام رقم  ووسااااااااااااااع
لتشاااااااامل احتجا  الرهاًن وفرا عقوبات جماعية   والمحظورات التي يتعذر التحلل منها بصااااااااورة متناساااااااابة

افتراا البراءة.   هاما فهوالحرمان التعسفي من الحرية واالنحراف عن المبادئ األساسية للمحاكمة العادلةل ب
األمريكية واألفري ية واألوروبية على وجه   المشاااترجة بهن البلدانفي إطار النظم   -وعلى المساااتو  اإلقليمي  

 التوارئ. سلتات استثناًية في حاالتهي منع الدول من استخدام  الساًدةالممارسة  فإن -الخصوص 

 اإلنسانالتزامات الدول بموجب إطار حقوق   -دال 

ال  ااااااااك في أن اإلرهاب يهدف إلى نسااااااااف ساااااااايادة القانون بإلغاء حقوق األفراد. والذين يرتكبون   -18
أعماال إرهابية يسااتخدمون العنف لنشاار الخوف وتدمهر حقوق اإلنسااان والحريات األساااسااية. وعندما تسااتمرع 

ذ على أيادي جهاات فااعلاة  هر  ل قاد  جهاداا  حكومياة منظعماة تنظيمااا   األعماال اإلرهاابياة لفترة  منياة طويلاة وتنفا 
من المعاناة في المجتمعات وبلى عدد من انتهاكات حقوق اإلنسااااااااانل مثل انتهاا   مسااااااااتو  عالتتدي إلى  

الحق في الحياة والمساااااااااااواة وعدم التعرا للتمههز والحرية واألمن الشااااااااااخصااااااااااي وعدم التعرا للرق وعدم  
  .ن10سقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المههنةالتعرا للتعذيب و هره من ضروب المعاملة أو الع

  التشااريعيةإن إعمال حقوق اإلنسااان يقتضااي من الدول اتخاذ التدابهر المناساابةل بما فهها التدابهر   -19
أو القضااااااااااًية أو اإلدارية أو  هرها من التدابهرل من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية. ويجب على الدول أن  

نيس لحماية سااكانها من ويالت اإلرهاب مع الحرص في الوق  نفسااه على احترام حقوقهم.  تبذل الغالي والن
 الدول في حماية من يعيشون تح  واليتها القضاًية.  وتتجد النظم الدولية واإلقليمية واجبو 

لنهل  وُتعدع تدابهر مكافحة اإلرهاب قانونية عندما تتفق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وهذا هو ا -20
الذي تتبعه الجمعية العامة في اساااتراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب. إن احترام حقوق اإلنساااان  

إجراءات  من  وساااااااايادة القانون هو أحد المجاالت األربعة التي يجب أن تسااااااااتفهد من أنشااااااااتة التعاون الدولي و 
بشاااااأن اإلرهاب وحقوق    74/147ة بشااااادة في قرارها  أدان  الجمعية العامو الدول الرامية إلى مكافحة اإلرهاب.  

  

إلى أن األنشااااااااااااااتاة اإلرهابياة تنتهاك حقوق اإلنسااااااااااااااان الهاامة هذهل يتوجعب على الدول اتخااذ التادابهر الال مة لمنع أو تجنب  راا  ونظ ن10س
 األساسية. نل مع احترام الحقوق والحريات  2018تشرين الثاني/نوفمبر  ارتكاب هذه االنتهاكات ستقرير متسسة الصحفههن والكتابل  
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ل جميع األعمال اإلرهابية باعتبارها أعماالا إجرامية  2019جانون األول/ديساامبر    18اإلنسااانل الذي اعتمد في  
  هر مبررةل وأعرب  عن القلق البال  إ اء آثارها الضارة على التمتع بجميع حقوق اإلنسان.

بالنهوا بإطار حقوق اإلنساااان المنصاااوص عليه في اساااتراتيجية األمم    ور م التزام الدول رسااامياا  -21
المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهابل وال ساايما فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسااان وساايادة القانونل فإن الوفاء  

يات  بتعزيز وحماية حقوق اإلنسااااان والحر   ة. وتعتبر المقررة الخاصااااة المعنيتماماا   رضااااياا بهذا االلتزام ليس مُ 
األساااااسااااية في سااااياق مكافحة اإلرهاب أن من الواضاااا  أنه ال توجد إرادة سااااياسااااية لتتبهق المنتق الكامل  

حاجة إلى مسااااارات جديدة ومبتكرة تسااااتند إلى الفكرة األساااااسااااية القاًلة إن    أيضاااااا أن هناا  و لالسااااتراتيجيةل 
وفي الساااياق نفساااهل ذجر األمهن العام   .ن11ساألمن بدون حقوق ال معنى له وبن الحقوق تحمي األمن وتعزع ه

د حلقات من أنه ال يمكننا صااون المعيار المقبول دوليا الذي يدين اإلرهابل والحد من الظروف التي قد تولع 
العنف اإلرهابيل ومعالجة الضااااايم واالساااااتياء اللذين قد يفضااااايان إلى تجنهد اإلرهابههنل إال بوضاااااع مكافحة 

  .ن12سلقانون اإلرهاب في إطار يحمي سيادة ا

 االلتزامات تجاه ضحايا اإلرهاب  -هاء 

هناا جماعات معهعنة تدخل تقلهديا في عداد ضااااااااحايا اإلرهابل وتحتاج إلى حماية خاصااااااااة جي   -22
تتمتع فعليا بحقوق اإلنسااان. وتشاامل هذه الفاات الضااعيفة النساااء واألطفال والمساانهن والالجاهن والمشااردين  

قة. وينبغيل باعتبارها فاات ضااااااااااااعيفةل اتخاذ تدابهر لحمايتها من األعمال  داخليا واأل ااااااااااااخاص ذوي اإلعا
اإلرهابية. ويتوجعب على الدول احترام وحماية حقوق جميع الضاااااااااااحايا دون تمههز من أي نوعل بما في ذلك  
على أساااا  العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الساااياساااي أو  هره أو األصااال القومي أو  

 الجتماعي أو الممتلكات أو المولد أو أي مرجز آخر. ا

إلعالن مبادئ العدل األسااااساااية المتعلقة بضاااحايا اإلجرام والتعساااف في اساااتعمال السااالتةل    ووفقاا  -23
بضااررل بما في ذلك الضاارر البدني أو العقلي    أو جماعياا   فإن الضااحايا هم األ ااخاص الذين أصااهبوا فردياا 

الخسااااارة االقتصاااااديةل أو الحرمان بدرجة جبهرة من التمتع بحقوقهم األساااااساااايةل عن أو المعاناة النفسااااية أو  
طريق أفعال أو حاالت إهمال تشاااكل انتهاكا للقوانهن الجناًية النافذة في الدول األعضااااءل بما فهها القوانهن  

أفراد أساااارة   م اإلساااااءة الجناًية السااااتعمال الساااالتة. وباإلضااااافة إلى ذلكل يشاااامل الضااااحايا أيضاااااا التي تحرع 
الضاحية المبا ارة األقربهن أو ُمعاليه المتضاررين فضاالا عن األ اخاص الذين لحق بهم ضارر عند تدخلهم  

 .ن13سلمساعدة الضحايا أو منع األذ 

  16ل التي اعُتمااادت في  2005وفي الوثيقاااة الختاااامياااة لمتتمر القماااة العاااالمي المعقود في عاااام   -24
األعضاء أهمية مساعدة ضحايا اإلرهاب وتقديم الدعم لهم وألسرهم جي  ل أكعدت الدول  2005أيلول/سبتمبر 

 .ن14سيواجهوا خساًرهم ويتحملوا مصابهم

وفي المبادئ األسااااااساااااية والمبادئ التوجههية بشاااااأن الحق في االنتصااااااف والجبر لضاااااحايا االنتهاكات   - 25
الدولي اإلنساااانيل اتفق على ضااارورة اتخاذ  الجسااايمة للقانون الدولي لحقوق اإلنساااان واالنتهاكات الختهرة للقانون  

  

م إلى مكتب مكافحة اإلرهاب بشااااااااأن تنفهذ اسااااااااتراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب س ن11س   16تقرير المقررة الخاصااااااااة المقدع
 ن.2019كانون األول/ديسمبر 

 .113ل الفقرة Corr.1و A/60/825 ن12س
 .2-1ل المرفقل الفقرتان 40/34قرار الجمعية العامة  ن13س
 .89ل الفقرة 60/1نفسهل القرار المرجع  ن14س
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عن سااالمة أساارهم.    التدابهر المناساابة لضاامان أمن الضااحايا وسااالمتهم الجساادية والنفسااية وخصااوصااهتهمل فضااالا 
   . ن 15س د خمسة أ كال من الجبر هي: رد الحق والتعويض وبعادة التأههل والترضية وضمانات عدم التكرار وتحد  

دوليل ينبغي للدول أن تتبق بالكامل على ضاااااااحايا اإلرهاب أحكامو إعالن  وفي  ياب صاااااااندوق   -26
والمبادئ التوجههية   لمبادئ العدل األساااااااسااااااية المتعلقة بضااااااحايا اإلجرام والتعسااااااف في اسااااااتعمال الساااااالتة

األساااسااية بشااأن الحق في االنتصاااف والجبر لضااحايا االنتهاكات الجساايمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسااان  
 اكات الختهرة للقانون الدولي اإلنساني. واالنته

لحياة  داا  اللجنة االساااااتشاااااارية أن اإلرهاب قد يتصااااااعد في ظل ظروف معهنة ليشاااااكل تهدي  دراوت -27
  مساااااااااااتندة إلىحجل ب  بالتذرعتعلهق التزامات الدولة في مجال حقوق اإلنساااااااااااان    عندما يتسااااااااااانى مثالاألمةل  

ممارسااااااة  ق المدنية والساااااااياساااااااية. ولكن ال بدع من التذجهر بأن  ن من العهد الدولي الخاص بالحقو 1س4 لمادةا
ال يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي إال عندما تشاااااااااكل األعمال    في حالة التوارئ  سااااااااالتات اساااااااااتثناًية

ن. واإلرهاب في حد ذاته  وثابتاا  لحياة األمة سال ساااااااااااااايما عندما يكون ذلك التهديد مسااااااااااااااتمراا داا  اإلرهابية تهدي
إعالن حالة التوارئ. بل على العكس من ذلكل وجما ذجرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز   لقاًياا يبرر ت ال

ل فإن التحلل من 2018وحماية حقوق اإلنساااااان والحريات األسااااااساااااية في ساااااياق مكافحة اإلرهاب في عام  
اساية على العمل بفعالية  يتثر على قدرة الدولة األساأن  أحكام العهد يساتلزم أن يكون حجم التهديد اساتثناًياا و 

الدولة واسااااااتقاللها ومهمتها األساااااااسااااااية. و ااااااددت المقررة الخاصااااااة على أن ممارسااااااة ساااااالتات  وعلى أمن  
  .ن 16س بلوغ عتبة عالية ومحددة لتكون مشااااروعة بمقتضااااى القانون الدولي   اسااااتثناًية في حالة التوارئ تتتلب

ل  لم تكن تدابهر التوارئ ضااااااااارورية تماماا. ولذلك    القانون العام إن  االعتماد علىوعالوة على ذلكل ُيفضاااااااااع
إذ    في حالة التوارئ  اسااتثناًيةعلى الحكومات أن ت يعم الوضااع بعناية  ااديدة عند تقريرها اسااتخدام ساالتات  

إن إفراط الحكومات في رد الفعل قد يزيد من مسااااااااااااااتويات العنف والمواجهةل إضااااااااااااااافة إلى تقويض الكفا   
 .ن17ستوطهد الظروف المفضية إلى اإلرهاب عن  هر قصداألوسع نتاقاا ضد اإلرهابل و 

 االلتزام بمنع ارتكاب اإلرهاب أو تجنبه -واو 

على التمتع بحقوق اإلنسااانل ولهذا السااببل فمن حق الدول وواجبهال  راا مبا ااراا  يتثر اإلرهاب تأثه -28
وقااد يكون من   .ن18سالهجمااات اإلرهااابيااةبموجااب القااانون الاادوليل حمااايااة األفراد الخاااضااااااااااااااعهن لواليتهااا من  

الضااروري مراعاة االعتبارات المتعلقة بحقوق اإلنسااان عند وضااع القوانهن وتنفهذ سااياسااات مكافحة اإلرهاب  
النظر في األثر السااااااااااالبي المحتمل لهذه التدابهر على تعزيز   لتجنب ارتكاب أعمال إرهابية. ويجب أيضااااااااااااا 

صر عملية التقهيم على أثر التدابهر التقههدية الرامية إلى الحد من التمتع  سيادة القانون. ولذلكل يجب أال تقت
جلفة التدابهر التقههدية سمن الناحية الديمقراطيةن    أيضااا بحقوق اإلنساان وحرياته فحسابل بل ينبغي أن تشامل 

اًية جديدةل  التي ترمي إلى الحدع من التمتع بحقوق وحريات اإلنساااان سأي تشاااديد المراقبةل وظهور جراًم جن
 وارتفاع مستو  استخدام القوة من جانب أجهزة إنفاذ القانون والجيشل وما إلى ذلكن.

أن تحدد الحكومات األسااباب الجذرية لإلرهابل    واتعباع نهل  ااامل لحقوق اإلنسااان يسااتلزم أيضاااا  -29
وينبغي   التي قد تشااااااااااامل الظلم االجتماعي واالقتصاااااااااااادي وعدم المسااااااااااااواة في الحصاااااااااااول على الخدمات.

للحكوماات أن تحرص على جبر الضاااااااااااااارر الملحق بضااااااااااااااحااياا اإلرهااب على النحو الواجاب وعلى منحهم 

  

 .18و 10ل الفقرتان 60/147المرجع نفسهل القرار  ن15س
 .12ل الفقرة A/HRC/37/52 ن16س
 .6المرجع نفسهل الفقرة  ن17س
 . 32مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانل صحيفة الوقاًع رقم  ن18س
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تعويضاا مناسابا. وباإلضاافة إلى ذلكل ينبغي للحكومات أن تتخذ تدابهر لتعزيز المشاارجة وااللتزام النشاتهن  
والتحقهق الفوري مع    للمجتمع المااادني؛ وبداناااة انتهااااكاااات حقوق اإلنسااااااااااااااااان وحظرهاااا في القاااانون الوطني

؛ وبيالء االهتمام الواجب لحقوق ضاااحايا انتهاكات حقوق  هاالمساااتولهن عنها ومالحقتهم قضااااًيا ومنع وقوع
جما يجب أن يتخذ في االعتبار ختر إسااءة تتبهق التدابهر األمنية االساتثناًية أو اساتخدامها   .ن19ساإلنساان

ن التي ترتكب باساااام مكافحة اإلرهاب سااااتسااااهم بالتأكهد في تعساااافال ألن االنتهاكات المحتملة لحقوق اإلنسااااا
 تعريض سيادة القانون للختر. 

 اآلثار السلبية لإلرهاب على التمتع بحقوق اإلنسان  -رابعاا  

 اآلثار السلبية لإلرهاب على التمتع بالحقوق االقتصادية -ألف 

يقلل من قدرة الدول على االساااتثمار في لإلرهاب أثر سااالبي جبهر على الحقوق االقتصاااادية. فهو  -30
على السااكانل وال ساايما المجتمعات الضااعيفة.   ختهراا   المشاااريع االقتصااادية أو االجتماعيةل مما يتثر تأثهراا 

للجمعية العامةل يمكن أن يعتل اإلرهاب التنمية بترق منهال على سااااابهل المثال ال الحصااااارل تدمهر   وفقاا و 
البنى التحتية واإلضرار بقتاع السياحة وببعاد االستثمار المبا ر األجنبي وتعتهل النمو االقتصادي و يادة  

عاتل ليس فقط نتيجة للضاااارر  وقد يفرا اإلرهاب تكاليف اقتصااااادية جبهرة على المجتم  .ن20ستكاليف األمن
بساااااااااااابب اآلثار التويلة األجل التي يخلفها على االقتصاااااااااااااد    المادي المبا اااااااااااار الذي يولدهل ولكن أيضاااااااااااااا 

والموارد المخصاصاة عادةا للبرامل االقتصاادية واالجتماعية وللمسااعدة اإلنماًية ولتخنيف وطأة    .ن21سالمحلي
ل إلى قتاع األمن مما قد يكون له عواقب    -لصاااحي  مثل التعليم والصاااحة والمياه والصااارف ا -الفقر   تحو 

اآلثار االقتصااااادية المبا اااارة والمدمع رة    أيضاااااا وهناا    .ن22سوخيمة على البلدان والمجتمعات المحلية المتضااااررة
  لإلرهاب على األفراد الذين ال يعيشاااون في خوف من فقدان حياتهم وحياة أفراد أسااارهم فحساااب وبنما أيضااااا 

 سارة عملهم ومن تعرعا حقوقهم االجتماعية والثقافية للتقههد.في خوف من خ

د العواقب االقتصااادية لإلرهاب في انخفاا معدالت الناتل   -31 وعلى صااعهد االقتصاااد الكليل تتجسااع
المحلي اإلجماالي أو تراجع نموه. وقاد تتمثال اآلثاار  هر المباا اااااااااااااارة على االقتصاااااااااااااااد في تادنعي نمو النااتل  

ومن النتاًل االقتصاادية    .ن23سأو فقدان االساتثمار األجنبي المبا ار أو التضاخم أو البتالةالمحلي اإلجمالي  
األخر   هر المبا ااااارة تحويل االساااااتثمار األجنبي المبا ااااار أو موارد صاااااناديق االساااااتثمار العام إلى قتاع  

ًر الواقعاة بعاد  وتنجم هاذه التكااليف  هر المباا اااااااااااااارة أو الثاانوياة عن الخسااااااااااااااا  .ن24ساألمن وانخفااا التجاارة
  

 ن.2011مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةل تدابهر العدالة الجناًية لدعم ضحايا األعمال اإلرهابية سنهويورال  ن19س

 .5ل الفقرة 72/246القرار  ن20س
  11من االهتمام في األدبيات والبحوث االقتصااااااااااااديةل ال سااااااااااايما منذ أحداث  راا جبه قساااااااااااتاا لقد نال تحديد وتقدير تكاليف اإلرهاب   ن21س

. وعلى ساااااااابهل المثالل اعتبر معهد تحلهل األمن العالميل بحسااااااااب تقديراتهل أنع قيمة األروا  التي أ هق ل  2001أيلول/ساااااااابتمبر  
جل  خسااااًر    100تتجاو   عن تكلفة األضااارار الملحقة بالممتلكات وخساااارة السااالع والخدماتل    فضاااالا  بلهون دوالر أمريكي. جما ساااُ

 فادحة في ثروة سوق األوراق المالية.
 .47ل الصفحة 32مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانل صحيفة الوقاًع رقم  ن22س
ب. وتقع هذه البلدان خاصااة في الشاارق  تتكبعد البلدان التي تعاني من النزاعات التكلفة األعلى فيما يتعلق باآلثار االقتصااادية لإلرها ن23س

ل عانى العراق من أكبر أثر اقتصااااادي  2016األوسااااط و اااامال أفري يال وأفري يا جنوب الصااااحراء الكبر ل وجنوب آساااايا. وفي عام  
  أيضااا انظر  ناتل عن اإلرهاب جنسابة ماوية من الناتل المحلي اإلجماليل تليه أفغانساتان والجمهورية العربية الساورية واليمن ولهبيا.  

www.wilsoncenter.org/article/report-terrorism-decline-middle-east-and-north-africa.  

 Todd Sandler and Walter Enders, “Economic consequences of terrorism in developed and ن24س

developing countries: an overview”, in Terrorism, Economic Development and Political Openness, 

Philip Keefer and Norman Loayza, eds. (Cambridge University Press, 2008), pp 17–47. 

http://www.wilsoncenter.org/article/report-terrorism-decline-middle-east-and-north-africa
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الهجماتل مثل ارتفاع أقسااااااااااااط التأمهناتل و يادة التكاليف األمنيةل و يادة حجم التعويضاااااااااااات المقد مة إلى  
الموجودين في مواقع عاااااليااااة الختورةل والتكاااااليف المرتبتااااة بااااالتغهرات التويلااااة األجاااال التي تترأ نتيجااااة 

ر مبا اااااار على التنمية االقتصااااااادية الوطنية  الهجمات. وقد تتثر جميع هذه الجوانب بشااااااكل مبا اااااار أو  ه
وعلى إعماال الحقوق االقتصاااااااااااااااديةل إذ يمكن أن ُيعرقول هذان األمران بفعال نقص الموارد أو توجياه الموارد  

 .ن25سعن جهود التنمية االجتماعية واالقتصاديةداا المتاحة إلى سياسات مكافحة اإلرهاب بعه

االساتثمار في المشااريع االقتصاادية أو االجتماعية. والواقع  وقد يضاعف اإلرهاب قدرة الدول على   -32
وقع أقو  على األفراد الذين ربما    أيضاااااااا أن اآلثار االقتصااااااادية لإلرهاب على صااااااعهد االقتصاااااااد الكلي لها  

تكون ظروفهم االجتماعية واالقتصاادية قد سااءت. وقد تشاعر المجتمعات المحلية الضاعيفة بهذا الوقع أكثر 
 من  هرها.

ن من العهاد الادولي الخااص باالحقوق االقتصااااااااااااااادياة واالجتمااعياة والثقاافياة على  1س2وتفرا الماادة   -33
الدول أن تتعهد بأن تتخذل بأقصااااى ما تساااام  به مواردها المتاحةل ما يلزم من ختوات لضاااامان التمتع الفعلي  

لسااااابل المناسااااابة. ومع ذلكل من  إلى ذلك جميع ا  التدريجي بالحقوق االقتصاااااادية واالجتماعية والثقافية ساااااالكةا 
الواضااااااااا  أن اإلرهاب نفساااااااااه وتدابهر مكافحة اإلرهاب التي تتخذها الدول يتثران على قدرة الدول على الوفاء  

 .ن26سبهذا التعهدل وبالتالي على تمتع األفراد بحقوقهمل وجذلك على األهداف اإلنماًية األوسع نتاقاا 

بتوجيه األموال العامة من ساياساات التنمية    أيضااا وقد تتأثر الحماية االجتماعية والخدمات العامة   -34
عادة من حقوق األفراد    أيضااا االجتماعية واالقتصاادية إلى الساياساات التي تعتي األولوية لألمن والتي تحدع  

قوق اإلنسااان والحريات األساااسااية  وحرياتهم. وجما ساابق أن أكدته المقررة الخاصااة المعنية بتعزيز وحماية ح
من الحقوق المكرساااة في العهد الدولي الخاص  داا  ن أن عدل تبه  2007في ساااياق مكافحة اإلرهابل في عام  

بالحقوق االقتصاااادية واالجتماعية والثقافية معرا للختر بسااابب تدابهر مكافحة اإلرهابل وهي: الحق في 
ن؛ والحق  10األطفال والصاااااغار الحماية والمسااااااعدة سالمادة  ن؛ ووجوب من  األسااااارة و 7-6العمل سالمادتان  

ن؛ والحق في أن يتوافر 11في مساتو  معيشاي جاف يشامل ما يفي بحاجة المرء من الغذاء والمأو  سالمادة  
ن؛ والحق في التعليم  12ن؛ والحق في الصاااااااااحة سالمادة  11للمرء ما يفي بحاجته من الغذاء والمأو  سالمادة  

 .ن27سن41-13سالمادتان 

ل عادة إلى أماكن أكثر أماناا راا  كما أن لإلرهاب آثا  - 35  .  سلبية على االستثمار األجنبي المبا ر الذي يحو 

إن توجيه التمويل الدولي من التنمية إلى سااااااااااااااياسااااااااااااااات مكافحة اإلرهاب هو أحد آثار اإلرهاب.   -36
التعاون والمساااااعدة الدولههنل أن تتدي  وتسااااتتيع التنمية االقتصااااادية واالجتماعيةل بما في ذلك عن طريق  

في الحد من دعم اإلرهاب بالحتول دون نشااااوء الظروف المولعدة للعنف بصاااافة عامة واإلرهاب بصاااافة راا  دو 
  أيضاااا ويتثر اإلرهاب   .ن28سخاصااةل وباإلسااهام في تحقهق االسااتقرار االجتماعي واالقتصااادي التويل األجل

تمويل الدولي لتنفهذ السياسات القمعية والبرامل واالستراتيجيات الرامية  على القرارات المتخذة بشأن تخصيص ال
الذي يشااكله اإلرهاب. وهذا يقود إلى تخصاايص أموال تمس  البادي  إلى منع اإلرهاب وبلى التعامل مع الختر  

قد  مما  الحاجة إلهها لمعالجة األسااااااباب الجذرية لإلرهابل وال ساااااايما عدم المساااااااواة االجتماعية واالقتصاااااااديةل  

  

على ساااااااااااااابهال المثاالل إن تكلفاة البرامل الموجهاة إلى ضااااااااااااااحااياا اإلرهااب بهادف إعاادة إدمااجهم اجتمااعياال وتلاك الرامياة إلى حمااية   ن25س
 ن لها أثر جبهر على مهزانية الدولة.األ خاص المشارجهن في مكافحة اإلرهابل قد يكو 

 .32مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانل صحيفة الوقاًع رقم  ن26س
 .33الفقرة ل Corr.1و A/HRC/6/17 ن27س
 Philip B. Heymann, “International cooperation in dealing with terrorism: a review of law and recent ن28س

practice”, American University International Law Review, vol. 6, No. 1 (1990). 
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يعوق تحقهق أهداف التنمية المساااااتدامة. وجما ذجرت لجنة المسااااااعدة اإلنماًية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية  
  في المهدان االقتصاااديل ينبغي معايرة االعتمادات المخصااصااة للمعونة بعناية عندما يكون منع اإلرهاب هدفاا 

مان أن فتكون إعادة تو يع اعتمادات المهزانية  مهماا. وينبغي على وجه الخصاااااااااااوص بذل الجهود لضااااااااااا  إنماًياا 
بتحلهل متعمق لالحتياجات ولفعالية المعونة المقدمة جي تسهم المعونة اإلنماًية في االستقرار الهيكلي    مسبوقةا 

  .ن29سالتويل األجل وجي ال ُتستخدم جأداة لتحقهق مصال   هر إنماًيةف

آخر. ولوحظ وجود صاالة بهن اإلرهابل وحتى بهن التهديد    ماا ها  ساالبياا   وُتعتبر الهجرة القساارية أثراا  -37
تزايد حدة األعمال اإلرهابيةل قد تدفع مساااااااااااتويات المعيشاااااااااااة وظروف    وفي حالبظهورهل وحرجات الهجرة.  

فهها الحماية والدعم والمساااااااااااااااعدة الدولية. وجما    ايجدو يمكن أن العمل األفراد إلى الهجرة نحو مناطق آمنة  
إن محااوالت بعض الادول للتعاامال مع اإلرهاابههن المزعومهن الاذين  فال  2018أ ااااااااااااااار األمهن العاام في عاام  
إلى اتخااذ تادابهر تنتهاك حقوق المهااجرين والالجاهن. وفي بعض  هاذه الادول   يعبرون الحادود الادولياة دفعا 
راد الفارعين من النزاعات في عدم اإلعادة القسااااااااااااارية وهو حق متلقل ولم تُتخذ الحاالتل تم انتهاا حق األف

إجراءات فردية لتحديد ختر تعرضااااااهم للتعذيب أو سااااااوء المعاملةل في حهن واصاااااال  دول أخر  االعتماد  
على إجراءات فالترحهل مع ضاااماناتف التي قد ال تضااامن عدم تعرا األفراد المتضاااررين للتعذيب أو  هره 

 .ن30سب سوء المعاملةمن ضرو 

باإلرهاب الذي يتثر بصاورة منهجية على خيارات السايا  فيما يخص   هراا ثوالساياحة قتاع يتأثر ج -38
 سلبية على القتاعات والخدمات الداعمة بما فهها قتاع التهران.راا السياحية ويخلف آثا وجهتهم

 اآلثار السلبية لإلرهاب على التمتع بالحقوق االجتماعية -باء 

إن الحقوق االجتماعيةل مثل الحقوق االقتصااااادية والثقافيةل محمية بموجب العهد الدولي الخاص   -39
بالحقوق االقتصااااادية واالجتماعية والثقافيةل الذي يقرع بمجموعة حقوق منها الحق في الضاااامان االجتماعي  

ل إنساااااااان في التمتع بأعلى  ن؛ وحق ج10ن؛ والحق في حماية األسااااااارة واألمهات واألطفال سالمادة  9سالمادة  
 ن. 14-13ن؛ والحق في التعليم سالمادتان 12مستو  من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلو ه سالمادة 

سااافر عنها من إصاااابات ووفيات وصااادمات نفسااايةل  يوفي أعقاب الهجمات اإلرهابية مبا ااارةل وما   -40
. إن نادرة الادراسااااااااااااااات والمعلوماات الموثعقاة التي تتنااول  جبهراا   يتاأثر التتور التبيعي للحيااة االجتمااعياة تاأثراا 

على هذه المسااااااااااااااألة تجعل من الصااااااااااااااعب قيا  قدرة المجتمع على مواجهة آثار   متثرةالمتغهرات العديدة ال
ومماا يزياد من تعقهاد الحيااة الهومياة ارتفااع مسااااااااااااااتو  التوتر وعادم    .ن31ساإلرهااب أو تحادياد حجم هاذه اآلثاار 

م عن انعدام األمانل خاصة بالنسبة إلى السكان الذين يعيشون في البلدان المتضررة من أعمال  اليقهن الناج
إرهابية مرتكبة على مد  فترة طويلة. وبوجه عامل يعاني النا ل بعد األعمال اإلرهابيةل من اضااااااااااااترابات  

الهجمات   جزع واكتااب  اااااااااااااديد. وعالوة على ذلكل قد يعاني الناجون منمن نفساااااااااااااية الحقة للصااااااااااااادمة و 
 جسدية. -اإلرهابية من اإلدمان على المخدرات ومن اضترابات نفسية

كما أن اسااتمرار سااياسااات مكافحة اإلرهاب بفعل وجود ختر جبهر من التعرا لهجمات إرهابية   -41
بشااكل ملحوع على المجتمعات. وباألخص عندما تكون هذه التدابهر  هر ضاارورية أو تمههزية    أيضاااا قد يتثر  
يعرا    متناسااابةل فإنها قد تساااهم في االنفصاااال التدريجي للمواطنهن عن المتساااساااات الساااياسااايةل مماأو  هر  

  

 .2ل الفقرة DCD/DAC(2003)11/Rev.1 ن29س
 .20ل الفقرة A/73/347 ن30س
 Heidi Resnick and others, “Research on trauma and PTSD in the aftermath of  انظرل على ساابهل المثالل ن31س

9/11”, PTSD Research Quarterly, vol. 15, No. 1 (2004) . 
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ساايادة القانون والحكم الديمقراطي للختر. وفي مثل هذه الحاالتل يتغهر األداء التبيعي للحياة االجتماعية  
بل لتوقعع وجود ختر جبهر لتهديد ح يقي وو اااااايك    بساااااابب اتخاذ تدابهر تقههدية ال تسااااااتجهب أحياناا   تدريجياا 

 بوقوع مثل هذه الهجمات.

الحق في الصااااااحة بشااااااكل جبهرل إذ تتدخل بشااااااكل   أيضاااااااا ولوحظ أن الجماعات اإلرهابية تقوعا   -42
وفيجب    .ن32سمبا ااراا   مبا اار في تقديم المساااعدة اإلنسااانية وتسااتهدف العاملهن في المجال اإلنساااني اسااتهدافاا 

ما تساااااتحوذ هذه  راا  وجثه  .ن33سمن عناصااااار الدفاع الوطنيف  أن تكون حماية الصاااااحة النفساااااية للنا  عنصاااااراا 
 ومية وتتدي إلى تفاقم المشاكل القاًمة أصال التي يعاني منها السكان.التحديات على الموارد الحك

يسااااند    وتنفق موارد جثهرة على األمن في حهن جان يمكن إنفاقها على التعليمل وهذا نهل سااالبي ال -43
ق  عن القلق إ اء التدابهر المتخذة إل ال   وأُعرب أيضاا   .ن34سالمجتمعات المحلية المسالمة على المد  التويل

المدار  الدينية أو تقههد الوصااااول إلهها أو منع إنشاااااًها بذريعة مكافحة اإلرهاب. وفي هذا الصااااددل ذجعرت  
المقررة الخاصاااااة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنساااااان والحريات األسااااااساااااية في ساااااياق مكافحة اإلرهاب  

ويمكن   .ن35سعتقداتها الدينية أو  هرهالم  وفقاا الدول بالتزامها بحماية حق األساااااااااااار في تأمهن التعليم ألطفالها  
بمساااااتقبلهم   بالغاا   متساااااسااااااتهم التعليميةل مما يلحق ضااااارراا لالتالب    ارتيادأن تحول األعمال اإلرهابية دون  

 ومسهرتهم المهنية وصحتهم العقلية. 

إن األضاااااارار التي لحق  بضااااااحايا اإلرهابل ال ساااااايما حياتهم وصااااااحتهم وممتلكاتهمل تسااااااتدعي  -44
ة خاصاااااااة من السااااااالتات الوطنية فيما يتعلق بتقديم التعويضااااااااتل وبعادة التأههل النفساااااااي والتبي  اساااااااتجاب

المساااااعدة القانونيةل والمساااااعدة في مجالي العمل والسااااكن. وينبغي للساااالتات الوطنية أن  تقديم  والمهنيل و 
ها ضاااحايا اإلرهاب بفضااال تتخذ التدابهر التشاااريعية واإلدارية الال مة لتعالل جما يجب الحالة التي يعاني من

 تقديم المساعدة المادية والقانونية والنفسية. 

وتوفر بعض األطر القااانونيااة الوطنيااة الحمااايااة القااانونيااة والتعويض لضااااااااااااااحااايااا اإلرهاااب. ومن   -45
الضروري أن ُيمن  هتالء الضحايا صفة قانونية وأن يتم حماية حقوق اإلنسان الخاصة بهمل بما فهها حقهم  

وسااااريع و هر   وفعلي جافٍ تعويض  في الحصااااول على  والمساااااعدة القانونية والعدالة والح يقة و   في الصااااحة
ذلك من أ اااكال الجبر وبحياء الذجر  وحفظ الذاكرة. وجما الحظ  المقررة الخاصاااة المعنية بتعزيز وحماية 

رهاب على نحو حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهابل فإن تناول حقوق ضحايا اإل
 ااااامل يمثل ممارسااااة فضاااالىل ليس فقط ألنه يساااااعد الضااااحايا والناجهن على إعادة بناء حياتهمل وبنما ألنه 

  .ن36سفي الحد من االستقتاب في المجتمع من خالل بناء تضامن وطني أيضاا يمكن أن يساعد 

 األثر على حقوق الطفل -1 

لآلثار النفسااااااية الساااااالبية التي يخلفها العيش تح  تهديد  إن األطفال معرضااااااون بصاااااافة خاصااااااة   -46
الهجمات اإلرهابية. وعادة ما يكونون أكثر عرضااااة من البالغهن لإلصااااابة باضااااترابات ما بعد الصاااادمة أو  
القلق أو االكتااب. ويمهل المراهقون إلى معالجة أعراضااااهم من خالل تعاطي المخدراتل والحظ  دراساااات  

  

 .23ل الفقرة A/73/347 ن32س
 Ezra Susser, Daniel Herman and Barbara Aaron, “Combating the terror of terrorism”, Scientific ن33س

American (September 2002) . 
 .17الفقرة ل Corr.1و A/HRC/6/17 انظر ن34س
 .53الفقرة المرجع نفسهل  ن35س
 United Nations, Handbook of Good Practices to Supportأيضاااااااااا . انظر  47الفقرة    ، A/HRC/40/52/Add.5 ن36س

Victims’ Associations in Africa and the Middle East (2018) . 
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 يادة تعاطي    2001أيلول/سااااااابتمبر   11أحداث  بعد  هجمات إرهابية في إساااااااراًهل و   موثعقة أجري  بعد وقوع
وعالوة على ذلكل فإن التعرا  هر   .ن37سالكحول والمواد  هر المشاااروعة والنيكوتهن في صااافوف المراهقهن

مد   المبا ر لألعمال والتهديدات اإلرهابية عبر وساًط اإلعالم يتثر على الصحة العقلية لألطفالل على ال
القصااااهر والتويلل بترق تختلف عن الترق التي تتثر بها على البالغهن. وبساااابب صااااغر ساااانهمل ال يملك  

النوع من التوترل الااذي يمكن أن يعتاال نمو الاادماااغ و هره من نظم    الحتواء هااذااألطفااال الموارد الال مااة  
 األعضاءل مع ما يترتب على ذلك من عواقب مد  الحياة.

  2017جانون األول/ديسااامبر    24الصاااادر في   72/246العامة بشااادة في قرارها  وأدان  الجمعية   -47
بشاااااااأن آثار اإلرهاب على التمتع بحقوق اإلنساااااااانل تجنهد األطفال واساااااااتخدامهم بصاااااااورة منهجية الرتكاب  

عن االنتهاكات والتجاو ات التي ترتكبها الجماعات اإلرهابية ضاد األطفالل بما في  هجمات إرهابيةل فضاالا 
القتل والتشاااااااااااويهل واالختتاف واال تصااااااااااااب و هره من أ اااااااااااكال العنف الجنسااااااااااايل والحظ  أن هذه    ذلك

االنتهاكات والتجاو ات قد ترقى إلى مرتبة جراًم الحرب أو الجراًم المرتكبة ضااااااااد اإلنسااااااااانية. وقد يتعرا  
 رهابههن. األطفال لالسترقاق الجنسي واال تصاب والزواج القسري واالختتاف الجماعي على أيدي اإل

تجاهل األطفال إلى حد    جر  أنه  راا مفوضااااة األمم المتحدة السااااامية لحقوق اإلنسااااان متخ  ذجرتو  -48
كبهر في ختااب مكاافحاة اإلرهااب. وثماة حااجاة إلى مزياد من البحوث عن آثاار اإلرهااب على األطفاال في 

ساااياساااات وبرامل مكافحة ل غيولكن ينباألجلهن القصاااهر والتويل وعن دوافع اساااتغالل اإلرهابههن لألطفال.  
بةل مثل السارديات  اإلرهاب أن تساتند إلى األدلة التجريبية المتاحةل بدالا من االساتناد إلى نظريات  هر مجرع 

  .ن38سالمتعلقة بالتترف

جمااعاات مثال داعش وجبهاة النصاااااااااااااارة   فيوفي بعض األحياان يقع األطفاال ضااااااااااااااحااياا التجنهاد  -49
. وفي الواقعل تساااتغل هذه  ارهابية والمتترفة العنيفة األطفال إلبرا  صاااورتهوالقاعدة. وتساااتغل الجماعات اإل

الجماعات في بعض الحاالت ضااااعف األطفال لتنشاااار في المجتمع المحلي فكرة أنها تشااااكل حصااااناا يحميه 
من ختر األعمال العنيفة التي قد تمارسها مجموعة مختلفة أو الدولة. جما أنه من األسهل ترههب األطفال  

ويتم تجنهد األطفال على الر م من أحكام    .ن39سلغهنالصااااااااااااغار والساااااااااااايترة علههمل بدنيا وعقليال مقارنة بالبا
ل التي  1949آب/أ سااااااتس    12ن من البروتوجول اإلضااااااافي إلى اتفاقيات جنيف المترخة في 2س77المادة  

تحظر تجنهد ومشااارجة األطفال الذين لم يبلغوا بعد ساان الخامسااة عشاارة في األعمال العداًية. وفضااالا عن 
وجول االختياري التفاقية حقوق التفل بشااااااأن ا ااااااتراا األطفال في المنا عات  من البروت  1ذلكل فإن المادة  
على عدم جوا  تجنهد واسااااااااتخدام األطفال الذين لم يبلغوا الساااااااان القانونية المحددة بثمانية   المساااااااالحة تنصع 

قرارات عديدة صاااااااادرة عن مجلس األمن مساااااااألة حماية   أيضااااااااا عشااااااار عاما في األعمال الحربية. وتتناول  
 .ن40سفال في حاالت النزاع المسل األط

ويتعرا األطفالل وال ساااااااايما األطفال األجانبل للوصاااااااام واإلقصاااااااااء عندما يرتبط أهلهم بجماعات   -50
إرهابية. و البا ما يكون هتالء األطفالل الذين تقتع  بهم الساااااااابل في المخيمات ومراكز االحتجا  الباًسااااااااةل  

  

 Marion Grenon and others, “Impact of a terrorist attack on the mental health of directly exposed ن37س

French adolescents: study protocol for the first step of the AVAL cohort study”, Frontiers in 

Psychiatry, vol. 10, No. 744 (25 October 2019) . 
 .68ل الفقرة A/HRC/40/28 ن38س
 United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Children Recruited and Exploited by ن39س

Terrorist and Violent Extremist Groups: the Role of the Justice System (Vienna, 2017) . 
تقرير قدمته المقررة الخاصاااااة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنساااااان والحريات األسااااااساااااية في ساااااياق مكافحة اإلرهاب إلى اللجنة   ن40س

 االستشارية.
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الوصااااااااااول إلى المياه النظيفة واألدوية  في  الغذاء والمأو  و محرومهن من حقوقهم األساااااااااااسااااااااااية مثل الحق في  
والتعليمل وهم معرضون للعنف المستشري في هذه األماكن ولالستغالل واالعتداء الجنسي واالتجار والمضايقة  
والتترف. ويجب اتعباع نهل مبدًي إ اء هذه الظاهرة الجديدة من أجل توفهر حماية أفضل لألطفال في حاالت  

المسال . وتتجد اتفاقية حقوق التفل أن األطفال هم أصاحاب حقوق بصافتهم الشاخصايةل ولذلك ال يمكن  النزاع  
تقويض حقوقهم بسابب تصارفات أهلهم. والدولة التي يحمل التفل جنساهتها مساتولة عن الوفاء بهذا المبدأل وال  

دة إدماجه. ويجب أن يكون  سااايما عن إعادة التفل إلى وطنه لضااامان لمع  ااامله بأسااارته في بلده األصااالي وبعا
 االعتبار األساسي هو المصلحة الفضلى للتفل في جميع الظروف.

 األثر على حقوق المرأة -2 

تعاني النساااااء والفتيات من وضااااع ضااااعيف بوجه خاص عند وقوعهن ضااااحايا اإلرهابل وبالتالي   -51
مكفولة للمرأة في حاالت  حمايتهن. ويجب حماية حقوق اإلنسااااااااااان الب يتعلقلديهن احتياجات خاصااااااااااة فيما  

آلثار العنف المتترف.    المرأة  النزاعل وفي سااااااااااااااياقات التشااااااااااااااردل و هر ذلك من الظروف التي تتعرا فهها
أعمال العنف  راا وعالوة على ذلكل ينبغي أال يغهب عن األذهان أن بعض الجماعات اإلرهابية تساااااتخدم جثه

. والنساء والفتيات ُيستخدمن جرقهق جنسي ويقعن  استراتيجي  هدفالجنسي والعنف القاًم على نوع الجنس ج
ضااااااحايا االتجار. وجما الحظ  الجمعية العامةل ُيسااااااتخدم العنف الجنسااااااي والعنف القاًم على نوع الجنس  

 .ن41سأداة لزيادة بأ  اإلرهابههن من خالل دعم التمويل والتجنهد ومن خالل تدمهر المجتمعات المحلية

دول على ضااامان أخذ المسااااواة بهن الجنساااهن وعدم التمههز في الحسااابان  وتح  الجمعية العامة ال -52
عند صااايا ة واساااتعراا وتنفهذ جميع تدابهر مكافحة اإلرهابل وتعزيز المشاااارجة الكاملة والفعالة للمرأة في 

 .ن42ستلك العمليات

م مكافأة  وتروعج جماعات متترفة عديدة أيديولوجية تو  -53 عتبر المرأة  ااااااااخصااااااااا من الدرجة الثانية وتقدع
مالية وفواًد أخر  مقابل قهر النسااااااااااء. وتساااااااااتخدم الجماعات اإلرهابية العنف الجنساااااااااي إلثارة الرعب بهن 

ن إلغاء حقوق  أالسااكانل وبخراج المدنههن من المناطق االسااتراتيجيةل وتولهد اإليرادات بفضاال االتجار. جما  
 .ن43سترفهن السيترة على عملية اإلنجاب واستغالل عمل المرأة المرأة يتي  للمت

من توصااااااااااااااهتهااا العاااماة    17وأوصااااااااااااااا  لجنااة القضااااااااااااااااء على التمههز ضاااااااااااااااد المرأةل في الفقرة  -54
نل بأن ترفض الدول األطراف في اتفاقية القضاااااااااء على جميع أ ااااااااكال التمههز ضااااااااد المرأة  2013س30 رقم

حماية حقوق المرأة من أجل اساااااااااااترضااااااااااااء الجهات من  هر الدولل مثل جميع أ اااااااااااكال التراجع عن أوجه 
 اإلرهابههن أو األفراد أو الجماعات المسلحة.

واعترف  المقررة الخاصااااة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسااااان والحريات األساااااسااااية في سااااياق   -55
سااء ضاحايا اإلرهاب يواجهن خاص بحماية حقوق المرأة وبأن الن بوجهمكافحة اإلرهاب بأن اإلرهاب يضار 

محددة تعاني منها المرأة نتيجة ألوجه عدم    تحديات خاصاااااااة وفريدة من نوعهال مضااااااايفةا أن هناا أضاااااااراراا 
المسااااااااواة الشااااااااملة بهن الجنساااااااهنل والقوالب النمتيةل واالفتراضاااااااات المتعلقة باحتياجاتها وتجاربها ومواطن  

  

  United Nations, Office ofن. و2017س2388ن و2016س2331قراري مجلس األمن    أيضااااااااااااااااااا . وانظر  174/73القرار   ن41س

Counter-Terrorism, “Handbook of good practices to support victims’ associations in Africa and the  

Middle East” (2018). 
 سرن.6ل الفقرة 70/148القرار  ن42س
 Council on Foreign Relations, Women and Terrorism: Hidden Threats, Forgotten Partners (May ن43س

2019) . 
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تدي إلى العديد من الساااياساااات والممارساااات الضاااارة بالنسااااء  بعد األعمال اإلرهابية التي تالسااااًدة  ضاااعفها  
 .ن44سضحايا اإلرهاب

 اآلثار السلبية لإلرهاب على التمتع بالحقوق الثقافية -جيم 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنساااااااااان على ما يلي: فلكل  اااااااااخص حق التمتع    19تنص المادة   -56
اعتنااق اآلراء دون مضااااااااااااااايقاةل وفى التماا  األنبااء    بحرياة الرأي والتعبهر؛ ويشاااااااااااااامال هاذا الحق حريتاه في

واألفكار وتلقهها ونقلها إلى اآلخرينل بأية وساااهلة ودونما اعتبار للحدود.ف ولكن الجدير بالذجر أن هذا الحق  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساااياسااايةل يجو  إذا إخضااااع هذا   19للمادة    وفقاا فليس متلقا.  
: سأن الحترام  ل وذلك للسااااببهن التالههنقهود  ااااريتة أن تكون محددة بنص القانون وضااااروريةالحق لبعض ال

حقوق اآلخرين أو ساااااااااامعتهم؛ أو سبن لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصااااااااااحة العامة أو اآلداب  
مية أو العنصرية  ن من العهد على أن تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القو 2س20العامة. وتنص المادة  

 على التمههز أو العداوة أو العنف. أو الدينية تشكل تحريضاا 

ن من العهاد الادولي  1س15وترتبط الحقوق الثقاافياة باالفن والثقاافاةل وتوجاد في صااااااااااااااميمهماا الماادة   -57
 الخاص بالحقوق االقتصااااااااااااااادية واالجتماعية والثقافيةل التي تقر بموجبها الدول األطراف في العهد بأن من
حق جل فرد:سأن أن يشاااارا في الحياة الثقافية؛ سبن أن يتمتع بفواًد التقدم العلمي وبتتبيقاته؛ سجن أن يفهد  
من حماية المصااااااااال  المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صاااااااانعه. وجاء في 

ال  نى عنها للبح  العلمي والنشاط    ن أن الدول األطراف في العهد تتعهد باحترام الحرية التي3س15المادة  
اإلبداعي. وُنظر إلى الحق في المشاااااااااارجة في األنشاااااااااتة الثقافية بمعناه الواساااااااااع بحه  يشااااااااامل الحق في 

 .ن45ساالستفادة من ال يم الثقافية التي يوجدها الفرد أو المجتمع

تعبهر الفني والثقافي إحد   ومن المهم تشااجيع التبادل الحرع لآلراء واألفكار. وفي الواقعل يشااكعل ال -58
 .ن46سفاات حرية التعبهر المحمية بموجب صكوا دولية جثهرة

ويجب على الدول أن تضامن حق جل إنساانل دون تمههزل في التمتع باألنشاتة الثقافية واإلساهام   -59
العنصاااارين. جما أن الحقوق  ' من االتفاقية الدولية للقضاااااء على جميع أ ااااكال التمههز  6'سهن5فهها سالمادة  

الثقافية لألقليات والشعوب األصلية محمية بموجب صكوا محددةل بما فهها العهد الدولي الخاص بالحقوق  
حقوق األ اااخاص المنتمهن إلى أقليات قومية أو إثنية وبلى أقليات    وبعالننل  27المدنية والساااياساااية سالمادة  

 ن حقوق الشعوب األصلية.ل وبعالن األمم المتحدة بشأدينية ولغوية

التفاقية حماية وتعزيز تنوع أ ااااكال التعبهر الثقافيل ينبغي للدول أن تسااااعى إلى تههاة بهاة   وفقاا و  -60
تشااجع األفراد والفاات االجتماعية على إبداع أ ااكال التعبهر الثقافي الخاصااة بهم وبنتاجها ونشاارها وتو يعها  

بة للظروف واالحتياجات الخاصااااااااااااااة بالنساااااااااااااااء وبشااااااااااااااتى الفاات  والوصااااااااااااااول إلههال مع إيالء العناية الواج
 االجتماعيةل بما في ذلك األ خاص الذين ينتمون إلى األقليات والشعوب األصلية.

تشاااااااامل وتتثر أ ااااااااكال معهنة من الحوادث اإلرهابية التي تنتوي على خساااااااااًر وأضاااااااارار جبهرة و  -61
ثقافية. وفي بعض األحيانل يتم اسااااااااتهداف الفنانهن  تفجهرات انتحارية وسااااااااقوط قتلى على التمتع بالحقوق ال

بوجه خاص. وبحث  المقررة الخاصااااااااة في مجال الحقوق الثقافية مواضاااااااايع األصااااااااولية والتترف والحقوق  

  

 .8ل الفقرة A/HRC/46/36 ن44س
 .217ل الفقرة E/1993/22–E/C.12/1992/2 ن45س
 . 1945انظرل على سبهل المثالل مهثاق الهونسكو لعام  ن46س



A/HRC/48/66 

GE.21-10914 16 

الثقااافيااةل ال ساااااااااااااايمااا فيمااا يتعلق بحريااة التعبهر الفني واالعتااداءات على الفنااانهن والمثقفهن والماادافعهن عن 
ر أو مفترا في العقهادة أو  الحقوق الثقاافياة والحقوق ا لثقاافياة للمرأةل التي تسااااااااااااااتناد إلى فاختالفف متصااااااااااااااو 

و اااااااااددت المقررة    .ن47سعن االعتداءات على المتساااااااااساااااااااات التعليميةل وموظفههال وطالبها الثقافةل فضاااااااااالا 
الخاصااااة في مجال الحقوق الثقافية على ارتباط هذه المساااااًل بحقوق اإلنسااااان وعلى ضاااارورة التصاااادي لها  

 ع نهل قاًم على حقوق اإلنسان.باتبا

أن تدمهر التراث الثقافي أو اإلضاارار به قد يكون    33/20والحظ مجلس حقوق اإلنسااان في قراره  -62
التمتع بالحقوق الثقافيةل وال ساااااااااايما حق جل فرد في أن   ما يخصله أثر وخيم ال ساااااااااابهل إلى إصااااااااااالحه في

ل إلى التراث الثقافي والتمتع به. والواقع أن قدرة  الوصاااااااااااو   إمكانية يشااااااااااامليشاااااااااااارا في الحياة الثقافيةل بما  
الجهااات الفاااعلااة من  هر الاادول على تاادمهر التراث الثقااافي هاااًلااة ويمكن أن تكون لهااا آثااار جااارثيااة على  
التمتع بالحقوق الثقافية. وفي هذه الحالةل تتجاو  التكلفة مجرد ال يمة النقدية لتشامل الخساارة الكاملة لل يمة  

 ية بالنسبة إلى الحضارة اإلنسانية. هر النقد

نل بشاااااااجب وبدانة التدمهر الخارج على القانون للتراث  2017س2347وقام مجلس األمنل في قراره  -63
في تاادمهر المواقع الاادينيااة والقتع األثريااة وجااذلااك نهااب وتهرياب    -ضاااااااااااااامن جملااة أمور   - الثقااافي ممث الا 

تااحف والمكتباات والمحفوظاات و هرهاا من المواقعل في ساااااااااااااايااق  الممتلكاات الثقاافياة من المواقع األثرياة والم
الناااااااااااااااااااازاعات المساااااالحةل وخاصااااااة من جانب الجماعات اإلرهابيةل وأكعد أن الهجمات الخارجة على القانون  
الموجهة ضااااد المواقع والمباني المخصااااصااااة لأل راا الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخهريةل  

بالقانون الدوليل جريمة حرب وأن مرتكبي هذه   تاريخية قد تشكلل في ظروف معهنة وعمالا أو ضد اآلثار ال
يتجد المجلس أن الدول األعضااااااااء تتحمل المساااااااتولية الًريساااااااية عن و الهجمات يجب تقديمهم إلى العدالة.  

لمسلحة يجب أن  حماية تراثها الثقافيل وأن الجهود الهادفة إلى حماية التراث الثقافي في سياق النااااااااااازاعات ا
 تكون متفقة مع مهثاق األمم المتحدة وأن تحترم سيادة جميع الدول.

ل قااالاا  المااديرة العااامااة لمنظمااة األمم المتحاادة للتربيااة والعلم  2017جااانون الثاااني/يناااير  20وفي   -64
وب من  خالل اجتماع لمجلس األمنل إن تدمهر التراث الثقافي جريمة حرب وأساااااال  لن48سوالثقافة سالهونسااااااكون

أساالهب الحربل وهو جزء من اساتراتيجية التتههر الثقافي. وفي المناسابة نفساهال تم التشاديد على أن الدفاع  
عن التراث يمثل أولوية وأنه يجب على الدول أن تكثف جهودها لحماية هذه الممتلكات التاريخية مع احترام  

 مبدأي السيادة وعدم التدخل في الشتون الداخلية لآلخرين. 

ل باأن  2016وأفاادت المقررة الخااصااااااااااااااة في مجاال الحقوق الثقاافياةل في تقرير صااااااااااااااادر في عاام   -65
التدمهر المتعمد للتراث الثقافي مساألة تتعلق بحقوق اإلنساانل ودع  إلى وضاع اساتراتيجيات وطنية ودولية  

إلى    أيضاااا ودع   تحول دون وقوع أعمال التدمهر المذجورةل وتفضااي إلى محاساابة من ُيزعوم ضاالوعهم فههال  
 .ن49سدعم المدافعهن عن التراث الثقافي وحمايتهم

 نحو االعتراف بحقوق ضحايا اإلرهاب -خامساا  

على الر م من المبادرات الهامة التي اتُّخذت ومن القرارات والوثاًق ذات الصاااااااااااالة التي اعتمدتها   -66
االعتراف بحقوق ضااااحايا اإلرهابل وعلى  الجمعية العامة ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنسااااان من أجل  

  

 .A/HRC/34/56 ن47س
 .S/PV.7907 ن48س
 .A/71/317 ن49س
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الر م من الجهود المبذولة التباع نهل  اامل ومتساق بفضال اعتماد صاك دولي على مساتو  األمم المتحدةل  
  .ن50سحتى اآلن تذجر  لم تسفر هذه المبادرات عن أي نتاًل

االنتصااااااااااف  ويتتور القانون الدولي لحقوق اإلنساااااااااان لهتم االعتراف بحق ضاااااااااحايا اإلرهاب في  -67
من التعويض المااالي عن األضاااااااااااااارار الناااجمااة عن االنتهاااكااات الختهرة   والجبرل بمااا في ذلااك منحهم قاادراا 

للمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية    وفقاا و   .ن51سوالكبهرة للقانون الدولي
اد صاااااااااك دولي يكر  حقوق ضاااااااااحايا  في ساااااااااياق مكافحة اإلرهابل لم تتخذ أي ختوات ملموساااااااااة العتم

اإلرهاب. ومن  اااأن هذا الصاااك أن يساااهم في وضاااع اساااتراتيجية عالمية  ااااملة ومنساااقة لمكافحة اإلرهابل  
  .ن52سوأن يضمن عدم استغالل الدول لضحايا اإلرهاب لتحقهق أ راا سياسية أساساا 

ل وضااع المقرر الخاص  2012واتخذت بالفعل بعض الختوات الهامة في هذا االتجاه. وفي عام   -68
المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنساان والحريات األسااساية في ساياق مكافحة اإلرهاب مجموعة من المبادئ  
اإلطارية التي ترمي إلى ضاااااااامان حقوق اإلنسااااااااان لضااااااااحايا اإلرهاب وأوصااااااااى الدول باتخاذ ختوات نحو 

  2017 لسياق نفسهل اعُتمدت في أيار/مايووفي ا  .ن53ستكريس هذه الحقوق وااللتزامات في صك دولي محدد
 .ن54سمبادئ توجههية منقحة في إطار مجلس أوروبا بشأن حماية ضحايا األعمال اإلرهابية

وفي إطار االتحاد األوروبيل تم االعتراف إلى حد جبهر بدور الضاحايا وُوضاع  مبادئ توجههية   -69
  542/2017لمساااااااااااااعدة الدول األعضاااااااااااااء في االتحاد األوروبي على دعم وحماية حقوقهم. ويقوم التوجيه  

  2012بتعديل توجيه ساااااابق صاااااادر في عام    ن55سسالصاااااادر عن االتحاد األوروبين بشاااااأن مكافحة اإلرهاب
بشااااااااأن الضااااااااحايال متالباا الدول األعضاااااااااء بإتاحة وصااااااااول ضااااااااحايا اإلرهاب إلى خدمات الدعم المهنية  

وينبغي أن يكون لد  الدول بروتوجوالت وآليات   .ن56سالمتخصاااااااااااااصاااااااااااااة فور وقوع الهجوم وطالما لزم األمر 
ات موثوقة لتفادي  لالسااااتجابة بفعالية لحاالت التوارئل بما في ذلك عن طريق تيسااااهر الوصااااول إلى معلوم

 .ن57سأي معاناة إضافية لضحايا اإلرهاب وأسرهم

وينبغي  يادة الجهود الرامية إلى تساليط الضاوء على ضاحايا اإلرهاب وبلى تعزيز حماية حقوقهم.   -70
ولكن ال يجو  أن تساااااااااتخدم الدول معاناة الضاااااااااحايا ذريعةا لتوسااااااااايع نتاق التدابهر القمعية المتخذة باساااااااام  

  

 International Commission of Jurists, Human Rights of Victims of Terrorism: a Compilation of ن50س

International Sources (August 2019). 
 ,M. Cherif Bassiouny, “International recognition of victims’ rights”, Human Rights Law Review ن51س

vol. 6, No. 2 (2006), pp. 203–279 . 
 .16الفقرة ل A/HRC/34/61 ن52س
 .66ل الفقرة A/HRC/20/14 ن53س
  .https://rm.coe.int/protection-of-victims-of-terrorist-acts/168078ab54 انظر ن54س

ن مكافحة  بشااااااااااااأ  2017آذار/مار     15الصااااااااااااادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في   2017/541التوجيه ساالتحاد األوروبين   ن55س
 .JHA/671/2005ويعدعل قرار المجلس  JHA/475/2002اإلرهابل ويحل محل القرار اإلطاري للمجلس 

ل الذي يحدد المعايهر الدنيا  2012تشارين األول/أكتوبر    25الصاادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في   EU/2012/29التوجيه   ن56س
 .JHA/220/2001محل القرار اإلطاري للمجلس  بشأن حقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهمل ويحل

بشاااأن تعويض ضاااحايا الجريمة إمكانية االساااتفادة من    2004نيساااان/أبريل   29الصاااادر في   EC/2004/80يتي  توجيه المجلس   ن57س
ل أصدر المستشار الخاص للًريس  2019برامل التعويض الوطنية المخصصة لضحايا الجراًم العنيفة والمتعمدة. وفي آذار/مار   

راا  ويض إلى الجبرف. وأنشأت المفوضية األوروبية متخبعنوان فتعزيز حقوق الضحايا: من التعراا جونكر بشأن تعويض الضحايا تقري
عن توفهر الدعم إلى المنظمات   فضاااااااالا مرجز الخبرة لضاااااااحايا اإلرهاب بيية تقديم الخبرة والتوجيه والدعم إلى السااااااالتات الوطنيةل  

سانااظاار اإلرهااااااااب  ضاااااااااااااااحااااااااياااااااا  مااع  تااعاامااااااال  -https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental  الااتااي 

rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_enن . 

https://rm.coe.int/protection-of-victims-of-terrorist-acts/168078ab54
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_en
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االعتراف بحقوقهم   جري هاب. وعلى العكس من ذلكل من المهم بالنسااااااااااابة إلى الضاااااااااااحايا أن يمكافحة اإلر 
رسااااميا في إطار وثيقة دولية يمكن اسااااتخدامها إلر اااااد تنفهذ السااااياسااااات الوطنية في هذا الصاااادد. وفي هذا  

ساااااياق  الساااااياقل أعرب  المقررة الخاصاااااة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنساااااان والحريات األسااااااساااااية في 
مكاافحاة اإلرهااب عن قلقهاا إ اء النهل الاذي يتبعاه مجلس األمن والجمعياة العااماة من خالل قرارات تعمال 
على اسااااااااتغالل الضااااااااحايا بيية تعزيز الحاجة إلى اتخاذ تدابهر أكبر لمكافحة اإلرهابل ومن ثم إضااااااااعاف  

ر القرارات ا  .ن58سالنظاام الادولي جكال لمتعلقاة بحمااياة حقوق اإلنسااااااااااااااان  وينعكس هاذا االتجااه المقلق في تتوع
والحريات األسااااااساااااية في ساااااياق مكافحة اإلرهابل التي اعتمدتها الجمعية العامةل والتي تم دمجها في قرار 

طل ضاااااع  بعض الجوانب    .ن59سفمبسااااطف جديد بشااااأن اإلرهاب وحقوق اإلنسااااان وأثناء وضااااع القرار المبسااااع
جوانب أخر  واردة في قرارات ساابقة. وبالنظر إلى مجموعة    الًريسية المتعلقة بحماية حقوق اإلنساانل من بهن

 التدابهر التي يمكن أن تتثر على المجتمع المدنيل يجب على الجمعية أن تعالل أوجه القصور هذه.

وجان  النتيجة فسااااد النظام برمتهل وبدال من أن يتم تعزيزه لحماية حقوق الضاااحايال يتم إضاااعافه   -71
عا عدد من المنظمات  هر الحكومية الدول والجهات المستولة عن وضع السياسات  تدريجيا باسمهم. جما د

ر بها تشديد اإلجراءات الذي قد يفت  الباب النتهاكات   إلى تفادي استخدام معاناة ضحايا اإلرهاب ذريعةا تبرع
أو الدعم    حقوق اإلنساانل دون تحقهق العدالة الح ي ية للضاحايا أو توفهر سابل االنتصاافبوتجاو ات تمس  

التي يحتاجونها. وفي بيان ختي مشااااترا قدمته خمس منظمات  هر حكومية إلى اللجنة االسااااتشااااارية في 
من الدول تتذرع بمعاناة ضااااااااااااحايا اإلرهاب لتبرير التدابهر  داا  ج  جبهراا داا  ل ُذكر أن فعد2020 ااااااااااااباط/فبراير  

في الح يقة بصااااورة    تعزفابل في حهن القمعية المنتهكة لحقوق اإلنسااااان التي تتخذها باساااام مكافحة اإلره
وُأدرج  المساااااااتجدات    .ن60سمزرية عن االعتراف بحقوق اإلنساااااااان المكفولة لضاااااااحايا اإلرهاب وعن إعمالهاف

الاذي أهاابا  فياه الجمعية    73/305الادولياة األخهرة الرامياة إلى حمااياة الضااااااااااااااحااياا في قرار الجمعياة العااماة  
 ااملة لمسااعدة ضاحايا اإلرهابل مع مراعاة المنظور الجنساانيل ودع     بالدول األعضااء أن تضاع ختتاا 

مكتاب مكاافحاة اإلرهاابل وعلى وجاه الخصااااااااااااااوص مرجز األمم المتحادة لمكاافحاة اإلرهاابل جال في إطاار  
واليتهل لتقديم المسااااااعدة إلى الدول األعضااااااء التي تتلبها في وضاااااع ختتها الشااااااملة لمسااااااعدة ضاااااحايا  

تها على مساااااعدة ضااااحايا اإلرهاب. ولكن من المتسااااف أنه في  ياب تعريف مقبول اإلرهاب وفي بناء قدر 
 دوليا لإلرهابل ال يوجد تعريف لضحية اإلرهاب.

 مالحظات وتوصيات ختامية -سادساا  

لإلرهاب أثر سالبي على التمتع بجميع حقوق اإلنساانل وال سايما الحقوق االقتصاادية واالجتماعية   -72
  أسااساياا  ويجب أن تكون حقوق اإلنساان عنصاراا   .ن61ساألهداف اإلنماًية األوساع نتاقاا   والثقافيةل وجذلك على

من أنشااااااااااااااتة مكافحة اإلرهابل التي ال يمكن أن تتكلل بالنجا  دون حماية هذه الحقوق. ويجب أن يكون  
ي وفي  احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون حجر األسا  في أنشتة مكافحة اإلرهاب على الصعهد العالم

التدابهر المضادة التي تتخذها الدول لمكافحته. ولذلكل يجب تصميم وتنفهذ القوانهن والسياسات والممارسات  
الرامية إلى مكافحة اإلرهاب من أجل حماية حقوق اإلنسااااان والحريات األساااااسااااية وساااايادة القانونل بما في 

  

 .29ل الفقرة A/HRC/40/52 ن58س
 .73/174 القرار ن59س
 .A/HRC/AC/24/NGO/1 ن60س
 .46ل الصفحة 32مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانل صحيفة الوقاًع رقم  ن61س
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ختر إضعاف أو تقويض هذا اإلطارل  ذلك حقوق ضحايا اإلرهاب. وينبغي أن ُيحرص بعناية على تفادي  
 عند صنع السياسات ووضع القرارات على جميع المستويات. 

وبهعن  األعمال التي اضااااااتلع  بها ههاات وآليات حقوق اإلنسااااااان والتقارير التي أعدتها أن بعض   -73
ي أو الدوليل مما  خاص نحو تتبيع انتهاكات حقوق اإلنسان باسم األمن الوطن  بوجه  مقلقاا   الدول تتجه اتجاهاا 

يتدي إلى إضاااااااعاف نظم حماية حقوق اإلنساااااااان وتقويض الضااااااامانات الفردية. وفي هذه الظروفل ينبغي أن  
تحرص النُّهل المتبعة في تنفهذ اساتراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب على مواصالة تدعيم صر   

 رية لإلرهاب وجذلك بحماية حقوق ضحايا اإلرهاب. حقوق اإلنسان. وينبغي االهتمام بمعالجة األسباب الجذ

وال يمكن تكريس الجهود الوطنية والدولية حصاااارا لالسااااتراتيجيات والسااااياسااااات والبرامل التي تمهل  -74
فرصااااة فريدة لمعالجة    2030إلى تجاهل األسااااباب الجذرية لإلرهاب. ويتي  برنامل التنمية المسااااتدامة لعام  

ر اإلرهابل مثل انعدام الفرص االجتماعية واالقتصااااااااادية؛ والتهميش والتمههز؛  الظروف المتدية إلى انتشااااااااا
 وسوء الحوجمة؛ وانتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة القانون؛ والنزاعات التويلة األمد التي لم ُتحل بعد. 

 التوصيات الموجهة إلى الدول  -ألف 

 ينبغي للدول أن تتخذ الختوات التالية: -75

اد تعريف عالمي لإلرهاب في صااااااااك ملزم قانونا بموجب القانون الدولي.  وضااااااااع واعتم سأن 
ومن  ااااااااأن االتفاق على تعريف أن يشااااااااكل ختوة مهمة فيما يخص مواءمة المعايهر الدولية والتشااااااااريعات  
الوطنية والممارساات مع المعايهر الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساان ومنع وقوع انتهاكات وتجاو ات في ساياق 

 اإلرهاب؛مكافحة 

أن   عدم إ فالاالنتهاء من وضااااع اتفاقية  اااااملة بشااااأن اإلرهاب الدولي واعتمادهال مع  سبن 
مثل هذا الصااااك الدولي ينبغي أن يتناول األساااابابو الجذرية لإلرهابل واآلثارو الساااالبية لإلرهاب على التمتع  

 بحقوق اإلنسانل ومسألة قيام اإلرهاب بتهديد جهود التنمية؛

تعزيز التعاون الدولي لمواجهة أعمال الجهات التي تساعد اإلرهاب أو تحرا    مواصلة سجن 
له أو تدعمهل ألنع ذلك يتثر ساااااااااااالباا  على الحقوق االقتصااااااااااااادية واالجتماعية والثقافية    عليه أو ترعاه أو تموع

 ؛لألفرادل ويقوا األهداف اإلنماًية األوسع نتاقاا 

وضع واعتماد صك دولي يوفعر اإلر اد الال م للدول بشأن حقوق ضحايا اإلرهاب التي   سدن 
ينبغي تكريساااااااها وحمايتها بموجب تشاااااااريعات وطنية. وينبغي أال يقوعا ذلك أو يعوق مسااااااااءلة الدول عن 

 حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب؛المرتكبة التي تمس االنتهاكات والتجاو ات 

درو  المساااااااتفادة والممارساااااااات الجهدة في هذا الصاااااااددل بما في ذلك ما يتعلق تبادل ال سهان 
بالتشااريعات الوطنية وببرامل التعويضااات وبعادة التأههل والمساااعدة الواجب توفهرهال من أجل حماية حقوق  
ي اإلنسااان للضااحايا وتعزيزها على نحو أفضاال. وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسااان المزعومة المرتكبة ف

ساياق مكافحة اإلرهابل يجب على الدول إجراء تح يقات ساريعة ومساتقلة ونزيهة و ااملة. وبذا ثب  حدوث  
انتهاال يجب إتاحة ساااابل انتصاااااف فعالة للضااااحايال بما في ذلك دفع تعويضااااات لألفراد الذين لم تراعو في 

أجال محااكماة ومعااقباة وينبغي للادول أن تضاااااااااااااااعف جهودهاا من   .ن62سحاالتهم األصااااااااااااااول القاانونياة الواجباة

  

 .58ل الفقرة A/HRC/34/30 ن62س
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وينبغي للدول    .ن63سمرتكبي الجراًم المرتبتة باإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسااان في سااياق مكافحة اإلرهاب
 أن تتلب دعم مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في جمع هذه الممارسات الجهدة؛

تعزيز التعااون الادولي مع مكتاب مكاافحاة اإلرهااب بيياة االعتراف بضااااااااااااااحااياا اإلرهااب   سون 
 رهاب؛ومساعدتهم على النحو المنصوص عليه في استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإل

التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية األخر  للتصااادي لألساااباب الجذرية لإلرهاب   س ن 
وتجنب جميع أ اكال التمههزل وبنشااء نظام محكم للضامان االجتماعيل وبيجاد فرص عمل. وباإلضاافة إلى  

يف والتخلص من ذلكل ينبغي للدول أن تضاااعف جهودها الرامية إلى حل جميع النزاعات المساالحةل والتخن
 جميع أ كال العنف والنزاعات بوساًل سلمية؛

إجراء اسااتعراا دوري للتشااريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب بيية تقهيم ما إذا   س ن 
 كان أثر هذه التشريعات على التمتع بحقوق اإلنسان ضرورياا ومتناسباا؛

لخاصااااة المعنية بتعزيز وحماية حقوق النظر في تنفهذ التوصاااايات التي قدمتها المقررة ا سطن 
اإلنساااان والحريات األسااااساااية في ساااياق مكافحة اإلرهابل و هرها من الجهات ذات الصااالة المعنية بحقوق  

 اإلنسان؛

دعم المتساااااااساااااااات الوطنية والمجتمع المدني في تعزيز المشااااااااريع الرامية إلى تحساااااااهن  سين 
ل بهادف معاالجاة ومنع الظروف المتدياة إلى انتشااااااااااااااار إعماال الحقوق االقتصااااااااااااااادياة واالجتمااعياة والثقاافياة

اإلرهابل مثل انعدام الفرص االجتماعية واالقتصاااااااااااااديةل والتهميش والتمههزل وسااااااااااااوء الحوجمةل وانتهاكات  
 حقوق اإلنسان وسيادة القانونل والنزاعات التي طال أمدها والتي لم تحل؛

ويل الدولية النسااااء الالتي يواجهن  من الضاااروري أن تدعم الدول األعضااااء ووجاالت التم سان 
التترف والعنف واإلرهاب وأن تدمل المنظور الجنساااااااااني في أي برنامل للسااااااااالم واألمن. وينبغي أال تتجاهل  
اإلجراءات والتشاااااااااااريعات التي تتخذها الدول االعتبارات الجنساااااااااااانية. وينبغي توظيف المزيد من النسااااااااااااء في  

 كومة ومتسسات األمم المتحدة المشارجة في جهود مكافحة اإلرهاب؛مناصب ال يادة وصنع القرار داخل الح

مع التزامااتهاا الادولياةل بحظر وتجريم تجنهاد األطفاال  ال ياام صااااااااااااااراحاةل بماا يتماا ااااااااااااااى  سلن 
واسااااااااااااااتخادامهم في األعماال القتاالياة من جااناب الجمااعاات المساااااااااااااالحاة من  هر الادولل بماا فههاا الجمااعات  

حاااالت اسااااااااااااااتغالل األطفااال من جااانااب هااذه الجماااعااات وتقااديم الجناااة إلى  اإلرهااابيااة. وينبغي التحقهق في  
العدالة. وينبغي أن تتا  لألطفال المعرضااهن لالسااتغالل إمكانية الوصااول إلى برامل  اااملة إلعادة التأههل  

ويجب على الدول الوفاء   .ن64سوبعادة اإلدماجل وينبغي أن تكون هذه البرامل مراعية لالعتبارات الجنسااااااااااانية
بااالتزاماااتهااا بموجااب اتفاااقيااة حقوق التفاال وتنفهااذ برامل إلخراج األطفااال الااذين يرتبط أهلهم باااإلرهااابههن من 

 مناطق النزاع بيية إعادتهم إلى أوطانهم وبعادة إدماجهم؛

مواصاااااااالة تقديم المساااااااااعدة التقنية والمساااااااااعدة في مجال بناء القدرات إلى البلدان التي   سمن 
 ل وال سيما البلدان النامية التي تتلب مثل هذه المساعدة.تعاني من آثار اإلرهاب

 التوصيات الموجهة إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة -باء 

 ينبغي آلليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة أن تقوم بما يلي: -76

  

 .52ل الفقرة A/HRC/45/27 ن63س
 .72ل الفقرة A/HRC/40/28 ن64س
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التقهد الصااااارم بالتزاماتها  مواصاااالة دعم الدول في جهودها لمكافحة اإلرهابل في إطار   سأن 
الدولية في مجال حقوق اإلنساانل ولتعزيز قدراتها في هذا الصاددل ال سايما من خالل مسااعدتها في ضامان  
المسااءلة عن انتهاكات حقوق اإلنساان التي يرتكبها المساتولون عن أعمال اإلرهاب والمساتولون عن تدابهر  

 مكافحة اإلرهاب؛

التقنية إلى الدول التي تواجه اإلرهاب من خالل برامل األمم    مواصااااالة تقديم المسااااااعدة سبن 
المتحدة ذات الصاااالةل بما فهها حمالت التوعية بضاااارورة تعزيز وحماية حقوق اإلنسااااان في حاالت التوارئ  

 والدورات التدريبية المتخصصة الموجهة إلى الموظفهن العمومههن.

 نيالتوصيات الموجهة إلى منظمات المجتمع المد -جيم 

 ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بما يلي: -77

مواصاااااااااااااالاة و ياادة الادعم المقادم إلى ضااااااااااااااحااياا اإلرهاابل بماا في ذلاك عن طريق تقاديم   سأن 
المسااااااااعدة وخدمات الدعم التبي والقانوني والنفسااااااايل وبجراء األنشاااااااتة للدفاع عن الضاااااااحايال ومسااااااااعدة  

 إلنساني لألعمال اإلرهابية؛الضحايا على إذجاء الوعي العام باألثر ا

تقاديم الادعم إلى منظماات المجتمع المادني النساااااااااااااااًياة التي تعمال في ظروف قااسااااااااااااااياة  سبن 
 لمواجهة ومنع المزيد من العنف والتترف في مجتمعاتهال بما في ذلك منع تجنهد األطفال؛

ألسااباب الجذرية   يادة الوعي باآلثار الساالبية لألعمال اإلرهابية والمشااارجة في معالجة ا سجن 
لإلرهابل وال ساااااايما عن طريق الحد من الفقر والتغلب على مشااااااكلة االسااااااتبعاد االجتماعيل جإجراء وقاًي  

 ضد اإلرهاب.
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