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 اإلنسان حقوق انتهاكات لضحايا الضرر جبر
 "دراسة ُب أحكام القانون الدوٕب حلقوق اإلنسان"

 ملخص البحث
 -جتددد عاةددددة ضدددأ الهددار أساسددداا القدددانوت ُب التداددد يددد  ا   اع دددات التا  دددة 

حلقددددوق اإلنسددددانع  واالددددوو ضددددأ الهددددار  وضدددد  القددددانون الدددددوٕب  -الدول ددددة واإلعة   ددددة
حلقددوق اإلنسددان إٔب التداددد يدد  ال:ددور أشمادداد الاتددواو ورد ا ةاأددار وإةددادة الا   ددد  

ا:دا ضددأ الهددار ةةددة الهد  ة اقدددع وإسمددا ظماددد والرتضد ة وضدد ان ةدددم الاكدداارع و  اق
 إٔب أعاربه وإٔب األشخاص الذا  اتوهلم. 

و وصدددع يتادددم الةحملدددان والددداملم الدول دددة ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددانع الددددو   ات 
التالعدددةع ةةدددة ضدددأ الهدددار لهددد ااا اناااملدددات حقدددوق اإلنسدددانع و قدددوم  ااعأدددة يدددد  

 .  ل  ذ الدو   لازاياهتا ُب  ذا اجملا 
 مقدمة

ةةدة ايادداد  دارال الأةدااة ُب حدال   -الهد  ة–نا حملة  ا  تاض له اإلنسان    
السدددددةم واحلدددددابع يدددددد  اناااملدددددات حلقوعدددددده وحااا ددددده األساسددددد ةع  دددددد  يدددددأرات دال ددددددة 
واضا اة ددة ... وها دداع اقددد رأت اجملا تددات ا اةددورة حلااددة  ددذت احلقددوق واحلااددات ُب 

 خة ة ون:وص دول ة( لةدو .ن:وص عانون ة يةزية ) ةااتات دا
ولك  اللص ةةة  ذت احلقوق واحلااات ُب عال  عانوت   اك عع ب  الأغدع  

أن  اواا وسائ  إلصالح يا ًب انااامله ي  حقدوقع وهلدذا  دلص ا   اع دات الدول دة ُب 
أحكايادا ةةدة ضداورة ضددأ الهدار لهد ااا ا ناااملداتع ووضددت  بل دات  ااعأدة يددد  

 ذت األحكام.الازام الدو  هب
إن ضدددأ الهدددار لهددد ااا اناااملدددات حقدددوق اإلنسدددان  ادددا بةدددك  سددداا  ُب  

دمارسة أشخاص القدانون الددوٕب التدام والداملم والةحملدان الدول دة خدال  التقدود األخداةع 
وبةك  خاص ي   ةور وض  ال داد  وضد  القدانون الددوٕبع وةة ده أصدأب يد  يأدادئ 

 لادددزام دوٕب صمددد  ضدددأت يددد  عأددد  الددددو  ا لااكدددة القدددانون الددددوٕب التدددام أن أ  اناادددا  
 واقا لة تااا الدول ة.
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إن أشم دة عاةددة ضدأ الهدار  ا  د  ُب ا ةدرتات با ناااملدات الد  ااتداض هلدا  
اإلنسان وحماولة ضأ ا بالةاق ا لاسأةع مل ا أن ضأ الهار اتاأ يد  الاملدائز األساسد ة 

 و ق ق األي  وا ساقاار والاةور داخةاا.لا ق ق التدالة داخ  اجملا تاتع 
و ا  دددور إشدددكال ة الأ دددص ُب ب ددددان صدددور ضدددأ الهددددارع ويدددا يدددد  مل ااااددددا  

واتال ااددا و لاسددأاا ُب يتانددة اناااملددات حقددوق اإلنسددان يدد  خددال  يددا أرسدداه الةحملددان 
والددداملم الدول دددة ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددان يددد  أحكدددام ُب  دددذا الةددد نع ويدددا يدددد  الادددزام 

 دو  بذلك.ال

وس ام دراسة يوضوو الأ ص ي  ضانأنيد ضاند  يوضدوةع اةد  ع  وضد ب  
يا  دددة ضدددأ الهدددارع وضانددد  إضاائدددعع اا  ددد  ُب ب دددان ة ددد  الةحملدددان والددداملم الدول دددة 

 ا تل ة  قوق اإلنسان ُب إرساء  ذا ا أدأ ةةة ال:ت دا  الدوٕب والداخةع. 
 ع الا ة ةددعع يدد  خددال   ة دد  واكددون يددلاب الأ ددص با أدداو ا ددلاب الوصدد     

ن:ددوص ا   اع ددات الدول ددة  ات التالعددة يدد  ب ددان ا  ارسددات الت ة ددة لةحملددان والدداملم 
الدول ددة ُب  ددذا ا،:ددوصع وا سدداتانة  ددلاب ا قارنددة ُب ة دد  اال ددات الدول ددة ا تل ددة 

   قوق اإلنسان.  
ُب يأ  ددددنيع و كددددون يتانددددة  ددددذت األيددددور وها ددددا واقددددا ،ةددددة  لائ ددددةع و لددددك 

ا أ دددص األو د بتلدددوان اللادددام القدددانوت  أددددأ ضدددأ الهدددارع و لدددك  تاندددة ي ادددوم ضدددأ 
الهار ُب يةة  أو ع وب ان األشخاص ا سا  دا  ي   ذا ا أدأ ُب يةة   دان. أيدا 
ا أ ص ال اتد نالاو  ا ده دراسدة  ةأ ق دة  أددأ ضدأ الهدار واقدا  ةةأدنيع األو  نددر  

لدول دددة ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددانع أيدددا ا ةةددد  ال ددداتع نالددداو  ا ددده الددداملم ا ددده الةحملدددان ا
 الدول ة ا تل ة  قوق اإلنسان. 
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 المبحث األول :النظام القانوني لمبدأ جبر الضرر
ااوضددددد  ُب الأداادددددةع  دادددددد يدددددا ا ق:دددددود  دددددأ الهدددددار ويددددد   دددددم األشدددددخاص 

واقا  ا اةدعد ا ةةد  األو د ي ادوم ضدأ ا سا  دون ي   ذا ا أدأع و لك ُب يةةأني 
 الهارع وا ةة  ال اتد األشخاص ا سا  دا  ي   ذا ا أدأ.

 المطلب األول: مفهوم جبر الضرر
إن ي اددوم ضددأ الهددار ااكددون يدد  ي:ددةة ني "ضددأ" و"ضددار"ع مل ددا أن هلددذا  

 دص اكدون ملد  ا أدأ أساسا عانون دا ُب ا   اع دات الدول دةع و اتددد أندواو ضدأ الهدار  
ضأ يلاس   نااا  حق يتني ي  حقدوق اإلنسدانع و دذا يدا رمداو  ب انده ُب ال داةني 

 القادينيد
 الفرع األول: الطبيعة القانونية لمبدأ جبر الضرر

نالددداو  ُب  ددددذا ال دددداو  تااددد  ي اددددويع "انددددأ" و"الهدددار" لغددددة واصددددةالحاع  
  ا اةعد وب ان األسا  القانوت هلذا ا أدأ ُب اقا ني واقا
د ندددر  ي ادوم انددأ لغدة واصددةالحا ُب أوال: تعريف  مفهففومي الجبفر والضففرر

 ال قاة )أ( و داد ي اوم الهار لغة واصةالحا ُب ال قاة )ب( واقا  ا اةعد
 تحديد مفهوم الجبر لغة واصطالحا. -أ
د عددا  أبددوة: اود انددأد أن  داغردد م الاضدد  يدد  اقدداع أو  ا:ددةب ة:ا ددها الجبففر لغففة 

. وعددد  دد   أد:ددا: التاددما بل سدده ضاأاددورعاع أ  اذمر:ددأ: أد:ددارتا التاددم ضددأاع وض: ددا. اقددا  ض: دد  مل:سر يم
. واضاددأ التاددم ي دد   أد:ددار أد:ددا: الدددا : اإللدده ا:حمل: التحملدداج بددني ا اتددد  والددال م اقددا د " عددد ض:
اذمددأع اقددا د ضددأ ا  االنددا ادداضاأع أ  سددد ي دداعما:تا. واقددا  أاهددا أضأ دده ةةددة األيدداد 

. (2). واقددا  أاهدا ةدد  اندأد خددالت الكسداع وةدداد إل ده يددا   د  ةلدده(1)أملا اده ةة ده
 وةة ه اان انأ اتين إصالح يا ًب ملسات.

                                                           

انيع باوتع لألانع ةةارع دار التةم لة ال (ع  ق قد706-2/706)ةحملو ا ل ( ال: اح " اج الةغة وص اح التاب ة"1)
  م.0990طد الاابتةع 

 ق قد يكا   ق ق الرتاث ُب يؤسسة الاسالةع باشاات حم د نت م  ع(070)ص/ ال او  بباد القايو  ال د( 2)
  م2002د ال ايلةع طع لألانع التاعسوسعع يؤسسة الاسالةع باوت
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أد:دا: ُب   وانأ ملة ة ي خو ة يد  أاداء ا  احلسد  و دو انأدارع اانأدار أصد  ض:
أد:ددا: ا  التادد مد إ ا سمددات.  وعددا  التحملدداجد عددد الكددالم إسمددا وضدد  لةل دداء والتةددوع واقددا  ض:

ضأ الددا  اإللده احملدأ. واقدا د زمةدة ضأدارةد إ ا اا د  ال ددع واواهتدا ال ددع ةةدو و ادادة. 
وا   تددددا  ةددددا  ةةددددة خةقدددده ب:دددد ا ه التال ددددةع وباا دددده القددددا اةع و ددددو ا سددددا ق لةتةددددو 

 .(1)وانأوت  تأب
ددا  د ويدد  اااددات القابن ددة الدد   ددد  ةةددة انددأ بد لددة ا تدد ع عولدده  تددأب  اد:ة: َّ

أاوا بمهم و:أ: ر:تاوا أ:نر صمَّر  ا و: ادمر  :  اتم ت:ةاوتا ُبم ه: :اب:  : : دذ: ل:ا إمل: رهم ل:ادال:أِّئد:لدَّاامر بمد :يرام ممر  : انرا ِّ و:أ:ورح: در
تاااون:  ا:ةر

(2). 

د اق:ددد بددانأ واقددا لة أدددأا  احلدداد  ةةددا وا،دداي  ةةددا الجبففر اصففطالحا
ا ةدار إل ادا ا  دا بتدد با أدادئ –ي  ا أادئ األساس ة بة ن احلق ُب ا ن:ات وانأ 

ع  دو م2002داسد أ  07ال:ادرة ة  ان ت ة التايدة لميدم ا ا ددة ُب  -األساس ة
وأن الغداض يد  اندأ  ضأ يا حلق باله  ة ي  ضار ةةة رمو يلاس  واتا  واور .

الكددداُب وال تدددا  وال دددور   دددو  تزادددز التدالدددة يددد  خدددال  يتاندددة ا ناااملدددات انسددد  ة 
 لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسانع والأغع لةحملدددددأ أن اكون 

 .  (3)يالاسأا ي  اداحة ا ناااملات واألضاار ا رت أة ةة اا 
 تحديد مفهوم الضرر لغة واصطالحا: -ب

. (4)لهدددا خدددالت الل ددد . وعدددد ضدددات وضدددارت  تددد  وا سدددم الهدددارد االضفففرر لغفففة
وي  أااء ا  سأ انه و تأبع الهدار اللداا  ع أن ان د  بدني ا ادني أد  ةةدة القددرة 

                                                           

تع الةأتة ع  ق قد أحلد اوس  الدعاقع دار ا  يون لةرتاثع باو (03،02لةزضاج)ص/ (ع   سا أااء ا  احلس 1)
 . م0969ال ان ةع 

 . 02( سورة اوس د اااة 2)
( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة بة ن ا أادئ األساس ة وا أادئ الاوض ا ة بة ن احلق ُب ا نا:ات وانأ له ااا 3)

ا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا،ةاة لةقانون اإلنسات الدوٕب ُب الو  قة رعمد 
A/RES/60/147 (9ع 6/ص)ع 2007ع. 

 . (326/ص)سابقع ياض  ع القايو  ال د ؛ وراض  أاهاع(609/ص)ع ياض  سابق ال: اح (4)
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ومتدددام احلك دددةع وملدددذلك ملددد  اادددني اؤدادددان  حمل وةا دددا ةددد  يتددد  واحددددع وا   تدددأب 
ا،ددددا والةددددا ب دددددتع وأندددده  ملدددداتع اهددددا وال دددد ع واتةددددع وظملدددد ع ود لددددة   وةا دددداع أن 

 .  (1)يسأ  مل  خا وداا  مل  شاع وأن ا،ةق    لة ه ااضون ملايه
ي   لدك عدو  ؛وعد ورد ل ظ الهار هبذا ا ت  ُب أمل ا ي  ياة ُب القابن الكامي

دا  ا   تدأبد ا أ:ور ع:ائم ع نرس:دان: الهُّداُّ د:ة:ان:دا نم:لرأمدهم أ:ور ع:اةمددع ل:ا ة:لردها و:إم :ا ي:د َّ اإلرم اد:ة: َّدا مل:ة:د ر
ةال:ا إمٔب: ضاددا  ي:سَّددها  دد :نر ٓب:ر ا:دددر ضادداَّتا ي:دداَّ مل:

ددا:وم  الرق:اةمددداون:  . واقددو  ا   تددأبد (2)   : ا:سر
دداا أاوٕبم الهَّددا:رم  دد : الر اددؤريملمني: ه: در يم

   » مل ددا عددا  رسددو  ا  صددةة ا  ةة دده وسددةمد  .(3)
ع وعولددده صددد  ا  ةة ددده وسدددةم   ضدددارد أ    اهدددا (4) «ضدددار و  ضددداار ُب اإلسدددالم"

أحدملم أحد بغا حق و  ضلااة سابقةع وعوله صدةة ا  ةة ده وسدةمع   ضداارد أ    
 هددا يدد  ضددا  وإ ا سددأك أحددد اددال  سددأه وإن ضددابك اددال  هددابهع بدد  أ ةدد  حقددك 

 .  (5)يله ةلد احلاملم ي  ها يسابة
 دالضرر اصطالحا

 ندهد " األ   الدذ  اة دق بدالغا"ع وعدد اكدون  دذا اتات الهار بةك  ةدام ب 
الهار ياداا ي   ا ةاداء ةةة انسدم أو ا دا ع وعدد اكدون يتلوادا ي د  ا ةادداء ةةدة 

 .(6)الكااية
 وةات الهار ُب يتام القوانني الداخة ة ب نهد األ   الذ  ا:   شخ:ا ُب 

 ا  اه أو ددددضس ه أو ةحق ي  حقوعهع أو ُب ي:ة ة ي  ي:احله ا ةاوةة سواء ُب 

                                                           

 . (70 /ص)ع ياض  سابقع  سا أااء ا  احلس (1)
 . 02( سورة اون ع اااةد 2)
 . 92( سورة اللساءع اااةد 3)
الاابتةع  دط ع يكاأة دار ال ابع ديةقع(66،66لةلوو )ص/ اللأواةينت األربتني اللوواة ُب األحاداص ال:   ة  (4)

 م0963
 . 66( ا اض  السابقع ص 5)
ت احلةيب احلقوع ةع لألانع ع يلةورا(000-000)ص/ةالء الس الو  ع(  تذا  ا اام ُب ا لاورا  القانوت والةاةع6)

  م2003طد األؤبع 
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 .(1)شااه أو ةاضه أو ياله أو حاااه أو هات
 .  (2)مل ا ةات أاها ب نهد ا سا   :ة ة يةاوةة لةغا  

أيددا ُب القددانون الدددوٕب التددام ا ق:ددد بالهددارد ا سددا   ددق أو  :ددة ة يةدداوةة 
 .  (3)ألحد أشخاص القانون الدوٕب التام

 الضرر.  ثانيا: األساس القانوني لمبدأ جبر
أساسدداا القددانوت ُب التداددد يدد  ا   اع ددات الدول ددة  (4)جتددد عاةدددة ضددأ الهددار 

( يدددد  اإلةددددالن التددددا ع حلقددددوق اإلنسددددان لتددددام 6ع ويلادددداد ا ددددادة )(5)حلقددددوق اإلنسددددان
لكدددد  شددددخص حددددق الةحملددددوء إٔب الدددداملم الو ل ددددة   ددددلص ةةددددة أند " والدددد م( 0936)

 لاادددك احلقدددوق األساسددد ة الددد  ظمل ادددا إادددات  ا خا:دددة إلن:دددااه ال تةدددع يددد  أادددة أة دددا 
( يددد  ا   اع دددة الدول دددة لةقهددداء ةةدددة   ددد  أشدددكا  7"ع وا دددادة )أو القدددانون رالدسددداو 

( يدد  التاددد الدددوٕب ا،دداص بدداحلقوق 2/0(ع وا ددادة )0972الا   ددز التل:ددا  لتددام )
ا  وهددات ( يدد  ا  اع ددة يلا هددة الاتددذ03(ع وا ددادة )0977ا دن ددة والس اسدد ة لتددام )

( وا دادة 0963ي  ضاوب ا تايةة أو التقوبدة القاسد ة أو الالإنسدان ة أو ا ا لدة لتدام )
( يدد  ا  اع ددة حلااددة 07/9(ع وا ددادة )0969( يدد  ا  اع ددة حقددوق الة دد  لتددام )09)

(ع مل دددا ن:ددد  ا اد دددان 0990حقدددوق   ددد  الت دددا  ا اددداضاا  وأادددااد أسدددا م لتدددام )
                                                           

ب  ةكلونع ضايتة  ع رسالة ياضسااع ملة ة احلقوق(6)ص/ ارق بةا  تتواو الهار ُب القانون الدوٕب اإلنسا  (1)
  م.2000انزائاع 

يكاأة الوحدةع  اابة / ل أ اع  (ع0/020)حم د ةةة الأدو  األ  ا   ( اللاااة التاية لاللازام "ي:ادر ا لازام"2)
  م.2006

 .(6/ص )ا اض  السابقع ( 3)
لةتاد الدوٕب ا،اص باحلقوق ا دن ة والس اس ة اساخديان ي:ةةب "ضأ الهار" أيا سأات و اإل( إن الل:ني ال انسع 4)

اللص اإلذمة ز  اساخدم ي:ةةب الاتواو الذ  اتاأ ةل:اا ي  ةلاصا ضأ الهارع انااد دل   الامل ة 
 . م2003(ع طد ال ان ةع 76)ص/التادلةع يلا ة الت و الدول ةع يةأوةات يلا ة الت و الدول ة

( األيم ا ا دةع ا تا دات الدول ة األساس ة اندادة حلقوق اإلنسانع ي وض ة األيم ا ا دة الساي ة حلقوق اإلنسانع 5)
؛ األيم ا ا دةع ا تا دات الدول ة األساس ة حلقوق اإلنسانع ي وض ة األيم ا ا دة م2006ن واور  وضل  ع 

 .م2007الساي ة حلقوق اإلنسانع ن واور  وضل  ع 
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يددددا األساسددددع لة  ك ددددة انلائ ددددة الدول ددددة ةةددددة ضددددأ ( يدددد  ناددددام رو 62/0ع 62/0)
( يدددد  ا   اع ددددة الدول ددددة 23/3الهددددار لهدددد ااا اناااملددددات حقددددوق اإلنسددددانع وا ددددادة )
(ع وملددذلك ةةددة اللةدداق 2007حل اادة   دد  األشددخاص يدد  ا خا دداء القسدا  لتددام )

وا دادة ( ي  ا   اع ة األوروب ة حلقوق اإلنسدان 2/2اإلعة  ع ن:  ةةة  لك ا ادة )
( يدددد  ا   دددداق اإلاااقددددع 6( يدددد  ا   اع ددددة األيااك ددددة حلقددددوق اإلنسددددانع وا ددددادة )22)

 .(1)( ي  ا   اق التايب حلقوق اإلنسان03/6حلقوق اإلنسان والةتوب وا ادة )
وصمدددد يأددددأ ضدددأ الهدددار أساسددده أاهدددا ُب التدادددد يددد  القددداارات ال:دددادرة ةددد   

دئ األساسد ة ال:دادرة ةد  ان ت دة التايدةع اقدد أضادزة األيدم ا ا ددةع ي دا   لدك ا أدا
أشددار ا أدددأ ا،دداي  ةةددا يلادداع ةةددة أندده الأغددع ةةددة الدددو  أن  هدد   واقددا لقوان لاددا 
الداخة ة والازاياهتا القانون ة الدول ةع انأ لةهد اااع ةةدة يدا  قدوم بده أو متالد  ةلده يد  

 .(2)سانأاتا   ةك  اناااملات ضس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلن
وةة ه ادان أ  اناادا  حلقدوق اإلنسدان ادؤد  إٔب حدق ُب ضدأ الهدار لةهد  ة  

 .(3)أو لة سا  دا 
وعدددد أملددددت حمك دددة التدددد  الدول دددة ُب التدادددد يددد  أحكايادددا الددد   لاولددد    

اناااملدددات القدددانون الددددوٕب حلقدددوق اإلنسدددانع أن الدولدددة الددد   لاادددك عاةددددة يددد  عواةدددد 
 ق      دددددددالقانون الدوٕب و سأ  ُب حدوث ضار اتة اا الازام  أ الهار الذ  حل

                                                           

مل ا جتد عاةدة ضأ الهار أساساا القانوت ُب أحكام القانون الدوٕب   (76/ص)سابقع( دل   الامل ة التادلةع ياض  1)
(ع والأو وملو  0اإلنسات أو القانون الدوٕب انلائعع وي   لك الالئ ة ا اتةقة بقوانني وأةاات احلاب الأاة )ا ادة

(ع وناام 90ا اتةق   ااة ض ااا ا لا ةات ا سة ة الدول ة )ا ادة( و 0939اإلضاُب    اع ات ضل   لتام )
رويا األساسع لة  ك ة انلائ ة الدول ة. انااع  قااا ا قار ا،اص ا تين باتزاز احلق قة والتدالة وانأ وض انات 

 . 02ع ال قاة 6ع 7ع ص 2003ع A/69/518ةدم الاكاارع ُب الو  قة رعم 
التاية لميم ا ا دة بة ن ا أادئ األساس ة وا أادئ الاوض ا ة بة ن احلق ُب ا نا:ات وانأ له ااا ( عاار ان ت ة 2)

ا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا،ةاة لةقانون اإلنسات الدوٕبع ا اض  السابقع 
 .(6/ص)

اجملةة الدول ة لة:ة   األحلاع التدد ع (02/ 92)اجملةدااادراش رو ن ةد عانأ ان اةع له ااا اللزاةات ا سة ة  (3)
 .م2000ع 669
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 .(1)األشخاص الةأ ت ني وا ةاأاراني
 فرع الثاني: أنواع جبر الضررال
ع (2)( يد  ا أدادئ األساسد ة20-09 ة   أنواو ضأ الهار  وضد  ا دواد ) 

( ي  ا أادئ الاوض ا ة جملة  أوروبا بة ن يل  اإلادالت يد  التقدابع 07وا أدأ رعم )
واسالادا إٔب يتام ا   اع ات الدول ة ا تل ة  قوق اإلنسدان التدادد يد  ال:دور أشماداد 

 .(3)الاتواو ورد ا ةاأار وإةادة الا     والرتض ة وض ان ةدم الاكاار
وعدددد ن:ددد  التدادددد يددد  ا   اع دددات الدول دددة ةةدددة أندددواو ضدددأ الهدددار وي دددا      

(ع الد  ن:د  ةةددة 0963( يد  ا  اع دة يلا هدة الاتدذا  لتدام )03/0 لدك ا دادة )
ع واأددو أن (4)اتدذا احلق ُب  تواو ةداد  ويلاسد   د  ااتداض لت د  يد  أة دا  ال

ا ددادة السددابقة اعا:ددات ةةددة الاتددواو مللددوو يدد  أنددواو ضددأ الهددار دون  ملددا هددات يدد  
األندددددواو األخدددددا . هدددددا أن نلدددددة يلا هدددددة الاتدددددذا  ٓب  اق دددددد بدددددلص ا دددددادة السدددددابقع 

( بةددد ن  ل  دددذ الددددو  0/2002ع  تة قعدددا ةايِّدددا )22/00/2002واةا ددددت بادددارال 

                                                           

(  واا انأ لماااد ة  ا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا،ةاة لةقانون الدوٕب 1)
الك ة التة ا الة أ ة ع د خال   (؛ أيا 379ع ملالوداو هاواانع)ص/A/74/10اإلنساتع ُب الو  قة رعم 

أصدرت حدا ا حك اا ال:ادر ُب عه ة الةت  ا دت رعم  أحكام القانون الدوٕب حلقوق اإلنسانع ح ص إهنا
ال  اةاأت ا ه أن الدولة ها يةزية بالاتواو ة  األضاار ال  ختة اا  2020-00-03باارال  223-73

 ع ها يلةور.   (0/ص )ع2020-00-03 ةع الدائاة ا دن ةع ال وراتع الااد الك ة التة ا الة أ
( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة بة ن ا أادئ األساس ة وا أادئ الاوض ا ة بة ن احلق ُب ا نا:ات وانأ له ااا 2)

دوٕبع ا اض  السابقع ا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا،ةاة لةقانون اإلنسات ال
 .(02 -00/ص)

 . 76( دل   الامل ة التادلةع ا اض  السابقع ص3)
 ه   مل  دولة  ات ُب نااياا القانوتع إن:ات ي  ااتاض لت   ي  أة ا   -0( ةةة أند" 03(  لص ا ادة )4)

    ةه ةةة أمل   وضه الاتذا  ومتاته  ق عاب  لةال  ذ ُب  تواو ةاد  ويلاس   ا ُب  لك وسائ  إةادة 
توهلم احلق ُب دمك ع وَب حالة وااة ا تاد  ةة ه نا حملة لت   ي  أة ا  الاتذا ع اكون لمشخاص الذا  ا

 ذت ا ادة يا ظم  أ  حق لة تاد  ةة ه أو لغات ي  األشخاص ا  ا عد اوضد ي   ل   ُب -2الاتواو. 
  تواو  قاهة القانون الو ين".
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. وحدددددت الةحمللدددة  ُب  دددذا الاتة دددق يهددد ون (1)   اع دددة( يددد  ا03األ ددداات لة دددادة )
( يد  ا   اع ددةع وب لد  أن ملة ددة "إن:ددات" 03ونةداق ا لازايددات اللاشدئة ةدد  ا ددادة )

(  ةددد   ي ادددويع "ا ن:دددات ال تدددا " و"اندددأ"ع وةة دددهع ادددان 03الدددواردة ُب ا دددادة )
الرتضد ة وضد انات ي ادوم اندأ الةداي  اةد   رد احلقدوق والاتدواو وإةدادة الا   د  و 

بتدددم  كدداار ا ناااملدداتع وصمدد  أن اكددون انددأ يلاسددأعا واتددا ع يدد  يااةدداة  دداوت ملدد  
 .  (2)شكو  ةةة حدة

واق:دددد بددداد احلقدددوق إةدددادة حالدددة الهددد  ة إٔب يدددا ملانددد  ةة ددده عأددد  وعدددوو      
ا ناااملددات انسدد  ة لةقددانون الدددوٕب حلقددوق اإلنسددانع وااهدد   الددادد اسددرتداد احلااددة 

تددددددددودة إٔب يكددددددددان اإلعايددددددددة واسددددددددرتداد الو   ددددددددة وإةددددددددادة ا  اةكددددددددات. و :ددددددددوص وال
ع الأغع أن اكون الاتواو ا  لوح لةه  ة شايالع لةاتدواو ةد  أ  ضدار (3)الاتواو

ظمكددد   ق   ددده اعا:ددداداِّاع ا ددد ال ع ظمكددد  أن اةددد   الاتدددواو ال ددداص الهدددائتة  دددا ا ادددا 
اتدددددواو ةددددد  الهدددددار الأددددددت والتقةدددددع اددددداص الت ددددد  والاتةددددد م وا لددددداا  ا ضا اة دددددة وال

وا تلدددددو ع وا :دددددارا  ا رت أدددددة ةةدددددة ا سددددداةدة القانون دددددة وا،دددددديات الةأ دددددة والل سددددد ة 
 .   (4)وا ضا اة ة

                                                           

ع 44 (A/68/44) هة الاتذا ع الو ائق الاا ة لةحمل ت ة التاية لميم ا ا دةع ا ة ق رعم (  قااا نلة يلا1)
 .20ع ال قاة (7 /ص)ع م2000ن واور ع 

 . 06 -2ع ال قاات (007ع 002 /ص )(  زاد ي  الا :  ع انااع ا اض  السابقع2)
ألن  ةك ا ناااملات  ؤ ا ُب ال اد   ةة ح ا ه  ( واا  ضان  ي  ال قه أن انااا  حقوق اإلنسان   ازاةه أ   تواو3)

 قااأاع و ع ي  األضاار ال    ظمك  ا اا إةادة احلا  إٔب يا ملان  ةة ه؛ إ  أن ا وا  ق الدول ة ن:  ةةة حق 
  الااد اله  ة ُب  تواو ةاد  ويلاس  بق:د الاخ    ي  اا ار الس ئة لالةاداء ةةة حقوق اإلنسان.

ص )الواا  احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسانع" دراسة ال ات ويه ون احل ااة ةا  ا وإعة   ا وو ل ا"ع أحلد أبو
. مل ا أن ا سات   ُب ال قه اإلساليع بد  الاتواو م2002الاابتةع  ا اةع طددار اللاهة التاب ةع الق(ع062/

 ي:ةةب اله ان.
بة ن ا أادئ األساس ة وا أادئ الاوض ا ة بة ن احلق ُب ا نا:ات وانأ له ااا  ( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة4)

ا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا،ةاة لةقانون اإلنسات الدوٕبع ا اض  السابقع 
 .(00/ص)
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ع  ا    ُب الاةاادة ال:د  ة والل سد ةع و قددمي ا،دديات (1)أيا إةادة الا        
اتالدة لوعد  ا ناااملدات القانون ة وا ضا اة ة. و :وص الرتضد ة  ةد   اختدا   ددابا 

ا سددا اة والاددزام الدولددة بددالا ق ق وا الحقددة انلائ ددة لة سددؤولني ةدد   ددذت ا ناااملدداتع 
ووعدد  ا ناااملددات ا اواصددةة والكةددد  الكايدد  والتةددين ةددد  احلق قددة بالقدددر الدددذ    
ادددددؤد  ا ددددده  دددددذا الكةددددد  إٔب ضدددددار بخدددددا بالهددددد  ة أو هددددداتع والأ دددددص ةددددد  يكدددددان 

ادددة األ  دددا  ا خةدددواني وةددد  ض دددص القاةدددة وا سددداةدة ُب اسددداتادة ا  قدددودا  وةددد   و 
ض ددص الهدد اااع والاتددات ةةددة  واااددا وإةددادة دالاددا واقعددا لةاهأددة ال:دداضمة أو ا  رتضددة 
لةه ااا أو األسا ا اهارةع وإصدار عاار إدار  أو عهائع ات دد لةهد  ة واألشدخاص 

وبددددات عهددددائ ة وإداراددددة ةةددددة ا ددددا أةني بددددهع ملددددااياام واتدددداام وحقددددوعامع وادددداض ةق
األشخاص ا سؤولني ة  ا ناااملاتع و قدمي اةاذارات ةةل ة وإح داء  ملدا  الهد ااا 

 .(2)و كاظمام
واق:د به انات ةدم الاكاارع أن ةةة الدو  األ اات اختدا    وةدة يد      

الاددددابا يلاددداع ضددد ان الاعابدددة ا دن دددة لةقدددوات التسدددكااة وعدددوات األيددد ع وضددد ان  ق دددد 
    اإلضااءات ا دن ة والتسكااة با تااا الدول ة لة  امل ة التدالةع و تزاز اسداقال  
القهددداء وحلاادددة ا ددددااتني ةددد  حقدددوق اإلنسدددان واألشدددخاص التدددايةني ُب  دددا  القدددانون 
والة  ووسدائ  األةدالم وها دا يد  ا اد   ات التالعدة  قدوق اإلنسدانع وإنةداء نادم 

 ددا ُب  –ا اة ددة وإصمدداد حةددو  هلدداع و دددرا  يددو  ع الدولددة  لدد  ورصددد اللزاةددات ا ض
 دددونات وعواةددد السددةو  وا تددااا األخالع ددة و  سدد  ا  – لددك التسددكااني واأليل ددني 
 ون الدوٕبددددددددددددام القانددددددددددددددددددددددددوانني ها ا ا قة ي  أحكدددددددددددددا تااا الدول ةع و تدا  الق

                                                           

 ك  خاص إةادة الا    ع الااد(ع وبة2002( لسلة )0(  زاد ي  ا تةويات حو  الاتة ق التام رعم )1)
- Conference Report The Right to Rehabilitation for Torture Victims, International 

Rehabilitation Council for Torture Victims, Printed in Denmark,2013.  
ا ة بة ن احلق ُب ا نا:ات وانأ له ااا ( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة بة ن ا أادئ األساس ة وا أادئ الاوض 2)

ا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا،ةاة لةقانون اإلنسات الدوٕبع ا اض  
 .(00/ص )السابقع
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 .(1)اإلنسانحلقوق 
باإلضددااة إٔب انددأ ال دداد   لددا  انددأ ان دداةعع وا ا  دد  ُب ا لدداا  ا  لوحددة  

لةحمل اةدددات يدددد  أضددد  حمددددو الهددددار أو األ   الدددذ  حلددددق هبددددا نا حملدددة  نااددددا  القددددانون 
الدددددوٕبع وااكددددون انددددأ ان دددداةع لةهددددار يدددد  أربتددددة ةلاصددددا  ددددعد ا لدددداا ع وان اةددددة 

هددار أو األ   ان دداةعع وانااددا  القددانون الدددوٕبع ويدد  بوصدد اا الةددات ا سددا  دع وال
أي ةددددة انددددأ ان دددداةعع بلدددداء ا دددددار  وا ساةدددد  ات وإعايددددة الل:دددد  الاذملاراددددة وإةددددادة 

 .(2) س  ة الةوارو
 المطلب الثاني: األشخاص المستفيدين من مبدأ جبر الضرر

 ددددددد  اقا:دددددددا ضدددددددأ الهدددددددار ةةدددددددة الهددددددد  ة اقددددددددع أم ظمادددددددد إٔب أعاربددددددده وإٔب  
األشددخاص الددذا  اتددوهلمع ملدد   لددك رمدداو  اإلضابددة ةة دده ُب ال دداةني الاددال ني واقددا  ددا 

 اةعد ال او األو د اله ااا ا أاشاا ع ال او ال اتد اله ااا الغا يأاشاا .
 الفرع األول: الضحايا المباشرين

طماةددد  ي ادددوم الهددد  ة ُب القدددانون الددددوٕب حلقدددوق اإلنسدددان ةددد  ي اويددده ُب  
لددددوٕب اإلنسددداتع ةةدددة أسدددا  اخددداالت نةددداق  ةأ دددق ملددد  يلا دددا يددد  وضدددود القدددانون ا

 ةدابه ب لا داع ا  ادوم الهدد  ة ُب القدانون الددوٕب اإلنسددات ال:دات إٔب األادااد الددذا  
 .(3)اتانون بسأ  اللزاةات ا سة ةع والذا  اةار إل ام  :ةةب ض ااا احلاب

ا:دددا ةةددة ضددد ااا احلددداب إن ي اددوم الهددد  ة ُب القدددانون الدددوٕب اإلنسدددات اق 
اقدددد ُب حالدددة اللزاةدددات ا سدددة ة سدددواء أملانددد  دول دددة أم داخة دددةع أيدددا القدددانون الددددوٕب 
حلقددوق اإلنسددان ا ل:ددات ي اددوم الهدد  ة إٔب األشددخاص الددذا   تاضددوا  نااددا  حددق 
يدد  حقددوعام األساسدد ة ُب حالددة السددةم وَب حددا ت حمدددودة  يدد  اللزاةددات ا سددة ةع 

                                                           

 .(02 -00/ص)( ا اض  السابقع 1)
  . (6/ص)( ااادراش رو ن ةدع ا اض  السابقع2)
ل زب ص  اغ  ةدع  ض   ملاابع إةدادع  حقوق ض ااا ا ناااملات لةقانون اإلنسات الدوٕبعوسائ  شاة ة  سرتداد  (3)

ال ان ةع األ إب لةلةا  دط(ع 006")ص/د.    م يلاوع يساقأ  حقوق اإلنسانع "القانون الدوٕب وه اب الاسأة
 م.2000والاو ا ع ديةقع سوراةع 
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د بتددو احلقددوق ُب حالددة الادداوت ا سددا لائ ة والدد  عددد  ةدد   وي ددا   لددك ةدددم  ق  دد
حالددة احلدداب أو الااداددد هبدداع وعددد ن:دد  ةةددة  ددذت الادداوت يتاددم ا  اع ددات حقددوق 

م( 0977اإلنسدددان الدول دددة ملالتادددد الددددوٕب ا،ددداص بددداحلقوق ا دن دددة والس اسددد ة لتدددام )
 م(.0963وا  اع ة يلا هة الاتذا  لتام )

ي  ا أادئ األساس ة الهد ااا بد هنمد " األشدخاص الدذا  وحدد ا أدأ ال اي   
حلق هبم ضارع أااادا ملانوا أو  اةاتع  ا ُب  لك الهار الأدت أو التقةدع أو ا تانداة 
الل س ة أو ا،سارة ا عا:اداة أو احلايان بدرضدة ملأداة يد  الا اد   قدوعام األساسد ةع 

اااملددا ضسددد  ا لةقددانون الددددوٕب و لددك يددد  خددال  ة ددد  أو ايالدداو ةددد  ة دد  اةدددك  ان
. وبدني ا أددأ الااسد  (1) حلقوق اإلنسان أو اناااملا خةاا لةقانون اإلنسدات الددوٕب..."

يدد  ا أددادئ األساسدد ة أن الةددخص اتاددأ ضدد  ة ب:ددات اللاددا إ ا يددا ًب الاتددات ةةددة 
سدااة بدني يا ك  ا نااا  أو اةاقاله أو يقاضدا ه أو إداناده أم  ع أو  أ تدة الاابةدة األ

. اأدددددو أن ا أدددددأ ال دددداي  عددددد  دددد  بددددني الهددددار ال دددداد  (2)يا كدددد  ا نااددددا  والهدددد  ة
 وان اةعع و ملا أنواو الهار ةةة سأ   ا  ا .   

وضددداء ُب عددداار ان ت دددة التايدددة بةددد ن ا أدددادئ األساسددد ة لادددواا التدالدددة لهددد ااا 
هد ااا الةأدق ةةدةد م(ع أن ي:دةةب ال0962اناظمة وإساءة اسات ا  السدةةة لتدام )

" األشخاص الذا  أص أوا بهار ااداا أو  اة اع  ا ُب  لك الهدار الأددت أو التقةدع 
أو ا تانداة الل سد ة أو ا،سدارة ا عا:داداة أو احلايدان بدرضدة ملأداة يد  الا اد   قددوعام 
 األساسدد ةع ةدد   ااددق أاتددا  أو حددا ت إشمددا   ةددك  اناااملددا لةقددوانني انلائ ددة اللااددذة

. (3)ُب الدو  األةهداء  دا ا ادا القدوانني الد   دام اإلسداءة انلائ دة  سدات ا  السدةةة"
                                                           

 أادئ األساس ة وا أادئ الاوض ا ة بة ن احلق ُب ا نا:ات وانأ له ااا ( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة بة ن ا1)
اة لةقانون اإلنسات الدوٕبع ياض  ا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا،ة

 .(6/ص)سابقع
 .(6/ص)( ا اض  السابقع 2)
ة ن ا أادئ األساس ة لاواا التدالة له ااا اناظمة وإساءة اسات ا  ب 30/03( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة رعم 3)

 ع ال قاة األؤب. 0962السةةةع 
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م( ملانددددد  يا قدددددة يددددد  ا أدددددادئ األساسددددد ة لتدددددام 0962إن ا أدددددادئ األساسددددد ة لتدددددام )
 م( ي  ح ص نوو الهار )ااد  و اةع( و ملات ةةة سأ   ا  ا . 2002)

ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددان ي:دددةةب وحدددددت بتدددو الةحملدددان وا   اع دددات الدول دددة 
اله  ة وي ا   لكع نلة يلا هة الاتذا  اقد ب لد  أن الهد ااا  دمد" األشدخاص 
الذا  حلق هبم ضار بةدك  اداد  أو  داةعع  دا ُب  لدك الهدار الأددت أو التقةدع أو 
ا تاندداة الل سدد ة أو ا،سددارة ا عا:دداداةع أو احلايددان بدرضددة ملأدداة يدد  الا ادد   قددوعام 

دددا لال  اع دددةع ا ألساسدد ةع ةددد   ااددق أاتدددا  أو حدددا ت ايالدداو ةددد  أاتدددا   ةددك  اناااملع
والأغددع اةاأددار شددخص يددا ضدد  ة ب:ددات اللاددا ة ددا إ ا ملددان عددد ضددا  الاتددات ةةددة 
يا ك  ال ت  أو عأو ةة ده أو عوضدع أو أداد ع وب:دات اللادا ةد  أ  ةالعدة أسدااة 

حددددظ ةةددددة يددددا سددددأقع أن ا  اع ددددة . وا ال(1)أو ةالعددددة أخددددا  ب لدددده وبددددني الهدددد  ة ..."
يلا هة الاتذا  ٓب  قم با داد ا ق:ود ي  اله  ة ب   املد  األيدا لةحمللدة يلا هدة 
الاتدددذا ع وحسدددلا اتةددد ؛ ألن الةحمللدددة يددد  خدددال  دمارسدددااا الت ة دددة  كدددون أعددددر يددد  
ها ا ُب ضأد  ذا ا :ةةب. مل دا أن  دذا الاتااد  ضداء يلسدحمل ا ويا قدا يد   تااد  

داسدددددد أ  07ُب عدددددداار ان ت ددددددة التايددددددة لميددددددم ا ا دددددددة ال:ددددددادر ُب  الهدددددد  ة الددددددوارد
مع باسددددم " ا أددددادئ األساسدددد ة والاوض ا ددددة ا اتةقددددة بدددداحلق ُب الاضددددوو والةتدددد  2002

و ةدد  الاتددواو لهدد ااا اناااملددات القددانون الدددوٕب حلقددوق اإلنسددان والقددانون الدددوٕب 
عددداار ان ت دددة التايدددة اةددد   اإلنسدددات" وادددا  ضانددد  يددد  ال قددده أن الاتااددد  الدددوارد ُب 
. إ  أن األيددا عددد اأدددو (2)وصدد  الهدد  ة األشددخاص سددواء أملددانوا أادداادا أم  اةددات 

خماة ددداع ح دددص إن  تااددد  نلدددة يلا هدددة الاتدددذا  ضددداء يا قدددا يددد  الاتااددد  الدددوارد ُب 
ا أادئ األساس ةع وةة ه اان وص  الهد  ة اةد   األشدخاص سدواء أملدانوا أاداادا أم 

 إن ملال الاتاا ني عد نص ةةة الهار الذ  ا:   الةخص بةك    اةاتع ح ص
                                                           

 .0ع ال قاة (002 /ص)ع ا اض  السابقع 2000(  قااا نلة يلا هة الاتذا  لتام 1)
ا ةرتات لة اد بالةخ: ة ( حق ض ااا اناائم الدول ة ُب الاتواو أيام القهاء الدوٕب انلائعع" خةوة ضدادة رمو 2)

دار ا ةأوةات انايت ةع  (07،32)ص/إباا  م أحلد خة  ة القانون ة الدول ة ُب القانون الدوٕب التام"ع
 .م2002اإلسكلدراةع 
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ادداد  أو  دداةع مل ددا أن ا  ارسددة الت ة ددة لةحمللددة عددد أشددارت إٔب انددأ ال دداد  وانددأ 
 .  (1)ان اةع

ب ل ددا حددددت ا   اع ددة الدول ددة حل ااددة   دد  األشددخاص يدد  ا خا دداء القسددا  
هددددددددد  ة ُب شخ:دددددددددنيع األو  (ع ا ق:دددددددددود بال23/0م( ُب يادهتدددددددددا )2007لتدددددددددام )

ع (2)الةخص ا خا ع وال ات أ  شخص  أ تع أصابه ضار يأاشا يد   دذا ا خا داء
وع:ددات ا   اع ددة وصدد  الهدد  ة ةةددة الةددخص الةأ تددع دون ا ةاأددار  باةاأددار أن 
يوضدوو ا   اع دة ااتةدق باخا داء األشددخاص و دذا   اكدون إ  ُب الةدخص الةأ تددع. 

( يددد   ئ دددة الك دددة انلائ دددة الدول دددة ا،اصدددة 62ادة )وةةدددة  خدددالت  لدددك ذمدددد ا ددد
بالقواةددددد اإلضاائ ددددة وعواةددددد اإل أدددداتع ن:دددد  ةةددددة أن وصدددد  الهدددد  ة الةأددددق ةةددددة 

 . (3)األشخاص الةأ ت ني وا لا ات وا ؤسسات ال   اتاض لهار يأاشا 
إ عا صم  أن اة ق باله  ة ضار شخ:دع ويأاشدا نا حملدة يدا صددر ةد  الدولدة 

عددانون أو س اسددة ةايددة أو دمارسددة أو  ق:ددا اةددك  يوضددوو شددكو ع و   الةددات يدد 
اك ددع  ددداد الةتدد  ُب عدددانون أو ُب س اسدددة ةايددة أو دمارسدددة لةدولدددة بةددك   ددداد ) يدددا 

 .(4)اس ة دةو  ال:اّب التام (ع دون ب ان مل   ة  هار اله  ة
 ددة أن ( إن لة  ك03و ةددا ا   اع ددة األوروب ددة حلقددوق اإلنسددان ُب يادهتددا ) 

 اةقدددة  ةأدددات يددد  أ  شدددخص أو يلا دددة هدددا حكوي دددة أو   وةدددة أادددااد  ددددةع أهندددا 
ضدددد  ة انااددددا  حلددددق يدددد  احلقددددوق ا ل:ددددوص ةة اددددا َب ا   اع ددددة أو َب الأو وملددددو ت 

( يدد  ا   اع ددة 33ا ة قددة هبددا يدد  ضاندد  أحددد الدددو  األ ددااتع وعددد أشددارت ا ددادة )

                                                           

 ( انااع ا ةة  األو  ي  ا أ ص ال ات ي   ذا الأ ص.1)
   األشخاص ي  ا خا اء القسا ع راض د األيم ( ي  ا   اع ة الدول ة حل ااة  23/0( لال الو ةةة نص ا ادة )2)

 .(03 /ص )سابقعياض  ا ا دةع ا تا دات الدول ة األساس ة اندادة حلقوق اإلنسانع 
( حق ض ااا اناائم الدول ة ُب الاتواو أيام القهاء الدوٕب انلائعع" خةوة ضدادة رمو ا ةرتات لة اد بالةخ: ة 3)

 ياض  سابق (30-09 /ص) ون الدوٕب التام"القانون ة الدول ة ُب القان
(ع ن واور  2)الالق ب  6( إضااءات الةكاو  ال اداة  وض  يتا دات األيم ا ا دة حلقوق اإلنسانع ص   ة رعم4)

 .(6 /ص )ع2000وضل  ع 
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( إ  صمدو  أل    وةدات يد  03ال لة دادة )األيااك ة حلقوق اإلنسان ةةة حكم دما 
األشددخاص أو أ    ئددة هددا حكوي ددة أن  قدددم شددكو  ضددد أ  انااددا  لال  اع ددة يدد  

 عأ  دولة  ات. 
 الفرع الثاني الضحايا غير المباشرين

ب لدد  ا أددادئ األساسدد ة أندده وواقددا لةقددانون الددو ين لكدد  دولددةع اةدد   ي:ددةةب 
ا أاشداة أو يد   تد ةام الهد  ة ا أاشداة واألشدخاص الدذا  اله  ةد "... أاااد األساة 

حلدددق هبدددم ضدددار أ لددداء  ددددخةام  سددداةدة الهددد ااا ا تاضدددني لةخةدددا أو  لددد   تاضدددام 
 .  (1)لةخةا"

و هددد ل  ا أدددادئ األساسددد ة لادددواا التدالدددة لهددد ااا اناظمدددة وإسددداءة اسدددات ا  
اده واألشدخاص الدذا  م(ع أن ي:ةةب الهد  ة ال:دات إٔب ةائة0962السةةة لتام )

 .(2)اتوهلم واألشخاص الذا  أص أوا بهار ي  خال  الادخ   ساةدة اله  ة
وأوضددد   بتدددو الةحملدددان الدول دددة ي ادددوم الهددد  ة هدددا ا أاشددداةع وي دددا   لدددك 
أشددددارت نلددددة يلا هددددة الاتددددذا  إٔب أن ي:ددددةةب الهدددد  ة الةأددددق ةةددددة أاددددااد أسددددا ه 

األشدخاص الدذا  حلدق هبدم ضدار ةلدد  ددخةام األعابني أو ياتال ه ا اهارا  اهدالع ةد  
 .(3) ساةدة اله  ة أو يل  األ   ةله

إن ي:ددددةةب الهدددد  ة يددددا أد بالهددددار يا ددددا ملددددان نوةددددهع وظماددددد  ددددذا ا :ددددةةب 
 ل ة   أعارب اله  ة وي  اتوهلم ب  واة   حىت الغاع بةاط  هار م ي   لك. 

ع اسدددد ب باددددواا واددددا  ضاندددد  يدددد  ال قدددده أن األخددددذ بددددا  اوم الواسدددد  لةهدددد  ة
 ا  الذا  ددددددددد  لةحملاظمةع ملاأل  دددددددددددددددا ا ام ص ة اله  ة وص ة ال اةدددداحل ااة     واا

                                                           

نا:ات وانأ له ااا ( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة بة ن ا أادئ األساس ة وا أادئ الاوض ا ة بة ن احلق ُب ا 1)
( 6/ص )ع،ةاة لةقانون اإلنسات الدوٕبا ناااملات انس  ة لةقانون الدوٕب حلقوق اإلنسان وا ناااملات ا

 ياض  سابق.
بة ن ا أادئ األساس ة لاواا التدالة له ااا اناظمة وإساءة اسات ا   30/03( عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة رعم 2)

  سابق. .2 اقاةلسةةةع ا
 .ياض  السابق  0(ع ال قاة 002 /ص )ع2000(  قااا نلة يلا هة الاتذا  لسلة 3)
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اسددداخديون ُب الت ة دددات احلاب دددة ح دددص إن  دددؤ ء األ  دددا  اتادددأون ضددد ااا ُب حدددني 
جع د( يد  -3/0أهندم طمهدتون    اع دات ضل د  والد   ادا جتل دد م  أقدا لة دادة )

( يدددددد  ا  اع ددددددة حقددددددوق الة دددددد  وباو وملوهلددددددا 06الأو وملددددددو  ال ددددددات اإلضدددددداُب وا ددددددادة )
( يد  ا   داق 22/2ا خا ار  ا اتةقة  ةارملة األ  ا  ُب اللزاةات ا سة ةع وا دادة )

 .(1)األاااقع حلقوق الة  
وادا  ضاند  يدد  ال قده ُب ةدالددة وواعت دة ا أددأ الددذ  اقهدع  ددق الهد ااا هددا 

ا  ُب ضأ الهارع وي   لك الأغع  وااا يت ار حمدد ويوضوةع لا داد ي ادوم ا أاشا 
اله  ة ها ا أاشاة؛ ألن اإلاااط ُب الاوس  ُب  ذا ا  ادومع عدد  سد ب أل  شدخص 
أن ادةع ي ال بوضود أضاار جتاراة نا حملة  ر كاب ضاائم حداب و دزداد ُب  دذت احلالدة 

ا الوضدد ع وةة دده ااندده يدد  الهدداور  وضددود  ةأددات الاتددواوع ويدد  ٍب  ااددا خةددورة  ددذ
يت دددار حمددددد ويوضدددوةع   ادددوم الهددد  ةع وملدددذلك  تااددد  حمددددد لتل:دددا الهدددار   دددص 
ظمكدد  ع:ددا ي اددوم الهدد  ة ةةددة األشددخاص الةأ ت ددني اقددد مل ددا اتدد  إةددالن األيددم 

 .     (2)م(0962ا ا دة لتام )
ا أاشداا  اةد  د  مل ا ب ل  الك ة انلائ ة الدول ة أن ي:ةةب اله ااا  ها

" أادددددااد ةدددددائالت الهددددد ااا ا أاشددددداا ع وملدددددذلك األشدددددخاص الدددددذا   ددددددخةوا  سددددداةدة 
الهدد  ة أو يلدد  ار كدداب اندداائم. ةةددة أن ا أدد  الهدد ااا هددا ا أاشدداا  وضددود ةالعددة 

 .  (3)شخ: ة و  قة ب لام وبني اله  ة ا أاشاة"
 ات دداتانون ي  اناااملب اله  ة إٔب األشخاص الذا  دددددددددمل ا ال:ات ي:ةة

 .(4)حلقوعام ب:ورة  اة ة
                                                           

حق ض ااا اناائم الدول ة ُب الاتواو أيام القهاء الدوٕب انلائعع" خةوة ضدادة رمو ا ةرتات لة اد بالةخ: ة  (1)
 .سابقياض   (39-36/ص) القانون ة الدول ة ُب القانون الدوٕب التام"

 .(22-20 /ص)( ا اض  السابقع 2)

السأ  القهائ ة لاتواو األاااد ض ااا اناااملات القانون الدوٕب اإلنساتع "عااءة ُب أ م ا ضااادات القهائ ة   (3)
 م2006ع انزائاع  ةع ضايتة ااةكلقهااا القانونع يؤمتا ا(9/ص )ضال  صالح الدا  بو الدول ة والو ل ة"

 .م2009باوت  احلةيب احلقوع ةع ع (30)ص/ أة ا دور الاتذا  ُب إ ار ا   اع ات الدول ة واإلعة   ةع احل ااة ي  (4)
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و لا  ي:ةةب أخا  له ااا و و " اله ااا ا زةدويني اارتاضد ا" وصمدد  دذا    
ا :ددةةب أساسدده ُب إ ددار يلا ددة األيددم ا ا دددةع ويدد  خددال  بل ددات حقددوق اإلنسددان 

والددد  هتدددام الددد  اكدددون أساسددداا عددداارات األضادددزة الدول دددة ولددد   ا   اع دددات الدول دددةع 
باألوضدددددداو الدددددد   كةدددددد  ةدددددد  سمددددددد  ابدددددد   ناااملددددددات حقددددددوق اإلنسددددددان انسدددددد  ة 

 .   (1)وا ؤملدة
مل دددا أملددددت الك دددة األوروب دددة حلقدددوق اإلنسدددان ويددد  عأةادددا الةحمللدددة األوروب دددة 

با  اوم الواس  لةه  ة والذ  اةد   الهد ااا الا ةدنيع اأ حملداد  (2)حلقوق اإلنسان
حما ةة  ناادا  ا   اع دة األوروب دة حلقدوق اإلنسدانع اك دع ادةاء الةاملع ملونه ض  ة 

للاددددا شددددكوات يدددد   ددددوااا الةدددداوط األخددددا  الال يددددة لددددذلكع ح ددددص إندددده اةددددرتط ُب أ  
شكو  أن  كون لد  الةاملع ي:ة ة شخ: ةع وح ص إن  ذت ا :دة ة عدد  كدون 

ذ  ُب  اوت يت لة "ي:ة ة ملايلة" اان اله  ة الا ةة  دعد "الةدخص الةداملع الد
اتادأ ُب نادا الةحمللدة عدد ملةد  ةد  وضدود ي:دة ة شخ:د ة يةداوةة ملايلدة ُب ادةدداء  

 .  (3)ملونه ض  ة انااا  أحد الدو  األةهاء لة قوق الواردة ُب ا   اع ة"
 مل ا أخذت الك ة األيااك ة حلقوق اإلنسان با  اوم الواس  لةه  ة 

 .  (4)ل ة   يتا اله  ة ا أاشاة وها ا أاشاة
ةأاق ص ة الهد  ة سدواء أملدان ب:د ة يأاشداة أم هدا يأاشداة ةةدة إنسدان إن ان

يدداع   متكلدده يدد  احل:ددو  ةةددة حقدده ُب ضددأ الهددار الددذ  حلددق بدده يدد  خددال   قدددمي 

                                                           

بل ات احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسانع" دراسة ناااة و ةأ ق ة ةةة ضوء  ل  ذ ا تا دات الدول ة واإلعة   ة والوملا ت  (1)
 .م2002للاهة التاب ةع القا اةع ع دار ا(002-000ص/)خة  عنأ    ا اخ::ة ا تل ة  قوق اإلنسان"

. انااع اللاام 0/0/0996والذ  دخ  ح ز الال  ذ ُب  00( ًب إلغاء الةحمللة األوروب ة  وض  الأو وملو  رعم 2)
 م.2009ال ان ةع  عاحلةيب احلقوع ةع باوت (ع000)ص/األورويب حل ااة حقوق اإلنسانع حم د أيني ا  داتع

 /ص  دات الدول ة واإلعة   ة )بل ات احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسانع" دراسة ناااة و ةأ ق ة ةةة ضوء  ل  ذ ا تا  (3)
 .( ياض  سابق023-007

حق ض ااا اناائم الدول ة ُب الاتواو أيام القهاء الدوٕب انلائعع" خةوة ضدادة رمو ا ةرتات لة اد بالةخ: ة ( 4)
 (.20-36 /ص )القانون الدوٕب التام" القانون ة الدول ة ُب
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شددكوات إٔب الةحمللددة أو الك ددة ا خا:ددة بلاددا شددكوات واقددا لالناااملددات الدد  متدد  حلددق 
إ  بادددوااا  ةدددة يددد  الةددداوط. يددد  حقوعددده ا ل:دددوص ةة ادددا ُب ا   اع دددة  ات التالعدددة 

وي ددا   لدددك لدددو  تددداض شددخص  ناادددا  حدددق يددد  حقوعدده ا ل:دددوص ةة ادددا ُب التادددد 
الدددوٕب لة قدددوق ا دن دددة والس اسددد ةع اانددده   اسدداة    قددددمي شدددكو  إٔب الةحمللدددة ا تل دددة 
 قددددوق اإلنسددددان إ  باددددوااا   وةددددة يدددد  الةدددداوطع والدددد  يدددد  أشماددددا أن  كددددون الدولددددة 

اادددا ُب الأو وملدددو  ا خا دددار  ا ة دددق بالتاددددع ون ددد  الةدددعء اقدددا  ا ةدددكو ضدددد ا  
باللسددددددأة ن  دددددد  الةحملددددددان والدددددداملم ا تل ددددددة  قددددددوق اإلنسددددددان ةةددددددة ا سدددددداواني التددددددا ع 

 .(1)واإلعة  ع
 

 المبحث الثاني دراسة تطبيقية لمبدأ جبر الضرر
اال ددددات يلدددذ أوائدددد  السددددأت ل ات يددد  القددددان ا اضددددعع  ةدددورت بةددددك  سدددداا   

الدول دددة ا تل دددة  دددأ ضدددار اناااملدددات حقدددوق اإلنسدددانع ح دددص إن لمادددااد حدددق  قددددمي 
ادةدددددداءات إٔب  ددددددذت اال ددددددات ُب حالددددددة يددددددا انااكدددددد  حقددددددوعام ا ل:ددددددوص ةة اددددددا ُب 

 .(2)ا تا دات  ات التالعة
                                                           

دات الدول ة واإلعة   ة ) بل ات احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسانع" دراسة ناااة و ةأ ق ة ةةة ضوء  ل  ذ ا تا   (1)
 ( ياض  سابق.90ص/

ا دن ة والس اس ة ( وي   ذت احلقوقع احلقوق ا دن ة والس اس ة ا ل:وص ةة اا ُب التاد الدوٕب ا،اص باحلقوق 2)
إنسان ة أو ا ا لةع ا أ لة ُب ا  اع ة يلا هة  (ع وأة ا  الاتذا  وا تايةة أو التقوبة القاس ة أو الالم0977)

(ع م0972الاتذا  والا   ز التل:ا  الذ   اات ا   اع ة الدول ة لةقهاء ةةة     أشكا  الا   ز التل:ا  )
(ع وحقوق م0969ا  اع ة القهاء ةةة     أشكا  الا   ز ضد ا اأة ) والا   ز بني انلسني ا وضب ُب

(ع وحلااة     م2007األشخاص  و  اإلةاعة ا ل:وص ةة اا ُب ا  اع ة حقوق األشخاص  و  اإلةاعة )
األشخاص ي  ا خا اء القسا  الددة ُب ا   اع ة الدول ة حل ااة     األشخاص ي  ا خا اء القسا  

(ع وحقوق الت ا  ا ااضاا  وأاااد أسا م الواردة ُب ا   اع ة الدول ة حل ااة حقوق     الت ا  م2007)
( وباو وملول اا م0969(ع وحقوق الة   الواردة ُب ا  اع ة حقوق الة   )م0990ا ااضاا  وأاااد أسا م )

 ا خا اراني. راض ع ا وع  الاإبد
www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/pages/Individualcommunications.aspx#procedu

regenerale 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/pages/Individualcommunications.aspx#proceduregenerale
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/TBPetitions/pages/Individualcommunications.aspx#proceduregenerale


2022فبراير العدد الثالث م   يعة والقانون / الجامعة األسمرية اإلسالميةمجلة كلية الشر                                                                   

shl@asmarya.edu.ly                                                                                                      21 

 

وةة دده نالدداو   ددذا ا أ ددص ُب يةةأددنيع ا ةةدد  األو  بتلددوان الةحملددان الدول ددة  
اإلنسانع ا ةة  ال ات ندر  ا ه الداملم الدول دة ا تل دة  قدوق اإلنسدان  ا تل ة  قوق

 ةةة الوضه الاإبد
 المطلب األول: اللجان الدولية المعنية بحقوق اإلنسان

 اتددددد الةحملدددان الدول دددة ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددان إٔب ندددان يلةددد ة  وضددد  عددداار  
ع نالداو  أشمادا ُب اداةني واقدا  دا (1)ودوٕب وأخا  بلاء ةةدة ا  اع دة دول دة إٔب ةددة أندوا 

 اةعد
 الفرع األول اللجان المؤسسية "مجلس حقوق اإلنسان"

الةحملددان ا ؤسسدد ة  ددع الدد  اددام إنةدداء ا  وضدد  عدداار صددادر ةدد  أحددد أضاددزة  
 .(2)األيم ا ا دةع وي  أ م  ذت الةحملانع  ة  حقوق اإلنسان

ان ت ددة التايددة لميددم ا ا دددة ًب إنةدداء  ةدد  حقددوق اإلنسددان  وضدد  عدداار  
ع ل  ددد  حمددد  نلدددة حقدددوق اإلنسدددانع وات ددد  اجملةددد  2007( لسدددلة 70/220رعدددم )

باةاأارت   ئدة ااة دة  ابتدة لةحمل ت دة التايدة لميدم ا ا ددةع ويد  أ دم اخا:اصدا ه  تزادز 
ا حدددرتام التددددا ع حلقددددوق اإلنسددددان وحااا دددده األساسددد ةع ويكانددددا لة ددددوار  :ددددوص ملدددد  

. وا:دددر اجملةدد   قااددا ملدد  سددلة ااهدد   األة ددا  الدد  (3)وق اإلنسددانيوضددوةات حقدد
م(ع دةددا إٔب 2002عددام هبددا خددال   ددذت السددلةع وَب الاقااددا ال:ددادر ةدد  اجملةدد  لتددام )

حماسأة ا سؤولني ة  اناااملات القانون الددوٕب حلقدوق اإلنسدان وإٔب الا ق دق ُب   د  
 .  (4)قدمي  تواو ةاد  وملات لةه اااادةاءات الاتذا  وحماسأة ا سؤولني ةلااع و 

 ااءات دددوي  أ م بل ات ة   اجملة ع بل ة ا ساتااض الدور  الةاي ع واإلض 
                                                           

قوق اإلنسانع" دراسة ال ات ويه ون احل ااة ةا  ا وإعة   ا احل ااة الدول ة حل :   اااض د(  زاد ي  الا 1)
 . ( ياض  سابق202 /ص)وو ل ا"

 . (222/ص )(  ا اض  السابقع2)
 . (70-70 /ص)( ا اض  السابقع3)
(ع ن واور ع A/70/53) 20(  قااا  ة  حقوق اإلنسانع الو ائق الاا ة لةحمل ت ة التاية لميم ا ا دةع ا ة ق رعم 4)

 . 00ع 7ع ال قا ان (077/ص)ع م2002
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ع وندر  بل ة واحدة ي   دذت (1)ا،اصةع والةحمللة ا ساةاراةع وإضااء  قدمي الةكاو 
 اال ات وب ان دور ا ُب ضأ الهار له ااا اناااملات حقوق اإلنسان. 

الددددور  الةددداي   دددو دراسدددة حالدددة حقدددوق اإلنسدددان ن  ددد  الددددو   ا سددداتااض
 .(2)األةهاء باأليم ا ا دة

الحملددد أن اجملةدد  لدراسدداه حالددة حقددوق اإلنسددان ُب ل أ ددا اضا دد  ال ااددق التايدد   
ا تددين با سدداتااض الدددور  الةدداي  ُب الدددورة ال ان ددة والتةدداا  لة حملةدد  ُب ال ددرتة يدد  

ال ااددق التايدد ع الاقااددا الدددور  ال ددات ا اتةددق بة أ ددا  مع واةا ددد2002( يددااو 3-02)
مع وعددد أوصددة  حمل وةددة يدد  الاوصدد ات ا اتةقددة  ددأ الهددار يدد  2002يددااو  02ُب 
 د  (3)أشماا

يساءلة ا سدؤولني ةد  اناااملدات حقدوق اإلنسدان ويد   لدك اخاةدات ا ددن ني 
 والاتذا  والوااة أ لاء ا حاحملا .

ة  ا سدددؤولني  ةددد    ددد  أندددواو الا   دددز وا ةادددداء ضدددد  ةأ دددق ةقوبدددات صدددارية ةةددد -
 ا اأة.
يسددداءلة   ددد  األ دددداات ا سدددؤولة ةدددد  اناااملدددات القدددانون الدددددوٕب حلقدددوق اإلنسددددان  -

 والقانون الدوٕب اإلنسات.
الا ق دددق ُب ا ةادددداءات والااداددددات ضدددد ال:ددد   ني ويالحقدددة ا سدددؤولني ةلاددداع  -

م. واختددددا   دددددابا عانون ددددة 2000يلددددذ أملاددددوبا  والا ق ددددق ُب حددددوادث عادددد  ال:دددد   ني
 وة ة ة له ان سالية ا دااتني ة  حقوق اإلنسان.

الا ق دددق ُب حدددا ت ا خا ددداء والاتدددذا  ويالحقدددة ويتاعأدددة ا سدددؤولني ةددد   لدددكع  -
 وضأ الهار الذ  حلق باله ااا  ا ُب  لك دا   تواهات هلم واقا لاللازايات 

                                                           

 ةور اال ات الدول ة حل ااة حقوق اإلنسان و ة  حقوق اإلنسان الا :   حو   ذت اال اتع انااد  (  زاد ي 1)
 . م2000ةع الةأتة األؤبع ع دار اللاهة التاب ةع القا ا (039-269)ص/حم د ضاد ا  الااب  لميم ا ا دةع

(2) https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx 
(  قااا ال ااق التاي  ا تين با ساتااض الدور  الةاي  بة ن الاقااا الدور  ال ات لة أ اع  ة  حقوق اإلنسانع 3)

 . (00-22/ص)ع م2002ع A/HRC/30/16الو  قة رعم 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
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 ات  ات التالعة.ا ل:وص ةة اا ُب ا   اع 
الا ق دق ُب ضدداائم اإلبدادة ان اة ددة وانداائم ضددد اإلنسدان ة وضدداائم احلداب وحمامل ددة  -

 ا سؤولني ةلاا أيام الاملم الو ل ة.
إنةددددداء بل دددددة يلاسدددددأة لا دادددددد الاتواهدددددات ا سدددددا قة لهددددد ااا اناااملدددددات حقدددددوق  -

 اإلنسان.
خةعع وأن  سدد ب لمشدددخاص وضدد  اسددرتا  حمل ة شددايةة  تانددة يةددكةة الاةدداد الدددا -

 ا ةادا  داخة ا بالتودة إٔب يلا هلم و واا احل ااة وا ساةدة هلم.
وظمكدد  اإلشددارة إٔب أن ل أ ددا عددد عأةدد  الاوصدد ات ا ةددار إل اددا سددابقاع يدد  التةددم 

 .  (1)أهنا عد   ا  ةةة بتو الاوص ات ا خال ة ألحكام الةااتة اإلسالي ة
رة ةد  بل دة ا سداتااض الددور  الةداي  ُب  ق دق رهم أشم ة الاوصد ات ال:داد 

التدالدددة وضدددأ الهدددار لهددد ااا اناااملدددات حقدددوق اإلنسدددانع إ  أن  دددذت الاوصددد ات هلدددا 
ع  ددة أدب ددة اقدددع و   سدداة   أن  ةددزم الدددو  بال  ددذ اع ويدد   لددك اددان هلددا  دد  اا ةةددة 

ةع إ ا يدا عدام  ةد  الاأ  التام الداخةع والدوٕب. وظمك  أن اكون هلذت الاوص ات أشم د
( يد  نادام رويدا األساسدع لة  ك دة انلائ دة الدول دة 00األي  الدوٕب  وض  ا دادة )

( يد  نادام رويدا إٔب ا ددةع 2باحالة إ  ضاظمة ي  انداائم ا ل:دوص ةة ادا ُب ا دادة )
التددددام لة  ك ددددةع ويدددد   ددددذت اندددداائمع القادددد  الت دددددع اإلبددددادةع ا سددددرتعاقع السددددحمل ع 

ا ها:ابع ا خا اء القسا  وها ا يد  ا ناااملدات الد   ددخ  ُب نةداق الاتذا ع 
القددانون الدددوٕب حلقددوق اإلنسددانع ويدد   لددك ادددان اإلحالددة يدد  عأدد   ةدد  األيدد   دددؤ ا 
سةأا ةةة حقوق اإلنسان وسوت اام اساخدام  ذت اإلحالة لا ق دق أهدااض س اسد ة 

 ةةة ا أاةاا. وخاصة ي  خال  ا دواض ة القاارات ال  درج اجملة 
 الفرع الثاني اللجان االتفاقية

                                                           

(  قااا ال ااق التاي  ا تين با ساتااض الدور  الةاي  لة أ اع" براء بة ن ا سالااضات والاوص ات وا لازايات 1)
الةوة ة والادود ا قدية ي  الدولة يوض  ا ساتااض"ع  ة  حقوق اإلنسانع الو  قة رعم 

A/HRC/30/16/Add.1 (9-0/ص)ع2002ع . 
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درضدددد  األيددددم ا ا دددددة ةةددددة الةحملددددوء إٔب أسددددةوب إنةدددداء نلددددة خاصددددة بكدددد   
ا  اع ة دول ةع بق:دد مل الدة احدرتام حقدوق اإلنسدان ا ل:دوص ةة ادا ُب  دذت ا   اع دةع 

ونالدداو  وةة دده  تاددأ ملدد  نلددة  ددع ضاددا  رعابددة ةةددة مل   ددة  ةأ ددق ا   اع ددة و  سددا اع 
 د  (1)أ م  ذت الةحملان ُب اقا ني واقا  ا اةع

 .(2)أوال: اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
 ةازم الدو  األ اات ُب التاد الدوٕب ا،اص بداحلقوق ا دن دة والس اسد ة لتدام  

ع بددددد ن  اددددد ب وسدددددائ  اتالدددددة لةدددددااةم أل  (3)( يلددددده2/0م( و وضددددد  ا دددددادة )0977)
ا ل:وص ةة اا ُب التاد سواء أملان   ذت الوسدائ   شخص انااك  حقوعه وحااا ه

عهددائ ة أو إداراددة أو  ةدداات ة أو أ  ضاددة أخددا  حسدد  اللاددام القددانوت لدولددةع وةةددة 
السدةةات ا خا:دة  ل  دذ األحكدام ال:دادرة ل:داّب ا ااة دني. إن ةةدة الدولدة  وضدد  

ق اإلنسددانع سددواء ًب ا ددادة السددابقة الاددزام اصمددايب  ددأ الهددار لهدد ااا اناااملددات حقددو 
ا ناادددا  يددد  عأددد  أشدددخاص يسدددؤولني  دددابتني لدولدددة أو ًب ا ناادددا  يددد  أحدددد األادددااد 

 التاداني. 
ويدد  أي ةددة  لددكع أن الةحمللددة أوصدد  ُب التداددد يدد  الةددكاو  ا اتةقددة  ددا ت 
ا خا ددداء القسدددا  أو الاتدددذا ع الددددو  األ ددداات بدددالا ق ق ُب  ةدددك احلدددا ت  ق قدددا 

ا سدددؤولني ةلادددا إٔب التدالدددةع وي دددا   لدددك أوصددد  الةحمللدددة ُب الةدددكو  ضدددااع و قددددمي 
                                                           

 ( ياض  سابق.202 /ص)احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسانع" دراسة ال ات ويه ون احل ااة ةا  ا وإعة   ا وو ل ا" ( 1)
( الةحمللة ا تل ة  قوق اإلنسان  ع   ئة يكونة ي  خأاء يساقةنيع  قوم  اابتة  ةأ ق التاد الدوٕب ا،اص  قوق 2)

اله انات القانون ة الدول ة  به ي  عأ  الدو  األ اات. انااد والأو وملولني ا ة قنياإلنسان ا دن ة والس اس ة 
ع دار اللاهة التاب ةع القا اةع  (020-020أبو ا،ا أحلد ةة ه ة ا)ص/ والو ل ة حل ااة حقوق اإلنسان

 . م2003الةأتة األؤبع 
ب ن  ك    واا سأ   اتا  لةااةم  -(أ)التادد   اتاد مل  دولة  ات ُب  ذا -0د" ( ةةة أن2/0( ن:  ا ادة )3)

أل  شخص انااك  حقوعه أو حااا ه ا ترتت هبا ُب  ذا التادع حىت لو صدر ا نااا  ة  أشخاص اا:ااون 
ب ن  ك   لك  يااةم ةةة  ذا الل و أن  أ  ُب احلقوق ال  ادةة اناااملاا سةةة  -(ب) ب: اام الاا ةع

اات ة خما:ةع أو أاة سةةة خما:ة أخا  الص ةة اا ناام الدولة القانوتع وب ن  ل ة عهائ ة أو إداراة أو  ة
 ب ن  ك   ع ام السةةات ا خا:ة بان ا  األحكام ال:ادرة  :اّب ا ااة ني." -(ج)إيكان ات الااةم القهائعع 
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ا قديددة ضددد أورضددوا  بةدد ن اةاقددا  و تددذا  )إدواردو بةددا( وإخ ائدده عسدداااع الدولددة 
الةددات ةةددة اختددا  إضددااءات  ق ددق ضداددة لةكةدد  ةدد  الهدد  ة و قدددمي األشددخاص 

 يدة  لد  حددوث ي د   دذت ا سؤولني ة   ذت انداائم لةتدالدة يد  اختدا  اإلضدااءات الال
 .(1)ا ناااملات يساقأال

وَب ا الحاددددددات ا،ااي ددددددة ةةددددددة الاقااددددددا األؤب لأاملسدددددداان ا تا دددددددة ُب اول ددددددو 
مع أوصددد  الةحمللدددة الدولدددة الةدددات ةةدددة إضدددااء  ق دددق ةاضددد  وشددداي  لقهدددااا 2006

التلدد  ضددد ا دداأة والتلدد  ا لددزٕب ويتاعأدددة ا سددؤولني ةدد   لددك بتقوبددات  الاسدد  يددد  
ا اةددزم يدد  يسدداةدة عانون ددة خةدورة اندداائمع مل ددا أوصدد  ةةددة ضدد ان  ةقددع الهدد ااا يدد

 و أ ة ويال ة ون س ة وض ان ح:وهلم 
 .(2)ةةة  اق إن:ات اتالة

 0وَب ا الحاددات ا،ااي ددة ةةددة الاقااددا الدددور  ال الددص لةألددان ا تا دددة باددارال 
مع أوصدد  الةحمللدة الدولددة الةددات ةةدة أن  ادد ب لهد ااا الا   ددز إيكان ددة 2006أبااد  

ويالئ ددةع وأاهددا إضددااء  ق ددق اددور  وشدداي  حلددا ت  الوصددو  إٔب  دداق إن:ددات اتالددة
التل  ضد ا اأة ويتاعأة ا سؤولني ةلده وضد ان ح:دو  الهد ااا ةةدة احل اادة و داق 
إن:ددات اتالددةع وملددذلك اسددا اار الا ق ددق ُب   دد  حددا ت اخا دداء األشددخاص الدد  ٓب 

ائب ا :ددد  ا ادددا بتددددع والكةددد  ةددد  أيدددامل  وضدددود مع وإبدددال  الهددد ااا و واادددم بلاددد
الا ق ددددق ويالحقددددة ا سددددؤولني ةدددد   ددددذت اندددداائم ويتدددداعأاامع و قدددددمي  تددددواو ملايدددد  
لهددد ااا ا خا ددداء القسدددا  وألسدددا م  دددا ُب  لدددك إةدددادة الا   ددد  والرتضددد ة وضددد انات 

 .(3)ةدم الاكاار
                                                           

 عم القانون الدوٕب حلقوق اإلنسان"احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسان ُب الااوت ا سا لائ ةع " دراسة ُب ضوء أحكا (1)
 .م0996ة األيااك ة الدول ة ايداس عع رسالة دملاوراتع اهل ئ (300/ص)ست د اا م خة  ع

ا الحاات ا،ااي ة لةحمللة ا تل ة  قوق اإلنسان بة ن الاقااا األوٕب لأاملساان ُب الو  قة  (2)
 .07ع 03ع ال قا ان 6ع (3/ص)ع2006عCCPR/C/PAK/CO/1رعم

( ا الحاات ا،ااي ة لةحمللة ا تل ة  قوق اإلنسان بة ن الاقااا الدور  ال الص لةألان ُب الو  قة 3)
 .23ع 20ع 00ع ال قاات (7ع 2ع 3/ص)ع م2018ع CCPR/C/LBN/CO/3رعم
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 .(1)ثانيا: لجنة مناهضة التعذيب
( يدددد  ا  اع ددددة يلا هددددة الاتددددذا ع ضمددددق لماددددااد أو يدددد  22/0 وضدددد  ا ددددادة )

الوب ةلامع والذا  ادةون أهنم ض ااا  نااا  دولة  ات ألحكام ا   اع دةع  قددمي 
شددكو  لةحمللددة ضددد أ  دولددة  دداتع أةةلدد  أهنددا  تددرتت باخا:دداص الةحمللددة ُب  سددةم 

سدداالم أ  شددكو   ا:دد  بدولددة ودراسددة بالهددات يقديددة يدد  األادداادع و  صمددو  لةحمللددة ا
  ات ُب ا   اع ة ٓب  :در ي    ذا اإلةالن. 

ددددا ةلددددد  ةأ قاددددا لة ددددادة ) ا  ددددا سددددأقع اددددان الةحمللددددة  ؤملددددد دائ ع ( يدددد  22و  ا دددددع
( يددد  03ا   اع ددةع ةةددة ح:دددو  الهدد ااا ةةدددة انددأ ا لاسددد   ةأ قددا لدددلص ا ددادة )

م  067/2009 لدك الةدكو  رعدم ا   اع ة ولاتة قاا التام ةةة  ذت ا ادةع وي دا  
 0"بددد  داددد " ضدددد انزائددداع خة:ددد  الةحمللدددة إٔب أن الدولدددة ا تل دددة انااكددد  ا دددواد ) 

( ي  ا   اع ةع ودةااا إٔب  سة م نسخة ي   قااا الاةدااب الةديب 03- 00و 2/0و
ن ددة الهددد  ة وحماضددا الا ق دددق إٔب صدداحأة الةدددكو ع ومتكددني صددداحأة الةددكو  يددد  

 .    (2)اي  واتةعاحل:و  ةةة ضأ مل
"ملاسددددددا نوندددددد " ضددددددد ا  دددددداد الاوسددددددعع  366/2000وَب الةددددددكو  رعددددددم 

( ي  ا   اع ةع ودةد  الدولدة الةدات 07خة:  الةحمللة إٔب حدوث انااا  لة ادة )
إٔب اختددددا  الادددددابا الال يددددة إلن:ددددات صدددداح  الةددددكو ع  ددددا ُب  لددددك يل دددده  تواهعددددا 

 .(3)ا ةة ُب ا ساقأ يل: عا ويالئ عاع و ل  حدوث اناااملات دم
وأشارت الةحمللة أ لاء ناا دا ُب التدادد يد  الةدكاو ع أنده لكدع الةأدق وصد   

الهددد  ة ةةدددة شدددخص اانددده اك دددع أن  وضدددد أسدددأاب ضو اادددة لالةاقددداد بددد ن صددداح  
                                                           

ي   ( نلة يلا هة الاتذا   ع   ئة   ل  ي  خأاء يساقةني  قوم  اابتة  ةأ ق ا  اع ة يلا هة الاتذا .  زاد1)
بل ات  –اإل ار ا ؤسسع  –الا :  ع انااع  حلااة حقوق اإلنسان ُب إ ار األيم ا ا دةع "األسا  القاةد  

  م.2000لاهة التاب ةع القا اةع ع دار ال (073-026)ص/ة:ام  ناٌب ا اابتة وا ااعأة"
ع  44 (A/69/44) ا ا دةع ا ة ق رعم(  قااا نلة يلا هة الاتذا ع الو ائق الاا ة لةحمل ت ة التاية لميم 2)

 .6ع 6ع ال قا ان (096 /ص)ع م2003ن واور ع 

 .00ع 02ع ال قا ان (269/ص)( ا اض  السابقع 3)



2022فبراير العدد الثالث م   يعة والقانون / الجامعة األسمرية اإلسالميةمجلة كلية الشر                                                                   

shl@asmarya.edu.ly                                                                                                      02 

 

سدد واضه خةدداعا شخ:دد ِّا ياوعتعددا وحق ق ِّددا لةاتدداض لةاتددذا   -الهدد  ة -الةددكو  
(1) 

الهدددد  ة أو يقدددددم الةددددكو  ةدددد ء إ أددددات  ع واقدددد  ةةددددة(2)يدددد  ضاندددد  دولددددة  ددددات
 .(3)الاتاض أو أنه س اتاض ،ةا الاتذا  وأن  ذا ا،ةا شخ:ع وحمدق
 المطلب الثاني المحاكم الدولية المعنية بحقوق اإلنسان

 اتدددد الدداملم الدول ددة التا  ددة واإلعة   ددة ُب  ددا  حلااددة حقددوق اإلنسددان والدد   
 ناااملددددات حقددددوق اإلنسددددانع ويلاددددا يددددا  ددددو ُب  ددددا   ةددددزم الدددددو  ةةددددة ضددددأ الهددددار 

القانون الدوٕب حلقوق اإلنسدان مل  ك دة التدد  الدول دة والك دة األوروب دة واأليااك دة 
واإلاااق ددددة حلقددددوق اإلنسددددانع وَب نةدددداق القددددانون الدددددوٕب اإلنسددددات ملالك ددددة انلائ ددددة 

 ددة انلائ ددة الدول ددة ل وهسددالا ا الدول ددة الدائ ددة والدداملم انلائ ددة الدول ددة ا،اصددة ملالك
 .(4)السابقة والك ة انلائ ة الدول ة لاواندا السابقة

وةة ه اقا:ا  ا   ذا ا ةةد  ةةدة القدانون الددوٕب حلقدوق اإلنسدانع ونالاولده   
 مل ا اةعد 

 الفرع األول محكمة العدل الدولية
ةدددة أنددده صمدددو  ن:ددد  التدادددد يددد  ا   اع دددات الدول دددة ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددانع ة

لدو  األ اات أن     إٔب حمك ة التد  الدول دة أ  ندزاو ااتةدق با سدا ا أو  ةأ قادا 
                                                           

( واأدو أن يسةك الةحمللة ُب  لك اا ق ي  الةاوط الواض   وااا ا ُب الهار لكع اةك  رمللا ي  أرملان ا سؤول ة ُب 1)
 ع أن اكون الهار حمققا وأن اكون نا حملة يأاشاة ل ت  الاتذا ع وأن ظم  حقا ضاظمة الاتذا ع و ذت الةاوط 

 . (000)ص/  تذا  ا اام ُب ا لاورا  القانوت والةاةع أو ي:ة ة ضم  اا القانون.
 .026ع ال قاة (220/ص)ع ا اض  السابقع2003(  قااا نلة يلا هة الاتذا  لتام 2)
. وةةة خالت  لك ذمد أن الك ة انلائ ة الدول ةع اساقات ةةة 067ض  السابقع ص ( د. حم د اؤاد ضاد ا ع ا ا 3)

أن الهار الذ  أصاب اله  ة  و ضار ي رتضع وي  ادةع ةك   لك ةة ه األ أاتع د. إباا  م أحلد 
 .79خة  ةع ا اض  السابقع ص 

(  زاد ي  ا تةويات حو   ذا ا وضووع انااع حم ود شاا  بس وتع اناائم ضد اإلنسان ةع " أ تاااع خ:ائ:اا 4)
ع 2002والاةورات ال  حلق  ب حكاياا ا وضوة ة واإلضاائ ة"ع دار اإلظمان لةةأاةةع القا اةع الةأتة ال ان ةع 

لائ ة الدول ةع" ا خا:اص وعواةد اإلحالة"ع دار ويا بتد ا؛ ةاد  ةأدا  ا سد ع الك ة ان 070صع 
 ويا بتد ا.  32ع ص2003اللاهة التاب ةع القا اةع الةأتة ال ان ةع 
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.  (1)أو  ل  ددذ اع وادددام إحالدددة األيدددا لة  ك دددة بلددداء ةةدددة  ةددد  أ  يددد  أ ددداات اللدددزاو
( يددد  اللادددام األساسدددع لك دددة التدددد  الدول دددة ةةدددة أند" 07/0مل دددا ن:ددد  ا دددادة )

  القهددااا الدد  اتاضدداا ةة اددا ا اقاضددونع مل ددا  ةدد     دد   ةدد   و اددة الك ددة   دد
ا سدددائ  ا ل:دددوص ةة ادددا ب:ددد ة خاصدددة ُب ي  ددداق "األيدددم ا ا ددددة" أو ُب ا تا ددددات 

 وا   اعات ا ت و  هبا".   

اول دده  20وَب عهد ة "بةحمل كدا ضدد السدلغا " أصدددرت الك دة حك ادا بادارال 
للددددزاو بددددني الةددددااني حددددو    سددددا ع وحك دددد  بدددد ن هلددددا اخا:دددداص اللاددددا ُب ا2002

( يددد  ا  اع دددة يلا هدددة الاتدددذا ع وأن الدولدددة ا ددددةة 6/0( و)7/2و ةأ دددق ا ددداد ني )
ةة ادددا عدددد انااكددد   دددا ني ا ددداد نيع لتددددم إضاائادددا وةةدددة وضددده السددداةة بدددالا ق ق يددد  
الدددائ   الاةددداد  السدددابق "حسدددني حدددأ " ةددد  انددداائم ا ددداام بار كاهبدددا  أقدددا لة دددادة 

(ع وألزيددد  الك دددة الدولدددة ا ددددةة ةة ادددا 6/0ةددددم حمامل اددده واقدددا لة دددادة )( و 7/2)
 .(2)  امل ة ا اام أو  سة  ه إٔب بةحمل كا

 اورادددددة ه ل دددددا ضدددددد  اورادددددة  -وَب القهددددد ة ا اتةقدددددة ب حلددددددو صددددداداو دادددددالو 
ع 2000نددددوا أ  00أصددددرت الك ددددة حك ادددا باإل دددداو ُب  -الكونغدددو الدظمقاا  ددددة
الددااا  00اداوت الد   دداد ا ادا السد د دادالو يدد  إعةد م الكونغدو ُب وخة:د  إٔب أن ال

( يددد  التادددد الددددوٕب ا،ددداص 00ع انااكددد  ا ددده الدولدددة ا ددددةة ةة ادددا ا دددادة )0997
( يدددد  ا   دددداق األاااقددددع حلقددددوق اإلنسددددان 02/3بدددداحلقوق ا دن ددددة والس اسدددد ة وا ددددادة )

                                                           

( وعد ن:  يتام ا  اع ات حقوق اإلنسان ةةة أن  سواة ا لا ةات بني الدو  حو    سا أو  ةأ ق ا  اع ة ياع اام 1)
ام الةحملوء إٔب الا ك م وإ ا ٓب  ا ق الدو  األ اات ةةة شاوط أو ع ة   ااق الا اوضع وإ ا  تذر  لكع ا

( 22( ي  ا  اع ة يلا هة الاتذا  وا ادة )00الا ك م خال  ارتة  يل ة حمددةع وي   ذت ا   اع اتع  ا ادة )
ا اأةع وا ادة ( ي  ا  اع ة القهاء ةةة الا   ز ضد 29ي  ا   اع ة الدول ة لةقهاء ةةة الا   ز التل:ا ع وا ادة )

( ي  ا   اع ة 32( ي  ا   اع ة الدول ة حل ااة حقوق     الت ا  ا ااضاا ع وأاااد أسا مع وا ادة )92)
 الدول ة حل ااة     األشخاص ي  ا خا اء القسا . 

(ع ن واور ع A/67/4) 3(  قااا حمك ة التد  الدول ةع الو ائق الاا ة لةحمل ت ة التاية لميم ا ا دةع ا ة ق رعم2)
 .200ع ال قاة26-22ع ص2002
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-0992زت ُب ال ددرتة )والةددتوبع وان الادداوت الدد  عددأو ا اددا ةةددة الهدد  ة واحاحملدد
( يد  التادد الددوٕب 2-9/0( بق:د  ادتع انااك  ا ه الدولدة ا تل دة ا دادة )0997

( يدد  ا   دداق األاااقددع حلقددوق اإلنسددان 7ا،دداص بدداحلقوق ا دن ددة والس اسدد ةع وا ددادة )
والةدتوب. وعهد  الك دة باإل دداو أن ةةدة  اورادة الكونغددو الدظمقاا  دة الازايدا بدد ن 

أا يالئ دددا ُب شدددك   تدددواو إٔب  اورادددة ه ل دددا ةددد  ا ناااملدددات الددد   الددد   قددددم ضددد
السدد د داددالوع وعددارت الك ددة أهنددا سددوت  أدد  ُب يسدد لة انددأ الواضدد  ُب حالددة ةدددم 

 09ا  اق الةااني ةةة  لك خال  ساة أشاا ي   ارال صدور  ذا احلكم. وبادارال 
ا سدددا ق ن اورادددة ه ل دددا  ع أصددددرت الك دددة حك ادددا بةددد ن الاتدددواو2002اون ددده 

( دو ر أيااكع ةد  62000ةةة  اوراة الكونغو الدظمقاا  ةع وعارت  داد يأةغ )
( دو ر أيااكددع ةدد  الهددار 00000الهددار هددا ا دداد  الددذ  حلددق الهدد  ةع ويأةددغ )

ا دداد  الددذ  حلددق الهدد  ة  :ددوص دماةكا دده الةخ:دد ةع وحددددت الك ددة يوةدددا   
ع لددددا  الاتدددواوع وَب حالدددة ةددددم داتددده  :دددأب اائددددة 2002اهسدددة   00ااحملددداو  

2002سأا أ  0%( ُب السلة اباداء ي  7ةةة ا أةغ األساسع بستا يقدارت )
(1) . 

وَب عهددد ة )عةدددا ضدددد اإليدددارات التاب ددددة ا ا ددددة( بةددد ن ا ناااملدددات ا زةويددددة 
(ع عددارت 0972)لال  اع ددة الدول ددة لةقهدداء ةةددة   دد  أشددكا  الا   ددز التل:ددا  لتددام 

ع أن ةةددة األيددارات التاب ددة ا ا دددة اختددا   دددابا   ا ددة 2006اول دده  20الك ددة ُب 
يلااع ٓب:َّ مش  األسا القةااة اإليار  ة ال  ًب   ااق أةهائاا نا حملة لةادابا الد  اختدذهتا 

ع ومتكدددددني الةةأدددددة القةدددددااني ا اهدددددارا  يددددد  إمل دددددا  دراسددددداام أو 2006اون دددددو  2ُب 
  ةةددددة ية اددددم الدراسددددع أو انددددايتع إ ا ملددددانوا ااهأددددون ُب الدراسددددة ُب أيددددامل  احل:ددددو 

 . (2)أخا ع ومتكني ا اهارا  ي  الةحملوء إٔب سأ  اإلن:ات الة ة
                                                           

( ُب الو  قة رعم 2002-2006( يوضز األحكام وال ااو  واألوايا ال:ادرة ة  حمك ة التد  الدول ة خال  ال رتة )1)
ST/LEG/SER.F/1/Add. 5 ع ال قا ان (296-297ع 072-073 /ص)ع م2002ع ن واور ع

 .090ع 062
ع (27/ص )عم2019(ع ن واور ع A/74/4) 3 ةع الو ائق الاا ة ع ا ة ق رعم(  قااا حمك ة التد  الدول2)

 .222ال قاة
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 الفرع الثاني المحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان
ي  أ دم اال دات الدول دة الد  هلدا دور ملأدا ُب ضدأ الهدار لهد ااا اناااملدات  

ان  ددع الدداملم اإلعة   ددة حلقددوق اإلنسددانع و وضددد ةةددة السدداحة الدول ددة حقددوق اإلنسدد
 ددددالث حمدددداملم  ددددعد الك ددددة األوروب ددددة حلقددددوق اإلنسددددان والك ددددة األيااك ددددة حلقددددوق 
اإلنسددان والك ددة األاااق ددة حلقددوق اإلنسددانع وةة دده ندددر  حمك اددني يدد   ددذت الدداملم 

 ةةة سأ   ا  ا ع ُب اقا ني واقا  ا اةعد 
 .   (1)ال: المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانأو 
لة  ك دددة األوروب دددة حلقدددوق اإلنسدددان التدادددد يددد  األحكدددام الددد  ألزيددد  ا ادددا  

الدو   أ الهار له ااا اناااملات حقدوق اإلنسدانع ويد   لدكع عهد ة " ةد ااا  " 
( يدددددد  ا   اع ددددددة 2م(ع خة:دددددد  الك ددددددة إٔب أن ا ددددددادة )2006ضددددددد روسدددددد ا لتددددددام )

ة حلقددددوق اإلنسددددانع  ك دددد  حقددددا عددددابال لةال  ددددذ ُب الاتددددواو ُب حالددددة انااددددا  األوروب دددد
 .(2)أحكام ا   اع ة

" ضدددد ملاوا  ددداع أوضددد   الك دددة أنددده حدددىت اكدددون الا ق دددق Djوَب عهددد ة " 
اتددا ع  بددد يددد  أن  اددوااا ةددددة ةوايدد  عددادرة ةةدددة إ اددار يالبسدددات القهدد ة و دادددد 
 ويتاعأة ا سئولني ةلااع وحلااة األدلة ا اتةقة بالقه ة ملةاادات شاود الت ان واألدلة 

                                                           

(ع وعد م0920(ع ح ز الل ا  ةام )م0920( دخة  ا   اع ة األوروب ة حلقوق اإلنسان وحااا ه األساس ة لتام )1)
ب انساع ح ص إن الك ة  وحمك ة حلقوق اإلنسان ُب يدالة سرتاسأورج -ًب إلغاؤ ا – ه ل  إنةاء نلة 

الاتذا  ُب ا تاقالت والسحملون ووسائ    الدااو ة  حقوق اإلنسان. انااداألوروب ة  تاأ وس ةة يا ة ُب
حم ود شاا  بس وت وبخاونع حقوق  دض    ةد حقوق اإلنسانع إةداد عالةااتع حم د بةا يقاوياهع

 ة"ع اجملةد ال اتع دار التةم لة الانيع لألانع الةأتة األؤبع دراسات حو  الو ائق التا  ة واإلعة  و اإلنسانع" 
 زاد ي  الا :   حو  أحكام ا   اع ة األوروب ة حلقوق اإلنسانع انااع دراسة حو  و  ( ع269 /ص )ع0969

ع ض    ةد حقوق (060-070)ص/ا   اع ة األوروب ة حل ااة حقوق اإلنسانع د. إباا  م حم د التلات
ع إةداد د. حم ود شاا  بس وت وبخاونع حقوق اإلنسانع" دراسات حو  الو ائق التا  ة واإلعة   ة"ع اإلنسان

 .  ع ا اض  السابق0969أتة األؤبع اجملةد ال اتع لألانع دار التةم لة الانيع الة
(2)Case of Chitayev and chitayev v. Russia. (E.CT.H.R), No 59334/00, judgment, 18 

January 2007,para192 
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 . (1)انلائ ة
  3لك دددة ُب حك ادددا ال:دددادر ُب وَب عهددد ة "راأ ددداش" ضدددد الل سددداع ب لددد  ا 

ع أن ةددددم ع دددام الدولدددة بددداضااء  ق دددق اتدددا  ُب اإلصدددابات الددد  0992ملدددانون األو  
يدد  التةددم أندده ملددان ُب صدد ة ض دددة ةلددديا ًب  – تدداض هلددا الهدد  ة ةلددد اإلاددااج ةلدده 

 .(2)( ي  ا   اع ة األوروب ة0اةك  اناااملا لة ادة ) –القأو ةة ه 
قه ة "م. " ضد بةغارااع أنه ةةة الدو  الادزام اصمدايب وخة:  الك ة َب ال 

( يدد  ا   اع ددة األوروب ددة بسدد  أحكددام ُب عوان لاددا انلائ ددةع 6( و)0 وضدد  ا دداد ني )
ع و ةأ قادددا يددد  اللاح دددة الت ة دددة يددد  خدددال  (3) اهددد   ةقوبدددة اتالدددة ةةدددة ا ها:ددداب

 .(4)الا ق ق والامل ة ال تالة
يددد  أحكاياددداع أن ةةدددة الددددو  الازايدددات  وضددد  وأملددددت الك دددة ُب التدادددد 

( يد  ا   اع دة األوروب دة ااهد   حلاادة السدالية انسدداة لة  احملدزا ع ا د ال 0ا ادة )
رأت الك ددة أندده ُب بتددو احلددا ت   اك ددع  قدددمي التددالج ا لاسدد ع بدد  صمدد  نقدد  

 .(5)ا ااو إٔب يساة ة ياخ:ص ي   حا ت التالج الل سع
ن د" ضدددددددد ضورض ددددددداع أصددددددددرت الك دددددددة حك ادددددددا ُب ةددددددددام وَب عهددددددد ة "أسدددددددا

(ع وأشارت إٔب أن حدق الهد ااا ُب احل:دو  ةةدة  تدواو ااحملداو  الاتدواو 2003)
اللقددددددد ع وأن األيددددددا عددددددد ااةةدددددد  إضددددددااء  تددددددداالت ُب الاةددددددااتات الو ل ددددددة لددددددددو  

 .  (6)األ اات
                                                           

(1)Case of D.J.V. Croatia. (E.CT.H.R), No 42418/10, judgment, 24 July 2012,para85 
(ع 77)ص/( الاتذا  ُب القانون الدوٕبع دل   ال قه القانوتع  ت ة الوعااة ي  الاتذا  وياملز التدالة والقانون الدوٕب2)

 . م2006
 اةك  صورة ي  صور الاتذا .( ةةة أسا  أن ا ها:اب أصأب 3)
( لال الو ةةة حكم الك ة األوروب ةع انااع الاتذا  ُب القانون الدوٕبع دل   ال قه القانوتع ا اض  السابقع 4)

 .(79-76/ص)
ضد أوملاان ا"ع يةار إل ه ُبد الاتذا  ُب القانون  ( انااع حكم الك ة األوروب ة حلقوق اإلنسان ُب عه ة "ملوشاو 5)

 .سابقياض   (ع60/ص)الدوٕبع دل   ال قه القانوتع 
 . (60-62 /ص)( ا اض  السابقع6)
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 .   (1)ثانيا: المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان
األيااك ددة حلقددوق اإلنسددان ةةددة ضددأ الهددار لهدد ااا اناااملددات رملددزت الك ددة 

حقدددوق اإلنسدددان ُب التدادددد يددد  أحكاياددداع وي دددا   لدددك عهددد  ُب حك ادددا ُب عهددد ة 
م( أن ةةددة الدددو  األ داات الاددزام بهدد ان متادد  0966"روداغدز" ضددد  لدددورا  ةدام )

األيااك ددة   دد  األشددخاص ا،اضددتني لو اااددا لة قددوق ا ل:ددوص ةة اددا ُب ا   اع ددة 
حلقدددوق اإلنسدددانع وَب حالدددة اناادددا  أ  يددد   دددذت احلقدددوقع ادددان ةة ادددا الازايدددا باقددددمي 
 تدددواو يلاسددد  لور دددة الهددد  ة. مل دددا أن ةةدددة الددددو  اختدددا  اإلضدددااءات ا لاسدددأة  لددد  
وعددوو ي دد   ددذت ا ناااملددات ُب ا سدداقأ  وإضددااء  ق ددق اتددا  ُب ا ناااملددات ا ا كأددة 

 .    (2) لةقهاءو قدمي ا سؤولني ةلاا 
مل ا عه  الك ة ُب عه ة "  ديب" ضدد إملدوادور أن الدولدة ا تل دة عدد انااكد  ا دادة 

م( ةلدديا 0977( ي  ا  اع ة الأةدان األيااك دة  لد  الاتدذا  وا تاعأدة ةة ده لتدام )7)
 .   (3)لاءٓب  أاشا باضااء  ق قات را ة بتد ورود شكددددددددددددددددددددداو  ي  سوء يتايةة السحمل

 وَب عه ة "يواوانا" ضد سورالام  :وص اجملزرة ال  وعت  ُب عااة "يواوانا"  

                                                           

( اا كز اللاام األيااكع الدوٕب حل ااة حقوق اإلنسان ةةة أساسني عانون نيع شما ي  اق يلا ة الدو  األيااك ة لتام 1)
(ع وعد  ه   ا   اق ةددا عة ال ي  الل:وص م0966ة األيااك ة حلقوق اإلنسان لتام )(ع وا   اع م0936)

(ع  اةة الةحمللة األيااك ة م0970 تاِب حقوق اإلنسانع ال  ا س   ُب يتا اا بالت وي ةع ويلذ ةام ) ال 
ي  ةدم  ملا الةحمللة حلقوق اإلنسان وض  حقوق اإلنسان ُب الدو  األةهاء ُب يلا ة الدو  األيااك ةع بالاهم 

(ع ب ل  م0966األيااك ة ُب ي  اق ا لا ةع وةلديا دخة  ا   اع ة األيااك ة حلقوق اإلنسان ح ز الل ا  ةام )
حقوق اإلنسان ُب   ة الدول ة حلقوق اإلنسان. انااداخا:اصات الةحمللة األيااك ةع وأنة ت الك ة األيااك

ويا بتد ا؛ اول انا   عم2000دار الاوادع  اابة / ل أ اع (ع 030)ص/احم د ي:أاح ة سة التآب ا تاصاع
ملوملوتع اللاام األيااكع الدوٕب حل ااة حقوق اإلنسانع ض    ةد حقوق اإلنسانع إةداد حم ود شاا  

ع دار التةم لة الانيع (2/063ا  ة واإلعة   ة")بس وت وبخاونع حقوق اإلنسانع" دراسات حو  الو ائق الت
 ويا بتد ا.   063ع ص 0969ع الةأتة األؤبع لألان

(2)Velasquez Rodriguez Cace, Judgment of July 29, 1988, Inter- AM.CT.H.R. (ser.c) No.4(1988). 

Para 166 and 174.   . 
 . (ع ياض  سابق379/ص(  اناائم ضد اإلنسان ة )3)
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أ لدداء احلدداب األ ة ددة ُب سددورالامع أملددد اللدداضون يدد  اجملددزرة إٔب وعددوو انااددا  حلقددوعامع 
( 22ع 22ع 20ع 6ع 2وعددد خة:دد  الك ددة إٔب أن الدولددة ا تل ددة انااكدد  ا ددواد )

األيااك دددددة حلقدددددوق اإلنسدددددانع وانااددددد  إٔب أن اندددددأ ال ددددداد    اك دددددع يددددد  ا   اع دددددة 
لوحددددتع بددد   بدددد يددد  اندددأ ان ددداةع والدددذ  اةددد   اجملا ددد  ب سددداتع وأوصددد  بددداضااء 
 ق ق اتا  وإنةاء صلدوق إسمائع لة: ة واإلسدكان والدأايب الاتة   دة واةادذار ةةدين 

 .(1)و ة  د يأ   ذملار 
ع ُب عهدد ة أ  ددا  2000يددااو  27ك ددة باددارال وَب احلكددم ال:ددادر يدد  ال 

يورال   وبخاون" ضد هوا   ا ع شددت الك ة بةد ن ضداورة  -الةوارو "ا ةالهاان
يتانددة لدد   األضدداار ا ال ددة اقدددع ولكدد  اا ددار الهددارة الدد    ظمكدد   ق   اددا بدداللقودع 

 تة  دددعع  وعدددد ألزيددد  الك دددة الدولدددة الةدددات ةةدددة إ دددالق اسدددم الهددد ااا ةةدددة ياملدددز
وبوضدد  لوحددة  ذملاراددة   دد  أادداء  ددؤ ء الهدد ااا ُب  ددذا ا املددزع و لددك بق:ددد يلدد  

 .(2) كاار ي    ذت ا ناااملات ُب ا ساقأ  وإلح اء  ملا اله ااا
 

 الخاتمة
( والاوصددد ات ) ان ِّدددا( نورد دددا  خامتدددة  دددذا الأ دددص مت ةددد  ُب بتدددو اللادددائب )أو ع

 ا  ا اةعد 
 أوال: النتائج.

ًب الا مل ددددد ةةددددة حددددق ضددددأ الهددددار لهدددد ااا اناااملددددات حقددددوق اإلنسددددان ُب  -
أحكدددددام القدددددانون الددددددوٕب حلقدددددوق اإلنسدددددانع وأصدددددأب األيدددددا يقأدددددو  ُب يتادددددم الددددددو  

 الدظمقاا  ة.
إن الق:ددد يدد  وسددائ  ضددأ الهددار الاخ  دد  يدد  يتاندداة ضدد ااا اناااملددات  -

 ناااملدددات  أقدددة ب ار دددا حقدددوق اإلنسدددانع ولددد   ا تاندددة الاايدددة لةهدددارع ألن بتدددو ا
يسددددا اة يدددد  ح دددداة الهدددد  ة أو أعاربدددده ملا ها:ددددابع والقادددد ع واقدددددان أحددددد أ دددداات 

                                                           

 سابق( ياض  02-03)ص/انأ ان اةع له ااا اللزاةات ا سة ة( 1)
 . (07-02/صا اض  السابق) (2)
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انسدددم... إْب. مل دددا أن  دددذت الوسدددائ   دددع الادددزام ةةدددة الددددو  بددد ن أ  اناادددا  حلقدددوق 
اإلنسان اقاب  الازام  أت إيا  ةقائ ا ي  خال  ناايادا الدداخةع أو يد  خدال  الةحملدان 

 ل ة ا تل ة  قوق اإلنسان. والاملم الدو 
 وصددع يتاددم الةحملددان والدداملم الدول ددة ا تل ددة  قددوق اإلنسددانع الدددو   ات  -

التالعدددةع ةةدددة ضدددأ الهدددار لهددد ااا اناااملدددات حقدددوق اإلنسدددانع و قدددوم  ااعأدددة يدددد  
 الازاياا بال  ذ  ذت ا لازايات.

ع  تةددددع ال اصددددة إن رعابددددة الةحملددددان والدددداملم الدول ددددة ا تل ددددة  قددددوق اإلنسددددان -
 ؤسسدددات اجملا ددد  ا ددددت ةةدددة ا سددداواني الدددداخةع والددددوٕبع  الحادددة أ  اناااملدددات 
 حلقوق اإلنسان إن وضدتع ويساةدة اله ااا نأ الهارع وحماسأة ا سؤولني ةلاا.

 ثانيا: التوصيات.
 :دددداق وانهددد ام الدولدددة الة أ دددة ن  ددد  ا   اع دددات ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددانع  -
الددد   سددد ب لمادددااد باقددددمي شدددكاو  أيايادددا يددد  األضددد  احل:دددو  ةةدددة اندددأ خاصدددة 

ا لاسددددد  إ ا يدددددا انااكددددد  حقدددددوعامع وخاصدددددة ُب حالدددددة ةددددددم ضددددددو   ددددداق الةتددددد  
 الداخة ة.
الأغددع ةةددة اناددات احلكوي ددة  ات التالعددة  ةدد  حقددوق اإلنسددانع الاتدداون  -

 ُب  ل  دذ ا لازايدات الدول دة  ي  ا لا ات الدول دة واإلعة   دة ويؤسسدات اجملا د  ا ددت
ملاقدددددمي الاقدددداراا الدوراددددة ا ادددد خاةع و ةدددد  ا سدددداةدة الاقل ددددة يدددد  ا ؤسسددددات الدول ددددة  

 ملا  وض ة الساي ة حلقوق اإلنسان.
ن يدد  يدد  ا ةدداو الة دديب  تدددا  القددوانني  ددا اا ددق يدد  ا تددااا الدول ددة حلقددوق  -

  ة.اإلنسان و ا   طمال  أحكام الةااتة اإلسالي
الأغع ةةة القاضع الدو ين  ةأ دق ن:دوص ا   اع دات الدول دة ا تل دة  قدوق  -

اإلنسددان وخاصددة الدد  اددام نةددا ا ُب اناادددة الاا ددةع وأن اكددون لدادده ةةددم بالاتة قددات 
التايددددة ال:ددددادرة ةدددد  الةحملددددان الدول ددددة  ات التالعددددةع بةدددد ن   سددددا حددددق يدددد  حقددددوق 

 ة ن.اإلنسان ويا أرساه ي  سوابق ُب  ذا ال
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ةةدددة ا ؤسسددددات األملادظم ددددة ويؤسسدددات اجملا دددد  ا دددددت نةدددا  قااددددة حقددددوق  -
اإلنسان ةةة نةاق واس  وَب     وسائ  األةالمع وإةداد دورات  دراأ دة لة دو  ني 
ا خا:دددني بال  دددذ القدددواننيع وخاصدددة ا سدددؤولني ةددد  السدددحملون وأادددااد الةدددا ة وانددد ش 

 وأةهاء اناا  القهائع.
 

 المصادر والمراجعقائمة 

 أوال: المراجع العربية. 
 المراجع العامة: -أ
  سا أااء ا  احلس ع أىب أس ق إبداا  م بد  السدا  الزضداجع  ق دقد أحلدد اوسد  الددعاقع  -

 م. 0969دار ا  يون لةرتاثع باوتع الةأتة ال ان ةع 
ال:دد اح " دداج الةغددة وصدد اح التاب ددة" إااة دد  بدد  حلدداد انددو ا ع   ق ددقد أحلددد ةأدددالغ ور  -

 م. 0990ةةارع دار التةم لة الانيع باوتع لألانع ع الةأتة الاابتةع 
القايو  ال دع  دد الددا  حم دد بد  اتقدوب ال داو  ببداد ع  ق دقد يكاد   ق دق الدرتاث ُب  -

حم د نت م التاعسوسعع يؤسسة الاسالةع باوتع لألانع الةأتة ال ايلةع يؤسسة الاسالةع باشاات 
 م. 2002

شاح ينت األربتني اللوواة ُب األحاداص ال:   ة اللأواةع ضمىي ب  شات الدا  اللوو  يكاأة   -
 م.0963دار ال ابع ديةقع الةأتة الاابتةع 

دو  األ  دا ع يكاأدة الوحددةع  داابة ع اللااادة التايدة لاللادزام "ي:دادر ا لادزام" حم دد ةةدة الأد-
 م.2006ل أ اع 
 المراجع المتخصصة: -ب

 الكا . -0
 ةور اال ات الدول ة حل ااة حقوق اإلنسان و ة  حقوق اإلنسان الااب  لميم ا ا دةع   -

 م.2000حم د اؤاد ضاد ا ع دار اللاهة التاب ةع القا اةع الةأتة األؤبع 
 لاورا  القانوت والةاةعع ةالء ةأد احلس  ضأ الس الو ع  يلةورات  تذا  ا اام ُب ا  -

 م. 2003احلةيب احلقوع ةع لألانع الةأتة األؤبع 
اناائم ضد اإلنسان ةع " أ تاااع خ:ائ:اا والاةورات ال  حلق  ب حكاياا ا وضوة ة   -

 .2002الةأتة ال ان ةع  واإلضاائ ة"ع حم ود شاا  بس وت ع دار اإلظمان لةةأاةةع القا اةع
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احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسانع" دراسة ال ات ويه ون احل ااة ةا  ا وإعة   ا وو ل ا"ع أحلد  -
 م. 2002أبو الوااع  دار اللاهة التاب ةع القا اةع الةأتة الاابتةع 

دورع  باوتع احل ااة ي  الاتذا  ُب إ ار ا   اع ات الدول ة واإلعة   ةع  أة ةأدالتزاز ا  -
 م.2009لألانع يلةورات احلةيب احلقوع ةع 

حق ض ااا اناائم الدول ة ُب الاتواو أيام القهاء الدوٕب انلائعع" خةوة ضدادة رمو  -
ا ةرتات لة اد بالةخ: ة القانون ة الدول ة ُب القانون الدوٕب التام"ع إباا  م أحلد خة  ةع  دار 

 م. 2002اةع ا ةأوةات انايت ةع اإلسكلدر 
حقوق اإلنسان ُب التآب ا تاصاع احم د ي:أاح ة سةع  دار الاوادع  اابة / ل أ اع  -

 م. 2000
بل ات  –اإل ار ا ؤسسع  –حلااة حقوق اإلنسان ُب إ ار األيم ا ا دةع "األسا  القاةد   -

 م.    2000ع ا اابتة وا ااعأة"ع ة:ام حم د أحلد  ناٌبع  دار اللاهة التاب ةع القا اة
الهدد انات القانون ددة الدول ددة والو ل ددة حل ااددة حقددوق اإلنسددانع أبددو ا،ددا أحلددد ةة دده ة دداع دار  -

 م. 2003اللاهة التاب ةع القا اةع الةأتة األؤبع 
ع دار اللاهددة الك ددة انلائ ددة الدول ددةع" ا خا:دداص وعواةددد اإلحالددة"ع ةدداد  ةأدددا  ا سددد  -

 م. 2003التاب ةع القا اةع الةأتة ال ان ةع 
حماضدددددداات ُب حقددددددوق اإلنسددددددانع "احلقددددددوق األساسدددددد ة"ع ي ةددددددود ا اددددددذيبع  يوسددددددوةة حقددددددوق  -

 م.  2009ع دار الاوادع  اابة ع ل أ اع الةأتة األؤبع 2اإلنسان
احلةيب احلقوع ةع بداوتع  اللاام األورويب حل ااة حقوق اإلنسانع حم د أيني ا  داتع يلةورات -

 م.2009لألانع الةأتة ال ان ةع 
وسائ  شاة ة  سرتداد حقوق ضد ااا ا ناااملدات لةقدانون اإلنسدات الددوٕبع ل زب دص  اغ  ةددع   -

ض   ملاابع إةدادع د.   م يلاوع يساقأ  حقدوق اإلنسدانع "القدانون الددوٕب وه داب الاسدأة"ع 
 م . 2000والاو ا ع ديةقع سوراةع الةأتة ال ان ةع األ إب لةلةا 

 الرسائل العلمية.  -2
احل ااة الدول ة حلقوق اإلنسان ُب الااوت ا سا لائ ةع " دراسة ُب ضوء أحكام القانون الدوٕب  -

 . 0996حلقوق اإلنسان "ع ست د اا م خة  ع  رسالة دملاوراتع اهل ئة األيااك ة الدول ة ايداس ع
ن الدوٕب اإلنساتع  ارق بةا ع  رسالة ياضسدااع ملة دة احلقدوق بد   تواو الهار ُب القانو   -

 م. 2000ةكلونع ضايتة انزائاع 
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 امي الاتذا  وا  ارسات ا ا أةة بدهع "دراسدة يقارندة ُب القدانون الددوٕب التدام والقدانون الدو ين  -
والةدددااتة اإلسدددالي ة"ع  دددارق ةدددزت رخددداع  رسدددالة دملادددورا يلةدددورةع دار اللاهدددة التاب دددةع القدددا اةع 

 م.  0999
ء  ل  ددذ ا تا دددات بل ددات احل ااددة الدول ددة حلقددوق اإلنسددانع" دراسددة ناااددة و ةأ ق ددة ةةددة ضددو  -

الدول ددة واإلعة   ددة والوملددا ت ا اخ::ددة ا تل ددة  قددوق اإلنسددان"ع نأ دد  ي:ددة ة إبدداا  م خة دد ع  
 م. 2002رسالة دملاوراتع دار اللاهة التاب ةع القا اةع 

 البحوث والمقاالت. -3
    ةدددد دراسددة حدددو  ا   اع دددة األوروب دددة حل اادددة حقدددوق اإلنسدددانع إبددداا  م حم دددد التلددداتع  ضددد -

حقدددوق اإلنسدددانع إةدددداد د. حم دددود شددداا  بسددد وت وبخددداونع حقدددوق اإلنسدددانع" دراسدددات حدددو  
 م.  0969الو ائق التا  ة واإلعة   ة"ع دار التةم لة الانيع لألانع الةأتة األؤبع 

الاتذا  ُب ا تاقالت والسحملون ووسدائ  يقاويادهع الةدااتع حم دد بةداع  ضد    ةدد حقدوق  -
داد حم ود شاا  بسد وت وبخداونع حقدوق اإلنسدانع" دراسدات حدو  الو دائق التا  دة اإلنسانع إة

 م. 0969واإلعة   ة"ع اجملةد ال اتع دار التةم لة الانيع لألانع الةأتة األؤبع 
السدددأ  القهدددائ ة لاتدددواو األادددااد ضددد ااا اناااملدددات القدددانون الددددوٕب اإلنسددداتع "عدددااءة ُب أ دددم  -

الدول ددة والو ل ددة"ع صددالح الدددا  بددو ضددال ع  ورعددة يقديددة لة ددؤمتا الدددوٕب  ا ضااددادات القهددائ ة
 م. 2006أرب  ع انزائاع  -ال الص لةقهااا القانون ةع بكة ة القانونع ضايتة أاةك

انددأ ان دداةع لهدد ااا اللزاةددات ا سددة ةع اجملةددة الدول ددة لة:ددة   األحلدداع ااادددراش رو ن ةدددع   -
 م.2000ع 669ع التدد 92اجملةد 

اللاام األيااكع الدوٕب حل ااة حقوق اإلنسانع اول انا ملوملوتع  ض    ةدد حقدوق اإلنسدانع  -
إةدددددداد حم ددددددود شدددددداا  بسدددددد وت وبخدددددداونع حقدددددوق اإلنسددددددانع" دراسددددددات حددددددو  الو ددددددائق التا  ددددددة 

 م.  0969واإلعة   ة"ع دار التةم لة الانيع لألانع الةأتة األؤبع 
 الوثائق الدولية. -4

 لكتب والمقاالت.ا -(أ)
ع  ت دددة الوعاادددة يددد  الاتدددذا  وياملدددز التدالدددة الاتدددذا  ُب القدددانون الددددوٕبع دل ددد  ال قددده القدددانوت -

 م. 2006والقانون الدوٕبع 
إضااءات الةكاو  ال ادادة  وضد  يتا ددات األيدم ا ا ددة حلقدوق اإلنسدانع صد   ة الوعدائ   -
 م. 2000(ع ن واور  وضل  ع 2)الالق ب  6رعم
دل دد  الامل ددة التادلددةع يلا ددة الت ددو الدول ددةع يةأوةددات يلا ددة الت ددو الدول ددةع الةأتددة ال ان ددةع  -

 م. 2003
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ملالوداو هاواانع  واا انأ لماااد ة  ا ناااملات انسد  ة لةقدانون الددوٕب حلقدوق اإلنسدان   -
  . A/74/10وا ناااملات ا،ةاة لةقانون الدوٕب اإلنساتع ُب الو  قة رعم 

 وثائق األمم المتحدة.  -(ب)
بة ن ا أادئ األساس ة لاواا التدالة لهد ااا  30/03عاار ان ت ة التاية لميم ا ا دة رعم  -

 م. 0962اناظمة وإساءة اسات ا  السةةةع 
باو وملدددو  اسدددالأو ع دل ددد  الاق:دددع والاو  دددق ال تدددالني لةاتدددذا  وهدددات يددد  ضددداوب ا تايةدددة أو  -

ع األيددددم 0/الالقدددد ب 6التقوبددددة القاسدددد ة أو الالإنسددددان ة أو ا ا لددددةع سةسددددةة الادددددرا  ا اددددينع رعددددم 
 م. 2003ا ا دةع ن واور  وضل  ع 

ساسدد ة وا أددادئ الاوض ا ددة بةدد ن احلددق ُب عدداار ان ت ددة التايددة لميددم ا ا دددة بةدد ن ا أددادئ األ -
ا نا:دددات واندددأ لهددد ااا ا ناااملدددات انسددد  ة لةقدددانون الددددوٕب حلقدددوق اإلنسدددان وا ناااملدددات 

 م.2007ع A/RES/60/147ا،ةاة لةقانون اإلنسات الدوٕب ُب الو  قة رعمد 
األيددم ا ا دددة السدداي ة األيددم ا ا دددةع ا تا دددات الدول ددة األساسدد ة حلقددوق اإلنسددانع ي وضدد ة  -

 م. 2007حلقوق اإلنسانع ن واور  وضل  ع 
األيددم ا ا دددةع ا تا دددات الدول ددة األساسدد ة اندادددة حلقددوق اإلنسددانع ي وضدد ة األيددم ا ا دددة  -

 م. 2006الساي ة حلقوق اإلنسانع ن واور  وضل  ع 
 3يدددم ا ا ددددةع ا ة دددق رعدددم قاادددا حمك دددة التدددد  الدول دددةع الو دددائق الاا دددة لةحمل ت دددة التايدددة لم -
(A/67/4 ع ن واور ع)م. 2002 
 قاادددا نلددددة يلا هددددة الاتددددذا ع الو دددائق الاا ددددة لةحمل ت ددددة التايددددة لميدددم ا ا دددددةع ا ة ددددق رعددددم  -

(A/68/44) 44 م. 2000ع ن واور ع 
  قااددا نلددة يلا هددة الاتددذا ع الو ددائق الاا ددة لةحمل ت ددة التايددة لميددم ا ا دددةع ا ة ددق رعددم -

(A/69/44) 44  م. 2003ع ن واور ع 
 20 قاادا  ةدد  حقددوق اإلنسددانع الو ددائق الاا ددة لةحمل ت ددة التايددة لميددم ا ا دددةع ا ة ددق رعددم  -
(A/70/53 ع ن واور ع)م. 2002 
 قااا ا قار ا،اص ا تين باتزاز احلق قة والتدالة وانأ وضد انات ةددم الاكداارع ُب الو  قدة رعدم  -

A/69/518 م2003ع. 
 قااا ال ااق التاي  ا تين با ساتااض الدور  الةاي  بة ن الاقااا الدور  ال ات لة أ اع  ة   -

 م. 2002ع A/HRC/30/16حقوق اإلنسانع الو  قة رعم 
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 قااددددا ال ااددددق التايدددد  ا تددددين با سدددداتااض الدددددور  الةدددداي  لة أ دددداع" براء بةدددد ن ا سددددالااضات  -
ة والددادود ا قديددة يدد  الدولددة يوضدد  ا سدداتااض"ع  ةدد  حقددوق والاوصدد ات وا لازايددات الةوة دد

 .  2002ع A/HRC/30/16/Add.1اإلنسانع الو  قة رعم 
-2006دول دة خدال  ال درتة )يوضز األحكدام وال اداو  واألوايدا ال:دادرة ةد  حمك دة التدد  ال -

 .2002ع ن واور ع ST/LEG/SER.F/1/Add.5الو  قة رعم  ( ُب2002
ا،ااي دددة لةحمللدددة ا تل دددة  قدددوق اإلنسدددان بةددد ن الاقاادددا األوٕب لأاملسددداان ُب الو  قدددة ا الحادددات  -
 .2006عCCPR/C/PAK/CO/1رعم
ا الحاات ا،ااي ة لةحمللة ا تل ة  قوق اإلنسان بة ن الاقااا الدور  ال الص لةألان ُب الو  قدة  -
 .2018ع CCPR/C/LBN/CO/3رعم
 3ئق الاا دددة لةحمل ت دددة التايدددة لميدددم ا ا ددددةع ا ة دددق رعدددم قاادددا حمك دددة التدددد  الدول دددةع الو دددا -
(A/74/4 ع ن واور ع)2019  . 

 .أحكام المحكمة العليا الليبية  -5
 ع ها يلةور.   2020-00-03ةع الدائاة ا دن ةع الك ة التة ا الة أ  -

 ثانيا: المراجع اإلنجليزية.
- Conference Report The Right to Rehabilitation for 
Torture Victims, International Rehabilitation Council for 

Torture Victims, Printed in Denmark,2013                            
                                                                      

-Velasquez Rodriguez Cace, Judgment of July 29, 
1988, Inter- AM.CT.H.R. (ser.c) No.4(1988).                        
                                                                                                  
- Case of Chitayev and chitayev v. Russia. (E.CT.H.R), 

No 59334/00, judgment, 18 January 2007.                             
                                                                                           

- Case of D.J.V. Croatia. (E.CT.H.R), No 42418/10, 
judgment, 24 July 2012.  

 ثالثا: الشبكة الدولية للمعلومات.
https://www.ictj.org -  

 
  

 


