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شأن الحق                  م المتحدة ب ة لألم ادئ التوجيهي المبادئ األساسية والمب
صاف وال ي االنت ويضف انون تع سيمة للق ات الج ضحايا االنتهاآ  ل

ساني  انون اإلن رة للق ات الخطي سان واالنتهاآ وق اإلن دولي لحق ال
 الدولي

 
 بقلم ثيو فان بوفن

 أستاذ فخري للقانون الدولي، جامعة ماستريخت، هولندا

 جنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقلياتالخاص السابق للر المقر
  

 السياق التاريخي - 1 

ـات،            1989في عام     ة األقلي ز وحماي ع التميي ، عهدت اللجنة الفرعية لمن
ا  ؤرخ 1989/13بقراره سطس / آب31 الم اص   1989أغ رٍر خ ى مق ، إل

ـويض ورد  صاف والتع ي االنت الحق ف ق ب ة تتعل راء دراس ة إج ار بمهم  االعتب
ة     ية، بغي ات األساس سان والحري وق اإلن سيمة لحق ات الج ضحايا االنتهاآ ل
سألة     ذه الم شأن ه ة ب ادئ توجيهي ية ومب ادئ أساس ة وضع مب . استطالع إمكاني

ة،        ارات مختلف ت ق ية طال رات سياس ل تغيُّ ي ظ ور ف ة الن د رأت الدراس وق
سان  وق اإلن اق النهوض بحق ساع آف ك أي. وصاحبها ات شاء وصادف ذل ضًا إن

وآانت استعادة العدالة تقتضي     . آليات للعدالة االنتقالية في مجموعة من البلدان      
وق    ات حق ي انتهاآ ة لمرتكب سؤولية الجنائي ى الم ز عل ادة الترآي منا زي ض

وآان للدراسة أيضا فضل الكشف عن الكثير من         . اإلنسان الجسيمة وشرآائهم  
احيتي    ا على إقامة العدل     االعتداءات على ضحايا هذه االنتهاآات، حرص      من ن

ة،               . التعويضوالعقاب   ة انتقالي ة عدال سعي إلقام سياق ال ضا مناسبة ل وآانت أي
ة     ى إن اللجن سان، حت وق اإلن وعي بحق ه ال سَّن في اخ تح ع من ة م ومتجاوب
الفرعية، برعاية هيئاتها األم، لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، شرعت في             

ز          إجراء دراستين تهدفان عل    اب، وتعزي ى التوالي إلى مكافحة اإلفالت من العق
 .تعويضحقوق الضحايا في االنتصاف وال

سألة         اب، وم ، التعويضات وما من شك في أن مسألتي اإلفالت من العق
سيما من منظور إقامة العدالة االنتقالية في مجتمعات خارجة             مترابطتان، وال 

ع   ف واالضطهاد والقم ن العن ة م ب حالك ن حق ال  ول. م ي آ ل ف ل العم م يكتم
ًا من المشاورات والمفاوضات                 . المشروعين إال بعد حوالي خمسة عشر عام
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ام          ادئ      2005واعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ع  بتوافق اآلراء المب
ضحايا         ر ل صاف والجب ي االنت ق ف شأن الح ة ب ادئ التوجيهي ية والمب األساس

دولي لح    انون ال سيمة للق ات الج رة    االنتهاآ ات الخطي سان واالنتهاآ وق اإلن ق
ادئ     “ويشار إليها فيما يلي بـ      (للقانون اإلنساني الدولي     المبادئ األساسية والمب

م المتحدة          )تعويضاتمبادئ ال ) (”التوجيهية ، وفي العام نفسه، أقرت لجنة األم
ذ    سان آنئ وق اإلن ام       (لحق ي ع سان ف وق اإلن س حق ا مجل ي خلفه ) 2006الت

فاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من          المجموعة المستو 
اب               اذ إجراءات لمكافحة اإلفالت من العق ادئ مكافحة اإلفالت      (خالل اتخ مب

وستتناول هذه المذآرة المبادئ األساسية     ). E/CN.4/2005/102/Add.1) (من العقاب 
ورات الهام ض التط تعراض بع وم أوًال باس ة، وتق ادئ التوجيهي ي والمب ة ف

 .تاريخ المفاوضات المتعلقة بهذا الصك الدولي
 

 تطورات هامة في التاريخ التفاوضي - 2 

ة              تنتقي هذه المذآرة بعض المسائل الرئيسية التي برزت في إطار عملي
 .المناقشات والمفاوضات

 مسؤولية الدولة )أ( 
انون       ى ق ة عل ذ البداي ة من ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس ت المب قام

ى مدى األعوام                     دولي عل انون ال ة الق ه لجن ا بلورت مسؤولية الدولة على نحو م
ًا،           ر المشروعة دولي ال غي دول عن األفع في مجموعة مواد تتعلق بمسؤولية ال

ام         ي ع دة ف م المتح ة لألم ة العام تها الجمعي ي عرض ار  2001الت ى أنظ  عل
أن الم          ). A/RES/56/83(الحكومات   ة   بيد أن بعض الحكومات دفعت ب واد المتعلق

ا ال                   ار، وأنه دول في االعتب ين ال ات ب بمسؤولية الدولة ُوِضعت مع أخذ العالق
ى     . تنطبق في حد ذاتها على العالقات بين الدول واألفراد         راض عل وآان لالعت

ة               ذ الحرب العالمي هذه الحجة أنها تتجاهل التطور التاريخي لحقوق اإلنسان من
انون         الثانية، حيث باتت حقوق اإلنسان ج      زءًا ال يتجزأ وعنصرًا ديناميًا من الق

ا              الدولي على نحو ما أقرته معاهدات دولية عديدة لحقوق اإلنسان مصدَّق عليه
ى نطاق واسع  راف الواسع بواجب إتاحة  . عل ا تتجاهل االعت ضًا إنه ل أي وقي

ى الحق              سبل االنتصاف إزاء التجاوزات الحكومية، إلى حد أنه يجوز النظر إل
ى االنتهاآات        في اإلنص  اب أول اف الفعلي من انتهاآات حقوق اإلنسان، ومن ب

 .الجسيمة لحقوق اإلنسان، على أنه يشكل جزءًا من القانون الدولي العرفي
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 قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي )ب( 

د تناولت في المراحل                ة ق ادئ التوجيهي ومع أن المبادئ األساسية والمب
رة الحق  صاف والالمبك ي االنت ضاتف سان  تعوي وق اإلن انون حق ار ق ي إط  ف

ساني                   انون اإلن ذا الحق في الق ضًا ه ة أي شاريع الالحق د أدرجت الم الدولي، فق
دولي ية      . ال ادئ األساس اق المب يع نط ى توس ة عل ات معيَّن واعترضت حكوم

سبب   ك ب دولي، وذل ساني ال انون اإلن شمل الق ث ت ة بحي ادئ التوجيهي والمب
تالف مر  ا،     اخ ايز طبيعتيهم ذين، وتم دولي ه انون ال الي الق ور مج ل تط اح

ك        ستتبع ذل ذه الحكومات وضع        . واختالف الحقوق والواجبات التي ت دت ه وأي
ادئ         . إال أنه لم يؤخذ بهذا الرأي     . صكين منفصلين  أن المب فقد ساد رأي واسع ب

ة عل     ضحايا وقائم و ال ة نح ت موجَّه ا آان ة لم ادئ التوجيهي ية والمب ى األساس
ن    صود م م أن المق ب أن ُيفَه ساني، فيج اعي واإلن ضامن االجتم وم الت مفه
ين               انوني ب المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية ليس بيان أوجه االختالف الق
دولي  ساني ال انون اإلن ات الق دولي وانتهاآ سان ال وق اإلن انون حق ات ق . انتهاآ

الرغم من أن مجالي            ه ب ضًا أن ار أي د تطورا     وُأِخذ في االعتب دولي ق انون ال الق
ا                ك فيم داخالن مع ذل على امتداد مسارات قانونية وتاريخية منفصلة، فإنهما يت
ك                   م يكن ذل ضحايا، وإن ل ة لل ة تكاملي بينهما في بعض الجوانب ويوفران حماي

  .بالضرورة باستخدام األسلوب نفسه أو المصطلحات نفسها
 

 اتاالنتهاآات الجسيمة أو جميع االنتهاآ )ج( 

ة              أشارت الدراسة األولية التي أجراها المقرر الخاص بتكليف من اللجن
.  لحقوق اإلنسان والحريات األساسية    الجسيمةالفرعية، إلى ضحايا االنتهاآات     

ة   وحظ أن لفظ ة، ل ذه الدراس ي ه سيمة“وف ات“نعت لمصطلح ” ج ” االنتهاآ
ضًا   ” جسيمة “وتشير إلى خطورة طابع االنتهاآات، وإن آانت لفظة       ق أي تتعل

ة،          . بنوع حقوق اإلنسان التي ُتنَتَهك     شات والمفاوضات الالحق إال أنه في المناق
ة دون موجب     تكون تقييدي ة س ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس أن المب ع ب ُدِف

ث إن  ذلك، حي عل ي    جمي ق ف ا الح ب عليه سان يترت وق اإلن ات حق  انتهاآ
صاف وال ضاتاالنت ع  . تعوي رى، وم ة أخ ن ناحي ه  وم ل بأن رأي القائ شوء ال ن

ات     شمل االنتهاآ ة أن ت ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس ضًا للمب ي أي ينبغ
ه ينبغي أن                     ة بأن ة النظر القائل دولي، سادت وجه ساني ال انون اإلن الخطيرة للق

ى أسوأ االنتهاآات         ون يضعون في          . ينصبَّ ترآيز الوثيقة عل ان المؤلف د آ وق



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

4 

ش ي ت ات الت ارهم االنتهاآ ا األساسي اعتب ام روم ة بموجب نظ رائم دولي كِّل ج
ة  ة الدولي ة الجنائي ية    . للمحكم ادئ األساس ي المب اس، ُأدِرج ف ذا األس ى ه وعل

ى              ا عل ا يترتب قانون ى م ام التي تنص عل ة عدد من األحك والمبادئ التوجيهي
دولي      انون ال الي للق ع الح ًا للوض ة، وفق رائم الدولي ام   . الج ذه األحك د ه وتؤآ

ا  ب قي م     واج زعم أنه ذين ي خاص ال ة األش ب محاآم التحقيق، وواج دول ب م ال
زال       ب إن دهم، وواج ة ض ة آافي وافر أدل ال ت ي ح ات ف ذه االنتهاآ وا ه ارتكب

دأ   (العقوبة بالجناة في حال إدانتهم       ام          ). 4المب ضًا واجب وضع أحك شمل أي وت
ة           ضائية العالمي ة الق دأ   (مناسبة تنص على الوالي ى إشارات ب     )5المب دم  ، وعل ع

ادم   وانين التق اق ق دآن (انطب ية   ). 7 و 6المب ادئ األساس ز المب ا ترآ وبينم
ات    ى االنتهاآ ة عل ادئ التوجيهي سيمة“والمب ات ” الج رة“واالنتهاآ ، ”الخطي
ب   ه يترت ًا أن ه عموم سلَّم ب ن الم ه م دأ فإن ث المب ن حي ات م ع انتهاآ ى جمي عل

ة عواقب   حقوق اإلنسان وانتهاآات القانون اإلنساني الدولي،        الي،  . قانوني وبالت
صدد، ُأد  درءا ألي  ذا ال م به دأ سوء فه ة في المب ارة التالي شأن 26 ِرَجت العب  ب

 :التقييد عدم

ة ال             “   ادئ التوجيهي ادئ األساسية والمب ومن المفهوم أن هذه المب
حايا    ق ض ل بح ع تخ سان     جمي وق اإلن دولي لحق انون ال ات الق  انتهاآ

ل     (”تعويضات االنتصاف وال  والقانون اإلنساني الدولي في       الخط المائ
 ).مضاف

 
 مفهوم الضحايا )د( 

وق    سيمة لحق ة وج ات منتظم وع انتهاآ سم بوق ي تت االت الت ي الح ف
م      . اإلنسان، تتضرر عادًة أعداد آبيرة من البشر       ومن حيث المبدأ، فإنه يحق له

صافية ة االنت ًا اللجوء للعدال وتر. جميع شأ نتيجة الت شاآل تن د أن الم د بي  المتول
ر من                    درات المحدودة، في آثي ين، والق بين العدد الكبير من األشخاص المعني

بل ال   وفير س ى ت االت، عل ضاتالح ايير    . تعوي ق مع ع وتطبي ل وض ن أج وم
تحقاقات الشخصية    ث االس ن حي صافية م ة االنت ة العدال ة إلقام صفة وعادل من

د  . ن هم الضحايا  والمادية، ُدِفع بأنه يجب إجراء اختبار موضوعي لتحديد م         وق
داوالت    شاورات والم ي الم ن اآلراء ف ة م رة متنوع ة آبي ن مجموع ِرب ع ُأع

ضحايا   إن  واختلفت اآلراء بشأن ما     . المتعلقة بهذه المسائل    ينبغي   آان مفهوم ال
ضا الجماعات      ى           . أن يشمل أي ضًا عن تحفظات عل ة   وُأعِرب أي ار  إمكاني اعتب
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اق        . اياالشخصيات القانونية أو االعتبارية ضح     ام، جرى االتف وآحل توفيقي ع
دأين        ي المب وارد ف و ال ى النح ضحايا، عل وم ال وم مفه ى أن يق ن 9  و8عل  م

ًا       ة عموم صطلحات المقبول ى الم ة، عل ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس المب
ة بضحايا اإلجرام والتعسف                الواردة في إعالن مبادئ العدل األساسية المتعلق

سلطة، ا  تعمال ال ي اس ام    ف ي ع دة ف م المتح ة لألم ة العام ه الجمعي ذي اعتمدت ل
1985) A/RES/40/34 .(             ى أن الشخص يكون ضحية إذا ويشير هذا التعريف إل

ع      ن التمت ان م صادية، أو حرم سارة اقت ي، أو خ دني أو عقل ه ضرر ب ق ب لح
ر                   بحقوقه األساسية؛ وأن من الممكن أن يوجد ضحايا مباشرون وضحايا غي

يلهم الضحية المباشرة؛ وأن األشخاص             مباشرين، مثل أفر   اد األسرة أو من تع
 .يمكن أن يلحق بهم ضرر، أفرادًا آانوا أو جماعات

 
 الجهات من غير الدول )هـ( 

ع أن   ة م ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس د وضعت المب ى أساس ق عل
دول في               ر ال مسؤولية الدولة، فقد أثيرت أيضًا مسألة مسؤولية الجهات من غي

لمناقشات والمفاوضات، ال سيما فيما يتصل بما تمارسه حرآات أو جماعات             ا
يم،              ل و  من رقابة فعالة على إقليم معيَّن، وعلى الناس في ذلك اإلقل ا    ب ضا فيم أي

صادية         سلطة اقت ه       . يتعلق بالمؤسسات التجارية التي تتمتع ب ام بأن اد رأي ع وس
دول المسؤولية عن س                ر ال ل الجهات من غي اتها،    يتعين تحمي اتها وممارس ياس

 على أساس المسؤولية      تعويضاتبما يتيح للضحايا التماس سبل االنتصاف وال      
ة      سؤولية الدول اس م ى أس يس عل ساني، ول ضامن اإلن ة والت نص . القانوني وت

ية  ادئ األساس ادئ المب ة والمب ى إمكاني ة عل ى اللجوء التوجيهي ة عل ى العدال إل
ة  أساس المساواة و   ائي          بغض ا  “،  بصورة فعلي لنظر عمن يكون المسؤول النه

الي         )). ج (3المبدأ  (” عن االنتهاك  م الت : وفي هذا الصدد، ُيشار أيضًا إلى الحك
ان آخر                 “ ة، أو آي في الحاالت التي يعتبر فيها شخص ما، أو شخصية اعتباري

اك             تعويضمطالبًا ب   أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف المسؤول عن االنته
ض ضحية، أتعوي ًال ال    ًا لل رت فع د وف ة ق ت الدول ة إذا آان ويضو للدول  تع
ار منظور يرآز         ). ، الجملة األخيرة  15المبدأ   (”للضحية وقد ُوِضع في االعتب

ى                 ة، حت ادئ التوجيهي ادئ األساسية والمب على الضحايا عند توسيع نطاق المب
ر   ن غي ات م سؤولية الجه شمل م ى ت ذر، حت دود وح شكل مح ك ب ان ذل وإن آ

 .امها القانونيالدول والتز
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  هيكل األحكام الرئيسية وموجزها - 4 

ها      ين غرض ة تب ة ديباج ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس للمب
وعها ي        . وموض ة الت شر التالي ـثالثة ع روع ال ى الف ك إل د ذل سم بع ي تنق وه

 :ن مادةسبع وعشروتحتوي على ما مجموعه 

انون   -  ال الق رام وإعم مان احت احترام وض زام ب وق  االلت دولي لحق  ال
 )الفرع األول(اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 

 )الفرع الثاني(نطاق االلتزام  - 

ات       -  سان واالنتهاآ وق اإلن دولي لحق انون ال سيمة للق ات الج االنتهاآ
انون  رائم بموجب الق شكل ج ي ت دولي الت ساني ال انون اإلن رة للق الخطي

 )الفرع الثالث(الدولي 

 )الفرع الرابع(م قوانين التقاد - 

سان     -  وق اإلن دولي لحق انون ال سيمة للق ات الج حايا االنتهاآ ض
 )الفرع الخامس(واالنتهاآات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي 

 )الفرع السادس(معاملة الضحايا  - 

 )الفرع السابع(حق الضحية في سبل االنتصاف  - 

 )الفرع الثامن(الوصول إلى العدالة  - 

 )الفرع التاسع(ما يتكبد من ضرر  تعويض - 

ات     -  ات وآلي ة باالنتهاآ صلة المتعلق ات ذات ال ى المعلوم ول إل الوص
 )الفرع العاشر (تعويضال

 )الفرع الحادي عشر(عدم التمييز  - 

 )الفرع الثاني عشر(عدم التقييد  - 

 )الفرع الثالث عشر(حقوق اآلخرين  - 

روع    د الف ام، تؤآ ه ع واد،    وبوج بع م شمل س ي ت ى، الت ة األول  األربع
االلتزامات الواقعة على الدول، واآلثار القانونية المتعلقة باالنتهاآات الجسيمة     
دولي،           للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاآات الخطيرة للقانون اإلنساني ال

التحقيق ومقاضاة الج             زام ب ات، وااللت اة  وبخاصة االلتزام بمنع وقوع االنتهاآ ن
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ى نحو                    ة عل ى العدال ة الوصول إل زام بإتاحة إمكاني وإنزال العقوبة بهم، وااللت
بل        وفير س زام بت اك، وااللت حية النته وعهم ض دَّعين بوق ع الم ال لجمي فع

ضحايا  ل لل صاف الكام ادئ (لالنت سائل ). 4-1المب ة بم ار القانوني ق اآلث وتتعل
سليم المجرمين، وا        اون      الوالية القضائية العالمية، وت ضائية، والتع ساعدة الق لم

 ).7-5المبادئ ( هذه المسائل هي محددة لتحدَّالقضائي، وآذا قوانين التقادم، و

ا     ة، وم ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس ن المب ر م زء األآب يِّن الج ويب
وقهم،             يترتب عليه من آثار ملموسة على القوانين المحلية، وضع الضحايا وحق

ضحايا في االنتصاف              ويتوافق مع عنوان الو    ى حق ال ثيقة من حيث إشارته إل
ويضوال ادئ   (تع ة المب ادئ    ). 23-11وبخاص سية للمب ر الرئي د العناص وأح

ائل   ن الوس رة م ة آبي ى مجموع شير إل ذي ي ة، ال ادئ التوجيهي ية والمب األساس
 أضرار الضحايا، مذآور في المبادئ، حيث يصف    تعويضالمادية والرمزية ل  

كال ال ويضأش ة اتع ر. لمختلف د ج ة  توق واد المتعلق اة الم ع مراع  صياغتها م
ة   سؤولية الدول ن  بم صادرة ع دولي ال انون ال ة الق كال  . لجن از أش ن إيج ويمك

ر     تعويض  المختلفة ونطاقها ومحتواها، شاملة آل من ال         تعويضال الي وغي  الم
 :المالي، آالتالي

ى وض    “ يشير إلى التدابير التي      :رد الحق   -  د الضحية إل عها األصلي  تعي
سان أو   وق اإلن دولي لحق انون ال سيمة للق ات الج وع االنتهاآ ل وق قب

دولي   ساني ال انون اإلن رة للق ات الخطي دأ  (”االنتهاآ شمل ). 19المب وت
ي    ا يل ق م ة رد الح سان،     : أمثل وق اإلن ع بحق ة، والتمت ترداد الحري اس

ى م           ان  واسترداد الهوية، والحياة األسرية والمواطنة، وعودة المرء إل ك
 .إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة الممتلكات

، حسب   ينبغي أن يقدم عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً        “: التعويض  - 
ا ضاء وبم ل   االقت ة بك اك والظروف المتعلق سامة االنته ع ج يتناسب م

وع           ). 20المبدأ   (”حالة وقد ينشأ الضرر الذي يوجب التعويض عن وق
ي؛ وضياع دني أو عقل رصأذى ب ا الف يم  ، بم ل والتعل ا فرص العم فيه

ة للحصول            اليف الالزم وي؛ والتك والمنافع االجتماعية؛ والضرر المعن
دمات     ة والخ راء، واألدوي ساعدة الخب ة أو م ساعدة القانوني ى الم عل

 .الطبية، والخدمات النفسية واالجتماعية
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ار  -  د       : رد االعتب ن الخ ضًال ع سية، ف ة والنف ة الطبي شمل الرعاي مات ت
 ).21المبدأ (القانونية واالجتماعية 

ى          : الترضية  -  تتضمن مجموعة عريضة من التدابير، من تدابير تهدف إل
ن       ث ع ة، والبح شف الحقيق سعي لك ى ال ات وحت وع االنتهاآ ف وق وق
ة،              ذارات علني ديم اعت ا، وتق الذين اختفوا، واستعادة الرفات وإعادة دفنه

ة، وإق   ضائية وإداري زاءات ق رض ج ة،  وف االت تذآاري ة احتف ام
 ).22المبدأ (والتدريب في مجال حقوق اإلنسان 

ات   -  رار االنتهاآ دم تك ضمانات بع ضة  : ال ة عري دابير هيكلي شمل ت ت
سية        الحات مؤس راء إص ل إج ن قبي اتية، م ة سياس اق ذات طبيع النط
ن،    وات األم سكرية وق وات الع ى الق ة عل ة مدني اد رقاب ى إيج دف إل ته

تقالل ز اس سان،  وتعزي وق اإلن ن حق دافعين ع ة الم ضاء، وحماي  الق
انون،       وتعزيز معايير حقوق اإلنسان في مجال الخدمة العامة، وإنفاذ الق

د   صناعة، والخ ال ال الم، ومج ائط اإلع ة ووس سية واالجتماعي مات النف
 ).23 المبدأ(

 
 الحقةالوثائق في الالتأثير  - 5 

اد        ان الغرض    منذ بداية صياغة المبادئ األساسية والمب ة، آ ئ التوجيهي
صاف  سبل االنت ق ب ا يتعل دولي فيم انون ال ة للق ة الراهن يِّن الحال ا أن تب منه

ويضوال سابعة، أن  . تع ا ال ي فقرته ة، ف د الديباج ية “وتؤآ ادئ األساس المب
ل        دة، ب ة جدي ة أو محلي ة أو دولي والمبادئ التوجيهية ال تفرض التزامات قانوني

ة          تحدد آليات وطرائق وإجراءا    ذ االلتزامات القانوني ت وأساليب رامية إلى تنفي
ذين              دولي الل القائمة في إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني ال

الرغم من اختالف قواعدهما           ادئ      . ”يكمل أحدهما اآلخر ب ُتخِدَمت المب د اس وق
ة المشروع، آمرج            ع التوجيهية والمبادئ األساسية بالفعل، بصيغتها في مرحل

ة  ة ودولي ة وإقليمي اآم محلي ات، ومح ي  . لحكوم دان ف دة بل م، أخذت ع ن ث وم
ار  ي االعتب ة ف ادئ التوجيهي ية والمب ادئ األساس ة مشروع المب ا الالتيني أمريك

ضًا، أشارت    .  للضحايا تعويضعند صياغتها تشريعات بشأن توفير سبل ال       وأي
ى              دة مرات إل سان ع وق اإلن ة لحق ادئ  ) مشروع (محكمة البلدان األمريكي المب

كال          ق بأش درتها تتعل ضائية أص ام ق ي أحك ة ف ادئ التوجيهي ية والمب األساس
ردي   تعويضمختلفة من ال   ا            .  الجماعي والف إن نظام روم ك، ف ى ذل وعالوة عل
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ا في         األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمده مؤتمر دبلوماسي في روم
يهم،      تعويض المتعلقة ب  75، وبخاصة في المادة     1998عام    أضرار المجني عل

شف  ي ي ن   ف ه ع ده ومفردات اد   مقاص ية والمب ادئ األساس شروع المب ئ م
 ).آنئذ( التوجيهية

ة       ة الجنائي ة للمحكم دائرة االبتدائي ى أن ال ضًا إل ارة أي در اإلش وتج
اني   18الدولية، في قرار مؤرخ      اير   / آانون الث شارآة       (2008ين شأن م رار ب ق

ضية    ي ق ضحايا ف اءال و   االدع ا دييل اس لوبانغ د توم ة   ض ة الجنائي ، المحكم
ة  ار   )01/06-01/04 -الدولي ي إط ضرر ف وم ال ف لمفه ود تعري دم وج ، ولع

دأ            وارد في المب وم ال ذا المفه ى ه  من  8قواعد الدائرة االبتدائية، فقد أشارت إل
ية و ادئ األساس ة بوصفه مصدرًا المب ادئ التوجيهي ه المناسب“المب . ”للتوجي

تطور  في    للمبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية      ستشف تأثير جلي  أن ي ويمكن  
سان        وق اإلن ع األشخاص          من   القانون الدولي لحق ة جمي ة لحماي ة الدولي االتفاقي

انون األول                ة في آ ة العام دتها الجمعي سمبر  /من االختفاء القسري التي اعتم دي
2006) A/RES/61/177 .( ادة د اتَّ  24فالم ة، وق ذه االتفاقي ن ه كال   م ت أش بع

يِّن            تعويضال ة، تب  المختلفة آما وردت في المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهي
ى                  ضحايا في الحصول عل وق ال دًا حق ، تعويض على نحو أآثر تفصيًال وتحدي

 .أآثر من أي معاهدة دولية سابقة لحقوق اإلنسان
 

 المواد ذات الصلة  
 الصكوك القانونية  -ألف  

Rome Statute of the International Criminal Court, Rome, 17 July 1998, United Nations, 

Treaty Series , vol. 2187, p. 3  

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappear-

ance, in: Report of the Human Rights Council on its 7th session, A/HRC/7/78, 14 July 

2008, p. 74-75 
 

 األحكام القضائية -باء  
International Criminal Court, Trial Chamber, Decision of 18 January 2008on victims’ 

participation in the case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06 
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 الوثائق -جيم  
 وثائق تحضيرية - 1 

Report of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Mi-

norities on its forty-first session, 7 August to 1 September 1989 (E/CN.4/Sub.2/1989/58 

(E/CN.4/1990/2)) 

Preliminary report submitted by Theo van Boven, Special Rapporteur, “Study concern-

ing the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross viola-

tions of human rights and fundamental freedoms” (E/CN.4/Sub.2/1990/10, 26 July 

1990) 

Progress reports submitted by Theo van Boven, Special Rapporteur, “Study concerning 

the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of 

human rights and fundamental freedoms” (E/CN.4/Sub.2/1991/7, 25 July 1991, and 

E/CN.4/Sub.2/1992/8, 29 July 1992) 

Final report submitted by Mr. Theo van Boven, Special Rapporteur, “Study concerning 

the right to restitution, compensation and rehabilitation for victims of gross violations of 

human rights and fundamental freedoms” (E/CN.4/Sub.2/1993/8, 2 July 1993) 

Revised set of basic principles and guidelines on the right to reparation for victims of 

gross violations of human rights and humanitarian law prepared by Mr. Theo van Boven 

pursuant to Sub-Commission decision 1995/117 (second draft) (E/CN.4/Sub.2/1996/17, 

24 May 1996) 

 

Basic principles and guidelines on the right to reparation for victims of [gross] viola-

tions of human rights and international humanitarian law prepared by Mr. van Boven 

(third revised draft) (E/CN.4/Sub.2/1997/104, 13 January 1997 (E/CN.4/1997/104, An-

nex)) 

Report of the independent expert on the right to restitution, compensation and rehabilita-

tion for victims of grave violations of human rights and fundamental freedoms, Mr. M. 
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Cherif Bassiouni, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 

1998/43 (E/CN.4/1999/65, 8 February 1999) 

Final report of the Special Rapporteur, Mr. M. Cherif Bassiouni, submitted in accor-

dance with Commission resolution 1999/33, “The right to restitution, compensation and 

rehabilitation for victims of gross violations of human rights and fundamental freedoms” 

(E/CN.4/2000/62, 18 January 2000) 

Note by the High Commissioner for Human Rights on the right to a remedy and repara-

tion for victims of violations of international human rights and humanitarian law, trans-

mitting the Report of the consultative meeting on the draft Basic principles and guide-

lines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 

human rights and humanitarian law (E/CN.4/2003/63, 27 December 2002) 

Note by the High Commissioner for Human Rights on the right to a remedy and repara-

tion for victims of violations of international human rights and humanitarian law, trans-

mitting the Report of the second consultative meeting on the Basic principles and guide-

lines on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international 

human rights law and humanitarian law (E/CN.4/2004/57, 10 November 2003) 

Note by the High Commissioner for Human Rights on the right to a remedy and repara-

tion for victims of violations of international human rights and humanitarian law, trans-

mitting the Report the third consultative meeting on the “Basic principles and guidelines 

on the right to a remedy and reparation for victims of violations of international human 

rights and humanitarian law” (E/CN.4/2005/59, 21 December 2004) 

 

General Assembly, Summary records of meetings Nos. 22, 29, 37 and 39 held in the 

Third Committee from 24 October to 10 November 2005 (A/C.3/60/SR.22, 29, 37 and 

39) 
 

 وثائق أخرى - 2 

General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985 (Declaration of Basic Princi-

ples of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)  
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General Assembly resolution 56/83 of 12 December 2001 (Responsibility of States for 

internationally wrongful acts)  

Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through ac-

tion to combat impunity (E/CN.4/2005/102/Add.1) 

 


