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  ابءاملرفق  

توفري اجلدل لرفدراد عدل االنتااسدات اجلسديمة للقدانون الددويل حلقدوق   
 اإلنسان واالنتااسات اخلطرية للقانون الدويل اإلنساين

 السيد سالوديو غرومسان  
 مقدمة -أوال   

موضوع توف  اةل لرفرام ع  ااضرار الث.مجة ع  االنته.م.ت اةسي ة للق.نون الأدويل  -1
بأرو بشأك  مت اينأد يف ة.رسأة ( 2 واالنته.مأ.ت اخلطأ ة للقأ.نون الأدويل اإلنسأ.ين( 1 حلقوال اإلنسأ.ن

الدوليأأة خأأالل العقأأوم ااخأأ ة، علأأ   أأو ينعكأأس تطأأور وضأأع الأأدول واملثظ أأ.ت الدوليأأة واحملأأ.مم 
غأ  أن اهليئأ.ت الأيت تصأدت  و(3 سي . مث  احلرب الع.ملية ال .نية ال الفرم مبوجب الق.نون الدويل،

علأأ  الصأأعيدين  الأأدويل والأأوطر النته.مأأ.ت حقأأوال اافأأرام ُوجأأدت أبشأأك.ل خمتلفأأة مثأأ  مطلأأع 
 و(4 القرن العشرين 

__________ 

"اةسأأي ة" للقأأ.نون الأأدويل حلقأأوال اإلنسأ.ن لتضأأييق نطأأ.ال  أأ ا الأأثص علأأ   أأو  يُنسأتخد  مصأأطلح االنته.مأأ.ت (1 
 Academy Briefing No. 6, What amounts to 'a مث.سأب  ولالطأالع علأ  مأدلول  أ ا املصأطلح، انظأر:

serious violation of international human rights law'? An analysis of practice and expert opinion 

for the purpose of the 2013 Arms Trade Treaty, Geneva Academy of International Humanitarian 

Law and Human Rights, August 2014 at p. 10و 
( للقأ.نون grave breaches( واملخ.لف.ت اةسي ة  serious violationsيُنستخد  مصطلح. االنته.م.ت اخلط ة   (2 

نسأأأأ.ين م رتامفأأأأني  بيأأأأد أن املصأأأطلح املسأأأأتخد  يف  أأأأ ا املخطأأأأ  الدراسأأأي  أأأأو مصأأأأطلح "خطأأأأ ة" الأأأدويل اإل
اسأأأب.ب مثهأأأ. تع ينأأأ  االتسأأأ.ال مأأأع الصأأأيغ املسأأأتخدمة يف اة عيأأأة الع.مأأأةو انظأأأر "املبأأأ.مئ ااس.سأأأية واملبأأأأ.مئ 

حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن  التوجيهيأأأة بشأأأأفن احلأأأأق يف االنتصأأأأ.  واةأأأأل لضأأأأح.اي االنته.مأأأ.ت اةسأأأأي ة للقأأأأ.نون الأأأأدويل
 21 ج(  2 ، املبأأأأدأA/RES/60/147واالنته.مأأأأ.ت اخلطأأأأ ة للقأأأأ.نون الأأأأدويل اإلنسأأأأ.ين"، قأأأأرار اة عيأأأأة الع.مأأأأة 

ذ بأأت دليأأه اللجثأأة الدوليأأة  (و وسإلضأأ.فة دىل ذلأأك، ينوفأأق املخطأأ  الدراسأأي الأأثص مأأع مأأ.2006 ذار/مأأ.رس 
ورم حتدينأد .  ليب اامحر م  أن "االنته.م.ت اخلط ة للقأ.نون الأدويل اإلنسأ.ين  أي: خم.لفأ.ت جسأي ة م أ.للص

مأ  االتف.قيأ.ت ااوىل وال .نيأة وال .ل أة  147و 130و 51و 50 املأوام  1949 يف اتف.قي.ت جثي  ااربأع لعأ. 
 1977 . يف اللوتومأول اإلضأ.يف ااول لعأ. ورم حتديند  والرابعة عل  التوايل(  ووو ، واالنته.م.ت اةسي ة م .

مأأ  نظأأ.  رومأأ. ااس.سأأي لل حك أأة  8يف املأأ.مة  ورم حتدينأأد . (  ووو ، وجأأرائم احلأأرب م أأ.85و 11 املأأ.ماتن 
الث اعأأ.ت املسأألحة الدوليأأة وغأأ  الدوليأأة يف القأأ.نون الأأدويل  وغ  أأ. مأأ  جأأرائم احلأأرب يف اةث.ئيأأة الدوليأأة  ووو ، 

 Explanatory Note, What are "serious violations of international ووو و انظأأر:  اإلنسأأ.ين العأأريف

humanitarian law"?, International Committee of the Red Cross, 2012 :متأأأأ.ح يف ،
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdfو 

نوقشأأت أينضأأ.  يف دطأأ.ر أع أأ.ل ةثأأة القأأ.نون الأأدويل مواضأأيع أخأأرى متصأألة سلفأأرم، م أأ  "مسأأؤولية الأأدول عأأ   (3 
يف ذلأأك  الدبلوم.سأأية" و"وضأأع الفأأرم يف القأأ.نون الأأدويل" و"اةثسأأية مبأأ.اافعأأ.ل غأأ  املشأأروعة موليأأ. " و"احل .ينأأة 

 ح.الت انعدا  اةثسية" و"مح.ينة ااشخ.ص يف ح.الت الكوارث"و
واعرتفأت لرفأأرام سا ليأة اإلجرائيأأة  1907مأ  ذلأك مأأ ال ، حمك أة العأدل امرينكأأ. الوسأط ، الأيت أُنشأأئت سأثة  (4 

وأج.وت لرفرام تقأدمي مط.لبأ.ت  1907الغث.ئم الدولية، اليت أُنشئت سثة لتقدمي مط.لب.ت ضد الدول  وحمك ة 
، الأأيت أجأأ.وت ملأأواطر الأأدول احلليفأأة والشأأرينكة تقأأدمي 1919ضأأد مول أجثبيأأة  ومع. أأدة فرسأأ.ي املعقأأومة سأأثة 

، الأ ي  ينأغاالختصأ.ص القضأ.ئي حملأ.مم مانمط.لب.ت ضد أمل.ني.  وقرار احملك ة الدائ أة للعدالأة الدوليأة يف قضأية 
 أعل  أن اافرام جيوو هلم تقدمي مط.لب.ت مولية أم.  احمل.مم الوطثيةو

http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/2012/att-what-are-serious-violations-of-ihl-icrc.pdf
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ق.نون الدويل أن اإلخالل سلت ا  مويل ينستتبع الت ام.   ل الضرر يف شأك  وم  مب.مئ ال -2
، عأألت املصأأثع يف خورجأأو   قضأأية مصأأثع خورجأأو (، يف قضأأية 9281 ةففأأي سأأث و(5 مالئأأم

ل الضأرر جأ"ذمأرت أن  دذ احملك ة الدائ ة للعدالة الدولية  الء ع  مض ون  أ ا االلتأ ا  العأ. ،
حد ةك ، مجيع نت.ئج الفع  غ  املشروع وأن ينعيد اامأور دىل الوضأع جيب أن ين ين ، دىل أقص  

 و"(6 ينُرتكب   ا الفع  مل ال ي م.ن سيثشف، عل  ااغلب، لو
اسُتشهد هب. عل  نط.ال واسع  مصثع خورجو والق.عدة الع.مة اليت ُعل عثه. يف قضية  -3

اانشأطة وأعيد أتميد . يف عدة أحك.  ص.مرة عأ  حمك أة العأدل الدوليأة يف قضأ.اي مثهأ. قضأية 
ورم يف ذلأأك احلكأأم، الأأ ي تثأأ.ول انته.مأأ.ت للقأأ.نون  مأأ. و ومأأ  مجلأأةاملسأألحة يف دقلأأيم الكونغأأو

أبن الضأأأأرر الأأأأ ي حلأأأأق  الأأأأدويل اإلنسأأأأ.ين والقأأأأ.نون الأأأأدويل حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن، أن احملك أأأأة أقأأأأرت
وأمدت حمك ة العأدل  و(7 لتقدينر نط.ال اةل املستحق عل  أوغثدا ةوجيه حّجة يُنشكِّ سافرام 

الدوليأأأة صأأأراحة  أن الدولأأأة الأأأيت تثتهأأأك ق.عأأأدة مأأأ  قواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل وينلحأأأق ذلأأأك ضأأأررا  
االعتبأأأ.رينني  وأ لتأأأ ا   أأأل الضأأأرر الأأأ ي ينلحأأأق   يأأأع ااشأأأخ.ص الطبيعيأأأنيا"أبشأأأخ.ص عليهأأأ. 

سأأأي.ال احل .ينأأأة الدبلوم.سأأأية، شأأأدمت حمك أأأة العأأأدل الدوليأأأة أينضأأأ. ، يف قضأأأية  ويف و(8 "املعثيأأأني
، علأأ  أمهيأأة تقأأدمي جأأل للضأأرر الأأ ي حلأأق سلسأأيد مايلأأو انته.مأأ.  للقأأ.نون أمحأأدو صأأ.مينو مايلأأو

 و(9 الدويل
م الدوليأأة علأأ  أن وتأأدل ة.رسأأة الأأدول واملثظ أأ.ت الدوليأأة واالجتهأأ.م القضأأ.ئي لل حأأ.م -4

مبدأ جل الضرر طُبق عل  نط.ال واسع يف جم.يل الق.نون الدويل حلقأوال اإلنسأ.ن والقأ.نون الأدويل 
اإلنسأ.ينو وينتبأأني مأ  امل .رسأأة أن جأل الضأأرر تكيأ  شأأكال  ومضأ وان  مأأع طبيعأة  أأ ين  اجملأأ.لني 

  املع. أأدات املتعلقأأة القأأ.نونيني احملأأدمين و وتشأأ   مصأأ.مر امل .رسأأة ااوثأأق صأألة سملوضأأوع أحكأأ.
خمصصأأة مت.حأأة لرفأأرام، ووضأأع بأأرامج حمأأدمة  أو بتأأوف  اةأأل لرفأأرام، ودحأأداث دجأأراءات مائ أأة

 تتعلق  ل ااضرارو
وتكشأأ  امل .رسأأة الرا ثأأة عأأ  وجأأوم ثالثأأة مسأأتوايت متّكأأ  اافأأرام مأأ  احلصأأول علأأ   -5

ت اخلطأأأأ ة للقأأأأ.نون الأأأأأدويل جأأأأل عأأأأ  انته.مأأأأ.ت القأأأأ.نون الأأأأدويل حلقأأأأوال اإلنسأأأأ.ن واالنته.مأأأأ.

__________ 

 5) The Case Concerning the Factory at Chorzow, Claim for Indemnity (1927) P.C.I.J. Series A, no. 9, 21و 
 .The Case Concerning the Factory at Chorzow (Germ. V. Pol.), J. (1928) P.C.I.J. Series A, noانظر:  (6 

"الرم العير أو، دذا تع ر ذلك، مفع مبلغ ينك.فق قي ة الأرم العيأر  ودذا   وأوضحت احملك ة م لك أن 125 ,17
 أأ    -املبلأغ املأأدفوع بأدال  مثأأه  ينغطيهأأ. الأرم العيأأر أو اقتضأ  اامأأر، مأثح تعأأوين  عأ  اخلسأأ.رة املتكبأدة الأأيت ال

 استخدامه. لتحديند مقدار التعوين  املستحق ع  فع  خم.ل  للق.نون الدويل"(و ي املب.مئ اليت ينثبغي 
 Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic ofانظأر:  (7 

the Congo v. Uganda), J., I.C.J. Rep. 2005 (Dec. 19), p. 257, para. 259و 
 8) Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 

Op., I.C.J. Rep. 2004 (July 9), p. 136, 193-94, 198و 
 9) Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), J. on 

Compensation, I.C.J. Rep. 2012 (June 19), p. 324, para. 57 : .انظأر أينضأ  Ahmadou Sadio Diallo 

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), J. on Compensation, I.C.J. Rep. 2012 

(June 19) Separate Opinion of J. Cançado Trindade, p. 361, para. 35   التعوينضأ.ت مسأتحقة علأ" 
 الدولة املعثية املسؤولة لرفرام الضح.اي"(و
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اإلنس.ينو وتبحث الفقأرات أمان  فأرص احلصأول علأ  جأل ااضأرار علأ  مسأتوى العالقأ.ت بأني 
 الدول وعل  املستوينني الدويل والوطرو

علأ  مسأتوى العالقأ.ت بأني الأدول، فُيلأت س اةأل لرفأرام عأ.مة  مأ  خأالل احل .ينأأة  أمأ. -6
ثأأة القأأ.نون الأأدويل مرسأأ.  يف مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة سحل .ينأأة الدبلوم.سأية، و أأ ا موضأأوع أشأأبعته ة

غ  أن اللجوء دىل وسيلة اةل     حأق مقصأور علأ  الأدولو واملوضأوع الأ ي  و(10 الدبلوم.سية
ينغطيأأه  أأ ا املخطأأ  الدراسأأي ينك أأ  ع أأ  اللجثأأة يف موضأأوع احل .ينأأة الدبلوم.سأأية سلرتميأأ  علأأ  

 ين  الدويل والوطروتوف  اةل لرفرام عل  الصعيد
وينشأأأأأأ   اةأأأأأأل علأأأأأأ  الصأأأأأأعيد الأأأأأأدويل احملأأأأأأ.مم الدوليأأأأأأة واإلقلي يأأأأأأة، ومأأأأأأ لك  يئأأأأأأ.ت  -7

املع. أأدات، الأأيت متكأأ  اافأأرام مأأ  تقأأدمي شأأك.وى ضأأد الأأدول بشأأفن انته.مأأ.ت القأأ.نون الأأدويل 
اافأأرام بعأأ  احلأأ.الت بشأأفن انته.مأأ.ت القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ينو وينسأأع   ويف حلقأأوال اإلنسأأ.ن،

م  خالل     اآللي.ت دىل احلصول عل  اسأتثت.ج موضأوعي بوقأوع فعأ  غأ  مشأروع وبيأ.ن ذي 
ينت  أأ   أو توصأأي.ت أو الأأ ي ينثبغأأي أن ينصأأدر دمأأ. يف شأأك  حكأأم حجيأأة بشأأفن اةأأل املث.سأأب،

 و(11 تسوينة ومينة يف
دويل وعلأأأ  الصأأأعيد الأأأداخلي، جيأأأوو لرفأأأرام تقأأأدمي مط.لبأأأ.ت بشأأأفن انتهأأأ.ك القأأأ.نون الأأأ -8

القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأ.ين أمأأأ.  احملأأأ.مم الداخليأأأة لدولأأة مأأأ  الأأأدول، و أأأي يف  أو حلقأأوال اإلنسأأأ.ن
العأأأ.مة الدولأأأة الأأأيت تُثسأأأب دليهأأأ. املسأأأؤولية عأأأ  االنتهأأأ.كو وامت أأأ.ال  لقواعأأأد القأأأ.نون الأأأدويل ذات 

يف ذلأأك  مبأأ. الصأألة، ينُفأأرتض أن تأأوفر اآلليأأ.ت الداخليأأة سأأبي  انتصأأ.  فعأأ.ل لرفأأرام املتضأأررين ،
اةل املث.سب دذا ثبت حدوث االنته.كو وم  انحيأة أخأرى، جيأب أينضأ.  أن ميت أ  االحتكأ.  دىل 
اإلجراءات الدولية لشروط معيثأة، م أ  اسأتثف.م سأب  االنتصأ.  احملليأة، تالفيأ.  إلسأ.ءة اسأتخدا  

ت الدوليأأأة والوطثيأأأة اآلليأأأ.ت الدوليأأأة واحرتامأأأ.  ملبأأأدأ الوالينأأأة االحتي.طيأأأةو وميكأأأ  أن تك أأأ  اآلليأأأ.
 بعضه. بعض. و

وتع.جل صكوك حقوال اإلنسأ.ن اهل.مأة تأوف  اةأل لرفأرام عأ  انته.مأ.ت القأ.نون الأدويل  -9
حلقوال اإلنس.ن سلرتمي  عل  احلق يف سبي  انتص.  فع.ل، و و مفهو  أوسع نط.قأ.  ينشأ   مأال  

العأأ.ملي حلقأأوال اإلنسأأ.ن  أأ    مأأ  االحتكأأ.  دىل العدالأأة ومسأأفلة جأأل الضأأررو وينتثأأ.ول اإلعأأالن
كأأ  شأأخص حأأق اللجأأوء دىل احملأأ.مم الوطثيأأة املختصَّأأة ل"مثأأه، الأأيت تؤمأأد أن  8 ةاملسأأفلة يف املأأ.م

 و"نالق.نو  أو إلنص.فه الفعلي م  أينَّة أع .ل تظثتهك احلقوالظ ااس.سيةظ اليت ميثحه. دايَّ  الدستور
أينض.  عل  احلأق  العهد الدويل اخل.ص سحلقوال املدنية والسي.سية( م  3 2 ةوتثص امل.م -10

يف سأأبي  انتصأأ.  فعأأ.ل، وينتضأأ   الك أأ  مأأ  االتف.قيأأ.ت املتعأأدمة ااطأأرا  الأأيت تتثأأ.ول حقأأوال 
ة الدولية للقض.ء عل  مجيع أشك.ل م  االتف.قي 6 ةاإلنس.ن أحك.م.  ة.ثلةو وم  أم لة ذلك امل.م

العقوبأة  أو م  اتف.قية مث. ضأة التعأ ينب وغأ   مأ  ضأروب املع.ملأة 14 ةالت يي  العثصري، وامل.م
مأأ  االتف.قيأأة الدوليأأة حل .ينأأة مجيأأع ااشأأخ.ص مأأ   24 ةاملهيثأأة، واملأأ.م أو الالدنسأأ.نية أو الق.سأأية
__________ 

مشأأ.رينع املأأوام املتعلقأأة سحل .ينأأة الدبلوم.سأأية وشأأروحه.، ةثأأة اامأأم املتحأأدة للقأأ.نون الأأدويل، حوليأأة ةثأأة القأأ.نون  (10 
 وA/CN.4/SER.A/2006، اجمللد ال .ين، اة ء ال .ين، الوثيقة 2006 الدويل،

افأأرام انظأأر مأأ ال  ع ليأأة التسأأوينة الومينأأة الأأيت توفر أأ. ةثأأة البلأأدان اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن والأأيت تتأأيح للأأدول وا (11 
 املتضررين  فرصة دجي.م ح  مقبول للطرفني بشفن انته.م.ت حقوال اإلنس.ن مون اللجوء دىل دجراءات الدعوىو

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2006_v2_p2.pdf
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2006_v2_p2.pdf
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ينع املأأوام املتعلقأأة سةأأرائم ضأأد اإلنسأأأ.نية، االختفأأ.ء القسأأريو واعت أأدت اللجثأأة أينضأأ. ، يف مشأأأ.ر 
 و12 ةم  مشروع امل.م 3 ةُحك .  ينتعلق سةل املستحق لرفرام،  و الفقر 

وتأأثص االتف.قيأأ.ت اإلقلي يأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن أينضأأ.  علأأ  احلأأق يف سأأبي  انتصأأ.  فعأأ.ل  -11
رفأأرامو فكأأ  مأأ  االتف.قيأأة اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن واالتف.قيأأة لالضأأرر  جأألو أأي تأأثظم مسأأفلة 

ااوروبيأأة حلقأأوال اإلنسأأ.ن ينتضأأ   أحك.مأأ.  حمأأدمة تأأثظم  أأ   املسأأ.ئ و ووضأأعت احملأأ.مم الدوليأأة 
ف.ذ     االتف.قي.ت عدة مع.ين  لتحديند العث.صر اليت تشك  اةأل الك.مأ  واملث.سأب، املثشفة إلن

تبعأأأ.  لظأأأرو  القضأأأيةو وقأأأد تأأأوفر صأأأكوك و ليأأأ.ت دقلي يأأأة أخأأأرى درشأأأ.مات ة.ثلأأأة، م أأأ  املي أأأ.ال 
واللجثأة احلكوميأة الدوليأة املعثيأة حبقأوال اإلنسأ.ن الت.بعأة  ،(12 اافرينقي حلقوال اإلنس.ن والشعوب

 واملي .ال العر  حلقوال اإلنس.نو ،(13 أمم جثوب شرال  سي. لرابطة
وتأأأوفر أينضأأأ.  القأأأرارات الصأأأ.مرة عأأأ  عأأأدم مأأأ   يئأأأ.ت املع. أأأدات، م أأأ  اللجثأأأة املعثيأأأة  -12

حبقأأوال اإلنسأأ.ن وةثأأة مث. ضأأة التعأأ ينب، توجيهأأ.ت مفيأأدة لتقأأدينر معأأ.ين  اةأأل الواجأأب مثحأأه 
 و(14 ةونط.قه املث.سب، استث.ما  دىل الصك ذي الصل

والقأأوانني الداخليأأة والقأأرارات القضأأ.ئية الوطثيأأة وثيقأأة الصأألة هبأأ ا املوضأأوع  أأي ااخأأرى  -13
 م  حيث دهن. ميك  أينض.  أن تثظم مسأفلة اةأل املسأتحق لرفأرام عأ  انته.مأ.ت القأ.نون الأدويلو

 انته.مأأأ.ت  أأأ ا الصأأأدم، تتسأأأم سامهيأأأة أينضأأأ.  الأأألامج الوطثيأأأة املتعلقأأأة بتأأأوف  اةأأأل لضأأأح.اي ويف
، "ق.ن تقصأي احلقأ.ئةأ"الق.نون الدويل حلقوال اإلنس.نو و    اللامج ميك  أن تستثد دىل ع أ  

 اليت اسُتخدمت بوجه خ.ص يف أمرينك. الالتيثية وأفرينقي.و
سنته.مأأ.ت القأأ.نون الأأدويل اإلنسأأ.ين، ينت  أأ  أحأأد التحأأدايت الرئيسأأية الأأيت  ينتعلأأق في أأ.و  -14

وجوم  يئأة متخصصأة لتقأدمي مط.لبأ.ت ضأد الدولأة املسأؤولةو غأ  أن  ينواجهه. الضح.اي يف عد 
ضأأأح.اي انته.مأأأ.ت القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين قأأأد ينسأأأتطيعون تقأأأدمي مط.لبأأأ.ت بشأأأفن انته.مأأأ.ت 

حأأأ.الت طأأأوارئ أمأأأ.   أو القأأأ.نون الأأأدويل حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن الأأأيت تقأأأع يف سأأأي.ال ن اعأأأ.ت مسأأألحة
    احل.الت، جيوو هل   اهليئ.ت أن تطبق  ويف إلنس.نواآللي.ت املختصة للق.نون الدويل حلقوال ا

 قواعد الق.نون الدويل اإلنس.ين ذات الصلة سعتب.ر . الق.نون اخل.صو
مبلغأ.   املتضررةوعالوة  عل  ذلك، ينتوخ  العديند م  مع. دات السال  أن تتلق  الدولة  -15

علأأأأ  مواطثيهأأأأ. املتضأأأأررين  مأأأأ   مأأأأ  الدولأأأأة املرتكبأأأأة للفعأأأأ  غأأأأ  املشأأأأروع بغأأأأرض تووينعأأأأه ج افيأأأأ.  
انته.مأأأ.ت جمأأأ.الت أخأأأرى مأأأ  القأأأ.نونو وأُنشأأأئت أينضأأأ.   أو انته.مأأأ.ت القأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين

__________ 

ينلأي: "احلأق يف اللجأوء دىل احملأ.مم الوطثيأة املختصأة سلثظأر يف ع أ  ينشأك   عل  مأ. 7م  امل.مة  1تثص الفقرة  (12 
 ه. االتف.قي.ت والقوانني واللوائح والعر  الس.ئد"وخرق.  للحقوال ااس.سية املعرت  هب. له، واليت تتض ث

 اط لأع  ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Human Rights in ASEANانظأر:  (13 
-https://humanrightsinasean.info/asean(، متأأ.ح يف: 53/16، السأأ.عة 2019ح ينران/ينونيأأه  2عليأأة  خأأر مأأرة يف 

intergovernmental-comission-human-rights/about.html .ينوضأأأح أن اللجثأأأة احلكوميأأأة الدوليأأأة املعثيأأأة   ينأأأرم فيأأأه مأأأ
أتذن صأأراحة  بتلقأأي الشأأك.وى  سأأ.ن الت.بعأأة لرابطأأة أمأأم جثأأوب شأأرال  سأأي.، علأأ  الأأرغم مأأ  أن والينتهأأ. الحبقأأوال اإلن

خبصأأأوص انته.مأأأ.ت حقأأأوال اإلنسأأأ.ن وسلتحقيأأأق فيهأأأ.، تتحأأأرك في أأأ. ينبأأأدو صأأأوب دجأأأراء حتقيقأأأ.ت، ذلأأأك أن سأأأت 
 (و2012 شك.وى قُبلت مث  ع. 

ي  املبأ.مئ الع.مأة املتعلقأة خبصأ.ئص حقأوال دنسأ.ن حمأدمة، االستدالل ال ي تقو  به  أ   اهليئأ.ت مهأم يف تشأك (14 
 قوانني ماخلية مثطبقةو توجد مع. دات أو سي . دذا مل ال

https://humanrightsinasean.info/asean-intergovernmental-comission-human-rights/about.html
https://humanrightsinasean.info/asean-intergovernmental-comission-human-rights/about.html
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 يئ.ت خمصصة للبت يف م       احلأ.الت، و أي تتخأ  عأ.مة  شأك  ةأ.ن خمتلطأة لل ط.لبأ.تو 
وةثأأأة اامأأأم املتحأأأدة  ومأأأ  اام لأأأة احلدين أأأة علأأأ  ذلأأأك ةثأأأة املط.لبأأأ.ت اخل.صأأأة  ثيوبيأأأ. ودرينأأأرتاي

للتعوينض.ت، و ي جه.و فرعي جمللس اام  مكل  سلبت يف املط.لب.ت الث.شئة ع  غأ و العأراال 
 فيه. املط.لب.ت املقدمة م  أفرامو مب. غ  املشروع للكوينت،

وسيبحث   ا املشروع أينض.  يف الفوارال ذات الصلة الق.ئ ة ضأ   نطأ.ال أشأك.ل اةأل  -16
بني الق.نون الدويل حلقوال اإلنس.ن والق.نون الأدويل اإلنسأ.ينو وينشأ    أ ا يف مجلأة أمأور ة.رسأة 
الدول واملع. دات والقرارات والتوصي.ت الص.مرة ع  املثظ .ت الدوليأة واحملأ.مم وخمتلأ  اهليئأ.ت 

سلقأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأأ.ين والقأأأ.نون الأأأدويل حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن وخب.صأأأأة يف  ينتعلأأأق في أأأ.شأأأرافية اإل
ينأألو  ال اجملأأ.الت املتصأألة حبأأ.الت الطأأوارئو و أأ ا املأأوج  لل  .رسأأة املتعلقأأة بتأأوف  اةأأل لرفأأرام
واهليئأ.ت أمهيته املت ايندة فحسب، ب  ينظهر أينض.  الطرال العدينأدة املختلفأة الأيت ع.ةأت هبأ. الأدول 

القض.ئية املعثية مسفلة توف  اةل لرفرام ع  انته.م.ت الق.نون الأدويل اإلنسأ.ين والقأ.نون الأدويل 
حلقوال اإلنس.نو ل ا سيستثد نظر اللجثة يف  أ ا املوضأوع دىل أسأ.س راسأخ يف امل .رسأة الق.ئ أة 

مئ الع.مأأأة الأأأيت مأأأ  أجأأأ  تقأأأدمي توجيهأأأ.ت مفيأأأدة للأأأدول واهليئأأأ.ت القضأأأ.ئية، سسأأأتخالص املبأأأ.
 هتد  دىل توف  امل يند م  االتس.ال والشرعية يف   ا اجمل.لو

 نطاق املوضوع -اثنيا   
سلثظأأأأر دىل اخأأأأتال  وتثأأأأوع مصأأأأ.مر امل .رسأأأأة املت.حأأأأة، قأأأأد ينكأأأأون مأأأأ  املفيأأأأد تقأأأأدمي  -17

توجيهأأأ.ت دىل الأأأدول يف جمأأأ.ل تأأأوف  اةأأأل لرفأأأرام عأأأ  ااضأأأرار الث.مجأأأة عأأأ  انته.مأأأ.ت القأأأ.نون 
ينهأد  نطأ.ال املوضأوع املقأرتح دىل مع.ةأة  وال لدويل حلقأوال اإلنسأ.ن والقأ.نون الأدويل اإلنسأ.ينوا

مع.ةة ااع .ل اليت تشأك  انته.مأ.ت لاللت امأ.ت الدوليأةو بأ   أو القواعد ااولية للق.نون الدويل
ملرتتبأأة علأأأ  و أأأي الثتأأ.ئج ا أال ينسأأع  املوضأأوع املقأأأرتح دىل مع.ةأأة قواعأأد اثنوينأأأة للقأأ.نون الأأدويل،

انته.مأ.ت القواعأأد ااوليأة واملعأأ.ين  الأأيت ينثبغأي الثظأأر فيهأأ. مأ  أجأأ  تأأوف  اةأل املث.سأأب لرفأأرامو 
 والت ييأأ  بأأني القواعأأد ااوليأأة والقواعأأد ال .نوينأأة لأأيس غرينبأأ.  علأأ  اللجثأأة يف جمأأ.ل مسأأؤولية الأأدول،

ملأوام املتعلقأة مبسأؤولية ا"روعة موليأ.   سي . املوام املتعلقة مبسؤولية الدول عأ  اافعأ.ل غأ  املشأ وال
(و ومأع ذلأك، 20و 19 ( الأيت تشأك  مرجعأ.  أس.سأي.  هلأ ا املوضأوع  انظأر أمان  الفقأرتني"لالدو 

 سُيثظر يف الرتاب  بني القواعد ااولية والقواعد ال .نوينة، دذا م.ن ذلك متصال  سملوضوعو
عأ   ،(15 ة .عأ.ت اافأرام أو ،لرفأراموينقتصر نط.ال   ا املوضوع عل  اةأل املسأتحق  -18

ااضأأأرار الث.مجأأأة عأأأ  انته.مأأأ.ت القأأأ.نون الأأأدويل حلقأأأوال اإلنسأأأ.ن واالنته.مأأأ.ت اخلطأأأ ة للقأأأ.نون 
 لسوا . م  ااشأخ.ص االعتبأ.ريننيو أو ينتث.ول موضوع توف  اةل للشرم.ت وال الدويل اإلنس.ين،

__________ 

 Case of the Awasتوخأت مثظومأأة البلأدان اامرينكيأأة حلقأأوال اإلنسأ.ن دمك.نيأأة اةأأل اة أ.عي، مأأ ال ، يف قضأأية  (15 

Tingni Mayagna (Sumo) Community v. Nicaragua (Merits, Reparations, and Costs), Inter-American 

Court of Human Rights (2001) :متأ.ح يف ،www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf  
مثهأأأ. علأأأأ  أن  97قواعأأأد اإلثبأأأ.ت لل حك أأأة اةث.ئيأأأة الدوليأأأة، الأأأيت تأأأثص املأأأ.مة انظأأأر أينضأأأ.  القواعأأأد اإلجرائيأأأة و 

مليه أ."   "لل حك ة أن تقدر جل ااضأرار علأ  أسأ.س فأرمي أو، دذا رأت ذلأك مث.سأب. ، علأ  أسأ.س مجأ.عي أو
.مأأأأ.ت بشأأأأفن احلأأأأق يف االنتصأأأأ.  واةأأأأل لضأأأأح.اي االنته 2005 و"املبأأأأ.مئ ااس.سأأأأية واملبأأأأ.مئ التوجيهيأأأأة لعأأأأ. 

اةسي ة للق.نون الدويل حلقوال اإلنس.ن واالنته.م.ت اخلط ة للق.نون الدويل اإلنس.ين" تعأرت  أينضأ.   مك.نيأة اةأل 
 ومثه. 13اة .عي يف الفقرة 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf
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اللجثأأة يف سأأي.ال ع لهأأ. بشأأفن موضأأوع تأأوف  اةأأل  حتأأدم .ينعأأر أن املعأأ.ين  الأأيت  ال أن  أأ ا دال
 و(16 ميك  أن ينكون مفيدا  ملواضيع أخرى يف املستقب  ال لرفرام يف     اجمل.الت

ينرمأ  علأ   ولأ  وسيع.جل املوضوع أس.س.  مسفلة جل الضرر مأ  مثظأور مسأؤولية الأدول، -19
الأأدويلو وتأأرم ق.عأأدة  أو هأأ.ت ف.علأأة أخأأرى علأأ  الصأأعيد الأأداخلياملسأأؤولية الأأيت قأأد تتح لهأأ. ج

 و2001 ةأس.سية يف   ا الشفن يف املوام املتعلقة مبسؤولية الدول اليت اعت دهت. اللجثة سث
ومأأع ذلأأك، وعلأأ  الأأرغم مأأ  أن املأأوام املتعلقأأة مبسأأؤولية الأأدول تأأثص علأأ  واجأأب اةأأل  -20

تتث.وهلأأ. اللجثأأأة يف ذلأأك املوضأأأوعو  مل وف  اةأأأل لرفأأرامفأأأ ن مسأأفلة تأأ ،(17 43 ةالك.مأأ  يف املأأ.م
الأأأأيت تأأأأثص  2 ةتشأأأأ  دىل مضأأأأ ون مسأأأأؤولية الدولأأأأة يف الفقأأأأر  33 ةواةأأأأدينر سملالحظأأأأة أن املأأأأ.م

 خيأأ  أبي حأأق ينثشأأف نتيجأأة لل سأأؤولية الدوليأأة لدولأأأة ال"صأأراحة  علأأ  أن البأأ.ب ال أأ.ين مأأ  املأأوام 
 و و ك ا، يف حأني أن ذلأك املوضأوع"ةي.ن  خر غ  الدولم أو وقأد ينأرتتب مب.شأرة اي شخص

ينبحأث اةأأل الأأ ي قأأد ينكأون مسأأتحق.  مب.شأأرة لرفأأرام بسأبب انته.مأأ.ت القأأ.نون الأأدويل، ف نأأه  مل
خيأأ  سةأأل املسأأتحق لرفأأرامو وتبعأأ.  لأأ لك، ينكأأون  أأ ا املوضأأوع مك أأال   ال أقأأر أبن البأأ.ب ال أأ.ين

 و(18 ملوام املتعلقة مبسؤولية الدولللع   ال ي اضطلعت به اللجثة يف ا
وسأأأأيتيح دمراج  أأأأ ا املوضأأأأوع يف بأأأأرانمج ع أأأأ  اللجثأأأأة فرصأأأأة لتأأأأدوين  القأأأأ.نون الأأأأدويل  -21

ولتطأأأأأوينر  التأأأأأدرجييو وعلأأأأأ  وجأأأأأه اخلصأأأأأوص، سيسأأأأأ ح للجثأأأأأة بتحليأأأأأ  ميفيأأأأأة مع.ةأأأأأة الأأأأأدول 
وم لك القواعد واملب.مئ اليت تتبعه. واملثظ .ت الدولية واحمل.مم الدولية مسفلة توف  اةل لرفرام، 

يف انأأأ.ذ القأأأراراتو وبثأأأ.ء  علأأأ  ذلأأأك، سأأأيتعني علأأأ  اللجثأأأة، دن أرامت مواصأأألة ع لهأأأ. يف  أأأ ا 
ينتص  ب لك م  أحك.  املع. دات وقواعأد القأ.نون الأدويل العأريف وميأ   م. املوضوع، أن تبحث

 أأأ ا املوضأأأوع أينضأأأ.  أن متّكأأأ   جأأأرى تفسأأأ  . وتثفيأأأ  . يف امل .رسأأأة الع ليأأأةو ومأأأ  شأأأفن مراسأأأة
اللجثة مأ  حتدينأد أفضأ  ااسأ.ليب وأم ر أ. قبأوال  لتأوف  اةأل لرفأرام مأ  أجأ  تقأدمي توجيهأ.ت 

ينكأون  لأ  مفيدة للدول يف   ا الصدمو وغر ع  البي.ن أن املقرتح.ت املتعلقة سلتطوينر التدرجيي
ق.نونيأةو وعأالوة  علأ  ذلأك، ينتعلأق  أ ا املشأروع تعأل عأ  الت امأ.ت  ولأ  هل. سوى ط.بع احت .يل
ينتطأأرال  لأأ  عثأأد اللأأ و و وبثأأ.ء  علأأ  ذلأأك، دال ينتثأأ.ول القواعأأد ااوليأأة ولأأ  بقواعأأد ق.نونيأأة اثنوينأأة،

__________ 

عل  الرغم م  أن املوضوع املقرتح ينقتصر عل  االلت ام.ت الث.شئة ع  انته.م.ت الق.نون الأدويل حلقأوال اإلنسأ.ن  (16 
.ت اخلطأأأ ة للقأأأ.نون الأأأدويل اإلنسأأأ.ين، فأأأ ن نتأأأ.ئج أع أأأ.ل اللجثأأأة يف  أأأ ا املوضأأأوع ميكأأأ  أن تأأأؤثر يف واالنته.مأأأ

جمأأأ.الت أخأأأرى للقأأأ.نون الأأأدويل عثأأأدم. حُيأأأتج في أأأ. خيأأأص انته.مأأأ.ت حقأأأوال اافأأأرام مبسأأأؤولية الدولأأأة عأأأ  جأأأل 
 .ري الدويلوااضرار، م  : ق.نون االست  .ر الدويل والق.نون البيئي الدويل والق.نون التج

 "ينكأون اةأل الك.مأ  للخسأ.رة الث.مجأة عأ  الفعأ  غأ  املشأروع موليأ.  عأ  طرينأق الأرم والتعأوين   34انظر املأ.مة  (17 
 سة ع بيثه.، وفق.  احك.    ا الفص "(و والرتضية،  حدا . أو

يف االحتف.ل سل مرى السثوينة السبعني للجثة، أش.ر رئيس حمك ة العدل الدوليأة، السأيد عبأد القأوي أمحأد ينوسأ ،  (18 
مسأأفلة وضأأع الفأأرم يف القأأ.نون الأأدويل بصأأورة أ أأ و وأقأأر أبنأأه يف حأأني أن "بعأأ  عث.صأأر أع أأ.ل  تثأأ.ولدىل ضأأرورة 

( مأأأ  2 33.  مبوجأأأب القأأأ.نون الأأأدويل، م أأأ  املأأأ.مة القأأأ.نون الأأأدويل تعأأأرت  أب ليأأأة اافأأأرام ان ميلكأأأوا حقوقأأأ ةثأأأة
أبمأأأأر مهأأأأم، مبوجأأأأأب  تعأأأأأرت  يف دطأأأأ.ر امل .رسأأأأة املوصأأأأ  هبأأأأأ. دال املتعلقأأأأة مبسأأأأؤولية الأأأأأدول، فأأأأ ن اللجثأأأأة مل املأأأأوام
املتعلقأأة سحل .ينأأة الدبلوم.سأأية،  أأو أن الفأأرم املتضأأرر ينثبغأأي أن حيصأأ  علأأ  جأأل يف احلأأ.الت الأأيت تُثتهأأك فيهأأ.  املأأوام
قه"و انظر عبد القوي أمحد ينوس ، مل ة رئيسية ألق. . يف الأ مرى السأثوينة السأبعني للجثأة القأ.نون الأدويل، يف حقو 

 /http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70(، متأأأأأأأأأأأ.ح يف: 2018متوو/ينوليأأأأأأأأأأأه  5جثيأأأأأأأأأأأ ، سوينسأأأأأأأأأأأرا  

pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=Eو 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/70/pdfs/english/key_note_address_5july2018.pdf&lang=E
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الأأ م و ومأأ  املهأأم اإلشأأ.رة دىل أن واجأأب تأأوف   مأأر علأأ  أأ ا املوضأأوع دىل مبأأدأ تطبيأأق القأأ.نون 
 م ق.عدة ق.نونية ص.حلة إلجي.م   ا الواجب ومض ونهواةل لرفرام ونط.قه ينتوقف.ن عل  وجو 

وسيتيح دجراء حتلي  ش.م  تقدمي حملة ع.مة ع  القواعد الق.ئ ة، واملسأ.عدة علأ  حتدينأد  -22
املشأأ.م  الرئيسأأية الأأيت تثشأأف عثأأد تثفيأأ  .، والقيأأوم الأأيت تواجههأأ. الأأدول يف  أأ ا اجملأأ.ل، وخمتلأأ  

 أأأ ا الصأأأدم، سأأأتتيح الثتأأأ.ئج الأأأيت  ويف ف  اةأأأل لرفأأأراموااسأأأ.ليب الأأأيت طورهتأأأ. الأأأدول بغيأأأة تأأأو 
ست  ر . مراسة املوضوع فرصة جيدة لتدوين  القواعد الق.ئ ة، وتقدمي مقرتح.ت للتطوينر التأدرجيي 

ميس ع   اللجثة يف   ا املوضوع أبي نظم ق.نونية أم ر موااتة بشفن جأل ااضأرار  وال للق.نونو
 الدويلو أو اإلقلي ي أو تكون ق.ئ ة عل  الصعيد الوطر

 مسائل قد يتعني تناوهلا -اثلثا   
عل  القواعأد ال .نوينأة املتعلقأة بتأوف   الس.بقة، الفقرات م  ينتبنّي  م .  ،ينرم    ا املوضوع -23

سب  اةل لرفرام ع  انته.م.ت الق.نون الدويل اإلنس.ين والق.نون الأدويل حلقأوال اإلنسأ.نو وبثأ.ء  
 ثة أن تتث.ول، يف مجلة أمور، املس.ئ  احملدمة الت.لية:عل  ذلك، ميك  للج

 خمتلأأ  أشأأك.ل اةأأل  أي الأأرم والتعأأوين  والرتضأأية، وضأأ .انت عأأد  التكأأرار،  أ( 
 دىل ذلك(، وتعرينفه.، وااغراض الرئيسية مثه.  وم.
 مرجة املرونة املت.حة للدول عثد االختي.ر بني خمتل  أشك.ل اةل   ب( 
 بع  أشك.ل اةل، تِبع.  للظرو   مدى مالءمة  ج( 
 الظرو  ذات الصلة اليت ينثبغي مراع.هت. عثد حتديند نوع اةل الواجب مثحه   م( 
 الدور ال ي ينؤمينه مبدأ التث.سب يف حتديند نوع اةل ونط.قه   ه( 
 مدى مالءمة اةل الفرمي و/أو اة .عي   و( 
الدوليأأأة وااللت امأأأ.ت اإلجرائيأأأة للأأأدول، م أأأ  مبأأأدأ الوالينأأأة االحتي.طيأأأة لآلليأأأ.ت   و( 

 دنش.ء  لي.ت تظلم مت.حة لرفرام عل  الصعيد الداخلي، وتوف  ض .انت دجرائية فع.لة 
 دنش.ء نظم خمصصة ةل الضرر وسب  للتسوينة الومينةو (ح  

 احلصيلة -رابعا   
ص عأرض الثتأ.ئج يف سحلصيلة احملت لة هل ا املوضأوع، مأ  املث.سأب بوجأه خأ. ينتعلق في . -24

مأأأ  شأأأفن ذلأأأك أن ينسأأأ ح للجثأأأة   دذ ،"ئشأأأروع مبأأأ.مم" " أوةشأأأروع مبأأأ.مئ توجيهيأأأم"شأأأك  
بتحديند القواعد الق.ئ ة وتطبيقه. والثظر يف التطوينر التدرجيي، وم لك اقرتاح ة.رس.ت فضأل  يف 

 ضوء التحدايت الق.ئ ةو
امل .رس.ت املوص   أو م  القواعدف ش.رينع املب.مئ التوجيهية مث.سبة جمل وعة غ  مل مة  -25
ينأأأرام  ال ُتسأأأتخد  عثأأأدم. "ةبأأأ.مئ توجيهيأأأم" أأأ ا السأأأي.ال، أوضأأأحت اللجثأأأة أن مل أأأة  ويف هبأأأ.و

سلع أأ  علأأ  املوضأأوع أن ينثأأتج صأأك.  مل مأأ. ، ودمنأأ. جم وعأأة أموات ميكأأ  أن تسأأتعني هبأأ. الأأأدول 
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وعليه، سيكون استخدا  املب.مئ التوجيهيأة يف  أ ا  و(19 للع ور عل  دج.ست عل  مس.ئ  ع لية
املوضأأوع مث.سأأب. ، ان الغأأرض مثهأأ. سأأيكون توضأأيح القواعأأد ال .نوينأأة واقأأرتاح أفضأأ  امل .رسأأ.ت، 

 عثد االقتض.ءو
مش.رينع املب.مئ ف فهو  اللجثة هل. أهن. تش    أي أينضأ.  أحك.مأ.  غأ  مل مأة، وذات  أم. -26
دم، دذا م.نت اللجثأة تفضأ  اختيأ.ر مشأ.رينع املبأ.مئ السأتيع.ب   ا الص ويف م لكو ع.  ط.بع

حصيلة   ا املوضوع، فسيكون م  املفيد حتديند جم وعة م  املع.ين  الع.مة والقواعأد املشأرتمة دىل 
 ج.نب قدر م  العث.صر التقدميةو

غأأأ  أنأأأه ميكأأأ  الثظأأأر يف أشأأأك.ل أخأأأرى للحصأأأيلة الثه.ئيأأأة تبعأأأ.  آلراء اللجثأأأة ومأأأ لك  -27
 القرتاح.ت واحلجج اليت تطرحه. الدول يف اللجثة الس.مسة للج عية الع.مةول

 خامتة -خامسا   
تسرتشد ةثة الق.نون الدويل، يف اختي.ر املواضيع اةديندة اليت سُتدرج يف بأرانمج ع لهأ.  -28

أن   (، و أي:  أ(1998الطوين  ااج ، سملعأ.ين  الت.ليأة الأيت اتفقأت عليهأ. يف مورهتأ. اخل سأني  
بتأأأأدوين  القأأأأ.نون الأأأأدويل وتطأأأأوينر  التأأأأدرجيي   ينتعلأأأأق في أأأأ.ينعكأأأأس املوضأأأأوع احتي.جأأأأ.ت الأأأأدول 

وصأأ ، علأأ  صأأعيد ة.رسأأة الأأدول، مرحلأأة م.فيأأة مأأ  التقأأد  تتأأيح التأأدوين   أن ينكأأون قأأدو    ب(
 وينثبغأأأأي وأن ينكأأأأون حمأأأأدما  وقأأأأ.بال  للتأأأأدوين  والتطأأأأوينر التأأأأدرجيي   م(  والتطأأأأوينر التأأأأدرجيي   ج(

اللجثأأة ا ت .مهأأ. علأأ  املواضأأيع التقليدينأأة، بأأ  ميكثهأأ. أينضأأ.  أن تثظأأر يف املواضأأيع الأأيت  تقصأأر أال
تعكس التطورات اةديندة يف جم.ل الق.نون الدويل واال ت .م.ت امللحة اليت تسأ.ور اجملت أع الأدويل  

 و(20 مك 
قأأوال وينسأأتويف موضأأوع تأأوف  اةأأل لرفأأرام عأأ  االنته.مأأ.ت اةسأأي ة للقأأ.نون الأأدويل حل -29

اإلنس.ن واالنته.مأ.ت اخلطأ ة للقأ.نون الأدويل اإلنسأ.ين شأروط اختيأ.ر موضأوع جدينأد يف بأرانمج 
ينتبني أعال ، ينوجد قدر مب  م  ة.رسة الدول وجم وعة مأ  القواعأد  وم . الع   الطوين  ااج و

 غأ  أنأهواملب.مئ اليت بروت م  خالل اهليئ.ت القض.ئية واهليئ.ت املخصصة و يئأ.ت املع. أداتو 
بأأد مأأ  تأأدوين   أأ   امل .رسأأ.ت وتطوينر أأ. تأأدرجيي.  بغيأأة تأأوف  درشأأ.مات لل جت أأع الأأدويل عأأ   ال

املبأأ.مئ واملضأأ ون واإلجأأراءات املتعلقأأة سةأأل املسأأتحق لرفأأرام عأأ  انته.مأأ.ت القأأ.نون الأأدويلو 
موضأوع تأوف  اةأل وسلثظر دىل القدر املهم م  ة.رس.ت الدول والقأرارات القضأ.ئية املت.حأة، بلأغ 

 لرفرام ع  انته.م.ت الق.نون الدويل مرحلة الثضج وص.ر مث.سب.  للتطوينر التدرجيي والتدوين و

 ثبل مراجع خمتارة -سادسا   
  Case-Law 

Ahmadou Sadio Diallo (Guinea v. Democratic Republic of the Congo) (Judgment on 

Compensation) [2012] ICJ Reports 324. 

———. Separate Opinion of J. Cançado Trindade. 

__________ 

 19) United Nations International Law Commission. "Methods of work" :متأ.ح يف ،http://legal.un.org/ 

ilc/methods.shtml  و2019أاير/م.ينو  30عليه  خر مرة يف  اط لع) 
 و238، الفقرة 135، اجمللد ال .ين  اة ء ال .ين(، الصفحة 1997حولية ةثة الق.نون الدويل،  (20 

http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml
http://legal.un.org/ilc/methods.shtml


A/74/10 

GE.19-13883 476 

———. Declaration of J. Greenwood. 

Assanidze v. Georgia, 2004-II Eur. Ct. H.R. 221. 

Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), [2004] ICJ 

Reports 12. 

Awas Tingni Mayagna (Sumo) Community v. Nicaragua (Merits, Reparations, and Costs), 

Inter-American Court of Human Rights (2001), available at 

www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf. 

Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua (Merits, Reparations, 

and Costs) Inter-American Court of Human Rights (2001). 

Chiragov and Others v. Armenia, App. No. 13216/05, Eur. Ct. H.R. 33 (2015), 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155353. 

Corfu Channel (United Kingdom v. Albania) (Assessment of the Amount of Compensation 

Due from the People’s Republic of Albania to the United Kingdom) (Judgment) [1949] ICJ 

Reports 244. 

Democratic Republic of the Congo v. Burundi, Rwanda and Uganda (2004) AHRLR 19 

(ACHPR 2003). 

Dzemajl and Others v. Yugoslavia, CAT/C/29/D/161/2000 (2002). 

Factory at Chorzów (Germany v. Poland) (Claim for Indemnity) (Merits), PCIJ Series A No 

17 (1927). 

———. (Jurisdiction) PCIJ Series A No 9 (1927). 

Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) [1997] ICJ Reports 7. 

Gonzales Llui et al. v. Ecuador, Inter-Am. Ct. H.R. Preliminary objections, merits, 

reparations and costs, (Sept. 1 2015) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_ing.pdf. 

Greens and M.T. v. the United Kingdom, Eur. Ct. H.R. 98, 115 (2010). 

Hassan v. the United Kingdom, App. 29750/09, Eur. Ct. H.R. (Sept. 16, 2014). 

Hirst (n° 2) v. the United Kingdom, Eur. Ct. H.R. 58–61, 69–71 (2005). 

Jose Isabel Salas Galidno and Others v. United States, IACommHR, Case 10.573, Report 

No. 121/18 (Oct. 5, 2018). 

Juan Carlos Abella v. Argentina, IACommHR, Case 11.137, Report No. 55/97 (Nov. 18, 

1997). 

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy; Greece Intervening) (Judgment) 

[2012] ICJ Reports 99. 

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), (J. Yusuf, 

dissenting) [2012] ICJ Reports 99.  

Jurisdiction of the Courts of Danzig (Pecuniary Claims of Danzig Ry. Officials who have 

passed into the Polish Serv. Against the Polish Rys. Admin.), Advisory Op. (1928) P.C.I.J. 

Series B, no. 15. 

Lagrand (Germany v. United States of America) (Judgment) [2001] ICJ Reports 466. 

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 

(Advisory Opinion) [2004] ICJ Reports 136. 

Malawi Africa Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des 

droits de l’Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association 

mauritanienne des droits de l’Homme v. Mauritania, Communication Nos. 54/91, 61/91, 

98/93, 164/97 a 196/97, African Commission on Human and Peoples’ Rights, (May 11, 

2000), http://www.achpr.org/files/sessions/27th/comunications/54.91-61.91-96.93-98.93-

164.97_196.97-

210.98/achpr27_54.91_61.91_96.93_98.93_164.97_196.97_210.98_eng.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155353
https://undocs.org/en/CAT/C/29/D/161/2000
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_ing.pdf
http://www.achpr.org/files/sessions/27th/comunications/54.91-61.91-96.93-98.93-164.97_196.97-210.98/achpr27_54.91_61.91_96.93_98.93_164.97_196.97_210.98_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/sessions/27th/comunications/54.91-61.91-96.93-98.93-164.97_196.97-210.98/achpr27_54.91_61.91_96.93_98.93_164.97_196.97_210.98_eng.pdf
http://www.achpr.org/files/sessions/27th/comunications/54.91-61.91-96.93-98.93-164.97_196.97-210.98/achpr27_54.91_61.91_96.93_98.93_164.97_196.97_210.98_eng.pdf


A/74/10 

477 GE.19-13883 

Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion) 

[1949] ICJ Reports 174. 

  Books 

Amezcua-Noriega, Octavio. Reparation Principles Under International Law and Their 

Possible Application by the International Criminal Court: Some Reflections. Reparations 

Unit, Briefing Paper No. 1. University of Essex Transnational Justice Network, 2011. 

Amsterdam International Law Clinic, and Center for Civilians in Conflict. Monetary 

Payments for Civilian Harm in International and National Practice. Amsterdam: 

University of Amsterdam, 2013, available at 

http://civiliansinconflict.org/resources/pub/valuation-of-life. 

Association for the Prevention Against Torture and Center for Justice and International 

Law. Torture in International Law: A Guide to Jurisprudence, APT and CEJIL, 2008. 

Binder, Christina, Hofbauer, Jane A., Piovesan, Flavia, Steiner, Anna-Zoe, and Steiner, 

Elisabeth, editors. Social Rights in the Case Law of Regional Human Rights Monitoring 

Institutions: The European Court of Human Rights, the Inter-American Court of Human 

Rights and the African Commission on Human and Peoples’ Rights. NWV Neuer 

Wissenschaftlicher Verlag, Wien Graz, 2016. 

Brownlie, Ian. State Responsibility. System of the Law of Nations / Ian Brownlie. Oxford: 

Clarendon Press, Oxford University Press, 1983. 

Bassiouni, Cherif. International Criminal Law: International Enforcement. 3rd ed., 

Martinus Nijhoff Publishers, 2008. 

Cançado Trindade, A.A. International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium, 

Brill/Nijhoff, vol. 1, 2006. 

Crawford, James, ed. The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: 

Introduction, Text and Commentaries. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 

De Greiff, Pablo, ed. The Handbook of Reparations. Oxford: Oxford University Press, 

2006. 

du Plessis, Max, and Stephen Pete, eds. Repairing the Past?: International Perspectives on 

Reparations for Gross Human Rights Abuses. Series on Transitional Justice v. 1. 

Antwerpen: Intersentia, 2007. 

Erasmus, Gavin M. Compensation for Expropriation: A Comparative Study. Oxford: Jason 

Reese & United Kingdom National Committee of Comparative Law, 1990. 

Evans, Christine. The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed 

Conflict. Cambridge Studies in International and Comparative Law. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012. 

García Amador, F. V. The Changing Law of International Claims. New York: Oceana, 

1984. 

Gray, Christine D. Judicial Remedies in International Law. Oxford Monographs in 

International Law. Oxford: Clarendon Press, Oxford University Press, 1987. 

Grossman, Claudio, et al. International Law and Reparations: The Inter-American System. 

Clarity Press, Inc., 2018. 

Henckaerts, Jean-Marie and Doswald-Beck, Louise. Customary International 

Humanitarian Law: Rules, Cambridge, 3rd. ed., 2009. 

Hoogh, André de. Obligations Erga Omnes and International Crimes: A Theoretical 

Inquiry into the Implementation and Enforcement of the International Responsibility of 

States. The Hague: Kluwer Law International, 1996. 

Howard-Hassmann, Rhoda E., and Anthony P. Lombardo. Reparations to Africa. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008. 

http://civiliansinconflict.org/resources/pub/valuation-of-life


A/74/10 

GE.19-13883 478 

Larsson, Marie-Louise. The Law of Environmental Damage: Liability and Reparation. 

Stockholm Studies in Law v. 1. The Hague: Kluwer Law International, 1999. 

Lillich, Richard B., ed. International Law of State Responsibility for Injuries to Aliens. 

Virginia Legal Studies. Charlottesville: University Press of Virginia, 1983. 

Lillich, Richard B., Daniel Barstow Magraw, and David J. Bederman, eds. The Iran-United 

States Claims Tribunal: Its Contribution To the Law of State Responsibility. Irvington-on-

Hudson, N.Y: Transnational Publishers, 1998. 

Miller, Jon, and Rahul Kumar, eds. Reparations: Interdisciplinary Inquiries. Oxford: 

Oxford University Press, 2007. 

Nikièma, Suzy H. IISD Best Practices: Compensation for Expropriation. The International 

Institute for Sustainable Development, 2013. https://www.iisd.org/library/best-practice-

compensation-expropriation. 

Randelzhofer, Albrecht, and Christian Tomuschat, eds. State Responsibility and the 

Individual: Reparation in Instances of Grave Violations of Human Rights. The Hague: M. 

Nijhoff Publishers, 1999. 

Ratner, Steven R., Jason S. Abrams, and James L. Bischoff. Accountability for Human 

Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy. 3rd ed. Oxford: 

Oxford University Press, 2009. 

Sarkin-Hughes, Jeremy. Colonial Genocide and Reparations Claims in the 21st Century: 

The Socio-Legal Context of Claims Under International Law by the Herero Against 

Germany for Genocide in Namibia, 1904-1908. PSI Reports. Westport, Conn.: Praeger 

Security International, 2009. 

Shelton, Dinah. Remedies in International Human Rights Law. 3rd ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2015. 

Wolfrum, Reudiger., Christine. Langenfeld, Petra. Minnerop, and Germany. 

Umweltbundesamt. Environmental Liability in International Law: Towards a Coherent 

Conception. Berichte / Umweltbundesamt ; 2/05; Berichte (Germany. Umweltbundesamt) ; 

2005/2. Berlin: Erich Schmidt, 2005. 

  Chapters in Books 

Brownlie, Ian. to Robert. Jennings. “Remedies in the International Court of Justice,” in 

Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings, 

edited by Vaughan Lowe and Malgosia. Fitzmaurice, 557–66. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996. 

Cançado Trindade, A.A. “Genesis and Evolution of the State’s Duty to Provide Reparation 

for Damages to Rights Inherent to the Human Person.” L´homme et le droit. En hommage 

au Professeur Jean-François Flauss. Edited by E. Lambert Abdelgawad et al., Pédone, 

2014, 145–179. 

Prefácio. As Reparações às Vítimas no Tribunal Penal Internacional, by Thomaz F. S. de 

Araújo Santos, 2011, 9–16. 

“Rehabilitation of Victims: Reflections on Some Issues Raised in the Case Belgium versus 

Senegal (2013) Adjudicated by the International Court of Justice.” Curso de Derecho 

Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano - 2013, Secretaría 

General de la OEA, vol. XL, 2014, 85–151. 

Fleck, Dieter. to Knut Ipsen. “Individual and State Responsibility for Violations of Ius in 

Bello: An Imperfect Balance,” in International Humanitarian Law Facing New Challenges: 

Symposium in Honour of Knut Ipsen, edited by Wolff Heintschel von Heinegg and Volker 

Epping, 171–206. Berlin: Springer, 2007. 

Hein, L. “War Compensation: Claims Against the Japanese Government and Japanese 

Corporations for War Crimes,” in Politics and the Past: On Repairing Historical Injustices, 

edited by John Torpey, 127–48. World Social Change; World Social Change. Lanham, 

https://www.iisd.org/library/best-practice-compensation-expropriation
https://www.iisd.org/library/best-practice-compensation-expropriation


A/74/10 

479 GE.19-13883 

Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2003. Table of contents available at 

http://swbplus.bsz-bw.de/bsz104540893inh.htm. 

Hofmann, Rainer. “Can Victims of Human Rights Violations Claim Damages?” in A Wiser 

Century?: Judicial Dispute Settlement, Disarmament and the Laws of War 100 Years After 

the Second Hague Peace Conference, edited by Thomas Giegerich and Ursula E. Heinz, 

323–32. Berlin: Duncker & Humblot, 2009. 

Jennings, Robert Y. “The Proper Work and Purposes of the International Court of Justice.” 

In The International Court of Justice: Its Future Role After Fifty Years, edited by Sam 

Muller, D. Rai, and J. M. Thuránszky, 33–45. The Hague: M. Nijhoff, 1997. 

Lee, L.T., and Ronald St. J. Macdonald. “The Right of Victims of War to Compensation.” 

In Essays in Honor of Wang Tieya, 489–96. Dordrecht: M. Nijhoff Publishers, 1994. 

Nanopoulos, David. “La reconnaissance du bénéfice de l’indemnisation aux victimes de 

violations des droits de l’homme par la Cour internationale de Justice.” The Protection of 

Non-Combatants During Armed Conflict and Safeguarding the Rights of Victims in Post-

Conflict Society: Essays in Honour of the Life and Work of Joakim Dungel, edited by 

Philipp Ambach et al., Brill/Nijhoff, 2015, 428–54. 

  Articles 

Amezcua-Noriega, Octavio. “Reparation Principles Under International Law and Their 

Possible Application by the International Criminal Court: Some Reflections,” University of 

Essex Transnational Justice Network, Reparations Unit, Briefing Paper No. 1 (2011). 

Bank, Roland, and Elke Schwager. “Is There a Substantive Right to Compensation for 

Individual Victims of Armed Conflicts Against a State Under International Law?” German 

Yearbook of International Law 49 (2006): 367–412. 

Bassiouni, Cherif. “International Recognition of Victims’ Rights.” Human Rights Law 

Review 6 (2006): 231. 

Buxbaum, Richard M. “A Legal History of International Reparations.” Berkeley Journal of 

International Law 23, no. 2 (2005): 314–46. 

Cançado Trindade, A.A. “El Deber del Estado de Proveer Reparación por Daños a los 

Derechos Inherentes a la Persona Humana: Génesis, Evolución, Estado Actual y 

Perspectivas.” Derecho Internacional de los Derechos Humanos, fascículo 10 - n. especial, 

2013, 18–43. 

“Reminiscencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a Su 

Jurisprudencia en Materia de Reparaciones.” Revista de Derecho Vox Juris – Facultad de 

Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Vol. 21, 2001, 53–72. 

Crawford, James. “Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.” 

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, available at 

http://legal.un.org/avl/ha/rsiwa/rsiwa.html. 

de Zayas, Alfred. “The Principle of Reparation in International Law and the Armenian 

Genocide.” Genocide Prevention Now no. 8 (2011). http://www.ihgjlm.com/wp-

content/uploads/2016/01/PRINCIPLE-OF-REPARATION.pdf. 

Dolzer, Rudolf. “The Settlement of War-Related Claims: Does International Law 

Recognize a Victim’s Private Right of Action? Lessons After 1945.” Berkeley Journal of 

International Law 20, no. 1 (2002): 296–341. 

Gillard, Emanuela-Chiara. “Reparation for Violations of International Humanitarian Law,” 

85 International Rev. Red Cross, 529 (2003). 

Graefrath, Bernard. “Responsibility and Damages Caused: Relationship Between 

Responsibility and Damages.” Recueil Des Cours 185 (1984): 9–149. 

Hofmann, Rainer. “Compensation for Personal Damages Suffered During World War Ii.” 

The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford: Oxford University 

Press, 2013. Oxford. 

http://legal.un.org/avl/ha/rsiwa/rsiwa.html
http://www.ihgjlm.com/wp-content/uploads/2016/01/PRINCIPLE-OF-REPARATION.pdf
http://www.ihgjlm.com/wp-content/uploads/2016/01/PRINCIPLE-OF-REPARATION.pdf


A/74/10 

GE.19-13883 480 

“Compensation for Victims of War: Substantive Issues -- Do Victims of Armed Conflicts 

Have an Individual Right to Reparation?” International Law Association: Report of 

Conference 2006 (2006): 766–83. 

Kalshoven, Frits. “State Responsibility for Warlike Acts of the Armed Forces.” 

International and Comparative Law Quarterly 40, no. 4 (October 1991): 827–58. 

Keller, Linda M. “Seeking Justice at the International Criminal Court: Victim’s 

Reparations.” Thomas Jefferson Law Review 29, no. 2 (2007): 189–217. 

Klein, Natalie. “State Responsibility for International Humanitarian Law Violations and the 

Work of the Eritrea Ethiopia Claims Commission So Far,” 47 German Yearbook of 

International Law, 214 (2004). 

Menon, P.K. “The International Personality of Individuals in International Law: A 

Broadening of the Traditional Doctrine.” Journal of Transnational Law and Policy 1 

(1992): 151–82. 

Roht-Arriaza, Naomi. “Reparations Decisions and Dilemmas.” Hastings International and 

Comparative Law Review 27, no. 2 (2004): 157–219. 

Ronzitti, N. “Compensation for Violations of the Law of War and Individual Claims.” 

Italian Yearbook of International Law 2002 (2003): 39. 

Schwager, E. “The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflict.” Chinese 

Journal of International Law 4 (2005): 417–39. 

Shelton, Dinah L. “Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. 

United States) 43 ILM 581 (2004).” The American Journal of International Law 98, no. 3 

(2004): 559–66. doi:10.2307/3181646. 

“Reparations.” The Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford: Oxford 

University Press, 2015. Oxford. 

“Righting Wrongs: Reparations in the Articles on State Responsibility.” American Journal 

of International Law 96, no. 4 (October 2002): 833–56. 

Sveaass, Nora, et al. “Rehabilitation in Article 14 of the Convention Against Torture and 

Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment.” The International Lawyer 

51, no. 1 (2018): 1–24. 

Tomuschat, Christian. “Reparation for Victims of Grave Human Rights Violations.” Tulane 

Journal of International and Comparative Law 10 (2002): 157–84. 

Vagts, Detlev F., and Peter Murray. “Litigating the Nazi Labor Claims: The Path Not 

Taken.” Harvard International Law Journal 43, no. 2 (2002): 503–30. 

Wisenbaker, Jr., Reginald C. “Muslim Community Reparations.” Savannah Law Review 2 

(2015): 391–458. 

Wittich, Stephan. “Non-Material Damage and Monetary Reparation in International Law.” 

Finnish Yearbook of International Law 2004 (2004): 321–68. 

  Documents 

African Charter on Human and Peoples’ Rights, entered into force Jan. 25, 2005. 

African Commission on Human and Peoples’ Rights. “General Comment No. 4 on the 

African Charter on Human and Peoples’ Rights: The Right to Redress for Victims of 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Punishment or Treatment (Article 5),” 

February 23 to March 4, 2017. 

Agreement Between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia And 

the Government of the State of Eritrea, Article 5, United States Institute of Peace, Peace 

Agreements Digital Collection, available at 

https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/eritrea_

ethiopia_12122000.pdf. 

https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/eritrea_ethiopia_12122000.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace_agreements/eritrea_ethiopia_12122000.pdf


A/74/10 

481 GE.19-13883 

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-

Personnel Mines and on their Destruction, Art. 6.3, (Sept. 18, 1997). 

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and 

domestic violence, entered into force Jan. 8, 2014. 

ECOSOC Res 2005/35 “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 

Violations of International Humanitarian Law,” Commission on Human Rights Resolution 

2005/35, UN Doc. E/CN.4/RES/2005/35 (Apr. 19, 2005). 

European Convention on Human Rights, entered into force March 9, 1953. 

“General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina,” Dayton, initialled 

on 21 Nov. 1995 and Paris, signed on 14 Dec. 1995, Annex 7, Agreement on Refugees and 

Displaced Persons. 

Geneva Conventions of Aug. 12, 1949, Additional Protocol I (June 8, 1977). 

Guidelines and Measures for the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment in Africa (Robben Island Guidelines) (2002), 

available at http://www.achpr.org/mechanisms/cpta/robben-island-guidelines/. 

Hague Convention IV, Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land, 

(Oct. 18, 1907). 

Hague Convention XII, Convention Relative to the Creation of an International Prize Court, 

(Oct. 18, 1907). 

International Committee of the Red Cross. “Rules of Customary International Law,” Rule 

150 (2005), available at https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v1_rul_rule150. 

International Law Association, ‘Resolution No 2/2010 on Reparation for Victims of Armed 

Conflict’. http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1018 (2 February 2013). 

Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of the 

African Court on Human and Peoples’ Rights, entered into force Jan. 25, 2004. 

UNGA Res 60/147 ‘Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 

Violations of International Humanitarian Law’ (16 December 2005) GAOR 60th Session 

Supp 49 Vol 1, 354. 

“Draft Articles on Crimes Against Humanity, with commentaries,” A/72/10 (2017). 

“Draft Articles on Diplomatic Protection,” GAOR 58th Session, UN Doc. A/61/10, p. 16 

(2006). 

“Draft Articles on Diplomatic Protection, with commentaries,” Yearbook of the 

International Law Commission, 2006, vol. II, Part Two, UN Doc. 

A/CN.4/SER.A/2006/Add.1 (Part 2). 

http://www.achpr.org/mechanisms/cpta/robben-island-guidelines/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule150
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule150
http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1018
https://undocs.org/en/A/72/10
https://undocs.org/en/A/61/10
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/publications/yearbooks/english/ilc_2006_v2_p2.pdf&lang=EFSRAC

