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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/509/Add.1( بناء على تقرير اللجنة الثالثة[
 

املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة بشــأن احلــق يف االنتصــاف   - ٦٠/١٤٧
 حلقـــوق الــدويل واجلــرب لضــحايا االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون      

 اإلنسان واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل
 

 ، العامةاجلمعيةإن  
والعهــدين ، )١(، واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان املتحــدةاألمــم مبيثــاق إذ تسترشــد 

وغـري ذلـك مـن صـكوك حقـوق اإلنسـان ذات الصـلة،               ،  )٢(الدوليني اخلاصني حبقـوق اإلنسـان     
 ،)٣(وإعالن وبرنامج عمل فيينا

 االنتـهاكات اجلسـيمة      أمهية معاجلة مسألة سـبل االنتصـاف واجلـرب لضـحايا           وإذ تؤكد  
قــوق اإلنســان واالنتــهاكات اخلطــرية للقــانون اإلنســاين الــدويل، علــى حنــو   الــدويل حللقــانون ل

 منتظم وبطريقة شاملة على الصعيدين الوطين والدويل،
 بأن اجملتمع الدويل، بوفائه حبق الضحايا يف االسـتفادة مـن سـبل االنتصـاف                وإذ تسلم  

 ويعيـد تأكيـد    منـها واألجيـال البشـرية املقبلـة       الضـحايا والنـاجني   واجلرب، يظل متضامنا مع حمن      
 القانون الدويل يف هذا امليدان،

 إىل اعتماد املبادئ األساسية واملبـادئ التوجيهيـة بشـأن احلـق يف االنتصـاف                وإذ تشري  
قــوق اإلنســان واالنتــهاكات اخلطــرية حل الــدويل للقــانونواجلـرب لضــحايا االنتــهاكات اجلســيمة  

 املــؤرخ ٢٠٠٥/٣٥الــدويل مــن قبــل جلنــة حقــوق اإلنســان مبوجــب قرارهــا  ون اإلنســاينللقـان 

_______________ 
 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار  )١(
 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠القرار  )٢(
)٣( A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،. 
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ــان ١٩ ــن قبـــل )٤(٢٠٠٥أبريـــل /نيسـ ــاعي اجمللـــس ومـ ــادي واالجتمـ ــراره  االقتصـ مبوجـــب قـ
باعتمـاد   العامـة  اجلمعيـة  الـذي أوصـى اجمللـس فيـه        ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  ٢٥ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٠

 ،املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية
 املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشـأن احلـق يف االنتصـاف واجلـرب              تعتمد - ١ 

حلقـوق اإلنسـان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون          للقـانون الـدويل     لضحايا االنتهاكات اجلسيمة    
 اإلنساين الدويل املرفقة هبذا القرار؛

 اعتبارهـــا،  الـــدول بأخـــذ املبـــادئ األساســـية واملبـــادئ التوجيهيـــة يفتوصـــي - ٢ 
ســـيما  وبتشـــجيع احترامهـــا والتعريـــف هبـــا بـــني أعضـــاء اهليئـــات التنفيذيـــة يف احلكومـــة، وال

املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني والقوات العسكرية واألمنية، واهليئات التشـريعية، والقضـاء،       
جلمهـور  والضحايا وممثلوهم، واملدافعون عن حقوق اإلنسان واحملـامون، ووسـائط اإلعـالم، وا            

 عامة؛
ــام األمــني إىل تطلــب - ٣  ــادئ      الع ــة نشــر املب ــة لكفال أن يتخــذ اخلطــوات الالزم

األساســية واملبــادئ التوجيهيــة علــى أوســع نطــاق ممكــن جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة 
ــري          ــات غ ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــات واملنظم ــها إىل احلكوم ــها إحالت ــدة من ــائل ع بوس

 املتحــدة األمــمدمــاج املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة يف صــلب منشــور   احلكوميــة، وبإ
 .ة جمموعة الصكوك الدولي:حقوق اإلنساناملعنون 

 ٦٤اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول١٦

_______________ 
، )E/2005/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،       : انظر )٤(

 .الفصل الثاين، الفرع ألف
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 املرفق
جلـرب لضـحايا    املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيـة بشـأن احلـق يف االنتصـاف وا            

ــهاكات اجلســيمة ل  ــهاكات اخلطــرية    االنت ــدويل حلقــوق اإلنســان واالنت لقــانون ال
 للقانون اإلنساين الدويل

 الديباجة
 ، العامةاجلمعيةإن  
قـانون  ال إىل األحكام اليت تنص علـى احلـق يف االنتصـاف لضـحايا انتـهاكات                 إذ تشري  

  مــن٨ســيما املــادة  الو، والــواردة يف العديــد مــن الصــكوك الدوليــة،  الــدويل حلقــوق اإلنســان
ــوق اإلنســان   ــاملي حلق ــادة )١(اإلعــالن الع ــة     ٢، وامل ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــن العهــد ال  م

، )٥( من االتفاقية الدولية للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـري               ٦، واملادة   )٢(والسياسية
ــادة  ــية        ١٤وامل ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــة مناهضــة التع ــن اتفاقي  م

، والقـانون اإلنسـاين الـدويل       )٧( من اتفاقية حقوق الطفل    ٣٩، واملادة   )٦(إنسانية أو املهينة  الال أو
 ١٨واملؤرخـة    من اتفاقية الهاي املتعلقـة بقـوانني احلـرب الربيـة وأعرافهـا     ٣كما ورد يف املادة  

ــوبر /تشــرين األول ــة  (١٩٠٧أكت ــة الرابع ــادة )٨()االتفاقي ــن الربوتوكــول اإلضــايف   ٩١، وامل  م
، املتعلـق حبمايـة ضـحايا الرتاعـات         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢لحق باتفاقيات جنيف املؤرخة     امل

ــة   ــؤرخ و) الربوتوكــول األول(املســلحة الدولي ــران٨امل ــه / حزي ــان )٩(١٩٧٧يوني  ٦٨، واملادت
 ،)١٠( من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية٧٥ و

قـانون  النتصاف لضـحايا انتـهاكات       إىل األحكام اليت تنص على احلق يف اال        وإذ تشري  
 من امليثـاق األفريقـي      ٧سيما يف املادة     الوقوق اإلنسان الواردة يف اتفاقيات إقليمية،       الدويل حل 

_______________ 
 .، املرفق)٢٠ -د ( ألف ٢١٠٦قرار ال )٥(
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٦(
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد  )٧(
 ١٩٠٧ و ١٨٩٩اتفاقيــات وإعالنــات الهــاي لعــامي   صــندوق كــارنيغي للســلم الــدويل،  :انظــر )٨(
 .)١٩١٥نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفورد، (
 .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتم املتحدة، األم )٩(
الوثائق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضـني املعـين بإنشـاء حمكمـة جنائيـة دوليـة،                   )١٠(

منشـورات األمـم     ( الوثـائق اخلتاميـة    :، اجمللد األول  ١٩٩٨يوليه  / متوز ١٧ -يونيه  /  حزيران ١٥روما،  
 .، الفرع ألف)A.02.I.5بيع املتحدة، رقم امل
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، واملـادة   )١٢( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     ٢٥، واملادة   )١١(حلقوق اإلنسان والشعوب  
 ،)١٣(ية من اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساس١٣

 إىل إعـالن مبـادئ العـدل األساسـية املتعلقـة بضـحايا اإلجـرام والتعسـف يف                   وإذ تشري  
اســتعمال الســلطة الــذي انبثــق عــن مــداوالت مــؤمتر األمــم املتحــدة الســابع املعــين مبنــع اجلرميــة  

 الـذي   ١٩٨٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٤٠/٣٤ومعاملة اجملرمني، وقرار اجلمعية العامة    
 ت به اجلمعية النص الذي أوصى به املؤمتر،اعتمد

 املبادئ املبينة يف إعالن مبادئ العدل األساسـية املتعلقـة بضـحايا             وإذ تؤكد من جديد    
ــرام      اإلجــرام والتعســف يف اســتعمال الســلطة، مبــا فيهــا ضــرورة معاملــة الضــحايا برمحــة واحت

وضـرورة   وآليات االنتصـاف،     احتراما كامال يف الوصول إىل العدالة     كرامتهم، واحترام حقهم    
اإلسـراع  التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعـويض الضـحايا، إضـافة إىل               

 بإعمال قدر مناسب من احلقوق وسبل االنتصاف لفائدة الضحايا،
مبـادئ  ” يشترط وضع  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        أن وإذ تالحظ  

أو فيمـا خيصـهم، مبـا يف ذلـك رد احلقـوق             بـاجملين علـيهم     ألضـرار الـيت تلحـق       فيما يتعلـق جبـرب ا     
اجملـين  الدول األطراف بإنشاء صندوق استئماين لصاحل       مجعية  ، ويلزم   “والتعويض ورد االعتبار  

، وينـيط باحملكمـة     ولصاحل أسر اجملين عليهم   يف اختصاص احملكمة،    عليهم يف اجلرائم اليت تدخل      
ــة”مهمــة  ــيهم   أمــان امحاي ــة والنفســية وكرامتــهم وخصوصــيتهم  جملــين عل ، “وســالمتهم البدني

 ،“جراءات تراها احملكمة مناسبةإلاأي مرحلة من ” يف اجملين عليهموالسماح مبشاركة 
 أن املبـــادئ األساســـية واملبـــادئ التوجيهيـــة الـــيت تتضـــمنها هـــذه الوثيقـــة  وإذ تؤكـــد 

ق اإلنسان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون        قوالدويل حل قانون  لتستهدف االنتهاكات اجلسيمة ل   
 اإلنساين الدويل اليت تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشرية،

ــى  تشــددوإذ   ــواردة   أن عل ــة ال ــادئ التوجيهي ــادئ األساســية واملب ــة  املب يف هــذه الوثيق
ــق وإ         ال ــات وطرائ ــل حتــدد آلي ــدة، ب ــة جدي ــة أو حملي ــة دولي ــات قانوني ــرض التزام ــراءات تف ج

قـوق اإلنسـان والقـانون    الـدويل حل قـانون  الوأساليب تنفيذ االلتزامات القانونية القائمة يف إطار     
 اإلنساين الدويل اللذين يكمل أحدمها اآلخر بالرغم من اختالف معايريمها،

_______________ 
 .٢٦٣٦٣، الرقم ١٥٢٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١١(
 .١٧٩٥٥، الرقم ١١٤٤املرجع نفسه، اجمللد  )١٢(
 .٢٨٨٩، الرقم ٢١٣املرجع نفسه، اجمللد  )١٣(
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 إىل أن القــانون الــدويل يــنص علــى االلتـزام مبقاضــاة مــرتكيب بعــض اجلــرائم  وإذ تشـري  
لتزامات الدولية للدول ومتطلبات القـانون الـوطين أو كمـا هـو منصـوص عليـه       الدولية وفقا لال 

يف النظم األساسية اليت تطبقها اهليئات القضائية الدولية، وأن واجب املقاضاة يعزز االلتزامـات              
القانونيــة الدوليــة الــيت يــتعني تنفيــذها وفقــا للمتطلبــات واإلجــراءات القانونيــة الوطنيــة ويــدعم   

 مل،مفهوم التكا
 أن أشـكال االضـطهاد املعاصـرة، علـى الـرغم مـن كوهنـا موجهـة أساسـا                    وإذ تالحظ  

 ضد األفراد، فإهنا مع ذلك قد توجه أيضا ضد فئات من األشخاص تستهدف مجاعيا،
 بأن اجملتمع الدويل، بوفائه حبق الضحايا يف االسـتفادة مـن سـبل االنتصـاف                وإذ تسلم  

 ويعيـد تأكيـد    منـها واألجيـال البشـرية املقبلـة       يا والنـاجني  واجلرب، يظل متضامنا مع حمن الضـحا      
 املبادئ القانونية الدولية للمساءلة والعدل وسيادة القانون،

ــها   بــأن اجملتمــع الــدويل، باعتمــاده منظــورا يركــز علــى الضــحايا، يؤكــد     واقتناعــا من
الــدويل قــانون التضــامنه اإلنســاين مــع ضــحايا انتــهاكات القــانون الــدويل، مبــا فيهــا انتــهاكات  

تضــامنه مــع اإلنســانية عمومــا، وفقــا   فضــال عــنقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل،  حل
 للمبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية التالية،

 : املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية التاليةتعتمد 
 

اإلنسـان والقـانون    االلتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القـانون الـدويل حلقـوق             -أوال 
 اإلنساين الدويل

االلتــزام بــاحترام وضــمان احتــرام وإعمــال القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان والقــانون   - ١
 :اإلنساين الدويل كما هو منصوص عليه يف جمموعات القوانني ذات الصلة يستمد مما يلي

  فيها؛ااملعاهدات اليت تكون الدولة طرف )أ( 
 عريف؛القانون الدويل ال )ب( 
 .دولةلكل القانون احمللي  )ج( 

، كمـا يقتضـي     بعد، أن يكون قانوهنا احمللـي     ذلك   تكن قد فعلت  تضمن الدول، إن مل      - ٢
 : ما يلي القانونية الدولية وذلك عن طريقالتزاماهتامع متسقا  القانون الدويل،

ويل يف  قـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـد         معـايري القـانون الـدويل حل      إدماج   )أ( 
 ؛ة احملليةيف نظمها القانونياملعايري قوانينها احمللية أو تنفيذ هذه 
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مناسبة وفعالة واختـاذ تـدابري مناسـبة أخـرى          تشريعية وإدارية   اعتماد إجراءات    )ب( 
 تضمن الوصول الرتيه والفعال والسريع إىل العدالة؛

 ذلــك اجلــرب، ة ومالئمــة، مبــا يف وســريعة وفعالــةمناســبســبل انتصــاف إتاحــة  )ج( 
 ؛حسبما هو حمدد أدناه

ضــمان أن تــوفر قوانينــها احملليــة للضــحايا علــى األقــل نفــس مســتوى احلمايــة   )د( 
 .الذي تقتضيه التزاماهتا الدولية

 
 نطاق االلتزام -ثانيا 
قــوق اإلنســان والقــانون القــانون الــدويل حلااللتــزام بــاحترام وضــمان احتــرام وإعمــال  - ٣

 يشـمل أمـورا منـها       ما هو منصوص عليه يف جمموعات القوانني ذات الصلة        ، ك اإلنساين الدويل 
 :واجب الدولة

ملنـع  وغريها مـن التـدابري املالئمـة        واإلدارية املناسبة   لتشريعية  تتخذ التدابري ا  أن   )أ( 
 وقوع االنتهاكات؛

، اتإجـراء  تخـذ أن ت وبفعاليـة وسـرعة ودقـة ونزاهـة         حتقق يف االنتـهاكات     أن   )ب( 
 ؛ملزعومنيامرتكيب االنتهاكات تضاء، وفقا للقانون احمللي والدويل ضد عند االق
ن يـــدعي وقوعـــه ضـــحية النتـــهاك حقـــوق اإلنســـان أو القـــانون  تتـــيح ملـــأن  )ج( 

، كمـا هـو حمـدد       الوصـول إىل العدالـة علـى أسـاس املسـاواة وعلـى حنـو فعـال                اإلنساين إمكانية   
  االنتهاك؛، بغض النظر عمن يكون املسؤول النهائي عنأدناه

 .أن تـوفر للضحايا سبل انتصاف فعالة، تشمل اجلرب حسبما هو حمدد أدناه )د( 
 

االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطـرية للقـانون             -ثالثا 
 الدويل اإلنساين الدويل اليت تشكل جرائم مبوجب القانون

انون الـــدويل حلقـــوق اإلنســـان واالنتـــهاكات يف حـــاالت االنتـــهاكات اجلســـيمة للقـــ - ٤
اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل اليت تشكل جرائم مبوجب القـانون الـدويل، يقـع علـى الـدول                  
واجب التحقيق فيها وواجب حماكمة األشخاص الـذين يـزعم أهنـم ارتكبـوا هـذه االنتـهاكات                  

ويف هـذه  .  يف حـال إدانتـهم  يف حال توفر أدلـة كافيـة ضـدهم، وواجـب إنـزال العقوبـة باجلنـاة        
احلاالت أيضا، ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها، وفقا للقـانون الـدويل، وأن تسـاعد اهليئـات                   

 .القضائية الدولية املختصة يف التحقيق يف هذه االنتهاكات ومقاضاة مرتكبيها
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 بـذلك   وحتقيقا هلذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهـدة واجبـة التطبيـق أو يقضـي                - ٥
التزام آخر مبوجب القانون الدويل، تدرج الدول أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطـاق قوانينـها                

وعالوة على ذلك، وحيثما تنص على ذلـك معاهـدة          . احمللية تنص على الوالية القضائية العاملية     
 للـدول أن    من املعاهدات الواجبة التطبيق أو التزام آخر من االلتزامات القانونية الدولية، ينبغـي            

تسلم أو تسهل تسليم اجملرمني لدول أخرى أو هليئـات قضـائية دوليـة مناسـبة وتقـدم املسـاعدة                    
ــة       ــة، مبــا فيهــا مســاعدة ومحاي ــة الدولي القضــائية وغريهــا مــن أشــكال التعــاون يف حتقيــق العدال
ــا بالشــروط        ــوق اإلنســان ورهن ــة حلق ــة الدولي ــايري القانوني ــق واملع ــا يتف  الضــحايا والشــهود، مب
القانونية الدولية كتلك املتصلة حبظر التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                    

 .الالإنسانية أو املهينة أو
 

 قوانني التقادم -رابعا 
ال تنطبق قـوانني التقـادم علـى االنتـهاكات اجلسـيمة للقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان                     - ٦

لدويل اليت تشكل جرائم مبوجب القانون الـدويل، مـىت          واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين ا    
 .نصت على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو مىت ورد ذلك يف التزامات قانونية دولية أخرى

وينبغي لقوانني التقادم احملليـة أال تكـون تقييديـة دون مـربر فيمـا يتعلـق بـأنواع أخـرى                - ٧
دويل، مبا فيها احلـدود الزمنيـة املطبقـة علـى     من االنتهاكات ال تشكل جرائم مبوجب القانون ال      

 .الدعاوى املدنية وغريها من اإلجراءات
 

ضــحايا االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان واالنتــهاكات         -خامسا 
 اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

انوا ألغراض هـذه الوثيقـة، الضـحايا هـم األشـخاص الـذين حلـق هبـم ضـرر، أفـرادا كـ                 - ٨
مجاعــات، مبــا يف ذلــك الضــرر البــدين أو العقلــي أو املعانــاة النفســية أو اخلســارة االقتصــادية  أو
احلرمان بدرجة كبرية من التمتع حبقوقهم األساسية، وذلك من خالل عمـل أو امتنـاع عـن                  أو

قــوق اإلنســان، أو انتــهاكا خطــريا للقــانون  حللقــانون الــدويل لعمــل يشــكل انتــهاكا جســيما  
 أيضـا أفـراد     “ضحية”وعند االقتضاء، ووفقا للقانون احمللي، يشمل مصطلح        . اين الدويل اإلنس

ــاء        ــذين حلــق هبــم ضــرر أثن ــهم الضــحية املباشــرة، واألشــخاص ال األســرة املباشــرة أو مــن تعيل
 .تدخلهم ملساعدة الضحايا املعرضني للخطر أو ملنع تعرضهم للخطر

ــرب الشــخص ضــحية بصــرف النظــر عمــا إذا    - ٩ ــى مرتكــب    يعت ــد مت التعــرف عل  كــان ق
ــني         ــة األســرية ب ــه أم ال، وبصــرف النظــر عــن العالق ــه أو مقاضــاته أو إدانت ــهاك أو اعتقال االنت

 .مرتكب االنتهاك والضحية
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 معاملة الضحايا -سادسا 

ــة الضــحايا   - ١٠ ــة ينبغــي معامل ــرام حقــوق اإلنســان    معامل إنســانية وصــون كرامتــهم واحت
ــية       ــة والنفسـ ــالمتهم البدنيـ ــهم وسـ ــل أمنـ ــة تكفـ ــدابري مالئمـ ــاذ تـ ــذلك اختـ ــم، وكـ ــة هبـ اخلاصـ

وينبغـي أن تكفـل الدولــة اشـتمال قوانينــها    . ضـمان ذلـك ألســرهم   فضـال عــن وخصوصـيتهم،  
أو صـدمة   الداخلية، قدر اإلمكان، علـى أحكـام تفـرض أن حتظـى كـل ضـحية تتعـرض لعنـف                     

باهتمــام خــاص ورعايــة خاصــة، للحيلولــة دون تعرضــها للصــدمات جمــددا أثنــاء مــا يتخــذ مــن 
 .إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق العدالة وجرب الضرر

 
 حق الضحية يف سبل االنتصاف -سابعا 
قوق اإلنسـان   حللقانون الدويل   لتتضمن سبل االنتصاف املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة        - ١١
نتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا ملا يـنص عليـه                واال

 :القانون الدويل
 الوصول إىل العدالة على حنو متساو وفعال؛ )أ( 
 جرب ما حلق بالضحية من ضرر على حنو مناسب وفعال وفوري؛ )ب( 
 .كات وآليات جرب الضررالوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتها )ج( 

 
 الوصول إىل العدالة -ثامنا 
قوق اإلنسـان أو انتـهاك خطـري    حلقانون الدويل ليتعني أن يتاح لضحية انتهاك جسيم ل      - ١٢

للقانون اإلنساين الدويل الوصول على حنو متساو إىل أحـد سـبل االنتصـاف القضـائية الفعالـة،                  
بل االنتصاف األخرى املتاحـة للضـحية الوصـول         وتشمل س . وفقا ملا ينص عليه القانون الدويل     

اآلليات والطرائق واإلجراءات اليت يضـطلع      فضال عن   إىل اهليئات اإلدارية وغريها من اهليئات،       
ويــتعني أن تــنعكس يف القــوانني احملليــة االلتزامــات الناشــئة عــن . بتنفيــذها وفقــا للقــانون احمللــي

وحتقيقـا هلـذه   . العدالة ويف إجراءات عادلة ونزيهـة القانون الدويل لضمان احلق يف الوصول إىل   
 :الغاية، ينبغي للدول أن تقوم مبا يلي

 ســبل االنتصــاف املتاحــة، عــن طريــق آليــات عامــة مجيــعنشــر معلومــات عــن  )أ( 
قـوق اإلنسـان واالنتـهاكات اخلطـرية     حللقـانون الـدويل   لوخاصة، بشـأن االنتـهاكات اجلسـيمة     

 للقانون اإلنساين الدويل؛
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اختــاذ تــدابري ترمــي إىل التقليــل مــن مضــايقة الضــحايا وممثلــيهم إىل أدىن حــد     )ب( 
ومحايتهم، حسب االقتضاء، من التدخل غري املشروع يف خصوصياهتم وضـمان سـالمتهم مـن               

ضـمان سـالمة أسـرهم ومـن يشـهد لصـاحلهم قبـل وأثنـاء وبعـد          فضال عـن  الترهيب واالنتقام،   
  أو غريها من اإلجراءات اليت تؤثر يف مصلحة الضحايا؛اإلجراءات القضائية أو اإلدارية

 تقدمي املساعدة املالئمة للضحايا الذين يسعون إىل الوصول إىل العدالة؛ )ج( 
إتاحة مجيع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصـلية املناسـبة لضـمان متكـني              )د( 

 االنتــهاكات اجلســيمة الضــحايا مــن ممارســة حقــوقهم يف احلصــول علــى ســبل انتصــاف بشــأن 
 .قوق اإلنسان أو االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويلحللقانون الدويل ل

وينبغي للدول، باإلضافة إىل توفريها سبال لوصـول األفـراد إىل العدالـة، أن تسـعى إىل                  - ١٣
وضع إجراءات تفسـح اجملـال أمـام مجاعـات مـن الضـحايا لتقـدمي شـكاوى بشـأن جـرب الضـرر                     

 .احلصول على تعويضات، حسب االقتضاءو
وال بــد مــن أن تشــمل ســبل االنتصــاف املناســبة والفعالــة والفوريــة ضــد االنتــهاكات    - ١٤

 مجيـع قوق اإلنسان أو االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل         حلقانون الدويل   لاجلسيمة ل 
ا الشـخص مبركـز قـانوين، وينبغـي     العمليات الدولية املتاحـة واملالئمـة الـيت ميكـن أن يتمتـع فيهـ       

 .متس بأي سبل انتصاف حملية أخرى أال
 

 جرب ما يتكبد من ضرر -تاسعا 
ــة مــن خــالل معاجلــة        - ١٥ ــز العدال الغــرض مــن اجلــرب الكــايف والفعــال والفــوري هــو تعزي

قوق اإلنسان أو االنتهاكات اخلطرية للقـانون اإلنسـاين         حللقانون الدويل   لاالنتهاكات اجلسيمة   
وتـوفر  . وينبغي للجرب أن يكون متناسبا مع فداحة االنتهاكات واألضرار املترتبة عليهـا    . لدويلا

الدولة، وفقا لقوانينها احمللية والتزاماهتا القانونية الدولية، اجلرب لضحايا ما تقوم به أو متتنـع عنـه                 
رية قــوق اإلنســان وانتــهاكات خطــ حللقــانون الــدويل لمــن أفعــال تشــكل انتــهاكات جســيمة   

ويف احلــاالت الــيت يعتــرب فيهــا شــخص مــا، أو شخصــية اعتباريــة،    . للقــانون اإلنســاين الــدويل 
كيان آخر مطالبا جبرب أحد الضـحايا، ينبغـي أن يـوفر الطـرف املسـؤول عـن االنتـهاك جـربا                أو

 .للضحية، أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعال اجلرب للضحية
وضــع بــرامج وطنيــة تعــىن بــاجلرب واملســاعدات األخــرى   ينبغــي للــدول أن تســعى إىل   - ١٦

 ا عــن االنتــهاك علــى الوفــاء بالتزاماهتــة املســؤولاألطــرافاملقدمــة للضــحايا، حتســبا لعــدم قــدرة 
 . يف ذلكاعدم رغبته أو
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وتقـوم الـدول، فيمـا يتعلـق بالشـكاوى املقدمـة مـن الضـحايا، بتنفيـذ أحكامهـا احملليـة             - ١٧
فــراد أو الكيانــات املســؤولة عــن األضــرار املتكبــدة، وتســعى إىل تنفيــذ   املتعلقــة بــاجلرب ضــد األ

األحكام القانونية األجنبيـة السـارية املتعلقـة بـاجلرب وفقـا للقـوانني احملليـة وااللتزامـات القانونيـة                    
توفر الدول يف إطـار قوانينـها احملليـة آليـات فعالـة لتنفيـذ               ينبغي أن   وحتقيقا هلذه الغاية،    . الدولية
 .كام املتعلقة باجلرباألح
ووفقا للقانون احمللي والقانون الدويل، ومع أخذ الظروف الفرديـة يف االعتبـار، ينبغـي                - ١٨

قـوق اإلنسـان واالنتـهاكات اخلطـرية        حللقـانون الـدويل     لأن توفر لضحايا االنتهاكات اجلسيمة      
 وظـروف كـل     للقانون اإلنساين الدويل، حسـب االقتضـاء ومبـا يتناسـب مـع جسـامة االنتـهاك                

الـرد  : ٢٣ إىل ١٩املبـادئ مـن     وفـق مـا تـنص عليـه         حالة، أشكال اجلـرب التـام والفعـال التاليـة،           
 .والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار

ــرد - ١٩ ــوع        ال ــل وق ــد الضــحية إىل وضــعها األصــلي قب ــك، أن يعي ــي، مــىت أمكــن ذل  ينبغ
قوق اإلنسان أو االنتهاكات اخلطرية للقـانون اإلنسـاين         حلقانون الدويل   للاالنتهاكات اجلسيمة   

اسـترداد احلريـة، والتمتـع حبقـوق اإلنسـان،          : ، حسب االقتضاء، مـا يلـي      الردويتضمن  . الدويل
واسترداد اهلوية، واحلياة األسرية واملواطنة، وعودة املـرء إىل مكـان إقامتـه، واسـترداد الوظيفـة،        

 .وإعادة املمتلكات
ــ - ٢٠  عـــن أي ضـــرر ميكـــن تقييمـــه اقتصـــاديا، حســـب االقتضـــاء  التعـــويضع وينبغـــي دفـ
يتناسب مع جسامة االنتهاك وظـروف كـل حالـة، ويكـون نامجـا عـن انتـهاكات جسـيمة                     ومبا
قــوق اإلنســان واالنتــهاكات اخلطــرية للقــانون اإلنســاين الــدويل، مــن قبيــل   حللقــانون الــدويل ل
 :يلي ما

 الضرر البدين أو العقلي؛ )أ( 
 فرص الضائعة، مبا فيها فرص العمل والتعليم واملنافع االجتماعية؛ال )ب( 
 األضرار املادية وخسائر اإليرادات، مبا فيها خسائر اإليرادات احملتملة؛ )ج( 
 الضرر املعنوي؛ )د( 
ــة     )ـ ه(  ــاعدة اخلـــرباء واألدويـ ــة أو مسـ ــاعدة القانونيـ ــة علـــى املسـ ــاليف املترتبـ التكـ

 .واالجتماعيةواخلدمات الطبية والنفسية 
اخلـدمات القانونيـة    فضال عن    أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية        إلعادة التأهيل  وينبغي - ٢١

 .واالجتماعية
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 :، كلما أمكن، أيا من األمور التالية أو كلها الترضيةوينبغي أن تتضمن - ٢٢
 اختاذ تدابري فعالة لوقف االنتهاكات املستمرة؛ )أ( 
يســبب علــى أال والكشــف الكامــل والعلـين عــن احلقيقـة   التحقـق مــن الوقـائع    )ب( 

ــدهــذا الكشــف   ــد لســالمة  املزي ــارب الضــحية أو أو مصــاحل  مــن األذى أو التهدي الضــحية أق
 ؛األشخاص الذين تدخلوا ملساعدة الضحية أو ملنع وقوع املزيد من االنتهاكات الشهود أو أو

 ،جثـث الـذين قتلـوا     ني و مكان املفقودين وهوية األطفال املخطـوف     البحث عن    )ج( 
لرغبــات الضــحايا دفنــها وفقــا إعــادة  وتــها علــى هويوالتعــرفاجلثــث اســتعادة واملســاعدة يف 

 للممارسات الثقافية لألسر واجملتمعات؛الصرحية أو املفترضة، أو وفقا 
الضـحية  وحقـوق    والسـمعة    الكرامة يعيد إعالن رمسي أو قرار قضائي    إصدار   )د( 

 صلة وثيقة؛هبا م ألشخاص الذين تربطهاو
 ، مبا يف ذلك االعتراف بالوقائع وقبول املسؤولية؛ علينتقدمي اعتذار )ـ ه( 
  قضائية وإدارية على األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات؛عقوباتفرض  )و( 
 لضحايا وتكرميهم؛إحياء ذكرى ا )ز( 
ــيم يف جمــال   تضــمني  )ح(  ــدريب والتعل ــواد الت ــانون الم ــدويل ق نســان قــوق اإلحلال

 . ملا وقع من انتهاكاتا دقيقا وصف، على مجيع املستويات،والقانون اإلنساين الدويل
، كلمــا أمكــن، أيــا مــن التــدابري التاليــة الــيت عــدم التكــرار ضــماناتوينبغــي أن تشــمل  - ٢٣

 : ستسهم أيضا يف الوقاية، أو مجيع هذه التدابري
 وقوات األمن؛لحة املسرقابة مدنية فعالة على القوات فرض ان ضم )أ( 
ضمان التزام مجيع اإلجراءات املدنية والعسـكرية باملعـايري الدوليـة للمحاكمـة              )ب( 

 زاهة؛ـحسب األصول واإلنصاف والن
 ؛ئيةالقضاالسلطة تعزيز استقالل  )ج( 
ــة األشــخاص العــاملني يف    )د(  وســائط  ووالطبيــة والصــحية  يــةهــن القانوناملمحاي

  واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ات الصلة،اإلعالم وغريها من املهن ذ
 والقــانون اإلنســاين الــدويل جلميــع  يف ميــدان حقــوق اإلنســانالتثقيــف  تــوفري )ـ ه( 

القـوات املسـلحة    فضـال عـن     قطاعات اجملتمع، والتدريب للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني،            
 ؛األولوية وعلى أساس مستمروذلك على سبيل ، وقوات األمن
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وظفــون املكلفــون بإنفــاذ   ومنــهم امل علــى التــزام مــوظفي الدولــة،   شــجيع تال )و( 
النفسـية واالجتماعيـة واألفـراد       الطبية و  السجون ووسائط اإلعالم واخلدمات   موظفو   و القوانني
األخالقيـة،  واملعـايري  دونات قواعـد السـلوك    مبـ  ،االقتصـادية املؤسسـات   فضال عن   ،  نوالعسكري

 ؛سيما املعايري الدولية الو
 استحداث آليات ملنع ورصد الرتاعات االجتماعية وإجياد حلول هلا؛ )ز( 
لقـانون  لمراجعة وإصالح القوانني اليت تسهم يف وقوع االنتـهاكات اجلسـيمة             )ح( 
قوق اإلنسـان واالنتـهاكات اخلطـرية للقـانون اإلنسـاين الـدويل أو تفسـح اجملـال أمـام                    الدويل حل 

 .وقوع هذه االنتهاكات
 

 ول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات اجلربالوص -عاشرا 
سـيما ضـحايا االنتـهاكات       ينبغي للدول أن تنشئ وسائل إلعالم عامـة اجلمهـور، وال           - ٢٤

قــوق اإلنســان واالنتــهاكات اخلطــرية للقــانون اإلنســاين الــدويل،    حلقــانون الــدويل لاجلســيمة ل
 ميــع هــذه املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة وجب بــاحلقوق وســبل االنتصــاف الــيت تتناوهلــا 

اخلدمات القانونية والطبية والنفسـية واالجتماعيـة واإلداريـة املتاحـة وسـائر اخلـدمات األخـرى                 
وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يتمتـع الضـحايا وممثلـوهم        . اليت جيـوز للضـحايا احلصـول عليهـا     

 اليت أدت إىل تعرضهم لـألذى وعـن األسـباب           باحلق يف التماس وتلقي املعلومات عن األسباب      
قوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطـرية     حللقانون الدويل   لوالظروف املتعلقة باالنتهاكات اجلسيمة     

 .للقانون اإلنساين الدويل ومعرفة احلقيقة فيما خيص هذه االنتهاكات
 

  عدم التمييز-حادي عشر 
ألساسـية واملبـادئ التوجيهيـة مـتفقني مـع         جيب أن يكون تطبيق وتفسري هـذه املبـادئ ا          - ٢٥
قـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل، وأن يتمـا دون متييـز مـن أي نـوع             حلقانون الدويل   ال
 .ألي سبب، دون استثناء أو
 

 عدم التقييد -ثاين عشر 
ال ينبغي تفسري أي شيء من هذه املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيـة علـى أنـه يقيـد               - ٢٦
ويفهـم، علـى وجـه      . حيد من أية حقوق أو التزامات ناشئة مبوجب القانون احمللي أو الدويل           أو  

 انتـهاكات  مجيـع اخلصوص، أن هذه املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهيـة ال ختـل حبـق ضـحايا                
ويفهـم كـذلك    . قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب       حلقانون الدويل   ال

 .ملبادئ العامة واملبادئ التوجيهية ال ختل بالقواعد اخلاصة للقانون الدويلأن هذه ا
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  حقوق اآلخرين-ثالث عشر 

ال تتضمن هذه الوثيقة أي شـيء مـن شـأنه أن يفسـر علـى أنـه يقيـد حقـوق اآلخـرين                         - ٢٧
ســـيما حـــق املتـــهم يف االســـتفادة مـــن املعـــايري الواجبـــة التطبيـــق  احملميـــة دوليـــا أو وطنيـــا، وال
 .للمحاكمة حسب األصول


