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 حقوق اإلنسانة نجل
 الدورة احلادية والستون

  من جدول األعال املؤقت١١البند 

 احلقوق املدنية والسياسية

 احلق يف االنتصاف واجلرب لضحايا انتهاكات حقوق قانون اإلنسان الدويل
 والقانون اإلنساين الدويل

 مذكرة من إعداد املفوض السامي حلقوق اإلنسان

، إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعقد، يف           ٢٠٠٤/٣٤طلبـت اللجنة، يف قرارها       
حدود املوارد املتاحة وبالتعاون مع احلكومات اليت يهمها األمر، اجتماعاً استشارياً ثالثاً لكافة املهتمني من الدول        

 لدى اجمللس االقتصادي    األعضـاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري          
للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية األساسية املتعلقة حبق ضحايا انتهاكات         "واالجتماعي، لوضع الصيغة النهائية     

، والنظر، عند االقتضاء، يف اخليارات  "قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب         
 .بادئ العامة واملبادئ التوجيهيةاملتعلقة باعتماد هذه امل

 من القرار، إىل املفوضة السامية أن حتيل إىل اللجنة يف دورهتا احلادية             ٦كمـا طلبت اللجنة، يف الفقرة        
 .والستني حمصلة العملية االستشارية، لتنظر فيها اللجنة

قوق اإلنسان تقرير  حةتتشرف املفوضة السامية حلقوق اإلنسـان بأن حتيل إىل جلن وبـناء عـلى ذلك،       
 .عن االجتماع االستشاري الثالث) شيلي( املقرر أليهاندرو ساليناس -الرئيس 
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املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية األساسية     "تقريـر االجتماع االستشاري الثالث خبصوص       
املـتعلقة حبـق ضحايا انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف              

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول٢٩جنيف،  ("نتصاف واجلرباال

 )شيلي(الرئيس ـ املقرر أليهاندرو ساليناس 

 ملخص

، عقدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع حكومة         ٢٠٠٣/٣٤عمـالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان       
 الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري        شـيلي، االجـتماع االستشاري الثالث لكافة املهتمني من        

للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية األساسية املتعلقة حبق ضحايا انتهاكات قانون حقوق           "احلكومية، لوضع الصيغة النهائية     
املبادئ العامة واملبادئ    "يشار إليها يف ما بعد ب       " (اإلنسـان الـدويل والقانـون اإلنساين الدويل يف االنتصـاف واجلرب         

 .، والنظر، عند االقتضاء، يف اخليارات املتعلقة باعتماد هذه املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية")التوجيهية

وقدم السيد ثيو فان بوفان، أحد املكلفني بوضع        ). شيلي(أليهاندرو ساليناس   ورأس االجـتماع السيد      
كما استفاد االجتماع   . وجيهات من واقع خربته خالل االجتماع االستشاري      املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية، ت    

 . من املشاركة الواسعة للدول األعضاء، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية

ونظـر املشـاركون يف االجتماع االستشاري يف النسخة املنقحة من املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية                
وجرت خالل االجتماع قراءة النص     .  وقدموا تعليقات عامة وحمددة على النص      ٢٠٠٤ أغسطس/ آب ٥املؤرخة  

 املقرر والعديد من املشاركني أمر متابعة االجتماع        -وعقب ذلك، ناقش الرئيس     . املـنقح مرتني املبدأ تلو اآلخر     
لتوجيهية املنقحة املؤرخة    املقرر مشروع املبادئ العامة واملبادئ ا      -وبنهاية االجتماع، وزع الرئيس     . االستشاري

 . ، اليت وضعت يف االعتبار التعليقات اليت أبداها املشاركون خالل القراءتني٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١

 املقرر توصياته بشأن متابعة االجتماع      -وبناًء على املناقشات اليت جرت خالل االجتماع، قدم الرئيس           
 : االستشاري الثالث على النحو التايل

 بغية إدراج عدد    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١قح مشروع املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املؤرخة        ُن 
 املقرر أن الوثيقة باتت مكتملة، نظراً -واعترب الرئيس . من املقترحات املقدمة خالل االجتماع االستشاري الثالث

وهو .  عاماً من العمل على صياغة النص      ١٥إىل أهنـا تعكس ثالث جوالت من االجتماعات االستشارية وقرابة           
 قد أُجنزت بالفراغ    ٢٠٠٤/٣٤يعتقد هلذا السبب أن الوالية اليت منحتها مفوضية حقوق اإلنسان مبوجب قرارها             

وُحثت الوفود على دراسة املبادئ العامة . مـن وضـع الصيغة النهائية ملشروع املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية          
 املقرر أنه يعتزم تنظيم مشاورة   -وأعلن الرئيس   . ية املنقحة والتشاور مع عواصمها بشأن الوثيقة      واملبادئ التوجيه 

غري رمسية إضافية ملدة نصف يوم قبل الدورة املقبلة للجنة حقوق اإلنسان، وذلك ملناقشة األفكار عن كيفية العمل 
 .ملؤمتراتوسيحدد تاريخ هذه املشاورات رهناً بتوفر خدمات ا. ٢٠٠٥خالل عام 
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 احملتويات

 الصفحة الفقـرات 

 ٤ ٥-١ ................................................................................مقدمة

 ٥ ٥٧-٦ ............................................... املقرر�مالحظات الرئيس  -أوالً 

 ٥ ١٢-٧ ................................................مالحظات عامة -ألف  
 ٥ ١٧-١٣ .......................................مالحظات على الديباجة -باء  
 ٦ ٥٧-١٨ ..................................مالحظات بشأن مبادئ حمددة -جيم  

 ١٣ ٥٨ ..شاري الثالث املقرر خبصوص متابعة االجتماع االست�توصيات الرئيس  -ثانياً 

 املرافق

 املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية األساسية املتعلقة حبق ضحايـا االنتهاكات اجلسيمة -األول 
 لقانون حقوق اإلنسـان الدويل واالنتهاكـات اخلطرية للقانـون اإلنساين الدويل يف 
 ١٤ ...........................)٢٠٠٤أكتوبر /نقحت يف تشرين األول(االنتصاف واجلرب  

 ٢٣ ..........................................................................AGENDA - الثاين

 ٢٤ ........................................................LIST OF PARTICIPANTS -الثالث 
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 مقدمة

أكتوبر / تشرين الثاين  ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩عقدت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خالل الفترة من          -١
للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية األساسية     " االجـتماع االستشـاري الثالث بغية وضع النص النهائي           ٢٠٠٤
يشار " (ة حبق ضحايا انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب           املتعلق

والنظر، عند االقتضاء، يف اخليارات املتعلقة باعتماد هذه        ") املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية   "إلـيها يف ما بعد ب         
االجتماع االستشاري الثالث الذي    ) شيلي(ليهاندرو ساليناس   ورأس السيد أ  . املـبادئ العامة واملبادئ التوجيهية    

، واستفاد االجتماع من التوجيهات القائمة على اخلربة اليت         ٢٠٠٤/٣٤ُعقـد عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان        
وشارك يف االجتماع   . قدمهـا السـيد ثـيو فـان بوفن، أحد املكلفني بوضع املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية               

وترد يف املرفق   .  من الدول األعضاء، ومنظمتني دوليتني، وتسع منظمات غري حكومية         ٥١اري ممثلون عن    االستش
 . الثالث قائمة بأمساء اجلهات املشاركة

 ٥واستند االجتماع االستشاري كأساس لعمله، إىل الصيغة املنقحة للمبادئ واخلطوط التوجيهية املؤرخة  -٢
 بالتشاور مع خبريين مستقلني مها      ٢٠٠٤/٣٤ املقرر طبقا للقرار     -ئيس  ، اليت أعدها الر   ٢٠٠٤أغسـطس   /آب

 التعليقات  عوخالل إعداد الصيغة املنقحة، أُخذت بعني االعتبار مجي       . السيد ثيو فان بوفان والسيد شريف بسيوين      
 . احلكوميةواألسئلة واالقتراحات اليت أثارهتا حىت اليوم الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملنظمات غري

وعقب انتخاب  . وافتـتح االجتماع رئيس فرع البحوث واحلق يف التنمية التابع ملفوضية حقوق اإلنسان             -٣
وبدأ باالستماع إىل التعليقات العامة وقراءة النص       ) املرفق الثاين ( املقرر، أقر االجتماع جدول األعمال       -الرئيس  

 . املنقح مرتني املبدأ تلو اآلخر

، ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١د مشروع املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املنقحة املؤرخ         وخالل إعدا  -٤
كما أجرى الرئيس واخلرباء . أُخذت بعني االعتبار التعليقات اخلطية والشفهية الواردة من املشاركني يف االجتماع          

 الرئيس وخمتلف املشاركني أمر     وعقب ذلك، ناقش  . مشـاورات مع العديد من الوفود بغرض حتقيق توافق اآلراء         
 .متابعة االجتماع االستشاري

ويتضمن هذا التقرير املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان واملتعلق باحملصلة النهائية لالجتماع االستشاري الثاين  -٥
الصيغة ) ج(توصيات الرئيس خبصوص متابعة االجتماع االستشاري الثالث؛ و       ) ب(مالحظـات الرئـيس؛ و    ) أ(

 ).املرفق األول (٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١حة للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية، املؤرخة املنق
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  املقرر- مالحظات الرئيس -أوالً 

وليس الغرض  . قدم الرئيس العديد من املالحظات باالستناد إىل املناقشات اليت جرت أثناء االجتماع االستشاري             -٦
 .أو حصرية، بل أن تكون جمرد خالصة ألهم القضايا اليت عوجلت أثناء االجتماعمن هذه املالحظات أن تكون جامعة 

  مالحظات عامة-ألف 

 عاماً،  ١٥لقـد استفادت املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية فائدة كبرية من العمل الذي امتد ألكثر من                 -٧
وأُدخلت على النص املنقح حتسينات . لثالثةومن العملية االستشارية الواسعة اليت يسرهتا االجتماعات االستشارية ا

كبرية بفضل املعلومات املفيدة اليت وردت من احلكومات، واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية، فضالً عن 
 .جهود التنقيح املتواصلة واملساعدة املقدمة من اخلرباء

ملها يف االستجابة للوالية اليت منحتها جلنة وأعرب العديد من الوفود عن دعمها العام للنص املنقح، وعن أ -٨
 .حقوق اإلنسان، ويف أن تعتمد اللجنة املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية يف دورهتا احلادية والستني

وقـد صـيغت املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية كي تعكس منظورا يقوم على مراعاة الضحية، وُوضع                 -٩
وذكَّرت الوفود بأن هذه الوثيقة ستكون أداة عملية نافعة للدول          . ايا وحقوقهم منهجها وفقاً الحتياجات الضح   

 .والضحايا على حد سواء

ومل ُتدخـل املـبادئ العامة واملبادئ التوجيهية أي مبادئ جديدة يف القانون الدويل، بل عززت وبّينت                  -١٠
وُشّدد على أن املبادئ العامة واملبادئ      . دويلوعّبرت الوثيقة عن املعايري الدنيا للقانون ال      . االلـتزامات القائمـة   

 . التوجيهية ال ينبغي أن تكون، بأي حال من األحوال، دون متطلبات املعايري القانونية الدولية القائمة

وصـيغ نص الوثيقة على حنو يعكس هذا الواقع، وبناء عليه، مل يستخدم أسلوب اإللزام إال حيثما وجد            -١١
 . التزام دويل حمدد

وعمـالً بـاحلل التوفيقي الذي مت التوصل إليه خالل االجتماع االستشاري الثاين، أشارت الوثيقة إىل                 -١٢
ويشكل كل من . للقانون اإلنساين الدويل" انتهاكات خطرية"لقانون حقوق اإلنسان الدويل و" انتهاكات جسيمة"

 . نص النهائيالتعبريين مصطلحاً متداوالً وينبغي التأكد من دقة ترمجتهما يف ال

  مالحظات على الديباجة-باء 

 من نظام روما األساسي     ٧٤ و ٦٨اقـُترح أن تتضـمن الفقـرة األوىل من الديباجة إشارة إىل املادتني               -١٣
 . للمحكمة اجلنائية الدولية

 .كثر دقةواقُترح أن تكون االقتباسات املأخوذة عن صكوك دولية يف الفقرتني الرابعة واخلامسة من الديباجة أ -١٤
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ومع ذلك، فإن ذكر حقوق . كما اعتربت الفقرة السادسة من الديباجة هامة نظراً ألهنا تبني نطاق الوثيقة -١٥
وإذ تؤكد أن   : "حمددة يف هذه الفقرة بدا وكأنه يضع نوعاً من الترتيب املتسلسل، وعليه، اقُترحت الصيغة التالية              

النتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات       املـبادئ العامـة واملبادئ التوجيهية تستهدف ا       
 ". اليت تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشريةاخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

يف بعض أجزاء النص، وهي من تعبريات       " shall"وأكـدت بعـض الوفـود قلقها إزاء استخدام كلمة            -١٦
ومع . حت تضمني الفقرة السابعة من الديباجة فهماً عاماً يؤكد أن الوثيقة غري ملزمة قانوناًاملعاهدات امللزمة واقتر

ارتئي أن هذا   ذلـك، ونظراً ألن التفكري القانوين الراهن يعترب وثائق القانون غري اآلمر وثائق غري ملزمة قانوناً،                 
ولتفادي إمكانية وقوع مثل هذه املشكلة،      . لاالقـتراح مـن شأنه تغيري فهم وثائق القانون غري اآلمر يف املستقب            
 .ُشجعت الوفود على إجياد صيغة أخرى للفقرة السابعة من الديباجة

يف الفقرة التاسعة من الديباجة واقُترح      " فئات من األشخاص  "كما طُرحت تساؤالت بشأن اإلشارة إىل        -١٧
اصرة، بالرغم من كوهنا موجهة أساساً ضد       كذلك أن أشكال اإليذاء املع     وإذ تالحظ : "إجـراء الـتعديل التايل    

 ".األفراد، فإهنا مع ذلك قد توجه أيضاً ضد طائفة من األشخاص تستهدف مجاعياً

  مالحظات بشأن مبادئ حمددة-جيم 

 ٢ و١املبدآن 

يف إطار املبدأ األول، ميكن استخدام      ) إنفاذ (""enforceلتفادي مواجهة أية صعوبات يف استخدام كلمة         -١٨
". القانون احمللي"إىل ) ج(١وأُبديت دواعي قلق فيما يتعلق باإلشارة يف املبدأ         ). إعمـال  (""implementة  كـلم 

 ". يف كل دولة"واقُتِرح أن ُيشار إىل القانون احمللي 

اليت وردت يف املبدأ الثاين، بغية االستعاضة عنها بصيغة أقل " shall"وميكن إعادة النظر يف استخدام كلمة  -١٩
. من أجل استبعاد أي غموض يف تبيني أن املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية غري ملزمة  " should"ما مثل كلمة    جز

وقّدم اقتراح  .  يف الصكوك القانونية غري امللزمة     "shall"ومـن جهـة أخـرى، أُشري إىل ممارسة استخدام كلمة            
 ....".تقوم الدول، مبوجب القانون الدويل"باستخدام صيغة 

كما أن اإلشارة يف    ". يف سبيل ذلك  "فينبغي استبعاد صيغة    . ٢وُنظـر يف إدخال تعديالت إضافية على املبدأ          -٢٠
وينبغي االحتفاظ  . القانون الدويل يف القوانني احمللية قد حتتاج إىل املزيد من التوضيح          " إدماج" إىل االلـتزام ب        ٢املـبدأ   
حبيث ينص على ما    ) د(٢ويتعني إعادة صياغة املبدأ     . قوق وااللتزامات نظراً ألهنا تشمل احل   ) معايري ("norms"بكلمة  
 ".ضمان أن قوانينها احمللية توفر للضحايا، على األقل، نفس مستوى احلماية الذي تقتضيه التزاماهتا الدولية: "يلي
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 ٣املبدأ 

 حقوق اإلنسان الدويل    فيما يتعلق باإلشارة إىل قانون    " الواجب التطبيق "اسـتخدام العـبارة الواصـفة        -٢١
الواجب "ومن ناحية أخرى، لوحظ أن إدخال عبارة      . ١والقـانون اإلنسـاين الدويل، يضمن االتساق مع املبدأ          

ومن مثّ، اقُترح تضمني املبدأين     . ال يتسق مع االتفاقات اليت مت التوصل إليها بشأن النص يف العام املاضي            " التطبيق
 باحترام وضمان احترام وإعمال قواعد قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون           االلتزام: " الصـيغة التالـية    ٣ و ١

 ....".اإلنساين الدويل كما تنص عليه جمموعات القوانني املعنية

نظراً ) ب(٣يف املبدأ ) اجلاين املزعوم ("alleged perpetrator"وأُثريت تساؤالت بشأن استخدام عبارة  -٢٢
 . قّيد نطاقهاألن ترمجتها إىل اإلسبانية ت

لقانون حقوق اإلنسان   " اجلسيمة"إىل االنتهاكات   ) د(٣و) ج(٣كما ُنظر يف اإلشارات الواردة يف املبدأ         -٢٣
 اليت تشري إىل    ٣ومع ذلك، لوحظ أن مقدمة املبدأ       . للقانون اإلنساين الدويل  " اخلطرية"الـدويل، واالنـتهاكات     

وعليه، ينبغي االحتفاظ بالتعبريات األكثر     . على مجيع االنتهاكات  تنطبق  ...." االلـتزام باحترام وضمان احترام    "
 .انفتاحاً ومشوالً

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ٢، على حنو أدق، صيغة املادة       )د(٣ويـتعني أن يعكس املبدأ       -٢٤
 ". ةفعال"انتصاف توفري سبل والسياسة وأن يشري إىل 

 ٥ و٤املبدآن 

 باإلشارة إىل اجلرائم الدولية، فليست كافة ٤الحتفاظ يف مقدمة الفصل الثالث ويف املبدأ       كان من املهم ا    -٢٥
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان أو االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل تشكل جرائم مبوجب القانون 

مر يتعلق حتديداً بإجراءات جنائية مما ، فإن األ..."وواجب حماكمة... واجب التحقيق"ومبا أن النص تناول . الدويل
 . جيعل اإلشارة إىل اجلرائم الدولية مالئمة وضرورية

يف حاالت ): "كُتبت التغيريات خبط مائل (٤واقـُتِرح إدخال التعديل التايل على اجلملة األوىل من املبدأ        -٢٦
انون اإلنساين الدويل اليت تشكل جرائم االنـتهاك اجلسيم لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للق     

واعترض بعض الوفود على االقتراح مشرية إىل       ....". مبوجـب القانون الدويل، يقع على الدول واجب التحقيق        
: ٤وقُدم االقتراح التايل بشأن اجلملة الثانية من املبدأ         . وجود حماكم جنائية دولية خمصصة ال تشارك فيها الدول        

  ...."وفقاً للقانون الدويل، فيما بينها،أن تتعاون ينبغي للدول "... 

وباإلضافة إىل ذلك اقُترح    ". الوالية القضائية العاملية  " إىل   ٥واقترحت عدة وفود إعادة اإلشارة يف املبدأ         -٢٧
 فيما يتعلق مبسألة تسليم أو استسالم اجملرمني ال يتسق مع         " shall"بدالً من كلمة    " should"أن اسـتخدام كلمة     

ومن جهة أخرى، أُشري إىل وجود      . ٤القـانون الدويل ويقّوض اإلشارة السابقة إىل االلتزامات الدولية يف املبدأ            
 . حاالت حتجم فيها الدول عن تسليم مواطنيها إىل احملاكم الدولية
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ذي يفيد  ، بسبب االقتراح ال   ٥يف املبدأ   " احلق يف حماكمة عادلة   "كمـا اعُتِرض على إدراج اإلشارة إىل         -٢٨
ومن . بعدم وجود أي اتفاق قانوين دويل ينص حتديداً على احلق يف حماكمة عادلة كشرط أو مطلب لتسليم اجملرمني

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       ١٤ناحـية أخرى، أُشري إىل أن احلق يف حماكمة عادلة مدرج يف املادة              
وباإلضافة إىل ذلك، . ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ جنيف املؤرخة  املشتركة من اتفاقيات  ٣والسياسـية، ويف املادة     

اتفاقية مناهضة   من   ٣وحتظر املادة   . أبـرم العديـد من الدول اتفاقات ثنائية لتبادل اجملرمني تتضمن شروط مماثلة            
 اليت حيتمل فيها    التعذيـب وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة تسليم اجملرمني يف احلاالت                 

 . وقوع التعذيب

 ٧ و٦املبدآن 

تفاقية عدم  ورداً على ذلك، لوحظ أن ا     . ٦أثارت بعض الوفود تساؤالت حول مصدر االلتزامات الواردة يف املبدأ            -٢٩
 ، تعكس إىل حد كبري    على الرغم من عدم التصديق العاملي عليها      تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية،        

ومن أجل الذهاب إىل مدى أبعد يف معاجلة الشواغل اليت أثارهتا           . القـانون الدويل القائم فيما يتعلق هبذه املسألة       
مىت نصت على ذلك معاهدة واجبة      : " العبارة الواصفة التالية   ٦بعـض الوفود، قُدم اقتراح بإعادة تضمني املبدأ         
 ". أخرىالتطبيق أو مىت ورد ذلك يف التزامات قانونية دولية

ينبغي لقوانني التقادم   : " حبيث ينص على ما يلي     ٧واقـُترح إدخال تعديل على اجلملة األوىل من املبدأ           -٣٠
احمللية املتعلقة بأنواع أخرى من االنتهاكات ال تشكل جرائم ضد القانون الدويل، مبا فيها احلدود الزمنية املطبقة                 

 ".ال تكون تقييدية دون مربرعلى الدعاوى املدنية وغريها من اإلجراءات، أ

 ٩ و٨املبدآن 

، كما ُنظر أيضاً يف     ٩ و ٨عـربت بعض الوفود عن ارتياحها العام إزاء التنقيحات اليت أُدخلت على املبدأين               -٣١
... الشخص الذي "والحظت بعض الوفود عدم وضوح مدلول العبارة التالية         . إدخـال العديد من التعديالت اإلضافية     

ـ     تعكس أحكاما هامة صدرت عن احملاكم      " مجاعياً"ولوحظ أن كلمة    ). أ(٨الواردة يف املبدأ    " ياًفـردياً أو مجاع
كما لوحظت وسائل . مؤخـراً، مبـا يف ذلك أحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن التعويضات         
وهذه األمور  . التذكاريةأخـرى لتحقيق الترضية اجلماعية، كاإلشادة بذكرى الضحايا وإحيائها وإقامة النصب            

أو "وباإلضافة إىل ذلك، اقُترح حذف الكلمات . وغريها من أمناط اجلرب األخرى ال معىن هلا إال يف اإلطار اجلماعي
 ).أ(٨من املبدأ " من التمتع حبقوقهم األساسية... احلرمان

 الشخص الذي يتدخل نيابة     يشمل أصالً ) أ(٨، طُِرح تساؤل عما إذا كان املبدأ        )ب(٨وبالنسبة للمبدأ    -٣٢
وأعربت بعض الوفود عن معارضتها هلذا االقتراح وأشارت إىل أمهية . عن الضحية، وهلذا السبب قُدم اقتراح حبذفه

 .تغطية األطراف الثالثة اليت تتدخل نيابة عن الضحايا
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، على  )ج(٨يف املبدأ   وأُثـري نقاش حول ما إذا كان من املناسب أن يشتمل تعريف الضحية، كما هو احلال                  -٣٣
أيضا، أنه ينبغي عدم اعتبار ممثلي الضحية ضحايا ما        ) ج(٨ باملبدأ   قواقُترح فيما يتعل  ". الشخصية االعتبارية "إشارة إىل   

 ".أفراد األسرة املباشرة"وباملثل، لوحظ الغموض الذي يكتنف عبارة . مل يكن قد حلق هبم أذى نيابة عن الضحية

وقُدم اقتراح بإعادة الصيغة اليت تتناول وضع الضحية . ٩عديد من التعديالت على املبدأ وُنظر يف إدخال ال -٣٤
وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء اإلشارة إىل جناة جمهولني، بينما الحظت وفود أخرى وجود . بالنسبة للجاين

 .عرف على هوية اجلناةالعديد من أشكال اجلرب اليت تبقى ملزمة وواجبة التطبيق حىت يف حاالت عدم الت

 ٩ و ٨ومـن أجـل التغلب على التباينات املتعددة، اقترحت عدة وفود إمكانية أن يعكس نص املبدأين                  -٣٥
بصـورة أصـدق، الصـيغة املتفق عليها يف إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف                  

 . استعمال السلطة

 ١٠املبدأ 

كيانات أو جمموعات أخرى سواء كانت عامة أو        " تساؤالت حول اإلشارة إىل      طرحـت بعض الوفود    -٣٦
ومع ذلك، الحظت بعض الوفود أن إدراج هذا العنصر ضروري ملعاجلة العالقة بني الضحايا . ١٠يف املبدأ " خاصة

لوحظ ذكر أمثلة   و. وغريهـم من عناصر اجملتمع، ولتغطية السبل اليت جلأ إليها اجملتمع يف معاجلة معاملة الضحايا              
يف " الصدمات أو اآلثار اخلطرية   "واقترح إدراج عبارة    . حمددة مت فيها إنشاء مراكز تأهيل خاصة لضحايا التعذيب        

 .  بغرض تيسري ما قد يقع من صعوبات يف الترمجة١٠اجلملة الثانية من املبدأ 

 ١١املبدأ 

كما ُنظر يف إدراج . ١١يف مقدمة املبدأ " قانون الدويلوفقاً ملا ينص عليه ال: "اقُترح إدراج العبارة التالية -٣٧
واقُترح بالتايل إدراج . فيما يتعلق بالوصول إىل العدل) أ(١١يف املبدأ " فعالة"و" على حنو متساو"التعبريين التاليني 

 ). ب(١١فيما يتصل باجلرب يف املبدأ " على حنو مناسب وفّعال وفوري: "العبارة التالية

 ١٤ إىل ١٢املبادئ من 

وكانت هنالك حاجة إىل ضمان االتساق يف    . ١٤ إىل   ١٢ُنظر يف إدخال عدة تعديالت على املبادئ من          -٣٨
وفقاً ملا ينص عليه    : "واقُترح إدراج العبارة التالية   ". الفعال"استخدام املصطلحات فيما يتعلق باحلق يف االنتصاف        

ورأت بعض الوفود أن من األفضل االحتفاظ . ١٢ار مقدمة املبدأ كما اقُترح اختص. ١٢يف املبدأ " القانون الدويل
فيما يتعلق " معلومات عن: "العبارة التالية) أ(١٢وأُدرجت يف املبدأ . يف املقدمة" اإلجراءات الدولية"باإلشارة إىل 

 ". مجيع سبل االنتصاف املتاحة"ب  

، حيث ارتئي أن الصيغة السابقة اليت تشري        )ب(١٢يف املبدأ   " احلق يف اخلصوصية  "وُنظر يف إدراج عبارة      -٣٩
املصاحل املتعلقة "وبناء عليه، اقُتِرح استخدام الكلمات التالية . فقط، كانت واسعة أكثر مما ينبغي" اخلصوصية"إىل 
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دراج ، اقُترح إ)ج(١٢وفيما يتعلق باملبدأ . ، ولكن لوحظ أن هذا املفهوم ال معىن له يف اللغة اإلسبانية"باخلصوصية
هي األنسب نظراً ألهنا تعكس على " تقدمي املساعدة املالئمة"ورأت وفود أخرى أن عبارة ". عند االقتضاء"عبارة 

كما اقُترح . حنو أصدق نص إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال السلطة  
 ). د(١٢يف املبدأ " صليةالقن... الوسائل "االحتفاظ باإلشارة السابقة إىل 

فقُدم اقتراح بإعادة اإلشارة إىل شكاوى اجلرب       . ١٣وُنظـر يف إدخال العديد من التعديالت على املبدأ           -٤٠
بيد أن عدة وفود اعترضت على هذا التعديل وأوضحت أن          ". مجاعياً"، واحلصـول على تعويضات      "اجلماعـية "

 كما اقُتِرح إدخال تعديل حمدد ملعاجلة مشكلة املمتلكات اليت ال           .نظمهـا احمللية ال تشتمل على إجراءات مجاعية       
ولوحظ احتمال أن يكون من الصعب الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن مسألة احلقوق اجلماعية، وهلذا . وريث هلا

 .السبب جاء األسلوب بصيغة توفيقية

ينبغي أن تكون   : " بإدراج العبارة التالية   فقُدم اقتراح . ١٤واقُترحـت عدة تعديالت فيما يتعلق باملبدأ         -٤١
ومع ذلك، طُِرح تساؤل حول كيفية تأثري هذا        ". للفرد كفاءة قانونية عقب استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية        

كما ُنظر يف . االقتراح على اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان اليت ال تشترط استنفاد سبل االنتصاف احمللية
الشخصية "كي تشمل مفهوم " شخص"بكلمة " فرد"وقُدم اقتراح بتبديل كلمة ". النظر يف السماح"ة إدراج عبار
 ١٤يف املبدأ   " ينبغي أال ميس  "ولوحظ أن الترمجة اإلسبانية لعبارة      . القائم يف الكثري من النظم القانونية     " االعتبارية

 . ال تتسق مع املدلول األصلي يف اللغة اإلنكليزية

 ١٨ إىل ١٥ن املبادئ م

الدول اليت تسمح بأن يقع يف      ): "ب(١٥قُـدم اقـتراح بإدماج الصيغة التالية يف مبدأ جديد هو املبدأ              -٤٢
أراضـيها، من خالل عمل أو امتناع عن عمل، تشجيع أو تنظيم أو متويل ألفعال تنتهك املعايري الدولية حلقوق                   

دابري ملنع مثل هذه األفعال ومعاقبة اجلناة عليها وتعويض         اإلنسـان والقـانون اإلنساين الدويل، ينبغي أن تتخذ ت         
 . يغطي هذه الفكرة أصال١٥ًًومع ذلك، لوحظ أن املبدأ ". الضحايا عنها

، أشارت بعض الوفود إىل أهنا إن كانت ال تبغي استبعاد مسامهة الدولة يف       ١٦وفـيما يـتعلق باملـبدأ        -٤٣
ى الدول يف هذا الصدد، ال سيما يف حاالت عدم رغبة اجلناة يف دفع              التعويض، فإهنا ال تريد فرض التزام عام عل       

ويف سبيل ذلك، ينبغي للدول أن تسعى       " حبيث تبدأ مبا يلي      ١٦واقُترحت إعادة تنظيم صيغة املبدأ      . التعويضات
إعادة ف...". إىل وضـع برامج وطنية معنية باجلرب وغري ذلك من املساعدات األخرى املقدمة للضحايا، يف حالة                 

 .تنظيم صيغة املبدأ على هذا النسق تعطي مربراً لوضع برامج اجلرب

كُتبت التعديالت خبط   (فاقُتِرح إدراج الصيغة التالية     . ١٧وُنظـر يف إدخـال عدة تعديالت على املبدأ           -٤٤
: العبارة التاليةوباإلضافة إىل ذلك، اقُترح إدراج ...". بإنفاذبناء على طلب تقدمه الضحية، تقوم الدول، : ")مائل

وأن تقـوم أيضا بإنفاذ أحكام احملاكم الدولية اليت تعترف هبا الدولة، وأن تكفل إنفاذ أحكام اجلرب السارية                  "... 
وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء مبدأ حصانة السيادة األجنبية وإنفاذ األحكام ". الصادرة عن احملاكم األجنبية
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وفقاً للقوانني احمللية وااللتزامات القانونية     " هذه القضية، اقُترح إضافة الكلمات       وملعاجلـة . القانونـية األجنبـية   
 . ١٧يف اجلملة الثانية من املبدأ " should"بكلمة " shall"كما اقُترح تبديل كلمة ". الدولية

فة ، لوحظ أن قواعد دولية قد وضعت لتحكم خالفة الدولة، بينما تظل خال            ١٨وفـيما يـتعلق باملبدأ       -٤٥
ومع ". وفقاً للقانون الدويل املتعلق خبالفة الدول     : "وعليه، اقُترح إدراج العبارة التالية    . احلكومات مسألة داخلية  

ذلـك، أكـدت وفود أخرى أمهية االحتفاظ باإلشارة إىل احلكومات عند معاجلة أوضاع تكون قد وقعت فيها                  
كما ذُكِّر املشاركون بأن الغرض من الوثيقة       . ريةانـتهاكات يف ظـل أنظمة سابقة، مثل الديكتاتوريات العسك         

ومن ناحية أخرى، أكدت بعض     . التركـيز على الضحايا وهلذا السبب ينبغي االحتفاظ باإلشارة إىل احلكومات          
 . الوفود مرة أخرى رغبتها يف حذف هذا املبدأ

 ٢٤ إىل ١٩املبادئ من 

. يف سياق الوقاية" ضمانات" حول استخدام كلمة ، طرحت بعض الوفود تساؤالت١٩فيما يتعلق باملبدأ  -٤٦
 .١٩ومبا أن الوقاية ليست فئة فرعية من اجلرب، فينبغي حذف الكلمة من املبدأ 

 ". املركز االجتماعي"و" احلقوق القانونية"، نوقش استخدام العبارتني ٢٠وفيما يتعلق باملبدأ  -٤٧

، طُِرح  )أ(٢١ففيما يتعلق باملبدأ    . ٢١يف املبدأ   وجـرى نقـاش بشأن خمتلف أشكال التعويض الواردة           -٤٨
كما طُِرحت تساؤالت حول استخدام مفهومي  . تسـاؤل حـول كيفية حتديد قيمة نقدية لألمل واملعاناة النفسية          

ومن ناحية أخرى، ذُكِّر املشاركون بأن هذين املفهومني        ). د(٢١يف املبدأ   " الضرر املعنوي "و" الفرص الضائعة   "
 .حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانوابق دولية مثل سوابق  من سأُخذا

ال ميكن أن ُتنجز مجيعها من ِقبل الدولة، فاقترحت         ) ب(٢١والحظـت بعـض الوفود أن عناصر املبدأ          -٤٩
 )ب(٢١ومثل هذه اإلشارة ميكن أن ترد إما يف املبدأ          ". وفقاً للقوانني احمللية  "أو  " حسب االقتضاء "إدراج عبارة   

يف التشريعات احمللية فقط دون أن يأخذ ) ب(٢١ومع ذلك، لوحظ أن حصر املبدأ . ١٩أو، بصورة أعم، يف املبدأ 
يف االعتـبار مـا سبق حتقيقه يف السوابق القضائية الدولية، مبا يف ذلك سوابق حمكمة البلدان األمريكية حلقوق                   

 . اإلنسان وحمكمة العدل الدولية، سيكون خطوة إىل الوراء

عند حتديد قيمة التعويض، ينبغي : "وينص على ما يلي) و(٢١وقُّدم اقتراح بإدراج مبدأ جديد حيمل رقم  -٥٠
أن يؤخـذ يف االعتـبار، عـلى حنو معقول، أي اشتراك يف اإلمهال من جانب الضحية، مبا يف ذلك، على وجه                      

ر املشاركون بأن املبادئ العامة واملبادئ      ومع ذلك، ذُكِّ  ". اخلصـوص، عدم املطالبة باجلرب القانوين لتاليف الضرر       
التوجيهـية تعاجل قضايا ضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون     

ومن ناحية أخرى، ستكون الصيغة املقترحة قابلة للتطبيق يف القانون املدين فيما يتعلق بعالقة بني . اإلنساين الدويل
 . ن ومدين خيتلف فيها سياق ومستوى األذى الواقعدائ
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وقُّدم اقتراح بإدراج التعبري الواصف     . ٢٢يف املبدأ   " اخلدمات القانونية "وطُرح تساؤل حول اإلشارة إىل       -٥١
 ". حسب االقتضاء"

لفعالة الرامية  التدابري ا "فاقُتِرح استخدام عبارة    ). أ(٢٣واقُتِرح إدخال العديد من التعديالت على املبدأ         -٥٢
ملنع تعرض ) ب(٢٣يف املبدأ " ومحاية البيانات"كما ُنظر يف اقتراح بإضافة عبارة ". إىل وقف االنتهاكات املستمرة

ومع ذلك، ومبا أن الوثيقة تنطبق على االنتهاكات اجلسيمة لقانون . الضحايا ألذى إضايف بسبب كشف املعلومات
طرية للقانون اإلنساين الدويل، فقد أُشري إىل عدم استنساب تطبيق ذلك           حقـوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخل     

فحماية البيانات اسُتخدمت يف السابق لتربير عدم الكشف عن املعلومات، وعليه،           . املفهـوم عـلى النص احلايل     
ستعاضة عن  ، قُدم اقتراح لال   )ج(٢٣وبالنسبة للمبدأ   . سيكون من األنسب حتديد نوع املعلومات املعنية باحلماية       

وفقاً للوصية والرغبات األخرية للضحية أو، يف حالة      "بعبارة  "وفقاً للممارسات الثقافية لألسر واجملتمعات      "عبارة  
) د(٢٣وارتئي أن قضية خطف األطفال الواردة يف املبدأ         ". عـدم وجـود ذلـك، وفقاً لرغبات أقرب األقرباء         

 . ول قضية املختفنيالذي يتنا) ج(٢٣يستحسن التعامل معها يف املبدأ 

:  مثل٢٤كما اقُترحت عدة تعديالت على مقدمة املبدأ . ٢٤ يف املبدأ " احلماية تدابري "واقُترح استخدام عبارة   -٥٣
أياً من التدابري التالية اليت تشكل أيضاً عناصر جوهرية يف          ... ينـبغي أن تشـمل ضمانات عدم تكرار االنتهاكات          "

أياً من التدابري التالية ... ينبغي أن تشمل ضمانات عدم تكرار االنتهاكات "و" هذه التدابريالسياسات الوقائية، أو مجيع 
" ضمن أمور أخرى  "وباإلضافة إىل ذلك، ُنظر يف إدراج الكلمات        ". اليت سوف تسهم يف الوقاية، أو مجيع هذه التدابري        

 ) ه(٢٤ كما جرى نقاش بشأن تضييق نطاق املبدأ         .٢٤يف مقدمة املبدأ    " حسب االقتضاء "أو  " وفقاً للقانون احمللي  "أو  
يف جمال حقوق اإلنسان والقانون     " مجيع قطاعات اجملتمع  "بسـبب التسـاؤالت الـيت طُِرحت بشأن إمكانية تدريب           

، وحتديد أن التدريب سوف     "تعليم"أو  " تدريس"وبناء عليه، اقُتِرح بدالً من ذلك استخدام كلمة         . اإلنسـاين الدويل  
حذف اإلشارة  ) و(٢٤واقُترح بالنسبة للمبدأ    ". وظفي إنفاذ القانون فضالً عن القوات املسلحة وقوات األمن        مل"ُيقّدم  

يف املبدأ  " الرتاعات فيما بني فئات اجملتمع    "وطُلب توضيح مصطلح    ". املشاريع االقتصادية "فيما يتعلق ب      " املوظفني"إىل  
 ".ماعيةالرتاعات االجت"، واقُترح استخدام مصطلح )ز(٢٤

 الذي يشري إىل    ١٩ باملبدأ   ٢٤ إىل   ٢٠وعـربت بعـض الوفـود عن املزيد من الدعم لربط املبادئ من               -٥٤
وارتئي أن هذه الطريقة ميكن أن تعاجل       ". القـانون احمللي والقانون الدويل، مع وضع الظروف احمللية يف االعتبار          "

 ١٩وهذا الربط ميكن حتديده يف املبدأ       . ٢٤ إىل   ٢٠العديـد من التحفظات اليت أُبديت بشأن صيغة املبادئ من           
كما ورد يف   ... أن حيصل على جرب تام وفعال،       "... ): كتبت التعديالت خبط مائل   (بـإدراج الكلمات التالية     

 . ��... ٢٤ إىل ٢٠املبادئ من 

 ٢٥املبدأ 

عن االنتهاكات، كما    على عنصرين ويشري إىل حق الضحايا يف احلصول على معلومات            ٢٥يقوم املبدأ    -٥٥
وبناء عليه، ينبغي تعديل . يشري إىل قيام الدول باستحداث وسائل إلحاطة اجلمهور علماً باحلقوق وسبل االنتصاف
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الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات : "عـنوان الفصل العاشر حبيث ينص على ما يلي   
لتجنب أي إشارة إىل " الواردة "بدالً من " املشار إليها"أو " اليت تتناوهلا: "التايلواسُتحِسن استخدام التعبري ". اجلرب

 . أن هذه املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية قد أوجدت التزامات جديدة

 ٢٧املبدأ 

..." رب  وأحكام القانون الدويل املتعلقة باحلق يف اجل      : "، اقُتِرح إدراج الكلمات التالية    ٢٧بالنسبة للمبدأ    -٥٦
ومن مثً، قُدم اقتراح بإدراج مجلة إضافية توضح أن هذه املبادئ العامة واملبادئ             ...". ال ختل ب      "بعـد الكلمات    

 . ولوحظ وجود خطأ يف الترمجة اإلسبانية. التوجيهية ينبغي أن ُتفهم دون املساس بالقواعد اخلاصة للقانون الدويل

 ٢٨املبدأ 

للمحاكمة حسب األصول، نظراً ألن هذه املعايري تستمد يف         " الوطنية" املعايري   اقُتِرح حذف اإلشارة إىل    -٥٧
 . الغالب من املعايري الدولية

  املقرر خبصوص متابعة االجتماع االستشاري الثالث- توصيات الرئيس -ثانياً 

 بغية إدراج   ٢٠٠٤ر  أكتوب/ تشرين األول  ١ُنِقح مشروع املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية املرفق املؤرخ          -٥٨
 املقرر أن الوثيقة باتت     -واعترب الرئيس   . عـدد مـن االقـتراحات املقدمة خالل االجتماع االستشاري الثالث          

.  عاماً من العمل على صياغة النص      ١٥مكتملة، نظراً ألهنا تعكس ثالث جوالت من االجتماعات االستشارية و         
 قد أُجنزت بالفراغ ٢٠٠٤/٣٤نة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها وهو يعتقد هلذا السبب أن الوالية اليت منحتها جل

وُحثت الوفود على دراسة املبادئ العامة . مـن وضـع الصيغة النهائية ملشروع املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية          
م مشاورة  املقرر أنه يعتزم تنظي�وأعلن الرئيس . واملبادئ التوجيهية املنقحة والتشاور مع عواصمها بشأن الوثيقة      

غري رمسية إضافية ملدة نصف يوم قبل الدورة املقبلة للجنة، وذلك ملناقشة األفكار بشأن كيفية العمل خالل عام                  
 . وسيحدد تاريخ هذه املشاورة غري الرمسية رهناً بتوافر خدمات املؤمترات. ٢٠٠٥
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 املرفق األول

  ضحايا االنتهاكات املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية األساسية املتعلقة حبق
 اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسـان الدويل واالنتهاكات اخلطـرية للقانون 

 اإلنساين الدويل يف االنتصاف واجلرب

 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١نقحت يف (

 الديباجة

 ،إن جلنة حقوق اإلنسان

ن الدويل يف االنتصاف، والواردة     إىل األحكام اليت تنص على حق ضحايا انتهاكات قانون حقوق اإلنسا          إذ تشري    
 من العهد الدويل اخلاص ٢ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة ٨يف العديـد من الصكوك الدولية، ال سيما املادة     

 من  ١٤ من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملادة            ٦بـاحلقوق املدنـية والسياسية، واملادة       
 من اتفاقية حقوق    ٣٩فاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملادة               ات

 بشأن  ١٩٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٨ من اتفاقية الهاي املؤرخة      ٣الطفل، والقانون اإلنساين الدويل مثلما ورد يف املادة         
 من الربوتوكول اإلضايف امللحق     ٩١واملادة  ) ١٩٠٧ الصادرة يف عام     ٤االتفاقية رقم   (قوانـني احلـرب الربية وأعرافها       

الربوتوكول (، واملتعلق حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة الدولية        ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢باتفاقـيات جنيف املعقودة يف      
  من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،٧٥ و٦٨، واملادتني )األول

الواردة  إىل األحكام اليت تنص على احلق يف االنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان الدولية ذ تشريوإ 
 من االتفاقية ٢٥ من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب، واملادة ٧يف اتفاقـيات إقليمية، ال سيما يف املادة      

 األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، من االتفاقية ١٣األمريكية حلقوق اإلنسان، واملادة 

 إىل إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف استعمال القوة الذي              وإذ تشـري   
 تشرين ٢٩ املؤرخ ٤٠/٣٤نشـأ عـن مداوالت مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجلناة، والقرار           

  الذي اعتمدت به اجلمعية العامة النص الذي أوصى به املؤمتر،١٩٨٥رب نوفم/الثاين

 املبادئ املبينة يف إعالن مبادئ العدل األساسية املتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف يف وإذ تؤكد من جديد 
مالً يف  احتراماً كا اسـتعمال القـوة، مبا فيها ضرورة معاملة الضحايا برمحة واحترام كرامتهم، واحترام حقهم               

التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض        وضرورة  الوصول إىل العدالة وآليات االنتصاف،      
 قوق الضحايا وسبل انتصافهم،حل وعلى النحو املناسبالضحايا، إضافة إىل التطوير السريع 

مبادئ فيما يتعلق جبرب    " يشترط وضع  نظـام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية         أنوإذ تالحـظ     
، ويلزم مجيع الدول " أو فيما خيصهم، مبا يف ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتباربالضحايااألضرار اليت تلحق 
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، وينيط  وعائالهتميف اختصاص احملكمة،    اجلرائم اليت تدخل     ضحايااألطـراف بإنشـاء صندوق استئماين لصاحل        
، والسماح مبشاركة "وسالمتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم الضحايامحاية أمن  "باحملكمـة مهمـة     

 ،"جراءات اليت تراها احملكمة مناسبةإلمراحل ا" يف مجيع الضحايا

 أن املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية اليت تتضمنها هذه الوثيقة تستهدف االنتهاكات اجلسيمة             وإذ تؤكد  
اكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل اليت تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة،          لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنته    

 إهانة للكرامة البشرية،

 أن املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية ال تفرض التزامات قانونية دولية أو حملية جديدة بل حتدد         وإذ تؤكد  
مة يف إطار قانون حقوق اإلنسان الدويل       آلـيات وطـرائق وإجراءات وأساليب تنفيذ االلتزامات القانونية القائ         

 والقانون اإلنساين الدويل اللذين يكمل أحدمها اآلخر بالرغم من اختالف معايريها،

 إىل أن القانون الدويل ينص على االلتزام مبقاضاة مرتكيب بعض اجلرائم الدولية وفقاً لاللتزامات               وإذ تشري  
مثلما هو منصوص عليه يف النظم األساسية اليت تطبقها اهليئات  الدولـية للـدول ومتطلـبات القانون الوطين أو          

القضـائية الدولـية، وأن واجـب املقاضاة يعزز االلتزامات القانونية الدولية اليت يتعني تنفيذها وفقاً للمتطلبات      
 واإلجراءات القانونية الوطنية ويدعم مفهوم التكامل،

بالرغم من كوهنا موجهة أساساً ضد األفراد، فإهنا مع          أن أشكال اإليذاء املعاصرة،      وإذ تالحـظ كذلك    
 ذلك قد توجه أيضاً ضد فئات من األشخاص تستهدف مجاعياً،

 بأن اجملتمع الدويل، بوفائه حبق الضحايا يف االستفادة من سبل االنتصاف واجلرب، يظل متضامناً               وإذ تسلِّم  
ة، ويعيد التأكيد على املبادئ القانونية الدولية للمساءلة        مـع ضحايا احملن والناجني منها واألجيال البشرية املقبل        

 والعدل وسيادة القانون،

 بأن اجملتمع الدويل، باعتماده منظوراً موجهاً حنو الضحايا، يؤكد تضامنه اإلنساين مع ضحايا واقتناعاً منها 
نون اإلنساين الدويل، فضالً عن انـتهاكات القانون الدويل، مبا فيها انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقا       

 .تضامنه مع اإلنسانية عموماً، وفقاً للمبادئ العامة واملبادئ التوجيهية األساسية التالية

 االلتزام باحترام وضمان احترام وإعمال قانون حقوق -أوالً 
 اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل

ن حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل كما تنص االلتزام باحترام وضمان احترام وإعمال قانو -١
 :عليه جمموعات القوانني املعنية ُيستمد مما يلي

 املعاهدات اليت تكون الدولة طرفاً فيها؛ )أ( 
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 أو القانون الدويل العريف؛ )ب( 

 .دولةلكل أو القانون احمللي  )ج( 

 ، كما يقتضي القانون الدويل،    ون قانوهنا احمللي  بعد، أن يك  ذلك   تكن قد فعلت  تضـمن الـدول، إن مل        -٢
 : ما يلي القانونية الدولية وذلك عن طريقالتزاماهتامع متسقاً 

قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف قوانينها احمللية أو تنفيذ هذه           املعايري الدولية حل  إدماج   )أ( 
 ؛ة احملليةيف نظمها القانونياملعايري 

مناسبة وفعالة واختاذ تدابري مناسبة أخرى تضمن الوصول الرتيه         تشريعية  جـراءات   واعـتماد إ   )ب( 
 والفعال والسريع إىل العدالة؛

 ؛ة ومالئمة، مبا يف ذلك اجلرب، حسبما هو حمدد أدناه وسريعة وفعالةمناسبسبل انتصاف وإتاحة  )ج( 

توى احلماية الذي تقتضيه التزاماهتا ضمان أن قوانينها احمللية توفر للضحايا، على األقل، نفس مس )د( 
 .الدولية

  نطاق االلتزام-ثانياً 

 كما تنص    وإعمال حقوق اإلنسان الدولية والقانون اإلنساين الدويل       ، وضمان احترام  ،االلـتزام باحترام   -٣
 : يشمل أموراً منها واجب الدولة أنعلى ذلك جمموعات القوانني املعنية

 ملنع وقوع االنتهاكات؛وغريها من التدابري املالئمة واإلدارية املناسبة ة لتشريعيتتخذ التدابري ا )أ( 

، عند االقتضاء، وفقاً    اتإجراء تخذتوبفعالية وسرعة ودقة ونزاهة،     وحتقـق يف االنـتهاكات       )ب( 
 ؛ملزعومني امرتكيب االنتهاكللقانون احمللي والدويل ضد 

ـ    )ج(  الوصول إىل  وق اإلنسان أو القانون اإلنساين      ن يدعي وقوعه ضحية النتهاك ما حلق      وتتـيح مل
  العدالة على أساس املساواة وعلى حنو فعال، بغض النظر عمن يكون املسؤول النهائي عن االنتهاك؛

 .وتوفر سبل انتصاف فعالة، تشمل اجلرب حسبما هو حمدد أدناه )د( 

كات اخلطرية  االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتها-ثالثاً 
 للقانون اإلنساين الدويل اليت تشكل جرائم مبوجب القانون الدويل

يف حـاالت االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين              -٤
ة األشخاص الدويل اليت تشكل جرائم مبوجب القانون الدويل، يقع على الدول واجب التحقيق فيها وواجب حماكم
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الذين ُيزعم أهنم ارتكبوا هذه االنتهاكات يف حال توفر أدلة كافية ضدهم، وواجب إنزال العقوبة باجلناة يف حال                
وعالوة على ذلك، ويف هذه احلاالت، ينبغي للدول أن تتعاون فيما بينها، وفقاً للقانون الدويل، وأن                . إدانـتهم 

 . التحقيق واملقاضاة بشأن هذه االنتهاكاتتساعد اهليئات القضائية الدولية املختصة يف

وحتقـيقاً هلذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو يقضي بذلك التزام آخر مبوجب                -٥
القـانون الدويل، تدرج الدول أو تنفذ هبذا الشكل أو ذاك أحكاماً مناسبة ضمن نطاق قوانينها احمللية تنص على                   

وعالوة على ذلك، وحيثما تنص على ذلك معاهدة من املعاهدات الواجبة التطبيق أو             . لعامليةالواليـة القضائية ا   
الـتزام آخر من االلتزامات القانونية الدولية، ينبغي أن تسهل الدول تسليم أو استسالم اجملرمني لدول أخرى أو                  

عاون يف حتقيق العدالة الدولية، مبا فيها هليئات قضائية دولية مناسبة وتقدم املساعدة القضائية وغريها من أشكال الت
مسـاعدة ومحاية الضحايا والشهود، مبا يتفق واملعايري القانونية الدولية حلقوق اإلنسان ورهناً بالشروط القانونية               

 .الدولية مثل تلك املتصلة مبنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  قوانني التقادم-عاً راب

ال تنطـبق قوانني التقادم على االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية               -٦
للقانون اإلنساين الدويل اليت تشكل جرائم مبوجب القانون الدويل، مىت نصت على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو 

 .ة أخرىمىت ورد ذلك يف التزامات قانونية دولي

وينبغي لقوانني التقادم احمللية املتعلقة بأنواع أخرى من االنتهاكات ال تشكل جرائم ضد القانون الدويل،                -٧
 . مبا فيها احلدود الزمنية املطبقة على الدعاوى املدنية وغريها من اإلجراءات، أال تكون تقييدية دون مربر

  اإلنسان الدويل  ضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق-خامساً 
 واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

ألغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم األشخاص الذين حلق هبم ضرر فردي أو مجاعي، مبا يف ذلك اإلصابة                  -٨
ذلك من  البدنية أو العقلية أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية أو االنتقاص الكبري من حقوقهم األساسية، و               

خالل عمل أو امتناع عن عمل يشكل انتهاكاً جسيماً لقانون حقوق اإلنسان الدويل، أو انتهاكاً خطرياً للقانون                 
أيضاً أفراد األسرة املباشرة أو من تعيلهم       " ضحية"وعند االقتضاء، ووفقاً للقانون احمللي، يشمل مصطلح        . اإلنساين الدويل 

 . ق هبم ضرر أثناء تدخلهم ملساعدة الضحايا املعرضني للخطر أو ملنع اإليذاءالضحية املباشرة، واألشخاص الذين حل

يعتـرب الشـخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد مت التعرف على مرتكب االنتهاك أو اعتقاله أو                    -٩
 .مقاضاته أو إدانته أم ال، وبصرف النظر عن العالقة األسرية بني مرتكب االنتهاك والضحية
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 معاملة الضحايا -سادساً 

ينبغي معاملة الضحايا بإنسانية واحترام لكرامتهم وحلقوق اإلنسان املتعلقة هبم، وينبغي اختاذ تدابري مالئمة  -١٠
وينبغي أن تكفل الدولة    . تكفل أمنهم وسالمتهم البدنية والنفسية وخصوصيتهم، فضالً عن ضمان ذلك ألسرهم          

 على أحكام تفرض استفادة كل ضحية تتعرض لعنف أو صدمة من            اشـتمال قوانيـنها الداخلية، قدر اإلمكان،      
اهتمام خاص ورعاية خاصة، للحيلولة دون تعرض الضحية للصدمات جمدداً أثناء ما ُيتخذ من إجراءات قانونية                

 .وإدارية لتحقيق العدالة وجرب الضرر

  حق الضحية يف سبل االنتصاف-سابعاً 

النتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية تتضمن سبل االنتصاف املتعلقة با -١١
 :للقانون اإلنساين الدويل حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقاً ملا ينص عليه القانون الدويل

 الوصول إىل العدالة على حنو متساٍو وفعال؛ )أ( 

 وجرب ما حلق بالضحية من ضرر على حنو مناسب وفعال وفوري؛ )ب( 

 .والوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات جرب الضرر )ج( 

  الوصول إىل العدالة-ثامناً 

يتعني أن يتاح لضحية انتهاك جسيم ما من انتهاكات حقوق اإلنسان أو انتهاك خطري ما من انتهاكات                  -١٢
النتصاف القضائية الفعالة، وفقاً ملا ينص عليه       القـانون اإلنساين الدويل الوصول على حنو متساٍو إىل أحد سبل ا           

وتشمل سبل االنتصاف األخرى املتاحة للضحية الوصول إىل اهليئات اإلدارية وغريها من اهليئات، . القانون الدويل
 ويتعني أن تنعكس يف القوانني    . فضالً عن اآلليات والطرائق واإلجراءات اليت ُيضطلع بتنفيذها وفقاً للقانون احمللي          

. احمللـية االلـتزامات الناشئة عن القانون الدويل لضمان احلق يف الوصول إىل العدالة ويف إجراءات عادلة ونزيهة              
 :وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي للدول أن تقوم مبا يلي

نشـر معلومـات عن كافة سبل االنتصاف املتاحة، عن طريق آليات عمومية وخاصة، بشأن                )أ( 
 قانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل؛االنتهاكات اجلسيمة ل

اختاذ تدابري لتقليل املضايقات اليت يتعرض هلا الضحايا وممثلوهم إىل أدىن حد ومحايتهم، حسب               )ب( 
ان االقتضـاء، من التدخل غري املشروع يف خصوصياهتم وضمان سالمتهم من الترهيب واالنتقام، فضالً عن ضم               

ذلك ألسرهم وشهودهم قبل وأثناء وبعد اإلجراءات القضائية أو اإلدارية أو غريها من اإلجراءات اليت تؤثر على                 
 مصلحة الضحايا؛

 تقدمي املساعدة املالئمة للضحايا الذين يسعون إىل الوصول إىل العدالة؛ )ج( 
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بة لضمان متكني الضحايا من ممارسة      إتاحة مجيع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصلية املناس       )د( 
حقوقهم يف احلصول على سبيل انتصاف بشأن االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل أو االنتهاكات 

 .اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

 تفسح وينبغي للدول، باإلضافة إىل توفريها سبل وصول األفراد إىل العدالة، أن تسعى إىل وضع إجراءات    -١٣
 .اجملال أمام مجاعات من الضحايا لتقدمي شكاوى بشأن جرب األضرار واحلصول على تعويضات، حسب االقتضاء

وال بد من أن تشمل سبل االنتصاف املناسبة والفعالة والفورية ضد االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق                -١٤
 كافة العمليات الدولية املتاحة واملالئمة اليت ميكن        اإلنسان الدويل أو االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل       

 .أن يتمتع فيها الشخص مبركز قانوين، وينبغي أال متس بأي سبل انتصاف حملية أخرى

  جرب ما ُيتكبد من أضرار-تاسعاً 

ون الغرض من اجلرب الكايف والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خالل إصالح االنتهاكات اجلسيمة لقان -١٥
وينبغي للجرب أن يكون متناسباً مع فداحة . حقوق اإلنسان الدويل أو االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل

وتوفر الدولة، وفقاً لقوانينها احمللية والتزاماهتا القانونية الدولية، اجلرب لضحايا . االنتهاكات واألضرار املترتبة عليها
عال تشكل انتهاكات جسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل وانتهاكات خطرية مـا تقـوم به أو متتنع عنه من أف      

ويف احلاالت اليت ُيعترب فيها شخص ما؛ أو شخصية اعتبارية، أو كيان آخر مطالَباً جبرب               . للقانون اإلنساين الدويل  
انت الدولة قد وفرت    أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف املسؤول عن االنتهاك جرباً للضحية، أو للدولة إذا ك              

 .فعالً اجلرب للضحية

ينبغي للدول أن تسعى إىل إنشاء برامج وطنية معنية باجلرب واملساعدات األخرى املقدمة للضحايا، حتسباً                -١٦
 .لعدم قدرة الطرف املسؤول عن االنتهاك على الوفاء بالتزاماته أو عدم رغبته يف ذلك

املقدمة من الضحايا، بتنفيذ أحكامها احمللية املتعلقة باجلرب ضد         وتقـوم الـدول، فيما يتعلق بالشكاوى         -١٧
األفراد أو الكيانات املسؤولة عن األضرار املتكبدة، وتسعى إىل تنفيذ األحكام القانونية األجنبية السارية املتعلقة               

وفر الدول يف إطار قوانينها احمللية      وحتقيقاً هلذه الغاية، ت   . باجلرب وفقاً للقوانني احمللية وااللتزامات القانونية الدولية      
 .آليات فعالة لتنفيذ األحكام املتعلقة باجلرب

ووفقـاً للقـانون احمللي والقانون الدويل، مع أخذ الظروف الفردية يف االعتبار، ينبغي أن توفَّر لضحايا                  -١٨
نساين الدويل، حسب االقتضاء االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإل

ومبا يتناسب مع جسامة االنتهاك وظروف كل حالة، أشكال اجلرب التام والفعال التالية، حسبما ورد يف املبادئ من 
 .رد احلقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم تكرار االنتهاكات: ٢٣ إىل ١٩

يد الضحية إىل وضعها األصلي قبل وقوع االنتهاكات اجلسيمة          ينبغي، مىت أمكن ذلك، أن يع      رد احلقوق  -١٩
ويتضمن جرب الضرر، حسب    . لقـانون حقـوق اإلنسان الدويل أو االنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل           
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إىل استرداد احلرية، والتمتع حبقوق اإلنسان، واهلوية، واحلياة األسرية واملواطنة، وعودة املرء            : االقتضـاء، ما يلي   
 .مكان إقامته، واسترداد الوظيفة، وإعادة املمتلكات

 عن أي ضرر ميكن تقييمه اقتصادياً، حسب االقتضاء ومبا يتناسب مع جسامة             التعويضوينـبغي دفـع      -٢٠
االنـتهاك وظروف كل حالة، ويكون نامجاً عن انتهاكات جسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات               

 :نساين الدويل، من قبيل ما يلياخلطرية للقانون اإل

 الضرر البدين أو العقلي؛ )أ( 

 والفرص الضائعة، مبا فيها فرص العمل والتعليم واملنافع االجتماعية؛ )ب( 

 واألضرار املادية وخسائر اإليرادات، مبا فيها خسائر اإليرادات احملتملة؛ )ج( 

 والضرر املعنوي؛ )د( 

ساعدة القانونية أو مساعدة اخلرباء واألدوية واخلدمات الطبية والنفسية والتكاليف املترتبة على امل  )ه( 
 .واالجتماعية

 . أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية فضالً عن اخلدمات القانونية واالجتماعيةإلعادة التأهيلوينبغي  -٢١

 :وينبغي أن تتضمن الترضية، كلما أمكن، أياً من األمور التالية أو كلها -٢٢

 اختاذ تدابري فعالة لوقف االنتهاكات املستمرة؛ )أ( 

 من  املزيدالتحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلين عن احلقيقة حبيث ال يسبب هذا الكشف               )ب( 
األشخاص الذين تدخلوا ملساعدة الضحية     الشهود أو   األقارب أو   الضحية أو   أو مصاحل   األذى أو التهديد لسالمة     

 ؛ن االنتهاكاتأو ملنع وقوع املزيد م

استعادة جثث الذين قتلوا واملساعدة يف      مكان املفقودين وهوية األطفال املخطوفني و     البحث عن    )ج( 
للممارسات لرغبات الضحايا اليت عربوا عنها أو املفترضة، أو وفقاً دفنها وفقاً إعادة  وتها على هويوالتعرفاجلثث 

 الثقافية لُألسر واجملتمعات؛

ألشخاص الذين اوالضحية  رمسي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق     إعالنإصـدار    )د( 
 تربطهم هبا صلة وثيقة؛

 ، مبا يف ذلك االعتراف بالوقائع وقبول املسؤولية؛ علينتقدمي اعتذار  )ه( 

 فرض جزاءات قضائية وإدارية على األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات؛ )و( 
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 كرميهم؛لضحايا وتإحياء ذكرى ا )ز( 

، حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل     قانون  مواد التدريب والتعليم يف جمال      تضمني   )ح( 
 . ملا وقع من انتهاكاتاً دقيقاً وصفعلى مجيع املستويات،

، كلما أمكن، أياً من التدابري التالية اليت ستسهم أيضاً عدم تكرار االنتهاكاتوينبغي أن تشمل ضمانات  -٢٣
 : يف الوقاية، أو مجيع هذه التدابري

 وقوات األمن؛املسلحة رقابة مدنية فعالة على القوات فرض ان ضم )أ( 

ضمان أن مجيع اإلجراءات املدنية والعسكرية تلتزم باملعايري الدولية للمحاكمة حسب األصول             )ب( 
 واإلنصاف والرتاهة؛

 ؛ئيةالقضاالسلطة تعزيز استقالل  )ج( 

وسائط اإلعالم وغريها من املهن      و والطبية والصحية  يةهن القانون املألشخاص العاملني يف    محاية ا  )د( 
  واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ذات الصلة،

 والقانون اإلنساين الدويل جلميع قطاعات اجملتمع،       يف مـيدان حقوق اإلنسان    التثقـيف    توفـري   )ه( 
األولوية وعلى ويكون ذلك حسب ، ت املسلحة وقوات األمن والتدريـب ملوظفي إنفاذ القوانني، فضالً عن القوا       

 ؛أساس مستمر

 إنفاذ القانون والسجون ووسائط اإلعالم      واملوظفني العامني مبن فيهم موظف    على التزام   تشجيع  ال )و( 
دونات قواعد  مب موظفي املشاريع االقتصادية     ، فضالً عن  نوواخلدمـات النفسـية واالجتماعية واألفراد العسكري      

 .ال سيما املعايري الدوليةواألخالقية، واملعايري سلوك ال

 استحداث آليات ملنع ورصد الرتاعات االجتماعية وإجياد حلول هلا؛ )ز( 

اسـتعراض وإصالح القوانني اليت تسهم يف وقوع االنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان              )ح( 
 .أو تفسح اجملال أمام وقوع هذه االنتهاكاتالدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل 

  الوصول إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة باالنتهاكات وآليات اجلرب�عاشراً 

ينـبغي للـدول أن ُتنشئ وسائل إلعالم عامة اجلمهور، وال سيما ضحايا االنتهاكات اجلسيمة لقانون                 -٢٤
اإلنساين الدويل، باحلقوق وسبل االنتصاف اليت تتناوهلا هذه        حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون       

املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية وبكافة اخلدمات القانونية والطبية والنفسية واالجتماعية واإلدارية املتاحة وسائر     
ممثلوهم باحلق  وعالوة على ذلك، ينبغي أن يتمتع الضحايا و       . اخلدمات األخرى اليت جيوز للضحايا احلصول عليها      
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يف طلب املعلومات واحلصول عليها عن األسباب اليت أدت إىل تعرضهم لألذى وعن األسباب والظروف املتعلقة                
باالنتهاكات اجلسيمة لقانون حقوق اإلنسان الدويل واالنتهاكات اخلطرية للقانون اإلنساين الدويل ومعرفة احلقيقة 

 .فيما خيص هذه االنتهاكات

  التمييز عدم-حادي عشر 

جيـب أن يكون تطبيق وتفسري هذه املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية متفقني مع قانون حقوق اإلنسان                 -٢٥
 .الدويل والقانون اإلنساين الدويل، وأن يتما دون متييز من أي نوع أو ألي سبب، دون استثناء

  عدم التقيد-ثاين عشر 

لعامة واملبادئ التوجيهية على أنه يقّيد أو حيّد أية حقوق أو           ال ينـبغي تفسري أي شيء من هذه املبادئ ا          -٢٦
وُيفهم، على وجه اخلصوص، أن هذه املبادئ العامة واملبادئ         . الـتزامات ناشئة مبوجب القانون احمللي أو الدويل       

االنتصاف التوجيهية ال ختل حبق ضحايا كافة انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف 
 .وُيفهم كذلك أن هذه املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية ال ختل بالقواعد اخلاصة للقانون الدويل. واجلرب

  حقوق اآلخرين-ثالث عشر 

ال تتضمن هذه الوثيقة أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه يقّيد حقوق اآلخرين احملمية دولياً أو وطنياً،                    -٢٧
 .االستفادة من املعايري الواجبة التطبيق للمحاكمة حسب األصولوال سيما حق املتهم يف 
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Annex II 

AGENDA 

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” 

Conference Room VII, Palais des Nations, Geneva 

Wednesday, 29 September 2004 

10:00-12:00  Opening 

• Opening remarks by the Secretariat 

• Appointment of the Chairperson-Rapporteur 

• Adoption of the Agenda 

• Introduction by the Chairperson-Rapporteur 

12:00-13:00  Revised version of the Principles and Guidelines* 

15:00-18:00  Revised version of the Principles and Guidelines 

Thursday, 30 September 2004 

10:00-13:00  Revised version of the Principles and Guidelines 

15:00-18:00  Revised version of the Principles and Guidelines 

Friday, 1 October 2004 

10:00-13:00  Proposals for the follow-up 

15:00-18:00  Summary by the Chairperson-Rapporteur of the proposals and informal  
   consultations 

 

_____________________ 

*  Prepared by the Chairperson-Rapporteur, Mr. Alejandro Salinas, in consultation with the 
independent experts, Mr. Theo van Boven and Mr. Cherif Bassiouni (5 August 2004). 



E/CN.4/2004/59 
Page 24 

 

Annex III 

LIST OF PARTICIPANTS 

Expert members 

Mr. Theo VAN BOVEN 

States Members of the United Nations represented by observers 

ALBANIA      Ms. Pranvera GOXHI 

ARGENTINA     Mr. Sergio CERDA 

ARMENIA      Ms. Marta AYVAZYAN 

AUSTRALIA      Ms. Julia FEENEY 

AUSTRIA      Ms. Elisabeth ELLISON 

AZERBAIJAN     Mr. Azad CAFAROV 

      Mr. Seymur MARDALIYEV 

BELGIUM      Mr. Bart OUVRY 

BOLIVIA      Mr. Gino POGGI 

BRAZIL      Ms. Claudia DE ANGELO BARBOSA 

CANADA      Ms. Deirdre KENT 

CHILE      Mr. Alejandro SALINAS 

       Mr. Jorge MERA 

       Ms. Amira ESQUIVEL 

      Mr. Patricio UTRERAS 

CROATIA      Mr. Branko SOCANAC 

CUBA       Mr. Oscar Leon GONZALEZ 

CZECH REPUBLIC     Mr. Lukas MACHON 

DENMARK      Mr. Christian ANDERSEN 

DOMINICAN REPUBLIC    Ms. Ysset ROMAN 

ECUADOR      Ms. Leticia BAQUERIZO 

EGYPT      Mr. Mahy ABDELLATIF 

EL SALVADOR     Mr. Ramiro RECINOS 

FINLAND      Mr. LaISSE KEISALO 

FRANCE      Ms. Catherine CALOTHY 

GERMANY      Mr. Andreas BERG 

GREECE      Mr. Takis SARRIS 

GUATEMALA     Ms. Angela CHAVEZ 

HUNGARY      Ms. Orsolya TOTH 

INDIA       Mr. Pankaj SARAN 

INDONESIA      Mr. Lasro SIMBOLON 

ITALY       Mr. Claudio SCORRETTI 



E/CN.4/2004/59 
Page 25 

JAPAN      Ms. Yukiko YAMADA 

      Ms. Tomoko MATSUZAWA 

JORDAN      Mr. Mousa BURAYZAT 

      Mr. Saado QUOL 

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA   Mr. Murad HAMAIA 

LUXEMBOURG     Ms. Alexandra PESCH 

MADAGASCAR     Ms. Clarah ANDRIANJAKA 

NETHERANDS     Mr. Cornelis DE JONG 

       Mr. Hanno WURZNER 

       Mr. Dennis DE JONG 

      Ms. Kim DE VOS 

NIGERIA      Mr. Mike OMOTOSHO 

NORWAY      Mr. Per LIED 

      Ms. Astrid AJAJAY 

PARAGUAY      Mr. Francisco BARREIRO 

PERU       Mr. Juan VEGAS 

POLAND      Mr. Andrzej SADOS 

      Ms. Mateusz STASIEK 

RUSSIAN FEDERATION    Mr. Sergey CHUMAREV 

      Mr. Sergey KONDRATIEV 

SAUDI ARABIA      Mr. Turki AL MADI 

SLOVAKIA      Mr. Drahoslav STEFANEK 

      Ms. Sona DANOVA 

SPAIN       Mr. Joaquin DE ARISTEGUI 

SWEDEN      Ms. Ulrika SUNDBERG 

SWITZERLAND     Ms. Kamelia GRANT 
      Mr. Michael COTTIER 

SYRIAN ARAB REPUBLIC   Mr. Mohamed ALNASAN 

TUNISIA      Ms. Holla BACHTOBJI 

TURKEY      Mr. Guclu Cem ISIK 

      Mr. Selcuk UNAL 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 

AND NORTHERN IRELAND   Ms. Helen UPTON 

UNITED STATES OF AMERICA   Mr. Joel DANIES 

      Ms. Stacy BARRIOS 

       Ms. Gilda BRANCATO 

       Mr. Michael PEAY 

      Mr. Steven SOLOMON 

URUGUAY      Mr. Pedro VAZ 



E/CN.4/2004/59 
Page 26 

 

Non-member States represented by observers 

HOLY SEE 

Intergovernmental organizations 

EUROPEAN COMMISSION   Ms. Lauren HANNA 

Other entities 

INTERNATIONAL COMMITTEE   Ms. Jelena PEJIC 

OF THE RED CROSS 

Non-governmental organizations 

AMNESTY INTERNATIONAL    Mr. Jonathan O’DONOHUE 

ASSOCIATION FOR     Mr. Edouard DE LA PLACE 

THE PREVENTION OF TORTURE 

CONSULTATIVE COUNCIL    Mr. Daniel KINGSLEY 

OF JEWISH ORGANIZATIONS   Mr. Alexander GOLDBERG 

INTERNATIONAL COMMISSION   Mr. Cordula DROEGE 

OF JURISTS 

INTERNATIONAL FEDERATION   Ms. Una KWONG MANGUS 

OF HUMAN RIGHTS LEAGUES (FIDH) 

INTERNATIONAL REHABILITATION   Ms. Helene DE RENGERVE 

COUNCIL FOR TORTURE VICTIMS 

INTERNATIONAL SERVICE    Ms. Jayne HUCKERBY 

FOR HUMAN RIGHTS    Ms. Andrea GALINDO 

       Ms. Marianne SMOCHINA 

      Ms. Irene WINTHER 

REDRESS      Ms. Gabriela ECHEVERRIA 

WORLD ASSOCIATION     Ms. Gaelle CARAYON 

AGAINST TORTURE 

----- 

 


