
اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية 
  أخرى

  
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  ١٩٧٦ديسمبر/كانون األول ١٠المؤرخ في  ٣١/٧٢لألمم المتحدة 
  

  ١٩٧٧مايو /أيار ١٨فتح باب التوقيع عليها في جنيف في 
   
  

  إن الدول األطراف في هذه االتفاقية،
إذ يحدوها الحرص على تعزيز السلم، وترغب في اإلسهام في قضية وقـف سـباق التسـلح،    
وتحقيق نزع السالح العام الكامل في ظل رقابة دولية دقيقة فعالة، وإنقاذ البشرية مـن خطـر   

  استخدام وسائل جديدة من وسائل الحرب،
  

ى مواصلة المفاوضات بغية إحراز تقدم فعال نحو اتخاذ مزيد مـن التـدابير   وتصميماً منها عل
  في مجال نزع السالح،

  
ولما كانت تدرك أن التقدم العلمي والتقني قد يتيح إمكانيات جديدة فيما يتعلـق بـالتغيير فـي    

  البيئة،
  

 ١٦لم فـي  وإذ تشير إلى إعالن مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية الذي أقـر فـي اسـتكهو   
  ،١٩٧٢يونيه /حزيران

  
وإذ تدرك أن استخدام تقنيات التغيير في البيئة لألغراض السلمية قد يحسن العالقة المتبادلة ما 

  بين اإلنسان والطبيعة ويسهم في صون البيئة وتحسينها لصالح األجيال الحالية والقادمة،
  

عسـكرية أو أليـة أغـراض     وإذ تعترف، مع ذلك، بأن استخدام مثل هذه التقنيات ألغراض
  عدائية أخرى قد تكون له آثار بالغة الضرر على رفاهية اإلنسان،

  



ورغبة منها في فرض حظر فعال على استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو 
ألية أغراض عدائية أخرى بغية القضاء على ما ينطوي عليه هذا االستخدام من أخطار علـى  

  كيداً لعزمها على العمل في سبيل تحقيق هذا الهدف،البشرية، وتأ
  

ورغبة منها أيضاً في اإلسهام في دعم الثقة بين األمم وفي زيادة تحسين الحالة الدوليـة وفقـاً   
  لمقاصد ميثاق األمم المتحدة ومبادئه،

  
  :قد اتفقت على ما يلي

  
  المادة األولى

  
تخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات اآلثـار  تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية بعدم اس -١

الواسعة االنتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة ألغراض عسكرية أو أليـة أغـراض عدائيـة    
  .أخرى كوسيلة إللحاق الدمار أو الخسائر أو اإلضرار بأية دولة طرف أخرى

  
دولة أو مجموعة مـن  تتعهد كل دولة في هذه االتفاقية بأال تساعد أو تشجع أو تحض أية  -٢

  .من هذه المادة ١الدول أو أية منظمة دولية على االضطالع بأنشطة منافية ألحكام الفقرة 
  

  المادة الثانية
  

كما هي مستعملة في المادة األولى، أية تقنية إلحـداث  " تقنيات التغيير في البيئة"يقصد بعبارة 
في ديناميـة الكـرة األرضـية أو     -ية عن طريق التأثير المتعمد في العمليات الطبيع -تغيير

وغالفهـا الصـخري   ) البيوتـا (تركيبها أو تشكيلها، بما في ذلك مجموعات أحيائها المحليـة  
  .وغالفها المائي وغالفها الجوى، أو دينامية الفضاء الخارجي أو تركيبه أو تشكيله

  
  المادة الثالثة

  
التغيير في البيئة لألغـراض السـلمية،    ال تحول أحكام هذه االتفاقية دون استخدام تقنيات -١

وهي ال تمس مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامـة وقواعـده السـارية المتعلقـة بهـذا      
  .االستخدام



تتعهد الدول األطراف في هذه االتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكـن للمعلومـات العلميـة     -٢
راض السلمية، ولها الحق في االشتراك فـي  والتقنية عن استخدام تقنيات التغيير في البيئة لألغ

وتسهم الدول األطراف التي تستطيع ذلك، إما منفردة أو مع غيرها من الـدول أو  . هذا التبادل
المنظمات الدولية، في التعاون االقتصادي والعلمي الدولي في سبيل صون البيئـة وتحسـينها   

الزمة لحاجات المناطق الناميـة مـن   واستخدامها في األغراض السلمية، مع إيالء المراعاة ال
  .العالم

  
  المادة الرابعة

  
تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية باتخاذ أية تدابير تعتبرها الزمة إلجراءاتها الدسـتورية  

  .من أجل حظر ومنع أي نشاط ينتهك أحكام االتفاقية في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها
  

  المادة الخامسة
  
دول األطراف في هذه االتفاقية بالتشاور والتعاون فيما بينها في حل أية مشاكل قد تتعهد ال -١

كما يجوز القيام بالتشاور والتعـاون عمـالً   . تنشأ بشأن أهداف االتفاقية أو في تطبيق أحكامها
ويجـوز  . بهذه المادة عن طريق إجراءات دولية مناسبة في إطار األمم المتحدة ووفقاً لميثاقها

 ٢ل هذه اإلجراءات الدولية المختصة وخدمات لجنة خبراء استشارية وفقاً لنص الفقرة أن تشم
  .من هذه المادة

  
من هذه المادة يقوم الوديع، في خالل شهر واحـد مـن    ١لألغراض المذكورة في الفقرة  -٢

 تاريخ تلقي طلب بذلك من أية دولة طرف في هذه االتفاقية، بدعوة لجنة خبراء استشارية إلـى 
ويجوز ألية دولة طرف أن تعين خبيراً في هذه اللجنة المنصـوص علـى وظائفهـا    . االنعقاد

وتـوافي اللجنـة   . ونظامها الداخلي في المرفق الذي يشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقيـة 
الوديع بموجز لما تثبته من وقائع، يتضمن كافة اآلراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة فـي  

  .ويوزع الوديع هذا الموجز على جميع الدول األطراف. داوالتهاأثناء م
  
ألية دولة طرف في هذه االتفاقية لديها ما يدعوها إلى االعتقاد بان دولـة طرفـا أخـرى     -٣

تتصرف على نحو تنتهك فيه االلتزامات الناشئة عن أحكام االتفاقية أن تتقـدم بشـكوى إلـى    



ضمين هذه الشكوى كل المعلومات المتصلة بالموضـوع  وينبغي ت. مجلس األمن لألمم المتحدة
  .فضالً عن كل األدلة الممكنة التي تدعم صحتها

  
تتعهد كل دولة طرف في هذه االتفاقية بالتعاون في إجراء أي تحقيق قد يبدأه مجلس األمن  -٤

الدول  ويخطر مجلس األمن. وفقاً ألحكام ميثاق األمم المتحدة، على أساس الشكوى التي يتلقاها
  .األطراف بنتائج التحقيق

  
وفقاً ألحكـام ميثـاق األمـم    . تتعهد كل دولة من الدول األطراف في هذه االتفاقية بالقيام -٥

المتحدة، بتقديم العون أو دعمه ألية دولة طرف تطلب ذلك، إذا ما قرر مجلس األمن أن هـذا  
  .الطرف قد تضرر أو يحتمل أن يتضرر نتيجة النتهاك االتفاقية

  
  المادة السادسة

  
ويقدم نـص أي  . ألية دولة طرف في هذه االتفاقية أن تقترح إدخال تعديالت على االتفاقية -١

  .تعديل مقترح إلى الوديع، الذي يبادر إلى تعميمه على جميع الدول األطراف
  
يسري التعديل على جميع الدول التي قبلته من الدول األطراف في هـذه االتفاقيـة متـى     -٢

وبعد ذلك يصبح التعـديل نافـذاً   . عت أغلبية من الدول األطراف وثائق القبول لدى الوديعأود
  .بالنسبة ألية دولة طرف أخرى في تاريخ إيداعها وثيقة قبولها له

  
  المادة السابعة

  .هذه االتفاقية غير محدودة المدة
  المادة الثامنة

لوديع إلـى عقـد مـؤتمر للـدول     بعد خمس سنوات من بدء سريان هذه االتفاقية، يدعو ا -١
ويراجع المؤتمر سير العمل باالتفاقية بغية التأكـد  . األطراف في االتفاقية في جنيف بسويسرا

من أن أغراضها وأحكامها يجري تحقيقها، كما يبحث بصفة خاصة مدى فعالية أحكام الفقـرة  
البيئـة ألغـراض    من المادة األولى في القضاء على أخطار استخدام تقنيات التغييـر فـي   ١

  .عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى
  



يجوز ألغلبية من الدول األطراف في هذه االتفاقية، على فترات ال تقل عن خمس سنوات  -٢
من بعد ذلك، أن تكفل أمر عقد مؤتمر لهذه األغراض ذاتها، وذلك بتقديم اقتراح بهذا المعنـى  

  .إلى الوديع
  
من هذه المادة في غضون عشر سنوات من بعد عقـد   ٢اً للفقرة إذا لم يعقد أي مؤتمر وفق -٣

مؤتمر سابق، يطلب الوديع من جميع الدول األطراف في هذه االتفاقية إبداء آرائها بشأن عقـد  
باإليجاب،  –أيهما أقل  –فإذا ردت ثلث الدول األعضاء أو عشر دول منها . مثل هذا المؤتمر

  .رية لعقد المؤتمركان على الوديع أن يتخذ خطوات فو
  

  المادة التاسعة
  
وألية دولة ال توقع على االتفاقية قبل بدء نفاذهـا  . تعرض هذه االتفاقية لتوقيع الدول كافة -١

  .من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت ٣وفقاً للفقرة 
  
ـ   -٢ ائق تخضع هذه االتفاقية لشرط التصديق عليها من قبل الدول الموقعة عليها، وتـودع وث

  .التصديق عليها أو االنضمام إليها لدى األمين العام لألمم المتحدة
  
يبدأ سريان هذه االتفاقية متى أودعت عشرون حكومة وثائق التصديق عليها، وفقاً للفقـرة   -٣
  .من هذه المادة ٢
  
بـدء  أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه االتفاقية أو انضمامها إليها بعد  -٤

  .نفاذها، فيبدأ سريانها في تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها
  
يبادر الوديع إلى إعالم جميع الدول الموقعة على االتفاقية والمنضمة إليهـا بتـاريخ كـل     -٥

تعديالت  توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام وبتاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وبأية
  .عليها وكذلك بتلقي أية إخطارات أخرى

  
  .من ميثاق األمم المتحدة ١٠٢يسجل الوديع هذه االتفاقية وفقاً للمادة  -٦
  

  



  المادة العاشرة
  

تودع هذه االتفاقية، التي تعتبر نصوصها األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربيـة  
العام لألمم المتحدة، وعليه أن يوافي الحكومات الموقعة  والفرنسية متساوية الحجة، لدى األمين
  .عليها والمنضمة إليها بنسخ معتمدة منها

  
  .وإثباتا لما تقدم ذيل الموقعون أدناه، المفوضون بذلك تفويضاً صحيحاً، هذه االتفاقية بتوقيعهم

  
  ....من ... في اليوم ... حررت في

  
  مرفق االتفاقية 

  يةلجنة الخبراء االستشار
  
تتثبت لجنة الخبراء االستشارية من الوقائع بالكيفية المالئمة وتقدم آراء فنية فيمـا يتعلـق    -١

من المادة الخامسة من هذه االتفاقية، الدولة الطرف التـي   ١بأية مشكلة تطرحها، وفقاً للفقرة 
  .تطلب عقد اللجنة

  
داء الوظـائف المنصـوص   تنظم أعمال لجنة الخبراء االستشارية على نحو يمكنها مـن أ  -٢

وتقرر اللجنة المسائل اإلجرائية المتعلقة بتنظيم أعمالهـا،  . من هذا المرفق ١عليها في الفقرة 
وال يجـرى  . وذلك باتفاق الرأي حيثما أمكن، وإال فبأغلبية أعضائها الحاضـرين المصـوتين  

  .تصويت على المسائل الموضوعية
  
  .يرأس اللجنة الوديع أو أمثاله -٣
  
  .لكل خبير أن يستعين في الجلسات بمستشار واحد أو أكثر -٤
  
لكل خبير الحق في أن يطلب بواسطة الرئيس، مـن الـدول ومـن المنظمـات الدوليـة       -٥

  .  المعلومات والمساعدات التي يراها مناسبة إلنجاز أعمال اللجنة
  
   



  ١٤٧األمم المتحدة 
  Distr.: Generalالجمعية العامة 

٢١ March 2006  
  دورة الستونال

  من جدول األعمال) أ( ٧١البند 
٤٩٦٤٠-٠٥  

  قرار اتخذته الجمعية العامة
)]A/60/509/Add] . ١( بناء على تقرير اللجنة الثالثة  

  ٦٠/المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف  - ١٤٧
  والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق

  ن واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولياإلنسا
  إن الجمعية العامة،

  ، والعهدين)١( إذ تسترشد بميثاق األمم المتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
  ، وغير ذلك من صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة،)٢( الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان 

  ٣( وإعالن وبرنامج عمل فيينا( ،
  ؤكد أهمية معالجة مسألة سبل االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمةوإذ ت

  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، على نحو
  منتظم وبطريقة شاملة على الصعيدين الوطني والدولي،

  فادة من سبل االنتصافالدولي، بوفائه بحق الضحايا في االست تمعلمجوإذ تسلم بأن ا
  يظل متضامنا مع محن الضحايا والناجين منها واألجيال البشرية المقبلة ويعيد تأكيد والجبر،
  الدولي في هذا الميدان، القانون

  تشير إلى اعتماد المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف وإذ
  الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون والجبر

  ٢٠٠٥للقا نون اإلنساني الدولي من قبل لجنة حقوق اإلنسان بموجب قرارها / المؤرخ  ٣٥
_______________  

  ) ٣ -د (ألف  ٢١٧القرار ) ١.( 
  . )، المرفق) ٢١ -د (ألف  ٢٢٠٠القرار ) ٢

  )٣) A/CONF.157/24 (Part I)،. الثالث الفصل
A/RES/60/147  

٢  



  ٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٩) االقتصادي واالجتماعي بموجب قراره  لسلمجومن قبل ا) ٤
  ٢٠٠٥/فيه الجمعية العامة باعتماد  لسلمجالذي أوصى ا ٢٠٠٥يوليه /تموز  ٢٥المؤرخ  ٣٠

  األساسية والمبادئ التوجيهية، المبادئ
  ي االنتصاف والجبرتعتمد المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق ف - ١

  االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون لضحايا
  القرار؛ ذاهبالدولي المرفقة  اإلنساني

  توصي الدول بأخذ المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية في اعتبارها، - ٢
  لتنفيذية في الحكومة، وال سيمابين أعضاء الهيئات ا اهباحترامها والتعريف  وبتشجيع

  المكلفون بإنفاذ القوانين والقوات العسكرية واألمنية، والهيئات التشريعية، والقضاء، الموظفون
  وممثلوهم، والمدافعون عن حقوق اإلنسان والمحامون، ووسائط اإلعالم، وا لجمهور والضحايا

  عامة؛
  مة لكفالة نشر المبادئتطلب إلى األمين العام أن يتخذ الخطوات الالز - ٣

  والمبادئ التوجيهية على أوسع نطاق ممكن بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة األساسية
  عدة منها إحالتها إلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير بوسائل

  لمتحدةوبإدماج المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية في صلب منشور األمم ا الحكومية،
  .مجموعة الصكوك الدولية: حقوق اإلنسان المعنون
  ٦٤العامة  الجلسة

  ٢٠٠٥ديسمبر /كانون األول ١٦
_______________  

،)E/2005/23 (٢٠٠٥الوثائق الرسمية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي،    : انظر) ٤  ،
  ) ٣الملحق رقم 

  .الثاني، الفرع ألف الفصل
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  المرفق
  األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف وا لجبر لضحايا مبادئال

  الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة االنتهاكات
  اإلنساني الدولي للقانون

  الديباجة
  الجمعية العامة، إن
  القانون تشير إلى األحكام التي تنص على الحق في االنتصاف لضحايا انتهاكات إذ

  من ٨لحقوق اإلنسان، والواردة في العديد من الصكوك الدولية، وال سيما المادة  الدولي
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢، والمادة )١( العالمي لحقوق اإلنسان  اإلعالن

نصـري  من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الع ٦، والمادة )٢( والسياسية( ،
 )٥  

  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ١٤ والمادة
، والقانون اإلنسـاني  )٧( من اتفاقية حقوق الطفل  ٣٩، والمادة )٦( الالإنسانية أو المهينة  أو

  الدولي
  ١٨فها والمؤرخة من اتفاقية الهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرا ٣ورد في المادة  كما

  من البروتوكول اإلضافي ٩١، والمادة )٨)( االتفاقية الرابعة ( ١٩٠٧أكتوبر /األول تشرين
  ، المتعلق بحماية ضحايا التراعات ١٩٤٩أغسطس /آب  ١٢باتفاقيات جنيف المؤرخة  الملحق

  ١٩٧٧يونيه /حزيران ٨والمؤرخ ) البروتوكول األول(المسلحة الدولية )  ٦٨، والمادتان )٩
  ١٠( من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ٧٥و ( ،

  تشير إلى األحكام التي تنص على الحق في اال نتصاف لضحايا انتهاكات القانون وإذ
مـن الميثـاق    ٧لح قوق اإلنسان الواردة في اتفاقيات إقليمية، وال سيما فـي المـادة    الدولي

  األفريقي
_______________  

  . )، المرفق) ٢٠ -د (ألف  ٢١٠٦ القرار) ٥
  ) ٢٤٨٤١، الرقم  ١٤٦٥ لدلمجاألمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ا) ٦. 
  ) ٢٧٥٣١، الرقم  ١٥٧٧ لدلمجالمرجع نفسه، ا) ٧. 
  ) ١٩٠٧و  ١٨٩٩صندوق كارنيغي للسلم الدولي، اتفاقيات وإعالنات الهاي لعامي : انظر) ٨

  ١٩١٥د، نيويورك، مطبعة جامعة أوكسفور.( (
  ) ١٧٥١٢، الرقم  ١١٢٥ لدلمجاألمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ا) ٩. 



الوثائق الرسمية لمؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنـي بإنشـاء محكمـة    )  ١٠
  )جنائية دولية، 

الوثـائق الختاميـة   : األول  لـد لمج، ا ١٩٩٨يوليه /تموز  ١٧ -يونيه / حزيران  ١٥ روما،
  ورات األمممنش(

  ٥المتحدة، رقم المبيع . A.02.I(،. ألف الفرع
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٤  
، ) ١٢( من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  ٢٥، والمادة ) ١١( اإلنسان والشعوب  لحقوق
  والمادة

  ١٣( من اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ١٣( ،
  اسية المتعلقة بضحايا اإلجرام والتعسف فيتشير إلى إعالن مبادئ العدل األس وإذ

  السلطة الذي انبثق عن مداوالت مؤتمر األمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة استعمال
وقـرار الجمعيـة    رمين،لمجومعاملة ا/ الذي  ١٩٨٥نوفمبر /تشرين الثاني  ٢٩المؤرخ  ٣٤

  ٤٠العامة 
  به الجمعية النص الذي أوصى به المؤتمر، اعتمدت

  تؤكد من جديد المبادئ المبينة في إعالن مبادئ العدل األساسية المتعلقة بضحايا وإذ
  والتعسف في استعمال السلطة، بما فيها ضرورة معاملة الضحايا برحمة واحترام اإلجرام

  واحترام حقهم احتراما كامال في الوصول إلى العدالة وآليات االنتصاف، وضرورة كرامتهم،
  اء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض الضحايا، إضافة إلى اإلسراععلى إنش التشجيع
  قدر مناسب من الحقوق وسبل االنتصاف لفائدة الضحايا، بإعمال

  مبادئ“تالحظ أن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشترط وضع  وإذ
  خصهم، بما في ذلك رد الحقوقعليهم أو فيما ي نيلمجيتعلق بجبر ا ألضرار التي تلحق با فيما

، ويلزم جمعية الدول األطراف بإنشاء صندوق اسـتئماني لصـالح   ”ورد االعتبار  والتعويض
  نيلمجا

علـيهم ، وينـيط    نيلمجفي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولصالح أسر ا عليهم
  بالمحكمة

  ،”وكرامتهم وخصوصيتهم عليهم وسالمتهم البدنية والنفسية  نيلمجحماية أمان ا“ مهمة
  ،”أي مرحلة من اإلجراءات تراها المحكمة مناسبة“عليهم في  نيلمجبمشاركة ا والسماح

  تؤكد أن المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية التي تتضمنها هذه الوثيقة وإذ
  ناالنتهاكات الجسيمة ل لقانون الدولي لح قوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانو تستهدف



  الدولي التي تشكل، بفعل طبيعتها الفادحة، إهانة للكرامة البشرية، اإلنساني
  تشدد على أن المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية الواردة في هذه الوثيقة وإذ
  تفرض التزامات قانونية دولية أو محلية جديدة، بل تحدد آليات وطرائق وإ جراءات ال

  نونية القائمة في إطار القانون الدولي لح قوق اإلنسان والقانونتنفيذ االلتزامات القا وأساليب
  الدولي اللذين يكمل أحدهما اآلخر بالرغم من اختالف معاييرهما، اإلنساني

_______________  
  ) ٢٦٣٦٣، الرقم  ١٥٢٠ لدلمجاألمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، ا)  ١١. 
  ) ١٧٩٥٥، الرقم  ١١٤٤ لدلمجالمرجع نفسه، ا)  ١٢. 
  ) ٢٨٨٩، الرقم  ٢١٣ لدلمجالمرجع نفسه، ا)  ١٣. 
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  تشير إلى أن القانون الدولي ينص على االلتزام بمقاضاة مرتكبي بعض الجرائم وإذ
  وفقا لال لتزامات الدولية للدول ومتطلبات القانون الوطني أو كما هو منصوص عليه الدولية

النظم األساسية التي تطبقها الهيئات القضـائية الدوليـة، وأن واجـب المقاضـاة يعـزز       في
  االلتزامات

  الدولية التي يتعين تنفيذها وفقا للمتطلبات واإلجراءات القانونية الوطنية ويدعم القانونية
  التكامل، مفهوم

  ساموجهة أسا اهنتالحظ أن أشكال االضطهاد المعاصرة، على الرغم من كو وإذ
  مع ذلك قد توجه أيضا ضد فئات من األشخاص تستهدف جماعيا، اهناألفراد، فإ ضد
  الدولي، بوفائه بحق الضحايا في االستفادة من سبل االنتصاف تمعلمجتسلم بأن ا وإذ

  يظل متضامنا مع محن الضحا يا والناجين منها واألجيال البشرية المقبلة ويعيد تأكيد والجبر،
  الدولية للمساءلة والعدل وسيادة القانون، القانونية المبادئ
  الدولي، باعتماده منظورا يركز على الضحايا، يؤكد تمعلمجمنها بأن ا واقتناعا
  اإلنساني مع ضحايا انتهاكات القانون الدولي، بما فيها انتهاكات القانون الدولي تضامنه
  إلنسانية عموما، وفقااإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، فضال عن تضامنه مع ا لحقوق
  األساسية والمبادئ التوجيهية التالية، للمبادئ

  :المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية التالية تعتمد
  االلتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون - أوال

  الدولي اإلنساني
  القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانونااللتزام باحترام وضمان احترام وإعمال  - ١



  :الدولي كما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يستمد مما يلي اإلنساني
  المعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها؛) أ(
  القانون الدولي العرفي؛) ب(
  .القانون المحلي لكل دولة) ج(
  المحلي ، كما يقتضي اهن، أن يكون قانوتضمن الدول، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد - ٢

  :القانونية الدولية وذلك عن طريق ما يلي اهتالدولي، متسقا مع التزاما القانون
  إدماج معايير القانون الدولي لح قوق اإلنسان والقانون اإلنساني الد ولي في) أ(

  المحلية أو تنفيذ هذه المعايير في نظمها القانونية المحلية؛ قوانينها
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  اعتماد إجراءات تشريعية وإدارية مناسبة وفعالة واتخاذ تدابير مناسبة أخرى) ب(

  الوصول التريه والفعال والسريع إلى العدالة؛ تضمن
  إتاحة سبل انتصاف مناسبة وفعالة وسريعة ومالئمة، بما في ذلك الجبر،) ج(

  هو محدد أدناه؛ حسبما
  حلية للضحايا على األقل نفس مستوى الحمايةضمان أن توفر قوانينها الم) د(

  .الدولية اهتتقتضيه التزاما الذي
  نطاق االلتزام - ثانيا

  االلتزام باحترام وضمان احترام وإعمال القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون - ٣
الدولي ، ك ما هو منصوص عليه في مجموعات القوانين ذات الصلة يشمل أمـورا   اإلنساني

  منها
  :الدولة واجب

  أن تتخذ التدابير ا لتشريعية واإلدارية المناسبة وغيرها من التدابير المالئمة لمنع) أ(
  االنتهاكات؛ وقوع

  أن تحقق في االنتهاكات بفعالية وسرعة ودقة ونزاهة وأن تتخذ إجراء ات،) ب(
  ين؛االقتضاء، وفقا للقانون المحلي والدولي ضد مرتكبي االنتهاكات المزعوم عند

  أن تتيح لمن يدعي وقوعه ضحية النتهاك حقوق اإلنسان أو القانون) ج(
  إمكانية الوصول إلى العدالة على أساس المساواة وعلى نحو فعال ، كما هو محدد اإلنساني

  بغض النظر عمن يكون المسؤول النهائي عن االنتهاك؛ أدناه،
  .بما هو محدد أدناهأن توفر للضحايا سبل انتصاف فعالة، تشمل الجبر حس) د(

  االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون - ثالثا



  الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي اإلنساني
  في حاالت االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات - ٤

  دولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، يقع على الدولللقانون اإلنساني ال الخطيرة
  ارتكبوا هذه االنتهاكات مهنالتحقيق فيها وواجب محاكمة األشخاص الذين يزعم أ واجب

  وفي هذه. حال توفر أدلة كافية ضدهم، وواجب إنزال العقوبة بالجناة في حال إدانتهم  في
  ا بينها، وفقا للقانون الدولي، وأن تساعد الهيئاتأيضا، ينبغي للدول أن تتعاون فيم الحاالت
  .الدولية المختصة في التحقيق في هذه االنتهاكات ومقاضاة مرتكبيها القضائية
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  وتحقيقا لهذه الغاية، وحيثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو يقضي بذلك - ٥

  أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانينها آخر بموجب القانون الدولي، تدرج الدول التزام
وعالوة على ذلك، وحيثما تـنص علـى ذلـك    . تنص على الوالية القضائية العالمية  المحلية
  معاهدة

  المعاهدات الواجبة التطبيق أو التزام آخر من االلتزامات القانونية الدولية، ينبغي للدول أن من
  أو لهيئات قضائية دولية مناسبة وتقدم المساعدةلدول أخرى  رمينلمجأو تسهل تسليم ا تسلم

  وغيرها من أشكال التعاون في تحقيق العدالة الدولية، بما فيها مساعدة وحماية القضائية
  والشهود، بما يتفق والمعايير القانونية الدولية لحقوق اإلنسان ورهنا بالشروط الضحايا
  ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسيةالدولية كتلك المتصلة بحظر التعذيب وغي القانونية

  .الالإنسانية أو المهينة أو
  قوانين التقادم - رابعا

  ال تنطبق قوانين التقادم على االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان - ٦
  الخطيرة للقانون اإلنساني ا لدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، متى واالنتهاكات

  .على ذلك معاهدة واجبة التطبيق أو متى ورد ذلك في التزامات قانونية دولية أخرى نصت
  وينبغي لقوانين التقادم المحلية أال تكون تقييدية دون مبرر فيما يتعلق بأنواع أخرى - ٧

  االنتهاكات ال تشكل جرائم بموجب القانون ال دولي، بما فيها الحدود الزمنية المطبقة على من
  .المدنية وغيرها من اإلجراءات وىالدعا

  ضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات - خامسا
  للقانون اإلنساني الدولي الخطيرة

  ضرر، أفرادا ك انوا مهبألغراض هذه الوثيقة، الضحايا هم األشخاص الذين لحق  - ٨
  لي أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصاديةجماعات، بما في ذلك الضرر البدني أو العق أو



  الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، وذلك من خالل عمل أو امتناع عن أو
  يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أو انتهاكا خطيرا للقانون عمل

  أيضا أفراد” ضحية“ي، يشمل مصطلح وعند االقتضاء، ووفقا للقانون المحل. الدولي  اإلنساني
  ضرر أثناء مهبالمباشرة أو من تعيلهم الضحية المباشرة، واألشخاص الذين لحق  األسرة
  .لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر تدخلهم

  يعتبر الشخص ضحية بصرف النظر عما إذا كان قد تم التعرف على مرتكب - ٩
  ه أو مقاضاته أو إدانته أم ال، وبصرف النظر عن العالقة األسرية بينأو اعتقال االنتهاك
  .االنتهاك والضحية مرتكب
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  معاملة الضحايا - سادسا
  ينبغي معاملة الضحايا معاملة إنسانية وصون كرامتهم واحترام حقوق اإلنسان - ١٠

  تهم البدنية والنفسيةوكذلك اتخاذ تدابير مالئمة تكفل أمنهم وسالم م،هب الخاصة
  وينبغي أن تكفل الدولة اشتمال قوانينها. فضال عن ضمان ذلك ألسرهم  وخصوصيتهم،

  قدر اإلمكان، على أحكام تفرض أن تحظى كل ضحية تتعرض لعنف أو صدمة الداخلية،
  خاص ورعاية خاصة، للحيلولة دون تعرضها للصدمات مجددا أثناء ما يتخذ من باهتمام

  .ونية وإدارية لتحقيق العدالة وجبر الضررقان إجراءات
  حق الضحية في سبل االنتصاف - سابعا
  تتضمن سبل االنتصاف المتعلقة باالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان - ١١

  الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي حق الضحية فيما يرد أدناه، وفقا لما ينص عليه واالنتهاكات
  :ليالدو القانون

  الوصول إلى العدالة على نحو متساو وفعال؛) أ(
  جبر ما لحق بالضحية من ضرر على نحو مناسب وفعال وفوري؛) ب(
  .الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة باالنتهاكات وآليات جبر الضرر) ج(

  الوصول إلى العدالة - ثامنا
  لي لحقوق اإلنسان أو انتهاك خطيريتعين أن يتاح لضحية انتهاك جسيم ل لقانون الدو - ١٢

  اإلنساني الدولي الوصول على نحو متساو إلى أحد سبل االنتصاف القضائية الفعالة، للقانون
وتشمل س بل االنتصـاف األخـرى المتاحـة للضـحية     . لما ينص عليه القانون الدولي  وفقا

  الوصول



والطرائـق واإلجـراءات التـي    الهيئات اإلدارية وغيرها من الهيئات، فضال عن اآلليات  إلى
  يضطلع
  ويتعين أن تنعكس في القوانين المحلية االلتزامات الناشئة عن. وفقا للقانون المحلي بتنفيذها
وتحقيقـا  . الدولي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفي إجراءات عادلة ونزيهة  القانون

  لهذه
  :ينبغي للدول أن تقوم بما يلي الغاية،

  مات عن جميع سبل االنتصاف المتاحة، عن طريق آليات عامةنشر معلو) أ(
  بشأن االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة وخاصة،
  اإلنساني الدولي؛ للقانون
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  اتخاذ تدابير ترمي إلى التقليل من مضايقة الضحايا وممثليهم إلى أدنى حد) ب(

  وضمان سالمتهم من مهتحسب االقتضاء، من التدخل غير المشروع في خصوصيا وحمايتهم،
  واالنتقام، فضال عن ضمان سالمة أسرهم ومن يشهد لصالحهم قبل وأثناء وبعد الترهيب

  القضائية أو اإلدارية أو غيرها من اإلجراءات التي تؤثر في مصلحة الضحايا؛ اإلجراءات
  ايا الذين يسعون إلى الوصول إلى العدالة؛تقديم المساعدة المالئمة للضح) ج(
  إتاحة جميع الوسائل القانونية والدبلوماسية والقنصلية المناسبة لضمان تمكين) د(

  من ممارسة حقوقهم في الحصول على سبل انتصاف بشأن االنتهاكات الجسيمة الضحايا
  .ني الدوليالدولي لحقوق اإلنسان أو االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنسا للقانون

  وينبغي للدول، باإلضافة إلى توفيرها سبال لوصول األفراد إلى العدالة، أن تسعى إلى - ١٣
  أمام جماعات من الضحايا لتقديم شكاوى بشأن جبر الضرر اللمجإجراءات تفسح ا وضع

  .على تعويضات، حسب االقتضاء والحصول
  لة والفورية ضد االنتهاكاتوال بد من أن تشمل سبل االنتصاف المناسبة والفعا - ١٤

  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي جميع الجسيمة
  الدولية المتاحة والمالئمة التي يمكن أن يتمتع فيه ا الشخص بمركز قانوني، وينبغي العمليات

  .تمس بأي سبل انتصاف محلية أخرى أال
  من ضرر جبر ما يتكبد - تاسعا
  الغرض من الجبر الكافي والفعال والفوري هو تعزيز العدالة من خالل معالجة - ١٥

  الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني االنتهاكات



. وينبغي للجبر أن يكون متناسبا مع فداحة االنتهاكات واألضـرار المترتبـة عليهـا    . الدولي
  فروتو

القانونية الدولية، الجبر لضحايا ما تقوم به أو تمتنـع   اهتوفقا لقوانينها المحلية والتزاما الدولة،
  عنه
  أفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان وانتهاكات خطيرة من

  وفي الحاالت التي يعتبر فيها شخص ما، أو شخصية اعتبارية،. اإلنساني الدولي  للقانون
  كيان آخر مطالبا بجبر أحد الضحايا، ينبغي أن يوفر الطرف المسؤول عن االنتهاك جبرا أو

  .أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعال الجبر للضحية للضحية،
  ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع برامج وطنية تعنى بالجبر والمساعدات األخرى - ١٦

  اهتراف المسؤولة عن االنتهاك على الوفاء بالتزاماللضحايا، تحسبا لعدم قدرة األط المقدمة
  .عدم رغبتها في ذلك أو
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  وتقوم الدول، فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من الضحايا، بتنفيذ أحكامها المحلية - ١٧

  بالجبر ضد األفراد أو الكيانات المسؤولة عن األضرار المتكبدة، وتسعى إلى تنفيذ المتعلقة
  القانونية األجنبية السارية المتعلقة بالجبر وفقا للقوانين المحلية وااللتزامات القانونية كاماألح

  وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن توفر الدول في إطار قوانينها المحلية آليات فعالة لتنفيذ. الدولية
  .المتعلقة بالجبر األحكام

  أخذ الظروف الفردية في االعتبار، ينبغي ووفقا للقانون المحلي والقانون الدولي، ومع - ١٨
  توفر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة أن

  اإلنساني الدولي، حسب االقتضاء وبما يتناسب مع جسامة االنتهاك وظروف كل للقانون
  الرد:  ٢٣إلى  ١٩المبادئ من أشكال الجبر التام والفعال التالية، وفق ما تنص عليه  حالة،

  .وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار والتعويض
  الرد ينبغي، متى أمكن ذلك، أن يعيد الضحية إلى وضعها األصلي قبل وقوع - ١٩

  الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان أو االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني االنتهاكات
  استرداد الحرية، والتمتع بحقوق اإلنسان،: الرد، حسب االقتضاء، ما يلي ويتضمن . الدولي

الهوية، والحياة األسرية والمواطنة، وعودة المرء إلـى مكـان إقامتـه، واسـترداد      واسترداد
  الوظيفة،
  .الممتلكات وإعادة

  وينبغي دفع التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا، حسب االقتضاء - ٢٠



  ب مع جسامة االنتهاك وظروف كل حالة، ويكون ناجما عن انتهاكات جسيمةيتناس وبما
  الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، من قبيل للقانون

  :يلي ما
  الضرر البدني أو العقلي؛) أ(
  الفرص الضائعة، بما فيها فرص العمل والتعليم والمنافع االجتماعية؛) ب(
  ألضرار المادية وخسائر اإليرادات، بما فيها خسائر اإليرادات المحتملة؛ا) ج(
  الضرر المعنوي؛) د(
  التكاليف المترتبة على المساعدة القانونية أو مساعدة الخبراء واألدوية) ه (

  .الطبية والنفسية واالجتماعية والخدمات
  فضال عن الخدمات القانونية وينبغي إلعادة التأهيل أن تشمل الرعاية الطبية والنفسية - ٢١

  .واالجتماعية
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  :وينبغي أن تتضمن الترضية، كلما أمكن، أيا من األمور التالية أو كلها - ٢٢

  اتخاذ تدابير فعالة لوقف االنتهاكات المستمرة؛) أ(
  التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقيقة على أال يسبب) ب(

  لمزيد من األذى أو التهديد لسالمة أو مصالح الضحية أو أقارب الضحيةالكشف ا هذا
  الشهود أو األشخاص الذين تدخلوا لمساعدة الضحية أو لمنع وقوع المزيد من االنتهاكات؛ أو
  البحث عن مكان المفقودين وهوية األطفال المخطوف ين و جثث الذين قتلوا ،) ج(

  على هويتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحايا في استعادة الجثث والتعرف والمساعدة
  تمعات؛لمجأو المفترضة، أو وفقا للممارسات الثقافية لألسر وا الصريحة

  إصدار إعالن رسمي أو قرار قضائي يعيد الكرامة والسمعة وحقوق الضحية) د(
  صلة وثيقة؛ اهبالذين تربطهم  واألشخاص

  تراف بالوقائع وقبول المسؤولية؛تقديم اعتذار علني، بما في ذلك االع) ه (
  فرض عقوبات قضائية وإدارية على األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات؛) و(
  إحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم؛) ز(
  تضمين مواد التدريب والتعليم في مجال القانون الدولي لحقوق اإلنسان) ح(

  .لما وقع من انتهاكات اإلنساني الدولي، على جميع المستويات، وصفا دقيقا والقانون
  وينبغي أن تشمل ضمانات عدم التكرار، كلما أمكن، أيا من التدابير التالية التي - ٢٣

  :أيضا في الوقاية، أو جميع هذه التدابير ستسهم



  ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات المسلحة وقوات األمن؛) أ(
  ية بالمعايير الدولية للمحاكمةضمان التزام جميع اإلجراءات المدنية والعسكر) ب(

  األصول واإلنصاف والنزاهة؛ حسب
  تعزيز استقالل السلطة القضائية؛) ج(
  حماية األشخاص العاملين في المهن القانونية والطبية والصحية ووسائط) د(

  وغيرها من المهن ذات الصلة، والمدافعين عن حقوق اإلنسان؛ اإلعالم
  قوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي لجميعتوفير التثقيف في ميدان ح) ه (

  والتدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضال عن القوات المسلحة تمع،لمجا قطاعات
  األمن، وذلك على سبيل األولوية وعلى أساس مستمر؛ وقوات
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  بإنفاذالتشجيع على التزام موظفي الدولة، ومنهم الموظفون المكلفون ) و(
  و موظفو السجون ووسائط اإلعالم والخدمات الطبية و النفسية واالجتماعية واألفراد القوانين

  فضال عن المؤسسات االقتصادية ، بم دونات قواعد السلوك والمعايير األخالقية، العسكريون،
  سيما المعايير الدولية؛ وال

  اد حلول لها؛استحداث آليات لمنع ورصد التراعات االجتماعية وإيج) ز(
  مراجعة وإصالح القوانين التي تسهم في وقوع االنتهاكات الجسيمة للقانون) ح(

  أمام اللمجلح قوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي أو تفسح ا الدولي
  .هذه االنتهاكات وقوع
  ات الجبرالوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة باالنتهاكات وآلي - عاشرا

  ينبغي للدول أن تنشئ وسائل إلعالم عامة الجمهور، وال سيما ضحايا االنتهاكات - ٢٤
  للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، الجسيمة
  وسبل االنتصاف التي تتناوله ا هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية وبج ميع بالحقوق

  القانونية والطبية والنفسية واالجتماعية واإلدارية المتاحة وسائر الخدمات األخرى خدماتال
  وعالوة على ذلك، ينبغي أن يتمتع الضحايا وممثلوهم. يجوز للضحايا الحصول عليها  التي

  في التماس وتلقي المعلومات عن األسباب التي أدت إلى تعرضهم لألذى وعن األسباب بالحق
  متعلقة باالنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرةال والظروف

  .اإلنساني الدولي ومعرفة الحقيقة فيما يخص هذه االنتهاكات للقانون
  عدم التمييز -عشر  حادي

  يجب أن يكون تطبيق وتفسير هذه المبادئ ا ألساسية والمبادئ التوجيهية متفقين مع - ٢٥



  لي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، وأن يتما دون تمييز من أي نوعالدو القانون
  .ألي سبب، دون استثناء أو

  عدم التقييد -عشر  ثاني
  ال ينبغي تفسير أي شيء من هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية على أنه يقيد - ٢٦
  ويفهم، على وجه. محلي أو الدولي يحد من أية حقوق أو التزامات ناشئة بموجب القانون ال أو

  أن هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية ال تخل بحق ضحايا جميع انتهاكات الخصوص،
  ويفهم كذلك. الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي في االنتصاف والجبر  القانون

  .الخاصة للقانون الدولي هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية ال تخل بالقواعد أن
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  حقوق اآلخرين -عشر  ثالث
  ال تتضمن هذه الوثيقة أي شيء من شأنه أن يفسر على أنه يقيد حقوق اآلخرين - ٢٧

  دوليا أو وطنيا، وال سيما حق المتهم في االستفادة من المعايير الواجبة التطبيق المحمية
  حسب األصول للمحاكمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


