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ملخص

ُيَعد جبر الضرر ضرورّيًا إلقامة العدل في أعقاب النزاعات املسلحة. وكانت مسألة ما إذا 
كان القانون الدولي يؤيد حق الفرد في اجلبر نقطة محورية في النقاش الدائر  مؤخًرا في هذا الصدد. 
بيد أن ضحايا النزاعات املسلحة ليسوا أفراًدا فحسب وإمنا مجموعات أيًضا. ويبحث هذا املقال من 
ثم في مسألة اجلبر اجلماعي للضرر. وبينما من املسلم به أن مسألة وجود حق في اجلبر من عدمه لم 

ُتَسم بعد، يوجد من يدفع بأن األطراف املسؤولة ينبغي أن تضع برامج قوية  للجبر اجلماعي.

******

تتدم النزاعات املسلحة في أنحاء كثيرة من العالم، وتصد أعداًدا كبيرة من الضحايا.1 
ويتمتع هؤالء الضحايا باحلماية، حيث إن وجوب االنتصاف النتهاكات القانون الدولي من خالل جبر 
الضرر قاعدة من القواعد الراسخة. ومن ثم دفعت محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع 
شورزو »Chorzow» بأن »اجلبر يجب أن ميحو قدر اإلمكان كل ما يترتب على الفعل غير املشروع 

وأن يعيد احلالة إلى ما كان من املمكن أن تكون عليها في جميع االحتماالت إن لم ُيرتَكب الفعل».2

Lotta Harbom, Erik Melander, and Peter Wallensteen, ‘Dyadic dimensions of armed conflict, 1946–2007’, in Journal 
of Peace Research, Vol. 45, 2008, pp. 697ff.

محكمة العدل الدولية الدائمة، قضية مصنع شورزو، جوهر القضية، مسلسل أ، رقم 17 )1928(، صـ47. وُتناقش احليدة عن معيار اجلبر الكامل في ما   2
يخص حاالت الفظائع اجلماعية. انظر على سبيل املثال جلنة االدعاء اإلثيوبية- اإلريترية، احلكم النهائي في املنازعة بني دولة إريتريا وجمهورية إثيوبيا 

االتادية الدميقراطية، مطالبة إريتريا بتعويضات، 17 أغسطس/آب 2009، الفقرة 22. 
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إلى حد كبير على مسألة  التي جرت مؤخًرا حول هذا املوضوع  املناقشات  وقد ركزت 
وجود حق فردي في اجلبر من عدمه. وهناك على األقل اجتاه قوي لالعتراف بأحقية الفرد في اجلبر 
مبوجب القانون الدولي احلديث، على الرغم من عدم توصل الفقهاء القانونيني بعد إلى توافق في اآلراء 

حول هذه النقطة.3
اجلبر  بني أشكال  شيوًعا  األكثر  األمناط  من  والتعويض  احلقوق  رد  وُيعتبر  هذا 

املختلفة.4  الفردي 
وقد حظي اجلبر اجلماعي باهتمام أكادميي ضئيل على عكس اجلبر الفردي. وليس من 
للمجموعات حق في اجلبر، ومن ثم يبحث هذا املقال في هذه  الواضح إلى يومنا هذا ما إذا كان 
املسألة، حيث يضع في اجلزء األول تعريًفا ملفهوم اجلبر اجلماعي للضرر. ويتبع ذلك تليل لإلطار 
املعياري للجبر اجلماعي للضرر يبني أن القانون الدولي يؤيد فكرة اجلبر اجلماعي ولكنه ال يوضح ما 
إذا كان ينبغي تصور مثل هذا اجلبر بوصفه حًقا من احلقوق. ويشدد اجلزء األخير من املقال على أن 
الشكوك التي تثار حول الوضع القانوني للجبر اجلماعي ال ينبغي أن تصرف األنظار عن احلاجة إلى 

وضع برامج قوية للجبر اجلماعي. 

إميانويال - كيارا جيالرد، »جبر األضرار الناجتة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني»، في املجلة الدولية للصليب األحمر، املجلد 85، العدد 851،   3
2003، صـ536

Riccardo Pisillo Mazzeschi, ‘Reparation claims by individuals for state breaches of humanitarian law and human 
rights: an overview’, in Journal of International Criminal Justice, Vol. 1, 2003, p. 343; Albrecht Randelzhofer, ‘The 
legal position of the individual under present international law’, in Albrecht Randelzhofer and Christian Tomuschat, 
State Responsibility and the Individual: Reparation in Instances of Grave Violations of Human Rights, Martinus 
Nijhoff, The Hague, 1999, p. 231; Andreas Fischer-Lescano, ‘Subjektivierung völkerrechtlicher Sekundärregeln: die 
Individualrechte auf Entschädigung und effektiven Rechtsschutz bei Verletzungen des Völkerrechts’, in Archiv des 
Völkerrechts, Vol. 45, 2007, p. 331; Robert Bank and Elke Schwager, ‘Is there a substantive right to compensation for 
individual victims of armed conflict against a state under international law?’, in German Yearbook of International 
Law, Vol. 49, 2006, pp. 398ff.; Elke Schwager, Ius bello durante et bello confecto, Duncker & Humblot, Berlin, 2008; 
Rainer Hofmann, ‘Victims of violations of international humanitarian law: do they have an individual right to repar -
tion against states under international law?’, in Pierre-Marie Dupuy et al. )eds(, Common Values in International 
Law: Essays in Honour of Christian Tomuschat, N.P. Engel Verlag, Kehl, 2006, p. 357; Micaela Frulli, ‘When are 
states liable towards individuals for serious violations of humanitarian law? The Markovich case’, in Journal of I -
ternational Criminal Justice, Vol. 1, 2003, pp. 417f.;Marco Sassòli, ‘State responsibility for violations of international 
humanitarian law’, in International Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 846, 2002, p. 419; Liesbeth Zegveld, ‘Re -
edies for victims of violations of international humanitarian law’, in International  Review of the Red Cross, Vol. 85, 
No. 851, 2003, pp. 497f.

4      لالطالع على نظرة عامة على جبر األضرار التي صدرت بها أحكام مبوجب برامج مطالبات، انظر: 
Howard M. Holtzmann and Edda Kristjànsdòttir, International Mass Claims Processes: Legal and Practical 
Perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2007; Hans van Houtte, Bart Delmartino, and Iasson Yi, Post-war 
Restoration of Property Rights under International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2008; Norbert 
Wühler and Heike Niebergall, Property Restitution and Compensation, International Organization for Migration 
)IOM(, Geneva, 2008. 
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تعريف اجلرب اجلامعي

ف اجلبر اجلماعي ألغراض هذا املقال بوصفه املنافع املمنوحة للجماعات من أجل  ُيعرَّ
محو الضرر أو األذى اجلماعي الذي حلق بها نتيجة النتهاك القانون الدولي.5 ويتألف اجلبر اجلماعي 
للضرر من ثم من أربعة عناصر هي: املنافع، واجلماعة بوصفها الطرف املستفيد، والضرر أو األذى 

اجلماعي، وانتهاك القانون الدولي. وسوف منعن النظر اآلن في هذه العناصر مبزيد من التفصيل. 

املنافع

يشمل اجلبر اجلماعي للضرر مجموعة واسعة من املنافع املختلفة. وميكن االطالع على 
أمثلة منوذجية في تقارير جلان احلقيقة التي أكدت مراًرا وتكراًرا على أهمية اجلبر اجلماعي. ويعتبر 
بناء املدارس أو املستشفيات،6 أو إقامة النصب التذكارية،7 أو إعادة تسمية الشوارع8 من بني التدابير 

املوصى بها.
ويستحق جانبان من جوانب تلك املنافع اهتماًما خاًصا، فهي أواًل غير قابلة للتجزئة، ألن 
الضحايا الذين يشملهم جبر جماعي ال ميكنهم التمتع باملنافع مبنأى عن اجلماعة، ولكن يتعني عليهم 
تقاسمها مع غيرهم من الضحايا. ثانًيا، تتنوع املنافع، ففي حني أن مضمون األشكال األكثر شيوًعا 
من اجلبر الفردي – وهي التعويض ورد احلقوق- واضح املعالم، يتخذ اجلبر اجلماعي أشكاال مختلفة 
للغاية. وتكون لذلك عواقب على مسألة ما إذا كان من املمكن تصور اجلبر اجلماعي باعتباره حًقا أم 

ال، كما سيتضح أدناه. 

5       حول تعريف اجلبر اجلماعي، انظر  أيًضا: 
Heidi Rombouts, Victim Organisations and the Politics of Reparation, Intersentia, Antwerp, 2004, pp. 34f.

6      جلنة احلقيقة واملصاحلة في بيرو، اخلطة الشاملة جلبر الضرر، الفقرتان 2. 2. 3. 2 و2. 2. 4. 3. 3، وميكن االطالع عليها على املوقع التالي على 
شبكة اإلنترنت: 

http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20IX/2.2%20PIR.pdf
)آخر زيارة للموقع في 12 أغسطس/آب 2010(. 

7       جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة في تيمور- ليشتي، التقرير اخلتامي للجنة، الفقرة 10. 3. 4، وميكن االطالع عليه على املوقع التالي: 
http://www.cavr-timorleste.org/en/chegaReport.htm

)آخر زيارة للموقع في 01 أغسطس/آب 2010(. 

جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب أفريقيا، تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب أفريقيا، مارس/آذار 2003، املجلد 6، القسم 2، الفصل 1،   8
الفقرة 14، وميكن االطالع عليه على املوقع التالي: 

http://www.justice.gov.za/trc/report/index.htm
)آخر زيارة للموقع في 12 أغسطس/آب 2010(. 
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اجلامعة

قد تستفيد جماعات مختلفة من اجلبر.9 وقد شملت اجلماعات التي تعاملت معها جلان 
السكان  )من  محلية  ومجتمعات  ريفية،12  ومجتمعات  قروية،11  ومجتمعات  وأطفااًل،10  احلقيقة نساًء 
جماعية في السوابق  تتمتع بحقوق  لفئات  وتوجد أمثلة  النازحني.14  من  ومجموعات  األصليني(،13 
القضائية حملكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان.15 وميكن تقسيم املستفيدين من اجلبر اجلماعي 
إلى جماعات لها شخصية قانونية من ناحية ومجموعات من األفراد من ناحية أخرى، وذلك ألغراض 

التصنيف القانوني.

الرضر اجلامعي

ى »بالضرر اجلماعي» وهو أحد املفاهيم األساسية  يساعد اجلبر اجلماعي على محو ما ُيسمَّ
األكثر أهمية في اجلبر اجلماعي.16 والقصد من وراء هذا املصطلح هو التعبير عن فكرة مؤداها أن 
استهداف جماعة ما ميكن أن يتسبب في ضرر يختلف عن الضرر الناجم عن استهداف نفس عدد 
اليهود  محرقة  الضرر اجلماعي في حاالت مثل  ويتضح  من اجلماعة.  األفراد الذين ليسوا جزًءا 
)الهولوكوست( أو اإلبادة اجلماعية لقبائل التوتسي في رواندا. وقد تسببت اإلبادة املنهجية لليهود في 
أوروبا في ضرر جتاوز الضرر الذي كان من املمكن أن ينتج عن قتل عدد مماثل من األشخاص ال 
ينتمون لتلك اجلماعة. وكان من املمكن باملثل أن تتغير األوضاع بالنسبة لفرد من أفراد قبائل التوتسي 
إذا تعرض لهجوم بصفته ينتمي إلى التوتسي أو بصفته شخًصا. وقد تشكل من ثم جماعة التوتسي 

أو اليهود مصدًرا للهوية وآلية للتنشئة االجتماعية يشكل تعطيلها ضرًرا جماعًيا.17 

9     تدد صفة »جماعي» الشخص الذي يتلقى اجلبر وليس عملية منح اجلبر. وال تعتبر من ثم احلاالت التي تسوى فيها املطالبات الفردية في عملية مطالبات 
جماعية جبًرا  جماعًيا. 

10     جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة في تيمور- ليشتي، احلاشية 7 أعاله، الفقرة 11. 4. 

11    املرجع نفسه، الفقرة  2.10. 

12    جلنة احلقيقة واملصاحلة في بيرو، احلاشية 6 أعاله، الفقرة 2. 2. 2. 2. 2. 2. 

13    املرجع نفسه.

املرجع نفسه    14

15    انظر محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، مجتمع ماياغنا )سومو( أوس تينجي احمللي ضد نيكاراغوا، احلكم الصادر في 31 أغسطس/آب 2001 
)جوهر القضية، واجلبر والتكاليف(. 

16     انظر التحليل الشامل لبول دابينسكي
Paul Dubinsky, ‘Justice for the collective: the limits of the human rights class action’, in Michigan Law Review, Vol. 
104, 2004, p. 1182 

انظر  أيًضا: 
Naomi Roth-Arriaza, ‘Reparations, decisions and dilemmas’, in Hastings International and Comparative Law 
Review, Vol. 27, 2004, p. 181.

17    حول اآلثار التي ميكن أن تدثها انتهاكات القانون الدولي على اجلماعات، انظر: 
Chris Dolan, Social Torture:The Case of Northern Uganda, 1986–2006, Berghahn, Oxford, 2009, p. 236.
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إن معاقبة القانون الدولي اجلنائي على تدمير جماعات بصفته إبادة جماعية تؤكد على 
الذين ال  أن الضرر الناجم عن هذه اجلرمية يفوق الضرر الناجم عن قتل عدد مماثل من األفراد 
ينتمون إلى جماعة ما. بيد أن الضرر اجلماعي ال يقتصر على حاالت اإلبادة اجلماعية. وقد يتسبب 
القتل واسع النطاق ألفراد قبيلة معينة ال يشكلون جماعة باملعنى الوارد في املادة 6 من نظام روما 
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية18 في ضرر جماعي. وال يفترض الضرر اجلماعي مسبًقا انتهاًكا 
للحقوق اجلماعية، كما يبني مثاال يهود أوروبا أو قبائل التوتسي في رواندا. فيكفي من ثم أن يشترك 
الضحايا في روابط معينة، مثل اجلذور الثقافية أو الدينية أو القبلية أو العرقية املشتركة لكي يحدث 

ضرر جماعي.19

انتهاك القانون الدويل

يجب أن ينجم الضرر اجلماعي عن انتهاك للقانون الدولي. ولم يضع القانون الدولي حتى 
اآلن نظاًما للمسؤولية عن السلوك القانوني.20 وتعتبر القواعد اخلاصة باجلبر اجلماعي بالتالي قواعد 
إلى  الصدد  هذا  في  اإلشارة  األساسية.21 وجتدر  للقواعد  مخالفة  عن  الناجتة  العالقة  تنظم  ثانوية 
وجود العديد من القواعد األساسية التي تتطلب ترًكا من جانب الدول. وهناك على وجه اخلصوص 
عدد متزايد من االلتزامات اإليجابية إزاء حقوق اإلنسان.22 وينبغي التمييز بني اجلبر اجلماعي وتلك 
االلتزامات األساسية من حيث املفهوم. فبينما تتطلب االلتزامات اإليجابية من الدول التحرك بغض 

النظر عن انتهاك مسبق للقانون الدولي، يفترض االلتزام بجبر الضرر حدوث مثل هذا االنتهاك.

اإلطار القانوين

ُتعدُّ اخلصائص األربع جلبر الضرر اجلماعي على النحو الوارد سابقا أساسية في فهم 
املشكالت املتأصلة في تصور اجلبر اجلماعي باعتباره حًقا من احلقوق، والتي سوف يتطرق إليها 
اجلزء التالي من املقال، حيث يشرح أواًل طريقتني لتصور مفهوم احلق في جبر الضرر اجلماعي، ثم 

18    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وثيقة األمم املتحدة A/CONF.183/9 املؤرخة في 17 يوليو/متوز 1998. 

لالطالع على مثال من السوابق القضائية حملكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، انظر  محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، قضية جماعة مويوانا   19
ضد سورينام، احلكم الصادر في 15 يونيو/حزيران 2005 )االعتراضات املبدئية، الدفوع األساسية، جوهر القضية، جبر األضرار والتكاليف(. 

هذه معضلة نظًرا للعدد الكبير من اخلسائر العرضية الناجمة عن السلوك القانوني. لالطالع على مناقشة للحق في جبر الضرر في تلك احلاالت، انظر:     20
Yaël Ronen, ‘Avoid or compensate? Liability for incidental injury to civilians inflicted during armed conflict’, in 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 42, 2009, p. 181, pp. 195ff.

21    لالطالع على مزيد من املراجع، انظر: 
James Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and 
Commentaries, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 14; Jean Combacau and Dénis Alland, ‘“Primary” 
and “secondary” rules in the law of state responsibility: categorizing international obligations’, in René Provost )ed.(, 
State Responsibility in International Law, Ashgate, Aldershot, 2002, pp. 67–95.

22    انظر: 
Cordula Droege, Positive Verpflichtungen der Staaten in der Europäischen Menschenrechtskonvention, Springer, 
Berlin, 2003.
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يبني بعد ذلك أن القانون الدولي املعمول به حاليا لم يوضح ما إذا كان للجماعات حق في جبر جماعي 
للضرر. ويستعرض أخيًرا بعض اعتبارات القانون الواجب تطبيقه.

تصور ملفهوم احلق يف اجلرب اجلامعي

يدور نقاش محتدم بني العلماء حول ما إذا كان القانون الدولي العام يؤيد فكرة احلقوق 
اجلماعية، وإن كان يؤيدها فإلى أي مدى.23 يقول بعض الكتاب إن القانون الدولي يتضمن بالفعل 
حقوًقا جلماعات معينة، ينبغي من ثم قبولها كفئة متميزة من احلقوق.24 ويتخذ كتاب آخرون موقًفا ينزع 
إلى انتقاد احلقوق اجلماعية.25 ويتعدى االنخراط في تليل متعمق لهذه اإلشكالية نطاق هذا املقال، 
ومع ذلك البد من تسليط الضوء على وجود طريقتني لتصور مفهوم احلق في جبر جماعي للضرر. 
فيمكن للمرء أن يتصور من ناحية حق جماعة لها شخصية قانونية، ُيشار إليها ألغراض هذا املقال 
»بحقوق جماعية باملعنى احلرفي». وميكن للمرء من ناحية أخرى أن يتصور حًقا ينتمي ملجموعة من 
األفراد. وبالتالي، فإن احلق محل النظر في مثل هذه احلالة ليس حًقا جماعًيا باملعنى احلرفي ولكنه 
حق ينتمي إلى العديد من املطالبني )من أخذوا التزاًما على الغير(. وتدد النظم القانونية الوطنية 
حقوق امللِزمني املتعددين. وميكن للمرء على سبيل املثال أن يستشهد باملادة 432 من القانون املدني 

األملاني، التي تنص على ما يلي:

كونهم  عدم  وبقدر  للتجزئة،  قابل  غير  أداًء  واحد  من شخص  أكثر  طلب  »إذا 
دائنني مشتركني ومتعددين، يجوز للطرف امللزم )املَدين( فقط أداء )ما تعهد به( 
لهم جميًعا مًعا، ويجوز لكل من أخذ التزاًما على الغير )الدائن( فقط أن يطالب 

بالوفاء بها جميًعا.26

23    انظر على سبيل املثال: 
Joseph Raz, The Morality of Freedom, Oxford University Press, Oxford, 1986, pp. 208f.; Luis Rodriguez-Abascal, 
‘On the admissibility of group rights’, in Annual Survey of International and Comparative Law, Vol. 9, 2003, pp. 
103ff.; J. Angelo Corlett, ‘The problem of collective moral rights’, in Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 
Vol. 7, 1994, pp. 252ff.; Nathan Brett, ‘Language laws and collective rights’, in Canadian Journal of Law and Juri -
prudence, Vol. 4, 1991, pp. 353ff.; Leslie Green, ‘Two views of collective rights’, in Canadian Journal of Law and 
Jurisprudence, Vol. 4, 1991, p. 323.

.Jeremy Waldron, Liberal Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 1993, p. 361   24
هناك أمثلة على احلقوق اجلماعية وردت في املادة 1 من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي اعُتمد وُفتح باب التوقيع أو التصديق عليه 
أو االنضمام إليه مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )2200A )XXI بتاريخ 16 ديسمبر/كانون األول 1966، واملادة 3 من اتفاقية منظمة 
العمل الدولية )رقم 169( بشأن السكان األصليني واألشخاص القبليني في البلدان املستقلة؛ واملادة 23 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. 

25Michael Hartney, ‘Some confusions concerning collective rights’, in Will Kymlicka )ed.(, The Rights of Minority 
Cultures, Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 203.

لالطالع على مزيد من املراجع، انظر: 
Peter Jones, ‘Group rights’, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2008 edition

على املوقع التالي:
http://plato.stanford.edu/entries/rights-group/  

)آخر زيارة في 10 أغسطس/آب 2010(. 

26    املادة 432 من القانون املدني األملاني وهو متاح باللغة اإلجنليزية على املوقع التالي: 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html

)آخر زيارة في 12 أغسطس/آب 2010(. 
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وتتصور املادة 10. 201 من مبادئ قانون العقود األوروبي في سياق مماثل »مطالبات 
مجتمعية» حيث »ينبغي للمدين الوفاء جلميع الدائنني، ويحق ألي دائن أن يشترط الوفاء )بالدين( فقط 

ملصلحة الكافة».27 وقد تنجم مثل هذه املطالبات املجتمعية عن طبيعة االلتزام.
وسوف يلعب التمييز بني احلقوق اجلماعية باملعنى احلرفي وحقوق مطالبني متعددين، دوًرا 

هاًما في التحليل التالي لإلطار القانوني للجبر اجلماعي. 

اعتبارات القانون املعمول به حاليا

القانون غير امللزم

ُتوَجت اجلهود األحدث عهًدا الرامية إلى تديد حق الضحايا في جبر الضرر باعتماد 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 16 ديسمبر/كانون األول 2005 املبادئ األساسية بشأن احلق في 
االنتصاف واجلبر )املشار إليها في ما بعد »باملبادئ األساسية»(.28 وهذه املبادئ وإن لم تكن ملزمة، 

فإنها تعطي رؤى مهمة عن احلق في اجلبر. وُيعرَّف الضحايا مبوجب املبادئ األساسية، بوصفهم

األشخاص الذين حلق بهم ضرر، أفراًدا كانوا أو جماعات، مبا في ذلك الضرر 
البدني أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية أو احلرمان بدرجة 
كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، وذلك من خالل عمل أو امتناع عن عمل 
يشكل انتهاًكا جسيًما للقانون الدولي حلقوق اإلنسان، أو انتهاًكا خطيًرا للقانون 

الدولي اإلنساني.29

نحو  على  من ضرر  بالضحية  ما حلق  جبر  ذكرها  ورد  التي  االنتصاف  سبل  وتشمل 
مناسب وفعال وفوري.30 وتتضمن أمثلة اجلبر تدابير من قبيل إحياء ذكرى الضحايا وتكرميهم.31 

وتشكل تلك التدابير منوذج جبر جماعي مبعنى التعريف الوارد سابقا.32
ولم توضح املبادئ األساسية من تق له املطالبة بجبر الضرر، على الرغم من هذا االلتزام 
بحماية األشخاص املستهدفني على نحو جماعي33. وميكن االسترشاد مبا يسمى »تقرير فان بوفن»، وهو 

.Kluwer Law, Dordrecht, 2002, pp. 77ff ،201 .10 27    اللجنة األوروبية لقانون العقود، مبادئ قانون العقود األوروبي، اجلزء 3، املادة

قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة Res. 60/147 بتاريخ 16 ديسمبر/كانون األول 2005، املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية بشأن احلق في   28
االنتصاف واجلبر لضحايا االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اخلطيرة للقانون الدولي اإلنساني )املشار إليها في ما بعد 

»باملبادئ األساسية»(. 

 8 رقم  املبدأ  اإلنساني،  الدولي  للقانون  اخلطيرة  واالنتهاكات  اإلنسان  الدولي حلقوق  للقانون  اجلسيمة  االنتهاكات  ضحايا   – خامًسا  نفسه،  29   املرجع 
)التشديد مضاف(.

30    املرجع نفسه، »سابًعا – حق الضحايا في سبل االنتصاف»، املبدأ 11 )ب(.

31    املرجع نفسه، »تاسًعا – جبر ما ُيتكبَّد من ضرر»، املبدأ 22 )ز(.

32    انظر  أيًضا، شريف بسيوني »االعتراف الدولي بحقوق الضحايا»، 
‘International recognition of victims’ rights’, in Human Rights Law Review, Vol. 6, 2006, p. 261.

ميكن أن جند التزاًما مماثاًل في ديباجة املبادئ األساسية، احلاشية رقم 28 أعاله، حيث تشير اجلمعية العامة إلى أن »أشكال االضطهاد املعاصرة،   33
على الرغم من كونها موجهة أساًسا ضد األفراد، فإنها مع ذلك قد توجه أيًضا ضد فئات من األشخاص ُتستهَدف  جماعًيا».  
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دراسة سبقت اعتماد املبادئ األساسية، وطالبت صراحة بحق الضحايا من اجلماعات واملجتمعات 
احمللية في إمكانية »املطالبة اجلماعية» بالتعويض واحلصول على جبر جماعي عن األضرار التي حلقت 
بها بناًء على ذلك.34 وتعد هذه الصيغة واسعة بدرجة تكفي إلدراج احلقوق اجلماعية باملعنى احلرفي 

وحقوق مطالبني متعددين. 
ويلعب اجلبر اجلماعي للضرر أيًضا دوًرا في مجموعة املبادئ احملدثة ملكافحة اإلفالت 
للضحية  جبر  في  حق  إلى  يؤدي  اإلنسان  حلقوق  انتهاك  »أي   ،31 للمبدأ  فوفًقا  العقاب.35  من 
ورد  والتعويض  احلقوق  رد  »تدابير  يشمل  التعويض  أن  على   34 املبدأ  وينص  للمستفيدين».36  أو
إلى أن مسودة  الدولي».37 وجتدر اإلشارة  القانون  االعتبار، والترضية كما هو منصوص عليه في 
سابقة للمبدأ 34 كانت تتوي على كلمة »الفردية» قبل عبارة »)التدابير( ذات الصلة باحلق في رد 
احلقوق والتعويض...». وقد مت حذف هذا احلصر أو التخصيص من أجل توضيح أن اجلبر ال يخص 
التدابير الفردية وحدها دون سواها ولكنه يشمل أيًضا تدابير جماعية.38 أما ما يخص إجراءات جبر 
الضرر، فينص املبدأ 32 على أنه يجوز »جبر الضرر من خالل برامج ... موجهة لألفراد واملجتمعات 

احمللية».39 ولم تدد هذه املبادئ املوقف القانوني لتلك املجتمعات احمللية بتفصيل أكثر. 

قانون املعاهدات

ُيعتَبر قانون املعاهدات أكثر غموًضا في ما يتصل باحلق في اجلبر اجلماعي باملقارنة 
مببادئ القانون غير امللزم التي نوقشت سابقا. فاألحكام مثل املادة 3 من اتفاقية الهاي الرابعة لعام 
1907 أو املادة 91 من البروتوكول األول لعام 1977 اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949، ال 
تتناول اجلبر اجلماعي صراحة، مع أنه يشار إليها غالًبا بوصفها أساًسا للحق في اجلبر.40 كما أن 

صكوك حقوق اإلنسان ال تتناوله أيًضا.41

جلنة األمم املتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، دراسة عن احلق في االسترداد والتعويض ورد االعتبار لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق   34
اإلنسان واحلريات األساسية: التقرير النهائي املقدم من السيد ثيو فان بوفن املقرر اخلاص، وثيقة األمم املتحدة E/CN.4/Sub.2/1993/8 بتاريخ 

2 يوليو/متوز 1993، الفقرة 14.

ثة املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها من خالل اتخاذ إجراءات ملكافحة اإلفالت من العقاب، ملحق »تقرير اخلبير املستقل بشأن  مجموعة املبادئ احملدَّ  35
تديث مجموعة مبادئ ملكافحة اإلفالت من العقاب»، دايان أورينتليشر، وثيقة األمم املتحدة Add.1/102/2005/E/CN.4 بتاريخ 8 فبراير/شباط 

 .2005

املرجع نفسه، املبدأ 31، »احلقوق والواجبات النائية عن االلتزام بجبر الضرر».  36

املرجع نفسه، املبدأ 34، »نطاق احلق في اجلبر».   37

جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، تقرير اخلبير املستقل لتحديث مجموعة املبادئ املتعلقة مبكافحة اإلفالت من العقاب» دايان أورينتليشر، وثيقة األمم   38
املتحدة E/CN.4/2005/102/Add.1 بتاريخ 8 فبراير/شباط 2005، صـ18، الفقرة 61. 

مجموعة املبادئ احملدثة، احلاشية رقم 35 أعاله، املبدأ 32، »إجراءات اجلبر».   39

انظر  التحليل الشامل في E. Schwager، احلاشية رقم 3  سابًقا.   40

انظر  على سبيل املثال املادة 41 من اتفاقية حماية حقوق اإلنسان واحلقوق األساسية كما عدلت وفًقا للبروتوكولني رقم 11 ورقم 14 )االتفاقية األوروبية   41
حلقوق اإلنسان( املؤرخة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1950؛ واملادة 63 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املعتمدة في إطار مؤمتر الدول األمريكية 
اخلاص بحقوق اإلنسان، سان خوسيه، كوستاريكا، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1969؛ واملادة 27 من البروتوكول امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 

والشعوب اخلاص بإنشاء محكمة أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب. 
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الضحايا.  من  جماعات  بوجود  تعترف ضمنًيا  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  بعض  أن  بيد 
وتنص من ثم املادة 2 من البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
املرأة على إجراء لتقدمي البالغات يسمح إما ألفراد أو مجموعات من األفراد بتقدمي شكاوى فردية إلى 
اللجنة املنشأة مبوجب املادة 17 من االتفاقية. ويجوز أيًضا تقدمي بالغات نيابة عن أفراد أو مجموعات 

من األفراد.42 وتنص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان باملثل على ما يلي: 

للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة أفراد 
للحقوق  املتعاقدة  السامية  األطراف  أحد  جانب  من  انتهاك  أنها ضحية  تّدعي 

املنصوص عليها في االتفاقية أو في البروتوكوالت امللحقة بها.43

وميكن أن جند حكًما مماثاًل في االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، حيث تنص املادة 44 
من تلك االتفاقية على أنه يجوز ألي مجموعات من األشخاص أو أية هيئة غير حكومية »أن ترفع إلى 
اللجنة عرائض تتضمن شجًبا أو شكاوى ضد أي خرق لهذه االتفاقية من قبل دولة طرف».44 والالفت 
للنظر في هذه األمثلة هو وجود معيار إجرائي مينح اجلماعات إمكانية رفع دعوى أمام اجلهة القضائية 
املعنية. ولكنها ال توضح مع ذلك إن كان بإمكان اجلماعات التأكيد فقط على انتهاك املعايير األساسية 

أو أن بإمكانها أيًضا املطالبة بجبر جماعي.
والبد من اإلشارة أخيًرا إلى املادة 75 من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، 
التي تنص على أن »تضع احملكمة مبادئ في ما يتعلق بجبر األضرار التي تلحق باملجني عليهم أو في 
ما يخصهم، مبا في ذلك رد احلقوق والتعويض ورد االعتبار».45 وتتضمن القواعد اإلجرائية وقواعد 
اإلثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية معلومات إضافية حول جبر الضرر،46 حيث تنص القاعدة 
97 على أنه »يجوز للمحكمة أن تقدر جبر األضرار على أساس فردي أو جماعي أو بهما مًعا إن ارتأت 
ذلك».47 وتعتبر صيغة »على أساس جماعي» مبهمة، فيمكن أن تدل من ناحية على أن احملكمة تصدر 
أحكاًما متعددة دون أن تأخذ في االعتبار الظروف اخلاصة لكل مطالبة على حدة. وميكن تأويل القاعدة 
97 في هذه احلالة بصفتها معياًرا ميهد الطريق إلجراء مطالبات جماعية. وميكن تفسير القاعدة من 
أكثر  ويبدو هذا األمر  تلحق بجماعات.48  التي  أنها معيار يتصور جبر األضرار  ناحية أخرى على 

املادة 2 من البروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، اجلمعية العامة، الوثيقة Res. 54/4 بتاريخ 15 أكتوبر/  42
تشرين األول 1999. 

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، احلاشية رقم 41  سابًقا، املادة 34.  43

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، احلاشية رقم 41  سابًقا، املادة 44  44

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، احلاشية رقم 18  سابًقا، املادة 75 الفقرة )الفقرة 1(.   45

القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية، املعتمدة من قبل جمعية الدول األطراف، نيويورك، 3-10 سبتمبر/أيلول 2002،   46
.ICC-ASP/1/3 السجالت الرسمية

املرجع نفسه، املادة 97، الفقرة )الفقرة 1(  47

انظر  على سبيل املثال:   48
Sarfaraz Ahmed Khan, Rights of the Victims: Reparation by International Criminal Court, APH Publishing, New 
Delhi, 2007, p. 25.
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إقناًعا في ضوء القاعدة 98، التي تنص على أنه »يجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص املدان 
أمًرا بجبر الضرر عن طريق الصندوق االستنمائي عندما يكون من األنسب إصدار حكم جماعي بجبر 
الضرر نظًرا لعدد الضحايا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه».49 وال تذكر القاعدة 98 من ثم 
أحكاًما متعددة تصدر في إجراء مطالبات جماعية، ولكن حكًما جماعًيا واحًدا. وقد يفسر ذلك على أنه 
اعتراف ضمني باحلق في احلصول على جبر جماعي - سواء كان حًقا للجماعة باملعنى احلرفي أوحق 

مطالبني متعددين. بيد أن صيغة القاعدتني 97 و98 ال تدد هذا احلق صراحة.

ممارسات الدول

نادًرا ما لعب اجلبر اجلماعي دوًرا هاًما في ممارسات الدول. وميكن أن جند أكثر األمثلة 
ذات الصلة بسبل االنتصاف هذه في السوابق القضائية حملكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان وفي 

توصيات جلان احلقيقة.
وتشير أحكام قليلة في فقه محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان إلى أن احملكمة تتبنى 
مفهوم جبر الضرر اجلماعي. ويبرز في هذا الصدد مثال القرار الصادر في قضية جماعة ماياغنا 
)سومو( أواس تينجي احمللية Awas Tingi )Mayagna )Sumo ضد نيكاراغوا، حيث توصلت 
احملكمة إلى أن نيكاراغوا انتهكت احلق في امللكية الذي تميه املادة 21 من االتفاقية األمريكية حلقوق 
اإلنسان مما أضر بأعضاء  جماعة السكان األصليني سالفة الذكر.50 وفق ما أوردته احملكمة، كان 
البد من االنتصاف النتهاك هذا احلق األساسي من خالل إجراء تستفيد منه اجلماعة بصفتها تلك. 
وقررت احملكمة من ثم أن على نيكاراغوا أن تعتمد في قانونها الداخلي، مبوجب املادة 2 من االتفاقية 
األمريكية حلقوق اإلنسان، »كل اإلجراءات التشريعية واإلدارية وأية إجراءات أخرى يستلزمها وضع 
آلية فعالة لتحديد ممتلكات مجتمعات السكان األصليني ورسم حدودها وإصدار سندات ملكية بشأنها، 
وفًقا لقانونها العرفي وقيمها وعاداتها وأعرافها وتقاليدها».51 وينبغي التشديد على أن احملكمة اعتبرت 
جماعة ماياغنا )سومو( أواس تينجي احمللية صاحبة حق جماعي في امللكية. وحيث إن ذلك يفترض 
وجود شخصية قانونية، ميكن تصور إجراء جبر الضرر  وإن كان في نطاق محدود فقط –  جداًل – 
بوصفه »حًقا جماعًيا» باملعنى احلرفي. بيد أن احملكمة لم تذكر هذا احلق صراحة، واستخدمت صيغة 

االلتزامات بداًل من أن تستخدم صيغة احلقوق.
وصدر حكم آخر تناول سبل االنتصاف اجلماعي في قضية مويوانا ضد سورينام، حيث 
أكد الناجون من املجزرة التي وقعت في قرية مويوانا أثناء احلرب األهلية في سورينام وقوع انتهاك 
حلقوق  األمريكية  االتفاقية  في  طرًفا  سورينام  تصبح  أن  قبل  وقعت  املذبحة  إن  وحيث  حلقوقهم.52 
اإلنسان، استطاعت احملكمة أن تصدر حكًما فقط في ما يخص االنتهاكات التي استمرت بعد دخول 

49    القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية، احلاشية رقم 46 سابًقا، القاعدة 98، الفقرة )الفقرة 3(، التشديد مضاف. 

محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، احلاشية رقم 51  سابًقا.   50

املرجع نفسه، الفقرة 164.   51

محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، احلاشية رقم 19  سابًقا، الفقرة 2.   52
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االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لسورينام.53 ونظًرا ألن احملكمة وجدت أن سورينام انتهكت املواد 5 و8 
و 21 و 22 و25 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان54فقد أصدرت احملكمة املالحظة التالية بشأن 

مسألة جبر الضرر: 

نظًرا ألن ضحايا هذه القضية ينتمون لثقافة »ندجوكا» N'djuka، ترى احملكمة 
وسوف  محلية؛  جماعية  بتدابير  ُيستكَمل  أن  ينبغي  املمنوح  الفردي  اجلبر  أن 

يشمل اجلبر املذكور املجتمع احمللي بأسره....55

فعال،56  إجراء تقيق  قبيل  من  تدابير  احملكمة  تصورته  الذي  اجلماعي  اجلبر  تضمن 
مبنى  وتشييد  علني،58  واعتذار  التعليمية،57  والبرامج  واإلسكان  للصحة  إمنائي  صندوق  وإنشاء 
تذكاري.59 وُيعتبر هذا احلكم الفًتا ألن قرار منح جبر جماعي لم يستند إلى انتهاك أي حقوق جماعية، 
بل إلى الروابط الثقافية بني الضحايا التي بررت اجلبر اجلماعي من وجهة نظر احملكمة. وحيث إن 
اجلماعة املعنية ليس لها شخصية قانونية، ال ميكن تصور احلق احملتمل في جبر جماعي إال كحق 

مطالبني متعددين. مرة أخرى، ال تدعم الصيغة املستخدمة بشكل واضح مثل هذا التأويل. 
بيد أنه ميكن استقاء أساس منطقي آخر جلبر الضرر ذي البعد اجلماعي من قرار صادر 
في قضية »أطفال الشوارع» )فيالغران- موراليس وآخرون( ضد غواتيماال.60 فقد كان لزاًما على 
احملكمة أن تتعامل في هذه القضية مع جرائم ارتكبها أفراد من قوات األمن ضد أطفال الشوارع، 
ومع إخفاق آليات الدولة في االستجابة لتلك االنتهاكات على نحو مالئم. وقد شددت احملكمة في حكمها 
بشأن مسألة اجلبر على ضرورة معاجلة ليس األضرار املالية فحسب ولكن اآلثار الضارة أيًضا التي 
ال ميكن تقييمها من الناحية النقدية.61 وقد أمرت احملكمة غواتيماال بإطالق اسم الضحايا على مركز 
تعليمي، وذلك كسبيل لالنتصاف لهذا النوع من الضرر. وأمرت احملكمة غواتيماال بوضع لوحة تذكارية 
أولهما  اإلجراء،  لهذا  كمبرر  بسببني  احملكمة  واستشهدت  املركز.  هذا  في  الضحايا  أسماء  تمل 
ضرورة رفع مستوى الوعي لتجنب تكرار أعمال ضارة مماثلة من ناحية، وإحياء ذكرى الضحايا من 

ناحية أخرى.62

املرجع نفسه، الفقرة 43  53

املرجع نفسه، الفقرة 168  54

املرجع نفسه، الفقرة 194  55

املرجع نفسه، الفقرة 205  56

املرجع نفسه، الفقرة 214  57

املرجع نفسه، الفقرة 216، ز  58

املرجع نفسه، الفقرة 218.   59

محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، »أطفال الشوارع»، )فيلالغران- موراليس وآخرون( ضد غواتيماال، احلكم الصادر في 26 مايو/أيار 2001   60
)جبر األضرار والتكاليف(

املرجع نفسه، الفقرة 84.   61

املرجع نفسه، الفقرة 103.   62
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قبيل اجلبر اجلماعي مبعنى  ليس من  بأن هذا احلكم  للقول  تدفع  هناك أسباب وجيهة 
التعريف الوارد سابًقا، أواًل ألن القول بأن املقصود من املنفعة املعنية هو محو ضرر جماعي يثير ريبة 
شديدة. وتنبع الشكوك من أن احملكمة أمرت مبنفعة مشابهة للغاية في قضية كانت تخص ضحية 
واحدة فقط هي قضية تروخيِّو أوروزا ضد بوليفيا، حيث كان لزاًما على احملكمة أن تتعامل مع احتجاز 
غير قانوني لشخص واحد هو »خوسيه كارلوس تروخيو أوروزا وتعذيبه واختفائه القسري ووفاته.63 
وأمرت احملكمة مع ذلك بجبر غير مالي تضمن إطالق اسم املجني عليه على مؤسسة تعليمية في سانتا 
كروز. ودفعت احملكمة بأن هذا التدبير من شأنه أن يسهم في التوعية العامة باحلاجة إلى تفادي تكرار 
أعمال ضارة مماثلة، وإحياًء لذكرى املجني عليه.64 ولم مينع احملكمة وجود ضحية واحدة فقط من منح 

نفس نوع اجلبر تقريًبا كالذي ُمنح في قضية أطفال الشوارع املذكورة سابًقا.65
ثانًيا، ال بد من اإلشارة إلى أنه ما دام الهدف من تدابير جبر الضرر كان منع تكرار 
انتهاكات مماثلة في املستقبل، فقد أمرت احملكمة بتدابير مستحقة عادة تت بند االلتزامات األساسية. 
ضد  كراكازو  قضية  في  والثانوية  األساسية  االلتزامات  بني  فاصل  خط  وجود  عدم  أكثر  ويتضح 
الفنزويلية  املسلحة  القوات  ارتكبتها  اإلنسان  انتهاكات حلقوق  مع  تعاملت احملكمة  فنزويال،66 حيث 
واألجهزة األمنية أثناء االضطرابات العامة.67 وقد أمرت احملكمة فنزويال في حكمها على مسألة اجلبر 
بتدريب جميع أفراد القوات املسلحة واألجهزة األمنية في فنزويال على مبادئ وأحكام حماية حقوق 
اإلنسان وما يتصل بالقيود التي يخضع لها استخدام األسلحة من قبل املسؤولني عن إنفاذ القانون.68 
وال ُتعتَبر هذه التدابير تدابير جبر منوذجية حيث إنها ُتستَحق بصرف النظر عن وجود انتهاك مسبق 

للحقوق.
الدول  القانوني حملكمة  الفقه  في  دوًرا  يلعب  اجلماعي  اجلبر  أن  السابق  التحليل  يبني 
انتصاف  سبل  بحثها  مت  التي  القرارات  جميع  في  احملكمة  منحت  فقد  اإلنسان.  حلقوق  األمريكية 
استفادت منها جماعات وليس شخًصا واحًدا فحسب. وشملت هذه اجلماعات مجموعة تتمتع بحقوق 
أساسية، فضال عن مجموعات من األفراد ال تتمتع بشخصية قانونية. ولكن يظل من غير الواضح ما 
إذا كانت احملكمة تعتبر هذه اجلماعات صاحبة حق في جبر الضرر أم ال. وال تدعم اللغة املستخدمة 
من قبل احملكمة احلق اجلماعي. ولم تذكر احملكمة بالتالي »حق املجتمعات احمللية املعنية»، ولكنها 

تدثت عن واجب الدولة املسؤولة اتخاذ تدابير جلبر الضرر. 
مراًرا  به  وأوصت  للضرر،  اجلماعي  اجلبر  نفسه  املنوال  على  احلقيقة  جلان  وتناولت 
وتكراًرا كما ُذكر سابقا.69 ولم تتناول جلان احلقيقة هي األخرى الوضع القانوني للمجتمعات على 

محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، تروخيو أوروزا ضد بوليفيا، احلكم الصادر في 27 فبراير/شباط 2002 )جبر األضرار والتكاليف(، الفقرة 53.   63

املرجع نفسه، الفقرة 122   64

كان الضحايا اإلضافيون غير املباشرين أقارب خوسيه كارلوس تروخيو أوروزا.   65

محكمة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان، كراكازو ضد فنزويال، احلكم الصادر في 29 أغسطس/آب 2002 )جبر األضرار والتكاليف(.   66

املرجع نفسه، الفقرة 66.  67

املرجع نفسه، الفقرة 127.   68

انظر  الفقرة بعنوان »املنافع» سابًقا.   69
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وجه التحديد، على الرغم من تعهداتها املختلفة بحماية تلك املجتمعات. وكل ما ميكن أن يجده املرء في 
هذا الصدد هو تعريفات للفظ ’ضحية‘ في توصيات تلك اللجان. هذا وقد أشارت جلان احلقيقة إلى 
أن الضحايا تشمل أشخاًصا يتضررون ’على نحو جماعي‘،70 أو »هم وشخص أو أكثر»71 أو »كجزء 
من جماعة».72 وتشبه هذه الصياغات إلى حد كبير التعريف املستخدم في املبادئ األساسية، وهي 
ال تسهم بقدر ُيذَكر في توضيح ما إذا كان هناك حق في جبر جماعي للضرر، وإن كان األمر كذلك 

فإلى أي مدى. 

اعتبارات القانون الواجب تطبيقه

تقود هذه الصورة املبهمة لإلطار القانوني للقانون املعمول به حاليا إلى مسألة ما إذا كان 
اجلبر اجلماعي ُيعتَبر حًقا مبوجب القانون الواجب تطبيقه. ولن أقدم إجابة قاطعة على هذا السؤال 
باحلق في جبر جماعي  االعتراف  على  تترتب  قد  أربع معضالت  بيان  على  ولكن تليلي سيقتصر 

للضرر. 

حتديد صاحب احلق

تكمن املعضلة األولى في صعوبة تديد صاحب احلق في جبر جماعي، حيث إن مجتمعنا 
يتألف من مجموعات فرعية ضخمة ومتنوعة. وتفتقر هذه املجموعات في كثير من احلاالت إلى حدود 
واضحة في ما بينها، بحيث يكون من الصعب - إن لم يكن من املستحيل - التحقق من أفراد املجموعة 
وممن ال ينتمون إليها. وال معنى ألن مينح نظام قانوني كل هذه املجموعات حقوًقا جماعية. ويرجع ذلك 
إلى أن املعيار لكي يكون فعااًل البد من توضيح من ميكنه أن يطالب بحق ما. ويجب أن يتضح على 

النقيض أيًضا من يستحق له األداء.
املطالبة  لها  يجوز  التي  الضحايا  إن مجموعة  بالقول  االعتراض  هذا  على  الرد  وميكن 
بجبر جماعي تتكون من أولئك األشخاص الذين حلق بهم ضرر جماعي. ولكن هذا ال يحل املشكلة، 
ألنه من الصعوبة مبكان تديد من حلق به ضرر جماعي. وقد تدعي مجموعات مختلفة في أعقاب 
ه فيه هجوم مسلح  النزاعات املسلحة أنها تعرضت لذلك. وقد ُيتصور وضع في طرف من الطيف يوجَّ
ضد مجموعة من الناس موجودة بالفعل ولها شخصية قانونية، وتتمتع باحلماية مبوجب حق جماعي 
أساسي. وقد يكون سهاًل للغاية في هذه احلالة تديد مجموعة الضحايا الذين تعرضوا ألذى جماعي. 
أما احلالة على الطرف اآلخر من الطيف، فال توجد فيها أي مجموعة وقت نشوب النزاع املسلح. ويكون 

التقرير النهائي للجنة احلقيقة واملصاحلة في سيراليون، املجلد 2، الفصل 4، »جبر الضرر»، الفقرة 27، والتي تشير إلى املبادئ األساسية، احلاشية رقم   70
28 سابًقا. 

انظر  جنوب أفريقيا، قانون تعزيز الوحدة الوطنية واملصاحلة، القانون رقم 34 املؤرخ في 26 يوليو/متوز 1995، املادة 1، الفقرة )19(، وميكن االطالع   71
عليه على املوقع التالي: 

http://www.info.gov.za/view/DynamicAction?pageid=545&sdate=%201995&orderby=act_no%20desc
)آخر زيارة للموقع  في 10 أغسطس/آب 2010(. وقد أشارت جلنة احلقيقة واملصاحلة في جنوب أفريقيا إلى هذا القانون، انظر  احلاشية رقم 8 سابًقا، 

املجلد 6، القسم 2، الفصل 2، الفقرة 5.  

72    جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة في تيمور- ليشتي، احلاشية رقم 7 سابًقا، الفقرة 10. 1. 2. 
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الضرر الذي القته اجلماعة مًعا في هذه احلالة هو الذي يوحد »مجموعة» الضحايا. وتثور شكوك حول 
ما إذا كان هذا القول يشكل أساًسا كافًيا للضرر اجلماعي.73

حتديد املنفعة

تنشأ املعضلة الثانية من حقيقة مؤداها وجود طائفة واسعة من املنافع التي ميكن منحها 
كشكل من أشكال اجلبر اجلماعي للضرر، كما ُذكر سابقا. وتتراوح املنافع املوصى بها كجبر جماعي 
طريقتان  وهناك  املستشفيات.  وبناء  الشوارع  تسمية  إعادة  إلى  وصواًل  تذكاري  نصب  تشييد  بني 
ملعاجلة هذه املشكلة. فيمكن من ناحية تديد املنفعة بالتشاور مع الضحايا، على النحو الذي أوصت 
به العديد من جلان احلقيقة.74 وقد يكون هذا اإلجراء خياًرا مفيًدا للغاية عند وضع السياسات، ولكن 
يبدو أن ترك املجال للمستفيدين لتحديد املنافع اخلاصة بهم قد يثير مشكلة من وجهة النظر القانونية. 
وميكن من ناحية أخرى تصور حق نظري )مجرد( يلزم الطرف املسؤول منح الضحايا منفعة ال يتم 
تعريفها مبزيد من التفاصيل. ويبدو هذا احلل أيًضا مثيًرا إلشكالية، ألن الفائدة ستكون غير محددة 

للغاية. وقد يقوض خلق حق غير فعال مفهوم احلقوق في حد ذاته.75 

إمكانية اإلنفاذ

تختص املعضلة الثالثة بتنفيذ احلق في اجلبر اجلماعي. فالغالبية العظمى من املجموعات 
تتألف من جماعات  إلى أن  قانونية، وهي متيل  لها شخصية  ليس  النزاعات املسلحة  املتضررة من 
تشترك في روابط معينة مثل اجلذور الثقافية أو القبلية املشتركة. وحتى وإن كان من املمكن تصور 
وجود حق للعديد من امللِزمني ممن ال يتمتعون بشخصية قانونية، ستظل مشكلة كيفية إنفاذ هذا احلق 
قائمة. وتتاج اجلماعات التي ترغب في ممارسة حقوقها إلى أن تكون منظمة داخلّيًا.76 فال بد على 
تعاني ضرًرا  التي  تفي عادة اجلماعات  له متثيل مصاحلها. وال  املثال من وجود وكيل يحق  سبيل 

جماعًيا بهذه املتطلبات.

ال سيما أنه ال توجد روابط مشتركة أخرى بني الضحايا وأن مصدر الهوية يكون قد تعرض للتدمير.   73

ا تقرير جلنة التوضيح التاريخي، غواتيماال:  جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة في تيمور- ليشتي، احلاشية رقم 7 سابًقا، الفقرة 12. 7؛ انظر  أيًضً  74
ذكرى الصمت، استنتاجات وتوصيات، التوصيات )ثالًثا(، الفقرة 11، وميكن االطالع عليها على املوقع التالي: 

http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html
)آخر زيارة للموقع في 10 أغسطس/آب 2010(. 

ا:  انظر  أيًضً  75
Philip Alston, ‘Conjuring up new human rights: a proposal for quality control’, in American Journal of International 
Law, Vol. 78, 1984, pp. 607ff.

76Viola Wenzel, Das Spannungsverhältnis zwischen Gruppenschutz und Individualschutz im Völkerrecht Springer, 
Berlin, 2008, pp. 27f.
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التفاعل املتبادل مع اجلبر الفردي

هناك أخيًرا مشكلة عامة ذات صلة مبنح حقوق ملجموعات، وهي خطر تقويض احلقوق 
الفردية بهذه الطريقة. وقد تتعارض احلقوق اجلماعية مع احلقوق الفردية في الواقع بطرق مختلفة.77 
عالوة على ذلك، من اجلائز أن تتعدى حقوق اجلماعة ليس على حقوق أفرادها فحسب، بل قد تتضارب 

أيًضا مع حقوق األطراف اخلارجية من غير أفراد اجلماعة.
ومع ذلك تبدو أهمية هذه املشكلة محدودة نوًعا ما في سياق اجلبر اجلماعي للضرر. 
فينبغي أن يوضع في االعتبار قبل كل شيء أن اجلبر اجلماعي يعالج ضرًرا جماعًيا فقط وليس ضرًرا 
فردًيا، ومن ثم سيكون له وظيفة تكميلية فحسب في معظم احلاالت. ولكن يتعني االنتصاف للضرر 
الفردي في جميع األحوال من خالل اجلبر الفردي. وقد يحدث استثناء فقط إذا وقع انتهاك حصري 
حلق من حقوق اجلماعة باملعنى احلرفي. ولن تكون هناك حاجة على األرجح جلبر ضرر األفراد في 
مثل هذه احلالة، وذلك بسبب عدم وجود ضرر فردي. وال يكاد هذا األمر يخلق أي مشكلة ألن احلق 
الثانوي في اجلبر ’يتبع‘ فقط حق اجلماعة األساسي. بعبارة أخرى، من أجل الطعن في اجلبر اجلماعي 
في هذه احلالة، ينبغي الطعن في حق اجلماعة األساسي كذلك. وبصرف النظر )عن هذه احلجة(، 
تثور شكوك كبيرة في أن احتمال نشوب تعارض بني حقوق اجلماعة واحلقوق الفردية يشكل اعتراًضا 
فعااًل على حقوق اجلماعة. وميكن أن جند مطالب متضاربة لالستقالل في كل نظام قانوني.78 وال يوجد 
بالكاد أي فرق من الناحية القانونية بني أن تعبر كيانات جماعية أو فردية عن هذا املطلب اخلاص 
باالستقالل، فينبغي في كلتا احلالتني تسوية النزاع بني املطلبني.79 ويعتبر تقيق التوازن بينهما أنسب 

وسيلة ملواجهة هذا الطعن.80

خامتة 

يطرح االعتراف باحلق في اجلبر اجلماعي مشاكل عدة. وال يهدف هذا املقال إلى اإليحاء 
بأي حال من األحوال أن هذه املشاكل تبرر رفض احلق في اجلبر اجلماعي. فهناك حاالت ميكن للمرء 
فيها أن يتصور وجود هذا احلق، كما هو مبني سابقا، بينما يبدو األمر ممكًنا بالكاد في حاالت أخرى. 

وينبغي لذلك أن تبقى مناقشة احلق في اجلبر اجلماعي تت مالحظة دقيقة للغاية في املستقبل.

ا »دور احلقوق اجلماعية في نظرية حقوق السكان األصليني»  املرجع نفسه، صـ185 وما بعدها؛ انظر  أيًضً  77
‘The role of collective rights in the theory of indigenous peoples’ rights’, in Transnational Law and Contemporary 
Problems, Vol. 3, 1993, pp. 107f.

Imanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt-am-Main, 2005, p. 337.    78

79    النعيم عبد الله، »حقوق اإلنسان وتدي  الصلة: حالة احلقوق اجلماعية» 
An-Naı´m Abdullahi, ‘Human rights and the challenge of relevance: the case of collective rights’, in Monique Ca -
termans-Holleman, Fried van Hoof, and Jacqueline Smith )eds(, The Role of the Nation State in the 21st Century: 
Human Rights, International Organizations and Foreign Policy: Essays in Honour of Peter Baehr, Kluwer Law 
International, The Hague, 1998, pp. 3 f.;

ا J.A. Corlett  احلاشية رقم 23 سابًقا، صـ256؛ و انظر أيًضً
 Lesley A. Jacobs, ‘Bridging the gap between individual and collective rights with the idea of integrity’, in Canadian 
Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 4, 1991, pp. 385f.

V.Wenzel    80 احلاشية رقم 76 سابًقا، صـ236 وما يليها. 
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احلاجة إىل جرب مجاعي

ال ينبغي أن ينتقص عدم التيقن القائم من الوضع القانوني لسبل االنتصاف اجلماعي من 
قدرتها الفائقة على جبر الضرر. فوظيفة التعويض اجلماعي هي جبر الضرر،81حيث إنه يعود بالنفع 
على مجموعة حلق بها ضرر، ومن ثم ميثل شكاًل من أشكال االعتراف بهذه املجموعة. ويساعد ذلك 
على محو الضرر الذي أصاب تلك املجموعة. وال يثير الدهشة وجود بيانات جتريبية تشير إلى أن 

ضحايا النزاع املسلح يطالبون أحياًنا بانتصاف جماعي.82
وال يقتصر اجلبر اجلماعي على محو اآلثار املباشرة للضرر املتكبَّد، بل يساهم أيًضا 
في تقيق الهدف طويل األمد اخلاص ببناء مجتمعات سلمية بعد النزاعات.83 وتهدف جهود تعزيز 
املصاحلة في املجتمعات التي مزقتها احلروب إلى خلق ظروف للتعايش بني الضحايا ومرتكبي اجلرائم 
في نهاية املطاف. وميكن للجبر اجلماعي أن يلعب دوًرا مهًما في هذه العملية، على النحو الذي أكدته 
يلي: »إن مساعدة  ليشتي ما  تيمور  جلان احلقيقة مراًرا وتكراًرا. وذكرت من ثم جلنة احلقيقة في 
بالكرامة، ال ميكن  تتعافى وتستعيد إحساسها  أن  التي عانت من أجل  واملجتمعات احمللية  األفراد 

فصلها عن مهمة إصالح العالقات التي أتلفها النزاع وبناء مصاحلة دائمة.»84
وقد تعوق عملية املطالبات التي تصطبغ بالسمة الفردية متاًما التقدم نحو تقيق الهدف 
من تشكيل مجتمع جديد.85 وال ُيقَصد بذلك اقتراح إحالل جبر الضرر اجلماعي محل اجلبر الفردي، 
ولكن ميكن جتنب بعض اآلثار املدمرة التي قد تصاحب اجلبر الفردي عن طريق اللجوء إلى اجلبر 
اجلماعي. ومن اخلصائص املميزة لسبل االنتصاف اجلماعي بصفة خاصة أنها تصل إلى كل ضحية 

81   لالطالع على الدور االنتصافي جلبر الضرر، انظر  على سبيل املثال جلنة املطالبات اإلثيوبية- اإلريترية، احلاشية رقم 2 سابًقا، الفقرة 26؛ وتشير 
الفقرة املستشهد بها إلى اجلبر الفردي. 

82Victor Espinoza Cuevas, Marı´a Luisa Ortiz Rojas, and Paz Rojas Baeza, Truth Commissions: An Uncertain Path?, 
Comparative study of truth commissions in Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala and South Africa from the 
Perspective of Victims, Their Relatives, Human Rights Organisations and Experts, Corporaciòn de Promociòn y 
Defensa de los Derechos del Pueblo )CODEPU-Chile(/Association for the Prevention of Torture )APT-Switzerland(, 
pp. 31ff., 

على املوقع التالي 
http://www.isn.ethz.ch/isn/ Digital-Library/Publications/Detail/?ots591=CAB359A3-9328-19CC-A1D2-802 -
E646B22C&lng=en& id=103018

)آخر زيارة للموقع في 12 أغسطس/آب 2010(. 

 Linda M. Keller, ‘Seeking justice at the International Criminal Court: victims’ reparations’, in Thomas Jefferson Law   83
Review, Vol. 29, 2007, p. 212.

ا تقرير جلنة التوضيح التاريخي، احلاشية  جلنة االستقبال واحلقيقة واملصاحلة في تيمور- ليشتي، احلاشية رقم 7 سابًقا، الفقرة 10. 1. 4 انظر  أيًضً  84
74 سابًقا، الفقرة 10. 

 85Lisa Magarell, Reparations in Theory and in Practice, International Center for Transnational Justice October 
2007, pp. 5f.,

على املوقع التالي:
http://www.ictj.org/static/Reparations/0710.Reparations.pdf 

)آخر زيارة للموقع في 10 أغسطس/آب 2010(. 
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للجبر الفردي وهو إمكانية  أثناء نزاع مسلح.86 ويتجنب ذلك األثر اجلانبي السلبي  تتعرض لضرر 
عدم حصول الضحايا فرادى على أي شكل من أشكال جبر الضرر على اإلطالق.87 وقد توجد أسباب 
عديدة لهذا االستبعاد للضحايا األفراد من عملية املطالبات الفردية، فمن املمكن أال تتوفر لديهم األموال 
الالزمة أو املعلومات املطلوبة لرفع دعوى أو تقدمي شكوى؛88 وقد ال يتمكنون من استدعاء اختصاص 

محكمة معينة؛89 ويجوز أن يكون عدد املنح التعويضية محدوًدا نظًرا لقصور في املوارد.90
وتعد وسائل اجلبر اجلماعي من ثم استجابة ضرورية لضرر جماعي. وينبغي للجهات 
املسؤولة بذل كل جهد ممكن لوضع برامج قوية للجبر اجلماعي للضرر، بغض النظر عما إذا كان من 
املمكن تصور احلق في سبل االنتصاف تلك. ويجب اختيار سبل االنتصاف املناسبة بالتشاور مع 

الضحايا.

 
86Stef Vandeginste, ‘Reparation’, in David Bloomfield et al., Reconciliation after Violent Conflict: A Handbook, 

IDEA Handbook Series, Stockholm, 2003, pp. 145ff.

ا L. M. Keller، احلاشية رقم 83 سابًقا، صـ213.  املرجع نفسه، انظر  أيًضً  87

جلنة احلقيقة واملصاحلة في بيرو، احلاشية رقم 6 سابًقا، الفقرة 2. 2. 1. 3   88

املرجع نفسه.   89

لالطالع على املزيد حول محدودية خطط جبر الضرر الفردي، انظر: N. Roth-Arriaza  احلاشية رقم 16 سابًقا، صـ181  90




