
  
 

REDRESS 1 

 التقاضي االستراتيجي الشامل ضد التعذيب 

 

 

 : التعويض 10الوحدة 

 

 الحق في التعويض 

المادة   التعذيب.  التعذيب )  14اتفاقية مناهضة  لمناهضة  المتحدة  األمم  اتفاقية  (  UNCATمن 
انصاف من يتعّرض لعمل من اعمال   تتطلب من كل دولة طرف "أن تضمن في نظامها القانوني 

 للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب". التعذيب وتمتعه بحق قابل 

العام رقم  • ينص   )  3التعليق  التعذيب  أن  CATللجنة مناهضة  التعويض يجب  ( على أن 
تقييمه   يمكن  ذلك  يكون سريعًا وعاداًل ومالئًما، ويغطي "أي ضرر  بما في  اقتصاديًا"، 

 (. 10النفقات الطبية وفقدان الدخل وفرص التعليم الضائعة )الفقرة 

المتحدة •   لألمم  التوجيهية  والمبادئ  األساسية  والج   المبادئ  االنتصاف  في  الحق  بر  بشأن 
لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الجسيمة للقانون  
يكون متناسبًا مع خطورة االنتهاكات   أن  التعويض يجب  أن  الدولي تشير إلى  اإلنساني 

 (. 20واألضرار التي لحقت بها وظروف القضية )الفقرة 

 

 مهام التعويض 

 متنوعة من األمور المهمة، مثل: يخدم التعويض مجموعة 

• تزويد الضحايا بشكل رمزي من المساءلة واالعتراف بالضرر المادي والمعنوي الذي لحق  
 بهم. 

• مساعدة الضحايا على إدارة الجوانب المادية لما فقدوه، من خالل توفير اإلغاثة االقتصادية  

 الفورية وتلبية احتياجات البقاء األساسية؛ 

 تلقي الناجين بعد االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان العالج المناسب. • ضمان 

 • ردع انتهاكات الدولة في المستقبل. 

 

 

 

 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
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 حدود التعويض

التعويض المالي هو شكل واحد فقط من أشكال اإلنصاف للناجين. وهو يقف جنبًا إلى جنب مع  
، ورد الحقوق، والرضا، وتدابير  أشكال أخرى من الجبر، من بين أمور أخرى، مثل إعادة التأهيل

عدم التكرار. وفي هذا الصدد، ينبغي استكمال التعويض بتدابير أخرى، مثل االعتذارات العلنية  
يوفر   أن  يمكن  المناسبة،  الظروف  ظل  في  الخدمات.  تقديم  وتحسين  الجماعية  والتعويضات 

رمز اعتراف  من  جزًءا  ويكون  للناجين  عمليًا  دعًما  المالي  لحق  التعويض  الذي  بالضرر  ي 
 : جبر الضرر.9بالضحايا األفراد من قبل الدولة، انظر أيًضا الوحدة 

أن تقديم تعويضات مالية في حد ذاتها ال يكفي للدول لالمتثال    لقد أوضحت لجنة مناهضة التعذيب 

 من اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب.  14لتزاماتها بموجب المادة ال 

من   3وبالمثل، ترى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في حاالت سوء المعاملة انتهاكا للمادة  
للضحية. في   تعويض  إاّل من خالل منح  يمكن معالجته  اإلنسان ال  لحقوق  االتفاقية األوروبية 

، قررت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه إذا تمكنت السلطات  رومانوف ضد روسياقضية  
من قصر رد فعلها على أفعال سوء المعاملة من قبل موظفي الدولة على مجرد دفع تعويضات،  

ما يكفي لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين، فسيكون ممكنًا في بعض حاالت االنتهاك  مع عدم القيام ب
لموظفي الدولة المنتهكين للحقوق اإلفالت الفعلي من العقاب، وسيكون الحظر القانوني للتعذيب  
لحقوق   األوروبية  المحكمة  وشددت  الممارسة.  في  فعال  غير  والمهينة  إنسانية  الال  والمعاملة 

الحكم القضائي بالتعويض ال يمثل سوى جزء واحد من مجموعة التدابير الالزمة    اإلنسان على أن
 إلنصاف المسؤولين عن سوء المعاملة على أيدي موظفي الدولة. 

 

 استحقاق التعويض

تأثير التعذيب معقد، ويؤثر على الضحية وعائلتها والمجتمع العريض. تعّرف مبادئ األمم المتحدة  
الضحايا على أنهم أولئك الذين عانوا ضرًرا فرديًا أو جماعيًا. يشير مصطلح "ضحية"  األساسية  

إلى أولئك الذين عانوا من األذى كنتيجة مباشرة للتعذيب ويشمل أيًضا األسرة المباشرة أو من  
يعتمدون على الضحية بصورة مباشرة واألشخاص الذين عانوا من األذى في التدخل لمساعدة  

 لمنع اإليذاء. الضحايا أو  

 باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل المصطلح أفراد المجتمع أو أقلية عرقية مستهدفة. 

(  كمبودياعلى سبيل المثال، لم تقتصر مقبولية األطراف المدنية أمام المحكمة الجنائية المركزية )
على الضحايا المباشرين، بل تشمل أيضاً الضحايا غير المباشرين الذين عانوا شخصياً من األذى  
كنتيجة مباشرة للجريمة المرتكبة ضد الضحية المباشرة. يمكن أن يشمل الضحايا غير المباشرين  

األسر أفراد  الثانويين  المجموعة أو  أو  المجتمع  نفس  من  واألشخاص  الممتدة  األسرة  وأفراد  ة 
 العرقية. 

  شيتاينيتش ضد غواتيماال وفي سياق االختفاء القسري، وجدت محكمة العدل الدولية في قضية  
في   األصليين  السكان  مجتمعات  "لمعاقبة  استُخدم  األصلية  الشعوب  لقادة  القسري  االختفاء  أن 

 لتشمل المجتمعات.   نضالهم للمطالبة بحقوقهم كشعب أصلي"، وبالتالي توسيع المفهوم من الضحية

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-87836%22]}
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/considerations-appeal-against-order-admissibility-civil-party-applications
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_212_ing.pdf


 

REDRESS 3 

 أشكال التعويض 

يا الجريمة وإساءة  المتحدة في إعالن المبادئ األساسية للعدالة لضحا أعلنت الجمعية العامة لألمم  
أن "األشخاص الذين عانوا من األذى أثناء التدخل لمساعدة الضحايا المنكوبين    استخدام السلطة 

 (. 2أو منع اإليذاء" يجب اعتبارهم أيًضا ضحايا )الفقرة 

(، على الحق في الحصول 10)الفقرة    3تعليقها العام رقم  تنص اتفاقية مناهضة التعذيب، في  
على تعويض سريع وعادل ومناسب متعدد المستويات، ويشمل التعويض الشامل التعويض عن 
األضرار المالية )الضرر المالي( واألضرار غير المالية )الضرر النفسي الذي ال يمكن قياسه(  

 والتكاليف والنفقات. 

ي أن يكون التعويض كافياً للتعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصادياً ناتج عن التعذيب  ينبغ
أو سوء المعاملة، سواء أكان ماليًا أم غير مالي. وقد يشمل ذلك: النفقات الطبية وإعادة التأهيل.  
والمكاسب   الدخل  فقدان  والعقلي؛  الجسدي  األذى  عن  الناجم  المادي  وغير  المادي  والضرر 

تملة بسبب اإلعاقات الناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة؛ والفرص الضائعة مثل التوظيف  المح
والتعليم. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن ينص التعويض على المساعدة القانونية والمتخصصة، 

 فضالً عن التكاليف األخرى المرتبطة بتقديم مطالبة للحصول على تعويض. 

 

 األضرار المادية 

وتهدف هذه إلى تغطية الخسائر المادية التي تم تكبدها بالفعل والخسارة أو المكاسب المتناقصة  
 المتوقعة في المستقبل. 

 

 

 

 

 

لدعم المطالبة بتعويضات مالية، يحتاج المرء إلى: أ( إثبات الضرر؛ ب( إثبات الصلة بين العالج  
الُملحق والضرر؛ ج( تدعيم الطلب باألدلة، بما في ذلك كشوف المرتبات السابقة ووثائق الملكية  

 رير التقييم والفواتير الطبية أو النفسية وغيرها من المستندات.  وتقا

 

 

 

في قضية آسكو ضد تركيا، منحت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان لمقدم الطلب  
ليرة تركية وخسارة في األرباح   16.635يضات مالية تتكون من نفقات طبية قدرها تعو

تصل إلى 40  جنيًها إسترلينيًا. وفي قضية االخوة الندريتا ميغياس وآخرون ضد فنزويال،  
دوالر أمريكي كتعويض مالي عن   360.000كية فنزويال بدفع أمرت محكمة الدول االمري

دوالر أمريكي كتعويض عن نفقات الجنازة  500خسارة دخل اثنين من الضحايا، و  

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.29_declaration%20victims%20crime%20and%20abuse%20of%20power.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/gc/cat-c-gc-3_en.pdf
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b67518.html
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_ing.pdf
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 األضرار غير الماديّة )األضرار المعنويّة(

والصدمات   الجسدية،  اإلصابات  مادية، مثل  تعويضات غير  تقديم  إلى  اإلجراءات  هذه  تسعى 
ير الضحية فيه أسرته، والوصمة. ومن الناحية العملية، تقضي هيئات  النفسية، والوقت الذي لم  

االحتجاز   التعسفية.  األضرار  عن  معنوية  بتعويضات  عادةً  الوطنية  والمحاكم  اإلنسان  حقوق 
والتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق اإلنسان، مع مراعاة خطورة انتهاكات حقوق اإلنسان ومدتها  

 ناة الضحية. وعواقبها، فضالً عن شدة معا

قضت المحاكم الدولية لحقوق اإلنسان بدفع تعويضات معنوية عن االحتجاز التعسفي والتعذيب  
 200000دوالر أمريكي إلى    15000وسوء المعاملة من قبل مسؤولي الدولة تتراوح بين نحو  

دوالر أمريكي، حسب ظروف االنتهاكات. كما قضت المحاكم الوطنية بتعويضات غير مالية  
حوالي  عن   بين  تتراوح  بمبالغ  إفريقيا  في جنوب  المحاكم  المثال، قضت  التعذيب. على سبيل 

دوالر أمريكي في قضايا التعذيب على أيدي الشرطة )أي في    50000ودوالر أمريكي    7500
،  وفي المملكة المتحدةقضية مروانا ضد وزير الشرطة، ندالزي ضد وزير السالمة واألمن(.  

متوسطه   ما  البريطانية  الحكومة  التكاليف،    110.000دفعت  ذلك  في  بما  أمريكي،  دوالر 
قانوني وتعرض البريطانية بشكل غير  القوات  احتجزتهم  الذين  للتعذيب  للمواطنين العراقيين  وا 

 . 2009-2003خالل الفترة من 

بتعويض عن الضرر المعنوي في قضية التمييز بين   محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسانكما  
دوالر أمريكي لكل    10.000ودوالر أمريكي للضحية المباشرة    20.000الجنسين، حيث منحت  

يورو فيما يتعلق بالضرر    31000  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسانمن بناتها. وبالمثل، منحت  

 : غير المادي في حالة التمييز بين الجنسين. تشمل األمثلة األخرى

أشارت محكمة الدول االمريكية إلى أن مفهوم األضرار غير المالية،    أزول ضد البيرو.•  
كما هو مطور في فقهها القانوني، يشمل المعاناة واآلالم التي يتعرض لها الضحية المباشرة  

ه/ها المقربون، واضطراب القيم ذات األهمية الكبيرة للفرد، وكذلك التغييرات في  وأصدقائ
الطبيعة المالية في الظروف المعيشية للضحية أو ألسرتها. أمرت المحكمة بتعويض عن   -

بمبلغ   المادي  غير  ألزول    60الضرر  أمريكي  دوالر  أمريكي    15وألف  دوالر  ألف 
 لوالدتها. 

كما منحت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الضحية تعويضات غير   .أكسوي ضد تركيا • 

 جنيه إسترليني عن "األضرار المعنوية".  50000مالية قدرها 

في قضية أزول ضد البيرو، الحظت محكمة الدول االمريكية أن الضرر المالي يشمل  
خسارة الدخل، والنفقات المتكبدة، والعواقب المالية التي لها عالقة سببية مع وقائع  

القضية. في قضية رومانوف ضد روسيا، الحظت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  
أن المدعي لم يوضح مبلغ التعويض المطالب به ولم يقدم أي إيصاالت أو مستندات  

ة لحقوق اإلنسان أنه فشل في إثبات  لدعم مطالبته. وبناًء عليه، رأت المحكمة األوروبي

. مطالبته على النحو المناسب بالتعويض عن األضرار المالية، وبالتالي رفضتها  

https://www.theguardian.com/law/2012/dec/20/mod-iraqi-torture-victims
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_ing.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-107364%22]}
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_ing.pdf
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b67518.html
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_ing.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-87836%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-87836%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-87836%22]}
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  األمريكية فنزويال أمرت محكمة الدول    االخوة الندريتا ميغياس وآخرون ضد  فنزويال.   •  
 دوالر أمريكي كتعويضات غير مادية لثمان ضحايا.  270.000بدفع 

ب( إثبات الصلة بين    الضرر؛لدعم المطالبة بتعويضات غير مالية، يحتاج المرء إلى: أ( إثبات 
لحق والضرر؛ ج( دعم المطالبة باألدلة، بما في ذلك التقارير الطبية القانونية والنفسية.  العالج المُ 

للضحية   بالنسبة  التعذيب، سواء  في حاالت  المادي  الضرر غير  يُفترض  ما  غالبًا  ذلك،  ومع 

 المباشرة أو أفراد أسرهم من الدرجة األولى. 

اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير النفسي االجتماعي لتستنتج أن هناك    أزول ضد بيرو: • 
 ضرًرا جسيًما غير مالي. 

قضية   مثل  قضايا  في  لحقوق    رومانوف ضد روسيا•  األوروبية  المحكمة  فيها  التي رأت 
المحكمة   وجدت  المالي،  الضرر  عن  بالتعويض  مطالبته  يثبت  لم  المدعي  أن  اإلنسان 
بسبب   والضيق  األلم  من  قد عانى  الطلب  مقدم  أن  بد  ال  أنه  اإلنسان  لحقوق  األوروبية 

سيئة التي تعرض لها، والتي ال يمكن تعويضه عنها بشكل كاٍف من خالل إثبات  المعاملة ال
 وجود انتهاك، وبالتالي منح تعويضات غير مالية. 

 

 التكاليف والنفقات 

المتعلقة باالنتهاكات، مثل المساعدة   أثناء اإلجراءات  التعويض المصاريف المتكبدة  يغطي هذا 
في   التسجيل  ورسوم  وغيرها.  القانونية،  المحكمة،  جلسات  لحضور  السفر  ونفقات  المحكمة، 

بالنسبة لهؤالء، سيحتاج المرء عادةً إلى تقديم إيصاالت بالنفقات المتكبدة وشرح كيف كانت هذه  

 النفقات ضرورية ومتناسبة ومرتبطة باإلجراءات. 

جنيه إسترليني لتغطية أتعابه ومصاريفه    20.710ُمنح مقدم الطلب    سوي ضد تركيا. أك•  
 القانونية. 

بلغاريا. •   وآخرون ضد  محامو    ديميتروف  يتقاضاه  الذي  الساعة  أجر  أن  الحكومة  أكدت 
المتقدمين كان أعلى بعدة مرات من السعر المعتاد في بلغاريا. ومع ذلك، منحت المحكمة  
األوروبية لحقوق اإلنسان المتقدمين كامل المبالغ المطالب بها فيما يتعلق بالرسوم القانونية.  

وفقًا للسوابق القضائية للمحكمة، يجب أن    كررت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أنه 
قد تم تكبدها بالفعل وبالضرورة   41تكون التكاليف والنفقات المطالب بها بموجب المادة  

ويجب أن يكون المبلغ معقواًل. والحظت المحكمة أنها غير ملزمة بالمقاييس أو المعايير  
قضايا المعقدة، وكان سعر  المحلية. بالنظر إلى حقيقة أن القضية أثارت مجموعة من ال

الساعة مشابًها للقضايا األخيرة ضد بلغاريا ذات التعقيد المماثل، منحت المحكمة األوروبية  
 لحقوق اإلنسان المبلغ المطلوب. 

 

 التحديات والعقبات 

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_ing.pdf
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_ing.pdf
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_281_ing.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_ing.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-87836%22%5D%7D
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b67518.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b67518.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b67518.html
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b67518.html
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يمكن أن تشتمل اآلليات الدولية التي لديها تفويض بالتعويض )مثل نظام األمم المتحدة، والمحاكم  
والتكلفة،  اإلقليم الفنية،  بالمعرفة  تتعلق  حواجز  على  العالمية(  القضائية  الوالية  وقضايا  ية، 

يتلقون مساعدة   الذين ال  الضحايا  بعيدة عن متناول  قد تكون  أنها  يعني  والمسافة، واللغة. هذا 

 : اختيار المحكمة(. 8مجانية أو لديهم الوسائل المطلوبة )انظر الوحدة 

ونية المحلية )اإلجراءات المدنية واإلدارية( تلعب دوراً هاماً في المطالبة  ولذلك، فإن السبل القان
بالتعويض في قضايا التعذيب. ومع ذلك، فإنها تشكل أيًضا تحديات وعقبات، مثل الحصانات،  
واألنظمة   القانون،  سيادة  إلى  واالفتقار  الكافية،  غير  الضحايا  حماية  وآليات  التقادم،  وقوانين 

 المستجيبة.   القانونية غير

 

 

 

 

 

 

 دفع التعويض 

التعويض على مدى احترام أوامر المحاكم، حتى من جانب المحاكم الدولية. وفي    يتوقف دفع 
القضايا الجنائية، يكون التعويض متاًحا بشكل عام فقط في حالة إدانة الشخص المتهم. ويمكن أن  
يكون تنفيذ قرارات التعويض معقًدا وقد تكون العوائق التي تحول دون التنفيذ كبيرة جًدا لدرجة  

بالتعويض قد يستغرق األمر شهوًرا أو سنوات حتى يتم تنفيذه، وال    أنه حتى عند إصدار األمر
يحصل عليه العديد من االناجيات/ الناجين الالتي /الذين حصلن/ حصلوا على تعويضات من قبل  

 المحاكم. 

وتعني هذه العوائق والقيود أنه من المهم للدول أن توفر سبل أخرى للتعويض. وتنص ديباجة  
المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة على أنه "ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع  المبادئ األساسية و

 الصناديق الوطنية لتعويض الضحايا". 

، على سبيل المثال فيما يتعلق  مخططات للتعويض عن األضرار الجنائية وضعت بعض الدول  
بالعنف الجنسي. هذه آليات إدارية يمكن للضحايا التقدم إليها. وهي تتطلب عتبات إثبات منخفضة  

لتكون مؤهلة للحصو للضحية  العدالة  للغاية  التعويض. وبالمثل، في سياقات  ل على مدفوعات 
االنتقالية، تُمنح التعويضات )بما في ذلك التعويض( أحيانًا من قبل الدولة من خالل آليات العدالة  

 االنتقالية ألولئك الضحايا الذين يستوفون شروط التسجيل. 

األ  بعض  وتوفر  التعويض.  قرارات  إلنفاذ  السبل  استكشاف  المهم  في  من  سباًل  المحلية  نظمة 
نظامها القانوني. اعتماًدا على المكان الذي يحتفظ فيه الجاني بأصوله، يمكن النظر في طرق  

أ ضد البوسنة والهرسك. تتعلق هذه القضية باغتصاب امرأة وإساءة معاملتها على يد أحد  
أفراد جيش جمهورية صرب البوسنة، وهو ما يرقى إلى مستوى التعذيب. والحظت لجنة  

الرغم من حصول صاحبة الشكوى على تعويض من محكمة  مناهضة التعذيب أنه على 
محلية، لم تكن هناك إمكانية لتلقيه من الناحية العملية ألن الجاني لم يكن لديه أي ممتلكات أو  

وسائل مالية لتعويض صاحب الشكوى. وعالوة على ذلك، فإن التشريع المحلي الذي ينظم  
قد نص على قانون التقادم لهذه القضايا، ولم يقر  الدعاوى المدنية المتعلقة بالضرر غير المالي 

السوابق القضائية للمحكمة الدستورية بمبدأ المسؤولية الفرعية. ولذلك رأت لجنة مناهضة  

. من اتفاقية مناهضة التعذيب  14التعذيب أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المادة   

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3121510
https://juris.ohchr.org/Search/Details/2623


 

REDRESS 7 

. ويمكن  ومعرفة جيدة بأساليب استرداد األصولاسترداد تلك األصول. وهذا يتطلب وقتًا وأموااًل  
وأنواع أخرى من    - بعد ذلك تخصيص األصول المستردة عبر هذه الطرق لتمويل التعويضات  

 لضحايا التعذيب.   -التعويضات  

https://redress.org/financialaccountability/

