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 الصحزاء لضُت العلُا يف حكن احملكوت الذامناركُتتعلُك علً 
إساءة يف  لمىاث احمللُتهسؤولُت اجلُش عي هساعذته  ل" اخلضزاء

 "هعاهلت احملتجزَي

 د. فتحٍ حموذ فتحٍ احلُاًٍ 
 العامالماًىى الذويل هذرس   
 كلُت احلمىق/ جاهعت ادلىصل  

ٜعسف باضِ  ٛص َاخبصايكطِ ايػسقٞ( )منازن١ٝ ايكد أصدزت احمله١ُ ايعًٝا ايد
حهًُا  (B344808J - HBJ)  قط١ٝ ايعسام أٚ ايصخسا٤ اشبطسا٤ ذات ايتطًطٌ

اضتٓادًا إىل َطؤٚي١ٝ ازبٝؼ ايدامنازنٞ عٔ عًُ٘ املفرتض بإٔ ، 2018يف حصٜسإ ابتدا٥ًٝا 
يف ع١ًُٝ عس احملتذصٜٔ َٔ قبٌ ايكٛات ايعساق١ٝ زغِ عدّ َػازنتٗا تمث١ َعا١ًَ ض١٦ٝ تٓ

االعتكاٍ ٚال ممازضتٗا يط٤ٛ املعا١ًَ. ٚع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ٖرا اسبهِ ايرٟ بًػت عدد 
الت ايكا١ْْٝٛ إال اْ٘ مل حيع٢ صفخ١ َتطًُٓا ايهجري َٔ املبادئ ٚايتخًٝ  818صفخات٘

ٚمل ٜتِ  ايدامنازن١ُٖٝ١ٝ ترنس يف األٚضاط األنادمي١ٝ ايعسب١ٝ ٚذيو نْٛ٘ صدز بايًػ١ أب
ت٘ إىل ايًػات األخس٣ الضُٝا ايعسب١ٝ ٚاالْهًٝص١ٜ. ْٚعسًا ملا ْعتكدٙ َٔ ضسٚز٠ ع١ًُٝ تسمج

خر ْصٝب٘ َٔ ايدزاض١ أيف ْكٌ َطُٕٛ ٖرا اسبهِ اىل ايًػ١ ايعسب١ٝ يتعِ ايفا٥د٠ ٚيٝ
زتأٜٓا إٔ ْرتدِ عٔ االْهًٝص١ٜ تعًٝل اقبٌ املختصني بٗرا ازباْب، فكد ٚايتخًٌٝ َٔ 

  :ٚبٌ ٖاْطٔ ٚ فْٝٛا ًْٝطٕٛاالضتاذٜٔ تَٛاع أ
(Thomas Obel Hansen and Fiona Nelson تسمج١ ضٝاق١ٝ َع االضاف١ )

 ،2019َٔ نإْٛ ايجاْٞ عاّ  24ٚايتعًٝل نًُا اقتط٢ األَس . ٚقد مت ْػس ٖرا ايتعًٝل يف 
  :ع٢ً املٛقع

https://www.ejiltalk.org/liability-of-an-assisting-army-for-

detainee-abuse-by-local-forces-the-danish-high-court-

judgment-in-green-desert/ 
يكد تطُٔ ايكساز َٚا زافك٘ َٔ دفٛعات مج١ً َٔ االَٛز ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ 
فطال عُا أثازٙ َٔ فطٍٛ عًُٞ اقتط٢ املكاز١ْ بٝٓ٘ ٚبني َا غابٗ٘ َٔ قسازات صدزت 

ا. فع٢ً املطت٣ٛ ايطٝاضٞ ٌٖ ميهٔ إٔ عٔ ضبانِ دٍٚ أخس٣ ال ضُٝا ايربٜطا١ْٝ َٓٗ
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ْتٛقع ٚدٛد تداعٝات بطبب اسبهِ يف املٛقف ايسمسٞ ايدامنازنٞ بػإٔ تعاْٚٗا ايدٚيٞ 
أَا . َٔ ايعاملأٟ َهإ آخس  أٚ يفَع ايعًُٝات ايعطهس١ٜ املػرتن١ يف ايعسام املطتكبًٞ 

ملطا٥ٌ اييت تكتطٞ ع٢ً املطت٣ٛ ايكاْْٛٞ فهاْت َطأي١ ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل َٔ ا
ايتأٌَ ٚايٛقٛف عٓدٖا فطاًل عٔ ايكصد ازبٓا٥ٞ ) ايسنٔ املعٟٓٛ( ايرٟ نإ يًُخه١ُ 
تفطريًا َاشدت فٝ٘ بني َكتطٝات ايٓص ايكاْْٛٞ ٚحكا٥ل ايٛاقع املٝداْٞ. ٚعًٝ٘ ضٝتِ 
ايرتنٝص ع٢ً ٖرٙ املطا٥ٌ ايجالخ بكدز َا ٜطاِٖ يف تٛضٝح اِٖ دٛاْب ايكساز ٚايتعًٝل 

 ًٝ٘ َٔ قبٌ االضتاذٜٔ املػاز ايُٝٗا أعالٙ. ع
 أوالً : خلفُت المضُت : 

ٚتٓفٝرٖا  هلا تخطٝطايناْت ع١ًُٝ ايصخسا٤ اشبطسا٤ ع١ًُٝ عطهس١ٜ مت   
بايكسب َٔ ايبصس٠  2004ٚايعساق١ٝ يف ْٛفُرب  ايدامنازن١ٝباالغرتاى َع ايكٛات ايربٜطا١ْٝ ٚ

عساقًٝا مت ْكًِٗ فُٝا بعد  ١30 خالٍ ايع١ًُٝ حٛايٞ يف دٓٛب ايعسام. اعتكًت ايكٛات ايعساقٝ
( ٚبعد ذيو إىل َسافل ايػعٝب١ ازب١ٜٛإىل قاعد٠ عطهس١ٜ تدٜسٖا ايكٛات ايربٜطا١ْٝ )قاعد٠ 

َٔ ايكٛات  1000غازى يف ايع١ًُٝ ايعطهس١ٜ حٛايٞ .االحتذاش اييت تدٜسٖا ايطًطات ايعساق١ٝ 
ٚقد تعسض احملتذصٜٔ . نيمنازنٝاازبٓٛد ايدَٔ  350، مبا يف ذيو حٛايٞ ايعطهس١ٜ ٚاأل١َٝٓ

ايعساقٝني يًتعرٜب ٚض٤ٛ املعا١ًَ َٔ قبٌ ايكٛات ايعساق١ٝ مما دفع ايبعض َِٓٗ إىل ذبسٜو 
 دعا٣ٚ أَاّ ايكطا٤ ايدامنازنٞ َطايبني بايتعٜٛض عُا أصابِٗ َٔ ضسز َادٟ َٚعٟٓٛ. 

 ثاًًُا : طلباث ادلذعني : 
ًا بتخسٜو دع٣ٛ أَاّ ايكطا٤ ايدامنازنٞ ضد ٚشاز٠ غخصًا عساقٝ 23يكد قاّ 

ايدفاع ٚقٝاد٠ ازبٝؼ ايدامنازن١ٝ َطايبني بايتعٜٛض عٔ االضساز املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت 
سبكت بِٗ دسا٤ َا تعسضٛا ي٘ َٔ تعرٜب ٚض٤ٛ َعا١ًَ ع٢ً أٜدٟ ايكٛات ايعساق١ٝ بعد إٔ 

إٔ ايكٛات ايدامنازن١ٝ ناْت َطاْد٠  مت اعتكاهلِ َٚٔ ثِ احتذاشِٖ. َطتٓدٜٔ يف دعٛاِٖ
َٔ االتفاق١ٝ  ايجايج١اد٠ ضتٓدٚا يف دعٛاِٖ ع٢ً املا دٚق يًكٛات ايعساق١ٝ اييت ْفرت ايع١ًُٝ .

ال جيٛش إخطاع أٟ إْطإ يًتعرٜب ٚال يًُعا١ًَ اييت تٓص ع٢ً )) األٚزٚب١ٝ سبكٛم اإلْطإ
ًَص١َ بإدسا٤ ذبكٝل َطتكٌ ناْت فاع ٚشاز٠ ايد (( َدعٝني إٔأٚ ايعكٛب١ امل١ٓٝٗ يًهسا١َ

 .ددٜد
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 ثالثًا : رأٌ احملكوت : 
 ،يكد قسزت احمله١ُ إٔ مخط١ َٔ املدعٝني ال ٜطتخكٕٛ ايتعٜٛض فسدت طًبِٗ

إيصاّ ٚشاز٠ ايدفاع  جياب ع٢ً طًب املدعٝني بطسٚز٠نُا أْٗا مل تس٣ ضسز٠ٚ بايسد باإل
ٕ َجٌ ٖرا ايتخكٝل مل ٜهٔ َٔ املسدح إٔ حبذ١ أ، امنازن١ٝ إدسا٤ ذبكٝل َطتكٌ ددٜدايد

َطؤٚي١ٝ ذٖبت احمله١ُ إىل إقا١َ  ذات ايٛقت فكدٚيف  .حيكل َعًَٛات ددٜد٠ ذات ص١ً
يف  ،عٔ ض٤ٛ َعا١ًَ احملتذصٜٔ ايعساقٝني ع٢ً أٜدٟ قٛات االَٔ ايعساق١ٝ ايدامنازن١ٝايكٛات 

تالٖا َٔ إضا٠٤ االعتكاٍ َٚا  مل تػازى يف عًُٝات ايدامنازن١ٝظٌ ايعسٚف تبني إٔ ايكٛات 
يكٛات فكد أحنصس دٚز ا ايكٛات ايعساق١ٝ.، ٚمل متازع ايكٝاد٠ ع٢ً َعا١ًَ احملتذصٜٔ

ع٢ً  ع٢ً "ضًط١ تٓطٝك١" فكط  مل تطُح هلا بإصداز أٚاَس يًكٛات ايعساق١ٝ. ايدامنازن١ٝ
ازن١ يف ٖرٙ مت ذبدٜد املطؤٚي١ٝ ع٢ً أضاع أْ٘ يف ٚقت ارباذ قساز املػ ،ايسغِ َٔ ذيو

ٜٓبػٞ ع٢ً نإ ، 2004ْٛفُرب ايع١ًُٝ ايعطهس١ٜ املػرتن١ )"ع١ًُٝ ايصخسا٤ اشبطسا٤"( يف 
 إٔحكٝكٞ َٔ  ٜعًُٛا  إٔ مث١ خطس إٔ  ايدامنازن١ٝٚشاز٠ ايدفاع أٚ قٝاد٠ ايدفاع أٚ ايهتٝب١ 

ايرٟ ل َعا١ًَ ال إْطا١ْٝ أثٓا٤ ايتخكٝضٝتعسضٛا إىل  األغخاص احملتذصٜٔ أثٓا٤ ايع١ًُٝ
َٚع األخر يف االعتباز طبٝع١ االْتٗانات ٚحكٝك١ إٔ ايكٛات ضتذسٜ٘ ازبٗات ايعساق١ٝ. 

َبًؼ  23َٔ أصٌ  18اضتخكام خًصت احمله١ُ إىل  فكد ،بٓفطٗا مل تستهبٗا ايدامنازن١ٝ
 ايتعٜٛض.

 رابعًا : هلخص المزار : 
يًكٛات  ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد بعض األدي١ اييت تػري إىل دٚز أنجس ْػاًطا

منازن١ٝ قٛات األَٔ ايعساق١ٝ يف املٓطك١ املطتٗدف١ اتابعت بعض ايكٛات ايد فكد منازن١ٝاايد
احمله١ُ ٚددت أْ٘ ال ٜٛدد دٓٛد دمنازنٕٝٛ إال إٔ  ،ٚغازنت يف إخال٤ بعض املٓاشٍ

، صفخ١ 818حهُٗا ايٛاضع املهٕٛ َٔ يف . ضاعدٚا بػهٌ َباغس يف عًُٝات االعتكاٍ
ايعساقٝني احملتذصٜٔ أثٓا٤ ايع١ًُٝ إىل داْب ايتكازٜس  نياملدع ٜفاداتإايعًٝا  قُٝت احمله١ُ

زنٝني ٚغريِٖ. اايطب١ٝ ٚضذالت االحتذاش ايربٜطا١ْٝ ٚاألدي١ املكد١َ َٔ ضباط ٚدٓٛد دامن
تعسضٛا يًتعرٜب ع٢ً أٜدٟ ايكٛات ايعساق١ٝ عٔ املدعٝني َٔ  18ٚخًصت احمله١ُ إىل إٔ 

سب أثٓا٤ احتذاشِٖ ٚايطفطاًل عٔ املعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ  ٚايفًك١ با١ٝ٥ طسٜل ايصدَات ايهٗس
 .ِطذٔ ٚأثٓا٤ ْكًٗاييف 
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ْطا١ْٝ أْ٘ حيل هلِ اسبصٍٛ ع٢ً تعٜٛض عٔ ايتعرٜب ٚاملعا١ًَ ايالإاملدعٕٛ ٚبُٝٓا ادع٢ 
عٔ املعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ يف غهٌ  ايدامنازن١ٝايكٛات  َطؤٚي١ٝ  ، أقست احمله١ُٚامل١ٓٝٗ

ٚشاز٠  عتربت١ُ ااحمله . َٔ ازبٛاْب ايػسٜب١ يف اسبهِ إٔفكط  دٕٚ دسمي١ ايتعرٜب بضس
قٛات األَٔ ايعساق١ٝ يف  يد٣ َطؤٚي١ عٔ املعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ يًُختذصٜٔ ايدامنازن١ٝ  ايدفاع

ٚمل  ،ازتهاب َجٌ ٖرٙ االفعاٍ َع ايدامنازن١ٝايكٛات زغِ عدّ تصأَ تٛادد  أعكاب ايع١ًُٝ
ملعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ )ايطسب ٚايسنٌ( َٔ قبٌ ايكٛات ايعساق١ٝ اييت ٚقعت َطؤٚي١ عٔ اتعدٖا 

األدي١ املكد١َ إىل زغِ تٛاددٖا يف ٖرٙ االثٓا٤. حٝح أثبتت  أثٓا٤ ع١ًُٝ ايصخسا٤ اشبطسا٤
ٜس اييت زٚبعض ايتكا مبا يف ذيو تطذٝالت ايفٝدٜٛ ٚغٗادات أثٓا٤ ايع١ًُٝ -احمله١ُ 

 .ضًط١ً ايكٝاد٠كازٜس بريو قدَت إىل أغازت إىل إٔ ت
َٔ قإْٛ املطؤٚي١ٝ عٔ االضساز ايدمنازنٞ َع االخر  26ٚباالضتٓاد إىل املاد٠ 

خًصت ، كٛم االْطإ املػاز ايٝٗا أعالَٙٔ االتفاق١ٝ االٚزب١ٝ سب 3بٓعس االعتباز املاد٠ 
منازن١ٝ إٔ تعًِ اهتٝب١ ايدجيب ع٢ً ٚشاز٠ ايدفاع أٚ قٝاد٠ ايدفاع أٚ اينإ  احمله١ُ إىل أْ٘ 

َٔ  املعتكًٕٛ أثٓا٤ ايع١ًُٝ املػرتن١ فُٝا بعد ي٘  ٜتعسض  ضٛف إٔ ٖٓاى خطس حكٝكٞ 
منازنٞ باملػازن١ اضبب١ٝ بني ايكساز ايد عالق١َعا١ًَ ال إْطا١ْٝ يف اسبذص ايعساقٞ ٚإٔ ٖٓاى 
١ُ ع٢ً ايتعٜٛض عٔ اقتصس قساز احملهٚقد يف ايع١ًُٝ املػرتن١ ٚاملعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ. 

(  23) َٔ أصٌ 18 ـاي ب ايرٟ تعسضْطا١ْٝ حٝح تبني إٔ ايتعرٜإأفعاٍ املعا١ًَ ايال
نإ ٖرا ع٢ً  منازن١ٝ.امل ٜهٔ َتٛقًعا َٔ قبٌ ايطًطات ايدضبتذص ممٔ قدَٛا أدي١ َكٓع١ 

منازن١ٝ باحتُاٍ ايتعسض ااألدي١ اييت تػري إىل َعسف١ ايكٛات ايد ٚدٛد بعضايسغِ َٔ 
، عًُٓا إٔ ، حنٔ ايعطهسٜني ايرٟ غس  "بايتأنٝدنيمبا يف ذيو أحد احملاَٝ ،يًتعرٜب

قٝاد٠ املعتكًني تعسضٛا يًتعرٜب". أندت احمله١ُ ايعًٝا إٔ ٚشاز٠ ايدفاع ٚقٝاد٠ ايدفاع ٚ
١ احملتذصٜٔ يف املٓػآت ع٢ً دزا١ٜ بايتكازٜس اييت تػري إىل إضا٠٤ َعاًَعًُٝات ازبٝؼ 

 2004 حصٜسإ  23يف ذيو تكسٜس ٚاحد ضبدد ٜػطٞ تفتٝؼ احملتذصٜٔ يف  ، مباايعساق١ٝ
املعكٌ ٚقد حع٢ ٖرا ايتكسٜس مبصٜد َٔ َعتكاًل يف ضذٔ  (11)ٚايرٟ تطُٔ ٚصًفا يػها٣ٚ 

احمله١ُ بإٔ "املعا١ًَ ايكاض١ٝ"  الحعت. نُا يف حٝٓٗا َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايدفاعاالٖتُاّ 
اْْٛٞ قبٌ ع١ًُٝ ايصخسا٤ ْٛقػت يف َؤمتس ق يًُختذصٜٔ َٔ قبٌ ايػسط١ ايعساق١ٝ

، يٛحغ خالي٘ منازن١ٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٚاإلٜطاي١ٝاايكٛات ايدٚقد غازنت يف املؤمتس  ،اشبطسا٤
 .إٔ إضا٠٤ َعا١ًَ احملتذصٜٔ يف َسافل االحتذاش ايعساق١ٝ ناْت َطأي١ "اٖتُاّ عاّ"
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ضتٓادًا إىل نٌ َا تكدّ ذنسٙ َٔ قسا٥ٔ تكتطٞ عًِ ايكٛات ايدامنازن١ٝ بإٔ َعا١ًَ قاض١ٝ ٚ ا
 30000ايتعٜٛض جيب إٔ حيدد مببًؼ  فكد قطت بإٔ نيٚ إْطا١ْٝ تٓعس احملتذصٜٔ ايعساقٝ

َٔ أصخاب  (23)َٔ أصٌ  (18) غخص بٛاقع ٜٛزٚ( يهٌ 4000زن١ٝ )حٛايٞ انس١ْٚ دامن
  .ُط١ ايباقني مل ٜطتخكٛا ايتعٜٛض ع٢ً حد زأٟ احمله١ُايطًبات يف حني إٔ اشب

 خاهسًا : وجهت ًظز احملكوت يف الماًىى الىاجب التطبُك: 

طأي١ تطبٝل قإْٛ يكد مت ايتطسم بػهٌ َٛدص يًػا١ٜ يف حهِ احمله١ُ ايعًٝا مل
تصاص االخزن١ٝ إٔ اشعُت ٚشاز٠ ايدفاع ايدامنفكد حكٛم اإلْطإ خازج اسبدٚد اإلق١ًُٝٝ. 

ع٢ً أقٌ تكدٜس فإٔ  ، أٚ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايصخسا٤ اشبطسا٤ايدمنازنٞ ال ٜطسٟ ع٢ً املدعٝني 
ميتد ، ٚال دد٠اٛتمنازن١ٝ َا، عٓدَا ناْت ايكٛات ايدفرت٠ ايع١ًُٝ ْفطٗاٜكتصس ع٢ً ضسٜاْ٘ 

مل دبد احمله١ُ  ،ًُعتكًني َٔ قبٌ ايكٛات ايعساق١ٝ. َٚع ذيوي ١أٟ ض٤ٛ َعا١ًَ الحك اىل
 1يكطا١ٝ٥ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠َتطًبات ايٛال١ٜ ا َد٣ اضتٝفا٤ عًٝا أضباًبا يًٓعس يفاي

حٝح زأت إٔ املطايب١ بايتعٜٛض جيب إٔ تبت  ،َٔ االتفاق١ٝ األٚزٚب١ٝ سبكٛم اإلْطإ
، ٚيهٔ ٚفًكا يألحهاّ ايعاد١ٜ يف ايكإْٛ ايدمنازنٞ فُٝا ٜتعًل مبطؤٚي١ٝ ايطًطات اسبه١َٝٛ

ايدامنازنٞ  ايعأَّ االتفاق١ٝ األٚزٚب١ٝ سبكٛم اإلْطإ ٚايكإْٛ  ٠3 املاد٠َع َساعا
يف ض٤ٛ فك٘  ،ٚزمبا ضٝهٕٛ هلرٙ املطأي١ ْصٝب أنرب َٔ االٖتُاّ ٚايتخًٌٝيًُطؤٚي١ٝ. 

زن١ٝ مناعٓدَا ُتعسض ايكط١ٝ ع٢ً احمله١ُ ايعًٝا ايدا ،احمله١ُ األٚزٚب١ٝ سبكٛم اإلْطإ
 .عٓد االضت٦ٓاف

ٜٓبػٞ ذبدٜد َطأي١  ،مبٛدب ايكإْٛ ايدمنازنٞ ،١ ْعس احمله١ُ ايعًٝأَ ٚدٗ
ُا فٝاملطؤٚي١ٝ ع٢ً أضاع تكِٝٝ نًٞ يف ضٝام ربطٝط ٚتٓفٝر ع١ًُٝ ايصخسا٤ اشبطسا٤ 

إذا نإ ميهٔ اعتباز ٚشاز٠ ايدفاع أٚ ايطًطات ايتابع١ أٚ ايهتٝب١ ٜعًُٕٛ أٚ نإ ٜٓبػٞ هلِ 
ٜٓطٟٛ ع٢ً خطس حكٝكٞ َٔ تعسض املعتكًني يًتعرٜب أٚ إٔ ٜعًُٛا إٔ تٓفٝر ايع١ًُٝ 

ٚيف ٖرا  غريٙ َٔ ضسٚب ض٤ٛ املعا١ًَ أثٓا٤ ٚدٛدِٖ يف اسبذص ايعساقٞ بعد إمتاّ ايع١ًُٝ.
زى باملػازن١ يف ااحمله١ُ ايط٤ٛ ع٢ً ايعالق١ ايطبب١ٝ بني قساز ايدامن تضًطد ايصدد فك

ٚاملعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ ايالحك١ يألغخاص  اايفع١ًٝ فٝٗ َٚػازنتٗاع١ًُٝ ايصخسا٤ اشبطسا٤ 
يهٓٗا مل  ،َٔ قبٌ ايطًطات ايعساق١ٝاحملتذصٜٔ أثٓا٤ تًو ايع١ًُٝ أثٓا٤ احتذاشِٖ الحًكا 

 .ايعالق١ ايطبب١ٝ فُٝا ٜتعًل بـ حٛادخ ايتعرٜب تٛافس ٖرٙ دبد
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زن١ٝ ذات ايص١ً خبطس اأغازت احمله١ُ بػد٠ إىل إٔ عدّ اٖتُاّ ايطًطات ايدامن
ملعا١ًَ ايالإْطا١ْٝ نإ ْتٝذ١ إلطاز قاْْٛٞ أثبت إٔ عًُٝات االحتذاش اييت قاَت بٗا ا

نإ ٖٛ منازن١ٝ اقٛات األَٔ ايعساق١ٝ نذص٤ َٔ املٗاّ اييت ْفرت بايتعإٚ َع ايكٛات ايد
١ً َمنازن١ٝ. ميجٌ ٖرا االْتكاد يًرتتٝبات اشباص١ مبعاااملطؤٚي١ٝ ايدايطبب يف ْٗٛض 

بعد حٛادخ اإلضا٠٤ ايطابك١ يف  ،منازن١ٝ اييت ٜبدٚ أْٗااب١ نبري٠ يًطًطات ايداحملتذصٜٔ ضس
تعٌُ ع٢ً افرتاض إٔ إْػا٤ ٖرا اإلطاز  ،منازن١ٝاايكٛات ايد االعتكاٍ مبػازن١ضٝام 

اييت أعًٓت أْٗا زن١ٝ اٚشاز٠ ايدفاع ايدامن .َٔ املطؤٚي١ٝ ٜعفٝٗاايكاْْٛٞ ٚايطٝاضٞ ضٛف 
منازى يف َٛقف صعب يًػا١ٜ عٓد إزضاٍ اإٕ ٖرا ايكساز "ٜطع ايد تكٍٛ ،ضتطتأْف ايكساز

 ،منازى قٛات َطًخ١ يف اشبازجابأْ٘ "عٓدَا تٓػس ايدٚقد ْاقؼ ايٛشٜس  دٓٛد إىل اشبازج".
َجٌ ايعسام ٚأفػاْطتإ َٚايٞ. َجٌ ٖرٙ  ،فإٕ ٖرا ٜػٌُ دًٚيا تتُٝص باسبسب ٚايصساع
ًُا ضذٌ ض٤ٞ يف صباٍ ح اسبهِ حيدد يف بعض ٚإٔ ٖرا  كٛم اإلْطإ.ايدٍٚ يدٜٗا دا٥
ٖرا قد ٜعين إٔ ايدمنازى ال ميهٓٗا املطا١ُٖ يف ٚ ايٓٛاحٞ َعاٜري ال ميهٔ ايتكٝد بٗا عًُٝا.

ٖٚرا ئ ٜعٛد بايٓفع  ،يف ايبًدإ املتأثس٠ بايصساع -حكٛم اإلْطإ ٚحاي١ ذبطني األَٔ 
 .ٟ د١ٗأل

زن١ٝ َطؤٚي١ عٔ إضا٠٤ َعا١ًَ اامنإذا أندت احمله١ُ ايعًٝا إٔ ايطًطات ايد
فإٕ ٖرا ضٝتطًب بايتأنٝد إعاد٠ ايٓعس يف نٝف١ٝ  ،املعتكًني ايعساقٝني يف اسبذص ايعساقٞ

 ،منازن١ٝ يف عًُٝات "ايبخح ٚاالعتكاٍ" املػرتن١. يف ايع١ًُٝ املع١ٝٓاَطا١ُٖ ايكٛات ايد
ٔ َٔ خالٍ ضُإ عدّ منازى إىل دبٓب املطؤٚي١ٝ عٔ نٝف١ٝ َعا١ًَ احملتذصٜاضعت ايد

منازن١ٝ بػهٌ َباغس يف عًُٝات االعتكاٍ أٚ ايٓكٌ أٚ االحتذاش أٚ اَػازن١ ايكٛات ايد
إىل ايٓعس بعٓا١ٜ أنرب يف  ايدامنازن١ٝفطتططس ايطًطات  ،تبين ٖرا اسبهِاالضتذٛاب. إذا مت 

يعًُٝات ٚيف حاي١ ايتخطٝط يًُطا١ُٖ يف ا ،نٝف١ٝ َعا١ًَ ايكٛات املتعا١ْٚ يًُختذصٜٔ
ايكٛات  احرتاّ تتخر خطٛات أنجس ْػاًطا يطُإ  ،ايعطهس١ٜ حٝح تتِ عًُٝات االعتكاٍ

 .سبكٛم اإلْطإ املطًٛب١ ملعاٜري املتعا١ْٚ
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 :سادساً 

 هع اجلهىد األخزي ادلستوزة دلعاجلت سىء ادلعاهلت والتعذَب يف العزاق هماربت 

اييت تتٓاٍٚ قطاٜا تعرٜب د٠ ت ازب١ٗ ايٛحٝيٝطايعًٝا  ايدامنازن١ٝاحمله١ُ 
ٜٛاصٌ َهتب املدعٞ ايعاّ  حٝح املعتكًني ٚإضا٠٤ َعاًَتِٗ أثٓا٤ حسب ايعسام َٚا بعدٖا.

بعد إٔ أضظ  ،باحمله١ُ ازبٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ حبج٘ األٚيٞ يف ضًٛى ايكٛات ايربٜطا١ْٝ يف ايعسام
يعُد ٚايتعرٜب ٚاملعا١ًَ "أضاًضا َعكًٛيا يالعتكاد" بإٔ دسا٥ِ اسبسب )مبا يف ذيو ايكتٌ ا

 ،مت زفع امل٦ات َٔ ايدعا٣ٚ املد١ْٝ ،ايالإْطا١ْٝ / ايكاض١ٝ( قد ازتهبت. يف املًُه١ املتخد٠
فُٝا َاشاٍ قطُا ، صدزت فٝٗا قسازاتٚايبعض اآلخس  ،خازج احمله١ُ ابعطٗا متت تطٜٛتٗ

غري ايكاْْٛٞ قٝد املعازب١ فُٝا ٜتعًل بط٤ٛ املعا١ًَ ٚيف بعض اسباالت ايكتٌ َٓٗا 
إٔ  ايدامنازن١ٝيًعساقٝني ع٢ً أٜدٟ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ. ٚبايفعٌ الحعت احمله١ُ ايعًٝا 

زفعٛا دع٣ٛ قطا١ٝ٥ ضد  أَاَٗا قدايعدٜد َٔ املطايبني ايعساقٝني يف ايكط١ٝ املعسٚض١ 
 .ٚشاز٠ ايدفاع ايربٜطا١ْٝ يًخصٍٛ ع٢ً تعٜٛض فُٝا ٜتعًل بع١ًُٝ ايصخسا٤ اشبطسا٤

زن١ٝ ايعًٝا بعض أٚد٘ ايتػاب٘ املجري٠ يالٖتُاّ اٜتطُٔ قساز احمله١ُ ايدامن نُا  
 :يف قط١ٝ 2017َع حهِ احمله١ُ ايعًٝا يف املًُه١ املتخد٠ ايصادز يف دٜطُرب 

 Alseran v. MOD(حٝح )ايكط١ٝ املعسٚف١ ب ازضالٕ ضد ٚشاز٠  ايدفاع ايربٜطا١ْٝ 
دع٣ٛ َد١ْٝ قدَٗا عساقٕٝٛ  600َت َٔ أنجس َٔ تٓاٍٚ ٖرا اسبهِ أزبع قطاٜا ز٥ٝط١ٝ ُقد

ٜطًبٕٛ تعًٜٛطا مبٛدب قإْٛ حكٛم اإلْطإ عٔ ض٤ٛ املعا١ًَ ٚاالحتذاش غري ايكاْْٛٞ 
. َٓخت احمله١ُ 2009ٚ  2003ع٢ً أٜدٟ ايكٛات املطًخ١ ايربٜطا١ْٝ يف ايعسام بني عاَٞ 

ْْٛٞ ٚإضا٠٤ املعا١ًَ اييت تعٜٛطات زبُٝع املطايبني األزبع١ بطبب االحتذاش غري ايكا
مبا يف ذيو تػط١ٝ ايسأع ٚايطسب ٚاالعتدا٤ عٔ طسٜل ازبٓٛد ايرٜٔ ٜسنطٕٛ ع٢ً  ،مشًت

 .ظٗس احملتذص
صعٛبات يف ٚاد٘ ايعساقٕٝٛ  ،منازن١ٝايف نٌ َٔ اإلدسا٤ات ايربٜطا١ْٝ ٚايد

ايتأغريات  صدزت ،اسبصٍٛ ع٢ً تأغريات يإلدال٤ بػٗادتِٗ يف احمله١ُ. ٚيف ْٗا١ٜ املطاف
َٔ املطايبني بػٗادتِٗ  11أدىل  ،زن١ٝابُٝٓا يف اإلدسا٤ات ايدامن ،املًُه١ املتخد٠ َٔ قبٌ

منازى. أصدزت ازن١ٝ ئ متٓخِٗ حل ايدخٍٛ إىل ايداعرب ايفٝدٜٛ ألٕ ايطًطات ايدامن
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ًَا َطٛي١ تطتعسض األدي١ املتاح١ بتفصٌٝ نبري. يف نًتا  احملهُتإ يف ْٗا١ٜ املطاف أحها
تٓاٍٚ ايكطا٠ ٖرٙ  ٚقدأثازت ٚشاز٠ ايدفاع املع١ٝٓ أض١ً٦ حٍٛ َصداق١ٝ ايػٗٛد  ،اسبايتني

ٚنريو  املدعٝني حٝح قاَٛا بػهٌ َٓٗذٞ بتكِٝٝ َصداق١ٝ األفساد ،املطأي١ بطسٜك١ دقٝك١
إال إٔ طبتًف االدعا٤ات اييت قدَٗا نٌ َطايب َع أدي١ خربا٤ َٔ األطبا٤ ٚعًُا٤ ايٓفظ. 

طت٣ٛ ذبًٌٝ األطس ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ املعٍُٛ ازبٖٛسٟ بني اسبهُني نإ ٜتعًل مباالختالف 
ع٢ً  فخصٗا ع٢ً ْطام ٚاضع َٔ قبٌ احمله١ُ ايعًٝا يف املًُه١ املتخد٠  متٚاييت  ،بٗا

حٝح غاب ٖرا ايتخًٌٝ يف اسبهِ ايبدا٥ٞ منازنٞ ايف اسبهِ ايدخالف َا نإ عًٝ٘ األَس 
 .عٓد االضت٦ٓافايٛضع متاًَا ٚقد ٜتػري ٖرا 

 : سابعاً 

 االجزاءاث التٍ متٌع ًهىض ادلسؤولُت ضذ المىاث الذامناركُت: 

زن١ٝ ايعًٝا ع٢ً إٔ ايكٛات األدٓب١ٝ اييت تطاعد أٚ اٜؤند قساز احمله١ُ ايدامن
تعٌُ بايتعإٚ َع قٛات األَٔ احمل١ًٝ ال ميهٓٗا بايطسٚز٠ إٔ ذبُٞ ْفطٗا َٔ املطؤٚي١ٝ 

ا١ًَ احملتذصٜٔ ٚاييت ميهٔ ايتٓبؤ بٗا َٔ خالٍ اإلغاز٠ إىل ايرتتٝبات ايسمس١ٝ عٔ إضا٠٤ َع
ايتخٜٛالت أٚ االضتذٛابات.  ،اييت مبٛدبٗا ال تػازى ايكٛات األدٓب١ٝ َباغس٠ يف االعتكاالت

ال ضُٝا يف ايٛضع  ،ٜعد ٖرا تطٛزًا ددٜسًا بايجٓا٤ ،َٔ َٓعٛز َٓع ض٤ٛ املعا١ًَ يًُختذصٜٔ
منازى حٝح مت عسق١ً ازبٗٛد املبرٚي١ يتكِٝٝ َعا١ًَ احملتذصٜٔ  ٚغريٖا ااٍ يف ايدنُا ٖٛ اسب

  َٔ دٛاْب حسب ايعسام َٔ خالٍ ايتخكٝكات ايعا١َ َساًزا ٚتهساًزا ع٢ً املطت٣ٛ ايطٝاضٞ
 

 

 


