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 اإلهداء

 من الى...  انتظار دون العطاء علمني من الى... والوقار بالهیبة اهللا كلله من الى

 .العزیز والدي افتخار بكل اسمه احمل

 الحیاة بسمة الى... والتفاني الحنان و الحب معنى الى... الحیاة في مالكي الى

 . الحبیبة امي الوجود وسر

 . ووفاءً  واحتراماً  حباً  ، العمل هذا عبئ معي تحمل الذي زوجي دربي رفیق الى

  واخواتي اخوتي الحیاة هذه في سندى الى

  اوالدي عیني نور الى
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  الرحیم الرحمن اهللا بسم

 وتقدیر شكر

 وصحبه اله وعلى محمد سیدنا المرسلین، سید على والسالم والصالة العالمین، رب هللا الحمد

 ...للعالمین رحمة والمبعوث ، الملحدین دابر وقاطع الدین، شمل جامع ، وسلم

 وبث ومالذاً  كافیاً  لي فكان امرى، لي وسهل اعانني الذى ، وفضله نعمته على اهللا شكر وبعد

 انهاء من بفضله استطعت حتى واالرهاق، بالتعب اشعر كنت حین والطمأنینة الراحة نفسي في

 الشكر بعظیم اهله الى الجمیل رد باب ومن اتوجه الكریم، القارئ یدي بین ووضعها الرسالة هذه

 الرسالة هذه على االشراف لقبوله ، هلسا ایمن الدكتور االستاذ الفاضل استاذي الى واالمتنان

 والمشورة، النصح بتقدیم وتعدني تعامله ورقة علمه بسعة بدایة اثرني والذي الكثیرة مشاغله برغم

 كلما مشاغله زادت كلما انه وامتنان بشكر اقدر فأني سجایاه وجمیل خصاله حمید اذكر اذ واني

 في االثر اكبر المتمیزة وتوجیهاته آلرائه وكانت واستفساراتي ألسئلتي صدره واتسع لي وقته ازداد

 ومتعه الجزاء خیر عني اهللا جزاه الشكر في حقه اوفیه ان استطیع ال وبالتالي العمل هذا انجاز

 ان ویشرفني لي ویطیب ، واالخالق العلم في الحسنة القدوة لي فكان والعافیة، الصحة بموفور

 في االشتراك بقبول لتفضلهم المناقشة لجنة اعضاء الى التقدیر وعظیم الشكر بخالص اتوجه

 .الرسالة هذه مناقشة

 –الحقوق كلیة اساتذة جمیع الى واالحترام التقدیر آیات بأسمى مصحوب الشكر كل والشكر

 . تواضعاً  علمهم زادهم ممن المرحلة هذه في ایدیهم على تتلمذت الذین ، االسراء جامعة
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 االنسان حقوق التفاقیات وفقاً  الدولیة المسؤولیة

  الطالبة إعداد

 شغاتي طالب اسراء

 إشراف

 هلسا أیمن. د

 ملخص

 الدولیة المسؤولیة وهو، االخیرة اآلونة في بكثره عنه الحدیث دار موضوعا الرسالة هذه تناولت

 المسؤولیة عناصر الرسالة ناقشت حیث ، الدولیة لالتفاقیات وفقا االنسان حقوق انتهاكات عن

 غیر الفعل هذا واسناد ، عنه الناجم والضرر دولیا المشروع غیر بالفعل والمتمثلة الدولیة

 التصرفات حتى ویشمل والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة اجهزتها بمختلف الدولة الى المشروع

 حاولت ثم.  االهلیة والثورات االنتفاضات عن الصادرة والتصرفات العادیین االفراد عن الصادرة

 البحث خالل من االنسان حقوق انتهاك في الدولیة للحمایة المتاحة الوسائل على الضوء تسلیط

 الشكاوى ونظام االتفاقیة للجان الدوریة التقاریر بنظام والمتمثل الدولیة الحمایة وسبل اجراءات في

 حقوق التفاقیات وفقا الدولیة المسؤولیة نتائج تناولت واخیرا.  الشامل الدوري واالستعراض

 االنصاف والثاني االنسان حقوق انتهاك وقف وهما نتیجتین الى التعرض خالل من االنسان

 حقوق انتهاك عن الدولیة للمسؤولیة متكامل نظام وجود عدم الى الباحثة وخلصت ، والتعویض

 دولیة اتفاقیة وضع واجب الدولي المجتمع على یقع وبالتالي الدولیة لالتفاقیات وفقا االنسان

 واالقتصادیة السیاسیة المشاكل عن وبعیدا المساواة قدم وعلى الدول جمیع بها تلتزم منهجیة

 . واالیدلوجیة
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 والمحتویات الفهرس

 الصفحة رقم المحتویات

 أ البحث غالف

 ب القرآنیة اآلیة

 ت اللجنة قرار

 ث االهداء

 ج وتقدیر شكر

 ح  تفویض نموذج

 خ  العربیة باللغة ملخص

 د   والمحتویات الفهرس

 1  المقدمة

 2  الدراسة أهمیة

 2   الدراسة مشكلة

 3   الدراسة إشكالیة

 3  الدراسة أسئلة

 4  الدراسة منهج

 4  السابقة الدراسات

 5   الدراسة هیكلیة

 6  االنسان حقوق التفاقیات وفقاً  الدولیة المسؤولیة قیام عناصر: االول الفصل

 8   عنه الناجم والضرر الدولي بااللتزام االخالل: االول المبحث

 9  االنسان حقوق الدولة لقواعد خاللا: االول المطلب

 10  اللتزاماتها الدول تنفیذ عدم:  االول الفرع
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 15 دولیاً  االلتزام یكون ان:  الثاني الفرع

 21  دولیاً  المشروع غیر العمل عن الناجم الضرر: الثاني المطلب

 22 الضرر وجوب:  االول الفرع

 24  المتضرر الطرف:  الثاني الفرع

 28  االنسان حقوق التفاقیات وفقاً  للدولة الدولیة المسؤولیة اسناد:  الثاني المبحث

 29 اجهزتها بمختلف للدول الدولیة المسؤولیة اسناد:  االول المطلب

 30  التشریعیة سلطتها اعمال عن الدولة مسؤولیة:  االول الفرع

 33   التنفیذیة السلطة  اعمال عن الدولة مسؤولیة: الثاني الفرع

 35 القضائیة سلطتها اعمال عن الدولة مسؤولیة: الثالث الفرع

 واالعمال العادیین االفراد اعمال عن للدولة الدولیة المسؤولیة اسناد: الثاني المطلب

   والثورات االنتفاضات عن الناجمة
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 39   العادیین االفراد اعمال عن الدولة مسؤولیة:  االول الفرع

 الثورات عن الناجمة االعمال عن للدولة الدولیة المسؤولیة اسناد:  الثاني الفرع

   واالنتفاضات

43 

 50   االنسان حقوق التفاقیات وفقا الدولیة المسؤولیة احكام:  الثاني الفصل

 51   االنسان حقوق انتهاك عند الدولیة الحمایة اجراءات:  االول المبحث

 52   االتفاقیة للجان الدوریة التقاریر تقدیم نظام:  االول المطلب

 52   التقاریر تقدیم نظام مفهوم:  االول الفرع

 54   التقاریر لفحص العامة االجراءات:  الثاني الفرع

 57   االنسان لحقوق الدولیة المعاییر تنفیذ على االشراف نظام:  الثاني المطلب

 57   االفراد تبلیغات او الشكاوى نظام:  االول الفرع

 63   الشامل الدوري االستعراض:  الثاني الفرع
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 67 االنسان حقوق التفاقیات وفقا للدولة الدولیة المسؤولیة نتائج:  الثاني المبحث

 68   االنسان حقوق انتهاك وقف:  االول المطلب

 68   المشروع غیر العمل بوقف االلتزام:  االول الفرع

 71   التكرار بعدم المالئمة والضمانات التأكیدات تقدیم:  الثاني الفرع

 74   الدولیة المسؤولیة آثار:  الثاني المطلب

 74   التعویض:  االول الفرع

 83 االنسان حقوق انتهاكات ضحایا انصاف في الحق:  الثاني الفرع

 86 الخاتمة 

 86 النتائج 

 88 التوصیات 

 89 قائمة المراجع

 97 االنكلیزیة باللغة ملخص

 

 

  

  

  

  


