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 الملخص 

من  القنوان   إن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنسان جمموعتان       
واحلنر  اناهر  متةناب  ستننتمرار، ولنعل  يتعن  علنن القنانون النندويل  ،املتطنور  ستنتمرار 

حلقوق االنسان و القانون الدويل االنسان أن يعدال أحكامها ستتمرار للتكيف مع ذل  
التةنناب حننحت ال فنندت يف ننوات يف جمننال احلمايننة الننا يويفرااننا وتناننا التةننابات يف القننانون 

ا تانر  علنن االمتثنال للن.نامتث واثنت االاتهنادات اتاتًا م  ممارتة خمتلف اهليئنات الن
القانونية للهيئات القضائية ، وكعل  ااتهادات هيئات املعاهدات مصندرا هامنا للتفسناب 
، كما أاا عامت اتاتي يف تطوير الن.امت ث غاب أن تطبيق القواعد بدقة ، بت و األهم م  

، يسننتلزمت يفهمننًا دقيقننًا للكيفيننة  ذلنن  ، تننويفاب احلمايننة الكايفيننة للسننكان املعر نن  لل طننر
الننا تتفاعننت تننا خمتلننف القواعنند و الكيفيننة الننا تكمننت تننا بعضننها الننبع  وتتكامننت تننا 

 مويفر  بعل  أعلن مستوى م  احلماية املمكنة ث

ويفيمنننا يتعلننننق بتكامننننت قننننانون حقنننوق اإلنسننننان و القننننانون النننندويل اإلنسننننان ،           
دمها اآلخنننر بعننند  طنننرق ث و يف تنننياق مناقانننات جملننن  التأكينند علنننن أامنننا يفيننندان أحننن

حقوق اإلنسان ياان هعا املو وع ، ركز خمتلف اخلرباء علن أنه قد يكون م  الضروري 
، يف بع  احلناالت املعقند ، إانراء ننوع منا من  االختبنار لتحديند اإلطنار القنانون األكثنر 

 ثمالءمة لتطبيقه يف حالة بعينها

ة السنننامية حلقنننوق جتننندر اإلشنننار  ، كمنننا ذكنننرت ذلننن  املفو ننن وعلنننن أينننة حنننال،         
القننانون النندويل حلقننوق االنسننان و القننانون النندويل االنسننان  مننع بينهمننا  نأاالنسننان ، 

 هد  مارتك هو احلفاظ علن كرامة اجلميع و إنسانيتهم ث 

 


