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ر إىل جملررح وقررإلن ان ررا تق ير ارقر ا ااررا ارثر حترراأل
تتشر ا األما ررن حت ر
ال ليب للتداحتري الق ين اال ف اديرن التمترحب وقرإلن ان را  ،إدايرح ازاارر  ،الري عرد عمر
التق ي األ شطن ال ر ن الر اراهب را
حتق اا اجمللح  21/27و .2/30ويث ض ارق ا ااا
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حت رب اال تارراا وازرح لضررلايا الترداحتري الق ر ين اال ف اديررن ،حتنرا علر اسرتث اض وتقرردي وتق ر
لآلل ررا ارتختلفررن ارتاو رن للضررلايا .و رريا ،يإلص ر ارق ر ا ااررا حت رااطإلا الإلاجررخت اهاذ ررا
لتثايا سب اال تااا وهت ئن الإلسار لتإلفري ا.
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أوالا -مقدمة
 -1يقرردهب ارق ر ا ااررا ارث ر حت راأل ال ررليب للتررداحتري الق ر ين اال ف اديررن التمتررحب وقررإلن
ان ا  ،إدايح ازاار  ،يا التق ي عم حتق اا جملح وقإلن ان ا  21/27و.2/30
 -2وكا جملح وقإلن ان ا ا ااه  ،2/30وازمث ن الثامن ا اا را  ،151/70ارد
طلبررا إىل ارق ر ا ااررا الرتك ررا عل ر األ ر ال ررليب للتررداحتري الق ر ين اال ف اديررن متتررحب الضررلايا
وقررإلن ان ررا ومثازررن م ر ل سررب اال تارراا وازررح رردا تثايررا ار ررا لن والتثإليض را
تقااي ه القادمن.
 -3و ر رريا التق ي ر ر  ،يكر ررا ارق ر ر ا اار ررا عل ر ر م ر ر ل سر ررب اال تار رراا وازر ررح ،كمر ررا
ي تث ض ويقدا ويق  ،وفقا لإلاليته ،خمتلف اآلل ا ارتاون لضلايا التداحتري الق ر ين اال ف اديرن.
و يا التق ير سرإلا ي رتكم حترالتق ي الري سر قدمه ارقر ا اارا إىل ازمث رن الثامرن دواهترا
احلاديررن وال رربثني ،والرري سر داس ف رره ازإلا ررخت ارفا م ررن ل ررب اال تارراا ارتثلقررن حتا تهاكررا
القررا إل الرردوا واررا إل
وقررإلن ان ررا الناجتررن عررن تطب ررا التررداحتري الق ر ين اال ف اديررن ،وذلر
وقإلن ان ا والقا إل ان اين.
رريا

 -4و ظ ر ا لتثق ررد ارإلعررإلو وجإلا برره ارتش راحتكن ارتثررددة األوجرره ،ف ر النتررارا ال رإلاادة
التق ي  ،وكيل االستنتاجا والتإلص ا ارقدمن ،تثتح ول ن وغري هنار ن .وي وخت ارقر ا اارا
حتر تثل قررا ومثلإلمررا واارتاوررا اررد تكررإل لررد احلكإلمررا وارنظمررا غررري احلكإلم ررن و
ط ر اا ر مهتمررن حترراألم حتش ر سررب اال تارراا وازررح ف مررا يتثلررا حت راأل ال ررليب للتررداحتري
الق ين اال ف ادين عل وقإلن ان ا .

ثانيا -أنشطة المقرر الااا
اس ارق ا ااا  ،مني  15متإلز/يإلل ه  ،2015طلبا للق اهب حتايااا امس رن إىل اال راد
-5
وج رره اس ررالن تيكريي ررن إىل الإلالي ررا ارتل رردة األم يك ررن .و وار ر كتاحت ررن رريا
األواويب وزمبر راحتإل  ،و ّ
التق ي  ،مل تكن اد وصلته ادود .وتلق ارق ا ااا دعإلة لايااة ازمهإلاين الث حت ن ال إلاين.
 -6و الف رررتة م ررا حت ررني  15متإلز/يإلل رره  2015و 30واي ا /يإل رره  ،2016ص رردا ارقر ر ا
.
ااا مثاين ش ا صلف ن ،منها ن حتاالشرتاك محب إج ا ا اصن
ول ولقررن مررن ولقررا النقررا ال ر
 -7و  17يلإلل/سرربتمح  ،2015شررااك ارق ر ا ااررا
جن ف.
تثقد ك سنتني حتش م لن التداحتري الق ين اال ف ادين ووقإلن ان ا  ،وال عقد
 -8و  26تشر ر ين األول /كتر رإلحت  ،2015ا رردهب ارقر ر ا اا ررا تق ير ر ه األول إىل ازمث ررن
الثامررن  ،)A/70/345ال ري ت ر لف مررن اسررتث اض وا حلقررإلن ان ررا ال ر تت ر سررلبا حتالتررداحتري
الق ين اال ف ادين.
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 -9وارراهب ارق ر ا ااررا حتر ول زيررااة اط يررن امس ررن لرره إىل ال ررإلدا الفرررتة مررن  23إىل 30
تشر ين الثراين /إلفمح  2015ا ظر  .)A/HRC/33/48/Add.1ووجره الشرك لل رلطا ال ررإلدا ن
عل ر مشررااكتها عمررال واليترره .و هنايررن زيااترره ،صرردا ارق ر ا ااررا حت ا ررا صررلف ا يتضررمن
م وظاته وتإلص اته األول ن .)1
 -10و  15ك ررا إل األول/دي ر ررمح  ،2015ا ض ر ر ارق ر ر ا اار ررا إىل ر ررن آ ر ر ين مر ررن
اركلفررني حتإلاليررا ووجه رإلا اسررالن إىل ادنررد ف مررا يتثلررا مبررا يرراع مررن اع ررتاض سررفن م ر سررلثا
انمرردادا واارردما األساس ر ن
ساس ر ن عل ر احلرردود حتررني بررال وادنررد ،ىلررا د إىل ق ر
للش ررثخت الن ب رراا ا ظ ر ر  ،A/HRC/32/53الار ررفلن  .)29واد وكإلم ررن ادن ررد  28كر ررا إل
األول/دي مح .)2 2015
 -11و  22شرربارب/فحاي  ،2016وجرره ارق ر ا ااررا اسررار إىل الرردول األعضررا جم ررددا
)3
ررن عشر حتلرردا
طلبرره حتشر احلاررإلل علر مثلإلمررا عررن التررداحتري الق ر ين اال ف اديررن .و اسر
مثلإلما مكتإلحتن .ويث ب ارق ا اارا عرن شرك ه احلكإلمرا الر اد  ،ويشرعحب ي رحب الردول
األعضا عل تاويده حتارثلإلما ارطلإلحتن من ج متك نه من االعرط و حتإلاليتره .وحتانعرافن إىل
ذل  ،ومن ج احلفاظ عل اا ن جملح وقإلن ان ا  ،ف ه يردعإل ي رحب الردول إىل االار ارب
الثم و ن ن محب ي حب انج ا ا اااصن ،كما طلخت اجمللرح ا اااتره ،حت رل النظر عرن
سع التاإلي الي د إىل إ شا الإلاليا .
ر ل
فثال ررن جا ب رن عقررد
 -12و  21واي ا /يإل رره  ،2016شررااك ارق ر ا ااررا
الدواة الثا ن والث ني جمللح وقإلن ان ا حتش اآل اا ال لب ن للتداحتري الق ين اال ف ادين.

ثالث ا -متابعة التوصيات السابقة للمقرر الااا
 -13ارردهب ارق ر ا ااررا منرري تث نرره تقررااي تررإل عل ر عرردة م وظررا وتإلص ر ا تتثلررا
مبإلعإلو واليته إىل جملح وقإلن ان ا وازمث ن الثامن .)4
 -14ويك ر ا ارق ر ا ااررا ي ررحب تإلص ر اته ،وال س ر ما التإلص ر ن ارتثلقررن حت شررا سررع مكررا
جممررحب عل ر م ررتإل جملررح األمررن و األما ررن الثامررن لألمر ارتلرردة حيار ي ررحب التررداحتري الق ر ين
ّ
اال ف اديررن ال ررااين ارفثررإلل ا ظ ر  ،A/HRC/70/345الفق ر ة  .)) 56وينب ر تثهررد رريا ال ررع
وفقر را للمث ررايري ارطبق ررن وال ررا علر ر جر راا ا اجملل ررح وإتاوت رره للعمه ررإلا .وينب ر ر دع ررإلة ال رردول
__________

)1
)2
)3
)4

4

ا ظ .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16824& LangID=E
ا ظ .https://spdb.ohchr.org/hrdb/31st/India_28.12.15_(16.2015).pdf
و ر اال رراد ال وس ر  ،وإك رإلادوا ،و ررإلال ،وإي ر ا يهإلايررن  -انس ر م ن) ،والبل ر ين ،وحتإلل ف ررا دولررن  -ارتثررددة
القإلم ا ) ،وحت اوس ،وازب األسإلد ،وازمهإلاين الث حت ن ال إلاين ،وال إلدا  ،وكإلحتا ،والكإلي  ،وارك .
ا ظ A/HRC/30/45؛ و ،A/70/345حتافن اصن الفق ا  56و 64و 66و 68و 70و 72و.76

GE.16-13299

A/HRC/33/48

و جممإلعن الدول ار سلن/ارادا إىل هط اجمللح حتالتداحتري الق ين اال ف اديرن ال رااين ارفثرإلل
مبب ر رراداة منه ر ررا وحتتط ر ررإلا تل ر ر الت ر ررداحتري .وميك ر ررن ت ر ررتند مث ر ر ر رريه اآلل ر ررن إىل من ر ررإلذج س ر ررع
األمر ر ارتل رردة لألس ررللن التقل دي ررن ،ال رري يتض ررمن حت ا ررا ع ررن عمل ررا قر ر األس ررللن علر ر
الاررث د الرردوا ،فض ر عررن ارثلإلمررا ال ر تقرردمها الرردول األعضررا حتش ر و ازاهتررا الث ررك ين
ومشرتياهتا من ل ان تاج الإلط وال اسا ذا الالن .)5

رابعا -ستل االنتصاف المتاحة للدول المتضررة من التدابير القسرية االن رادية
ألف -ستل االنتصاف المتاحة بموجب ميثاق اامم المتحدة
 -15حيدد م ثان األم ارتلدة ارادة  )33عرددا مرن اآلل را لت رإلين ارنازعرا حترني الردول
ذا ال ر ادة ،والر اررد تكررإل ذا صررلن للرردول الر ف ع ر عل هرا تررداحتري ا ر ين ا ف اديررن ت ر
عل ر متتررحب سرركاهنا وقررإلن ان ررا  .ويشرراا إىل رريه اآلل ررا يضررا إع ر مبرراد القررا إل
الدوا ارتثلقن حتالث اا الإلدين والتثاو حتني الدول وفقا ر ثان األم ارتلدة ،الري يرن علر
ت ث الدول إىل ق ا ت إلين مبك ة وعادلن رنازعاهتا الدول ن عن ط يا التفاوض و التلق ا
و الإلسرراطن و التإلف ررا و التلك ر و الت ررإلين القضررار ن و اللعررإل إىل الإلكرراال و الرتت بررا
انال م ن و غري ا من الإلسار ال لم ن ال هتاا ا .)6
 -16وحت نما تتمتحب الدول ،من و ث اربد  ،و ين االتفان عل يه الإلسار ال لم ن و بما
يكإل مناسربا لظر وا وطب ثرن منازعاهترا  ،)7فمرن واجبهرا تفر و رن رن حتالتااماهترا ارنارإل
عل هررا ار ثرران .وال ت راال مش ر وع ن اللعررإل إىل التررداحتري ارضررادة احلرراال ال ر تكررإل ف هررا
ارفاوعا حتني الدول جااين مإلعحب ت اؤل .)8
يدعإل جملح األمن طر اا النرااو إىل ي رإلوا مرا حت رنه مرن
 -17كما ين ار ثان عل
ااو حتالإلسرار ال رلم ن ،إذا ا عر واة لريل اررادة  ،))2 33وعلر ره ورإلز أل عضرإل مرن
عضررا األمر ارتلرردة ينبرره جملررح األمررن و ازمث ررن الثامررن إىل رااو و مإلاررف مررن النررإلو
ارشرراا إل رره ار رادة  34ارررادة  .))1 35ويشررري ارق ر ا ااررا إىل رره ،وفقررا للمررادة  50مررن

__________

)5
)6
)7
)8

ا ظ ا اا ازمث ن الثامن  36/46الهب ،الفق ة .7
ا ظ ا اا ازمث ن الثامن  ،2625/25ار فا.
ا ظ ر عل ر سررب ارثررال ،دل ر ت رإلين ارنازعررا حتررني الرردول حتالإلسررار ال ررلم ن  )OLA/COD/2394منشررإلاا
األم ارتلدة ،اا ارب حب  ،)A.92.V.7الفق تا  19و.20
يرردع رره نعنرردما تكررإل الدولررن ار ررتهدفن منتخ طررن ارفاوعررا و ررن ررن ،ال تكررإل نرراك واجررن للعررإل إىل
الت ررداحتري ارض ررادة ،وحتالت رراا ال ي ررم رريه الت ررداحتري مبإلج ررخت شر ر رب الضر ر واة .وال تا ررب الت ررداحتري ارض ررادة عر ر واين
ت رإلين النرااو و رن رنن .ا ظر Y. Iwasawa and N. Iwatsuki,
إال عنردما تر فل الدولرن ار رتهدفن التثراو
“Procedural Conditions” in The Law of International Responsibility, J. Crawford, A. Pellet and S.

.Olleson, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2010), p. 1153
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دول ر ررن مش ر رراك ااتا ر ررادين اص ر ررن ت ع ر ررن لتنف ر رري ج ر راا ا م ر ررن اب ر ر
ار ث ر رران ،إذا واجه ر ر
األم ارتلدة ،ف دا احلا التشاوا محب جملح األمرن .وتثترح ارنااشرا ازاايرن حتشر تطب را
ارررادة  50وآل ررا التثرإليل الر ميكررن وعررثها درريا ال ر ض ذا صررلن إىل وررد مررا يضررا مب ر لن
التثإليل عن اآل اا ال لب ن للتداحتري الق ين اال ف ادين .)9

باء -ستل االنتصاف المتاحة بموجب التنود المحددة لتسوية المنازعات في المعاهدات
 -1محكمة العدل الدولية
 -18تتمتررحب حمكمررن الثرردل الدول ررن حتا تاررا مررادوج .فر مكن اللعررإل إىل احملكمررن للنظر
ار ررار القا إل ررن ارتثلق ررن حتالت ررداحتري الق ر ر ين اال ف ادي ررن سر ر ان ىلااس ررن كر ر م ررن ا تااص ررها
القضار وا تااصها االستشاا .

اال تاا القضار
 -19ال تنظ ر ر احملكم ررن ارنازعر ررا حت ررني الر رردول إال إذا كا ر ر ال رردول ارثن ر ررن ا ررد اعرتف ر ر
حتا تااص رها .وحتالترراا ،ال ميكررن تكررإل دولررن مررا ط فررا دعررإل مقامررن مرراهب احملكمررن إال إذا
وافق ر عل ر ذل ر  .)10وتنررداج ارنازعررا حتررني الرردول ار ر ة
رتهدفن والرردول ار ررتهدفن ف مررا يتثلررا
التث يرف الإلاسرحب للمنازعرا القا إل رن الدول رن ،والر تفهر
حتتطب ا التداحتري الق ين اال ف ادين
علر هنرا ن ر ا ورإلل م ر لن اا إل ررن و واارحب مرا ،و تثررااض اآلاا القا إل رن و اراررا
ت فرحب دعراو مراهب حمكمرن الثردل
حتني شتخانين  .)11ومبا الدول فقط ال دا احلا
الدول ررن و متث ر ر مامه ررا  ،)12ف ر ر حي ررا للمنظم ررا الدول ررن والك ا ررا األ ر ر واألش ررتخا
الثرراديني افررحب دعراو مرراهب احملكمررن .و نرراك جرردل وررإلل الإلعررحب القررا إلين للرردول غررري ارثرررتا ررا
و ك ا ا األم الإلااحب ف ما يتثلا حت فحب الدعاو ماهب احملكمن  .)13واد تكإل يه ار ر لن ذا
صلن حت ظمن مث نن للعاا ا .

__________

)9

)10
)11
)12
)13

ف مررا يتثلررا حتتطب ررا ارررادة  50مررن ار ثرران ،ا ظر  ،A/47/277-S/24111الفقر ة  41الر وصر ف هررا األمررني الثرراهب
حت ياإلغ جملرح األمرن جممإلعرن مرن الترداحتري تشرم ار س را ارال رن وغري را مرن عناصر منظإلمرن األمر ارتلردة،
وميكرن تنف رري ا حلمايرن الرردول مررن ريه الاررثإلحتا  .وسررتمث ريه التررداحتري داة لج ارراا ووسر لن لتشررع حب الرردول
عل التثاو محب ا ااا اجمللح.
ا ظر R. Mackenzie and others, The Manual on International Courts and Tribunals, 2nd ed.
.(Oxford, Oxford University Press, 2010), p. 14
يا إل التث يف التقل د للنااو القرا إلين الري وعرثته حمكمرن الثردل الردوا الدارمرن اضر ن [امت رازا ماف ومرات ح
فل رطني ال إل را عرد ارملكرن ارتلردة) The Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Great ،
.Britain), Judgment of 30 August 1924, P.C.I.J. Series. A, No. 2, p. 11
ا ظ النظاهب األساس حملكمن الثدل الدول ن ،ارادة .)1 34
رريه ار ر لن ،ا ظ ر علر سررب ارثررال Sean D. Murply, “International judicial bodies for
ف مررا ر
”resolving disputes between States

Oxford Handbook on International Adjudication, Cesare

.Romano, Karen Alter, Yuval Shany, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 185-186
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 -20وا تاررا احملكمررن اضر ن حمر رااو ت فثهررا الدولررن ار ررتهدفن عررد الدولررن ار ر ة
رتهدفن
ميكن ي تند إما إىل حتند لت إلين النااعا و إىل اتفان ا حتني الردول ارثن رن و ر ف عر ن
م ر ررتبثدة م ر رربقا ف مر ررا يتثلر ررا حتر ررازاا ا ) و ميكر ررن ينر ررتا عر ررن اع ر ررتاا الدولر ررن ار ر ر ة
رتهدفن
حتاال تا ررا انلاامر ر للملكم ررن .وم ررن األمثل ررن علر ر ارثا رردا الر ر ي رراع هن ررا ت ررن علر ر
ا تاا حمكمن الثدل الدول ن ظ الردعاو ار فإلعرن عرد تطب را الترداحتري الق ر ين اال ف اديرن
مثا رردة الاررداان حتررني إي ر ا والإلاليررا ارتلرردة األم يك ررن لثرراهب  )14 1955ال ر ز ر إل هررا
ال احتا يهإلاين إي ا انس م ن ناامن دعإل اضار ن اض ن مناا النفط .)15
 -21ووفقا للمادة  38من النظاهب األساس للملكمن ،ف هنا تطبا عند الفا ارنازعا
ال ر تقرردهب إل هررا االتفاا ررا الدول ررن والثررادا الدول رن ار ع ررن ومبرراد القررا إل الثامررن فض ر عررن
وكاهب احملاك وميا خت كباا ار لفني القا إل الثاهب من خمتلف األم  .وحتالتراا ورإلز تطبرا
احملكمن عل اض ن مث نن حتش التداحتري الق ين اال ف ادين ،مثايري وقإلن ان ا ال ارد تكرإل
)16
.
ذا ص ررلن حتتق ر ر ازر راا ا  ،كم ررا ش ررري إىل ذلر ر حت و رراز تق ير ر سر راحتا للمقر ر ا اا ررا
وتتضمن ال إلاحتا القضرار ن حملكمرن الثردل الدول رن اضرايا اسرتند ف هرا الدولرن اردع رن جا رخت
من ادعا اهتا إىل اال تهاك اراعإلهب من اب الدولن اردع عل ها رثايري وقإلن ان ا .)17
 -22واررد ظ ر حمكمررن الثرردل الدول ررن حتالفث ر مش ر وع ن از راا ا االاتاررادين مبإلجررخت
يلررن مررإلا منهررا مشر وع ن عمررال
القررا إل الرردوا الثرراهب .فبثررد طلررخت إىل احملكمررن تبر
نالض ط االاتااد ن ال مااسرتها الإلاليرا ارتلردة األم يك رن عرد كراااغإلا ،شراا احملكمرن
إىل نالدولررن ل ر ملامررن مبإلاصررلن ع اررا جتاايررن مث نررن ألمررد طررإلل ىلررا تر اه مناسرربا ،ظر
غ اب التااهب تثا د و التااهب اا إلين حمدد آ ن  .)18ويشري ذل إىل و ين ف ض تداحتري تق د

__________

 )14ا ظ [مثا دة الاداان والث اا االاتاادين واحلقإلن القنال ن حتني الإلاليا ارتلدة األم يك ن وإير ا ،

Treaty

of Amity, Economic Relations, and Consular Rights Between the United States of America and

 .Iran, 15 August 1955, 284 U.N.T.S. 93و  14واي ا /يإل ره  ،2016اامر يهإلايرن إير ا انسر م ن
دعررإل مرراهب حمكمررن الثرردل الدول ررن عررد الإلاليررا ارتلرردة األم يك ررن ،ترراع ف هررا واررإلو ا تهاكررا رثا رردة الاررداان
ف ما يتثلا حتالتداحتري ال اهيهتا الإلاليا ارتلدة م تهدفن ك ا ا إي ا ن ،مبا ذل البن اركا اني اين.
 )15ا ظر [منارا الرنفط يهإلايرن إير ا انسر م ن عرد الإلاليرا ارتلردة األم يك رن) Oil Platforms (Islamic ،
.Republic of Iran v. United States of America), Judgments, I.C.J. Reports 2003, p. 161
 )16ا ظ .A/70/345
 )17ا ظر علر سرب ارثرال Bruno Simma, “Human rights before the International Court of Justice:
”?community interest coming to life

The Development of International Law by the

International Court of Justice, Christian J. Tams and James Sloan, eds. (Oxford, Oxford
pp. 577-603

.University Press, 2013),

[ )18األ شر ررطن الث ر ررك ين وشر رربه الث ر ررك ين

كر رراااغإلا وعر ررد ا كر رراااغإلا عر ررد الإلالير ررا ارتلر رردة األم يك ر ررن)

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of

America), Merits, Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1986, p. 14, para. 276؛ وا ظر يضرا
 ،A/HRC/19/33الفق تا  13و.14
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التعااة محب الدولن ار تهدفن يقتا عل احلاال ال ال تنطرإل ف هرا ريه الترداحتري علر ا تهراك
اللتااماهتررا التثا ديررن القارمررن .ويرررتك ذلر للملكمررن جمرراال كبرريا البر حتشر التررداحتري الق ر ين
اال ف اديررن ،ومررد مشر وع تها و عرردهب مشر وع تها مبإلجررخت القررا إل الرردوا الثرراهب ،ومررد تإلافقهررا
من عدمه محب وقإلن ان ا  ،مبا ذل تق األمه ن واال ثكاسا القا إل ن لق ااا ازمث رن
الثامن ارتك اة ال تدين اللعإل إىل التداحتري الق ين اال ف ادين.
 -23ويي ّك ارق ا ااا حت الردول الر هضرحب لترداحتري ا ر ين ا ف اديرن ميكرن تتلقرا مرن
وجررإلد مثا رردا سررااين ارفثررإلل مررحب الدولررن الرردول) ار ر ة
رتهدفن .وميكررن تررإلف رريه ارثا رردا
ساسا ال تاا حمكمن الثدل الدول ن والن ودوث ااو حتشر تف رري و تطب را ارثا ردة،
وحتالترراا ميكررن تت ر الطثررن القررا إلين التررداحتري الق ر ين اال ف اديررن ال ر ت ررف عررن ا تهاكررا
ل لتاامررا ارناررإل عل هررا ارثا رردة ذا الاررلن و للقررا إل الرردوا الث ر و القإلاعررد ذا
الالن وقإلن ان ا  ،مبا ذل تل ال تنداج إطاا القإلاعد اآلم ة.

اال تاا االستشاا
 -24وإلز تادا حمكمن الثدل الدول ن فتإل حتش ين م لن اا إل ن حتنا عل طلرخت يرن
ئن و جهاز إلله م ثان األم ارتلدة تقدمي يا الطلخت ،و يقردهب الطلرخت وفقرا للم ثران .)19
و رريا الارردد ،جترردا انشررااة إىل ره عم ر حتارررادة  96مررن ار ثرران ،وررإلز تطلررخت ازمث ررن
ين م لن اا إل ن .و احلاال
الثامن و جملح األمن إىل حمكمن الثدل الدول ن إصداا فتإل
االستشررااين ،ال تكررإل الرردول ط اف را وال يإلجررد مرردع و مرردع عل رره .وترردعإل احملكمررن الرردول
ديررد ار ر لن ار ررار ) القا إل ررن
و ارنظمرا الدول ررن إىل تقرردمي مثلإلمررا ر رراعدة احملكمررن
مإلعحب اا ا.
 -25وعل ال غ من فتاو احملكمن غري ملامن ،فر درا مه رن عمل رن كبررية وارد تكرإل درا
آ اا حتث دة ارد  .و وااحب األم ،
ف ر مه ررن الإلظ فررن االستشررااين تنبررحب مررن ت ري ررا عل ر التف ررري الثرراهب للقررا إل
الرردوا حتالن رربن للمعتمررحب الرردوا ولر ح جملر د الردول و الك ا ررا ارث نررن ارتر ة مباشر ة
حت ر ف ر د  .وحتالترراا ،ف ر فترراو احملكمررن ،إذا مررا فرري حتشررك صررل  ،ال تإلج ره
الك ا الطالخت فل خت ،ولكنها اد هدهب ماا اجملتمحب الدوا حت س ه .)20
__________

 )19ف ما ر

الإلظ فرن االستشرااين حملكمرن الثردل الدول رن عمإلمرا ،ا ظر

Mahasen M. Aljaghoub, The Advisory

)Function of the International Court of Justice, 1946-2005 (Berlin/New York, Springer, 2006؛
وShabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005, 4th ed. Vols. I-
).IV (Boston, Massachusetts, Nijhoff Publishers, 2006
 )20ار جحب ف ه ،الافلن .5
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تقردهب إىل
 -26و يا الاردد ،يردعإل ارقر ا اارا الردول األعضرا ارثن رن إىل النظر
حمكمن الثدل الدول ن طلبا للفتإل حتش مشر وع ن و عردهب مشر وع ن الترداحتري الق ر ين اال ف اديرن،
و اإلصرا مررن زاويررن امتثادررا و عرردهب امتثادررا رثرايري وقررإلن ان ررا  .ومررن شر رريه الفتررإل
تكإل ذا مه ن كبرية للمعتمحب الدوا وللنهإلض حت ادة القا إل  .ولك تب ازمث ن الثامن
تقرردمي طلررخت إىل حمكمررن الثرردل الدول ررن لللاررإلل عل ر فتررإل وررإلل مشر وع ن و عرردهب مشر وع ن
التداحتري الق ين اال ف ادين ،ف ا ااا يثتمد حت غلب ن حت طن لألصإلا يبدو كاف ا .)21
 -27ويثر ب ارقر ا ااررا عرن اسررت اره مررن جملرح وقررإلن ان ررا غرري مر ذو لره حتتقرردمي
طلبررا لللاررإلل علر فترراو مررن حمكمررن الثرردل الدول ررن علر الر غ مررن مكرراه كه ئررن ف ع ررن
تاحتثررن للعمث ررن الثام ررن  )22يررحا ذل ر  .وا ررد عط ر رريا انذ لث رردد مررن الإلك رراال ارتتخاا ررن
واألجهاة ال ر ن التاحتثن لألم ارتلدة ،مبا ذل اجمللح االاتااد واالجتماع .)23
 -2التحكيم المشترك بين الدول
 -28حتانعر ررافن إىل حمكمر ررن الثر رردل الدول ر ررن ،ير ررن عر رردد مر ررن ارثا ر رردا الثنار ر ررن وارتثر ررددة
األط ر اا عل ر اال تاررا انلاام ر حملكمررن ك ر دول ررن و رراال الن رااو حتررني األط ر اا
الارركإلك ف مررا يتثلررا حتتف ررري ا و تطب قهررا .وميكررن اسررتتخداهب حتنررإلد ت ررإلين ارنازعررا رريه،
ورراال مث نررن ،ل فررحب دعرراو حتررني الرردول علر سرراس التررداحتري الق ر ين اال ف اديررن الر اررد تنتهر
حتثل وكاهب ارثا دة ا د النظ .)24
 -3آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية
 -29حتقرردا مررا اررد يرردع رره يرتتررخت علر التررداحتري الق ر ين اال ف اديررن ارف وعررن مررن ابر دولررن
عضررإل منظمررن التعررااة الثار ررن عررد دولررن عضررإل ر مررن ا تهاكررا ل لتاامررا ارناررإل
__________

 )21إ الت اؤل ارتثلا مبرا إذا كرا طلرخت الفترإل يثترح مرن نار رار ادامرنن حترارثى الرإلااد اررادة  )2 18مرن م ثران
األمر ارتلرردة ،وحتالترراا حيترراج إىل غلب ررن لثر عضررا ازمث ررن الثامررن التاررإلي  ،يبرردو و رره اررد و ر حتررالنف ،
كمرا يتضر مررن ارمااسرن الر مل تثر جرردال عقرراب الطلبررا ارقدمررن إىل حمكمررن الثرردل الدول ررن نصررداا فتررإل
حتشر اآل رراا القا إل ررن الناشررئن عررن تشر د جررداا األاض الفل ررط ن ن احملتلررن وحتشر تإلافررا إعر اسررتق ل كإلسررإلفإل
The
مرن جا رخت واورد مرحب القرا إل الردوا .ا ظر Jochen Frowein and Karin Oellers-Frahm, “Article 65”,
Statute of the International Court of Justice: A commentary, Andreas Zimmermann and others, eds.

.(Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 1614
 )22ا ظ ا اا ازمث ن الثامن .251/60
 )23ا ظ ا اا ازمث ن الثامن  89د.)1-
 )24ا ظ عل سب ارثرال ارثا ردة حترني يهإلايرن را را اال اديرن ويهإلايرن ال رإلدا ف مرا يتثلرا حتتشرع حب االسرتثمااا 7 ،
الثنإلا التاا:
شبارب/فحاي  ،1963ارادة  ،11وارتاون عل ان رت
.http://investmentpolicyhubunctad.org/Download/TreatyFile/1420
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عل ها اتفااا ارنظمن ،ينش ت راؤل عمرا إذا كرا اللعرإل إىل ئرن ت رإلين ارنازعرا
ارنظمن ميث ااا لدولن عضإل ف ها تإلاجه جاا ا دول ن .)25

ريه

تثب الدولن الدول) ارتض اة الترداحتري ارثن رن تتنراال مرحب خمتلرف
 -30وحتالطبحب ،ينب
وكاهب اتفااا منظمن التعااة الثار ن .واد يكإل من ارثقرإلل االعتقراد حتثرل األسرباب الر
تدعإل إىل اعتباا التداحتري الق ين اال ف ادين غري اا إل ن مبإلجخت القا إل الدوا الثاهب ستكإل يضرا
منظمررن التعررااة الثار ررن .وتررن ارررادة  2-3مررن تفررا
مإلعررحب ظ ر ف يررا ت ررإلين ارنازعررا
ظراهب ت رإلين
منظمن التعااة الثار ن حتش القإلاعد وانج ا ا ارنظمن لت رإلين ارنازعرا علر
ارنظمررن يثم ر عل ر احلفرراظ عل ر وقررإلن والتاامررا األعضررا مبإلجررخت االتفااررا
ارنازعررا
ارش ررمإللن وتإلع ر األوك رراهب القارم ررن تل ر االتفاا ررا وفق ررا للقإلاع ررد الث ف ررن لتف ررري الق ررا إل
الدوا الثاهب .و عاهب  ،1996شاا ئن االستئناا التاحتثن رنظمن التعرااة الثار رن ،اضر ن
الإلاليررا ارتلرردة  -البن راين ،إىل ره نال ينب ر ا ر ا ة االتفرران الثرراهب حتش ر التث يفررا ازمك ررن
والتعر ررااة عالر ررن ل ل ر ررن ع ر رن القر ررا إل الر رردوا الثر رراهبن  .)26وف مر ررا يتثلر ررا حتاالوتعر رراج احملتم ر ر
حتاالسررتثنا ا األمن ررن مثر تل ر ارناررإل عل هررا ارررادة احلاديررن والثشر ين مررن االتفرران الثرراهب
حتش التث يفا ازمك ن والتعااة)  )27كإلس لن للدفاو مرن جا رخت الردول الر تفر ض ازراا ا ،
جتر رردا انشر ررااة إىل التر ررااي التش ر ر يث للمر ررادة احلادير ررن والثش ر ر ين مر ررن االتفر رران الثر رراهب حتش ر ر
التث يفا ازمك ن والتعااة يشري إىل عدهب وجإلد اجتاه الستبثاد يا احلك مرن إجر ا ا ت رإلين
منظم ررن التع ررااة الثار ررن  .)28ويث رراز ذلر ر احلع ررن الر ر تف ررد حتر ر االس ررتثنا ا األمن ررن
ارنازع ررا
__________

 )25شرراا اال رراد ال وس ر  ،و ررإل عضررإل منظمررن التعررااة الثار ررن منرري عرراهب  ،2012إىل رراا افررحب دعررإل مرراهب ئررن
منظمررن التعررااة الثار ررن للطثررن از راا ا ال ر ف عررها اال رراد األواويب والإلاليررا ارتلرردة
ت ررإلين ارنازعررا
عررده .وذك ر وزير التنم ررن االاتاررادين ال وس ر  ،لك ر يإلل كرراي ف ،ازإللررن األ رررية مررن ازراا ا تررإلف سررباحتا
للطثرن مراهب منظمرن التعرااة الثار رن ،و هنر سر طثنإل ف هرا :ا ظر Russia Today, “Russia to appeal against
الثنر رإلا الت رراا:
) ،US, EU sanctions to WTO” (12 September 2014مت ررال عل ر ان رت ر ر
 .http://rt.com/business/187432-wto-russia-sanctions-ulyukaev/و يضررا E. Pickett and M. Lux,
“Embargo as a trade defence against an embargo: the WTO compatibility of the Russian ban on

.imports from the EU”, Global Trade and Customs Journal, vol. 10, No. 1 (2015), pp. 2-41
ئرن االسرتئنااWorld ،
[ )26منظمرن التعرااة الثار رن ،الإلاليرا ارتلردة  -مثرايري البنراين ارثردل والتقل رد  ،تق ير
Trade Organization, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline,

.Report of the Appellate Body, 29 April 1996 (WT/DS2/AB/R), p. 17.
 )27ت م يه ارادة لط ا ما حتتعا التااماتره مبإلجرخت االتفران الثراهب حتشر التث يفرا ازمك رن والتعرااة عرن ط يرا
ناهاذ إج ا ير اه عر وايا حلمايرن ماراحله األمن رن األساسر نن ،مرحب انشرااة إىل وراال خمتلفرن ،مبرا ذلر ن
الث اررا الدول ررنن نوسررث ا إىل الإلفررا حتالتااماترره مبإلجررخت م ثرران األمر ارتلرردة
وار احلر ب و الطرإلاا األ ر
حلفررا ال ر هب واألمررن الرردول نين .ويشررري رريا احلك ر األ ررري حتإلعررإلل إىل االلت رااهب حتاالمتثررال لق ر ااا جملررح األمررن
مبإلجخت الفا ال احتحب من م ثان األم ارتلدة ،وعل يا النلإل ،ال ي ط التداحتري الق ين اال ف ادين.
 )28ا ظر M. J. Hahn, “Vital interests and the law of GATT: an analysis of GATT’s security
.exception”, Michigan Journal of International Law, vol. 12 (1991), pp. 556-567

10

GE.16-13299

A/HRC/33/48

ئررن ت رإلين ارنازعررا
مل تإلعررحب كبنررد للتق ر الررياي  .)29وعلر صررث د ذ صررلن ،شررري يضررا إىل
منظمن التعااة الثار ن ميكن تنظ ااو ينطإل عل وعا تتثلا وقإلن ان ا .)30

خامسا -ستل االنتصاف المتاحة لألفراد والكيانات المتضررين بالتدابير القسررية
االن رادية
ألف -ستل االنتصاف المحلية
 -31إ إمكا ررن اسررتفادة األفر اد و الك ا ررا اااعررثني لتررداحتري ا ر ين ا ف اديررن مررن م اجثررن
اضررار ن فثالررن مرراهب احملرراك احملل ررن للدولررن للرردول) ار ر ة
رتهدفن تثتمررد ارقرراهب األول عل ر البلررد
مثظر ر الإلالي ررا القض ررار ن مت ررن احمل رراك احملل ررن س ررب
ارث ر  .ويب رردو رره م ررن غ ررري ار ر ج
ا تارراا للمتض ر اين مررن التررداحتري الق ر ين اال ف اديررن مررن األف ر اد و الك ا ررا  ،ظ ر ا أل احملرراك
تبد اداا كبرريا مرن ار اعراة إزا القر ااا ال اسر ن الكامنرن واا ازراا ا  .وجتردا انشرااة يضرا
إىل رره وفق ررا لق ررا إل اال رراد األواويب ،تلتر راهب احمل رراك احملل ر رن و الإلطن ر رن ي ررحب ا ررا اال رراد
األواويب حتتطب ا التداحتري التق دين ل اد.
ناك اضايا مت ف ها الطثرن الترداحتري الإلطن رن ارنفرية زراا ا األمر
 -32ومحب ذل  ،كا
)31
ارملكن ارتلدة لحيطا ا الثظم وآي لندا الشمال ن  .ومن
ارتلدة ماهب احملاك احملل ن ،مث
مرن ارردعني ارد وار علر تثإليضرا  .ويشراا إىل نراك اضر ن
غري الإلاع مرا إذا كرا
تثإليضا م تبطن حتازاا ا ا رد النظر وال را مراهب حمكمرن الثردل الثل را الحيطا رن .وافرحب الردعإل
حتن ر ر مل ر ر و ر ررإل ما ر ر ا إي ر ر اين) ،حتث ر ررد وكم ر ر احملكم ر ررن الثل ر ررا للمملك ر ررن ارتل ر رردة
عرراهب  2013حتر ار اا وكإلمررن ارملكررن ارتلرردة الاررادا عرراهب  2009حتفر ض ا ررإلد مال ررن علر
ارملكن ارتلدة إل ا اا غري اا إلين.
البن

باء -هيئات حقوق اإلنسان
إط رراا منظإلم ررن األم ر ارتل رردة ميك ررن ت ررم
 -33ن رراك ع رردد م ررن آل ررا ارثا رردا
)32
لألف ر اد حت فررحب دعرراو عررد الرردول اسررتنادا إىل ا تهاكررا وقررإلن ان ررا  .ومررن ارفرررتض

__________

 )29ا ظر

Mitsuo Matsushita and others, The World Trade Organization: Law, Practice and Policy

.(Oxford, Oxford University Press, 2006), p. 597
 )30ا ظر علر سرب ارثرال G.Marceau, “WTO dispute settlement and human rights”, European Journal
.of International Law, vol. 13 (2002), pp. 753-814
 )31ا ظ عل سب ارثال اض ن The Queen on The Application of Aguy Georgias v. Secretary of State for
 ،The Home Department [2008] EWHC 1599و ررث ارراهب وررد عضررا وكإلمررن زمب راحتإل  -كررا اررد
فر ةض عل رره وظر لل ررف مبإلجررخت ارإلاررف ارإلوررد للمعلررح  2007/235/CFSPالرري جرردد التررداحتري التق ديررن عررد
زمباحتإل  -حت فحب دعإل نج ا م اجثن اضار ن ،وافضتها احملكمن الثل ا.
 )32ا ظ .E/CN.4/2005/WG.23/2
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حتثل يه اآلل ا تتا حتإلعحب األشتخا اليين ا تهك وقإلن ان را اااصرن ر حت ربخت
رريه اآلل ررا اررد ال تكررإل متررإلف ة،
التررداحتري الق ر ين اال ف اديررن .ولكررن وررخت الت ك ررد علر
ور رراال مث نر ررن ،أل حتثر ررل الر رردول ال ر ر تف ر ر ض التر ررداحتري الق ر ر ين اال ف ادير ررن مل تار رردن عل ر ر
ارثا دا و الحوتإلكإلال ذا الالن.
 -34وميك ررن افر ررتاض األفر ر اد ال رريين تضر ر ا مت ررتثه وق ررإلن ان ررا جر ر ا فر ر ض الت ررداحتري
الق ر ين اال ف اديررن ميكررن يقرردمإلا شرركاو عررد الدولررن الرردول) ار ر ة
رتهدفن إىل اللعنررن ارثن ررن
وقإلن ان را و اللعنرن ارثن رن حتراحلقإلن االاتارادين واالجتماع رن والثقاف رن ،علر الترإلاا ،طاررا
صدا الدولن الدول) ار ة
رتهدفن علر الحوتإلكرإلل اال ت راا الحوتإلكرإلال اال ت اايرن) .وورإلز
لكر زنررن تنظر الب غررا الف ديررن الر ترراع واررإلو ا تهاكررا أل مررن احلقررإلن ارناررإل
عل هررا الثهررد ارث ر  .و كرريا ،ميكررن ت فررحب األط ر اا ارتض ر اة دعرراو ترردع ف هررا ا تهرراك
وقإلاه را عم ر  ،عل ر سررب ارثررال ،حتارررادة  11مررن الثهررد الرردوا ااررا حترراحلقإلن االاتاررادين
واالجتماع ررن والثقاف ررن ،ال ر م ر احلررا م ررتإل مث ش ر الرررا ،مبررا ذل ر ال رريا وارلرربح
وار كن وال عاين الطب ن ،وارادة  12من فح الثهد ،ال م احلا الالن .)33
يقدهب شكإل إىل اللعنتني اريكإلاتني ع ه ياع ف هرا وارإلو
 -35وحت نما ميكن أل شتخ
ا تهاكررا لللقررإلن احملم ررن مبإلجررخت الثهررد ارث ر  ،ف ر الحوتإلكررإلال اال ت ااي رن ارللقررن حتالثهرردين
تتطلررخت يكررإل مقرردمإل الررب غ ر الإلاليررن القضررار ن للدولررن ار ر ولن عررن اال تهرراك ووررخت
تكإل الدولن اد صدا عل الثهد ارث وحت وتإلكإلله اال ت راا كريل ) .ومرن غرري الإلاعر مرا إذا
كا يا الش رب مينحب تقدمي حت غ عد دولن ا تهك وقا حمم ا ااج ودود ا .)34
 -36وم ررحب ذل ر ر  ،ينب ر ر ال ي ررتبثد التطب ررا ررااج احل رردود انال م ررن مبإلج ررخت الحوتإلك ررإلل
اال ت رراا ارلل ررا حتالثه ررد ال رردوا اا ررا حت رراحلقإلن االاتا ررادين واالجتماع ررن والثقاف ررن  .)35و
الإلااررحب ،اررد يكررإل عل ر الرردول الإلفررا حتالتااماهتررا مبإلجررخت الثهررد عنرردما تتا ر ا ررااج ااع ر ها.
وتشري ال إلاحتا القضار ن لله ئا الدول ن وانال م ن ،مثر اللعنرن ارثن رن وقرإلن ان را وحمكمرن
الثردل الدول رن واحملكمرن األواوحت رن حلقرإلن ان را  ،إىل احلكإلمرا ميكرن هضرحب للم ررا لن
إذا ا تهك احلقإلن األساس ن لألشتخا اليين يث شإل ااج ودود ا .)36

__________

 )33ا ظ  ،A/HRC/70/345الفق ا  34إىل .44
 )34ا ظر Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, “The Optional Protocol
to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, In-Brief No. 2 (Geneva, July

 .2013), p. 12متال عل مإلاحب ان رت التاا:

.www.geneva-academy.ch/docs/publications/The%20optional%20protocol%20In%20brief%202.pdf
 )35ا ظر C. Courtis and M. Sepúlveda, “Are extraterritorial obligations reviewable under the Optional
)Protocol to the ICESCR?”, Nordic Journal of Human Rights, vol. 27, No. 1 (2009؛ و F. Coomans,
“The extraterritorial scope of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in

the work of the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, Human

).Rights Law Review, vol. 11, No. 1 (2011
 )36ا ظ .Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, In-Brief No. 2, pp. 12-13
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 -37و تثل قها الثاهب اا  )2002 15حتش احلرا ار راه ،علر سرب ارثرال ،وعرل
اللعنن ارثن رن حتراحلقإلن االاتارادين واالجتماع رن والثقاف رن الدولرن ينب ر ال ر هب حتلردا آ ر مرن
القررداة عل ر إعمررال وررا األشررتخا اااعررثني لإلاليترره ار رراه الفق ر ة  .)31و شرراا اللعنررن
يض ررا م وظاهت ررا ااتام ررن عل ر ر التق ررااي الدواي ررن لل رردول األط ر ر اا إىل الإلالي ررن القض ررار ن
تتضررمن إالر متررااس عل رره الدولررن الطر ا ا تااصرا ج اف را و وظ ف را و شتخار ا .وميكررن
تقبر اللعنررن يضررا حت غررا مررن األفر اد الرريين ا تهكر وقررإلاه ارناررإل عل هررا الثهررد،
واليين يث شإل ااج إال الدولن الط ا ال ياعمإل هنا ار ولن عن ذل .)37
 -38وع ر ر ر وة عل ر ر ر ذل ر ر ر  ،ت ك ر ر ررد اللعن ر ر ررن ارثن ر ر ررن وق ر ر ررإلن ان ر ر ررا  ،تثل قه ر ر ررا الث ر ر رراهب
اار  )2004 31حتشر طب ثررن االلترااهب القررا إلين الثرراهب ارفر وض علر الرردول األطر اا الثهررد،
عل ر ك ر دولررن ط ر ا رريا الثهررد نالت رااهب جترراه ك ر دولررن ط ر ا ر حتالإلفررا حتتثهررداهتا
مبقتض ر ارثا رردةن ،عررن ط يررا اعتبرراا ا تهرراك يررن دولررن ط ر ا لللقررإلن ارناررإل عل هررا
الثهد يتطلخت من الدول األ مناشدة ازهرا ارنتهكرن ناالمتثرال اللتااماهترا مبإلجرخت الثهردن.
وحتالتاا ،س كإل من ارثقإلل افرتاض االمتثرال ل لتاامرا ارنارإل عل هرا الثهرد مطلرإلب
ف ما يتثلا حتتنف ي التداحتري الق ين اال ف ادين .)38
 -39وحتالتاا من ارثقإلل فرتض والن التداحتري الق ين اال ف ادين الشركاو ارقدمرن
ع ررد الدول ررن ال رردول) ار ر ة
رتهدفن والر ر ي فثه ررا ش ررتخا اعتب رراايإل و فر ر اد م ررن اعاي ررا ال رردول
ار تهدفن و ارق مني ف ها اد تكإل مقبإللن.
 -40كما ورإلز ألطر اا الثرن تقردمي شركاو احترن عرن األفر اد مبرإلافقته ااط رن  .)39وينب ر
تتضمن شركإل امس رن ت ل ر زمن را شرام للإلارارحب مرحب الإل رارا الداعمرن ،وشر وا لك ف رن
ا تهاك تل الإلاارحب ألوكاهب حمددة من الثهد ارث  ،وم ش ا لشك سب اال تااا ارطلإلحتن.
__________

 )37ار جحب ف ه.
تف ر ر
 )38ا ظر ر الإل ق ررن  ،CCPR/C/USA/CO/4الر ر وصر ر ف ه ررا اللعن ررن ارثن ررن وق ررإلن ان ررا حت ر ره ينب ر ر
الإلاليا ارتلدة األم يك ن الثهد الدوا ااا حتاحلقإلن ارد رن وال اسر ن و رن رن ،وفقرا للمثرى الثراد الري
وررخت إسررناده لثباااترره ال ر ان الرري ت ر د ف رره ،مبررا ذل ر ارمااسررن ال وقررن ،و عررإل مإلعررإلعه وغ عرره ،و
ظ ر وا مث نررن كمررا شررري إل رره
تث ررد النظ ر مإلافه را القررا إلين مررن ج ر انا ر اا حتتطب ررا الثهررد ررااج انال ر
مإلاعررحب مررن حت نهررا تثل ررا اللعنررن الثرراهب اار  )2004 31حتشر طب ثررن االلترااهب القررا إلين الثرراهب ارفر وض علر الرردول
األط اا يا الثهد الفق ة  .)) 4وف ما يتثلا حتار اابن ال تقإلهب ا وكالن األمرن القرإلم ي رحب ارا الثرامل،
وصر اللعنررن حتر تتتخرري الإلاليررا ارتلرردة ي ررحب التررداحتري ال زمررن لضررما تإلافررا مررا تضررطلحب حترره مررن شررطن م اابررن
دا ر الإلاليررا ارتلرردة و ااجهررا مررحب التااماهتررا مبإلجررخت الثهررد ،مبررا ف ره ارررادة  .17وعلر وجرره اااررإل  ،ينب ر
وررا اااإلصر ن مررحب مبرراد الشر ع ن والتناسررخت والضر واة ،حتار ا النظر
اهرراذ تررداحتري لضررما تإلافررا تررد
عن جن ن و مإلاحب األف اد اليين هضحب اتااالهت ر اابن مباش ة الفق ة .)) 22
 )39ا ظ ر الحوتإلكررإلل اال ت رراا ارللررا حتالثهررد الرردوا ااررا حترراحلقإلن االاتاررادين واالجتماع ررن والثقاف ررن ،ارررادة 2؛
و ،E/C.12/49/3ارادة .4

GE.16-13299

13

A/HRC/33/48

 -41وس كإل من ار تاإلب ال تنطبا القاعدة الثامن  -ال تف رد حتر اللعنرن لرن تنظر
حت ر غ م ررا إال حتث ررد الت ك ررد م ررن ي ررحب س ررب اال تا رراا احملل ررن ارتاو ررن ا ررد اس ررتنفد  -عل ر
االدعا ا ارقدمن من علايا ا تهاكرا وقرإلن ان را النايرن عرن الترداحتري الق ر ين اال ف اديرن
ال يف عها حتلد آ  .كما جتدا انشااة إىل ه ميكن افل الشكإل إذا ت كد ار ر لن ذاهترا
ارتثلقن حتااوخت الب غ ف ه ،و فح الإلاارحب و فح احلقإلن األساس ن) يرت وثهرا إطراا
من آل ا التلق ا الدوا و الت إلين الدول ن .)40
آل ن
يض ررحب ار رردعإل اعتب رراا رره حت ررالنظ إىل الث رردد الكب ررري م ررن
 -42وم ررحب ذلر ر  ،ينب ر ر
الب غا ارقدمن ،اد يكرإل نراك تر ري لثردة سرنإلا حترني تقردمي ال سرالن األوىل والقر اا النهرار
للعنررن .وعنرردما تق ر ا اللعنررن الإلاررارحب ارث وعررن مامهررا تكشررف عررن ا تهرراك مررن اب ر الدولررن
الط ر ا ،ف هنررا ر ا اا ررا إىل الدولررن الط ر ا وترردعإل ا إىل تقرردمي مثلإلمررا  ،عررمن إطرراا زم ر
حمدد ،عن التداحتري ارتتخرية ن فراذ ا اا را وتإلصر اهتا .وال ورإلز الطثرن ار ااا اللعرا إطراا
إج ا الب غا .
 -43وف ما يتثلا حت ب اال تااا وازح ،وعل الر غ مرن اللعنرن ارد تاردا ار ااا حتاهراذ
الدولرن نجر ا ا تاررل ل ن مثر تثررإليل الضررل ن الضرلايا) ،فر ا اااهترا ل ر ملامررن اا إل ررا
للدولن .وت د ط ارا متاحتثن تإلص ا اللعنرن الحوتإلكرإلال اال ت اايرن ارللقرن حتالثهردين .وعلر
سب ارثال ،ف ما يتثلا حتالب غا ارقدمن إطاا الحوتإلكرإلل اال ت راا ارللرا حتالثهرد الردوا
اارا حتراحلقإلن االاتاررادين واالجتماع رن والثقاف ررن ،فر علر الدولرن الطر ا ارثن رن تقرردهب ادا
غضإل ستن شه حتش التداحتري ارتتخية ال تضحب تإلص ا اللعنن مإلعرحب التنف ري .وورإلز
تق ي ا الدوا التاا عن تداحتري
تطلخت اللعنن يضا إىل الدولن الط ا تقدهب مثلإلما
متتخية استعاحتن لتإلص ا اللعنن .)41
 -44وع ع والن تتثلا جباا ا ف عتها األم ارتلدة عل اللعنن ارثن ن وقرإلن ان را
إطاا الحوتإلكإلل اال ت اا ارللا حتالثهد الدوا اارا حتراحلقإلن ارد رن وال اسر ن  .)42فقرد
ارردهب مإلاطنررا حتلع ك ررا  ،مت وعررحب امس همررا عل ر اارمررن زنررن ازراا ا التاحتثررن لألمر ارتلرردة
وار ر عرراهب  2003مببرراداة مررن حتلع كررا ،حت غررا إىل اللعنررن ،ادع ررا ف رره حترراارتال حتلع كررا إدااج
وار
امس هما عل اارمن زنرن ازراا ا دو تقردمي نمثلإلمرا ذا صرلنن وحتفر ض ازراا ا
الوا ،تكإل حتلع كرا ارد ا تهكر عردة وكراهب مرن الثهرد ،مبرا ذلر احلرا حماكمرن عادلرن
وس ررب ا تا رراا فث ررال ارادت ررا  )3 2و )14واحل ررا و ي ررن التنق ر ار ررادة  .)12و لار ر
اللعنررن إىل هنرا خمتاررن نحتقبررإلل حتر غ يرراع ف رره ا تهرراك دولررن طر ا لللقررإلن ارناررإل عل هررا
__________

 )40ا ظ الحوتإلكإلل اال ت اا ارللا حتالثهد الدوا ااا حتاحلقإلن االاتارادين واالجتماع رن والثقاف رن ،اررادة )2 3؛
والحوتإلكإلل اال ت اا ارللا حتالثهد الدوا ااا حتاحلقإلن ارد ن وال اس ن ،ارادة .) )2 5
 )41ا ظ الحوتإلكإلل اال ت اا ارللا حتالثهد الدوا ااا حتاحلقإلن االاتاادين واالجتماع ن والثقاف ن ،ارادة .)3 9
 )42ا ظ الب غ اا  ،2006/1472ص اد وف ن عد حتلع كا ،اآلاا ارثتمدة  29كا إل األول/دي مح .2008
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الثهد ،حت ل النظر عرن ماردا االلترااهب الري تنفريه الدولرن الطر ان ،وحت رل النظر عرن زنرن
ازر راا ا داجر ر امس هم ررا حتن ررا علر ر طل ررخت م ررن حتلع ك ررا عمر ر حتقر ر اا جمل ررح األم ررن .1267
واض اللعنن حت حتلع كا ا تهك احلقإلن ذا الالن احملم ن مبإلجخت الثهد.
اللعنترني اللترني شرئتا مبإلجرخت الثهرد الرردوا
 -45و عرإل مرا تقردهب ،ير ارقر ا اارا
اا ررا حت رراحلقإلن ارد ررن وال اسر ر ن والثه ررد ال رردوا اا ررا حت رراحلقإلن االاتا ررادين واالجتماع ررن
والثقاف ر ررن خمتا ر رتا مر ررن حتر رراب وىل حتر ررالنظ االدعر ررا ا ارتثلقر ررن مبش ر ر وع ن التر ررداحتري الق ر ر ين
اال ف ادين والتإلص ن حت ب ا تااا لضلايا ا.
اإلجراءات الااصة لمجلس حقوق اإلنسان
 -46ميكن يضا تقدمي الشكاو ارتثلقن حتا تهاكا وقإلن ان ا النايرن عرن فر ض الترداحتري
الق ر ين اال ف اديررن إىل انجر ا ا اااصررن جمللررح وقررإلن ان ررا  .و رريا ال ر ان ،ميكررن لألفر اد
و اجملمإلعا اااعثن لتداحتري ا ين ا ف ادين ع ض مااعمه عل ارق ا ااا ارث حتاأل ال ليب
للتررداحتري الق ر ين اال ف اديررن التمتررحب وقررإلن ان ررا  ،الرري ل ره ص ر و ن تنرراول احل راال الف ديررن
حتتإلج رره اسررار إىل الدول ررن الرردول) ارثن ررن م ررن ج ر لف ر ا تبا ه ررا إىل اال تهاكررا واالعت رردا ا
اراعإلمن .كما ميكن تإلج ه الب غا إىل انجر ا ا اااصرن األ ر  ،حتقردا مرا تكرإل واليتهرا ذا
صلن جبإلا خت ا تهاكا وقإلن ان ا ارتثلقن حتف ض التداحتري الق ين اال ف ادين .ومحب ذل  ،وحت نما
يتإلارحب م را لن الردول عرن الترداحتري الإلطن رن الر درا ر سرليب علر وقرإلن ان را اااصرن حت ركاهنا
احملل ررني ،فر االعتبررااا القا إل ررن ووررد ا ل ر كاف ررن لتلديررد مررا إذا كا ر دول ارارردا سرتقب
ار ا لن عن التداحتري الق ين اال ف ادين ال ليب عل وقإلن ان ا عح احلدود.
إجراء تقديم الشكاوى لمجلس حقوق اإلنسان
 -47ميث إج ا تقدمي الشكاو جمللح وقإلن ان ا منحا آ يهدا إىل التاد لألمنرارب
ار تم ة من اال تهاكا از من اردعإلمن حت دلن مإل قرن زم رحب وقرإلن ان را واحل يرا األساسر ن
ظر ر ا م ررن الظر ر وا ،وميك ررن الق ررإلل إ رره آل ررن لتلقر ر
ج ررا م ررن الث ررامل و ر ر
الر ر تق ررحب
الش رركاو ارتثلق ررن حت ر الت ررداحتري الق ر ين اال ف ادي ررن .وص ررمم الثمل ررن لتثاي ررا التث رراو م ررحب الدول ررن
ارثن ن .وحتثد استث اض وا لب غ مرا ،حي لره اجمللرح إىل الدولرن ارثن رن لللارإلل علر آاا را وإحتقرا
طإلرب االتاال مفتإلون حتني مقدهب الطلخت والدول واجمللح ك م ولن من م او الثمل ن.

جيم -لجان التعويضات
عرردد مررن ال ر ااا ارتختلفررن لتنرراول ت رإلين ارطالبررا الناشررئن
 -48شررئ ز را التثإليض را
عررن ورراال الن رااو و اال تهاكررا از ر من حلقررإلن ان ررا  .و ر تشررم اللعنررن ارثن ررن حتارطالبررا
الثقااين للمش دين وال جئني ،وحمكمن ت إلين ارطالبا ارتثلقن حتاحل احتا اااملرن سإلي ر ا ،وزنرن
ارطالبررا ارتثلقررن حتارمتلكررا ارنش ر ة إطرراا حتثثررن األم ر ارتلرردة لررجدااة ار اتررن كإلسررإلفإل وفقررا
ل رلن اا  ،10/2006واللعنن الدول ن ارثن ن مبطالبا الت مني عن وقبن ادإللإلكإلس .
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 -49وتثرد زنرن األمر ارتلردة للتثإليضرا مثراال حترراازا دريه اآلل رن .فقرد شرئ كه ئرن ف ع ررن
تاحتثررن جمللررح األمررن مكلفررن حتاسررتث اض ارطالبررا الر كررا الثر ان م ر وال عنهررا ت عررن غرراوه غررري
رريه ارطالبررا ودفثهررا .و كررد جملررح األمررن مررن جديررد
ارش ر وو لدولررن الكإلي ر وحتالب ر
ا ااه  )1991 687ما يل :
الث ر ان ،دو ار رراس حتديإل رره والتااماترره الناشررئن اب ر  2آب /غ ررطح 1990
ال س ع تناودا عن ط يا اآلل ا الثادين ،م ول مبقتض القا إل الدوا عن
ررااة مباش ر ة و ع ر ا مباش ر  ،مبررا ذل ر الض ر ا ال وررا حتالب ئررن واسررتنفاد ار رإلااد
الطب ث ررن ،و عر ا واررحب علر احلكإلمررا األجنب ررن و اعايا ررا و شركاهتا ،ت عررن ل رراوه
واوت له غري ارش وعني للكإلي .
 -50وامبر ررا ميكر ررن إ شر ررا زنر ررن تثإليضر ررا ىلا لر ررن حت ر ر ض تثر ررإليل عر ررلايا التر ررداحتري الق ر ر ين
اال ف ادين .وميكن إ شا زنن التثإليضرا ريه إطراا جملرح األمرن ،و كر ج ا حتردي  ،مبإلجرخت
اتفاا ن متثددة األط اا يرت التفراوض حتشر هنا ر اعايرن األمر ارتلردة .وميكرن مناشردة الردول
حتار امهن مال ا يه اللعنن.
ال ف ع تداحتري ا ين ا ف ادين عل دول

دال -المحاكم اإلقليمية أو الدولية
محاكم االتحاد ااوروبي
 -51هضحب جاا ا اال اد األواويب  -ارشاا إل ها اال راد حتاسر نالترداحتري التق ديرنن - )43
ر اجثن اضار ن كاملن من اب احملكمن الثامن ،ال وإلز الطثن ف هرا مراهب حمكمرن الثردل .وينطبرا
ذلر حتارثر علر التررداحتري ارتتخرية لتنف ري ار ااا جملرح األمرن مبإلجرخت الفار ال راحتحب مرن م ثرران
األمر ارتلرردة وتررداحتري اال رراد األواويب نار ررتقلنن ،كمررا مت إيضرراوه اضر ن القاعر وم س ررن
الحكررا الدول ررن عررد اجمللررح وارفإلع ر ن  .)44فقررد جتمررحب لررد حمرراك اال رراد األواويب ،مررحب م ر وا
الإلا ر  ،س رإلاحتا اضررار ن كثرررية مررن القضررايا ار فإلعررن مررن األف ر اد و الك ا ررا اااعررثني لتررداحتري

__________

 )43ا ظر [جملررح اال رراد األواويب ،اربرراد التإلج ه ررن حتشر تنف رري وتق ر التررداحتري التق ديررن إطرراا ال اسررن ااااج ررن
Council of the European Union,
واألمن ررن ارش رررتكن ل رراد األواويب  15واي ا /يإل ره )2012
Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures in the framework of the EU

).Common Foreign and Security Policy (15 June 2012
 )44ا ظ [القاع وم س رن الحكرا الدول رن عرد جملرح اال راد األواويب ومفإلعر ن ازماعرا األواوحت رن

Kadi and

Al Barakaat International Foundation v. Council of the European Union and Commission of the
European Communities, C-402/05 P and C-415/05 P, Court of Justice (Grand Chamber),

 .Judgment of 3 September 2008و ملتخر احلكر  ،وعررل احملكمررن نعلر اد ئررا القضررار ن
ازماعن  ...وفقا للا و ا ارتخإللن دا مبإلجخت مثا ردة ازماعرن األواوحت رن ،تضرمن االسرتث اض ،ومرن و رث
اربد االستث اض الكام  ،رش وع ن كر فثرال ازماعرن عرإل احلقرإلن األساسر ن الر تشرك جرا ا ال يتعرا مرن
اربرراد الثامررن لقررا إل ازماعررن ،مبررا ذلر اسررتث اض تررداحتري ازماعررن اراررممن ،شر هنا شر ال رلررن ا ررد النظر ،
لتنف ي الق ااا ال يتتخي ا جملح األمنن.
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تق دين ،و حتثل احلاال  ،وار ارردعإل حتالفثر علر ار اا نحت فرحب االسر مرن القارمرنن ،ور
رربن احلرراال الناجلررن حمرردودة .وتثر ض عشر ا مررن دعرراو الرربط ازديرردة كر
وإ كا ر
)45
عاهب عل احملكمن الثامن  .وعل ال غ من ذل  ،شاا القاع آال اوساس إىل ما يل ،
إ ضإلو ار ااا ازراا ا  ،مرن و رث اربرد  ،إىل اااحترن اضرار ن نكاملرنن ال تثر
ار ررتهدفني مررن األشررتخا و الك ا ررا ينعلررإل دارمررا ،و ور مثظر احلرراال ،
احلاررإلل عل ر إل ررا للتررداحتري التق ديررن .و الإلااررحب ،علررن عرراهب  2015عرردهب مقبإلل ررن
و افل مثظ دعاو حتط ا ااا اجمللح ال ع ع عل احملكمن الثامن .)46
 -52واحلك ر األساس ر الرري يررنظ انج ر ا ا ارباش ر ة للم اجثررن القضررار ن لتررداحتري اال رراد
األواويب مرراهب ال ررلطا القضررار ن ل رراد ررإل ارررادة  263مررن ارثا رردة ارنظمررن لثم ر اال رراد
غضررإل شرره ين مرن تررااي شر التردحتري و مررن تررااي
األواويب  .)47وورخت إاامررن رريه الرردعإل
تبل ه إىل اردع و  -والن غ احته  -من ال إلهب الي وص ف ه إىل عل اردع  .وف مرا يتثلرا
إطراا ال اسرن ااااج رن واألمن رن ارشررتكن ،تتمثر إورد النقرارب
حتالتداحتري التق دين ال سرن
ارررادة  275مررن ارثا رردة ارنظمررن لثم ر اال رراد األواويب ت ررتبثد ،كم ر لن مبررد ،
ارهمررن
ار اجثن القضار ن لألفثال ارتثلقن حتال اسن ااااج ن واألمن ن.
 -53غري

ارادة  275ف ها تن

عل استثنا ديا اربد :

يكررإل للملكمررن ا تاررا اصررد االمتثررال ألوكرراهب ارررادة  40مررن مثا رردة
الرردعاو ار فإلعررن وفقررا للش ر ورب ارناررإل عل هررا الفق ر ة
اال رراد األواويب والب ر
ال احتثن من ارادة  263من يه ارثا ردة ،حتاسرتث اض مرد اا إل رن القر ااا الر ترن
علر التررداحتري التق ديررن عررد األشررتخا الطب ث ررني و االعتبرراايني ال ر اعتمررد ا اجمللررح
عل ساس الفا  2من الباب ااامح من مثا دة اال اد األواويب.
 -54وحتالترراا ،نرراك ر ص ر ي يف ررد حت ر للملكمررن الثامررن وحمكمررن الثرردل اال تاررا
حتاسر ررتث اض مش ر ر وع ن الق ر ر ااا ال ر ر تر ررن عل ر ر تر ررداحتري تق دير ررن ع ر ررد األشر ررتخا الطب ث ر ررني
واالعتبرراايني ارثتمرردة عل ر سرراس ال اسررن ااااج ررن واألمن ررن ارشرررتكن .وميكررن يضررا الطثررن

__________

ر رريه األفثر ررال مر رراهب احملكمر ررن الثامر ررن؛ واألاار رراهب احلديثر ررن ر ر
عر رراهب  ،2006ع ع ر ر مخر ررح دعر رراو حتر رربط
)45
كم ر ر ررا يلر ر ر ر  93 :اضر ر ر ر ن جدي ر ر رردة ع ر ر رراهب  ،2011و 59ع ر ر رراهب  ،2012و 41ع ر ر رراهب  ،2013و69
عرراهب  ،2014و 55عرراهب  .2015وا ر ةردهب عرردد ا ر حتكثررري مررن القض ررايا ل سررتئناا م رراهب حمكمررن الث رردل .و
عراهب  ،2015علر سرب ارثرال ،حتتر احملكمرن سربحب مرن ريه القضرايا .ا ظر Allan Rosas, “EU sanctions
policies: value imperialism, futile gesture politics or extravaganza of judicial control?”,

.presentation at a seminar on European Union restrictive measures, Tallinn, 5 February 2016
 )46ار جحب ف ه.
 )47ارادة  ،263الفق ة ال احتثن ،من ارثا دة ارنظمن لثمر اال راد األواويب ترن علر ره نورإلز أل شرتخ طب ثر
و اعتب رراا  ...إاام ررن دع ررإل ع ررد فثر ر [ر س ررن م ررن م س ررا اال رراد األواويب مإلج رره إىل رريا الش ررتخ
و اه حتشك مباش وف د  ،وعد عم تنظ م اه حتشك مباش وال يرتتخت عل ه تداحتري تنف يينن.
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التررداحتري التق ديررن ل رراد األواويب حتشررك غررري مباشر مررن ر ل اللعررإل إىل وكر وا مبإلجررخت
ار ررادة  267م ررن ارثا رردة ارنظم ررن لثمر ر اال رراد األواويب ،عن رردما تنشر ر م ر ر لن تتثل ررا حتتف ررري
التشر يثا اااصرن جبراا ا اال رراد األواويب الردعاو ار فإلعرن مراهب حمكمررن وطن رن مرن حمرراك
إود الدول ال بحب والثش ين األعضا اال اد.
 -55وف مررا يتثلررا حت سررباب االسررتث اض ارتختلفررن ،جترردا انشررااة إىل ره وررإلز إل ررا الت ردحتري
التق ر ررد إذا اضر ر ر حت ر ر ر ار س ر ررن ارثن ر ررن ن س ر ررا اس ر ررتتخداهبن صر ر ر و اهتا و اس ر ررتتخدم
صر ر و اهتا ألغر ر اض غ ررري األغر ر اض الر ر منلر ر م ررن جله ررا رريه الار ر و ا  .غ ررري رره م ررن
التق ر  .)48وتتطلررخت مثر رريه ار اجثررن دعر التررداحتري
األسررباب األكثر شر إلعا ااطر الإلاعر
حت دلررن وحت ر تكررإل األدلررن دا قررن ومإل إلا رن ومت ررقن وكاملررن مبررا ف رره الكفايررن .وميكررن يضررا إج ر ا
م اجثررن اضررار ن ف مررا يتثلررا وقررإلن احملاكمررن وفررا األصررإلل القا إل ررن ،احلررا مث فررن سررباب
انج ا القا إلين ،واحلا حماكمن تر َّمن ف ها ماا الف د ،ومحاين وا الفر د الردفاو والرن
عقإلحتن حمتملن ووا الف د إدااة ش و ه محب الثنايرن الإلاجبرن مرن ابر م س را اال راد األواويب.
وميكررن يضررا ارطالبررن حتر ج ا م اجثررن ف مررا يتثلررا مبتخالفررن مثا رردة مررا و يررن ااعرردة اا إل ررن تتثلررا
حتتطب قه را ،مبررا ذل ر خمالفررن وك ر مإلعررإلع مررن اررا إل اال راد األواويب وا تهرراك احلقررإلن
األساس ن .كما تشم ارباد القا إل ن ال وعثتها حمكمن الثدل ،و عردهب التم را والتناسرخت
وال قني القا إلين ومحاين التإلاثا ارش وعن .)49
 -56غ ررري ار اجث ررن القض ررار ن الر ر جت يه ررا حم رراك اال رراد األواويب ال متت ررد لتش ررم اس ررتث اض
الدوافحب الثامن واا الق اا ال اس لتنف ي ظاهب للعاا ا و لإلعحب شرتخ مرا علر القارمرن ال رإلدا .
ار س ررا ال اسر ن اال رراد األواويب لررديها سررلطن تقدي يررن واسررثن ديررد ارثررايري
و رريا يثر
)50
الثامن ال ردد طران ار رتهدفني مرن األشرتخا والك ا را واأل شرطن  .ولريل  ،يبردو مرن غرري
تتناول حماك اال اد األواويب مش وع ن التداحتري التق ديرن ل راد مرن منظرإلا امتثادرا للقرا إل
ار ج
)51
الدوا ،عل ال غ من يا االلتااهب ي كده حتالفث جملح اال اد األواويب .
__________

 )48كمرا كررا احلررال ،علر سررب ارثررال[ ،اضر ن صرافا

ررإل سر با ا عرد جملررح اال رراد األواويب

Safa Nicu

Sepahan v. Council of the European Union, T-384/11,General Court (First Chamber), Judgment

.of 25 November 2014
 )49ا ظر D. Chalmers, G. Davies and G. Monti, European Union Law, 3rd ed. (Cambridge, United
Kingdom, Cambridge University Press, 2010), p. 396؛ وف مرا يتثلرا حتار اجثرن القضرار ن زراا ا األمر
ارتلرردة واال رراد األواويب مررن ابر حمرراك األواويب ،ا ظر علر سررب ارثررال G. de Búrca, “The European
Court of Justice and the International Legal Order after Kadi”, Harvard International Law

).Journal, vol. 51, No. 2 (2010
 )50ا ظ آال اوساس ،نس اسا جاا ا اال اد األواويبن.
 )51ا ظر جملررح اال رراد األواويب ،اربرراد التإلج ه ررن حتشر تنف رري وتق ر التررداحتري التق ديررن إطرراا ال اسررن ااااج ررن
واألمن ررن ارش رررتكن ل رراد األواويب  15واي ا /يإل ره  ،)2012الفق ر ة  ،9وال ر يشرراا ف ه ررا إىل ناس ررتلداث
وتنف ي التداحتري التق دين وخت يكإل دارما وفقا للقا إل الدوان.
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والررن عرردهب وجررإلد س راحتقن ،ال يبرردو مث رريا للعرردل رره ميكررن يضررا افررحب دعررإل
 -57وو ر
حترربط التررداحتري التق ديررن ل رراد األواويب عررد حتلررد حمرردد مرراهب حمرراك اال رراد مررن اب ر وكإلمررن
الدولررن ار ررتهدفن  .)52ويبرردو مررن اربرراد ال اسررتخن حتإلسررحب دولررن الثررن غررري عضررإل اال رراد
األواويب) ت فحب دعإل ماهب احملكمن الثامرن و حمكمرن الثردل مبإلجرخت اررادة  263مرن ارثا ردة
ارنظمن لثم اال اد ،ش يطن تكإل الدولن ارثن ن تف حتارتطلبا القارمن ارنارإل عل هرا
التدحتري ال تقدهب حتش ه الشكإل اها نحتشك مباش ن .)53
تل ارادة،
 -58ومل ر ور اآل إمكا ررن واررإلل األفر اد و الك ا ررا الرريين يقضر حتر هن ضررثإلا
حتا ررإلاة غ ررري مشر ر وعن للت ررداحتري التق دي ررن ل رراد األواويب علر ر تثإليض ررا م ررن حم رراك اال رراد.
ومبإلجررخت ارررادة  268مررن ارثا رردة ارنظمررن لثم ر اال رراد األواويب ،وررإلز لألط ر اا اااص رن افررحب
دعررإل للتثررإليل عررن األع ر اا مرراهب احملكمررن الثامررن حتادعررا م ر اال رراد األواويب ر ر ول ن غررري
تثااديررن  .)54و كررد ارقر ا ااررا رره مل يارردا ور اآل إال ار اا واوررد عررن حمكمررن اال رراد
األواويب مبن تثإليضا لضلايا تداحتري تق ديرن جرار ة .و ريه القضر ن  )55وعرحب ارردع  ،و رإل
شكن إي ا ن ،عاهب  2011عمن اارمن التداحتري التق دين ارتثلقرن حتثردهب اال تشراا وارتتخرية عرد
يهإلايررن إي ر ا انس ر م ن .و لا ر احملكمررن الثامررن إىل اجمللررح اررد ن ط ر حتشررك واع ر ن
حت ر دااج اررردع ومل يتلم ر عررخت ان بررا  .واض ر حت ر ط ر اجمللررح ن طررري مبررا ف رره الكفايررنن
و حلررا الضر ا حت ررمثن الشركن .و كرريا ل ر احملكمررن إدااج الشركن القارمررن ومنلتهررا تثإليض را
عن األع اا ال حلق حت مثتها .غري التثإليضا ارمنإلون كا متإلاعثن .)56
 -59وور إذا كا ر ار اجثررن القضررار ن للتررداحتري التق ديررن مررن ابر حمرراك اال رراد األواويب ترإلف
شك من شكال اال تااا القا إلين للمتض اين من األشتخا والك ا ا  ،وو إذا كا ريه

__________

حمكمن الثدل األواوحت ن 25 ،ياا/مايإل .2016

 )52مشاواا
 )53ا ظر J. Rideau, « Recours en annulation – Conditions de recevabilité », Jurisclasseur Europe
 .(Lexis Nexis, 2011), para. 71افث اض ن واوردة علر األار  -ال تتثلرا حترازاا ا  -مرن دولرن غرري عضرإل
اال اد األواويب عد ارفإلع ن األواوحت ن ماهب احملكمرن الثامرن :ا ظر [اال راد ال إلي ر عرد ارفإلعر ن األواوحت رن
Swiss Confederation v. European Commission, C-547/10P, General Court (Third Chamber),

.Judgment of 7 March 2013
 )54ا ظر ”،A. Rosas, “Counter-terrorism and the rule of law: issues of judicial control

Counter-

terrorism: International Law and Practice, A.M. Salinas de Frias, K.L.H. Samuel and N.D.

.White, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 91
رإل سر با ا عرد جملرح اال راد األواويب Safa Nicu Sepahan v. Council of the European
 )55ا ظر [صرافا
 .Union, T-384/11, General Court (First Chamber), Judgment of 25 November 2014و ريه القضر ن
ا د االستئناا وال ا ماهب حمكمن الثردل  .)C-45/15 Pو نراك عردد ال ر مرن القضرايا األ ر الر يطالرخت ف هرا
حتالتثإليل شتخا و ك ا ا افث مساؤ من القإلار  ،و ا د النظ وال ا ماهب احملكمن الثامن.
رريه القضر ن مببلر اررداه  7.66م يررني يررإلاو حتانعررافن إىل الفاررردة ،مبررا
 )56طالبر شركن صررافا ررإل سر با ا
ذل ر مل إل ررا يررإلاو كتثررإليل عررن الض ر ا الرري حلررا حت ررمثتها ،غررري احملكمررن مل متنلهررا سررإل  50 000يررإلاو
كتثإليل عن ع ا ال مثن.

GE.16-13299

19

A/HRC/33/48

ار اجثررن القضررار ن تبرردو منقطث رن النظررري ي ررحب اررا الثررامل مررن و ررث طااهررا وشرردهتا ،ف ر ت راال
نرراك حتثررل ار ررار ارثرررية للقلررا .وعل ر وجرره اااررإل  ،فر ىلااسررن نإعررادة اندااج القارمررنن
ألفر اد و ك ا ررا افثر مسرراؤ مررن القارمررن ألسررباب ر  ،ارطبقررن علر طرران واسررحب مررن ابر
جملح اال اد األواويب ،تبدو للمق ا ااا كتلد ل لطن حماك اال راد .وعر وة علر ذلر  ،فر
الض ط عل احملاك الي متااسه حتثل الدول ال ا تقد علنا ال رإلاحتا القضرار ن ل فرحب االسر مرن
وجره عردهب ال قرني إزا إمكا رن
القارمن يردعإل للقلرا  .)57وحترنفح الط يقرن ،ي ورا ارقر ا اارا
احلاإلل فث عل تثإليل عن األع اا ت عن للتداحتري التق دين غري القا إل ن مرن احملراك تثترح ا ردا
كبريا عل فثال ن سب اال تااا لضلايا يه التداحتري النظاهب القا إلين ل اد األواويب.
المحكمة ااوروبية لحقوق اإلنسان
 -60إ احملكمن األواوحت ن حلقإلن ان را خمتارن حتالفار القضرايا ار فإلعرن مرن األفر اد و
الك ا ا القا إل ن حتش ا تهاكا اتفاا ن محاين وقإلن ان ا واحل يا األساس ن .)58
 -61وتنظ ر احملكم ررن م ر لن م ررا م ررن ر ل الطلب ررا الف دي ررن ارقدمررن م ررن األش ررتخا و
الك ا ا اليين يدعإل هن علايا ال تهاك االتفاا ن و ود الحوتإلكإلال ارللقن ا  .)59غرري
رره ال وررإلز تنظر احملكمررن م ر لن مررا إال حتثررد اسررتنفاد ي ررحب سررب اال تارراا احملل ررن ،وفقررا
للقإلاعد ارثرتا ا عمإلما القا إل الدوا ،و غضإل ستن شه مرن الترااي الري اهري ف ره
الق اا النهار  .)60وع وة عل ذل  ،ف احملكمن ال تنظ الطلبا ارقدمن نارما لن إىل ود
كبرري ر ر لن سرربا وثتهررا احملكمررن و سرربا و ارردم إىل إجر ا آ ر مررن إجر ا ا التلق ررا
ال رردوا و الت ررإلين الدول ررن وال ت ررإل علر ر ي ررن مثلإلم ررا جدي رردة ذا ص ررلنن  .)61واألوك رراهب
الااداة عن احملكمن ملامن للدول األط اا االتفاا ن .)62
نمتررن ت عر ن عادلرن للطر ا
 -62ووررإلز للملكمررن متررن اررردع تثإليضرا عررن األعر اا،
ارتض ر ان ،إذا ن لا ر إىل واررإلو ا ته رراك ل تفاا ررن و للحوتإلك رإلال ارللق ررن ررا ،وإذا كررا الق ررا إل
الرردا ل للطر ا ارتثااررد ال ررام ارثر ي ررم حتتقرردمي تث رإليل جارر فقررطن  .)63غررري رره لررإلوا
__________

)57

)58
)59
)60
)61
)62
)63
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حتثل
ال إلاحتا القضار ن [حملاك اال اد األواويب اد ت بب
شاا القاع آال اوساس إىل ه نمن الال
االاتبرراك والقلررا دا ر اجمللررح وارفإلعر ن وحتثررل الرردول األعضررا [ اال رراد األواويب إلفررا مررن تقرإليل رريه ال ااحتررن
القضار ن لكفا ة ازاا ا ال يف عها اال اد األواويب؛ ا ظ آال اوساس ،نس اسا عقإلحتا اال اد األواويبن.
اعتمررد االتفاا ررن األواوحت ررن حلقررإلن ان ررا اومررا  4تش ر ين الثرراين /إلفمح  1950ود ل ر و ررا التنف رري
 3يلإلل/سبتمح  .1953وصدا ي حب الدول ال بحب واألاحتثني األعضا جملح واوحتا عل االتفاا ن.
ا ظ االتفاا ن األواوحت ن حلقإلن ان ا  ،ارادة .34
ار جحب ف ه ،ارادة .)1 35
ار جحب ف ه ،ارادة  )2 35ب).
ار جحب ف ه ،ارادة .)1 46
ار جحب ف ه ،ارادة .41
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نراك ا تهاكرا ل تفاا رنن وارد حتردا مرن
نسب اال تاراا األساسر للملكمرن األواوحت رن رإل إعر
ارث وا احملكمن ال تنم تثإليضا  ،نعل ساس وكمها حتإلاإلو ا تهراك ل تفاا رن ميثر ت عر ن
عادلن ‘كاف ن‘ن .)64
 -63وكا ناك عدد ال ر مرن القضرايا ارتثلقرن حتالترداحتري التق ديرن الر فارل ف هرا احملكمرن
األواوحت ررن حلق ررإلن ان ررا  .وم ررن األمثلررن عل ر ذل ر اض ر ن حتإلسررفإلاوس اف ررا ي ررإلالا ت ررإلاياهب
ت كااي ر ررإل س رريك ع ررد آي لن رردا ،ال ر تتثل ررا حتالت ررداحتري ال ر اه رريهتا آي لن رردا وفق ررا رق ر اا
اال رراد األواويب ارتتخ ررية لتنف رري ازر راا ا الر ر ف ع ررها جمل ررح األم ررن ف م ررا يتثل ررا حت إلغإلسر ر ف ا
س راحتقا .فقررد اوتعررا آي لنرردا طررار ة ّج هتررا ااطررإلرب ازإليررن الإلطن رن ل إلغإلس ر ف ا س راحتقا لش ركن
تك ن امتثاال لنظاهب التداحتري التق دين الر ت رتهدا يإلغإلسر ف ا سراحتقا .و لار احملكمرن إىل
رريا انج ر ا كررا عم ر مررن عمررال امتثررال آي لنرردا اللتااماهتررا القا إل ررن مبإلجررخت اررا إل ازماعررن
نانج ر ا ا الر ر تتتخ رري ا ال رردول امتث رراال د رريه االلتاام ررا القا إل ررن د را م ررا
األواوحت ررن .وا
يحا را طار ررا يثت ررح ارنظم ررن ارثن ررن تثمر ر علر ر محاي ررن احلق ررإلن األساسر ر ن ،سر رإلا ف م ررا يتثل ررا
حتالضما ا ارإلعرإلع ن ارقدمرن و اآلل را الر ت اارخت التق رد را ،حتط يقرن ميكرن اعتباا را م راوين
عل ر ر األا ر ر لتل ر ر ال ر ر ت ررن عل ه ررا االتفاا ررنن  .)65و لا ر ر احملكم ررن إىل محاي ررن احلق ررإلن
األساس ر ن مبإلجررخت اررا إل ازماعررن األواوحت ررن ميكررن اعتبرراا هنررا نتثررادلن ظرراهب االتفاا ررن األواوحت ررن
حلقإلن ان ا  ،و لا حتالتاا إىل آي لندا نمل ه ج عن مقتضر ا االتفاا رن عنردما فري
التااماهتا القا إل ن اررتتبن علر عضرإليتها ازماعرن األواوحت رنن  .)66وحتالتراا لار احملكمرن إىل
إج ر ا ا آي لنرردا مل ت ر د إىل ا تهرراك للمررادة  1مررن الحوتإلكررإلل اا ر  1ل تفاا ررن ،ف مررا يتثلررا
وقإلن ارلك ن.
احلظر ارفر وض علر د إللره
 -64و اض ن د عد سإلي ر ا ،ادعر مرإلاطن إيطراا مار
سإلي ر ا و عبررإلاه منهررا ،ال ري ف ر ض عل رره ت عررن ندااج امسرره القارمررن ار فقررن حتار س رإلهب اال رراد
حتشر وكررن طالبررا الاررادا عررن احلكإلمررن ال إلي ر ين ،ينتهر وكامرا خمتلفررن مررن االتفاا ررن األواوحت ررن
حلقررإلن ان ررا  ،مب ررا ذل ر وقرره احل ي ررن ار ررادة  ،)5ووق رره او ررتاهب و ات رره اااص ررن والثارل ررن
وشر فه ومسثترره ارررادة  .)8و لا ر احملكمررن إىل واررإلو ا تهاكررا للمررادتني  8و 13احلررا سررب
ا تا رراا فث ررال) م ررن االتفاا ررن .وش رردد عل ر ر رره مبإلج ررخت الق ررا إل ال إلي ر ر  ،ال يإلج ررد س ررب
ا تااا فثال ميكن من له تقدمي شكإل عن ا تهاكا احلقإلن الر تكفلهرا االتفاا رن ،فلر إذا
متكررن اررردع مررن تقرردمي طلررخت إىل ال ررلطا الإلطن ررن ل فررحب امسرره مررن القارمررن ار فقررن حتار سرإلهب اال رراد
حتش ر ر وكر ررن طالبر ررا  ،ف ر ر نتل ر ر ال ر ررلطا مل تبلر ررث األسر ررح ارإلعر ررإلع ن لشر رركإلاه ف مر ررا يتثلر ررا
حتاال تهاكررا اراعإلمررن ل تفاا ررن .وعل ر وجرره اااررإل  ،فقررد ا احملكمررن اال اديررن ال إلي ر ين ره

__________

)64
)65

Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights (Oxford, Oxford University
.Press, 2011) 465-467
ا ظر Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirket v. Ireland, Application No. 45036/98,
.European Court of Human Rights (Grand Chamber), Judgment of 30 June 2005, para. 155
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حت نمررا ميكنهررا التلقررا ىل را إذا كا ر سإلي ر ا ملامررن حتق ر ااا جملررح األمررن ،ف هن را مل تررتمكن مررن افررحب
الثقإلحتررا ارف وعررن علر اررردع علر سرراس عرردهب اورتامهررا حلقررإلن ان ررا ن  .)67و شرراا احملكمررن
ص اون يا الادد إىل النت عن ال لار إل هرا حمكمرن الثردل التاحتثرن ل راد األواويب اضر ن
القاع وال تف د حت اربراد الر كر النظراهب القرا إلين الردوا ر مظلرن األمر ارتلردة ال يرتترخت
عل ها استبثاد م اجثن اضار ن للش ع ن الدا ل ن ل رلن ارتنازو حتشر هنا عرإل احل يرا األساسر ن
رريا التردحتري كررا يهرردا إىل تفث ر ار اا جملررح األمررن ارثتمررد مبإلجررخت الفار ال راحتحب مررن
وكر
)68
م ثرران األمر ارتلرردة  .و ع حتر عررن ا مفرراده ره نوررخت تطب ررا فررح ارنطررا ،مررحب إجر ا مررا يلراهب
م ررن تث رردي  ،عل ر رريه القض ر ن ،وحتش ررك كث ر دي رردا عل ر م اجث ررن ال ررلطا ال إلي ر ين لتإلاف ررا
ار س رإلهب اال رراد حتش ر وكررن طالبررا مررحب االتفاا ررنن و لا ر إىل ره نال يإلجررد ا ر ااا جملررح
األمن مرا مينرحب ال رلطا ال إلي ر ين مرن اسرتلداث آل را للتلقرا مرن الترداحتري ارتتخرية علر الارث د
ال ررإلط عم ر حتتل ر الق ر ااا ن .و رريه القض ر ن ،افض ر مطالب ررن ار رردع حتاحلا ررإلل عل ر نت ع ر ن
عادلنن شك تثإليضا مبإلجخت ارادة  41من االتفاا ن األواوحت ن حلقإلن ان ا .
 -65وافحب لف حممرد الردل م اضر ن الردل م وشركن مإل تا را ماجنمنر إ ر عرد سإلي ر ا،
مردع ا ال ررلطا ال إلي ر ين ا تهكر وقرره اللعرإل إىل احملكمررن الري تكفلره ارررادة  6مررن
االتفاا ررن األواوحت ررن حلق ررإلن ان ررا  ،و ررث افضر ر ال ررلطا طل ررخت الفار ر دعر رإلاه حتر ر
ال لطا ال إلي ين يد وصادا صإلله و صإلل شركته حتط يقرن غرري مشر وعن .ومتثر مإلارف
احملرراك ال إلي ر ين ال ميكررن تفا ر األم ر أل سإلي ر ا ل ر
احلكإلمررن ال إلي ر ين
لررديها صر و ا تقدي يررن وعل هررا تنفرري ار اا جملررح األمررن  1483وجتمرد صررإلل األشررتخا
رريا تق ررد غررري متناسررخت
ارر تبطني وكإلمررن الث ر ان .وا احملكمررن األواوحت ررن حلقررإلن ان ررا
حلا ال د الدل م مبإلجخت ارادة  6من االتفاا ن ،أل ه ال جملح األمن وال احملاك ال إلي ين اد
وف له سرب الإلصرإلل إىل إجر ا م اجثرن اضرار ن فثالرن ،والر كا ر عر واين ،ظر ا للق رإلد الكبررية
ارتمثلرن جتم رد صرإلله منري عرراهب  )1990ومارراداهتا منرري عراهب  .)2006والتشراحته حتررني رريه
القضر ن واض ر ن القاعر واعر  ،وجترردا انشررااة إىل احملكمررن األواوحت ررن الوظر رره ال يإلجررد
مررني مظررامل مث ر حتقارمررن الثقإلحتررا ارتاررلن حتق ر اا جملررح األمررن  1483مثلمررا يإلجررد ،ت عررن
لقض ن القاع  ،حتالن ربن للقارمرن ارتثلقرن جبراا ا جملرح األمرن ارف وعرن مبإلجرخت الفار ال راحتحب
مررن م ثرران األمر ارتلرردة) ،وشرردد علر رره نطارررا ال تإلجررد م اجثررن اضررار ن م ررتقلن وفثالررن،
عل ر م ررتإل األمر ارتلرردة ،رشر وع ن إعررافن األفر اد والك ا ررا للق رإلار ذا الاررلن ،ف ر مررن

__________

 )67ا ظ .Nada v. Switzerland, para. 210
 )68ار جحب ف ه ،الفق ة 212؛ وا ظ يضا اض ن القاع وم س ن الحكا الدول ن عد اجمللح وارفإلع ن ،الفق ة .299
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ي ذ د ال األفر اد والك ا را تقردمي طلرخت حتر ج ا م اجثرن مرن ابر احملراك الإلطن رن
الض وا
)69
أل تدحتري مثتمد عم حتنظاهب ازاا ا ن  .ومحب ذل  ،افل طلخت التثإليل عن األع اا.
 -66وم ررن الق ررإلد ارهم ررن احملتمل ررن ف م ررا يتثل ررا حتا تا ررا احملكم ررن األواوحت ررن حلق ررإلن ان ررا
االتفاا ن األواوحت ن حلقإلن ان ا تإلسرحب طران الترااهب ط افهرا ارتثااردة ل شرم اوررتاهب وقرإلن ان را
نلكر ر األش ررتخا اااع ررثني لإلاليته رران  .)70و واا ررحب األمر ر  ،فر ر القض ررايا ال ررث ث ي ثه ررا الر ر مت
استث اعررها ع ر ه تتثل ررا حتآ رراا از راا ا عل ر األش ررتخا و الك ا ررا ارق م رني دول ررن ط ر ا
االتفاا ررن .وعل ر ال ر غ مررن ال رإلاحتا القضررار ن للملكمررن اررد وسررث مررن طرران تطب ررا وكامه را
ررااج ورردود الدولررن  ،)71ف هن را ال ت راال تشرررترب ف مررا يبرردو متررااس الدولررن ال ر ي راع هنررا ا تهك ر
وكاهب االتفاا ن شرك مرن شركال نال ر ط ة الفثل رنن علر انالر الري يقر ف ره ارردع  .وحتالتراا،
ال ي راال م ررن غ ررري الإلاع ر وال احمل رإلهب ،حتالن رربن للمق ر ا اا ررا عل ر األا ر  ،م ررا إذا كا ر احملكم ررن
األواوحت ن حلقإلن ان ا تتمتحب حتالإلالين القضرار ن للنظر مرااع ا تهاكرا االتفاا رن األواوحت رن حلقرإلن
ان ا ف مرا يتثلرا حتاآل راا ال رلب ن للترداحتري الق ر ين اال ف اديرن الر تف عرها الردول األعضرا جملرح
حتلدا الثن .)72
واوحتا عل وقإلن ان ا اااصن مبن يث ش من األشتخا و ازماعا

سادس ا -االستنتاج والتوصيات
 -67بن رراء عل ررض اس ررتعرا اآلي ررات القالم ررة الت رري اس ررتادمت بال ع ررل أو ق ررد يمك ررن
استادامها) للمطالتة بتعويضات عن اآثار السلتية للجزاءات ،يتدو أن هذه اآليات قليلة
عموما وأن صالحياتها بمنح ستل االنتصاف ومعالجرة اارررار بشركل فعرال حقرا ،بمرا فري
ذلك التعويض والجتر ،محدودة فري كثيرر مرن ااحيران .وللوهلرة ااولرض ،يتردو أن اآليرات
القانونير ررة العامل ر ررة الرليس ر ررية  -إن لر ررم تك ر ررن الوحي ر رردة  -المتاحر ررة لألفر ر رراد المس ر ررتهدفين
أو الكيان ررات الااص ررة المس ررته هدفة ه رري مح رراكم االتح رراد ااوروب رري والمحكم ررة ااوروبي ررة
لحقوق اإلنسان .غير أن هذه المؤسسات ن سها يتدو أن قدرتها أو استعدادها محردودين
فيما يتعلق بمنح تعويضات فعالة لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بستب الجزاءات.
__________

 )69ا ظ ر [الرردل م وش ركن مإل تا ررا ماجنمن ر عررد سإلي ر ا

Al-Dulimi and Montana Management v.

Switzerland, Application No. 5809/08, European Court of Human Rights (Second Section),

.Judgment of 26 November 2013, para. 134
 )70ا ظ االتفاا ن األواوحت ن حلقإلن ان ا  ،ارادة .1
 )71ا احملكمن األواوحت ن حلقإلن ان ا نمفهإلهبن ‘الإلاليرن القضرار ن‘ [مبإلجرخت االتفاا رن ال يقتار علر انالر
الررإلط لألطر اا ارتثاارردة ال ررام ن .و الظ ر وا االسررتثنار ن ،ف ر فثررال الرردول ارتثاارردة الر تررت ررااج إال مهررا
و ت ررف ع ررن آ رراا ااج رره ا ررد ت ار ر إىل اعتباا ررا ىلااس ررن لإلاليته ررا القض ررار نن .ا ظر ر [ع ر ر وآ ر ر و ع ررد تك ررا
Issa and Others v. Turkey, Application No. 31821/96, European Court of Human Rights (Second

.Section), Judgment of 16 November 2004, para.68
احملكمن األواوحت ن حلقإلن ان ا  15 ،واي ا /يإل ه .2016
 )72مشاواا
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 -68وفري كرل حالررة علرض مسرتوى العررالم ،حير يُقضرض بر ن التردابير القسررية االن راديررة
لها أثر سلتي علض حقوق اإلنسان ،ينتغري أن يكرون الحرق فري االنتصراف متاحرا علرض نحرو
فعررال وينتغرري حمايتررع ،كمررا يتعررين ترروافر آليررات مناسررتة علررض الصررعيد الررو ني أو الرردولي
للضررحايا للحصررول علررض سررتل االنتصرراف والتعررويض والجتررر .ومررن غيررر المقتررول حرمرران
سكان عدد كتير من الدول من إمكانية الوصول إلرض أ منترر أو آليرة يمكرنهم مرن خاللهرا
التم ررا س ررتل االنتص رراف والتع ررويض والجت ررر .وع رردج وج ررود ه ررذه اآلي ررات يا ررالف بع ررض
االلتزامات ااساسية المكرسة في معظم معاهدات حقوق اإلنسان.
 -69وينتغرري مناشرردة مجلررس حقرروق اإلنسرران والجمعيررة العامررة ليكررررا اإلعررا بطريقررة
رسررمية ،مررن خررالل إعررالن ،عررن حررق الضررحايا فرري سررتيل انتصرراف فعررال ،بمررا فرري ذلررك
التعويض المالي المناسب وال عرال ،فري جميرع الحراالت التري تتضررر فيهرا حقروق اإلنسران
الااصة بهم من التدابير القسرية االن رادية.
 -70وينتغ رري أن تنظ ررر ال رردول الت رري يتض رررر س رركانها بالت رردابير القسر ررية االن رادي ررة ف رري
الايررارات القضررالية المتاحررة لهرا بموجررب المعاهرردات السررارية ،بمررا فرري ذلررك االختصرراا
القضالي لمحكمة العدل الدولية ،أو غيرها مرن المنرابر المتاحرة للطعرن فري قانونيرة وتطتيرق
هذه التدابير من ناحية القانون الدولي ،بما في ذلك قانون حقوق اإلنسان.
 -71وينتغ رري أن تنظ ررر ال رردول ف رري إمكاني ررة تق ررديم ل ررب إل ررض محكم ررة الع رردل الدولي ررة
إلصدار فتوى بش ن مشروعية التدابير القسرية االن راديرة .وسريكون إلصردار فتروى توررح
وررع التردابير القسررية االن راديررة التري لهرا آثررار سرلتية بال عرل علررض حقروق اإلنسران للنررا
اابريرراء فرري القررانون الرردولي المعاصررر بمررا فرري ذلررك القررانون الرردولي لحقرروق اإلنسرران)
وعالقة ذلك بالعقا الجماعي أهمية كترى للمجتمع الدولي وللنهو بسيادة القانون.
 -72وينتغرري تعزي ررز آلي ررات اام ررم المتح رردة الترري تش رررف عل ررض تن ي ررذ معاه رردات اام ررم
المتح رردة لحق رروق اإلنس رران ،وال س رريما اللجنر رة المنشر ر ة بموج ررب العه ررد ال رردولي الا رراا
ب ررالحقوق المدني ررة والسياس ررية وتل ررك المنشر ر ة بموج ررب العه ررد ال رردولي الا رراا ب ررالحقوق
االقتصررادية واالجتماعيررة والثقافيررة ،كمررا ينتغرري إعررادة الت كيررد علررض اختصاصررها بررالنظر فرري
انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمرة عرن فرر التردابير القسررية االن راديرة ،بغرض النظرر عرن
مكان وجود الضحية أو الجاني.
 -73ويمكن تدعيم متدأ المساءلة عن ريق إدراج بند في االستعرا الدور الشرامل
لكرل دولرة مصرردر بشر ن التردابير القسررية االن راديرة التري تطتقهررا علرض التلردان المسررته هدفة
مع تقييم اثرها علض حقوق اإلنسان.
 -74وينتغرري النظررر فرري إنشرراء آليررة مناسررتة لتمكررين ااشررااا المتضررررين مررن الترردابير
القس ررية االن راديررة مررن التمررا سررتل االنتص رراف والتعررويض والجتررر علررض مسررتوى اام ررم
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المتحرردة .ويمكررن أن تتاررذ هررذه اآليررة شرركل لجنررة للتعويضررات ينش رئها مجلررس اامررن.
وكإجراء بديل ،يمكن وررع هرذه اآليرة عرن ريرق ات اقيرة متعرددة اا رراف ،يرتم الت راو
بش نها تحت رعاية اامم المتحدة ،وتدعض الدول إلرض االنضرماج إليهرا ،وتروفر منتررا يمكرن
من خاللع لألفراد والكيانات المتضررين من التدابير القسرية االن رادية أن يقدموا مطالتات
متاشر رررة رر ررد الر رردول أو المنظمر ررات الدولير ررة المسر ررتهدفة .ويمكر ررن أن يُطلر ررب إلر ررض لجنر ررة
التعويضات المذكورة استعرا االدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عرن
فر الجرزاءات والترت فيهرا ،أو يمكنهرا أن تعتمرد علرض النترالل التري تتوصرل إليهرا اللجنرة
المعنية بحقوق اإلنسان واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -75وكررإجراء بررديل ،يمكررن اسررتعرا إمكانيررة اعتمرراد شرركل هيئررة تسرروية المنازعررات
التابعة لمنظمرة التجرارة العالميرة مرن أجرل إنشراء هيئرة تحكيميرة تنظرر فري لترات التعرويض
والجتر المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن تن يذ التدابير القسرية االن رادية.
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