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 مجلس حقوق اإلنسان
 نو الدورة الثالثة والثالث

 من جدول األعمال 3 البند
حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية  تعزيز وحماية جميع

  واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

المقررر الاراا المعنري برااثر السرلتي للتردابير القسررية االن راديررة تقريرر   
 في التمتع بحقوق اإلنسان 

 مذكرة من اامانة  
تق يرر  ارقرر ا ااررا  ارثرر  حترراأل   إىل جملررح وقررإلن ان  ررا  تتشرر ا األما ررن حترر     رر   

عرد عمر   الري      ،إدايرح ازاارر   ،ال ليب للتداحتري الق  ين اال ف اديرن   التمترحب وقرإلن ان  را 
ارق ا ااا    التق ي  األ شطن ال ر   ن الر  اراهب  را  ويث ض .30/2و 27/21اجمللح   حتق اا 

ارتثلقرن قضرايا العلر  حتثد ذلر  ي كا و . 2016 هيإل  واي ا /و  2015 هيإلل متإلز/حتني   الفرتة ما 
ق رر   تو  وتقرردي  اسرتث اض رب  اال تارراا وازرح لضررلايا الترداحتري الق رر ين اال ف اديررن، حتنرا  علرر  حت

ااطإلا  الإلاجرررخت اهاذ رررا ارقررر ا اارررا  حتررر، يإلصررر  للضرررلايا. و  رررريا   نتاورررارتختلفرررن ارل رررا  لآل
 .تإلفري ااال تااا وهت ئن الإلسار  للتثايا سب  
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 مقدمة -أوالا  
التمترررحب وقرررإلن   األ   ال رررليب للترررداحتري الق ررر ين اال ف اديرررن حتررريقررردهب ارقررر ا اارررا  ارثررر   -1

 .30/2و 27/21جملح وقإلن ان  ا    ق اا عم   حت يا التق ي   ،ان  ا ، إدايح ازاار  
، ارد 70/151، وازمث ن الثامن   ا اا را 30/2جملح وقإلن ان  ا    ا ااه كا  و  -2

لضرررلايا امتترررحب   ارقررر ا اارررا  الرتك رررا علررر  األ ررر  ال رررليب للترررداحتري الق ررر ين اال ف اديرررن إىل  طلبرررا
   ا سررب  اال تارراا وازررح  رردا تثايررا ار ررا لن والتثإليضررم رر ل  وقررإلن ان  ررا  ومثازررن 

 تقااي ه القادمن.
كمررررا  ،سررررب  اال تارررراا وازررررحم رررر ل   علرررر و   رررريا التق يرررر ، ي كررررا ارقرررر ا ااررررا   -3

إلاليته، خمتلف اآلل ا  ارتاون لضلايا التداحتري الق ر ين اال ف اديرن. لا  وفق ي تث ض ويقدا ويق  ،
ارقر ا اارا  إىل ازمث رن الثامرن   دواهترا  الري  سر قدمهتق ي  حترال رتكم  التق ير  سرإلا ي   يا و 

حتا تهاكررا   ارتثلقررن ل ررب  اال تاررااازإلا ررخت ارفا  م ررن ف رره داس سرر احلاديررن وال رربثني، والرري  
  القررا إل  الرردوا واررا إل  وذلرر   ،تطب ررا التررداحتري الق رر ين اال ف اديررنالناجتررن عررن وقررإلن ان  ررا  

 وقإلن ان  ا  والقا إل  ان  اين.
النتررارا الررإلاادة    رريا فرر   ، األوجررهارتثررددة  ارتشرراحتكنلتثق ررد ارإلعررإلو وجإلا برره  و ظرر ا   -4

ي وخت ارقر ا اارا  و . وغري هنار ن ن ول  تثتح، ارقدمن والتإلص ا  ا التق ي ، وكيل  االستنتاج
احلكإلمررا  وارنظمررا  غررري احلكإلم ررن و    اررد تكررإل  لررد حترر   تثل قررا  ومثلإلمررا  واارتاوررا  

األ   ال رررليب للترررداحتري حترررسرررب  اال تارراا وازرررح ف مرررا يتثلررا حتشررر    مهتمرررن حترراألم   طرر اا   ررر  
 عل  وقإلن ان  ا .اال ف ادين الق  ين 

 أنشطة المقرر الااا -ياا ثان 
للق اهب حتايااا  امس رن إىل اال راد ا  طلب ،2015متإلز/يإلل ه  15 مني ، اس  ارق ا ااا  -5

لإلاليرررا  ارتلررردة األم يك رررن. و  واررر  كتاحترررن  ررريا يرررن إىل اتيكري وّجررره اسرررالن و  ،األواويب وزمبررراحتإل 
 لايااة ازمهإلاين الث حت ن ال إلاين.تلق  ارق ا ااا  دعإلة و . تكن اد وصلته    ادودالتق ي ، مل 

،  صرررردا ارقرررر ا 2016واي ا /يإل  رررره  30و 2015متإلز/يإلل رررره  15حتررررني و  الفرررررتة مررررا  -6
    ن حتاالشرتاك محب إج ا ا   اصن     .منها صلف ن،  ش ا  ااا  مثاين 

الرر   النقررا مررن ولقررا  ، شررااك ارقرر ا ااررا     ول ولقررن 2015 يلإلل/سرربتمح  17 و  -7
   جن ف.  عقد وال ك  سنتني حتش   م  لن التداحتري الق  ين اال ف ادين ووقإلن ان  ا ،   تثقد
، ارررردهب ارقرررر ا ااررررا  تق يرررر ه األول إىل ازمث ررررن 2015تشرررر ين األول/ كتررررإلحت   26 و  -8

 التررداحتريحت تترر    سررلبا  الرر   وا حلقررإلن ان  ررا   اسررتث اض  ترر لف مررن ي(، الررA/70/345الثامررن  
 الق  ين اال ف ادين.
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 30إىل  23مررن   الفرررتة امس ررن لرره إىل ال ررإلدا   اط يررنارراهب ارقرر ا ااررا  حترر ول زيررااة و  -9
ل رلطا  ال ررإلدا  ن ل ووجره الشرك (. A/HRC/33/48/Add.1 ا ظر   2015 إلفمح تشر ين الثراين/

يتضررمن  صررلف ا   واليترره. و  هنايررن زيااترره،  صرردا ارقرر ا ااررا  حت ا ررا     عمررال مشررااكتها علرر  
 .(1 األول ن هم وظاته وتإلص ات

مررررن آ رررر ين    ررررن  إىل، ا ضرررر  ارقرررر ا ااررررا  2015كررررا إل  األول/دي ررررمح   15  و  -10
ا   مرر  سررلثمبررا يرراع  مررن اعرررتاض سررفن اسررالن إىل ادنررد ف مررا يتثلررا  ووجهررإلااركلفررني حتإلاليررا  

انمرردادا  واارردما  األساسرر ن احلرردود حتررني   بررال وادنررد، ىلررا  د  إىل  قرر    علرر    ساسرر ن
كررررا إل    28  اد  وكإلمررررن ادنررررد و (. 29 الاررررفلن ،A/HRC/32/53للشررررثخت الن برررراا  ا ظرررر  

 .(2 2015األول/دي مح 
 ارقررر ا اارررا  اسرررار  إىل الررردول األعضرررا  جمرررددا  وجررره ، 2016شررربارب/فحاي   22  و  -11
 (3  اسرر     ررن عشرر  حتلرردا  و حلاررإلل علرر  مثلإلمررا  عررن التررداحتري الق رر ين اال ف اديررن. حتشرر   اطلبرره 

شرعحب ي رحب الردول يو  ،احلكإلمرا  الر  اد عرن شرك ه ارق ا اارا  ويث ب مثلإلما  مكتإلحتن. 
حتإلاليتره. وحتانعرافن إىل  االعرط ومتك نه من من  ج  األعضا  عل  تاويده حتارثلإلما  ارطلإلحتن 

دعإل ي رحب الردول إىل االار ارب ف  ه يرجملح وقإلن ان  ا ،   اا نحلفاظ عل  من  ج  او ذل ، 
طلخت اجمللرح   ا اااتره، حت رل النظر  عرن  كماو ن   ن محب ي حب انج ا ا  اااصن،    الثم  

 إىل إ شا  الإلاليا .     ديسع  التاإلي  ال
 ررر ل   عقرررد ن رررجا بفثال رررن ، شرررااك ارقررر ا اارررا    2016واي ا /يإل  ررره  21 و  -12

 اآل اا ال لب ن للتداحتري الق  ين اال ف ادين. حتش  الدواة الثا  ن والث  ني جمللح وقإلن ان  ا  

 متابعة التوصيات السابقة للمقرر الااا -ثالثاا  
تتثلرررا م وظرررا  وتإلصررر ا  عررردة اررردهب ارقررر ا اارررا  منررري تث  نررره تقرررااي   ترررإل  علررر   -13

 .(4 ان  ا  وازمث ن الثامنمبإلعإلو واليته إىل جملح وقإلن 
  شررا  سررع  م كررا  ارتثلقررن حتتإلصرر ن ال، وال سرر ما هتإلصرر ات ي ررحبكرر ا ارقرر ا ااررا  يو  -14
ي ررحب التررداحتري الق رر ين حيارر  ألمرر  ارتلرردة الثامررن لما ررن األعلرر  م ررتإل  جملررح األمررن  و  جمّمررحب

 رريا ال ررع  وينب رر  تثهررد   ((. 56، الفقرر ة A/HRC/70/345 ا ظرر  ارفثررإلل  ال رراايناال ف اديررن 
ينب رررر  دعررررإلة الرررردول و . وإتاوترررره للعمهررررإلالررررح علرررر  جرررراا ا  اجمل ارطبقررررن وال ررررا   للمثررررايريا  وفقرررر

__________ 

 .www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16824& LangID=Eا ظ   (1 
 .https://spdb.ohchr.org/hrdb/31st/India_28.12.15_(16.2015).pdfا ظ   (2 
تثررددة ار -حتإلل ف ررا  دولررن و البلرر ين، و  انسرر م ن(، -   ررإلال، وإيرر ا   يهإلايررن و  ،وإكررإلادوا ،اال رراد ال وسرر و رر   (3 

 ارك   .و الكإلي ، و  ،وكإلحتا ،وال إلدا  ،مهإلاين الث حت ن ال إلاينازازب  األسإلد، و و ، حت  اوسو  ،القإلم ا (

 .76و 72و 70و 68و 66و 64و 56، حتافن  اصن الفق ا  A/70/345؛ وA/HRC/30/45ا ظ   (4 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16824&%20LangID=E
https://spdb.ohchr.org/hrdb/31st/India_28.12.15_(16.2015).pdf
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 ال رااين ارفثرإللالتداحتري الق  ين اال ف اديرن حتلح اجمل   هط  إىل /ارادا ن سلارجممإلعن الدول   و
ىل منرررررإلذج سرررررع  إ ررررريه اآلل رررررن ميكرررررن    ت رررررتند مثررررر  . و تلررررر  الترررررداحتري تطرررررإلاحتو  ة منهرررررابرررررادا مب

علررر   ارتلررردة لألسرررللن التقل ديرررن، الررري  يتضرررمن حت ا رررا  عرررن عمل رررا   قررر  األسرررللن األمررر 
الث رررك ين  و ازاهترررا، فضررر   عرررن ارثلإلمرررا  الررر  تقررردمها الررردول األعضرررا  حتشررر   الارررث د الررردوا

 .(5 ان تاج الإلط  وال  اسا  ذا  الالن  ل من  اومشرتياهت

 التدابير القسرية االن راديةالمتضررة من االنتصاف المتاحة للدول ستل  -رابعاا  
 ميثاق اامم المتحدة بموجبستل االنتصاف المتاحة  -ألف 

مرن اآلل را  لت رإلين ارنازعرا  حترني الردول  ا  ( عردد33حيدد م ثان األم  ارتلدة  ارادة  -15
تررداحتري ا رر ين ا ف اديررن ترر    ا ف عرر  عل هررللرردول الرر   صررلنذا  ال رر ادة، والرر  اررد تكررإل  ذا  

علررر  متترررحب سررركاهنا وقرررإلن ان  رررا . ويشررراا إىل  ررريه اآلل رررا   يضرررا    إعررر   مبررراد  القرررا إل  
 ن  علر ير  يالدوا ارتثلقن حتالث اا  الإلدين والتثاو  حتني الدول وفقا  ر ثان األم  ارتلدة، الر

التلق ا  و  التفاوضط يا عن عادلن رنازعاهتا الدول ن مبك ة و ت إلين  إىل  ق ا   ت ث  الدول 
الت رررإلين القضرررار ن  و اللعرررإل  إىل الإلكررراال   و الرتت برررا   و التلكررر    و التإلف رررا  و الإلسررراطن  و 

 .(6 تاا اهانال م ن  و غري ا من الإلسار  ال لم ن ال  
 و بماالإلسار  ال لم ن   يهاالتفان عل  و ين بد ، من و ث ار، وحت نما تتمتحب الدول -16

ارنارإل  التااماهترا حتو رن   رن تفر  مرن واجبهرا    ف ،(7 لظر وا وطب ثرن منازعاهترا يكإل  مناسربا  
ضرررادة   احلررراال  الررر  تكرررإل  ف هرررا ارترررداحتري المشررر وع ن اللعرررإل  إىل  وال تررراالار ثررران.    عل هرررا

 .(8 مإلعحب ت اؤلارفاوعا  حتني الدول جااين 
النرااو إىل    ي رإلوا مرا حت رنه  مرن  طر اا  جملح األمن يدعإلار ثان عل      ين كما  -17
  ره ورإلز أل  عضرإل مرن علر  ((، و 2 33 اررادة إذا ا   عر واة لريل   ،حتالإلسرار  ال رلم ن ااو 

    ررااو  و مإلاررف مررن النررإلو إىل جملررح األمررن  و ازمث ررن الثامررن     ينبرره عضررا  األمرر  ارتلرردة 
مررن  50يشررري ارقرر ا ااررا  إىل   رره، وفقررا  للمررادة و ((. 1 35 ارررادة  34ادة ارشرراا إل رره   اررر

__________ 

 .7الهب، الفق ة  46/36ا ظ  ا اا ازمث ن الثامن  (5 
 ، ار فا.25/2625ا ظ  ا اا ازمث ن الثامن  (6 

(  منشررإلاا  OLA/COD/2394  دل رر  ت ررإلين ارنازعررا  حتررني الرردول حتالإلسررار  ال ررلم نا ظرر  علرر  سررب   ارثررال،  (7 
 .20و 19(، الفق تا  A.92.V.7األم  ارتلدة، اا  ارب حب 

تكررإل   نرراك واجررن للعررإل  إىل ال فاوعررا  و ررن   ررن، ار  منتخ طررن فن   رره نعنرردما تكررإل  الدولررن ار ررتهد   يرردع  (8 
تارررب  الترررداحتري ارضرررادة عررر واين وال شررر رب الضررر واة.   ررريه الترررداحتري مبإلجرررختي رررم  حتالتررراا ال ضرررادة، و الترررداحتري ار

 ,Y. Iwasawa and N. Iwatsukiا ظر   تثراو    ت رإلين النرااو و رن   رنن.الفن عنردما تر فل الدولرن ار رتهد   إال

“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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جررررراا ا  مرررررن ابررررر  تنف ررررري لواجهررررر     دولرررررن مشررررراك  ااتارررررادين  اصرررررن  ت عرررررن إذا ار ثررررران، 
تطب را  حتشر  ارنااشرا  ازاايرن  وتثترحمحب جملح األمرن. التشاوا دا احلا    ، ف  ارتلدة األم 
 رر لن مبإليل الرر  ميكررن وعررثها درريا ال رر ض ذا  صررلن إىل وررد مررا  يضررا  وآل ررا  التثرر 50 ارررادة

 .(9 ق  ين اال ف اديناللتداحتري لالتثإليل عن اآل اا ال لب ن 

 تسوية المنازعات في المعاهداتالتنود المحددة لستل االنتصاف المتاحة بموجب  -باء 
 محكمة العدل الدولية -1 

لنظرر    لاحملكمررن  اللعررإل  إىل مكن فررا تاررا  مررادوج. حتحمكمررن الثرردل الدول ررن  تتمتررحب -18
 كرررر  مررررن ا تااصررررهاىلااسررررن  سرررر ان ار ررررار  القا إل  ررررن ارتثلقررررن حتالتررررداحتري الق رررر ين اال ف اديررررن   

 االستشاا . وا تااصهاالقضار  

 القضار  تاا  اال  
عرتفرررر  اررررد االرررردول ارثن ررررن  إال إذا كا رررر الرررردول    ارنازعررررا  حتررررنيحملكمررررن ال تنظرررر  ا -19

 إال إذا مرراهب احملكمررن دعررإل  مقامررن    ط فررا   مررادولررن    تكررإل  ، ال ميكررن وحتالترراا. هاحتا تااصرر
فن حتررني الرردول  وتنررداج ارنازعررا  .(10 وافقرر  علرر  ذلرر  يتثلررا ف مررا ار ررتهدةفن والرردول ار ررتهد 

والر  تفهر  لمنازعرا  القا إل  رن الدول رن، لإلاسرحب التث يرف التطب ا التداحتري الق  ين اال ف ادين    حت
اراررا    القا إل  رن  و تثررااض   اآلاا   و ، مرا اا إل  ررن  و واارحب م ر لنن رر ا ورإلل  ا هنرعلر  

 مراهب حمكمرن الثردل     ال  دا احلا      ت فرحب دعراو دول فقط ال ومبا    .(11 حتني شتخانين
واألشررررتخا  الدول ررررن والك ا ررررا  األ رررر   لمنظمررررا  فرررر  حيررررا ل ،(12 و   متثرررر   مامهرررراالدول ررررن 
ثرررتا  ررا ارالإلعررحب القررا إلين للرردول غررري و نرراك جرردل وررإلل و   مرراهب احملكمررن. اافررحب دعررالثرراديني 

ذا   ار ر لناد تكإل   يه و  .(13 احملكمن ماهب  ف ما يتثلا حت فحب الدعاو  األم  الإلااحبك ا ا    و
 .للعاا ا  مث ننحت  ظمن صلن 

__________ 

الرر   وصرر  ف هررا األمررني الثرراهب  41، الفقرر ة A/47/277-S/24111مررن ار ثرران، ا ظرر   50ف مررا يتثلررا حتتطب ررا ارررادة  (9 
ارال رن وغري را مرن عناصر  منظإلمرن األمر  ارتلردة، حت   ياإلغ جملرح األمرن جممإلعرن مرن الترداحتري تشرم  ار س را  

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.

 .R. Mackenzie and others, The Manual on International Courts and Tribunals, 2nd edا ظر   (10 

(Oxford, Oxford University Press, 2010), p. 14. 
امت رازا  ماف ومرات ح ]اضر ن    حمكمرن الثردل الردوا الدارمرن يا  إل التث يف التقل د  للنااو القرا إلين الري  وعرثته  (11 

 The Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Great،  ال إل را  عرد ارملكرن ارتلردة(    فل رطني

Britain), Judgment of 30 August 1924, P.C.I.J. Series. A, No. 2, p. 11. 
 (.1 34ا ظ  النظاهب األساس  حملكمن الثدل الدول ن، ارادة  (12 

 Sean D. Murply, “International judicial bodies forف مررا  رر   رريه ار رر لن، ا ظرر  علرر  سررب   ارثررال  (13 

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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الدولررن ار ررتهدةفن فن عررد دولررن ار ررتهد  حمرر   ررااو ت فثهررا الا تاررا  احملكمررن   اضرر ن و  -20
ف عر ن و ر  اتفان  ا  حتني الردول ارثن رن  إىل  و  النااعا ت إلين حتند لىل إإما  ي تندميكن    
ار رررررتهدةفن (  و ميكرررررن    ينرررررتا عرررررن اعررررررتاا الدولرررررن حترررررازاا ا  ف مرررررا يتثلرررررا ا  م ررررربقم رررررتبثدة 

ومررررن األمثلررررن علرررر  ارثا رررردا  الرررر  يرررراع   هنررررا تررررن  علرررر  انلاامرررر  للملكمررررن.  اال تاررررا حت
ق ر ين اال ف اديرن اللترداحتري اعرد تطب را ار فإلعرن     ظ  الردعاو ا تاا  حمكمن الثدل الدول ن 

زررر   إل هرررا   الرر   (14 1955 لثررراهب األم يك ررنمثا رردة الارررداان حتررني إيررر ا  والإلاليررا  ارتلررردة 
 .(15 اض ن مناا  النفط ناامن دعإل  اضار ن   انس م ن إي ا يهإلاين ال احتا 
الفا    ارنازعا  عند تطبا ف هنا من النظاهب األساس  للملكمن،  38ووفقا  للمادة  -21

فضرر   عررن  ومبرراد  القررا إل  الثامررن ن ار ع ررنالدول رروالثررادا  االتفاا ررا  الدول ررن  الرر  تقرردهب إل هررا
وحتالتراا ورإلز    تطبرا من خمتلف األم .  وكاهب احملاك  وميا خت كباا ار لفني   القا إل  الثاهب 

وقإلن ان  ا  ال  ارد تكرإل   ، مثايرياال ف ادين التداحتري الق  ينحتش   مث نن  اض نحملكمن عل  ا
 .(16   تق يررر  سرررراحتا للمقررر ا ااررررا  حت وررراز  شرررري إىل ذلرررر ، كمرررا ازرررراا ا  تق ررر  حتذا  صرررلن 
  جا رخت الدولرن اردع رن  اضرايا اسرتند  ف هراالدول رن الثردل كمرن ال إلاحتا القضرار ن حملوتتضمن 

 .(17 ثايري وقإلن ان  ا راال تهاك اراعإلهب من اب  الدولن اردع  عل ها إىل  ادعا اهتامن 
االاتارررادين مبإلجرررخت ازررراا ا  مشررر وع ن   وارررد  ظررر   حمكمرررن الثررردل الدول رررن حتالفثررر   -22

مشرر وع ن  عمررال منهررا يلررن  مررإلا    تبرر     فبثررد    ط لررخت إىل احملكمررنالقررا إل  الرردوا الثرراهب. 
احملكمرن   شراا  ،الإلاليرا  ارتلردة األم يك رن عرد   كراااغإلا مااسرتهانالض ط االاتااد ن ال  

،   ظرر  مناسرربا  ترر اه  ألمررد  طررإلل ىلررا مث نررنع اررا  جتاايررن  ل  رر  ملامررن مبإلاصررلن   نالدولررن إىل 
إىل    و ين ف ض تداحتري تق د ذل  ويشري  .(18 نآ    و التااهب اا إلين حمددتثا د  التااهب غ اب 
__________ 

 Treaty ، مثا دة الاداان والث اا  االاتاادين واحلقإلن القنال ن حتني الإلاليا  ارتلدة األم يك ن وإير ا ]ا ظ   (14 

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

Iran, 15 August 1955, 284 U.N.T.S. 93.   يهإلايرن إير ا  انسر م ن  اامر  ، 2016واي ا /يإل  ره  14و
واررإلو ا تهاكررا  رثا رردة الاررداان ف هررا دعررإل   مرراهب حمكمررن الثرردل الدول ررن عررد الإلاليررا  ارتلرردة األم يك ررن، ترراع  

 .ي اينانك ا ا  إي ا  ن، مبا   ذل  البن  ار كا    م تهدفنف ما يتثلا حتالتداحتري ال  اهيهتا الإلاليا  ارتلدة 
 Oil Platforms (Islamicمنارا  الرنفط  يهإلايرن إير ا  انسر م ن عرد الإلاليرا  ارتلردة األم يك رن( ، ]ا ظر   (15 

Republic of Iran v. United States of America), Judgments, I.C.J. Reports 2003, p. 161. 
 .A/70/345ا ظ   (16 
 :Bruno Simma, “Human rights before the International Court of Justiceا ظر  علر  سرب   ارثرال  (17 

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 

University Press, 2013),  pp. 577-603. 
  األ شرررررطن الث رررررك ين وشررررربه الث رررررك ين     كررررراااغإلا وعرررررد ا    كررررراااغإلا عرررررد الإلاليرررررا  ارتلررررردة األم يك رررررن(] (18 

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/19/33  14و 13، الفق تا. 
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ا تهراك  ف هرا  ريه الترداحتري علر نطرإل  تاحلاال  ال  ال  يقتا  عل فن التعااة محب الدولن ار تهد  
الق رر ين  حتشرر   التررداحتريلبرر    ا بررريا  جمرراال  كللملكمررن ذلرر  يرررتك و القارمررن. التثا ديررن اللتااماهتررا 
تإلافقهررا مبإلجررخت القررا إل  الرردوا الثرراهب، ومررد   عرردهب مشرر وع تها  و ومررد  مشرر وع تها، اال ف اديررن

القا إل  ن لق ااا  ازمث رن واال ثكاسا  وقإلن ان  ا ، مبا   ذل  تق    األمه ن من عدمه محب 
 الق  ين اال ف ادين.لعإل  إىل التداحتري الدين ارتك اة ال  تالثامن 
تلقرا مرن ت ميكرن   هضرحب لترداحتري ا ر ين ا ف اديرن الر     الردول حت  ارق ا ااا  ييكّ و  -23

تررإلف   رريه ارثا رردا   وميكررن   . ار ررتهدةفنوجررإلد مثا رردا  سررااين ارفثررإلل مررحب الدولررن  الرردول( 
 ،تطب را ارثا ردةال تاا  حمكمن الثدل الدول ن   والن ودوث  ااو حتشر   تف رري  و   ساسا  

ا تهاكررا   الرر  ت ررف  عررنالتررداحتري الق رر ين اال ف اديررن   قررا إلين اللطثررن تترر   اوحتالترراا ميكررن    
قإلاعررد ذا  اللقررا إل  الرردوا الثرر    و ل و ل لتاامررا  ارناررإل  عل هررا   ارثا رردة ذا  الاررلن 

 اآلم ة.القإلاعد تنداج   إطاا الالن وقإلن ان  ا ، مبا   ذل  تل  ال  

 اال تاا  االستشاا   
حتش    ين م  لن اا إل  ن حتنا  عل  طلرخت  يرن فتإل  حمكمن الثدل الدول ن وإلز    تادا  -24

 .(19 للم ثرانا  وفقريقردهب الطلرخت  و  ،م ثان األم  ارتلدة تقدمي  يا الطلخت إلله   ئن  و جهاز 
ازمث ررن وررإلز    تطلررخت  ، ثررانارمررن  96رررادة عمرر   حتا هو   رريا الارردد، جترردا انشررااة إىل   رر

 ين م  لن اا إل  ن. و  احلاال  فتإل    الثامن  و جملح األمن إىل حمكمن الثدل الدول ن إصداا 
تررردعإل احملكمرررن الررردول و  و مررردع  عل ررره.  ال يإلجرررد مررردع و  ا  الررردول  ط افرررال تكرررإل  االستشرررااين، 

  ررنالقا إل   ديررد ار رر لن  ار ررار (  تقرردمي مثلإلمررا  ر رراعدة احملكمررن إىل ارنظمرا  الدول ررن   و
 .مإلعحب اا ا

كرإل  درا وارد ت مه رن عمل رن كبررية فر   درا حملكمن غري ملامن، فتاو  اوعل  ال غ  من     -25
 ،األم    وااحبو آ اا حتث دة ارد . 
علررر  التف رررري الثررراهب للقرررا إل  ت  ري رررا ستشرررااين تنبرررحب مرررن االإلظ فرررن ال مه رررن فررر    
مباشرر ة  ارترر   ةث نررن  و الك ا ررا  اردول الررللمعتمررحب الرردوا ولرر ح جملرر د حتالن رربن الرردوا 

ررر ،حملكمررن، إذا مرررا  فررري  حتشررك  صرررل  فررر   فتررراو  ا، وحتالترراا.      فررر دحترر ه ال تإلج 
 .(20 ماا  اجملتمحب الدوا حت س هالك ا  الطالخت فل خت، ولكنها اد هدهب 

__________ 

 Mahasen M. Aljaghoub, The Advisoryف ما  ر  الإلظ فرن االستشرااين حملكمرن الثردل الدول رن عمإلمرا ، ا ظر   (19 

Function of the International Court of Justice, 1946-2005 (Berlin/New York, Springer, 2006) ؛
-Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court, 1920-2005, 4th ed. Vols. Iو

IV (Boston, Massachusetts, Nijhoff Publishers, 2006). 
 .5ار جحب  ف ه، الافلن  (20 
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   تقردهب إىل    إىل النظر دعإل ارقر ا اارا  الردول األعضرا  ارثن رن يرو   يا الاردد،  -26
الترداحتري الق ر ين اال ف اديرن،   و عردهب مشر وع ن ا  للفتإل  حتش   مشر وع نحمكمن الثدل الدول ن طلب

 رريه الفتررإل     . ومررن شرر   ان  ررا  ثرايري وقررإلنر عرردهب امتثادررازاويررن امتثادررا  و  مررن و اإلصرا  
  زمث ن الثامن ك  تب  الو   ادة القا إل . حتبرية للمعتمحب الدوا وللنهإلض  مه ن كذا  كإل  ت

 مشرر وع ن  و عرردهب مشرر وع نوررإلل لللاررإلل علرر  فتررإل  تقرردمي طلررخت إىل حمكمررن الثرردل الدول ررن 
 .(21 ا  كاف يبدو   لألصإلا  غلب ن حت  طن ي ثتمد حتا  ا اا ف   التداحتري الق  ين اال ف ادين، 

ه حتتقرردمي لررغرري مرر ذو     جملرح وقررإلن ان  ررا  عرن اسررت اره مررن ارقرر ا ااررا   ويثر ب -27
ه ئررن ف ع ررن ك    م كرراهمررن حمكمررن الثرردل الدول ررن علرر  الرر غ  مررن طلبررا  لللاررإلل علرر  فترراو  

إلكررراال  ارتتخاارررن اللثررردد مرررن انذ  يرررحا ذلررر . وارررد  عطررر   ررريا  (22 تاحتثرررن للعمث رررن الثامرررن
 .(23 ا   ذل  اجمللح االاتااد  واالجتماع لألم  ارتلدة، مبالتاحتثن واألجهاة ال ر   ن 

 المشترك بين الدولالتحكيم  -2 
عرررردد مررررن ارثا رررردا  الثنار ررررن وارتثررررددة يررررن  حتانعررررافن إىل حمكمررررن الثرررردل الدول ررررن،  -28

كمرررن  كررر   دول رررن   وررراال  النرررااو حترررني األطررر اا   حمل اال تارررا  انلاامررر األطررر اا علررر  
،    ررريه ت رررإلين ارنازعرررا حتنرررإلد  اسرررتتخداهب ميكرررنو . هرررا و تطب ق  االاررركإلك ف مرررا يتثلرررا حتتف رررري 

، ل فررحب دعرراو  حتررني الرردول علرر   سرراس التررداحتري الق رر ين اال ف اديررن الرر  اررد تنتهرر  مث نررن ورراال 
 .(24 النظ ا د حتثل  وكاهب ارثا دة 

 منظمة التجارة العالمية في آلية تسوية المنازعات  -3 
دولررن التررداحتري الق رر ين اال ف اديررن ارف وعررن مررن ابرر  اررد يرردع    رره يرتتررخت علرر  حتقرردا مررا  -29

ا تهاكرررا  ل لتاامرررا  ارنارررإل   مرررنمنظمرررن التعرررااة الثار رررن عرررد دولرررن عضرررإل   ررر   عضرررإل   

__________ 

( مرن م ثران 2 18اررادة الرإلااد   ثى الفترإل  يثترح مرن نار رار  ادامرنن حترارا إذا كرا  طلرخت إ  الت اؤل ارتثلا مبر (21 
و  رر  حتررالنف ،    رره اررد و التاررإلي ، يبرردو   ازمث ررن الثامررن   عضررا   غلب ررن  لثرر حيترراج إىل  وحتالترراااألمرر  ارتلرردة، 

نصررداا فتررإل  إىل حمكمررن الثرردل الدول ررن ارقدمررن    عقرراب الطلبررا   الرر  مل ت ثرر  جرردال   نا يتضرر  مررن ارمااسرركمرر
 إعرر   اسررتق ل كإلسررإلفإلوحتشرر   تإلافررا جررداا   األاض الفل ررط ن ن احملتلررن الناشررئن عررن تشرر  د القا إل  ررن  اآل ررااحتشرر   

 Jochen Frowein and Karin Oellers-Frahm, “Article 65”,   Theلقرا إل  الردوا. ا ظر  مرن جا رخت واورد مرحب ا

Statute of the International Court of Justice: A commentary, Andreas Zimmermann and others, eds. 

(Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 1614. 
 .60/251ا ظ  ا اا ازمث ن الثامن  (22 
 (.1-د  89ا ظ  ا اا ازمث ن الثامن  (23 

 7ا ظ  عل  سب   ارثرال ارثا ردة حترني يهإلايرن  را  را اال اديرن ويهإلايرن ال رإلدا  ف مرا يتثلرا حتتشرع حب االسرتثمااا ،  (24 
    ، وارتاون عل  ان رت     الثنإلا  التاا:11، ارادة 1963شبارب/فحاي  

http://investmentpolicyhubunctad.org/Download/TreatyFile/1420. 
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 ريه ت رإلين ارنازعرا      ئرن مرا إذا كرا  اللعرإل  إىل ينش  ت راؤل عنظمن، ارعل ها   اتفااا  
 .(25 دول ن ا  اتإلاجه جا  لدولن عضإل ف ها ا    اا  ميث نظمن ار

خمتلرف مرحب تنراال ت ارثن رن   الترداحتري ارتض اة الدولن  الدول( وحتالطبحب، ينب      تثب   -30
الر     حتثرل األسرباب االعتقراد اد يكإل  من ارثقرإلل و  وكاهب اتفااا  منظمن التعااة الثار ن. 

 يضرا  ستكإل  التداحتري الق  ين اال ف ادين غري اا إل  ن مبإلجخت القا إل  الدوا الثاهب تدعإل إىل اعتباا 
تفرررا   مرررن  2-3اررررادة وترررن  ارنازعرررا    منظمرررن التعرررااة الثار رررن.  مإلعرررحب  ظررر  ف يرررا ت رررإلين
علر      ظراهب ت رإلين  ت رإلين ارنازعرا ارنظمن لالقإلاعد وانج ا ا  حتش   منظمن التعااة الثار ن 

األعضرررا  مبإلجرررخت االتفاارررا   والتاامرررا نظمرررن يثمررر  علررر  احلفررراظ علررر  وقرررإلن ارزعرررا    ارنا
تف رررري القرررا إل  الث ف رررن لقإلاعرررد للاالتفاارررا  وفقرررا  تلررر  األوكررراهب القارمرررن    تإلعررر  ارشرررمإللن و 

اضر ن نظمن التعرااة الثار رن،    شاا    ئن االستئناا التاحتثن ر، 1996الدوا الثاهب. و  عاهب 
نال ينب ررر  اررر ا ة االتفررران الثررراهب حتشررر   التث يفرررا  ازم ك رررن  ه  رررإىل  ،البنررراين - يرررا  ارتلررردةالإلال

احملتمررررر  وف مررررا يتثلرررررا حتاالوتعررررراج  .(26 ن القرررررا إل  الررررردوا الثررررراهبن ل ل رررررن عرررروالتعررررااة   عالرررررن 
 االسررتثنا ا  األمن ررن  مثرر  تلرر  ارناررإل  عل هررا   ارررادة احلاديررن والثشرر ين مررن االتفرران الثرراهبحت

، ازراا ا  فر ضالر  تالردول مرن جا رخت كإلس لن للدفاو  (27 حتش   التث يفا  ازم ك ن والتعااة(
 حتشررررر  لمررررادة احلاديرررررن والثشرررر ين مررررن االتفرررران الثرررراهب لجترررردا انشررررااة إىل    التررررااي  التشرررر يث  

 احلك  مرن إجر ا ا  ت رإلين عدهب وجإلد اجتاه الستبثاد  ياشري إىل يالتث يفا  ازم ك ن والتعااة 
  ررررنسررررتثنا ا  األمناالحترررر    الرررر  تف ررررداحلعررررن ذلرررر  يثرررراز و  .(28 ارنازعررررا    منظمررررن التعررررااة الثار ررررن

__________ 

، إىل   رراا افررحب دعررإل   مرراهب   ئررن 2012عضررإل   منظمررن التعررااة الثار ررن منرري عرراهب  ررإل اال رراد ال وسرر ، و  شرراا  (25 
واويب والإلاليرررا  ارتلررردة اال ررراد األ ازررراا ا  الررر  ف عرررها للطثرررن  ت رررإلين ارنازعرررا    منظمرررن التعرررااة الثار رررن 

ا   سررباحت ازرراا ا  تررإلف    ازإللررن األ رررية مررن ، يإلل كرراي ف وزيرر  التنم ررن االاتاررادين ال وسرر ،  لك رر  وذكرر عررده. 
 Russia Today, “Russia to appeal against: ا ظر  سر طثنإل  ف هرا مراهب منظمرن التعرااة الثار رن، و هنر  للطثرن 

US, EU sanctions to WTO” (12 September 2014) ، :مترررال علررر  ان رت ررر    الثنرررإلا  التررراا
http://rt.com/business/187432-wto-russia-sanctions-ulyukaev/ .  و يضرراE. 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. 
 World،    ئرن االسرتئنااتق ير   مثرايري البنراين ارثردل والتقل رد ، -الإلاليرا  ارتلردة ]منظمرن التعرااة الثار رن،  (26 

Trade Organization, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, 

Report of the Appellate Body, 29 April 1996 (WT/DS2/AB/R), p. 17. . 
عرن ط يرا االتفران الثراهب حتشر   التث يفرا  ازم ك رن والتعرااة  مبإلجرختتعا   التااماتره حتا م ط الت م   يه ارادة  (27 

مرحب انشرااة إىل وراال  خمتلفرن، مبرا   ذلر  ن   ،حلمايرن ماراحله األمن رن األساسر نن ناهاذ    إج ا  ير اه عر وايا  
حتالتااماترره مبإلجررخت م ثرران األمرر  ارتلرردة سررث ا  إىل الإلفررا  و ن وارر  احلرر ب  و الطررإلاا  األ رر     الث اررا  الدول ررنن

قرر ااا  جملررح األمررن حتاالمتثررال لحلفررا ال رر هب واألمررن الرردول نين. ويشررري  رريا احلكرر  األ ررري حتإلعررإلل إىل االلتررااهب 
 اال ف ادين. ط  التداحتري الق  ين يالفا  ال احتحب من م ثان األم  ارتلدة، وعل   يا النلإل، ال  مبإلجخت

 M. J. Hahn, “Vital interests and the law of GATT: an analysis of GATT’s securityا ظر   (28 

exception”, Michigan Journal of International Law, vol. 12 (1991), pp. 556-567. 

http://rt.com/business/187432-wto-russia-sanctions-ulyukaev/
http://rt.com/business/187432-wto-russia-sanctions-ulyukaev/


A/HRC/33/48 

11 GE.16-13299 

ت ررإلين ارنازعررا    ئررن      شررري  يضررا  إىلصررلن،   علرر  صررث د ذو  .(29 الرريايكبنررد للتق رر    تإلعررحب مل
 .(30 ان  ا قإلن تتثلا ووعا تنظ     ااو ينطإل  عل       منظمن التعااة الثار ن ميكن 

التدابير القسررية المتضررين بستل االنتصاف المتاحة لألفراد والكيانات  -خامساا  
 االن رادية

 ستل االنتصاف المحلية -ألف 
لتررداحتري ا رر ين ا ف اديررن مررن م اجثررن  نياااعررثالك ا ررا  األفرر اد  و إ  إمكا  ررن اسررتفادة  -31

  ارقررراهب األول علرر  البلرررد  للرردول( ار رررتهدةفن تثتمررد اضررار ن فثالرررن  مرراهب احملررراك  احملل ررن للدولرررن 
احملررراك  احملل رررن سرررب     مترررن  . ويبررردو   ررره مرررن غرررري ارررر ج    مثظررر  الإلاليرررا  القضرررار ن ارثررر 

احملرراك    ظرر ا  أل ألفرر اد  و الك ا ررا ، مررن ا مررن التررداحتري الق رر ين اال ف اديررنللمتضرر اين ا تارراا 
 يضرا  جتردا انشرااة و . ازراا ا لقر ااا  ال  اسر ن الكامنرن واا  إزا  ا ار اعراةمرن  كبرريا    اداا  تبد  

  ي ررررحب  اررررا  اال رررراد ن  و الإلطن رررر ناحملل ررررتلترررراهب احملرررراك  إىل   رررره وفقررررا  لقررررا إل  اال رررراد األواويب، 
   اد.لتطب ا التداحتري التق  دين حتاألواويب 

األمر  ارنفرية زراا ا  حتري الإلطن رن تردا  الالطثرن ف ها مت ومحب ذل ، كا    ناك اضايا  -32
ومن  .(31 الشمال ن آي لندا  ارملكن ارتلدة لحيطا  ا الثظم  و  مث   ارتلدة  ماهب احملاك  احملل ن، 

اضر ن  ويشراا إىل     نراك. ارردعني ارد وار  علر  تثإليضرا غري الإلاع  مرا إذا كرا     مرن 
 وافرحب الردعإل  مراهب حمكمرن الثردل الثل را الحيطا  رن.  وال را  حتازاا ا  ا رد النظر  م تبطن تثإليضا  

لمملكرررررن ارتلررررردة   لاحملكمرررررن الثل رررررا  وكمررررر إيررررر اين(، حتثرررررد    و رررررإل ماررررر ا  ملررررر  حتنررررر  
فرر ض ا ررإلد مال ررن علرر  حت 2009عرراهب الاررادا   وكإلمررن ارملكررن ارتلرردة  ارر اا   حترر 2013 عرراهب

 غري اا إلين. إل ا اا البن    ارملكن ارتلدة 

 هيئات حقوق اإلنسان -باء 
   ت رررم  ميكرررن   نررراك عررردد مرررن آل رررا  ارثا ررردا    إطررراا منظإلمرررن األمررر  ارتلررردة -33

ومررن ارفررررتض     .(32 ا تهاكررا  وقررإلن ان  ررا  اسررتنادا  إىلدعرراو  عررد الرردول حت فررحب لألفرر اد 
__________ 

 Mitsuo Matsushita and others, The World Trade Organization: Law, Practice and Policyا ظر   (29 

(Oxford, Oxford University Press, 2006), p. 597. 
 G.Marceau, “WTO dispute settlement and human rights”, European Journal ا ظر  علر  سرب   ارثرال (30 

of International Law, vol. 13 (2002), pp. 753-814. 
 The Queen on The Application of Aguy Georgias v. Secretary of State forاض نا ظ  عل  سب   ارثال  (31 

The Home Department [2008] EWHC 1599 ،  كررا  اررد   -و ررث ارراهب  وررد  عضررا  وكإلمررن زمبرراحتإل
الرري  جرردد التررداحتري التق  ديررن عررد  CFSP/2007/235لمعلررح ارإلوررد لارإلاررف  عل رره وظرر  لل ررف  مبإلجررخت ف رر ةض

 حت فحب دعإل  نج ا  م اجثن اضار ن، وافضتها احملكمن الثل ا. -زمباحتإل  

 .E/CN.4/2005/WG.23/2ا ظ   (32 
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 اااصرن  ر  حت ربختإلعحب األشتخا  اليين ا تهك  وقإلن ان  را  تتا  حت حتثل  يه اآلل ا 
  ، تكررإل  متررإلف ةال وررخت الت ك ررد علرر      رريه اآلل ررا  اررد ولكررن حتري الق رر ين اال ف اديررن. الترردا

علررررر   مل تاررررردنق ررررر ين اال ف اديرررررن الترررررداحتري الفررررر ض الررررر  تحتثرررررل الررررردول أل   مث نرررررن، وررررراال 
 ارثا دا   و الحوتإلكإلال  ذا  الالن.

جررر ا  فررر ض الترررداحتري تضررر ا مترررتثه  وقرررإلن ان  رررا  وميكرررن افررررتاض    األفررر اد الررريين  -34
ارثن ررن لعنررن ال ار ررتهدةفن إىلشرركاو  عررد الدولررن  الرردول(     يقرردمإلاالق رر ين اال ف اديررن ميكررن 

طاررا  ،قإلن ان  را   و اللعنرن ارثن رن حتراحلقإلن االاتارادين واالجتماع رن والثقاف رن، علر  الترإلااو
ورإلز و . ن(اال ت ااير الحوتإلكرإلال   علر  الحوتإلكرإلل اال ت راا  الدول( ار رتهدةفن الدولن صدا  

ترراع  واررإلو ا تهاكررا  أل  مررن احلقررإلن ارناررإل  الرر    الب غررا  الف ديررن     تنظرر لكرر  زنررن 
ا تهررراك  ارتضررر اة دعررراو  تررردع  ف هرررااألطررر اا ميكرررن    ت فرررحب ، و كرررياعل هرررا   الثهرررد ارثررر . 

اارررا  حتررراحلقإلن االاتارررادين مرررن الثهرررد الررردوا  11اررررادة حت، علررر  سرررب   ارثرررال، عمررر    اوقإلاهررر
واالجتماع ررن والثقاف ررن، الرر   مرر  احلررا   م ررتإل  مث شرر  الرررا، مبررا   ذلرر  ال رريا  وارلرربح 

 .(33 من  فح الثهد، ال   م  احلا   الالن 12وار كن وال عاين الطب ن، وارادة 
وارإلو ف هرا اع  ي ع ه  نتني اريكإلاتنياللع إىلشكإل      يقدهبأل  شتخ  وحت نما ميكن  -35

الثهررردين ارللقرررن حت ناال ت اايررر  الحوتإلكرررإلال فررر  ، ارثررر  ا تهاكررا  لللقرررإلن احملم رررن مبإلجرررخت الثهرررد
    تهرراك  ووررخت اال رر ولن عررن ارلدولررن يكررإل  مقرردمإل الررب غ  رر  الإلاليررن القضررار ن ل   تتطلررخت 
غرري الإلاعر  مرا إذا   (. ومرنكريل   صدا  عل  الثهد ارث  وحت وتإلكإلله اال ت راا  ادالدولن  تكإل 

 .(34 ودود اا   ااج حمم وقا  كا   يا الش رب مينحب تقدمي حت غ عد دولن ا تهك  
مبإلجررررخت الحوتإلكررررإلل انال م ررررن حلرررردود اتطب ررررا  ررررااج  ال ي  ررررتبثد الينب رررر  ومررررحب ذلرررر ،  -36

  و  .(35 اال ت ررراا  ارللرررا حتالثهرررد الررردوا اارررا  حتررراحلقإلن االاتارررادين واالجتماع رررن والثقاف رررن
التااماهتررا مبإلجررخت الثهررد عنرردما تتارر ا  ررااج  ااعرر ها. الإلفررا  حتلرردول اررد يكررإل  علرر  االإلااررحب، 

قرإلن ان  را  وحمكمرن ارثن رن ولعنرن الله ئا  الدول ن وانال م ن، مثر  وتشري ال إلاحتا القضار ن ل
م ررا لن لل هضرحبإىل    احلكإلمرا  ميكرن     ،الثردل الدول رن واحملكمرن األواوحت رن حلقرإلن ان  را 

 .(36 احلقإلن األساس ن لألشتخا  اليين يث شإل   ااج ودود ا ا تهك إذا 
__________ 

 .44إىل  34، الفق ا  A/HRC/70/345ا ظ   (33 
 Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, “The Optional Protocolا ظر   (34 

to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, In-Brief No. 2 (Geneva, July 

2013), p. 12.  :متال عل  مإلاحب ان رت   التاا  
www.geneva-academy.ch/docs/publications/The%20optional%20protocol%20In%20brief%202.pdf. 

 C. Courtis and M. Sepúlveda, “Are extraterritorial obligations reviewable under the Optionalا ظر   (35 

Protocol to the ICESCR?”, Nordic Journal of Human Rights, vol. 27, No. 1 (2009)؛ وF. 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). 
 .Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, In-Brief No. 2, pp. 12-13ا ظ   (36 
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  وعرل ( حتش   احلرا   ار راه، علر  سرب   ارثرال، 2002 15  تثل قها الثاهب اا  و  -37
مرن آ ر  ا  حتلرد  ال  ر هباحلقإلن االاتارادين واالجتماع رن والثقاف رن    الدولرن ينب ر  ارثن رن حترلعنن ال

(. و شرراا  اللعنررن 31 الفقرر ة  ار رراهألشررتخا  اااعررثني لإلاليترره   اعمررال وررا القررداة علرر  إ
إىل    الإلاليررررن القضررررار ن  يضررررا    م وظاهتررررا ااتام ررررن علرررر  التقررررااي  الدوايررررن للرررردول األطرررر اا 

 وميكررنا . شتخارر  و ا   و وظ ف ررا  ج  اف ررا  الدولررن الطرر ا ا تااصرر متررااس عل رره   إالرر    تتضررمن
ارناررإل  عل هررا   الثهررد،  ه وقررإلاا تهكرر  مررن األفرر اد الرريين  حت غررا للعنررن  يضررا  ا   تقبرر  

 .(37 عن ذل    ولنارواليين يث شإل   ااج إال   الدولن الط ا ال  ياعمإل   هنا 
قرررررررإلن ان  رررررررا ،   تثل قهرررررررا الثررررررراهب ارثن رررررررن ولعنرررررررن ت كرررررررد الوعررررررر وة علررررررر  ذلررررررر ،  -38
قررا إلين الثرراهب ارفرر وض علرر  الرردول األطرر اا   الثهررد، ( حتشرر   طب ثررن االلتررااهب ال2004 31 اار 
الترررااهب جتررراه كررر  دولرررن طررر ا   ررر   حتالإلفرررا  حتتثهرررداهتا نكررر  دولرررن طررر ا    ررريا الثهرررد علررر      

اعتبررراا    ا تهررراك  يرررن دولرررن طررر ا لللقرررإلن ارنارررإل  عل هرررا   عرررن ط يرررا مبقتضررر  ارثا ررردةن، 
 هكرن ناالمتثرال اللتااماهترا مبإلجرخت الثهردن.ارنت ا مناشدة ازهر الدول األ   تطلخت من يالثهد 

   االمتثرال ل لتاامرا  ارنارإل  عل هرا   الثهرد مطلرإلب افرتاض س كإل  من ارثقإلل وحتالتاا، 
 .(38 ق  ين اال ف ادينالتداحتري الف ما يتثلا حتتنف ي 

ارقدمرن شركاو  ال    ارثقإلل     فرتض   والن التداحتري الق  ين اال ف ادين وحتالتاا من -39
الرررردول  و  فرررر اد مررررن اعايررررا  اعتبرررراايإل  فثهررررا  شررررتخا  يالرررر  ار ررررتهدةفن و عررررد الدولررررن  الرررردول( 

فن   اد تكإل  مقبإللن. ها و ارق مني ف ار تهد 
وينب ر   .(39 إلافقته  ااط رنمبرشركاو    احترن عرن األفر اد تقردمي ألطر اا  الثرن كما ورإلز  -40
لك ف رن  الإل رارا الداعمرن، وشر وا  للإلارارحب مرحب  شرام    ا  زمن ر شركإل  امس رن ت ل ر      تضمن ت   

 .نارطلإلحت سب  اال تااالشك   وم ش ا   ،وكاهب حمددة من الثهد ارث الإلاارحب أل ا تهاك تل 

__________ 

 ار جحب  ف ه. (37 

تف رررر     ه ينب رررر    ررررحتقررررإلن ان  ررررا  ارثن ررررن ولعنررررن ف هررررا ال، الرررر   وصرررر  CCPR/C/USA/CO/4الإل  قررررن ا ظرررر   (38 
للمثرى الثراد  الري   الإلاليا  ارتلدة األم يك ن الثهد الدوا ااا  حتاحلقإلن ارد  رن وال  اسر ن و رن   رن، وفقرا  

وغ عرره، و    وقررن، و  عررإل  مإلعررإلعه المااسررن ار، مبررا   ذلرر  الرري  ترر د ف رره  رر انال  وررخت إسررناده لثباااترره 
كمررا  شررري إل رره     ظرر وا مث نررن  الثهررد  ررااج انالرر   تطب ررا مررن  جرر  انارر اا حتالقررا إلين ا مإلافهررتث ررد النظرر    

فرر وض علرر  الرردول ( حتشرر   طب ثررن االلتررااهب القررا إلين الثرراهب ار2004 31تثل ررا اللعنررن الثرراهب اارر  مإلاعررحب مررن حت نهررا 
وكالن األمرن القرإلم    ي رحب  ارا  الثرامل، ال  تقإلهب  ا  اابن حتار  ((. وف ما يتثلا 4األط اا    يا الثهد  الفق ة 

   شررطن م اابررنتإلافررا مررا تضررطلحب حترره مررن الإلاليررا  ارتلرردة ي ررحب التررداحتري ال زمررن لضررما   تتتخرري وصرر  اللعنررن حترر   
علرر  وجرره اااررإل ، ينب رر  و . 17ارررادة  همررحب التااماهتررا مبإلجررخت الثهررد، مبررا ف رر هررادا رر  الإلاليررا  ارتلرردة و ااج

النظرر  حتارر ا  ،والتناسررخت والضرر واةالشرر ع ن مبرراد  مررحب    تررد     وررا اااإلصرر ن تإلافررا اهرراذ تررداحتري لضررما  
   ((.22ر اابن مباش ة  الفق ة   اتااالهتهضحب األف اد اليين مإلاحب  و  نعن جن  

؛ 2، ارررادة كررإلل اال ت رراا  ارللررا حتالثهررد الرردوا ااررا  حترراحلقإلن االاتاررادين واالجتماع ررن والثقاف ررنالحوتإل  ا ظرر  (39 
 .4، ارادة E/C.12/49/3و
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ن تنظر    لرللعنرن اال  تف رد حتر    -القاعدة الثامن  ال تنطبا ار تاإلب س كإل  من و  -41
علررر   -ال تاررراا احملل رررن ارتاورررن ارررد اسرررتنفد  إال حتثرررد الت كرررد مرررن    ي رررحب سرررب  امرررا حتررر غ 

علايا ا تهاكرا  وقرإلن ان  را  النايرن عرن الترداحتري الق ر ين اال ف اديرن االدعا ا  ارقدمن من 
   ار ر لن ذاهترا  إذا ت كد شكإل ال ه ميكن افل. كما جتدا انشااة إىل   حتلد آ  ف عها يال  
وثهرا   إطراا  ف ه، و فح الإلاارحب و فح احلقإلن األساس ن( يرت  ارتثلقن حتااوخت الب غ     

 .(40 لتلق ا الدوا  و الت إلين الدول نمن آل ا  اآل ن      
كبررررري مررررن الثرررردد ال  رررره حتررررالنظ  إىل     اعتبرررراا اررررردعإل  ضررررحب يمررررحب ذلرررر ، ينب رررر     و  -42

والقر اا النهرار   األوىللن ال سراسرنإلا  حترني تقردمي  نراك تر  ري لثردة كرإل  يالب غا  ارقدمن، اد 
تكشرررف عرررن ا تهررراك مرررن ابررر  الدولرررن   مامهررراعنررردما تقررر ا اللعنرررن    الإلارررارحب ارث وعرررن و للعنرررن. 
 مثلإلمررا ، عررمن إطرراا زمرر  ميا اا ررا إىل الدولررن الطرر ا وترردعإل ا إىل تقرردف هنررا   رر  الطرر ا، 

  إطراا  ا ار ااا  اللعر   وال ورإلز الطثرن ا.وتإلصر اهت احمدد، عن التداحتري ارتتخرية ن فراذ ا اا ر
 الب غا .إج ا  
حتاهراذ  عل  الر غ  مرن    اللعنرن ارد تاردا ار ااا  و  ب  اال تااا وازح، حتوف ما يتثلا  -43

 ملامررن اا إل ررا  ل  ر   اا اااهتررفرر   ،  الضرلايا( لضررل نامثر  تثررإليل تاررل ل ن جرر ا ا  الدولرن ن
علر  و الثهردين. ارللقرن حت ناال ت ااير  ط ارا متاحتثن تإلص ا  اللعنرن   الحوتإلكرإلال وت دلدولن. ل

الحوتإلكرإلل اال ت راا  ارللرا حتالثهرد الردوا   إطاا الب غا  ارقدمن حتسب   ارثال، ف ما يتثلا 
 دا  قرردهب ا تالدولرن الطرر ا ارثن رن    فر   علرر  الثقاف ررن، االاتاررادين واالجتماع رن و اارا  حتراحلقإلن 

ورإلز    و . مإلعرحب التنف ريتإلص ا  اللعنن  ال  تضحبالتداحتري ارتتخية  حتش    غضإل  ستن  شه  
للعنن  يضا  إىل الدولن الط ا    تقدهب مثلإلما    تق ي  ا الدوا  التاا عن    تداحتري اتطلخت 

 .(41 تإلص ا  اللعننمتتخية استعاحتن ل
قرإلن ان  را  ارثن ن ولعنن عل  التلدة ف عتها األم  ارجباا ا  والن تتثلا وع  ع   -44

فقرد  .(42 الحوتإلكإلل اال ت اا  ارللا حتالثهد الدوا اارا  حتراحلقإلن ارد  رن وال  اسر ن  إطاا 
علرر  اارمررن زنررن ازرراا ا  التاحتثررن لألمرر  ارتلرردة   امس همررا  وعررحبارردهب مإلاطنررا  حتلع ك ررا ، مت 

حترراارتال حتلع كررا إدااج     ادع ررا ف ررهإىل اللعنررن،  مببرراداة مررن حتلع كررا، حت غررا   2003 واررر  عرراهب 
ازراا ا    وار  فر ض وحتنمثلإلمرا  ذا  صرلنن  تقردمي اارمن زنرن ازراا ا  دو امس هما عل  

الثهرد، مبرا   ذلر  احلرا   حماكمرن عادلرن مرن ا تهكر  عردة  وكراهب تكإل  حتلع كرا ارد الوا، 
 و لاررر (. 12و يرررن التنقررر   اررررادة ( واحلرررا   14( و3 2 ارادترررا   وسرررب   ا تاررراا فثرررال

   ارناررإل  عل هرراللقررإلن لدولررن طرر ا ف رره ا تهرراك قبررإلل حترر غ يرراع  حتخمتاررن نا  هنررإىل اللعنررن 
__________ 

 (؛2 3، اررادة الحوتإلكإلل اال ت اا  ارللا حتالثهد الدوا ااا  حتاحلقإلن االاتارادين واالجتماع رن والثقاف رن ا ظ  (40 
 (  (.2 5، ارادة حتالثهد الدوا ااا  حتاحلقإلن ارد  ن وال  اس نالحوتإلكإلل اال ت اا  ارللا و

 (.3 9ارادة  الحوتإلكإلل اال ت اا  ارللا حتالثهد الدوا ااا  حتاحلقإلن االاتاادين واالجتماع ن والثقاف ن، ا ظ  (41 

 .2008ي مح كا إل  األول/د  29، اآلاا  ارثتمدة   ف ن  عد حتلع كاو ص اد  ، 1472/2006ا ظ  الب غ اا   (42 
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حت رل النظر  عرن    زنرن و   تنفريه الدولرن الطر ان، يالثهد، حت ل النظر  عرن ماردا االلترااهب الر
. 1267لرررح األمرررن قررر اا جمعمررر   حتطلرررخت مرررن حتلع كرررا  حتنرررا  علررر  ازررراا ا   داجررر  امس همرررا

 مبإلجخت الثهد. احملم نقإلن ذا  الالن احلواض  اللعنن حت   حتلع كا ا تهك  
مبإلجرخت الثهرد الرردوا  ا  شرئت ترنيلالاللعنترني و  عرإل  مرا تقردهب، ير   ارقر ا اارا      -45

ااررررا  حترررراحلقإلن ارد  ررررن وال  اسرررر ن والثهررررد الرررردوا ااررررا  حترررراحلقإلن االاتاررررادين واالجتماع ررررن 
ق ررررر ين الترررررداحتري ال مبشررررر وع نارتثلقرررررن  حترررررالنظ    االدعرررررا ا مرررررن حتررررراب  وىل  تا  رررررن خمتاررررروالثقاف

 لضلايا ا. حت ب  ا تااااال ف ادين والتإلص ن 

 اإلجراءات الااصة لمجلس حقوق اإلنسان  
فر ض الترداحتري  النايرن عرنا تهاكا  وقإلن ان  ا  ارتثلقن حتميكن  يضا  تقدمي الشكاو   -46

ألفرر اد ميكررن لالق رر ين اال ف اديررن إىل انجرر ا ا  اااصررن جمللررح وقررإلن ان  ررا . و   رريا ال رر ان، 
ارق ا ااا  ارث  حتاأل   ال ليب ع ض مااعمه  عل  اااعثن لتداحتري ا  ين ا ف ادين  اجملمإلعا   و

ف ديرررن الاال  احلرر ه صرر و ن تنررراوللرررالرري   ،للتررداحتري الق رر ين اال ف اديرررن   التمتررحب وقرررإلن ان  ررا 
واالعتررردا ا  اال تهاكرررا  لفررر  ا تبا هرررا إىل ( ارثن رررن مرررن  جررر  الررردولاسرررار  إىل الدولرررن  حتتإلج ررره 
واليتهرا ذا  تكرإل   مراإىل انجر ا ا  اااصرن األ ر  ، حتقردا  كما ميكن تإلج ه الب غا اراعإلمن.  
وحت نما  ف ادين. ومحب ذل ، االق  ين الداحتري تالف ض حتإلا خت ا تهاكا  وقإلن ان  ا  ارتثلقن جبصلن 

 ركاهنا اااصرن حتوقرإلن ان  را  علر  سرليب    ر عرن الترداحتري الإلطن رن الر  درا ي تإلارحب م را لن الردول 
تقب  سرراالعتبررااا  القا إل  ررن ووررد ا ل  رر  كاف ررن لتلديررد مررا إذا كا رر  دول ارارردا ، فرر   احملل ررني

 وقإلن ان  ا  عح احلدود.عل   ف ادين ال ليب التداحتري الق  ين اال    ار ا لن عن 

 مجلس حقوق اإلنسانلوى اشكتقديم الإجراء   
منرارب التاد  لألآ   يهدا إىل  منحا  لح وقإلن ان  ا  جملالشكاو  تقدمي  إج ا ميث   -47

م رحب وقرإلن ان  را  واحل يرا  األساسر ن ز نحت دلن مإل قر دعإلمنال تهاكا  از  من ارار تم ة من ا
 لتلقررر آل رررن إ ررره ميكرررن القرررإلل و الررر  تقرررحب      جرررا  مرررن الثرررامل و ررر     ظررر ا مرررن الظررر وا، 

ثمل رررن لتثايرررا التثررراو  مرررحب الدولرررن ال  صرررممو الترررداحتري الق ررر ين اال ف اديرررن.  حتررر   الشررركاو  ارتثلقرررن 
وإحتقرا   آاا  راىل الدولرن ارثن رن لللارإلل علر  لرح إحي لره اجمل، مرا  لب غارثن ن. وحتثد استث اض  وا

 واجمللح   ك  م ولن من م او  الثمل ن. الدول طإلرب االتاال مفتإلون حتني مقدهب الطلخت و 

 اتجان التعويضل -جيم 

ت ررإلين ارطالبررا  الناشررئن  لتنرراول  عرردد مررن ال رر ااا  ارتختلفررن  ا ا  التثإليضررزرر  شررئ   -48
اللعنررن ارثن ررن حتارطالبررا  تشررم   رر  اال تهاكررا  از رر من حلقررإلن ان  ررا . و  و النررااو عررن ورراال  

وزنرن ، حمكمن ت إلين ارطالبا  ارتثلقن حتاحل احتا  اااملرن   سإلي ر او ، الثقااين للمش دين وال جئني
وفقرررا  حتثثرررن األمررر  ارتلررردة لرررجدااة ار اترررن   كإلسرررإلفإل   إطررراا ارنشررر ة ارطالبرررا  ارتثلقرررن حتارمتلكرررا  

 ارثن ن مبطالبا  الت مني عن وقبن ادإللإلكإلس .، واللعنن الدول ن 2006/10اا  ل رلن 
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قرد   شرئ  كه ئرن ف ع ررن فدريه اآلل رن.  حترراازا   األمر  ارتلردة للتثإليضرا  مثراال  وتثرد زنرن  -49
غررري  ه ت عررن غرراو م رر وال  عنهررا ارطالبررا  الرر  كررا  الثرر ان  مكلفررن حتاسررتث اضتاحتثررن جمللررح األمررن 

جملررح األمررن مررن جديررد   و كررد . وحتالبرر     رريه ارطالبررا  ودفثهررا دولررن الكإليرر ارشرر وو ل
 ( ما يل :1991 687 ا ااه

 1990آب/ غ رررطح  2   الثررر ان، دو  ار ررراس حتديإل ررره والتااماتررره الناشرررئن ابررر   
ال  س ع   تناودا عن ط يا اآلل ا  الثادين، م  ول مبقتض  القا إل  الدوا عن    
  رررااة مباشررر ة  و عررر ا مباشررر ، مبرررا   ذلررر  الضررر ا ال ورررا حتالب ئرررن واسرررتنفاد اررررإلااد 
الطب ث ررن،  و عرر ا واررحب علرر  احلكإلمررا  األجنب ررن  و اعايا ررا  و شرر كاهتا،  ت عررن ل رراوه 

 .واوت له غري ارش وعني للكإلي 
 ين عررررلايا التررررداحتري الق ررررتثررررإليل  رررر ض حتزنررررن تثإليضررررا  ىلا لررررن  إ شررررا امبررررا ميكررررن و  -50

مبإلجرخت ، كر ج ا  حتردي   إطراا جملرح األمرن،  و   ريه لتثإليضرا  ازنن  إ شا اال ف ادين. وميكن 
الردول وميكرن مناشردة ت  التفراوض حتشر هنا  ر  اعايرن األمر  ارتلردة. يراتفاا ن متثددة األط اا 

    يه اللعنن. ر امهن مال ا  حتاال  ف ع  تداحتري ا  ين ا ف ادين عل  دول      

 أو الدولية ةالمحاكم اإلقليمي -دال 
 محاكم االتحاد ااوروبي  

 - (43 نالترداحتري التق  ديرنن حتاسر ارشاا إل ها   اال راد  -اال اد األواويب جاا ا  هضحب  -51
 مراهب حمكمرن الثردل. وينطبرا ف هرا من اب  احملكمن الثامن، ال  وإلز الطثن  نكامل  ناضار  ر اجثن
تررداحتري ارتتخرية لتنف ري ارر ااا  جملرح األمرن مبإلجرخت الفارر  ال راحتحب مرن م ثرران علر  ال حتارثر ذلر  

م س ررن و القاعرر   اضرر ن  مت إيضرراوه ن، كمررا ار ررتقلناألمرر  ارتلرردة وتررداحتري اال رراد األواويب ن
حمرراك  اال رراد األواويب، مررحب مرر وا  جتمررحب لررد قررد ف .(44 وارفإلعرر نالحكررا  الدول ررن عررد اجمللررح 

لترررداحتري  نياااعرررث الك ا رررا مرررن القضرررايا ار فإلعرررن مرررن األفررر اد  و  اضرررار ن كثرررريةسرررإلاحتا الإلاررر ، 
__________ 

  اسررن ااااج ررن الجملررح اال رراد األواويب، اربرراد  التإلج ه ررن حتشرر   تنف رري وتق رر   التررداحتري التق  ديررن   إطرراا ] ا ظرر  (43 
 ,Council of the European Union  (2012 هيإل  رررواي ا / 15    ررراد األواويبلارشررررتكن   رررنواألمن

Guidelines on implementation and evaluation of restrictive measures in the framework of the EU 

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

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 2008.  ، ر ن  قضرراعلرر  اد ئررا  الاحملكمررن    ن  وعررل و  ملتخرر  احلكرر 
مرن و رث و سرتث اض،    تضرمن اال، ناألواوحت رازماعرن  ردة للا و ا  ارتخإللن دا مبإلجخت مثا ... وفقا   ازماعن
ال يتعرا  مرن  ماعرن   عرإل  احلقرإلن األساسر ن الر  تشرك  جرا ا   فثرال ازش وع ن كر  ، ركام ال االستث اضاربد  

، شرر هنا شرر   ال رلررن ا ررد النظرر ، اراررممن ازماعررن، مبررا   ذلرر  اسررتث اض تررداحتري ازماعررناربرراد  الثامررن لقررا إل  
 ن.جملح األمنال  يتتخي ا لتنف ي الق ااا  
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ن، ور  حت فرحب االسر  مرن القارمرننار اا  وار  ارردعإل  حتالفثر  علر تق  دين، و  حتثل احلاال ، 
ازديرردة كرر  مررن دعرراو  الرربط   عشر ا   وتثرر ض  رربن احلرراال  الناجلررن حمرردودة.  وإ  كا ر 

 ،إىل ما يل  ال  اوساسآالقاع   وعل  ال غ  من ذل ،  شاا .(45 احملكمن الثامن عل عاهب 
تثر   اااحترن اضرار ن نكاملرنن الإىل ، مرن و رث اربرد ، ازراا ا  ار ااا إ   ضإلو  

،  و ورر    مثظرر  احلرراال ، دارمررا   ينعلررإل  و الك ا ررا   األشررتخا ار ررتهدفني مررن    
عرردهب مقبإلل ررن  2015  عرراهب  علررن لتررداحتري التق  ديررن. و  الإلااررحب، إل ررا  ل  احلاررإلل علرر  

 .(46 احملكمن الثامنال  ع ع  عل  لح اجملا ااا  دعاو  حتط   مثظ   افل  و
لترررداحتري اال ررراد  نالقضرررار للم اجثرررن انجررر ا ا  ارباشررر ة  واحلكررر  األساسررر  الررري  يرررنظ  -52

ثمررر  اال ررراد ارنظمرررن لثا ررردة ارمرررن  263ررررادة   ررراد  رررإل الال رررلطا  القضرررار ن   مررراهباألواويب 
 و مررن تررااي   الترردحتري  غضررإل  شرره ين مرن تررااي   شرر  وورخت إاامررن  رريه الرردعإل   .(47 األواويب

اردع . وف مرا يتثلرا  وص  ف ه إىل عل من ال إلهب الي   - غ احتهوالن    -تبل  ه إىل اردع   و 
 تتمثر  إورد  النقرارب  اسرن ااااج رن واألمن رن ارشررتكن، الحتالتداحتري التق  دين ال  سرن    إطراا 

مبررد ، كم رر لن ،  ت ررتبثد ثمرر  اال رراد األواويبارنظمررن لثا رردة ارمررن  275   ارررادة   ارهمررن 
 . ن  اسن ااااج ن واألمنحتالارتثلقن لألفثال قضار ن ار اجثن ال

  :تن  عل  استثنا  ديا اربد ف ها  275ارادة  غري    -53
مرررن مثا ررردة  40يكرررإل  للملكمرررن ا تارررا  اصرررد االمتثرررال ألوكررراهب اررررادة  

ارناررإل  عل هررا   الفقرر ة  للشرر وربوفقررا   ار فإلعررن و البرر    الرردعااال رراد األواويب و 
اا إل  رن القر ااا  الر  ترن   حتاسرتث اض مرد من  يه ارثا ردة،  263ال احتثن من ارادة 

الطب ث ررني  و االعتبرراايني الرر  اعتمررد ا اجمللررح عررد األشررتخا  التق  ديررن تررداحتري العلرر  
 من الباب ااامح من مثا دة اال اد األواويب. 2عل   ساس الفا  

اال تارررا  لملكمرررن الثامرررن وحمكمرررن الثررردل ل    نررراك  ررر  صررر ي  يف رررد حتررر وحتالتررراا، -54
القررررر ااا  الررررر  ترررررن  علررررر  ترررررداحتري تق  ديرررررن عرررررد األشرررررتخا  الطب ث رررررني  حتاسرررررتث اض مشررررر وع ن

 الطثررن  . وميكررن  يضررا   ررن ارشرررتكن  اسررن ااااج ررن واألمنالعلرر   سرراس  ارثتمرردةواالعتبرراايني 
__________ 

 ررررر   احلديثررررن األااررررراهب و  مرررراهب احملكمرررررن الثامررررن؛  األفثرررررال رررريه دعرررراو  حتررررربط   مخرررررح  ع عرررر ، 2006  عرررراهب  (45 
   69و ،2013  عرررررررراهب  41، و2012  عرررررررراهب  59، و2011جديرررررررردة   عرررررررراهب  اضرررررررر ن 93 يلرررررررر : كمررررررررا
  و  سرررتئناا  مررراهب حمكمرررن الثررردل. مرررن القضرررايا لواررردةهب عررردد  اررر  حتكثرررري . 2015  عررراهب  55و ،2014 عررراهب
 Allan Rosas, “EU sanctions ا ظر . القضرايا ريه مرن سربحب   احملكمرن حتتر  ، علر  سرب   ارثرال، 2015 عراهب

policies: value imperialism, futile gesture politics or extravaganza of judicial control?”, 

presentation at a seminar on European Union restrictive measures, Tallinn, 5 February 2016. 
 ار جحب  ف ه. (46 

  شرتخ  طب ثر  ورإلز ألن هثمر  اال راد األواويب ترن  علر    رارنظمن لمن ارثا دة  ،، الفق ة ال احتثن263 ارادة (47 
الشررررتخ    رررريااال رررراد األواويب  مإلجرررره إىل مررررن م س ررررا   س ررررن ر] فثرررر عررررد إاامررررن دعررررإل   و اعتبرررراا  ... 

 .نتنف يينمباش  وال يرتتخت عل ه تداحتري  اه حتشك  مباش  وف د ، وعد عم  تنظ م   اه حتشك    و
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 وا مبإلجررخت  وكرر   رراد األواويب حتشررك  غررري مباشرر  مررن  رر ل اللعررإل  إىل لالتررداحتري التق  ديررن 
تتثلرررا حتتف ررررري تنشرررر  م ررر لن ثمررر  اال ررراد األواويب، عنررردما رنظمررررن لاثا ررردة ارمرررن  267اررررادة 

 مرن حمرراك و  ار فإلعرن  مراهب حمكمررن وطن رن ااال رراد األواويب   الردعاااصرن جبراا ا  التشر يثا  
 األعضا    اال اد. ال بحب والثش ين إود  الدول

ه ورررإلز إل رررا  التررردحتري تختلفرررن، جتررردا انشرررااة إىل   ررراالسرررتث اض ار سرررباب حتوف مرررا يتثلرررا  -55
اسررررررتتخدم   و  صرررررر و اهتااسررررررتتخداهبن   سررررررا  ار س ررررررن ارثن ررررررن ن ا ضرررررر  حترررررر  إذا   تق  رررررردال

غرررري   ررره مرررن . غرررري األغررر اض الررر  منلررر  مرررن  جلهرررا  ررريه الاررر و ا ألغررر اض  صررر و اهتا
التررداحتري  دعرر  مثرر   رريه ار اجثررنتطلررخت تو  .(48 التق رر    إلاعرر  الطرر  اا األكثرر  شرر إلعا   األسررباب

. وميكرررن  يضرررا  إجررر ا  ف ررره الكفايرررنمبرررا  ن ومت رررقن وكاملرررن   تكرررإل  األدلرررن دا قرررن ومإل إلارررحتررر دلرررن و حت
احلررا   مث فررن  سررباب    ، احملاكمررن وفررا األصررإلل القا إل  ررنم اجثررن اضررار ن ف مررا يتثلررا وقررإلن 

لردفاو   والرن د   االفر  ، ومحاين وا الف دماا   تر   مَّن ف هاقا إلين، واحلا   حماكمن الج ا  ان
محب الثنايرن الإلاجبرن مرن ابر  م س را  اال راد األواويب.  ه  إدااة ش و الف د ووا حمتملن عقإلحتن 

 و  يررن ااعرردة اا إل  ررن تتثلررا مررا مثا رردة  مبتخالفررنم اجثررن ف مررا يتثلررا ارطالبررن حترر ج ا  وميكررن  يضررا  
اد األواويب وا تهرراك احلقررإلن    وكرر  مإلعررإلع  مررن اررا إل  اال ررخمالفررن ، مبررا   ذلرر  اتطب قهررحت

شم  ارباد  القا إل  ن ال  وعثتها حمكمن الثدل، و   عردهب التم  را والتناسرخت تاألساس ن. كما 
 .(49 وال قني القا إلين ومحاين التإلاثا  ارش وعن

اسررررتث اض  لتشررررم  حمرررراك  اال رررراد األواويب ال متتررررد الرررر  جت يهرررراار اجثررررن القضررررار ن غررررري     -56
القارمرن ال رإلدا .  لإلعحب شرتخ  مرا علر  و للعاا ا  الق اا ال  اس  لتنف ي  ظاهب واا  الدوافحب الثامن 

اال رراد األواويب لررديها سررلطن تقدي يررن واسررثن    ديررد ارثررايري   و رريا يثرر     ار س ررا  ال  اسرر ن 
مرن غرري ل ، يبردو يولر .(50 األشرتخا  والك ا را  واأل شرطنمرن  طران ار رتهدفني   رددالثامن ال  
امتثادرا للقرا إل   منظرإلا  راد مرن لحماك  اال اد األواويب مش وع ن التداحتري التق  ديرن تتناول    ار ج  

 .(51 األواويب اال ادجملح ي كده حتالفث   يا االلتااهب  الدوا، عل  ال غ  من   
__________ 

 Safa Nicuصرافا    ررإل سرر با ا  عرد جملررح اال رراد األواويب   اضرر ن]كمرا كررا  احلررال، علر  سررب   ارثررال،    (48 

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

of 25 November 2014. 
 D. Chalmers, G. Davies and G. Monti, European Union Law, 3rd ed. (Cambridge, Unitedا ظر  (49 

Kingdom, Cambridge University Press, 2010), p. 396 األمر   ؛ وف مرا يتثلرا حتار اجثرن القضرار ن زراا ا
 G. de Búrca, “The Europeanارتلرردة واال رراد األواويب مررن ابرر  حمرراك  األواويب، ا ظرر  علرر  سررب   ارثررال 

Court of Justice and the International Legal Order after Kadi”, Harvard International Law 

Journal, vol. 51, No. 2 (2010). 
   اال اد األواويبن.ا ظ  آال  اوساس، نس اسا  جاا ا (50 

  اسررن ااااج ررن الجملررح اال رراد األواويب، اربرراد  التإلج ه ررن حتشرر   تنف رري وتق رر   التررداحتري التق  ديررن   إطرراا ا ظرر   (51 
اسرررتلداث    نإىل ف هرررا  يشررراا، والررر  9(، الفقررر ة 2012 هيإل  رررواي ا / 15  ررراد األواويب  لارشررررتكن   رررنواألمن

 للقا إل  الدوان. وفقا   وخت    يكإل  دارما  وتنف ي التداحتري التق  دين 
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 يضررا  افررحب دعررإل    رره ميكررن للعرردل  وجررإلد سرراحتقن، ال يبرردو مثررريا  عرردهب وورر    والررن  -57
 مرراهب حمرراك  اال رراد مررن ابرر  وكإلمررن  حتلررد حمرردد  رراد األواويب عررد التق  ديررن لالتررداحتري حترربط   

  اال ررراد  عضررإلدولررن  الثررن  غررري حتإلسررحب  اسررتخن    مررن اربرراد  اليبرردو و  .(52 فنالدولررن ار ررتهد  
ثا ردة ارمرن  263 فحب دعإل   ماهب احملكمن الثامرن  و حمكمرن الثردل مبإلجرخت اررادة    تاألواويب( 
ارنارإل  عل هرا   القارمن تطلبا  تف  حتارش يطن    تكإل  الدولن ارثن ن ، ثم  اال ادارنظمن ل

 .(53 مباش نحتشك  ن اها  الشكإل  التدحتري ال  تقدهب حتش  هتل  ارادة،       
 الرريين ي قضرر  حترر هن   ضررثإلاألفرر اد  و الك ا ررا    إمكا  ررن واررإلل اومل    رر  ورر  اآل -58

تثإليضررررا  مررررن حمرررراك  اال رررراد. علرررر    ررراد األواويب لتق  ديررررن مشرررر وعن للتررررداحتري الحتارررإلاة غررررري 
 افررحب نثمرر  اال رراد األواويب، وررإلز لألطرر اا اااصررارنظمررن لثا رردة ارمررن  268مبإلجررخت ارررادة و 

ر رر ول ن غررري  ال رراد األواويبحتادعررا   مرر  التثررإليل عررن األعرر اا  مرراهب احملكمررن الثامررن لدعررإل  
اال رراد   حمكمررن عررن ارر اا واوررد  مل يارردا ورر  اآل  إال كررد ارقرر ا ااررا    رره و  .(54 تثااديررن
و رإل ، و عرحب ارردع  (55 القضر ن. و   ريه جرار ة تثإليضا  لضلايا تداحتري تق  ديرنمبن  األواويب 
عرد وارتتخرية التداحتري التق  دين ارتثلقرن حتثردهب اال تشراا  عمن اارمن 2011إي ا  ن،   عاهب ش كن 

   اجمللرررح ارررد ن  طررر  حتشرررك  واعررر ن إىل  لاررر  احملكمرررن الثامرررن و يهإلايرررن إيررر ا  انسررر م ن. 
    طرر  اجمللررح ن طررري مبررا ف رره الكفايررنن واضرر  حتررعررخت  ان بررا . يتلمرر  ومل  اررردع  حترر دااج

 ا  تثإليضرر تهرراومنل  القارمررن كمررن إدااج الشرر كن احمل ل رر  و كرريا  ررمثن الشرر كن. حت ضرر ا حلررا الو 
 .(56 متإلاعثنكا   التثإليضا  ارمنإلون   غري   . األع اا ال  حلق  حت مثتهاعن 
إلف  تررلتررداحتري التق  ديررن مررن ابرر  حمرراك  اال رراد األواويب لكا رر  ار اجثررن القضررار ن   إذاورر  و  -59

 ريه   كا   إذاألشتخا  والك ا ا ، وو  للمتض اين من االقا إلين  اال تااامن  شكال  شك   
__________ 

 .2016 ياا/مايإل  25مشاواا    حمكمن الثدل األواوحت ن،  (52 
 J. Rideau, « Recours en annulation – Conditions de recevabilité », Jurisclasseur Europeا ظر   (53 

(Lexis Nexis, 2011), para. 71 .  مرن دولرن غرري عضرإل  -حترازاا ا   ال تتثلرا -ا فث  اض ن واوردة علر  األار
]اال راد ال إلي ر   عرد ارفإلعر ن األواوحت رن    اال اد األواويب عد ارفإلع ن األواوحت ن  ماهب احملكمرن الثامرن: ا ظر  

Swiss Confederation v. European Commission, C-547/10P, General Court (Third Chamber), 

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

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. 
 Safa Nicu Sepahan v. Council of the European با ا  عرد جملرح اال راد األواويب  ]صرافا    رإل سر ا ظر  (55 

Union, T-384/11, General Court (First Chamber), Judgment of 25 November 2014 و ريه القضر ن .
يطالرخت ف هرا  (. و نراك عردد ال ر  مرن القضرايا األ ر   الر C-45/15 Pا د االستئناا وال ا   ماهب حمكمن الثردل  

  ماهب احملكمن الثامن. و   ا د النظ  وال ا  ، حتالتثإليل  شتخا   و ك ا ا  ا فث   مساؤ   من القإلار 

م يررني يررإلاو حتانعررافن إىل الفاررردة، مبررا    7.66   رريه القضرر ن مببلرر  اررداه  صررافا    ررإل سرر با ا طالبرر  شرر كن  (56 
يرررإلاو   50 000ذلرر  مل إل ررا يررإلاو كتثررإليل عررن الضرر ا الرري  حلررا حت ررمثتها، غررري    احملكمررن مل متنلهررا سررإل  

 كتثإليل عن ع ا ال مثن.
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ترراال   فرر، وشرردهتا هررا طاا مررن و ررث النظررري   ي ررحب  اررا  الثررامل نبرردو منقطثررت نالقضررار  ار اجثررن
ن إعررادة اندااج   القارمررنىلااسررن نفرر   علرر  وجرره اااررإل ، و حتثررل ار ررار  ارثرررية للقلررا.  نرراك 

علرر   طرران واسررحب مررن ابرر  ارطبقررن   رر  ،  ا فثرر   مسرراؤ   مررن القارمررن ألسرربابفرر اد  و ك ا ررا  أل
ل لطن حماك  اال راد. وعر وة علر  ذلر ، فر    تلدااا  كلمق ا تبدو لجملح اال اد األواويب، 
مرن  فرحب االسر  القضرار ن لال رإلاحتا  حتثل الدول ال  ا تقد  علنا  الي  متااسه الض ط عل  احملاك  

إمكا  رن   وجره عردهب ال قرني إزا ، ي ورا ارقر ا اارا     ننفح الط يقروحتر .(57 لقلرال يردعإل القارمن
  تثترح ا ردا  تق  دين غري القا إل  ن مرن احملراك  العل  تثإليل عن األع اا  ت عن للتداحتري  فث   احلاإلل 

   اد األواويب.ل قا إلينالنظاهب الالتداحتري    يه فثال ن سب  اال تااا لضلايا ا  عل  كبري 

 المحكمة ااوروبية لحقوق اإلنسان  
لفار    القضرايا ار فإلعرن مرن األفر اد  و حتااحملكمن األواوحت ن حلقإلن ان  را  خمتارن إ   -60

 .(58 ا تهاكا  اتفاا ن محاين وقإلن ان  ا  واحل يا  األساس ن حتش  الك ا ا  القا إل  ن 

مرررن األشرررتخا   و ارقدمرررن الف ديرررن  الطلبرررا مرررن  ررر ل   م ررر لن مرررا احملكمرررن وتنظررر   -61
غرري  .(59 الحوتإلكإلال  ارللقن  ا  ودالك ا ا  اليين يدعإل   هن  علايا ال تهاك االتفاا ن  و 

حتثررد اسررتنفاد ي ررحب سررب  اال تارراا احملل ررن، وفقررا  مررا إال م رر لن   حملكمررن ا   رره ال وررإلز    تنظرر 
ف ره ستن  شه  مرن الترااي  الري  اهري    غضإل لقا إل  الدوا، و ا ارثرتا  ا عمإلما   للقإلاعد 

ود  ارما لن إىلن ارقدمنوع وة عل  ذل ، ف   احملكمن ال تنظ    الطلبا   .(60 الق اا النهار 
   ارردم  إىل إجرر ا  آ رر  مررن إجرر ا ا  التلق ررا و احملكمررن  و سرربا تهررا سرربا    وثر رر لن كبرري 

األوكررراهب و  .(61 ترررإل  علررر   يرررن مثلإلمرررا  جديررردة ذا  صرررلننال  الدول رررن و الررردوا  و الت رررإلين 
 .(62 الااداة عن احملكمن ملامن للدول األط اا   االتفاا ن

للطرر ا  نعادلرر ت عرر ن متررن ن      ، عررن األعرر ااا  تثإليضرراررردع  وررإلز للملكمررن    متررن  و  -62
لحوتإلكرررإلال  ارللقرررن  رررا، وإذا كرررا  القرررا إل  لا تهررراك ل تفاا رررن  و وارررإلو  إىل  لاررر ن، إذا نارتضررر ا
لررإلوا     غررري   رره .(63 تثررإليل جاررر  فقررطنتقرردمي ارثرر  ي ررم  حتال ررام  رتثااررد الطرر ا لالرردا ل  
__________ 

حتثل     ال اد األواويب  اد ت بباك  احملال      ال إلاحتا القضار ن ] شاا القاع  آال  اوساس إىل   ه نمن ال (57 
 رريه ال ااحتررن مررن تقررإليل   إلفررا  اال رراد األواويب    وحتثررل الرردول األعضررا  ] وارفإلعرر ناجمللررح دا رر  والقلررا االاتبرراك 
 .ال  اوساس، نس اسا  عقإلحتا  اال اد األواويبنآ ؛ ا ظ اال اد األواويبازاا ا  ال  يف عها  لكفا ةالقضار ن 

ود لررر  و رررا التنف ررري  1950 إلفمح تشررر ين الثررراين/ 4تفاا رررن األواوحت رررن حلقرررإلن ان  رررا    اومرررا   مرررد  االاعت   (58 
 .األعضا    جملح  واوحتا عل  االتفاا ن ال بحب واألاحتثنيي حب الدول صدا  . و 1953سبتمح  يلإلل/ 3  

 .34ا ظ  االتفاا ن األواوحت ن حلقإلن ان  ا ، ارادة  (59 
 (.1 35ار جحب  ف ه، ارادة  (60 

 ( ب(.2 35ار جحب  ف ه، ارادة  (61 

 (.1 46ار جحب  ف ه، ارادة  (62 

 .41ار جحب  ف ه، ارادة  (63 
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وارد حتردا مرن تفاا رنن  ل  رإل إعر       نراك ا تهاكرا   ناألساسر  للملكمرن األواوحت ر سب   اال تاراان
ميثر  ت عر ن ا تهراك ل تفاا رن     وكمها حتإلاإلوعل   ساس نتثإليضا ،  تنم احملكمن ال  ارث وا   

 .(64 ن‘كاف ن‘عادلن 
ف هرا احملكمرن   الترداحتري التق  ديرن الر  فارلحت ناك عدد ال ر  مرن القضرايا ارتثلقرن كا  و  -63

  ترررإلاياهب حتإلسرررفإلاوس  افرررا يرررإلالا   اضررر ن ومرررن األمثلرررن علررر  ذلررر األواوحت رررن حلقرررإلن ان  رررا . 
وفقرررا  رقررر اا   آي لنررردا ا، الررر  تتثلرررا حتالترررداحتري الررر  اهررريهتآي لنرررداعرررد  ريك سررر رررإل    ت كاايررر   

 إلغإلسرررر ف ا حتالرررر  ف عررررها جملررررح األمررررن ف مررررا يتثلررررا ازرررراا ا  اال رررراد األواويب ارتتخررررية لتنف رررري 
لشررر كن سررراحتقا  ل إلغإلسررر ف ا  نالإلطن رررازإليرررن   ّج هترررا ااطرررإلربطرررار ة  آي لنرررداقرررد اوتعرررا  ف. سررراحتقا  
 إىل    لار  احملكمرن و . سراحتقا  لنظاهب التداحتري التق  دين الر  ت رتهدا يإلغإلسر ف ا  ثاال  ت ك ن امت
ازماعرررن لتااماهترررا القا إل  رررن مبإلجرررخت ارررا إل  ال آي لنررردامرررن  عمرررال امتثرررال  كرررا  عمررر     انجررر ا  ررريا 

مرررا  ادررريه االلتاامرررا  القا إل  رررن دررر الررردول امتثررراال   الررر  تتتخررري انانجررر ا ا  وا      . األواوحت رررن
ف مرررا يتثلرررا سرررإلا  محايرررن احلقرررإلن األساسررر ن، ارثن رررن تثمررر  علررر  ارنظمرررن    ثترررح ي  طاررررا  ايحا ررر

م راوين  اعتباا راالتق رد  را، حتط يقرن ميكرن  الر  ت اارختل را  اآل و حتالضما ا  ارإلعرإلع ن ارقدمرن 
قررررإلن    محايررررن احلإىل و لارررر  احملكمررررن  .(65 علرررر  األارررر  لتلرررر  الرررر  تررررن  عل هررررا االتفاا ررررنن

االتفاا ررن األواوحت ررن   ظرراهبثررادلن تناعتبرراا  هنررا ميكررن األواوحت ررن األساسرر ن مبإلجررخت اررا إل  ازماعررن 
 فري  نمل ه ج عن مقتضر ا  االتفاا رن عنردما  آي لندا    إىلحتالتاا  لا  حلقإلن ان  ا ، و 

إىل   احملكمرن  لار وحتالتراا .(66 نناألواوحت ر ازماعرناررتتبن علر  عضرإليتها    ا القا إل  نالتااماهت
ل تفاا رررن، ف مرررا يتثلرررا  1مرررن الحوتإلكرررإلل ااررر   1تررر د إىل ا تهررراك للمرررادة  مل آي لنررردا   إجررر ا ا  
 وقإلن ارلك ن.

 ه  احلظر  ارفر وض علر  د إللر ، ادعر  مرإلاطن إيطراا مار    د  عد سإلي ر ا اض ن  و  -64
 اال ررراد حتار سرررإلهب   فررر ض عل ررره  ت عرررن ندااج امسررره   القارمرررن ار فقرررن ي، الررره منهررراسإلي ررر ا  و عبرررإلا 

خمتلفررن مررن االتفاا ررن األواوحت ررن ا   وكامرر ينتهرر  ،احلكإلمررن ال إلي رر ين الاررادا عررنطالبررا  و كررن  حتشرر  
اااصرررن والثارل رررن  تررره(، ووقررره   اوررررتاهب و ا5حلقرررإلن ان  رررا ، مبرررا   ذلررر  وقررره   احل يرررن  اررررادة 

سررب    احلررا    13و 8لمررادتني لا تهاكررا  إىل واررإلو  لارر  احملكمررن و (. 8ترره  ارررادة وشرر فه ومسث
ال يإلجررررد سررررب   ا تارررراا فثررررال( مررررن االتفاا ررررن. وشرررردد  علرررر    رررره مبإلجررررخت القررررا إل  ال إلي رررر  ، 

لر  إذا فتفاا رن، االن ا تهاكا  احلقإلن الر  تكفلهرا عتقدمي شكإل   من   لها تااا فثال ميكن 
 ر سررإلهب اال رراد حتاامسرره مررن القارمررن ار فقررن  ل فررحبتقرردمي طلررخت إىل ال ررلطا  الإلطن ررن متكررن اررردع  مررن 
يتثلررررا  ف مرررراشرررركإلاه  ن لإلعررررإلعمل تبلررررث األسررررح ارال ررررلطا  فرررر   نتلرررر  طالبررررا ، حتشرررر   و كررررن 

ه احملكمرررن اال اديررن ال إلي ررر ين   رررفقرررد ا   علررر  وجررره اااررإل ، و اال تهاكررا  اراعإلمرررن ل تفاا ررن. حت
__________ 

 64) Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights (Oxford, Oxford University 

Press, 2011) 465-467. 
 ,Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirket v. Ireland, Application No. 45036/98ا ظر  (65 

European Court of Human Rights (Grand Chamber), Judgment of 30 June 2005, para. 155. 
 .165ار جحب  ف ه، الفق ة  (66 
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افرررحب  ترررتمكن مرررن ا ملا إذا كا ررر  سإلي ررر ا ملامرررن حتقررر ااا  جملرررح األمرررن، ف هنرررىلرررتلقرررا ال هررراميكنحت نمرررا 
 شرراا  احملكمررن و  .(67 قررإلن ان  ررا نعرردهب اورتامهررا حلعلرر   سرراس اررردع  الثقإلحتررا  ارف وعررن علرر  

يب   اضر ن إل هرا حمكمرن الثردل التاحتثرن ل  راد األواو   لار ص اون    يا الادد إىل النت عن ال  
يرتترخت  الاربراد  الر   كر  النظراهب القرا إلين الردوا  ر  مظلرن األمر  ارتلردة    وال  تف د حت القاع 

  عرإل  احل يرا  األساسر ن  حتشر هناارتنازو  ل رلنالدا ل ن للش ع ن    م اجثن اضار ن عل ها استبثاد 
مبإلجررخت الفارر  ال رراحتحب مررن ارثتمررد يهرردا إىل تفث رر  ارر اا جملررح األمررن كررا   الترردحتريوكرر      رريا 

مررحب إجرر ا  مررا يلرراهب  فررح ارنطررا، وررخت تطب ررا ن ه  ررمفرراده و ع حترر  عررن ا    .(68 م ثرران األمرر  ارتلرردة
 لتإلافرررالررر  م اجثرررن ال رررلطا  ال إلي ررر ين ع  ررريه القضررر ن، وحتشرررك   كثررر   ديررردا  علررر  ، مرررن تثررردي 

  اررر ااا  جملرررح  ال يإلجررردن ه  ررر و لاررر  إىلطالبرررا  مرررحب االتفاا رررنن و كرررن  حتشررر    سرررإلهب اال ررراد ار
ال رلطا  ال إلي ر ين مرن اسرتلداث آل را  للتلقرا مرن الترداحتري ارتتخرية علر  الارث د مرا مينرحب األمن 
ت عررر ن ن ارررردع  حتاحلارررإلل علررر    مطالبرررنفضررر، ا  القضررر نتلررر  القررر ااا ن. و   ررريه عمررر   حتالرررإلط  
 األواوحت ن حلقإلن ان  ا .من االتفاا ن  41ن   شك  تثإليضا  مبإلجخت ارادة عادلن
، عرد سإلي ر اماجنمنر  إ ر  اضر ن الردل م  وشر كن مإل تا را وافحب  لف حممرد الردل م   -65

مررن  6  تكفلره ارررادة يإىل احملكمررن الررا تهكرر  وقرره   اللعرإل   ال ررلطا  ال إلي ر ينمردع ا     
   حتررررطلررررخت الفارررر    دعررررإلاه ال ررررلطا  افضرررر   و ررررثاالتفاا ررررن األواوحت ررررن حلقررررإلن ان  ررررا ، 

مإلارف . ومتثر  ه و صإلل شر كته حتط يقرن غرري مشر وعنوصادا   صإلل يد  ال لطا  ال إلي  ين
سإلي رر ا ل  رر    أل  األمرر     احملرراك  ال إلي رر ين ال ميكررن    تفارر    احلكإلمررن ال إلي رر ين 

د  صررإلل األشررتخا  جتمررو  1483ارر اا جملررح األمررن  وعل هررا    تنفرري صرر و ا  تقدي يررن الررديه
مررن الثرر ان. وا   احملكمررن األواوحت ررن حلقررإلن ان  ررا      رريا تق  ررد غررري متناسررخت كإل واررر تبطني 

اد من االتفاا ن، أل ه ال جملح األمن وال احملاك  ال إلي  ين  6مبإلجخت ارادة الدل م  ا ال  د حل
 ةكبرري الللق رإلد  الر  كا ر  عر واين،  ظر ا  و م اجثرن اضرار ن فثالرن، إجر ا  الإلصرإلل إىل  وف  له سرب 
ه التشرراحته حتررني  رريو (. 2006 منرري عراهب  هتا( وماررادا 1990 منري عرراهب  صررإلله د  ررجتمارتمثلرن   
  رره ال يإلجررد   وجترردا انشررااة إىل    احملكمررن األواوحت ررن الوظرر ،واعرر  القاعرر واضرر ن  القضرر ن

،  ت عررن مثلمررا يإلجررد   1483قارمررن الثقإلحتررا  ارتاررلن حتقرر اا جملررح األمررن مثرر  حت مررني مظررامل 
مبإلجرخت الفار  ال راحتحب ارف وعرن جملرح األمرن جبراا ا  ارتثلقرن حتالن ربن للقارمرن ، اع الق لقض ن

م اجثررن اضررار ن م ررتقلن وفثالررن،  ال تإلجرردعلرر    رره نطارررا   مررن م ثرران األمرر  ارتلرردة(، وشرردد
األفرر اد والك ا ررا  للقررإلار  ذا  الاررلن، فرر   مررن  إعررافن رشرر وع نعلرر  م ررتإل  األمرر  ارتلرردة، 

__________ 

 .Nada v. Switzerland, para. 210ا ظ   (67 
 .299 ، الفق ةوارفإلع ن لحاجملوم س ن الحكا  الدول ن عد   اض ن القاع؛ وا ظ   يضا  212ار جحب  ف ه، الفق ة  (68 
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م اجثرن مرن ابر  احملراك  الإلطن رن حتر ج ا  طلرخت تقردمي  ال  األفر اد والك ا را   ذ  ديالض وا     
 التثإليل عن األع اا.طلخت ومحب ذل ، افل  .(69 نازاا ا  نظاهبحت عم   ثتمد تدحتري مأل  
ا تارررا  احملكمرررن األواوحت رررن حلقرررإلن ان  رررا     ومرررن الق رررإلد ارهمرررن احملتملرررن ف مرررا يتثلرررا حت -66

اوررتاهب وقرإلن ان  را  ل شرم  ارتثااردة  هراط اف الترااهب تإلسرحب  طران االتفاا ن األواوحت ن حلقإلن ان  ا  
الرررر  مت ي ثهرررا الررررث ث  فرررر   القضررراياوااررررحب األمررر ،  و  .(70 لإلاليتهررراننلكررر  األشرررتخا  اااعررررثني 

  دولرررن طررر ا    نيارق مرررالك ا رررا  علررر  األشرررتخا   و  ا  ازرررااحتآ ررراا تتثلرررا استث اعرررها  عررر ه 
ا تطب ررا  وكامهرراررد وسررث  مررن  طرران لملكمررن ال ررإلاحتا القضررار ن لعلرر  الرر غ  مررن    و االتفاا ررن. 

اع   هنررا ا تهكرر  الدولررن الرر  ي ررف مررا يبرردو    متررااس اال تشرررترب تررال  اف هنرر ،(71  ررااج ورردود الدولررن
 ،حتالترااو . ارردع  نال ر ط ة الفثل رنن علر  انالر   الري  يقر   ف رهمرن  شركال   وكاهب االتفاا ن شرك   

مرررا إذا كا ررر  احملكمرررن ، لمقررر ا اارررا  علررر  األاررر وال احمل رررإلهب، حتالن ررربن لإلاعررر  ال ال يررراال مرررن غرررري
التفاا رن األواوحت رن حلقرإلن امرااع  ا تهاكرا  للنظر    األواوحت ن حلقإلن ان  ا  تتمتحب حتالإلالين القضرار ن 

جملرح    ف اديرن الر  تف عرها الردول األعضرا  االق ر ين اللترداحتري لان  ا  ف مرا يتثلرا حتاآل راا ال رلب ن 
 .(72 شتخا   و ازماعا    حتلدا   الثناااصن مبن يث ش من األوقإلن ان  ا  عل   واوحتا 

 والتوصيات االستنتاج -اا سادس 
يمكررررن قررررد بال عررررل  أو  متليررررات القالمررررة الترررري اسررررتادبنرررراء علررررض اسررررتعرا  اآ -67

، يتدو أن هذه اآليات قليلة للجزاءات عن اآثار السلتية اتتعويضلمطالتة بل( استادامها
بمرا فري اا، حقرفعرال ومعالجرة اارررار بشركل نتصاف االمنح ستل وأن صالحياتها ب عموماا 

اآليرات يتردو أن ، ااولرض وهلرةولل. محدودة فري كثيرر مرن ااحيران، الجترذلك التعويض و 
المسرررررتهدفين  لألفررررررادالمتاحرررررة  -إن لرررررم تكرررررن الوحيررررردة  -العاملرررررة الرليسرررررية  القانونيرررررة

محرررراكم االتحرررراد ااوروبرررري والمحكمررررة ااوروبيررررة المسررررتهدهفة هرررري  ااصررررةالكيانررررات ال أو
دين ا يتدو أن قدرتها أو استعدادها محردو ن سه هذه المؤسساتغير أن لحقوق اإلنسان. 

 الجزاءات. لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بستب يتعلق بمنح تعويضات فعالة  فيما
__________ 

 .Al-Dulimi and Montana Management v عرررد سإلي ررر اماجنمنررر  الررردل م  وشررر كن مإل تا رررا ]ا ظررر   (69 

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

Judgment of 26 November 2013, para. 134. 
 .1ا ظ  االتفاا ن األواوحت ن حلقإلن ان  ا ، ارادة  (70 
انالر     االتفاا رن ال يقتار  علر  مبإلجرخت]‘ القضرار نإلاليرن ال‘ ا   احملكمن األواوحت ن حلقإلن ان  ا     نمفهإلهبن  (71 

إال مهررا  ررااج الرر  تررت  الرردول ارتثاارردة   فثررال ، فرر  سررتثنار ناالظرر وا ال  و الررإلط  لألطرر اا ارتثاارردة ال ررام ن. 
  ع  رررر  وآ ررر و  عرررد ت ك ررررا]ا ظررر  ن. اعتباا رررا ىلااسررررن لإلاليتهرررا القضرررار نإىل  ت اررر ارررد  ااجرررره آ ررراا ت رررف  عرررن   و

Issa and Others v. Turkey, Application No. 31821/96, European Court of Human Rights (Second 

Section), Judgment of 16 November 2004, para.68. 
 .2016واي ا /يإل  ه  15حلقإلن ان  ا ،  نمشاواا    احملكمن األواوحت  (72 



A/HRC/33/48 

GE.16-13299 24 

 االن راديررةالتردابير القسررية  يُقضرض برر نفري كرل حالررة علرض مسرتوى العررالم، حير  و  -68
اا علرض نحرو سلتي علض حقوق اإلنسان، ينتغري أن يكرون الحرق فري االنتصراف متاحر أثرلها 

الرررو ني أو الررردولي  الصرررعيدآليرررات مناسرررتة علرررض فعرررال وينتغررري حمايترررع، كمرررا يتعرررين تررروافر 
حرمرران مررن غيررر المقتررول و . والجترررتعررويض سررتل االنتصرراف والللضررحايا للحصررول علررض 

مرن خاللهرا  همأو آليرة يمكرنمنترر الوصول إلرض أ   من إمكانيةعدد كتير من الدول سكان 
عررردج وجرررود هرررذه اآليرررات يارررالف بعرررض و . الجترررروالتعرررويض و  سرررتل االنتصررراف التمرررا 

 في معظم معاهدات حقوق اإلنسان.المكرسة االلتزامات ااساسية 
بطريقررة ليكررررا اإلعرررا  مجلررس حقرروق اإلنسرران والجمعيررة العامررة  مناشرردةنتغرري يو  -69

سرررتيل انتصررراف فعرررال، بمرررا فررري ذلرررك  حرررق الضرررحايا فررريعرررن رسرررمية، مرررن خرررالل إعرررالن، 
 اإلنسران حقروقتتضررر فيهرا  عرال، فري جميرع الحراالت التري المناسب و المالي الض تعويال

 من التدابير القسرية االن رادية.الااصة بهم 
فرررري  االن راديرررةالتررردابير القسررررية يتضررررر سررركانها بالتررري  الررردولوينتغررري أن تنظرررر  -70

 االختصرراا، بمررا فرري ذلررك السرراريةبموجررب المعاهرردات  االايررارات القضررالية المتاحررة لهرر
انونيرة وتطتيرق المتاحرة للطعرن فري قالمنرابر محكمة العدل الدولية، أو غيرها مرن ل القضالي

 لقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق اإلنسان.من ناحية اهذه التدابير 
محكمرررة العررردل الدوليرررة إمكانيرررة تقرررديم  لرررب إلرررض تنظرررر الررردول فررري  وينتغررري أن -71

وسريكون إلصردار فتروى توررح . االن راديرةلتدابير القسرية ا إلصدار فتوى بش ن مشروعية
لنررا  لحقروق اإلنسران  بال عرل علررضسرلتية آثررار التردابير القسررية االن راديررة التري لهرا وررع 

اابريررراء فررري القرررانون الررردولي المعاصرررر  بمرررا فررري ذلرررك القرررانون الررردولي لحقررروق اإلنسررران( 
 سيادة القانون.بلنهو  لالدولي و  للمجتمعكترى العقا  الجماعي أهمية  وعالقة ذلك ب

علرررض تن يرررذ معاهررردات اامرررم التررري تشررررف آليرررات اامرررم المتحررردة وينتغررري تعزيرررز  -72
العهرررد الررردولي الاررراا  بموجررربالمنشررر ة  ةالمتحررردة لحقررروق اإلنسررران، وال سررريما اللجنررر

العهرررد الررردولي الاررراا برررالحقوق تلرررك المنشررر ة بموجرررب برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية و 
 بررالنظر فررياختصاصررها علررض  كمررا ينتغرري إعررادة الت كيرردة واالجتماعيررة والثقافيررة،  االقتصررادي

، بغرض النظرر عرن االن راديرةقسررية التردابير الانتهاكات حقوق اإلنسان الناجمرة عرن فرر  
 .انيمكان وجود الضحية أو الج

االستعرا  الدور  الشرامل  عن  ريق إدراج بند فيمتدأ المساءلة تدعيم مكن وي -73
فة علرض التلردان المسررتهده  التري تطتقهررامصرردر بشر ن التردابير القسرررية االن راديرة دولرة كرل ل

 حقوق اإلنسان. ها علضتقييم اثر مع 
الترردابير المتضررررين مررن وينتغرري النظررر فرري إنشرراء آليررة مناسررتة لتمكررين ااشررااا  -74

ى اامرررم علرررض مسرررتو  الجتررررتعرررويض و الو  مرررن التمرررا  سرررتل االنتصررراف القسررررية االن راديرررة
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ها مجلررس اامررن. ئنشررييمكررن أن تتاررذ هررذه اآليررة شرركل لجنررة للتعويضررات و المتحرردة. 
ت راو  يرتم الات اقيرة متعرددة اا رراف، عرن  ريرق ليرة وررع هرذه اآ، يمكن وكإجراء بديل

يمكرن  منترراا وفر إليهرا، وترلرض االنضرماج إتدعض الدول و تحت رعاية اامم المتحدة، بش نها 
مطالتات  أن يقدموا االن راديةالتدابير القسرية المتضررين من ألفراد والكيانات لمن خاللع 

لجنررررة أن يُطلررررب إلررررض يمكررررن المسررررتهد فة. و  متاشرررررة رررررد الرررردول أو المنظمررررات الدوليررررة
االدعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عرن المذكورة استعرا  التعويضات 

لجنرة التوصرل إليهرا تأن تعتمرد علرض النترالل التري  هرايمكنأو الجرزاءات والترت فيهرا، فر  
 حقوق اإلنسان واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.المعنية ب

إمكانيررة اعتمررراد شرركل هيئرررة تسرروية المنازعرررات اسرررتعرا  ، يمكررن وكررإجراء برررديل -75
 لترات التعرويض  يميرة تنظرر فريتحكمنظمرة التجرارة العالميرة مرن أجرل إنشراء هيئرة التابعة ل

 .االن راديةبانتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن تن يذ التدابير القسرية المتعلقة جتر الو 
    


