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 والسبعون احلادية الدورة

 *املؤقت األعمال جدول من)ب(  69 البند

تعزيـــز ق ـــوا اومحســـان وسايتـــ ا  مســـا    
مبـا   للـا النـ ل البدي ـة      ق وا اومحسان،

ــان   لتحســـن ــوا اومحسـ ــ  إل ـ ــل اليع ـ التمتـ
    واحلريات األساسية

 االمحيراديةق وا اومحسان والتدابري ال سرية   
 

 مذكرة من األمن العام  
 

اخلـا    امل ـررر  هالـذ  ععـد    رالت ريـ يتشرف األمن العـام بـ ن ليـ  اجل اجلمعيـة العامـة       
التمتـل إل ــوا   ع ـ   االمحيراديــةجمل ـ  ق ـوا اومحســان املعـث باالـار الســ بية ل تـدابري ال سـرية       

 .27/21امل دم وف ا ل رار جم   ق وا اومحسان واومحسان، 
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االـار السـ بية ل تـدابري    ب املعثاخلا  جمل   ق وا اومحسان  امل رررت رير   
 اجلزا ر  ادري  ،ال سرية االمحيرادية ع   التمتل إل وا اومحسان

 

 موجز 
ــر ع ــ     زيرك ــ  لضــحايا التــدابري ال ســرية    والتعــوي  االمحتصــاف مســا  هــذا الت ري

ــوا اومحســان         ــ  ق  ــرار جم  ــد الصــادر مبوجــت ق ــة، قســت الت  ي ــرار  30/2االمحيرادي وق
 يشـــم مـــن من ــور ميــاهيم     املوضــو   هــذا الت ريـــر  ويتنــاول . 70/151 العامــة  اجلمعيــة 

ــة لوســا     ــ      قــاالتاالمحتصــاف اســتعراا اجلوامحــت املياهيمي ــ اح ق ــوا اومحســان ال امحت
 حل ـوا  الـدو   ال ـامحون  و  العـام  الـدو   ال ـامحون    االمحيراديـة  ال سـرية  التـدابري  ي اتتسبت ف
ران مـل الت ريـر الـذ     هـذا الت ريـر بـاالقت    ُي ـرع  عن وينبغـ  . اومحسـا   الـدو   وال ـامحون  اومحسان
(، A/HRC/33/48اخلــا  اجل جم ــ  ق ــوا اومحســان   دورتــ  الالالالــة والــال لن ) امل ــرررقدمــ  
املتاقــة فع يــا )عو مح ريــا( ل ــدول  ملخت ــد االيــاتاستعراضــا وت ييمــا عولــين  يتضــمن والــذ 

 .والتعوي التدابري ال سرية االمحيرادية اللتماس االمحتصاف  ولألشخا  املتضررين من
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 م دمة - عوال 

اخلـا  جمل ـ  ق ـوا اومحسـان املعـث       امل ـررر  مـن م اجل اجلمعية العامـة  الت رير م ّد هذا - 1
 ق ـوا  جم   ل رار وف االتمتل إل وا اومحسان  ع   االمحيراديةباالار الس بية ل تدابري ال سرية 

 .70/151 العامة اجلمعية وقرار 30/2 اومحسان

 ق ـوا  جم ـ   ط ـت ، 2015/عكتـوبر  األول تشـرين  1   املتخذ ،30/2 ال رار في  - 2
اجل جم ـ  ق ـوا اومحسـان واجلمعيـة      امل بـ   ت ريـره يركـز،    ” عن اخلـا   امل ررر اجل اومحسان

العامة، ع   األلر الس يب ل تدابري ال سرية االمحيرادية   متتل الضـحايا إل ـوا اومحسـان ومعاجلـة     
 املتخـذ  ،70/151 ال ـرار  و  .“مسا   االمحتصاف والتعوي  بغية تعزيز املساءلة وسب  اجلرب

عن ي ـدم   اخلـا   امل ـررر  اجل عيضـا  ، ط بت اجلمعية العامة 2015كامحون األول/ديسمرب  17  
وعـن االـار السـ بية ل تـدابري ال سـرية االمحيراديـة        70/151 ال ـرار الي ا ت ريرا مؤقتا عن تنييذ 

 مسا   التعوي  وكشد ال   م.وإل وا اومحسان،  الضحايا متتلع   

وف ــا ل ــرار جم ــ  ق ــوا  متتــد الــ اخلــا ،  امل ــرررهــذا ال ــرار مــل واليــة  ويتماشــ  - 3
ــان  ــم  27/21اومحسـ ــور  ،لتشـ ــة عمـ ــدم ،  مج ـ ــ ن   ” ت ـ ــيات بشـ ــة وتوصـ ــادو توجي يـ مبـ

ــ لري الســ يب    ســب  ــل الت ــة   ووســا   من ــدابري ال ســرية االمحيرادي ــ   ل ت  ق ــوا اومحســان والت  ي
اسـتعراا عـام ليليـات املسـت  ة     ”واجـراء   “عدىن قد وجرب ما يترت ت ع ي  من ضـرر  اجل من 

 .“لت ييم التدابري ال سرية االمحيرادية من عج  تعزيز املساءلة

 جم ـ   اجل اخلـا   امل ـررر  قدمـ   الـذ   الت ريـر  مل باالقتران الت رير هذا ُي رع عن وينبغ  - 4
 امل ــررر عــّدد(. و  للــا الت ريــر، A/HRC/33/48) والــال لن الالالالــة دورتــ    اومحســان ق ــوا
 2015/يوليـ   متوزاليتـرة مـن    خـ ل الر يسية ال  اضط ل هبا   اطـار واليتـ     األمحشطةاخلا  

ــا  مســـا   االمحتصـــاف والتعـــوي  لضـــحايا التـــدابري    وتنـــاول. 2016/يومحيـــ  قزيران اجل عيضـ
ملخت ـد االيـات    عوليـة  بصـية  وت يـيم  وت ـدير  اسـتعراا  اجـراء ال سرية االمحيرادية، من خ ل 

 املتاقة ل ضحايا.
  

 الدراسة محطاا - لامحيا 

 هـذا  يعاجل ـا  الـ   اضيلاملو تع يد اجل بالن ر عمح  البداية من يؤكد عن اخلا  امل ررر يود - 5
إن النتـا ل والتوصـيات الـواردة    ومتعـددة األوجـ ، فـ    متشـاب ة وما تتضمن  من جوامحت  الت رير

ــر     ــذا الت ري ــة هــ ه ــةو عولي ــذلا  .مؤقت ــل ول ــ   فمــن املزم ــات مي ــا ل والتوصــيات   ت  النت
اخلــا  م ــدما  ميــل التع ي ــات واملع ومــات   امل ــررر ويرقــتمرق ــة الق ــة مــن الواليــة.    

http://undocs.org/ar/A/RES/30/2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/151
http://undocs.org/ar/A/RES/30/2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/151
http://undocs.org/ar/A/RES/70/151
http://undocs.org/ar/A/RES/27/21
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/48
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ــ    ــ ة الـ ــات لات الصـ ــن عنواالقتراقـ ــات   مي ـ ــدم ا احل ومـ ــة  ت ـ ــري احل وميـ ــات اـ واملن مـ
عطراف م تمة عخرى فيمـا يتع ـب بوسـا   االمحتصـاف والتعـوي  املتصـ ة باالـار السـ بية          وع 

 ل تدابري ال سرية االمحيرادية ع   ق وا اومحسان.
االمحتصـاف والتعـوي     مسـا    عن يعـا  اخلـا    امل رررر ضوح وال ياءة، قّرل و ريا وحت - 6

وعن خيّصـ  ل ـ  مـن الـزاويتن واقـدا      عن التدابري ال سرية االمحيرادية مـن زاويـتن لت يـتن،    
اخلـا  املوضـو    مع مـ  مـن من ـور       امل ـررر عـا   الت رير، ي هذا ي ف ت ريري  السنوين. من

امحتــ اح ق ــوا    قــاالتاالمحتصــاف ا اجلوامحــت املياهيميــة لوســا   ميــاهيم ، ع  باســتعرا
 ال ــامحون    ال ــامحون الــدو  العــام و اومحســان الــ  تتســبت في ــا التــدابري ال ســرية االمحيراديــة  

الت ريــر امل ــدم اجل جم ــ  ق ــوا  و  .اومحســا  الــدو  ال ــامحون  و اومحســان حل ــوا الــدو 
املوضــو  مــن من ــور اجرا ــ ، ع  بــالتركيز ع ــ   عــا يلــال لن، اومحســان   دورتــ  الالالالــة وا

ــات   ــد االي ــة       املتاقــةلت  ــدابري ال ســرية االمحيرادي ــن الت ــدول املتضــررة م ــا( ل  ــا )عو مح ري فع ي
قـد عجـرى استعراضـا وت ييمـا      وبـذلا ي ـون  . الذين ي عون ضحايا هلـذه التـدابري  ولألشخا  

 تسـوية  وحمافـ   آليـات  ومبوجت املتحدة األمملوسا   االمحتصاف املتاقة ل دول مبوجت ميالاا 
الـدول، ومح ـام تسـوية     فيمـا بـن   التح ـيم هيئـات  و الدوليـة،  العدل حم مة قبي  من املنازعات

   االمحتصــاف املتاقــة قــد تنــاول عيضــا  وســا وي ــوناملنازعــات التــابل ملن مــة التلــارة العامليــة. 
 االمحتصـاف  وسـا    ع  ،مـن األشـخا  وال يامحـات    التدابري ال سرية االمحيراديـة  ل متضررين من

 وجلـان  اومحسـان،  ق ـوا  هيئـات  خـ ل  مـن  مح ريـا  عو فع يـا  املتاقـة  االمحتصـاف  ووسا   احمل ية
 .الدولية عو اوق يمية واحملاكم املطالبات،

 االمحتصـــافوســـا    يـــاهيمالتوضـــيحات األوليـــة ملوهنـــاح قاجـــة اجل ت ـــدم بعـــ    - 7
 عن مي ـوم عـام   بوجـ  ويعتـرب   هـذا الت ريـر.   هـ  بـؤرة تركيـز   الـ    واجلرب،والتعوي  واملساءلة 

 معنين منيص ن  يتضمن االمحتصاف وسا  
مبوجبـ ا   تسـتمل االمحتصـاف العم يـات الـ      وسـا   ب ي صداملعىن األول،   ”  

قاب ـة لثلبـات    ادعاءات اجلارية عو اهليئات املختصة األخرى الوكاالت اود عو احملاكُم
املي ـوم الالـا     ويشـري االدعـاءات.   ت ـا    وتبـت بوقو  امحتـ اكات حل ـوا اومحسـان    

 صـدور  لـدى ل مـدع    ب  احمل وم التعوي  ع لوسا   االمحتصاف اجل محتيلة الدعوى، 
 .(1)“لصاحل  ق م

__________ 

 (1) Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law (Oxford, Oxford University Press, 2015). 
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 ضـحايا صـا   ل ل ـم هبـا  املوضـوعية الـ     التعويضـات عـادة   التعوي وي صد مبي وم  - 8
ــ اكات ــذلا. االمحت ــارة اســتخدام مي ــن املعــث، وب ــوي ” و “االمحتصــاف وســا  ” عب  “التع

حل ـوا اومحسـان    ع ـ  امحتـ اح    رداطا ية التدابري ال  مي ن اختالهـا  ”ميال ن  باعتبارمها مترادفن
 .(2)“إلدول  هتديدقدث باليع  عو يوجد 

االيـــات الـــ  مي ـــن  ة مـــن  ســـياا ال ـــامحون الـــدو  اجل طا يـــ املســـاءلة ويشـــري مي ـــوم - 9
  التا  التعريد اقترح وقدامحت اح قواعد معينة.  عناملسؤولية ج ات فاع ة دولية  حتمي خ هلا  من

بـ  ج ـة فاع ـة     قامتاملساءلة ال امحومحية الدولية التربير ال امحو  ليع   تتضمن”  
ــة ازاء آخــرين،  ــيمدولي ــ    وت ي ــة معــايري ع ــ  قياســاللــا اليعــ  عو احل ــم ع ي  قامحومحي

وفـب املعـايري     اتصـرف  عـدم   قالـة   ام امحية حتمي  اجل ـة الياع ـة تبعـة فع ـ ا    و دولية،
 .(3)“السارية ال امحومحية

 املســؤولية قــامحون   اســتخدام  يشــيل الــذ  ،اجلــربمي ــوم  يبــدواخل ييــة،  هــذه وازاء - 10
 ومن مـات  دول ت ـون عطراف ـا   الـ   املطالبـات )عو  الدول بن فيما املطالبات سياا   الدولية
مــن االيــات ال امحومحيــة الــ  هتــدف اجل كيالــة املســاءلة   الع قــات فيمــا بــن   ، كآليــة(الدوليــة

 الدول عو الع قات بن الدول واملن مات الدولية.
  

 التـدابري  تسبب ا ال  اومحسان ق وا محت احا   قاالت االمحتصاف وسا   - لالالا 
 مياهيم  اطار  االمحيرادية ال سرية

 الدولية املسؤولية قامحون  العام الدو  ال امحون   االمحتصاف وسا   - علد 

ــدابري تســتمدعن مي ــن  ال - 11 ــة   الت ــن،   الشــرعية ال ســرية االمحيرادي مــن ســ طة جم ــ  األم
 مح ــــر)ا “متعــــددة األطــــراف” كن ــــي  ل و ــــا ،“امحيراديــــة” جيع ــــ امــــا حتديــــدا  وهــــو

A/HRC/30/45 و A/HRC/28/740 ،) ــا ــا    وبالتـ ــا قامحومحيـ ــن تربيرهـ ــامحو    ال مي ـ ــار ال ـ   اوطـ
اطـار ال ـامحون الـدو ، تتط ـت التـدابري ال سـرية        و  ا األمـم املتحـدة.  ل يص  السابل من ميالـا 

__________ 

 املرجل محيس . (2) 

 (3) Jutta Brunnée, “International legal accountability through the lens of the law of State responsibility” in 

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 36, No. 1, R. A. Wessel and W. J. M. van Genugten, 

eds. (2005). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/45
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/45
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/740
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 بعبــارة وع .(4)امحتــ اكات ل  ــامحون الــدو   ُتعتــرباالمحيراديــة بالتــا  تربيــرا قامحومحيــا آخــر قــ  ال   
التـدابري  ”املسـّم    ال ـامحو   الن ـام  جـزءا مـن  ال سرية االمحيرادية  التدابريان جاز اعتبار عخرى، 
امل زمـة هلـذه التـدابري ال تنتيـ  اال الا جـاز اعتبارهـا تـدابري         صية ال مشـروعية  فإن، “املضادة

 الــدول جلــوء قــال   عمحــ  بــدوره للــا ويعــث .(5)املســت دفة الدولــة ضــدمضــادة متخــذة  
 دوليـة مسـؤولية   تنشـ  ا قد فإ  ،مربرات س يمة دون اجلزاءات ت ا اجل( الدولية املن مات )عو

الدولة ال  ت ل  اجل التدابري املضـادة اسـتنادا   ” فإن الدو ، ال امحون جلنة عشارت ومال ما .ع ي ا
د  ل موقد امنا تيع  للا ع   مسؤوليت ا وقد تتحم  مسـؤولية تصـرف ا   ايرمحاجل ت ديرها اال

ــدير اخلــاط     ــة الت  ــاتنشــ   عن ومي ــن .(6)“اــري املشــرو    قال ــ  املســؤولية ت  ــدول ع   ال
ــّي الــ  احلــاالت  ( يــةالدول املن مــات )عو ال امحومحيــة املســب ة  الشــرو جتاه ــت  ع ــا في ــا نيتب

، قـ  وان كامحـت تصـرفت    ءلغـا لث تـ ا وقاب ي التـدابري  تناسـت  مالـ  ل لوء اجل التدابري املضادة، 
  عمح  االقتصادية اجلزاءاتالن ر    عند  هذا الصدد  ولوقظ .مبربرات س يمة

 مـا ع ـ   االقتصادية املتخذة   وقت الس م تنتـ ا   احلربتدابري  كامحت الا”  
تـدابري  بوصـي ا  ل امحون الدو  وال مي ـن تربيرهـا   مبوجت ا الياع ة من التزاماتالدولة 

 ت ـون هـذه التــدابري   مث ومـن . هـذه الدولــة ع ـ   مضـادة، فإ ـا تنشـ  مســؤولية دوليـة     

__________ 

 (4) Antonios Tzanakopoulos, “Sanctions imposed unilaterally by the European Union: implications for the 

European Union’s international responsibility”, in Economic Sanctions under International Law, Ali Z. 

Marossi and Marisa R. Bassett, eds. (The Hague, T. M. C. Asser Press/Springer, 2015). 

(  A/56/10من مشاريل املواد املتع  ة مبسؤولية الدول عن األفعال اري املشروعة دوليا  ) 22امح ر املادة  (5) 
زام دو  جتاه دولــة عخــرى تنتي  صية عدم املشروعية عن فع  الدولة الذ  ال ي ون مطاب ا اللت”
. “ألخرية، وب در ما ي ون كذلا ...كــان هــذا اليع  يش ِّ  تدبريا مضـادا متخـذا ضد الدولة ا الا

اجلزاءات ال  طب  ا االحتاد األورويب والدول  ول ط   ع   دراسة خبصو  امحطباا هذه املادة ع   قالة
 Pierre-Emmanuel Dupont, “Unilateral، امح ر  2012األعضاء في  ع   مج ورية ايران اوس مية   عام 

European sanctions as countermeasures: the case of the EU measures against Iran” in Economic 

Sanctions and International Law, Matthew Happold and Paul Eden, eds. (Oxford/Portland, Oregon, 

Hart Publishing, 2016). 
امح ر التع ي ات ع   مشاريل املواد املتع  ة مبسؤولية الدول عن األفعال اري املشروعة دوليا ، التع يب ع    (6) 

تعتمد مشروعية اليع  ع   الصعيد الدو  ”قظ عيضا عمح    قالة اجلزاءات، وقد لو(. A/56/10) 49املادة 
، وامح ر  “ليا  من جامحت الدولة املست َدفة  امل ام األول ع   احلدوث اليع   ل يع  اري املشرو  دو

Tarcisio Gazzini, “The normative element inherent in economic collective enforcement measures: 

United Nations and European Union practice” in Les sanctions économiques en droit 

international/Economic sanctions in international law, Linos-Alexandre Sicilianos and Laura Picchio 

Forlati, eds. (Leiden, Martinus Nijhoff, 2004). 

http://undocs.org/ar/A/56/10
http://undocs.org/ar/A/56/10
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الــدفا   قــ  عو مضــادة تــدابري اجلل لــوء الدولــة املتضــررة  عســ  مبالابــة لاهتــا قــد  
 .(7)“الني  عن

بالغـة  عمهيـة  ت ـون لـ    وقامحون املسؤولية الدولية ل دول )واملن مـات الدوليـة( مي ـن عن     - 12
اـري مشـرو  اجل التـدابري    بشـ    مـن املسـاءلة عـن ال لـوء     مـا   قـدر  السع  اجل اجيـاد   سياا 

ــبي  المحت     ــوفر سـ ــن عن يـ ــو مي ـ ــة. ف ـ ــرية االمحيراديـ ــة ال سـ ــاف الدولـ ــورة   صـ ــررة، وبصـ املتضـ
عو كيامحاهتـا.   مواطني ـا  ل متضـررين مـن التـدابري مـن     مباشرة، ش   من عش ال االمحتصاف اري

ــ     ــة املتضــرّ  دومــا يتســىن ال اال عن هــذا االمحتصــاف يبــدو حمــدودا اجل قــد كــبري، ال امح رة ل دول
ار الع قــات هـذا ال بيــ    اطـ  فر حميــ  مـن  اعمـام حميــ  دو ، مح ـرا ألمحـ  قــد ال يتـو     تـت   م  عن
تســت دف ا بالتــدابري ال ســرية. والدولة/الــدول )عو املن مــة الدوليــة( الــ    املتضــررةالدولــة  بــن
  الطعـن   تطبيـب التـدابري     الراابـة الـدول املسـت َدفة    تت دم هبـا ال   الت   ماتالواقل فإن  و 

شـرين، طعنـت محي ـارااوا    يـ  اامحينيـات ال ـرن الع   فمحيرادية ع ي ا تبدو محـادرة جـدا.   ال سرية اال
ــة     ــدل الدولي ــة الع ــام حم م ــة اختــذهت   عم ــة متنوع ــات املتحــدة    اجــراءات عدا ي  ا ضــدها الوالي

ع   التلارة مـل محي ـارااوا.   الذ  فرضت  الواليات املتحدة ، مبا   للا احل ر العام األمري ية
 ارة مـل محي ـارااوا،  العـام ع ـ  التلـ   وخ صت احمل مة اجل عن الواليات املتحدة بإع  ـا احل ـر   

قد تصرفت ع   حنو يشـ   امحتـ اكا اللتزاماهتـا مبوجـت معاهـدة الصـداقة والتلـارة وامل قـة         
هـذه   الضـرر النـاجم عـن     ـرب م زمـة   وع ا بنـاء  ع ـ  للـا   ، 1956املوقعة بن الب دين   عام 

م زمـة    ـون ال ت”، من قيث املبدع، الدولة دت احمل مة ع   عمح    قن عناالمحت اكات. وشّد
  قـال عـدم وجـود التـزام مبوجـت       امناسب عطول مما تراه ليترة بعين امبواص ة ع قات جتارية 

الـذ    كـااللتزام ، من هذا النو  قيالما ُوجد التزام”، فإمح  “معاهدة عو التزام قامحو  حمدد آخر
او اء املياج  ل تعام  التلـار  ع ـ     تنطو  ع ي  معاهدة ل صداقة والتلارة، عادة ما يش  

امحتـ اكا ل لتـزام بعـدم تعطيـ       1985عيار/مـايو   1 الـذ  طبّبـب    ارار احل ر التلـار  العـام   
. و  ااومحة األخـرية، رفعـت مج وريـة ايـران اوسـ مية دعـوى       “وم صدهاموضو  املعاهدة 

ــ اح معاهــدة الصــد    اقة املوقعــة بــن الواليــات  عمــام احمل مــة ضــد الواليــات املتحــدة، بــزعم امحت

__________ 

 (7) Vaughan Lowe and Antonios Tzanakopoulos, “Economic warfare” Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law, Rüdiger Wolfrum, ed.  (Oxford, Oxford University Press, 2012   وامح ر عيضا .)
Daniel H. Joyner, “International legal limits on the ability of States to lawfully impose international 

economic/financial sanctions” Economic Sanctions under International Law, Ali Z. Marossi et Marisa 

R. Bassett, eds. (The Hague, T. M. C. Asser Press/Springer, 2015). 
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، فيما يتع ب بالتدابري ال  است دفت هبا الواليات املتحدة ال يامحـات  1955املتحدة وايران عام 
 .(8)املصرف املركز  اويرا  ومن ااويرامحية، 

 
 املسؤولية الدولية ل دول - 1 

الدول ال  ت ل  اجل التدابري ال سـرية االمحيراديـة بـدون مـربر مناسـت، وال سـيما ع ـ          - 13
 الـ  تنتـ ا  فة بيع  اـري مشـرو  دوليـا، عو     يام الدولة املست َدلامحيراد  خاط   ت ديرعساس 

ع ي ـا مسـؤولية    تنشـ  الشرو  املسب ة اوجرا يـة واملوضـوعية ل لـوء اجل التـدابري املضـادة، قـد       
مــن مشــاريل املــواد املتع  ــة   1وهــذا تطبيــب ل  اعــدة العامــة الــ  صــيغت   املــادة     .(9)دوليــة

ك  فعـ  اـري مشـرو     ”، ال  تن  ع   عن  مبسؤولية الدولة عن األفعال اري املشروعة دوليا 
 .“دوليا ت وم ب  الدولة يستتبل مسؤوليت ا الدولية

__________ 

هبا   محي ارااوا وضدها )محي ارااوا ضد الواليات  امح ر قضية األمحشطة العس رية وشب  العس رية املضط ل (8) 
 Military and) 1986قزيران/يومحي   27املتحدة األمري ية(، األس  املوضوعية، احل م الصادر   

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America ), Merits, 

Judgment of 27 June 1986 ( وقضية عصول ايرامحية معّينة )مج ورية ايران اوس مية ضد الواليات املتحدة
 2016قزيران/يومحي   14األمري ية(، الط ت امل ّدم من مج ورية ايران اوس مية لتحريا الدعوى، 

(Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), application of the Islamic Republic of 

Iran instituting proceedings, 14 June 2016   ومي ن االط    ع ي  ع   الرابط التا ،)http://www.icj-

cij.org/docket/files/164/19038.pdf وامح ر عيضا معاهدة الصداقة والع قات االقتصادية واحل وا ال نص ية .
ملعاهدة،   مج ة عمور، ع   املادة الرابعة من ابن الواليات املتحدة األمري ية وايران. قيث تن  

يتحّرى ك  طرف من الطرفن املتعاقدين السامين العدالة واومحصاف   مجيل األوقات   معام ة ” عن
مواطث وشركات الطرف املتعاقد السام  ااخر وممت  ات  ومؤسسات ؛ وميتنل عن تطبيب تدابري اري مع ولة 

تضر إل وق م ومصاحل م امل تسبة قامحومحا؛ ويضمن توفري سب  فعالة ومحيال ق وق م  عو متييزية من ش  ا عن
( من املعاهدة ع   2لعشرون )وتن  املادة احلادية وا .“وف ا ل  وامحن الواجبة التطبيبالتعاقدية ال امحومحية، 

عو تطبي  ا، ويتعذر  ع  محزا  ينش  بن الطرفن السامين املتعاقدين فيما يتع ب بتيسري هذه املعاهدة”عن 
تسويت  ع   حنو ُمرٍا بالطرا الدب وماسية، لال اجل حم مة العدل الدولية، ما مل يتيب الطرفان املتعاقدان 

 .“ان ع   تسويت  بسب  س مية عخرىالسامي

 2ملـادة  . وتـن  ا من مشاريل املـواد املتع  ـة مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال اـري املشـروعة دوليـا          1امح ر املادة  (9) 
ان هنـاح ســ وح وقــل مـن خــ ل فعــ    ت ـون قــد ارت بــت فعـ  اــري مشــرو  دوليـا الا كــ   ”ع ـ  عن الدولــة  

. “  خرقـا اللتـزام دو  ع ـ  الدولـة    امتنا   )ع( ُينست اجل الدولة مبوجـت ال ـامحون الـدو ؛ )ب( ويشـ      عو
لدولية، جلنـة ال ـامحون الـدو ، مشـاريل     وامح ر عيضا، فيما يتع ب باملسؤولية الدولية ال  قد تتحم  ا املن مات ا

 .Add.1و  A/66/10املواد املتع  ة مبسؤولية املن مات الدولية، والتع ي ات ع ي ا، 

http://undocs.org/ar/A/66/10
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ــة،   - 14 ــة ”ومــن قيــث التبعــات ال امحومحي ــزام  ــرب كامــ  اخلســارة   ع ــ  الدول املســؤولة الت
الـ  مي ـن   وترد   مشاريل املواد لت د األش ال  .(10)“النامجة عن اليع  اري املشرو  دوليا 

 ي    كمااجلرب  يتخذهاعن 
ة عــن اليعــ  اــري املشــرو  دوليــا     ي ــون اجلــرب ال امــ  ل خســارة النامجــ    ”  

 .(11)“... مل بين اطريب الرد والتعوي  والترضية، بإقداها عو باجل عن
، ع  اعــادة احلالــة اجل مــا كامحــت ع يــ  قبــ  ارت ــاب اليعــ  اــري املشــرو    “الــرد”و  - 15

اال عن الدولـة املسـؤولة عـن فعـ  اـري مشـرو  دوليـا          .(12)دوليا، هو الشـ   األساسـ  ل لـرب   
التزام بـالتعوي  عـن الضـرر النـاتل عـن هـذا اليعـ ،   قـال عـدم اصـ ح           ”ع ي ا عيضا ي ل 

ــالرد  ــرر بــــ ــذا الضــــ ــا     .(13)“هــــ ــؤولة التزامــــ ــة املســــ ــ  الدولــــ ــل ع ــــ ــد ي ــــ ــريا، قــــ وعخــــ
 .(14)الذ  تسّببت في الضرر  عن “ترضية”بت دم 
وال يوجــد ســبت مينــل تطبيــب ت ــا ال واعــد العامــة ع ــ  ســياا التــدابري ال ســرية            - 16

املوضـوعية   اح ل شـرو  املسـب ة   االمحيرادية، الـ  يالبـت اختالهـا بـدون مـربر مناسـت عو   امحتـ       
ــب ا عن       عو ــرا مس ــذا ييت ــدابري املضــادة. وه ــة ل لــوء اجل الت ــرر اوجرا ي ــة عو اهليئــة  ت  احمل م

 ن الع قــات بــن الطــرفن   مبوجــت معاهــدة ســارية بشــ    الــ  ي ــون هلــا،  ال ضــا ية الدوليــة  
املنازعــات  االختصــا    ،ة، مبوجــت اتيــاا خــا  بــن الطــرفن(  قــاالت اســتالنا ي   )عو،
التــدابري ال سـرية االمحيراديــة   عنَّ، ت ــا الناشـئة عــن فـرا التـدابري ال ســرية االمحيراديـة     قبيـ   مـن 
، ل دولـة املتخـذة ل تـدابري    العرفيـة  تزامـات ل امحتـ اح ل عو خرا ملعاهـدة  تنطو  ع    الطعن حم 
. وعند ـذ  بنـاء ع ـ  للـا    الدولـة م زمـة بـاجلرب   هـذه  عن ويش   فعـ  اـري مشـرو  دوليـا،     مبا 

عـادة مـا ت ــون احمل مـة عو اهليئــة ال ضـا ية الدوليــة لتصـة بالبــت   طبيعـة اجلــرب امل ـدم مح ــري        
، خ صـت  نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكيةة . و  قضية م دارهعو  التزام دو  امحت اح

__________ 

ع  ضــرر، ســواء كــان ماديــا  ’’م  ( عن اخلســارة تشــ2) 31(. وتضــيد املــادة 1) 31املرجــل محيســ ، املــادة  (10) 
 “.معنويا ، ينلم عن اليع  اري املشرو  دوليا  الذ  ترت ب  الدولة عو

 .34املرجل محيس ، املادة  (11) 

ع ـ  الدولـة املسـؤولة عـن فعـ  اـري مشـرو  دوليـا  التـزام بـالرد، ع  اعـادة            ي ـل  ”  35املرجل محيس ، املـادة   (12) 
ــا ،      ــ  ارت ــاب اليعــ  اــري املشــرو  دولي ــ  قب ــت ع ي ــا كامح ــة اجل م ــدر    احلال ــرد وب  بشــر  عن ي ــون هــذا ال

ي ون  )ع( اري مسـتحي  ماديـا؛ )ب( اـري مسـتتبل لعـتء ال يتناسـت اط قـا مـل املنيعـة املت تيـة مـن الـرد              ما
 .“بدال من التعوي 

يغط  التعوي  ع  ضرر ي ـون قـاب   ل ت يـيم    ”( ع   عن 2) 36(. وتن  املادة 1) 36املرجل محيس ، املادة  (13) 
 .“الية، مبا   للا ال ست اليا ت وبال در الذ  مي ن ب  البات هذا ال ست اليا تمن الناقية امل

 .37املرجل محيس ، املادة  (14) 
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 ـارااوا  نيب الـذ  حلـب   “ ـرب الضـرر  م زمـة  ”حم مة العـدل الدوليـة اجل عن الواليـات املتحـدة     
ــذلا   ــررت ك ــاا الطــرفن، ســتبت فيــ         ”وق عن شــ   اجلــرب وم ــداره، و  قالــة عــدم اتي

 .(15)“… احمل مة
االت معاهـدة سـارية   قـد ال ت ـون هنـاح   بعـ  احلـ     كما سـب ت اوشـارة،   واال عمح ،  - 17

 إليث مي ـن الـدفل ب  ـا متـن      بش ن الع قات بن الدولة ال  تتخذ التدابري والدولة املست دفة هبا
االختصا  حمل مـة عو هيئـة قضـا ية دوليـة   قالـة وجـود محـزا  يتع ـب بتـدابري مـن قبيـ  فـرا             

ســت دفة ع  فرصــة اللتمــاس اجلــرب     دولــة امل ال تتــوافر ل التــدابري ال ســرية االمحيراديــة. وعند ــذ    
ــن ــة. و       م ــة قضــا ية دولي ــة عو هيئ ــام حم م ــت واقــد عم ــ  جامح ــذه احلا مال ــة   ه ــة، ت ــ  الدول ل

ــدابري     ــام املســت دفة معتمــدة ع ــ  مــدى اســتعداد الدولة/الــدول الــ  تتخــذ الت حم مــة ل بــول قي
ستعراا مشروعية فرض ا التدابري ال سرية االمحيرادية، وهـو عمـر يصـعت    بادولية هيئة قضا ية  عو

يمـا يتع ـب   سـل  لـت ط ف     اـة مـن اوشـارة اجل عمحـ   عيضـا  بش   ععم، ال بد وتوقع  بصية عامة. 
 .بامتالال الدول ل رارات حم مة العدل الدولية عو احملاكم واهليئات ال ضا ية الدولية األخرى

 
 سؤولية الدولية ل من مات الدوليةامل - 2 

من املس َّم ب  اان   ال ـامحون الـدو  عن املن مـات الدوليـة مي ـن عن ُتواَجـ  بـدعاوى         - 18
  ااألفعــال اــري املشــروعة الــ  ترت بــ   وحتديــدا ، مشــروعســاس امحتــ اج ا ســ وكا اــري  ع ــ  
في ــا(،  ةســامهاملامحتــ اكات حل ــوا اومحســان )عو  ، مالــ  ارت ــاب(16)م ــا ب محشــطت اااطـار قي   

__________ 

امح ر قضية األمحشطة العس رية وشب  العس رية املضط ل هبا   محي ـارااوا وضـدها )محي ـارااوا ضـد الواليـات       (15) 
ــادر     ــم الصـ ــوعية، احل ـ ــ  املوضـ ــة(، األسـ ــدة األمري يـ ــ   27  املتحـ  Military and) 1986قزيران/يومحيـ

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 

Judgment of 27 June 1986). 
من مة بن  1951آلار/مارس  25لكرت حم مة العدل الدولية بوضوح   فتواها بش ن تيسري اتياا  (16) 

املن مات الدولية ه  من عشخا  ال امحون الدو ، وه  هبذه الصية م َزمة ”صحة العاملية ومصر، عن ال
الدولية ب   التزامات ُتيرا ع ي ا مبوجت ال واعد العامة ل  امحون الدو  عو مبوجت دساتريها عو االتياقات 

 Alain Pellet, “The definition ofوامح ر كذلا   ؛A/CN.4/532امح ر عيضا  .“ال  ت ون عطرافا  في 

responsibility in international law” in The Law of International Responsibility, James Crawford, Alain 

Pellet and Simon Olleson, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2010); and CF. Amerasinghe, 

Principles of the Institutional Law of International Organizations (Cambridge, Cambridge University 

Press, 2005). 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/532؛
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وتوضـ  مشـاريل املـواد املتع  ـة مبسـؤولية املن مـات الدوليـة، الـ           .(17)احلاا الضرر بالبيئة عو
شـــــاريل املـــــواد املتع  ـــــة مل واملنـــــا رة، 2011اعتمـــــدهتا جلنـــــة ال ـــــامحون الـــــدو    عـــــام 

تت ع يـ  املسـؤولية   تريشرو  دوليا  ترت ب  من مة دولية ك  فع  اري م”الدول، عن  مبسؤولية
 .(18)“ من مةالدولية ل

املن مـات الدوليـة )اوق يميـة(    فإن فرا التـدابري ال سـرية االمحيراديـة مـن قبـ        وبالتا  - 19
ــ  محشــوء  قــد ــت ع ي ــة ةمســؤولي يترت ــيال كــ ن، ع ي ــا دولي ــدابري ال ســرية    تب ــال  عن هــذه الت م

ال واعـد  مـن  من ال امحون الدو  العـر  و  امبدع عدم التدخ ، الذ  يعترب جزءاالمحيرادية تنت ا 
 من ميالاا األمم املتحدة. 2من املادة  7ورد صراقة    الي رة والذ   ،(19)اامرة
املن مــات الدوليــة )اوق يميــة( م زمــة ب واعــد   عيضــا اعتبــارواضــافة اجل للــا، ينبغــ   - 20

ءات. واملن مـات الدوليـة   بـاجلزا  ت ا املتع  ـة  وا اومحسان لات الص ة   سـياا سياسـ  قامحون ق
اديــة ت ــ  م زمـة   مجيــل احلــاالت بواجــت مراعــاة احل ــوا  ذ التــدابري ال ســرية االمحيرالـ  تنيــ 

ت دف، ع ــ  النحــو املنصــو  ع يــ     االقتصــادية واالجتماعيــة والال افيــة لســ ان الب ــد املســ     
الع ــد الــدو  اخلــا  بــاحل وا االقتصــادية واالجتماعيــة والال افيــة. وقــد عوضــحت ال لنــة    

( بشــ ن 1997) 8يــة   تع ي  ــا العــام رقــم  املعنيــة بــاحل وا االقتصــادية واالجتماعيــة والال اف 
ــوا االق     ــرام احل ـ ــادية واقتـ ــزاءات االقتصـ ــن اجلـ ــة بـ ــة   الع قـ ــة والال افيـ ــادية واالجتماعيـ تصـ

يتخـذ  ’ي ون م زما بـ ن   ما بصدد تطبيب جزاءات اقتصادية ع   ب د “كيان خارج ”ع   عن
ــعيدين خطـــوات، مبيـــرده وعـــن طريـــب املســـاعدة والتعـــاون الـــدولين، وال ســـيما    ع ـــ  الصـ

من عج  االستلابة ألية معامحـاة اـري متناسـبة تتعـرا هلـا اليئـات الضـعيية         ‘االقتصاد  والت ث

__________ 

 (17) Evarist Baimu and Aristeidis Panou, “Responsibility of international organizations and the World Bank 

Inspection Panel: parallel tracks unlikely to converge?” in The World Bank Legal Review, vol. 3, 

Hassane Cissé, Daniel D. Bradlow and Benedict Kingsbury, eds. (Washington, D.C., World Bank, 2011). 
 (.A/66/10واد املتع  ة مبسؤولية املن مات الدولية، والتع ي ات ع ي ا )، مشاريل امل3املادة  (18) 

هبا   محي ارااوا وضدها )محي ارااوا ضد الواليات  امح ر قضية األمحشطة العس رية وشب  العس رية املضط ل (19) 
 Military and) 1986قزيران/يومحي   27املتحدة األمري ية(، األس  املوضوعية، احل م الصادر   

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America ), Merits, 

Judgment of 27 June 1986  وامح ر عيضا .Philip Kunig, “Intervention, prohibition of” in Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, vol. VI, Rüdiger Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2012). 

http://undocs.org/ar/A/66/10
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ــب    ــد املســت دف. وهــذا ينطب ــة   بشــ   متســاوٍ داخــ  الب  ــدول واملن مــات الدولي ــ  ال  .(20)ع 
ــن ــاحلب    ومـ ــب بـ ــا يتع ـ ــ  فيمـ ــال، عمحـ ــبي  املالـ ــ  سـ ــدير بالـــذكر، ع ـ   الصـــحة، املعتـــرف  اجلـ
والال افيـة، سـ طت   من الع د الدو  اخلا  باحل وا االقتصـادية واالجتماعيـة    12 ملادةا   ب 

ــة الضــوء    ــم    ال لن ــام رق ــا الع ــ ع   مســتوى    ( بشــ 2000) 14تع ي   ــل ب ن احلــب   التمت
 دولية الالية املؤسسات املالصحة مي ن ب وا ، ع   دور الدول بصيت ا ععضاء    من

ن مــا تتخــذه مــن اجــراءات ك عضــاء     بضــمان عالــدول األطــراف م زمــة   ”  
و  االعتبار الواجت ل حـب   الصـحة. وبنـاء ع ـ  للـا، ينبغـ        يمن مات دولية   

دوليـــة، وع ـــ  وجـــ  اخلصـــو  الاليـــة املؤسســـات املل ـــدول األطـــراف األعضـــاء   
 صندوا الن د الدو  والبنا الدو  واملصـارف اومنا يـة اوق يميـة، عن تـو  مزيـدا        

ع ــ  سياســات  لــدى اختالهــا اجــراءات تــؤلر مــن االهتمــام حلمايــة احلــب   الصــحة  
 .“و  التدابري الدولية هلذه املؤسسات ،اوقراا، واتياقات اال تمان

ــن    ــة مي  ــذه امل ق  ــ ا اجلوه ــد     مح   ــة مبوجــت الع  ــوا األخــرى احملمي ــن  (21)احل  ــا مي  ، كم
  ف املؤسسات املالية الدولية.تعترب لات ص ة ب   من مات دولية )اق يمية( خب عن
 تشـارح الت اسـم املسـؤولية الدوليـة عو    ام امحيـة  وينبغ  عيضا اوشارة بإجياز اجل مسـ لة   - 21
 ا، وتوزيل املسؤولية بن الدول واملن مات الدولية فيمـا يتع ـب بالتـدابري ال سـرية االمحيراديـة      في

املسـؤولية الدوليــة يتع ـب باحلـاالت الــ     اـري املشـروعة و/عو الضـارة. ومــن الواضـ  عن قـامحون      
 اقـداث  دوليـة(    (تساهم في ا ج ـات فاع ـة متعـددة )دولـة )دول( و/عو من مـة )من مـات      

وفيمــا يتع ــب، ع ــ  ســبي   .(22)النتــا ل الضــارة الناشــئة عــن فــرا التــدابري ال ســرية االمحيراديــة
نيـذها الـدول األعضـاء فيـ ،     تاألورويب و ررها االحتـاد  ياملالال، بالتدابري ال سرية االمحيرادية ال  

يرضـ ا االحتـاد األورويب   يالتـدابري الـ    ”عن ، “اوسـناد املـزدو   ”ف د اقترح، مب تضـ  قاعـدة   
عيضـا اجل الـدول األعضـاء     نستنيذها عج زة الدول األعضاء   االحتاد األورويب مي ن عن ُتتو

__________ 

بــالطرف املســؤول، ” ــد تتع ــب االلتزامــات مبوجــت الع ، ع ــ  عن8شــددت ال لنــة،   تع ي  ــا العــام رقــم   (20) 
األطـراف املسـؤولة، عـن فـرا اجلـزاءات عو تع أــدها عو تنييـذها، سـواء عكـان اجملتمـل الـدو ، عم من مــة            عو

 .“ة، عم دولة عو جمموعة من الدولدولية عو اق يمي

 Fons Coomans, “Application of the International Covenant on Economic, Social andامح ر، ع   سبي  املالال   (21) 

Cultural Rights in the framework of international organisations” in Max Planck Yearbook of United Nations 

Law, vol. 11, Armin von Bogdandy and Rüdiger Wolfrum, eds. (Leiden/Boston, Brill/Nijhoff, 2007). 
 André Nollkaemper andفيما يتع ب بت اسم املسؤولية   ال امحون الدو  عامة ، امح ر، ع   سبي  املالال   (22) 

Ilias Plakokefalos, eds., Principles of shared responsibility in international law (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2014). 
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 ـدول األعضــاء  ل يـة يردالتزامـات  ل لقـا  عيضــا خر تشـ    . والا كامحـت التـدابري  املني ـذة ل تـدابري  
باعتبار عن الطعـن   رة كتدابري مضادة، مي ن الطعن في ا عمام حم مة العدل الدوليةمرب  ت ن ومل

 .“املني ذة ل تدابري العضو ةالدولهو   قب 
 

 وسا   االمحتصاف مبوجت ال امحون الدو  حل وا اومحسان -بـاء  
  عـدد   امحت اح ال امحون الدو  حل وا اومحسان م ـرس     قاالتاحلب   االمحتصاف  - 22

من اوع ن العـامل  حل ـوا اومحسـان ع ـ       8وتن  املادة  .(23)من الص وح املتعددة األطراف
جلميل من ُتنتـ ا ق ـوق م األساسـية. ويوجـد عيضـا       “الاحلصول ع   امحتصاف فّع”احلب   

 ـوا اومحسـان، ع ـ  سـبي      حل  ـامحون الـدو   القب االمحتصاف لضحايا امحت اكات ما ينّ  ع   
مـن اتياقيـة    39من الع د الدو  اخلا  باحل وا املدمحية والسياسية، واملادة  2املالال،   املادة 

مـن االتياقيـة الدوليـة ل  ضـاء ع ـ  مجيـل عشـ ال التمييـز العنصـر ،           6ق وا الطي ، واملادة 
ــادة  ــن      14وامل ــريه م ــذيت وا ــة مناهضــة التع ــن اتياقي ــة ا  م ــة عو الع وب ل اســية ضــروب املعام 

 ال امحسامحية عو امل ينة. عو
ــيوباملالــ ،  - 23 ــاا األفري ــ      د احلــب   االمحتصــاف ؤكَّ ــ  امليال ــة مــن قبي ــات اق يمي اتياقي

(. 25واالتياقيــة األمري يــة حل ــوا اومحســان )املــادة   ،(7حل ــوا اومحســان والشــعوب )املــادة  
ســبي  ” تــوفري ق ــوا اومحســان واحلريــات األساســية ع ــ   وتــن  االتياقيــة األوروبيــة حلمايــة

 .(24)نت ا ق وق م وقرياهتم احملمية مبوجت االتياقيةُتلألفراد الذين  “امحتصاف فعال
ــد ع ــ  احلــب   االمحتصــاف   قرارهــا      - 24 ــة العامــة مــن جدي  60/147وعكــدت اجلمعي

بـــادو األساســـية واملبـــادو التوجي يـــة بشـــ ن احلـــب   االمحتصـــاف واجلـــرب لضـــحايا   بشـــ ن امل
االمحت اكات اجلسيمة ل  امحون الدو  حل وا اومحسـان واالمحتـ اكات اخلطـرية ل  ـامحون اومحسـا       

الـــذ  يـــن ،   مج ـــة عمـــور، ع ـــ    ،2005كـــامحون األول/ديســـمرب  16الـــدو ، املـــؤر  
 وا اومحسـان وال ـامحون اومحسـا     حل امحون الدو  الم واعمال االلتزام باقترام وضمان اقترا عن

ال ــامحون الــدو  ملــن يــدع  وقوعــ  ضــحية المحتــ اح   عن تتــي ”الدولــة  الــدو  يشــم  واجــت
 وا اومحسان عو ال امحون اومحسا  ام امحيـة الوصـول اجل العدالـة ع ـ  عسـاس املسـاواة وع ـ         حل

__________ 

 Reparations, international law, and global justice: a new frontier” in The Handbook of“امح ر عموما   (23) 

Reparations (Oxford, Oxford University Press, 2006) and Dinah Shelton, Remedies in International 

Human Rights Law, 3rd ed. (Oxford, Oxford University Press, 2015). 

 . Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Lawامح ر عموما   (24) 

http://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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تـوفر ل ضـحايا   ” وعن ،“النـ ا   عـن االمحتـ اح   .. بغ  الن ر عمن ي ون املسؤول . حنو فعال
 .“سب  امحتصاف فعالة تشم  اجلرب

يتلسـد اان هــذا احلــب الن ـر  )عو امليــاهيم (   االمحتصــاف بشـ   متزايــد، ألمحــ     و - 25
مــا ترت بــ  الــدول  ن األفــراد مــن ت ــدم شــ اوى بشــ ن ذ مــن خــ ل آليــات اجرا يــة مت  ــ ُينيَّــ
ــن    ــم م ــ اكات  ق   ــوا اوحلامحت ــةمحســان   ــم مبوجــت  امل يول ــد عمحشــ    هل  تمعاهــدات. وق

ب ـ  مـن الع ـد الـدو  اخلـا  بـاحل وا املدمحيـة والسياسـية         ة امل ح  ةاالختياري تالربوتوكوال
والع د الـدو  اخلـا  بـاحل وا االقتصـادية واالجتماعيـة والال افيـة جلامحـا مي ـن لألفـراد ت ـدم           

 ــة   اطــار عــدد مــن الصــ وح املتعــددة  الشــ اوى ضــد الــدول الي ــا. وتوجــد اجــراءات ممال 
 األطراف األخرى، مال  اتياقية ق وا الطي .

ويشـــ   مح ـــام ال لـــوء اجل احمل مـــة األوروبيـــة حل ـــوا اومحســـان مبوجـــت االتياقيـــة   - 26
وصـول األفـراد اجل سـب  االمحتصـاف      ع ـ  صـعيد  را هامـا عيضـا   األوروبية حل وا اومحسان تطـوّ 

دير بالـذكر  من اجلـ ن. وفيما يتع ب  زاءات االحتاد األورويب، امحت اح ق وا اومحسا   قاالت
ــ   ــدع   جيــوز عيضــا عمح ــث املب ــن قي ــة النطــاا   م ــة قضــا ية م تم  ــا اخضــاع ا ملراجع ــا   لل  ، مب

عمـام  وللـا  مدى تواف  ـا مـل احل ـوا األساسـية املعتـرف هبـا   االحتـاد األورويب،         قيث من
اوجـراءات   ت،   قـاال   مرق ـة االسـتئناف   روبيـة عمام حم مة العدل األومث احمل مة العامة، 

ــاالـــ   ة عـــدد متزايـــد  ـــو  مواج .(25)األفـــراد املســـت دفون عو ال يامحـــات املســـت دفة  لّرك ـ
ضــد فــرادى تــدابري  ن عو ال يامحــات املســت دفة واألفــراد املســت دف يت ــّدم هبــاالــ   الطعــون مــن

 ج تــا االختصــا  كّومحــتوف ــا ألق ــام املعاهــدة املن ِّمــة لعمــ  االحتــاد األورويب، اجلــزاءات 
ــزمن  مــل مــرور هاتــان ال ضــا   ــ اداال ــ منشــئاقضــا يا  اجت ــة عساســا(  ل بع  املعــايري )اوجرا ي

ملبـادو سـيادة ال ـامحون، مبـا   للـا اوجـراءات ال امحومحيـة         لضمان امتالاهلـا ل لزاءات األوروبية 
 ُتشـ ر ع ي ـا   لو بصورة جز ية ف ط. وهذه خطـوة عوجل هامـة جـدا اجل األمـام    الواجبة، ق  و

 ةال ضـا ي  املراجعـة رى امل ـرر اخلـا  عن مح ـام    ي حتاد األورويب. ول ج تا االختصا  ال ضا  
ــزاءات  ــ  ل لـ ــول بـ ــاد األورويب،  املعمـ ــذ  ال واان   االحتـ ــام الـ ــاهي  مح ـ ــان    يضـ ع  م ـ
__________ 

ل حصول ع   مع ومات دقي ة عن املراجعة ال ضا ية ل لـزاءات الـ  تيرضـ ا حمـاكم االحتـاد األورويب، امح ـر        (25) 
A/HRC/33/48قاضــ  ومؤسســة الربكــات الدوليــة ضــد جم ــ  االحتــاد األورويب  . و  قضــية ياســن عبــد اه 

 .Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation vوميوضـــــية اجلماعـــــات األوروبيـــــة )  

Council of the European Union and Commission of the European Communities  ــدل ــة العـ ــدت حم مـ (، عكـ
اجراء مراجعة، ت ون كام ة مـن قيـث املبـدع، ل امحومحيـة مجيـل األفعـال الـ         ”ت ع ي ا ضمان األوروبية عمح  جي

، “ت وم هبا اجلماعة   ضوء احل وا األساسية ال  تش   جزءا ال يتلزع مـن املبـادو العامـة ل ـامحون اجلماعـة     
 .2008عي ول/سبتمرب  3ق م احمل مة )الدا رة ال ربى( املؤر  

http://undocs.org/ar/A/HRC/33/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/48
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( عخـرى تصـدر اجلــزاءات.   دول جمموعــاتدول )عو  تن  ـ  د عن العـامل، قـد ي ـون مــن املييـ      
الغاء التدابري الت ييدية ل حتـاد األورويب امليروضـة ع ـ  ب ـد     ط ت ومن اجلدير بالذكر عيضا عن 

حمــاكم االحتــاد األورويب مــن قبــ  ق ومــة الدولــة  ع ــ  حمــدد مي ــن مــن قيــث املبــدع عرضــ   
 ت ـّدم املن ِّمـة لعمـ  االحتـاد األورويب، شـريطة عن     مـن املعاهـدة    263املست دفة مبوجت املادة 

ومـل للـا،    .(26)بصـورة مباشـرة   ميّسـ ا   الشـ وى  والتـدبري موضـ   مـا يالبـت عن  الدولة املعنية 
، ال يـــزال جتــدر م ق ــة بعــ  مح ــا  الضــعد   الن ــام احلــا . وع ــ  وجــ  اخلصــو           

بصـورة اـري مشـروعة     مخضـوع  البت يكان األفراد عو ال يامحات الذين  الا الواض  ما اري من
حمــاكم االحتــاد األورويب  عــن طريــب تتعويضــاب احل ــم هلــمجلــزاءات االحتــاد األورويب مي ــن 

ومن املسا   املالرية ل   ب عيضا ممارسـة جم ـ  االحتـاد األورويب املطب ـة      .(A/HRC/33/48)امح ر 
 قـــوا م اجلـــزاءات   األفـــراد عو ال يامحـــات “اعـــادة ادرا ”املتمال ـــة   وع ـــ  محطـــاا واســـل 

حتـديا   يشـ   عيضـا  ،   رع  امل ـرر اخلـا ،   وهـذا )بعد عن ُيرفعوا من ال وا م ألسباب عخرى 
 س ع ــ  ت ــا احملــاكم  اَرمتــ ســ طة حمــاكم االحتــاد األورويب(. وباملالــ ، فــإن الضــغو  الــ        ل

فيمـا يتع ـب بـالرفل مـن ال ـوا م حتمـ         أل اجت ادها ال ضـا   تنت د ع   املبع  الدول ال   من
 اجناز هش )املرجل محيس (.داللة ع   عن هذا االجت اد ما زال مبالابة 

ص ة بالش اوى املرفوعة من ضـحايا امحتـ اكات    تلاوهذه االيات ه  بطبيعة احلال  - 27
اخلــا  قــد عشــار  ربيــد عن امل ــرق ــوا اومحســان املتع  ــة بتنييــذ التــدابري ال ســرية االمحيراديــة.  

الع ـد الـدو     ـ  مـن   ب ةامل ح  ةاالختياري تالربوتوكوالالذ  عمحش ت  الن ام عوج  قصور  اجل
حل وا االقتصـادية واالجتماعيـة   اخلـا  بـا  حل وا املدمحيـة والسياسـية والع ـد الـدو      اخلا  بـا 
 ا،ال يـزال طوعيـ   ةالختياريـ ا تن االمحضـمام اجل الربوتوكـوال   ـو ال  تتص  عساسا بو ،والال افية

ــا     ــة قامحومح ــرارات ال لــان ليســت م زم ــذا    بالنســبة لوعن ق ــزال ه ــدول )املرجــل محيســ (. وال ي  
ملســاءلة مــن امــا مبلــرد عن ختضــل دولــة ل ن ــام، ينشــ  قــدر ”، كمــا لــوقظ، مــل عمحــ صــحيحا 

ضـغو    ما يصاقب  مـن املعيار الدو  وبال ياس اجل س وح الدولة الطرف ع نا  ت ييمطريب  عن
مــن عوجــ  قا مــا . وقــد ععــرب امل ــرر اخلــا  عيضــا عــن ال  ــب ازاء مــا يبــدو “ع ي ــا ل متالــال

لضــحايا التــدابري ال ســرية  حمل مــة األوروبيــة حل ــوا اومحســان اقصــور   احلمايــة الــ  متنح ــا  
  احمل مة لـدي ا اختصـا   جيوز اعتبار عن االمحيرادية، ال عمح  ال يزال من اري الواض  ما الا كان

خبصو  ما يترّتـت  االدعاءات املتع  ة بامحت اكات االتياقية األوروبية حل وا اومحسان   بت  ل
__________ 

 Joël Rideau, “Recours en annulation - conditions de recevabilité”, Jurisclasseur Europe Traitéامح ــــــــــــــر   (26) 

(LexisNexis, 2011)     وهناح قضية واقدة )اري متص ة باجلزاءات( ع   األق  رفعت ا باليعـ  دولـة اـري عضـو .
 ل األوروبيــة. امح ــر  ال ضــية  االحتــاد األورويب، هــ  سويســرا، ضــد امليوضــية األوروبيــة عمــام حم مــة العــد 

C-547/10P   2013آلار/مارس  7، احل م الصادر. 
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ق ـوا  مـن آلـار سـ بية ع ـ      لتدابري املتخـذة مـن قبـ  الـدول األعضـاء   جم ـ  عوروبـا        ا ع  
اومحسان لألشخا  عو اجلماعات ال  تعيش   ب دان لالالة، كما هو احلـال بالضـبط   مع ـم    

 (.A/HRC/33/48جلزاءات )امح ر مح م ا
 

 ف مبوجت ال امحون اومحسا  الدو وسا   االمحتصا -جيم  
ــره األول امل ــدم اجل جم ــ  ق ــوا اومحســان، اجل عــدة    ، عشــار امل ــرر اخلــا   - 28   ت ري

ص ة   قاالت التدابري ال سـرية االمحيراديـة   لات قواعد ل  امحون اومحسا  الدو  ال  قد ت ون 
الس ان املدمحين عموما، مال  احل ر امليـروا  ع   ال  تؤلر ع   ق وا اومحسان األساسية عو 

ميوضـية األمـم املتحـدة     ت(. وقـد الق ـ  A/HRC/30/45ع   ععمـال االمحت ـام اجلمـاع  )امح ـر     
ال امحون اومحسـا ، مـن قبيـ  ق ـر جتويـل السـ ان        ا  عق ام هناح ا اومحسان باليع  عنحل و

املدمحين ك سـ وب مـن عسـاليت احلـرب وااللتـزام بالسـماح إلريـة مـرور مجيـل شـحنات املـواد            
الغذا ية واومدادات الطبية األساسية، تتسم ب مهية قامسة   ت ييم التدابري ال سـرية االقتصـادية   

(. ومي ــن اوشــارة   هــذا الصــدد اجل عن عــددا مــن البــاقالن قــد اقتــرح A/HRC/19/33)امح ــر 
ضــرورة تطبيــب ال ــامحون الــدو  اومحســا  )الــذ  يشــار اليــ  عيضــا باســم قــامحون ال اعــات            

ــة مــ       ــا اجملموع ــن ت  ــادو املســتمدة م ــ  املب ــ  األق ــرا   املســ حة(، عو ع  ــ  ف ــوامحن، ع  ن ال 
بـإلن  ت ـا الـ  تتصـرف    اجلزاءات االقتصادية من قب  الدول ال  تتصرف من جامحت واقـد و 

 .(27)من جم   األمن، ق    عوقات الس م
 ،التـدابري ال سـرية االمحيراديـة   ع ـ    قـد تنطبـب  قواعـد ال ـامحون اومحسـا  الـدو      ومبا عن  - 29
حمتم ة( لضحايا امحتـ اكات قـامحون   بصورة ورة عامة )عو تاقة بصاملُيرى عن سب  االمحتصاف  قد

األشـخا  اخلاضـعن ل لـزاءات. اـري عن للـا       ع ـ  قالـة  عيضـا   تنطببال اعات املس حة قد 
 محتصـاف  لسـب    التمـاس عمر افتراض  وال ع م لدى امل رر اخلا  ب   قالة قـد   في ـا فعـ     

  امحون ال اعات املس حة.لامحت اكات  وقو  التدابري ال سرية االمحيرادية ع   عساسمن 
مـن جامحـت     االمحتصـاف   اومحسا  ضحايا امحت اكات ال امحون الدو إلب  اعُترفوقد  - 30

ــ ا   ــعــدة ج ــات من ــادو األساســية    ةجلن ــة العامــة   املب ــة وق ــوا اومحســان واجلمعي التوجي ي
__________ 

 W. Michael Reisman and Douglas L. Stevick, “The applicability of international law standards toامح ر   (27) 

United Nations economic sanctions programmes”, European Journal of International Law, vol. 9, No. 1 

 Daniel H. Joyner, “Internationalول ط    ع   مناقشة لذلا املوقد، امح ر، ع   سبي  املالال  .(1998)

legal limits on the ability of States to lawfully impose international economic/financial sanctions” in 

Economic Sanctions under International Law, Ali Z. Marossi et Marisa R. Bassett, eds. (The Hague,  
T. M. C. Asser Press/Springer, 2015). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/33/48
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/45
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 حل ــوا اومحســـان  احلب   االمحتصــاف واجلـــرب لضــحايا امحتـــ اكات ال ــامحون الـــدو    بـــ املتع  ــة 
وال ــامحون الــدو  اومحســا . وقــد وردت املبــادو   عــدد مــن املبــادرات الدوليــة، مبــا   للــا  

 .(28)رابطة ال امحون الدو اطار   
ضــحايا امحتــ اكات عن لصــ  وفيمــا خيــ  االيــات اوجرا يــة الــ  مي ــن مــن خ هلــا   - 31

بن االيات املتاقـة ع ـ  الصـعيد     التيريبجيدر قامحون ال اعات املس حة ع   التعوي  واجلرب، 
 احمل   وااليات ال ا مة )بصورة حمتم ة( ع   الصعيد الدو .

نطـو   عن ال امحون اومحسا  الدو  ال ي ت ون مح طة االمحط ا ه ع   الصعيد احمل  ، ف - 32
  مح م ــا ال امحومحيــة  بشــ   مباشــرق امــ  بإعطــاء ميعــول أللــدول ع ــ  االتــزام  ع ــ  فــرا
عمـام احملـاكم الوطنيـة     بت ـا األق ـام  مي ن لألفراد   مع م احلـاالت االقتلـا    ف  الوطنية، 

ميعــوال بعــ  الــدول عق ــام قــامحون ال اعــات املســ حة  ويعطــ  .ع ــ  اــرار ال واعــد الوطنيــة
ــار ، امباشــر ــ  جــوهر دول عخــرى  بينمــا ختت ــامحون   مح  ــة  اجلهــذا ال  ــ ا الوطني ــ ،   .قوامحين اــري عمح
تـرح  ُي، هـذين املسـارين قـد اعُتمـد    ع  مـن   ي ـون قيالمـا ال  ” اقدى ال اتبات،الق ت  كما

 .(29)“ويبدو عن هذا هو الوضل األكالر شيوعا   العامل .الضحايا ب  ق 
ــإن     - 33 ــدو ، ف ــ  الصــعيد ال ــا ع  ــر  لوصــول  عم ــوافر الي ــراد  ت ســب  االمحتصــاف   اجلاألف

مواف ـة الدولـة )الـدول(     بصـية عامـة  ضـ   عن امحت اكات ال امحون الـدو  اومحسـا  ي ت   والتعوي 
وهنـاح آليـات    ، كما ع  رت التلربة، ال ترّقت امجاال بإعطـاء هـذه املواف ـة.   املعنية باألمر ال 
، وعهــم هــذه احملافــ    كــ  قالــة مي ــن اعتبارهــا لات صــ ة تبعــا ل ــروف      شــّت عو منتــديات 

دوليـة )مالـ  احمل مـة اجلنا يـة الدوليـة(      ال لـان املعنيـة باملطالبـات الدوليـة واحملـاكم اجلنا يـة ال       ه 
 .السياا  ص يت األسر   هذال لنة الدولية الوهيئات ق وا اومحسان. وجيت عيضا لكر دور 

ــدما      - 34 ــ  عنـ ــ  عمحـ ــدد ع ـ ــا  عن يشـ ــرر اخلـ ــود امل ـ ــة   ويـ ــرية امحيراديـ ــدابري قسـ ــب تـ تطبـ
اومحسا  تطبي ـا كـام    عس رية(   قاالت ال ا  املس  ، تطبب عق ام ال امحون الدو   )اري

 .ع   هذه التدابري ال سرية االمحيرادية

__________ 

 Liesbeth Zegveld, “Remedies for victims of violations of international humanitarian law” inامح ر   (28) 

International Review of the Red Cross, vol. 85, No. 851  وامح ر عيضا .Declaration of International Law 

Principles for Victims of Armed Conflict, adopted by the International Law Association at its seventy -

fourth conference in August 2010. 

 (29) Liesbeth Zegveld, “Remedies for victims of violations of international humanitarian law”. 
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ــارة اجل عن التـــدابري  - 35 ــة قـــد طب ـــت  و  هـــذا الصـــدد، ينبغـــ  اوشـ ــرية االمحيراديـ  ال سـ
ال ــامحون الــدو   االعديــد مــن ال اعــات املســ حة مــؤخرا، ممــا يــالري ال  ــب مــن قيــث امتالاهلــ     

  ومن هذه احلاالت ما ي   .اومحسا 
ــوا اومحســ     )ع(  ــ  ق  ــرر اخلــا  جمل  ــرى امل  ــوا اومحســان    ي ــة ق  ــث إلال ان املع

عن احلصـار الـذ  تيرضـ  اسـرا ي  ع ـ  قطـا         1967األراض  الي سطينية احملت ة منذ عام   
ي يد بشـدة الـواردات ااتيـة مـن اخلـار  والصـادرات املتل ـة        ”، والذ  2007ازة منذ عام 

ــن الضــي      ــذلا مح ــ  الســ ل ب ــ ، وك ــ  صــراقة      الي ــان امل صــود ب احلــد ’ة الغربيــة واــزة، وك
خ فــا  ملــا ت ضــ  ع ابــا مجاعيــا لســ ان اــزة، ”، يشــ   “‘امــدادات الوقــود وال  ربــاء مــن
“ من اتياقية جنيد املتع  ة إلماية املدمحين وقت احلـرب )اتياقيـة جنيـد الرابعـة(     33املادة  ب 
(A/70/392)(30) .   ــة األخــرية بــ ن شــعت اــزة ــ  الب ــاء   ”وعفيــد   ااومح ــة  ميــروا ع ي قال

آلار سـ بية عيضـا ع ـ  طا يـة مـن ق ـوا        مما ل ، “ تنمية بسبت احلصار الطوي  األمدلتراجل 
وهـذا مـرتبط   ال سيما احلب   قرية التن   واحلب   التمتل مبستوى معيش  ال ـب،  واومحسان، 

الطاقـة   اتومـداد احملدوديـة الشـديدة   اد   امليـاه الصـاحلة ل شـرب و   احلن   الب  امل ام األول 
 (؛A/HRC/31/73ال  ربا ية )امح ر 

 ن احلصــار البحــر  بــميــوا األمــم املتحــدة الســام  حل ــوا اومحســان   عفــاد )ب( 
التحــالد الـذ  ي ــوده جم ـ  التعــاون اخل يلـ  منــذ بدايـة التــدخ       مـن   ـ  الــيمن ع امليـروا 

 حالــة اومحســامحية املترديــة عصــ  عقــدث تياقمــا شــديدا لقــد  2015العســ ر    آلار/مــارس 
 ؛(31)(A/HRC/30/31)امح ر 

ــ   ) (  ــادية امليرو متالـ ــزاءات االقتصـ ـــ اجلـ ــة ع  ــورية  ضـ ــة السـ ــة العربيـ   اجلم وريـ
قـــدرة املـــدمحين الســـورين  ععاقـــت بشـــدة” العوامـــ  الر يســـية الـــ  عقـــد 2011 عـــام منـــذ
 .(A/HRC/31/68)امح ر “ كست الرزا ع  
 

  

__________ 

حلصـــار اوســـرا ي   لغـــزة يتعـــارا يشـــري األمـــن العـــام وامليـــوا الســـام  حل ـــوا اومحســـان دومـــا اجل عن ا (30) 
 .A/HRC/28/78و  Corr. 1و  A/HRC/25/40و  A/69/347ال امحون الدو . امح ر مال   الولا ب  مل

 فرضـت   الـذ   البحـر   احلصـار  عـن  ر يسـ   بشـ    النامجة االسترياد، ع   الشديدة ال يود” يذكر الت رير عن  (31) 
 الوقـود،  محـدرة  اجل عدى الـذ   األمـر  عيضـا ،  اومحسـامحية  احلالـة  تيـاقم  مـن  زادت قد ا ،ال  علناء التحالد قوات
     .“غذا ية واملياه، وكذلا ع   ال درة الو ييية ل مستشيياتال املواد توزيل ع   س با  علر مما

http://undocs.org/ar/A/70/392)
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/73
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/31)
http://undocs.org/ar/A/HRC/31/68
http://undocs.org/ar/A/69/347
http://undocs.org/ar/A/HRC/25/40
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/78
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 توصياتالستنتاجات واال - رابعا 
محتا ل البحوث األولية الـ  عجراهـا    الذ  عورده ضمن ي رر امل رر اخلا  استنتاج  - 36

اجل جم   ق وا اومحسان، وهـو عن اسـتعراا االيـات ال ا مـة الـ        ه األخريألاراا ت رير
اسـتخدام ا( ل مطالبـة بـالتعوي  عـن االـار الضـارة        ُيـدفل بإم ـان  استخدمت فعـ  )عو قـد   

وازالة ص قياهتا ملن  سب  االمحتصاف  ل لزاءات يشري اجل عن هذه االيات ق ي ة عموما وعن
 (.A/HRC/33/48، مبا   للا التعوي  واجلرب، حمدودة   عا ت األقيان )امح ر الضرر
 ر، يود امل رر اخلا  عن يؤكد مرةضوء محتا ل هذا الت ري وع   اخل يية ت ا وازاء - 37

تبن في ا عن التدابري ال سرية االمحيرادية وي  ع  م ان   العامل  ت لعخرى عمح    ك  قالة 
هلا ت لري س يب ع   ق وا اومحسان، ينبغ  اتاقة احلب   االمحتصاف وسايت  ع   حنو فعال، 
وينبغ  اتاقة االيات املناسـبة ع ـ  الصـعيد الـوطث عو الـدو  قـ  لصـ  الضـحايا ع ـ           

السـ ان   عـدد    ي ـون ومـن اـري امل بـول بالت كيـد عن      .المحتصاف والتعوي  واجلـرب سب  ا
آليـة مي نـ م ال لـوء     حميـ  ا مـن ام امحيـة الوصـول اجل ع     ّيفع حمرومن كبري من الدول  عو 

وهـذا احلرمـان خيـالد بعـ  االلتزامـات       .الي ا اللتماس سب  االمحتصاف والتعوي  واجلـرب 
وينبغ  دعوة جم ـ  ق ـوا    .مع م معاهدات ق وا اومحسان األساسية املنصو  ع ي ا  

رمس ، ع   قب الضحايا   سب     اع ناومحسان واجلمعية العامة اجل الت كيد من جديد، 
مجيل احلاالت الـ  تـؤلر    ت املالية املناسبة واليع ية،  امحتصاف فعالة، مبا   للا التعويضا
 . وا اومحسانمتتع م إلا  ع   في ا التدابري ال سرية االمحيرادية س ب

تعزيـز  لويدعو امل رر اخلا  اجملتمل الـدو  عيضـا اجل اختـال خطـوات عم يـة قامسـة        - 38
لضــحايا امحتـ اكات ق ـوا اومحســان املتصـ ة بالتــدابري    اجملـال   إليــث يتـاح االيـات ال ا مـة،   
وع ـ  وجـ  اخلصـو ،     .امل ـامل  جـرب و مطالبة بالتعوي  عن األضـرار  لال سرية االمحيرادية 

ــة والسياســية       ــاحل وا املدمحي ــدو  اخلــا  ب ــز ال لــان املنشــ ة مبوجــت الع ــد ال ينبغــ  تعزي
االجتماعية والال افية ل سـتما  اجل الشـ اوى   ووالع د الدو  اخلا  باحل وا االقتصادية 

ــة ــاول امحتــ اكات ق ــوا اومحســان   بوينبغــ  اعــادة ت كيــد اختصاصــ ا     ،اليردي  الناشــئة تن
 .اجملث ع ي  عو اجلا  م ان وجودلتدابري ال سرية االمحيرادية، بغ  الن ر عن ا عن
 ـوا اومحسـان واجلمعيـة العامـة     سـبب ل م ـرر اخلـا  عن وجـ  امحتبـاه جم ـ  ق      قد و - 39
عن الع بة األوجل عمـام اجـراء ت يـيم عـامل  ل تـدابري ال سـرية االمحيراديـة هـ  عـدم تـوافر            اجل

ــت م ة  ــة ابيامحـــات مسـ ــاا وعامليـ ــا يتع ـــب موقـــدة لنطـ ــيغة فيمـ ــر   الصـ ــدابري )امح ـ ــذه التـ هبـ
A/70/345التدابري الرامية اجل ضمان الشيافية فيمـا يتع ـب بـن م اجلـزاءات السـارية      تعّد (. و

ل سـرية  وعمال احلـب   االمحتصـاف مـن االـار السـ بية النامجـة عـن التـدابري ا         امسب  اشرط

http://undocs.org/ar/A/HRC/33/48
http://undocs.org/ar/A/70/345
http://undocs.org/ar/A/70/345
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ومن مث ي ـرر امل ـرر اخلـا  الت كيـد ع ـ  وجـوب امحشـاء         .االمحيرادية ع   ق وا اومحسان
يحصـر مجيـل   لسل  مركز  موقد، سـواء ع ـ  مسـتوى جم ـ  األمـن عو األمامحـة العامـة،        

ــة الســارية   ــدابري ال ســرية االمحيرادي ــذ  سُيســت م      .الت ــد هــذا الســل ، ال وســيلر  تع أ
ي ون   متنـاول عامـة   سـ ملطّب ة قاليا ع   جزاءات جم   األمن، وبامحت ام، وف ا ل معايري ا

درة اجل اخطـار اجمل ـ  مـن ت  ـاء     ص ـ املباملرس ة/وُتدع  الدولـة عو جمموعـة الـدول     .اجلم ور
وتبـدو السـاب ة املتمال ـة     .ر هـذه التـدابري  محيس ا بالتدابري السارية امليعول ال  اختذهتا وبتطّو

ف ـد عمحشـ ت    .  سل  األمم املتحدة لألس حة الت  يدية لات عمهية خاصة   هذا السـياا 
الم، بسبت عمور من ا الشـواا  املتع  ـة بـ ن     46/36 ب رارهااجلمعية العامة هذا السل  

ل جوامحب ا تستحب عن ين ر في ا اجملتمل الدو  جـديا ألسـباب   عم يات مح   األس حة  مي”
آلارها احملتم ة   زيادة زعزعة االسـت رار   املنـاطب الـ  هتـدد في ـا       :عديدة، من بين ا )ع( 

آلارهــا والتــوترات واملنازعــات اوق يميــة الســ م واألمــن الــدولين واألمــن الــوطث؛ )ب(    
 “.... االجتماعية واالقتصادية السـ مية جلميـل الشـعوب    الس بية احملتم ة ع   ت دم التنمية

ومبــا عن التــدابري ال ســرية االمحيراديــة تــالري شــواا  ممال ــة فيمــا يتع ــب بآلارهــا الســ بية ع ــ   
م ل س ا ا عو شرا   مـن سـ ا ا إل ـوا اومحسـان، فمـن املسـ        متتأع   الب دان املت لرة هبا و

سرية االمحيراديـة حتـت اشـراف األمـم املتحـدة سـي ون       عن امحشاء سل  ممال  ل تدابري ال  ب 
سـ م   ضـمان املسـاءلة عـن االـار      يحنو حت يب الشيافية، وجيوز ال ول امحـ  س  كربىخطوة 

 .(32)الس بية املترتبة ع   التدابري ال سرية االمحيرادية
مــا اقترقــ  امل ــرر اخلــا  ع ــ  حنــو ومــن اخلطــوات األخــرى الــ  مي ــن اختالهــا،   - 40
  (، ما ي  A/HRC/33/48ت ريره األخري اجل جم   ق وا اومحسان )  

آليــة مت  ــا )ع(  التــدابري ال ســرية االمحيراديــة  ن األشــخا  املتضــررين مــنمحشــاء 
ــن ــوي  واجلــرب ع ــ     م ــب  ل محتصــاف والتع ــاس س ــم املتحــدة، ومي ــن    التم   مســتوى األم
نشــ  بواســطة اتياقيــة   ا جم ــ  األمــن عو ُتشــ   جلنــة معنيــة بالتعويضــات يشــ    تتخــذ عن

مي ــن مــن خ لــ  ل  يامحــات واألفــراد   حميــ ومــن شــ ن للــا عن يتــي    .متعــددة األطــراف
مباشـرة ضـد الدولـة عو املن مـة      الت ّدم بت   ماتاملتضررين من التدابري ال سرية االمحيرادية 

ــة  ومي .الدوليـــة الـــ  تســـت دف م ــتندة  الســـتعراا ـــن دعـــوة هـــذه ال لنـ املطالبـــات املسـ
__________ 

يتعّ ـده األمـن العـام    ع   املستوى الت ث، ي وم سـل  األسـ حة الت  يديـة بـدوره كسـل  عـامل  واـري متييـز           (32) 
مب ر األمم املتحدة   محيويورح. وهو يتضمن البيامحات واملع ومات املتع  ة بالعم يات الدولية لن   األسـ حة الـ    

الصـ ة.   قدمت ا الدول األعضاء بش ن املخزومحات العسـ رية واملشـتريات مـن اومحتـا  الـوطث والسياسـات لات      
األمـن العـام ت ـارير سـنوية عـن الـواردات والصـادرات مـن األسـ حة.           وجيت ع   الدول األعضاء عن ت دم اجل

 .ط ب ا وجيت ع   األمن العام عن يسّل  هذه املواد ويتي  ل دول األعضاء االط    ع ي ا بناء ع  

http://undocs.org/ar/A/RES/46/36
http://undocs.org/ar/A/HRC/33/48
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، عو االعتمــاد  ــا يصــ  فيلامحتــ اكات ق ــوا اومحســان النامجــة عــن فــرا اجلــزاءات و   اجل
ــاحل وا       ع ــ  ــة ب ــة املعني ــة إل ــوا اومحســان وال لن ــة املعني ــ  خت ــ  الي ــا ال لن ــا ل ال النت

 ؛(33)االقتصادية واالجتماعية والال افية
ش   مح ام تسوية املنازعات   من مة التلارة العاملية ومحشاء هيئـة   اقتباس )ب( 

محتـــ اكات ق ـــوا اومحســـان النامجـــة قضـــا ية لتنـــاول ط بـــات التعـــوي  واجلـــرب املتصـــ ة با
 تنييذ التدابري ال سرية االمحيرادية؛ عن

خبصـو   درة ص ـ  ـ  دولـة مُ  لادرا  بند   االستعراا الـدور  الشـام     ) ( 
ــة التـــدابري ال ســـري ــا  تطب  ـــا ع ـــ  الب ـــدا الـــ  ة االمحيراديـ ــل ت يـــيم علرهـ ن املســـت دفة، مـ

 .ق وا اومحسان ع  
 

__________ 
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