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 مقدمة -أوالا  
القتررر ي  اف ا اةيررر  ل التمترررو  قرررون يقررردم اصقررر ين األرررا  اص ررر   أل ررر  الترررليب للترررداري   -١

 ٣٠/٢و ٢٧/٢١ريقرر اينا  جملررح وقررون ان تررا   ان تررا س إةينيررح اجلزائرر ،س ذرريا التق يرر  عمررالً 
 . ٣4/١٣و
س وجملررح وقررون ان تررا س ل ٧٠/١5١ومررد بلرر  كررل مررن اجلم  رر  ال امرر س ل م اينذررا  -٢

داري  القتررر ي  اف ا اةيررر  ل متترررو س إىل اصقررر ين األرررا  أ  ي كرررز علررر  األ ررر  الترررليب للتررر٣٠/٢مررر اين  
البررررااق  قررررون ان تررررا  وعلرررر  تنرررراول مترررريتليت سرررربل اف تجلرررراا واجلرررررب هبرررردا ت زيررررز مبرررردأْ، 

 اصتاءل  وجرب الب ين ل تق ي ي  اصقبلني إىل ذاتني اهل ئتني.
ورينرراء علررر  ذررريين الةلبرررنْيس ينكرررز اصقرر ين األرررا س ل تق يررر   إىل اجلم  ررر  ال امررر  ل ةوينهترررا  -٣

(س علرررر  مترررريتليْت ترررروب  سرررربل اف تجلرررراا واجلرررررب لبررررااق التررررداري  A/71/287احلاةيرررر  والتررررب ني  
للجوا   اصااذ م   لتبل اف تجلاا مرن ا تهاكرا   القت ي  اف ا اةي . وتبّمن التق ي  است  اضاً 

  الرردويل وقررون ان تررا  النانرر  عررن التررداري  القترر ي  اف ا اةيرر  ل القررا و  الرردويل ال ررام والقررا و 
حلقررون ان تررا  والقررا و  الرردويل ان تررات. وصرر ت التق يرر   لتررواز، مررو التق يرر  الرري، كررا  اصقرر ين 

(س وريقجلررد م اءهتمررا A/HRC/33/48األررا  مررد مدمرر  إىل جملررح وقررون ان تررا  ل ومرر  سرراريق  
اًل للرردول أول ررني ص تلررا اال ررا  اصتاورر  ب رر وتق  مرراً  م رراً ل ، س وتبررمن ذرريا األ رر  است  اضرراً 

ولألشرر ا  اصتبرر ينين مررن التررداري  القترر ي  اف ا اةيرر  أو الرريت  لررن أ  تتررا  هلررت لتمل ررنهت مررن 
 التماس اف تجلاا واجلرب. 

س A/70/345وامرت  اصق ين األا س ل تق ي   إىل اجلم  ر  ال امر  ل ةوينهترا الترب ني  ا  ر   -4
تمررل أ  يلررو  هلررا أ رر  علرر   أ((س اسررتادا س سررجل للتررداري  القترر ي  اف5٦قرر ة الا  ا اةيرر  الرريت لع

وقون ان تا س عل  أ  يت ه د األمني ال ام ذيا التجل ويتوىل  ديث . وةعا اصقر ين األرا س ل 
تق ي   التاريق إىل جملح وقون ان تا  ول تق ي   إىل اجلم    ال ام  ل ةوينهتا احلاةير  والترب ني 

 A/71/287ال  جتررردةا  ب ررر س ريجلررروينة ين  ررر س اك رررد ورررق البرررااق ل (س اهل ئترررني إىل إصرررداين إعررر
سب ل ا تجلاا ب الس مبا ل  ل  الت ويض اصايل اصناس  والا الس ل ن و احلراف  الريت ختلّ را 

 عل  وقون ان تا  اصلاول  هلت. سلب اً  ب ها التداري  القت ي  اف ا اةي  أ  اً 
مررررو افذتمررررام  صقرتوررررا   س علمرررراً ٧١/١٩٣ومررررد أوابرررر  اجلم  رررر  ال امرررر س ل م اينذررررا  -5

الواينةة ل تق ي  اصقر ين األرا س وبلبر  إل ر  أ  يعبرمّ ن تق ير   إىل اجلم  ر  ال امر  ل ةوينهترا الثا  ر  
 من اص لوما  ريشيت  منامش  اصقرتوا  اليت مدمها ل جملح وقون ان تا .  والتب ني مزيداً 

س أ  يواصل اصق ين األا  إيالء اذتمام ٣4/١٣وبل  جملح وقون ان تا س ل م اين   -٦
 ا  صتيتل  األ   التليب للتداري  القت ي  اف ا اةير  ل متترو البرااق  قرون ان ترا  وأ  لردة 
ولررروًف بوينيررر  لررريل س وأ  ي كرررزس ل تق ي يررر  اصقبلرررني إىل جملرررح وقرررون ان ترررا  واجلم  ررر  ال امررر س 

 ت زيز مبدأْ، اصتاءل  وةبو ت ويبا  للبااق. عل  متيتل  اصواينة والت ويض الالزمني ل
ولرريل  ي كررز اصقرر ين األررا س ل ذرريا التق يرر س علرر   ديررد اال ررا  اصملنرر  لبررما  تررواب   -٧

سبل اف تجلراا واجلررب الا الر  لبرااق الترداري  القتر ي  اف ا اةير . ويترتهل اصقر ين األرا  تق ير   
ع ر  إىل اسرتادا  سرجل ل األمرت اصتاردة لل قرو   ريتل  ص الوضو ب مرا يت لرق مبقرتواتر  الدا
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اف ا اةيررر  الررريت لتمرررل أ  يلرررو  هلرررا أ ررر  علررر  وقرررون ان ترررا س واعتمررراة إعرررال  ريشررريت  الترررداري  
القت ي  اف ا اةي  وس اةة القا و . وري د  ل  يقدمس ل ضروء افسرتنتاجا  الريت  لرص إل هرا ل 

(س تااصرر ل عررن التررما  احملتملرر  ٧4و 5٠-48  س الاقرر اA/HRC/33/48تق يرر   الترراريق  ا  رر  
للجنرر ت ت ررأ مبترريتل  الت ويبررا   لررن إ شررالذا لترروب  سرربل اف تجلرراا لبررااق التررداري  القترر ي  
اف ا اةيررر . وي ررراً أيبررراً ري رررض اصترررائل  ا  الجلرررل  الررريت تنشررريت عرررن اصماينسررر  اصتمثلررر  ل بررر ض 

ترائل تت لرق ريلرو  التزامرا  الردول ل جمرال عرن م عقو    اينج  ةان احلدوة انمل م  س ببالً 
ر  عرن اصوضرو  ع نر   وقون ان تا  تتجاوز احلدوة انمل م  . وسوا يعترتلمل ذريا التق ير  ر س

 يقدم  اصق ين األا  إىل اجلم    ال ام  ل ةوينهتا الثا    والتب ني.
قررررردمها وي ورررر  اصقرررر ين األررررا  ي، ت ل قرررررا  أو م لومررررا  أو مقرتوررررا س  لررررن أ  ت -8

احللوما  واصن ما  غ  احللوم   وأ، أب اا أ  ى يهمها األم س عن توب  سربل اف تجلراا 
 واجلرب ريشيت  األ   التليب للتداري  القت ي  اف ا اةي  عل  وقون ان تا .

 أنشطة ايقرر ااا  -اثنقاا  
س ٢٠١٧وزي ا /يو  ر   ٣٠إىل  ٢٠١٦متوز/يول ر   ١أصدين اصق ين األا س ل الارتة من  -٩

سررب    شرر ا  صرراا  س منهررا  ررال   شرر ا  صرردين   فشرررتا  مررو مللاررني ، رر ين ريرروفق  ل 
 إباين انج اءا  األاص .

س شاين  اصق ين األا  ل الدوينة الثامنر  عشر ة للا يرق ال امرل ٢٠١٦  تا /أري يل  4ول  -١٠
و األررباء ريشريت  إ ارا  احلرق ل التنم ر  اص    حلق ل التنم  س و ث أةىل ريدلو  ل جلت   اوين م

 وإعمال .
تشرررر ين األول/أكترررروري س أةىل اصقرررر ين األررررا  ريب ررررا  ل احللقرررر  الديناسرررر   الدول رررر   ١٢ول  -١١

ريشرريت  احلررق ل التنم رر س الرريت   متهرراس ل أريرروديبس اهل ئرر  الدائمرر  اصتررتقل  حلقررون ان تررا  التاري رر  
ري ا رر  الرريك ى التررنوي  الثال ررني نعررال  احلررق ل التنم رر  صن مرر  الت رراو  انسررالما. واستابرر  ل 

 و    ل سبل افستااةة من  ل  احلق لت زيز التنم   الا ال  واصتتدام .
( إىل اجلم  ررررر  A/71/287تشررررر ين األول/أكتررررروري س مررررردم اصقررررر ين األرررررا  تق يررررر     ١٦ول  -١٢

  لتررربل اف تجلررراا مرررن ا تهاكرررا  ال امررر . واسرررت  ض اصقررر ين األرررا  ل تق يررر   اجلوا ررر  اصااذ م ررر
 وقون ان تا  النان  عن التداري  القت ي  اف ا اةي  ل القا و  الدويل.

 ٢8إىل  ٢4ومرررام اصقررر ين األرررا  ريرررزقينة مة يررر  ين  ررر  إىل اف ررراة ال وسرررا ل الاررررتة مرررن  -١٣
 (. وذرررو ي ررر ك عرررن شرررل   لترررلةا  اف ررراةA/HRC/36/44/Add.1  ا  ررر  ٢٠١٧  ترررا /أري يل 

ضررررم ن   صرررراا اً  ال وسررررا علرررر  ت اويررررا مررررو وفيترررر . وأصرررردين اصقرررر ين األررررا  ل يايرررر  زقينترررر  ري ررررا ً 
ررن ب رر  أ  تلررو  ال قررو   مررد كب ررد  اف رراة األوينو  واف رراة  مالو اتر  األول رر  وتوصرر ات س وينج 

ا  ارو مل راين ةوفينس مرن ةو  أ  يلرو  هلر ١55ال وسا  تائ  امتجلراةي  تبلرت م متهرا ل اجملمرو  
درراذ . وأشرراين إىل أ  برر ض عقررو   فرردةة اهلرردا علرر  أبرر اة ف ي اعررا ي، شررلل مررن أشررلال 

 األصول القا و    الواجب س مما أةى إىل ا تها  س اةة القا و .
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 ٢٢إىل  ١٩ومام اصق ين األا  ريزقينة ين    إىل مؤستا  اف اة األوينو  ل الارتة مرن  -١4
اة (. وذرررو ي ررر ك عرررن شرررل   لترررلةا  اف رررA/HRC/36/44/Add.2 ا  ررر   ٢٠١٧وزي ا /يو  ررر  

ضررررم ن   ا اً صررررا  ررررا ً رياألوينو  علرررر  ت اويررررا مررررو وفيترررر . وأصرررردين اصقرررر ين األررررا  ل يايرررر  زقينترررر  
 مالو ات  األول   وتوص ات . 

 متافعة التوصقات السافقة للمقرر ااا  -اثلثاا  
وي  إىل جملررح وقررون ان تررا  وإىل اجلم  رر  مرردم اصقرر ين األررا س منرري ت   نرر س تقررايني  سررن -١5

 ال ام س تبمن  مالو ا  وتوص ا  تت لق ريوفيت .
ويلرر ين اصقرر ين األررا  ن ررو توصرر ات  الترراريق س ومنهررا ريوجرر   ررا  توصرر ت   سررتادا   -١٦

ا اةيررر   ي  اف سرررجل م كرررز، موورررد علررر   ةررران األمرررت اصتاررردة لجلررر  مائمررر  ن رررو الترررداري  القتررر
تاظ هبيا التجل وبقراً التايني . وينبغ ها و   الريت يا ضرلر  ال قرع للم راي  اصةبقر  وال راً  ا أ  لع

ب   و الررررررردول أجملرررررررح األمرررررررنس وأ  ينشررررررر . وينبغرررررررا ةعررررررروة الررررررردول أو جمموعررررررر  الررررررردول اصترررررررتهدس
ل /اصجلدين إىل أ  تباةين إىل إ ةاين اجمللح  لتداري  القت ي  اف  أ علر  لترايني  ومبرا يةرا ا اةي  اص س 

صتاررردة األمرررت ا لترررداري  مرررن تةررروينا . و لرررن أ  تترررتند مثرررل ذررري  اال ررر  إىل  رررو ج سرررجلتلررر  ا
س  د الررردويللألسرررلا  التقل ديررر س الررري، يتبرررمن ري رررا   عرررن عمل رررا   قرررل األسرررلا  علررر  الجلررر 

هتا من  رالل   ومشرتقبباًل عن اص لوما  اليت تقدمها الدول األعباء ريشيت  خمزو هتا ال تل ي
  والت اسا   ا  الجلل . ان تاج الوب 

علررر  النارررو الواجررر   لشرررواغل الررريت أعررر ك عنهرررا جملرررح  وأورررامل اصقررر ين األرررا  علمررراً  -١٧
س الي، أكد ب   ض وينة ةيناس  الةائا  الواس   مرن ،اثين الترداري  ٣4/١٣وقون ان تا  ل م اين  

 تررررا س ول امتجلرررراة القترررر ي  اف ا اةيرررر  ل القررررا و  الرررردويل ان تررررات والقررررا و  الرررردويل حلقررررون ان
ررررلمها وأمنهررررا و ترررر جها افجتمرررراعاس واحلاجرررر  إىل ينصررررد ا تهاكررررا  وقررررون ان تررررا   الرررردول وس 
اص تبةرر   لتررداري  القترر ي  اف ا اةيرر  وإىل ت زيررز اصتررراءل . وسررّلت اجمللررحس ل القرر اين  اترر س ي  ررر  

اءل  اصتررؤولني عررن التو  ررق اللمررا والنرروعا أل، أ رر  سررليب مررن ذرريا القب ررل ل سرر ان ضررما  مترر
ا تهاكررررا  وقررررون ان تررررا  النانرررر  عررررن تةب ررررق التررررداري  القترررر ي  اف ا اةيرررر  ل وررررق أ، ةولرررر . 
وس لو  من الالزمس ل اعتقاة اصق ين األا س استادا ع سجل موود للتداري  القت ي  اف ا اةي  

  أ  ي مررل ريا ال رر  لبررما  تررواب  تلرر  الواثئررق. وفرر  أ  ترروب   للتررجل اص لومررا  الالزمرر س وفرر
مررن أجررل إجرر اء تق رر ت ةم ررق لأل رر  التررليب لل قررو   اف ا اةيرر س و لتررايل ضررما  اصترراءل  واجلرررب 

(س متثررل التررداري  ال ام رر  ٣٩س الاقرر ة A/71/287للبررااق. وكمررا  كرر  اصقرر ين األررا   لا ررل  ا  رر  
نعمرررررال احلرررررق ل  إىل ضرررررما  الشرررررااب   ل أ  مررررر  ال قرررررو   الترررررايني   لا رررررل شررررر با أساسررررر ا

اف تجلاا مرن ال وامر  الترلب   للترداري  القتر ي  اف ا اةير  علر  وقرون ان ترا . وي ور  اصقر ين 
ررررر   األرررررا  ريتيتي رررررد ري رررررض اصشررررراينكني ل الررررردوينة الثالثررررر  والثال رررررني جمللرررررح وقرررررون ان ترررررا  امرتاوس

 .(١ استادا س سجلّت م كز،

__________ 

ا   س عل  سرب ل اصثرالس الت ل قرا  الريت أةىل هبرا اصمثرل الردائت لباكترتا س ت م نرا جرانواس  سرت من مر  الت راو   (١ 
  (. ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٣انسالما  
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أ  يل ين ةعوت  إىل جملح وقرون ان ترا  وإىل اجلم  ر  ال امر   ويوة اصق ين األا  أيباً  -١8
إصداين إعال  لتجديد اك د وق البااق ل سب ل ا تجلاا ب رالس مبرا ل  لر  الت رويض اصرايل 

 لترداري   اصناس  والا الس ل ن و احلاف  اليت تتيت   ب ها وقون ان تا  اصلاولر  هلرؤفء سرلباً 
مرررن  ضررر وينقً  س ريوصرررا  عنجلررر اً ومبررردئ اً  ل إ  ذررريا احلرررق م ررررتا ريررر س   ررر قً اف ا اةيررر . و لرررن القرررو 

ررد ريشررلل فرردة وررت اا س وكثرر ا مررا يعتجاذررل أو  عناصرر  وقررون ان تررا س إف أ رر  أ يعقررّ  أو يؤك 
يعهمل ل اصماينس  ال مل  . وغالبا ما يبقر  ضرااق ال قرو   اف ا اةير  ل منزلر  ريرني اصنرزلتني مرن 

لقا و  ررر   رررالا ضرررااق النرررزا  اصترررلنس الررريين  رعبّ ررر  وقهرررت ل سرررب ل ا تجلررراا و رعبّ تررر  الناو ررر  ا
 . (٢ ش ومل إعمال ذيا احلق وو     عرتاا واسو عل  الجل  د الدويل

وواصرررررل اصقررررر ين األرررررا  ال مرررررل ريشررررريت  مقرتو ررررر  اصت لقرررررني مبشررررر و  انعرررررال  وريترررررجل  -١٩
 وزيررررررر ا / ٣ل ينب رررررررو اصترررررررتوى ل اء عامرررررررال قرررررررو   اف ا اةيررررررر س وعقرررررررد اجتماعرررررررا لا يرررررررق  ررررررررب 

ون علرر  جملررح وقرر س لتق رر ت وتنقرر ن اصقرتوررني وافتارران علرر  الجلرر غ  الرريت سررتع  ض٢٠١٧  يو  رر
 ان تا . وت ة ل م بق ذيا التق ي  الو  ق  األتام   هليا افجتما .

 مبدأ جتاوز العقولت نطاق حدود الدولة والعقولت الدولقة -رافعاا  
تيتل  مماينس  الوفي  القبائ    اينج احلدوة انمل م   ب ما يت لق  ل قو   الدول   تث  م -٢٠

قررو    ةرران اوز ال مترريتلتني مناجلررلتني ينغررت ت اريةهمرراس و ررا  ديررد مررا إ ا كررا  ينبغررا اعتبرراين جترر
الردويل حلقرون  القرا و  ودوة الدول  أم ا مقبوف  أو شر ع ا( مبوجر  القرا و  الردويلس مبرا ل  لر 

ن ترا س   وقرون ان تا س ومرا إ ا كا ر  الردول  أو اصن مرا  الدول ر ( ملزمرً س مبوجر  صرلو ا
  لتزاما  تتجاوز ودوةذا ب ما يت لق ريتةب ق ال قو   و،اثينذا.

 العقولت اليت يتجاوز نطاقها حدود الدولة يف القانون الدويل العام  -ألف 
 القواعد العامة للقانون الدويل -١ 

ولومرر  الرروفق  اصتارردة األم يل رر س علرر  مرردى أكثرر  مررن عقرردين مررن الررزمنس ةأريرر   -٢١
. با ضر س علر  سرب ل (٣ عل  تةب ق ما و  ال قو   احمللا عل  األجا   واصؤستا  األجنب  

اصثررالس عقررو   علرر  مؤستررا  مال رر  أجنب رر  ريتررب  إج ائهررا م ررامال  مال رر   رراينج الرروفق  
قررررررو   التررررررايني  ل البلرررررردس وسرررررر   إىل وضررررررو ضررررررواريط ل مل ررررررا  اصتارررررردة ف متتثررررررل أ  مرررررر س ال 

ي لنردا الشرمال   ريجلردة ،ي  ولومر  اصمللر  اصتاردة لربيةا  را ال  مر  و  . وأب د مرؤ  اً (4 الجل ا

__________ 

اايا رررررب لبرررراف واجلررررق ل اف تجلرررريتن احلرررر  ريشررررادئ التوج ه رررر   واصبررررادئ األساسرررراصبا  رر س علرر  سررب ل اصثررالس  (٢ 
 ن تات. اون الدويل وق ان تان واف تهاكات األة ة للقا ررردويل حلقررا ون الرر م  للقررهاكات اجلترراف ت

 ٣) M. Rathbone, P. Jeydel and A. Lentz, “Sanctions, sanctions everywhere: forging a path through 

complex transnational sanctions laws”, Georgetown Journal of International Law, vol. 44 (2012-

13), pp. 1055-1126 . 
 M. Cosnard, “Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, interdiction deا  ر  علر  سرب ل اصثرالس  (4 

commercer avec et d’investir dans certains pays”, Annuaire français de droit international, vol. 42 

(1996), pp. 33-61 . 
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. ومرن اص لروم ل اصقاريرلس (5 اعتماة تش ي ا  جديدة  مل  ا  مما ل س وإ  كا   أض ق  ةاماً 
. بقررد (٦ عمومررا عررن تةب ررق أ، تررداري  تق  ديرر   رراينج احلرردوة انمل م رر أ  اف رراة األوينو   تنررو 

ل إبرراين مررا و  اف رراة األوينو  ف تررزال سررايني   س صررلوكاً ١٩٩٦اعتمررد اف رراة األوينو س ل عررام 
اصا رررولس و لررر  ريقجلرررد التجلرررد، صرررا يرررّدعا أيرررا ،اثين تتجررراوز احلررردوة انمل م ررر  لل قرررو   الررريت 

غر  مشر و . وترنص أولرام ذري   اردةس وذرو مرا ي تررب  اف راة األوينو  أمر اً تا ضرها الروفق  اصت
تشر ي    أ ر ى يرّدع  أيرا ترن ت  الجللو  عل  مرا يلرا" نسرن  ريلرد اثلرث مروا ني ولروائن وصرلوكاً 

أ شرررة  األشررر ا  الةب   رررني وافعتبررراينيني األاضررر ني للوفيررر  القبرررائ   لدولررر  عبرررو  ل اف ررراة 
يتجررراوز احلررردوة  ذررري  القررروا ني واللررروائن والجلرررلو  التشررر ي    األ ررر ى تةب قررراً األوينو [؛ وتةب رررق 

 .(٧ انمل م  س ف لها تنته  القا و  الدويلن
ومن اص لوم أ  ال قو   اليت تتجاوز احلدوة انمل م   ف ت اعا القواعد اصت اينا عل هرا  -٢٢

. بماهروم مماينسر  الردول للوفير  (8 لردويلعاةة واليت تن ت الوفي  القبائ   للدول مبوج  القا و  ا
ول تةب رررق ذررري   القبرررائ   يبرررني وررردوة اف تجلرررا  القرررا وت لدولررر  مرررا ل وضرررو مواعرررد الترررلو 

رينةرران وررق كررل ةولرر  ل تن رر ت  القواعررد وإ اا ذررا علرر  األشرر ا . ويت لررق ذرريا اصاهرروم أساسرراً 
تت لق الوفي  القبائ    لتلة   . وري باينة أ  ىس(٩ التلو  أو م اجل  عوام  ما يقو من أودا 

اص ولرر  للدولرر  مبوجرر  القررا و  الرردويل للررا تبررو ضررواريط للنرراس واصمتللررا  واألورروال أو تررؤ   
ب ها ريوج  ،  س وجتتد ذي  الوفي  اصباةئ األساس   اصتمثل  ل س اةة الدول  واصتاواة ب ما ريني 

 .(١٠ الدول وعدم التد ل ل الشؤو  الدا ل  
علرر  التم  ررز ريررني وفيرر   تقرروم أولررام القررا و  الرردويل اصتجلررل   لوفيرر  القبررائ   عمومرراً و  -٢٣

التشرر يو  أ، صررالو   وضررو القرروا ني( ووفيرر  ان اررا   أ، صررالو   ضررما  افمتثررال للقرررا و (. 
وف  أ  ت تلز وفي  التش يو عل  ري ض اص اي  اص رتا هبا لتجن  اصنازعا  عل  الت اةة ريرني 

 ول. وتعبني  ذي  اص اي  عاةًة عل  الناو التايل"الد
__________ 

 United Kingdom Foreign and Commonwealth Office and HM Treasury Department forا  ر   (5 

International Trade, “Public consultation on the United Kingdom’s future legal framework for 

imposing and implementing sanctions”, presented to Parliament in April 2017, p. 16. According to 

this document, a “UK nexus” (enabling the Government to enforce sanctions) might be created by 

such things as a sterling transaction overseas that clears in the United Kingdom, action by a local 

subsidiary of a United Kingdom parent company (depending on the structure of governance), 

action taking place overseas but directed from within the United Kingdom, or financial products or 

insurance bought on United Kingdom markets but held or used overseas. 
 J. Scott, “Extraterritoriality and territorial extension in EU law” Americanا  ر س علر  سرب ل اصثرالس  (٦ 

Journal of Comparative Law, vol. 62 (2014), pp. 87-126; J. Scott, “The new EU 

‘extraterritoriality’ “, Common Market Law Review, vol. 51 (2014), pp. 1343-1380. 
 ٧) Council of the European Union, “Council Regulation (EC) No. 2271/96 of 22 November 1996 

protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third 

country, and actions based thereon or resulting therefrom”, Official Journal of the European 

Union, L 309 (29 November 1996), preamble. 
 .M. Cosnard, “Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy”, pp. 36-50ا     (8 
 ٩) R. Jennings and A. Watts, eds., Oppenheim’s International Law, 9th ed. (1992), p. 456 . 
 ١٠) M.N. Shaw, International Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2014), p. 469 . 
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  ؤو  ت شرررا ني تررن مبرردأ انمل م ررر س وذررو اصبررردأ القائررل إ ررر  فرروز للدولررر  اعتمرراة مرررو
 ؛الناس واصمتللا  ل إمل مها

  ل أ،  وابن هرام  ومبدأ اجلنت  س وذرو اصبردأ القائرل إ ر  فروز للدولر  تن ر ت سرلو
 ؛ريق   ل ال اأ

 مباشر     لر  أ ر ينس اليت ت ى أ   فوز للدول  أ  تن ت أ، سلو  يلرو و   ي  اااث
أل ر  نر  ذريا اوكب  ومتومو ةا ل إمل مهاس وت لو اينتعل  الا ل الري، يرتتر  ع

 ؛اصبدأ امتداةا صبدأ انمل م   ل األاينج؛ و لن اعتباين ذيا
 علر     مبرائ ير ومبدأ الش جل   التلب  س وذو اصبردأ القائرل إ  الدولر  متراينس وف

 ؛أ، سلو  يهدة ينبا  موابن ها
  ا ررر  لو  األجسرررواصبررردأ احلمرررائاس وذرررو اصبررردأ القائرررل إ ررر  فررروز للدولررر  أ  ترررن ت

ل الشرر  الرري، مررن شرريت   أ  يبرر  مبجلرراحلها األكثرر  و ويررً ؛ ومررو  لرر س ف يررزا
و   ل لررر غت مرررن ينسرررلررر ط رينةررران ذررريا اصاهررروم واألب رررال الررريت يشرررملهاس علررر  ا

 ؛الدويلالقا و  
 فيرررر  اينس الو ومبرررردأ ال اص رررر س وذررررو اصبرررردأ القائررررل إ رررر  فرررروز جلم ررررو الرررردول أ  مترررر

 غررض الن رر ريالقبررائ   علرر  ري ررض األ شررة  انج ام رر س ف سرر ما الق صررن  والرر نس 
 عن ملا  اينتلاهبا أو جنت   البااق أو اجلناة. 

احلرررردوة انمل م رررر   ومررررن ذرررريا اصنةلررررقس يعن رررر  ريجلررررا  عامرررر  إىل ال قررررو   الرررريت تتجرررراوز -٢4
ل ت رريين اسررتناة م  ررت ذرري  ال قررو    . ويلمررن سررب   لرر  أساسرراً (١١ أيررا غرر  مشرر وع  علرر 
. ويشرررراين ريوجرررر   ررررا  إىل أ     يرررر  اااثينس الرررريت تتررررتند (١٢ أ، مررررن اص رررراي  اصرررريكوينة أعررررال  إىل
مل م ر س ف  لرن الروفق  اصتاردة ل ري رض األو را  مرربيناً لتةب رق ترداري  تتجراوز احلردوة ان إل ها

ب ل ررررراس إجازهترررررا مرررررن الناو ررررر  القا و  ررررر  إف ل عررررردة فررررردوة جررررردا مرررررن احلررررراف س  لن ررررر  إىل أ  
اصرررريكوين  للوضررررو الرررري، ةبررررو إىل اختررررا  مرررر اين برررر ض ال قررررو  ( الوامررررو علرررر  إملرررر ت الدولرررر   األ رررر 

أ  ال قررو   الرريت  يبرراً م رراً ل ، . ويبرردو أ ومتوم رراً  وكبرر اً  مباشرر اً  اصتررتهد ب  فرر  أ  يلررو  أ رر اً 
تتجاوز احلدوة انمل م   يت ي ين عموما تربي ذا ييا تداري  مباةة مش وع  مبوج  ما و  مترؤول   

 الدول.
ومو م وين الوم س أريد  أجهزة األمرت اصتاردة ومن مرا  ةول ر  أ ر ى وةولد ينةوةس ب رل  -٢5

 ة ل اصؤلارا  األكاة  ر . ويتارق سلب   عل  مماينس  بر ض عقرو   تتجراوز احلردوة انمل م ر س وتر
عررررردة كبررررر  مرررررن البلررررردا  علررررر  الررررر أ، القائرررررل ري ررررردم مشررررر وع   ال قرررررو   الررررريت تتجررررراوز احلررررردوة 

__________ 

 C. Beaucillon, “Practice makes perfect, eventually? Unilateral State sanctions and theا  رر   (١١ 

extraterritorial effects of national legislation”, in N. Ronzitti, ed., Coercive Diplomacy, Sanctions 

and International Law (Leiden/Boston, Brill/Nijhoff, 2016), pp. 103-126; and S. Emmenegger, 

“Extraterritorial economic sanctions and their foundation in international law”, Arizona Journal of 

International & Comparative Law, vol. 33 (2016), pp. 633-660. 
 .M. Cosnard, “Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy”, pp. 36-50ا     (١٢ 
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س عن إةا تها لتجراوز  ةران احلجلراين ١٩٩٢س مني عام . باجلم    ال ام  ت  ك سنوقً (١٣ انمل م  
س اعتمرد اف راة ١٩٩٦ول عرام . (١4 اصا وض من الروفق  اصتاردة علر  كرو  احلردوة انمل م ر 

األوينو  ريدوين س ما ي ر ا  سرت التشر يو اصرا وس الري، ل ر  علر  شر كا  اف راة األوينو  التق رد 
. وأعررر ك اف ررراة (١5  ل قرررو   الررريت تتجررراوز احلررردوة انمل م ررر  اصا وضررر  مرررن الررروفق  اصتاررردة

ل مباةئر  التوج ه ر   دوة انمل م ر عرن مومار  اص راينض لار ض عقرو   تتجراوز احلر األوينو  أيباً 
 نالتداري  التق  دي ن عل  الناو التايل" اصت لق  ري

 تنرررررو اف ررررراة األوينو  عرررررن اعتمررررراة صرررررلو  تشررررر ي    تةب رررررق  ررررراينج احلررررردوة ن 
انمل م رررر  وتنتهرررر  ريرررريل  القررررا و  الرررردويل. ومررررد أةا  اف رررراة األوينو  التةب ررررق  رررراينج 

ريلررررد اثلررررث تارررر ض تررررداري  تق  ديرررر  تتررررو   تن رررر ت أ شررررة  احلرررردوة انمل م رررر  لتشرررر ي ا  
األشرررررر ا  الةب   ررررررني واألشرررررر ا  افعتبرررررراينيني األاضرررررر ني للوفيرررررر  القبررررررائ   للرررررردول 

 .(١٦ للقا و  الدويلن األعباء ل اف اة األوينو س  عتباين  ل  يشلل ا تهاكاً 
عقررررو   ا ا اةيرررر  وإجرررر اء ةيناسرررر  شررررامل  هترررردا إىل تق رررر ت اصماينسرررر  اصتمثلرررر  ل برررر ض  -٢٦

تتجاوز احلدوة انمل م   ل إباين القا و  الدويل يت ة   ةران ذريا التق ير  إىل ورد كبر . وتبقر  
ذي  اصتيتل  من اصهام اليت ينبغا أ  تنجز ل اصتتقبل واألببل أ  تتوفذرا جلنر  القرا و  الردويل. 

اللجررروء إىل بررر ض  وسرررتتةل  ذررري  الديناسررر  إجررر اء  رررث شرررامل عرررن أ، ماعررردة موجررروةة   ررر 
عقرررو   تتجررراوز احلررردوة انمل م ررر  ل القرررا و  الررردويل اص اصررر  وعرررن مبرررمويا ووضررر ها القرررا وت 

س تل رر ص كررل ينةوة الا ررل اصنتق رردة احلررايل علرر  وجرر  التاديررد. وسرر ت ني ل ذرري  الديناسرر  أيبرراً 
الجلرراةينة  لارر ض عقررو   تتجرراوز احلرردوة انمل م رر س علرر  متررتوى األمررت اصتارردةس وكرريل  تلرر 

س وينةوة الا ل اصنتق دة اليت أعع كس عنها ل شرلل اوتجاجرا س  عن من ما  إمل م   أو عن ةولت
أ  تقررّ ت  وتشر ي ا  ما  ر  فل ر س وعردم اعررتاا احملراكت احملل ر  هبراس ومرا إىل  لر . وسر ت ني أيبراً 

مرررا يت لرررق ريقرررا و  ذررري  الديناسررر  اااثين احملتملررر  فسرررت دام عقرررو   تتجررراوز احلررردوة انمل م ررر  ب 
 أول راً  اصتؤول   الدول  . ومرن اجلردي   لريك  ل ذريا الجلردة أ  جلنر  القرا و  الردويل ةينسر  تق ير اً 

أعدت  األما   ريشيت  مماينس  الوفي  القبائ    راينج احلردوة انمل م ر س وذرو تق ير   لرن أ  يشرلل 
. و لرررن (١٧ لرررق هبررري  اصتررريتل أساسرررا ألعمرررال تررردوين القرررا و  الررردويل ل األجرررل الةويرررل ب مرررا يت 

 ينبغا( إعاةة ب   ذيا افمرتا  ريشلل من األشلال.  أو

__________ 

 نضرراب  إىل خمتلررا القرر اينا  الجلرراةينة عررن اجلم  رر  ال امرر  وجملررح وقررون ان تررا  نةا رر  اسررت دام ال قررو    (١٣ 
اليت تتجاوز احلدوة انمل م  س ينببر  ريلردا  و كر  عردم اف  راز  رزم ذري  اصماينسر   ا  ر س علر  سرب ل اصثرالس 

 Council of the European(. ا  ر  أيبرا RES/51/S 6مر اين اصن مر  افستشرايني  القا و  ر  ااسر وي  واألب يق ر  

Union, “Council Regulation (EC) No. 2271/96”  ً أ ر ى  اصشاين إل ها أعال . ويبدو أ  كندا وال ا   وريلدا
 ت ى ال أ،  ات . 

 والق اينا  الالوق .  4٧/١٩ا    م اين اجلم    ال ام  لألمت اصتادة  (١4 
 ١5) Council of the European Union, “Council Regulation (EC) No. 2271/96”. 
 ١٦) Council of the European Union, “Guidelines on implementation and evaluation of restrictive 

measures (sanctions) in the framework of the EU Common Foreign and Security Policy” (15 June 

2012), para. 52 . 
  (.A/61/10  ١٠الواثئق ال     للجم    ال ام س الدوينة احلاةي  والتتو س اصلاق ينمت  (١٧ 
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 القانون الدويل حلقوق اإلنسان -2 
وع ّ قرر  علرر   ةرران واسررو النتررائل التررلب   للتررداري  القترر ي  الدول رر  ريوجرر  عررام علرر  متتررو  -٢٧

قررو   الرريت ا رر  ال ا إ ا كالائررا  التررلا    اصتررتهدب   قررون ان تررا . ويعةرر   التررؤال ريشرريت  مرر
لرو  هلرا  جن أ  تتتجاوز احلدوة انمل م   تنةو، عل   جلرائص فردةة  أ، مرا إ ا كرا  مرن اصر

 اسررررت دام عوامرررر  سررررلب   فرررردةة علرررر  وقررررون ان تررررا (س  لررررن مت  زذررررا عررررن تلرررر  الناشررررئ  عررررن
تجرراوز احلرردوة  ت  الرريتال قررو   ريجلررا  عامرر . ويقررال إ  ذرري  النتررائل احملرردةة تتول ررد عررن ال قررو 

  اثلثرر س دينة ريلرردامررانمل م رر  مررا ةامرر  تررؤ   علرر  مرردينة البلررد اصتررتهدسا  وسررلا  ( وكرريل  علرر  
صرال واألعمرال او جمتمرو ل النزا  ريني ريلد اصجلدين والبلد اصتتهدساس عل  التااعرل مر ل ت  ب باً 

دةة علر  ضراب   فرإ   ال اصا. ومن اصر جن أ  تلرو  هلري  ال قرو  س ل ورد  اهتراس عوامر  سرلب
ل ر  ف ختبروس ينير  الدو وقون ان تا س مبا ب ها احلق ل التنم  . وينغت أ  م  رت اصؤسترا  التجا

 س عرن صماينس  ال مل رغ س ل امن الناو   القا و   س للوفي  القبائ   للدول  اصتتهد ب س بإيا سرت 
ب  مرر لررام   ررام تهررا ن أود تررؤة، إىل نا إمامرر  عالمررا  امتجلرراةي  مررو أبرر اا ل الدولرر  اصتررتهدس

 شرررةتها أمواصرررل   ال قرررو   الررريت تتجررراوز احلررردوة انمل م ررر س ومرررد تقررروض  لترررايلس مررردينهتا علررر 
ب  للبلردا  اصترت لتجراينينيالتجايني  ل الدول  اصتتهد ب . ومد أةى ذيا األم  إىل تق د الشر كاء ا هدس

الوامررو  ب   لررت بررو  الدولرر  اصتررتهدس  إىل وررد اصبالغرر س وتلرر  مماينسرر  ضرراينة. ويررنجت عررن  لرر 
ير  القبرائ   للوف  ً جهرا  امتجلراةي  باعلر  مرو أيرا ف تلرو   اضر   مرا و  حلجلاين تتق د رير  بوعراً 

دوة انمل م ررر  جررراوز احلرررللدولررر  اصترررتهد ب . ومرررد يررر تبط األ ررر  انضرررال اصناجلرررل لل قرررو   الررريت تت
ب  علررر  أيبررراً  ول ررر  واألسررروان ال ررر  الدالوصرررول إىل اصؤسترررا  اص راثينذرررا ل مررردينة الدولررر  اصترررتهدس

 اصال   األجنب   واص و   الدول  . 
وكمثال علر   لر س أ ر  ال قرو   الريت تتجراوز احلردوة انمل م ر  اصا وضر  مرن الروفق   -٢8

(س علر  مردينة ٢٠١٦اصتادة عل  كو   مبل أ  تع بوس  لت القا و  ول ح  لت الوامروس ل عرام 
علررر  التبررراةل التجررراين، مررو ال ررراأ األررراينجا والوصرررول إىل األسرروان اصال ررر  الدول ررر س وذرررو أ ررر   البلررد

ري تررو  أةى إىل منررو   - وعصررا ي رر  ريلررت وررد  و رر  عرراصا مارر وض  لررت الوامررو. بقررا و  ذ لمررز
كررو  مررن الوصررول إىل اصؤستررا  اصال رر  ال اص رر س وكرريل  مررن اف بررمام إىل   ررام تبرراةل ال سررائل 

ال ر  جلم  رر  افتجلرراف  اصال ر  ريررني اصجلرراينا علر  متررتوى ال رراأ    رام سررويا (س األمرر  الرري،  اص
 .(١8 كا   ل  ،اثين ماس   ل س ان األزم  افمتجلاةي  ل كو 

 يتجاوز احلدوة انمل م   أ  يلو  لر  أيبراً  ومن شيت  تةب ق ال قو   اف ا اةي  تةب قاً  -٢٩
ب  علر   رو مباشر س للرن أ   سليب عل  التمترو  قرون ان  ترا  ل ريلردا  اثلثر  ف تلرو  مترتهدس

تةب ق القرا و  األجنريب  الري، يتجراوز احلردوة انمل م ر (  ن هرا مرن إمامر  عالمرا  امتجلراةي  مرو 
البلد اصتتهدسا. ومن اصتل ت ري  مني زمن ري  د أ  ال قو   افمتجلاةي  اليت يترّنها جملرح األمرن 

هلررررا عوامرررر  سررررلب   غرررر  مقجلرررروةة علرررر  أبرررر اا اثلثرررر س مثررررل الشرررر كاء  ل وررررق الرررردول مررررد تلررررو 
مرن م ثران األمرت اصتاردة علر  أ ر  إ ا اختري جملرح األمرن ترداري  منرو  5٠التجاينيني. وتنص اصراةة 

              سرررواء أكا ررر  مرررن أعبررراء ناألمرررت اصتاررردةن  - أو ممرررو ل ورررق أ، ةولررر  برررإ  للرررل ةولررر  أ ررر ى

__________ 

 C.J. Gordon, “The U.S. Embargo against Cuba and the Diplomatic Challenges toا  رر "  (١8 

Extraterritoriality”, Fletcher Forum of World Affairs, vol. 36 (2012), pp. 69-70. 
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تواجرر  مشرراكل امتجلرراةي   اصرر  تنشرريت عررن تنا رري ذرري  التررداري س احلررق  ل أ  تتررياك   - أم أ تلررن
 ي  اصشاكل. هلمو جملح األمن ريجلدة إفاة ول 

ومررن اجلررائز ابرررتاض أ  تةب ررق ال قررو   اف ا اةيرر   الرريت تتجرراوز احلرردوة انمل م رر ( مررد  -٣٠
اص ثان تنةبق  من 5٠ةة ة مما ل  للمايتا  عن اااثين التلب    اتهاس وللن ف يبدو أ  مث  ماعد

 ل ذي  احلال .
 نالتشر يو اصرا ون(  ٢٢٧١/٩٦ومد أيناة جملح اف اة األوينو  مرن إصرداين فئاتر  ينمرت  -٣١

م اجلرر  وتررداين  اااثين التررلب   لل قررو   األجنب رر  الرريت تتجرراوز احلرردوة انمل م رر  علرر  مؤستررا  
ينس التجاينة الدول   و/أو تشاين  ل و ك  ينأس اصال واأل شرة  اف اة األوينو  افمتجلاةي  اليت متا

ب ( . وتلمررررن (١٩ التجاينيرررر   ا  الجلررررل  ريررررني اجلماعرررر  األوينوري رررر   ، رررريا ( وريلرررردا  اثلثرررر   متررررتهدس
احلمايرر  مررن تةب ررق ال قررو    رراينج احلرردوة انمل م رر س ريوجرر   ررا س ل إلزام رر  عرردم افعرررتاا 

. ومرن اجلردي   لريك  أ  اصشرغلني افمتجلراةيني ل اف راة (٢٠ ينو راثينذا القا و    ل اف اة األو 
س  ل قرو   الريت تتجراوز احلردوة (٢١ التق دس ي، شلل من األشلال األوينو   نو عل هت عموماً 

مرا ةام عردم التق رد  أو جزئ راً  انمل م  س غ  أ  إبملايت مرو  لر  التمراس ان    لتق رد هبرا كل راً 
. والالبر  أ  ذريا الجلر  يرنص (٢٢ مبجلراحلهت أو مبجلراا اجلماعر  األوينوري ر  يداً شد س لاق ض يناً 

 لتاجلررررر ل أيبرررررا علررررر  سررررربل اف تجلررررراا اصتاوررررر  لألشررررر ا  اصتبررررر ينين. بلمؤسترررررا  اف ررررراة 
األوينو  الررريت تتررراج  أو تقررر ت عالمرررا  امتجلررراةي  مرررو البلرررد اصترررتهدسا احلرررق ل جررررب أ، أضررر اين 

لقوا ني اليت تتجاوز احلدوة انمل م  س ويشرمل  لر  الت رويض تلاق  ل  الش ص ج اء تةب ق ا
عررن التلررال ا القا و  رر . وفرروز أ  يعةلرر  ذرريا اجلرررب مررن الشرر ص الةب  ررا أو افعتبرراين، أو مررن 
أ، ك ررررا  ، رررر  تتررررب  ل تلرررر  األضرررر اين أو أ، شرررر ص يتجلرررر ا  لن اريرررر  عنرررر  أو أ، وسرررر ط. 

ألصول اليت تلو  ل و ازة أولئر  األشر ا  و لن أ  يلو  ذيا اجلرب عل  ذ ئ  وجز وري و ا
أو الل ا   أو األش ا  اليين يتجل بو   لن ارير  عرنهت أو الوسرةاء ل اف راة األوينو س مبرا ل 

 .(٢٣  ل  األسهت ل ش ص اعتباين، متجل ةا ل اف اة األوينو 
لرن اف راة األوينو  وينمبا أملن القول إ  التش يو اصا و يبردو للوذلر  األوىل أةاة ب الر  مت -٣٢

من محاي   ات  من  تائل ال قو   اليت تتجاوز احلدوة انمل م  س وللن من اصؤسا أ   أ ارقس 
ب مررا مبرر س ل ترروب  احلمايرر  لررب ض شرر كا  اف رراة األوينو   مبررا ب هررا مجلرراينا( الرريت تلب ررد  

ق ررد  ل قررو   اصا وضرر  مررن غ امررا  ذائلرر  ب ضررتها عل هررا وزاينة اصال رر  األم يل رر  ريرردعوى عرردم الت
الوفق  اصتادة. ومن اصقلق أ  اف اة األوينو  والدول األعباء ريوج  عامس كما لرووظس امتنرو 
عن إ اا  أولام التش يو اصا و أو عن مماينس  أ، شلل مرن أشرلال احلماير  الدريلوماسر   لجلراا 

احلررردوة انمل م ررر . وجتررردين انشررراينة  ينعررراق  اصتبررر ينين مرررن  ترررائل ال قرررو   األجنب ررر  الررريت تتجررراوز
أيباًس إىل أ  اف اة األوينو  أ يوسو  ةان تةب ق ذيا الجل  ل شمل ، ر  مرا ب ضرت  الروفق  

 اصتادة من أ  م  عقو   تتجاوز احلدوة انمل م  .
__________ 

 ١٩) Council Regulation (EC) No. 2271/96, art.1. 
 . 4اص جو  ات س اصاةة  (٢٠ 
 . 5اص جو  ات س اصاةة  (٢١ 
 . 5اص جو  ات س اصاةة  (٢٢ 
 . ٦اص جو  ات س اصاةة  (٢٣ 



A/HRC/36/44 

GE.17-12735 12 

 التزامات الدول خارج حدودها اإلقلقمقة فقما يتعلق للعقولت -لء 
ريشرريت  مررا إ ا كررا   ةرران افلتزامررا  الوام رر  علرر  عرراتق الرردول   اً ف يررزال النقررات متررتم -٣٣

مبوجررر  ال هرررد الررردويل األرررا   حلقرررون افمتجلررراةي  وافجتماع ررر  والثقاب ررر   ترررد  ررراينج وررردوةذا 
انمل م   نإىل ود أ  الدول  الريت تار ض عقرو    لرن أ  تع تررب مترؤول  عرن كرل مرا تترا  عنر  

الغرررياء أو ال عايررر  الجلرررا  س علررر  سرررب ل اصثرررالس( ورررت وإ    ال قرررو   مرررن و مرررا   مرررن احلرررق ل
الررريت تاررر ض ال قوريررر  ف متررراينس أ، وفيررر  مبرررائ   أو سررر ة ة ين  ررر  علررر  الترررلا   كا ررر  الدولررر 

. غ  أ  اصق ين األا  يروة أ  يشردة علر  وجروة وجرل ما و  ر  موير  ومتبراب ة علر  (٢4 اص ن نين
ورررردوةذا انمل م رررر   لررررن أ  تشررررمل ورررراف  برررر ض أ  ال هررررد يلررررزم الرررردول  لتزامررررا  تتجرررراوز 

عقرررو   ةول ررر . ومرررد لرررووظ أ ررر  ن   مرررن اصترررلت ريررر  علررر   ةررران واسرررو أ  م اذررردا  وقرررون 
ان ترررا س  لرررنس مرررن و رررث اصبررردأس أ  تاررر ض علررر  الررردول األبررر اا التزامرررا  ف تت لرررق بقرررط 

تتجرررراوز ورررردوةذا  التزامررررا   عتمرررراة تررررداري  تترررر ، علرررر  إمل مهررررا ريررررل أ  تارررر ض عل هررررا أيبرررراً 
انمل م  س و لن أ  يشمل  ل  التزامرا  إفاري ر  ل وردوة مردينة الدولر  علر  التريت   ل وراف  

. ومرررن الجلررر  س ب مرررا يبررردوس ةورررض الررر أ، القائرررل إ  ال قرررو   تنررردينج (٢5  رررد  ل األررراينجن
 . (٢٦ ضمن بئ  ال  وا اليت تلو  ب ها الدول ماةينة عل  التيت   ل واف   د  ل األاينج

أوًفس ف يق رررد ال هرررد الررردويل األرررا   حلقرررون افمتجلررراةي  وافجتماع ررر  والثقاب ررر   ةررران  -٣4
( مرن ال هرد الردويل األرا  ١ ٢. باصراةة (٢٧ تةب ق  ي، م وة تت لق  نمل ت أو  لوفي  القبرائ  

ون ن رو األبر اة  حلقون اصد  ر  والت اسر   تبرني افلترزام الوامرو علر  الردول األبر اا  وررتام وقر
( ١ ٢  احلقونس ل وني أ   رص اصراةة اصوجوةين ل إمل مها والدا لني ل وفيتهاس وريلاال  ذي

من ال هد الدويل األرا   حلقرون افمتجلراةي  وافجتماع ر  والثقاب ر  اصشراري  لر  يغارل انشراينة إىل 
من عباينا  مما ل  صا وينة ل اصاةة  نالوفي ن أو نانمل تن. مث إ  اصاةة األ  ةس اليت  ل  ص غتها

علرررر  ن ررررو الرررردول ي  تت رررريس مبا ةذررررا وعررررن ب يررررق اصترررراعدة والت رررراو   األوىلس تارررر ض التزامرررراً 
الررردول نيس مرررا يلرررزم مرررن  ةررروا  لبرررما  التمترررو الا لرررا التررردينفا  حلقرررون اص ررررتا هبرررا ل ذررريا 

امررا  م  نرر  هلررا برراريو  رراينجا . وذرريا ي رر  ريوضررو  أ  علرر  الرردول األبرر اا ري ررض التز (٢8 ال هررد

__________ 

 ٢4) M. Craven, “The violence of dispossession: extra-territoriality and economic, social, and cultural 

rights”, in M. Baderin and R. McCorquodale, eds., Economic, Social, and Cultural Rights in 

Action (Oxford, Oxford University Press, 2007), p. 71 . 
 ٢5) O. De Schutter, “A human rights approach to trade and investment policies”, November 2008, 

para. 3.2. Available from www.iatp.org/sites/default/files/451_2_104504.pdf . 
 .اص جو  ات  (٢٦ 
 ٢٧) M. Sepulveda and C. Courtis, “Are extra-territorial obligations reviewable under the optional 

protocol to the ICESCR?”, Nordic Journal of Human Rights, vol. 27 (2009), p. 55; see also M. 

Milanovic, Extraterritorial Application of Human Rights Treaties (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 17 . 
( مررررن ال هررررد الرررردويل األررررا   حلقررررون 4 ١5( و٢ ١١ل اصرررراةتني  تتلرررر ين انشرررراينة إىل الت رررراو  الرررردويل أيبرررراً  (٢8 

ام رر  إىل كاالرر  إعمررال احلقررون علرر  أ  التررداري  الدول رر  ال   ٢٣ةي  وافجتماع رر  والثقاب رر . وتررنص اصرراةة افمتجلررا
  إمل م   اوعقد اجتماع اص رتا هبا ينبغا أ  تشمل عقد اتاام ا س واعتماة توص ا س وتوب  متاعدة تقن  س

 . واجتماعا  تقن   ريغ   التشاوين والديناس 
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. وعل رررر   لررررن اعتبرررراين أ  ال هررررد الرررردويل األررررا   حلقررررون افمتجلرررراةي  وافجتماع رررر  (٢٩ أو ةويل
والثقاب ررر  يلرررزم الررردول األبررر اا ريرررب ض افلتزامرررا  الررريت تتجررراوز وررردوةذا انمل م ررر  ب مرررا يت لرررق 

 .(٣٠  ألب اة ل ةول اثلث 
نالوفي نس وذو اص  اين  ومن ريردائل ماهروم نانملر تن(  اث  اًس وعسو مو م وين الوم  ماهوم -٣5

ف ةبان افلتزاما  القا و    الوام   عل  الدول ل جمال وقون ان ترا س للرا ي راًس علر   رو 
س احلاف  اليت يلو  ب هرا التةب رق اصق  رد للمقتبر ا  اصت لقر   نملر ت أو الوفير  اصنجلرو   مع ضت

الجلرررل س مرررد ورررال ةو  تةب قهرررا. وذلرررياس أعمررر    الوفيررر  القبرررائ   ب مرررا عل هرررا ل اص اذررردة  ا  
و نملررر ت الررري، متررراينس عل ررر  ةولررر  مرررا شرررلال مرررن أشرررلال نالتررر ة ة  (٣١ يت لرررق  نملررر ت ناحملترررلن

. و ف ةرررالن مرررن ذررري  افسرررتنتاجا س وتةب قهرررا علررر  احلررراف  الررريت تنةرررو، ب هرررا (٣٢ الا ل ررر ن
ل قررو  (  لررت بب  تهررا علرر  ،اثين تتجرراوز احلرردوة انمل م رر س مررن التررداري  اصشررتل  منهررا  أ، ا

اص قول الدبو ي  الدول  اليت تا ض ال قو   ينبغا أ  تتامل اصترؤول   عرن ا تهاكرا  وقرون 
ان ترررا  ورررت وإ  أ تلرررن متررراينس نوفيررر ن أو نسررر ة ةن ين  ررر  علررر  سرررلا  انملررر ت اصترررتهدا. 

وء  لررررو ال هررررد الرررردويل األررررا   حلقررررون افمتجلرررراةي  ويجلرررردعن ذرررريا القررررول ريوجرررر   ررررا  ل ضرررر
 وافجتماع   والثقاب   من أ، م وة تت لق  نمل ت أو الوفي س كما سبق  انشاينة.

__________ 

 ٢٩) M. Craven, “The violence of dispossession”, p. 71 . 
 F. Coomans, “The extraterritorial scope of the International Covenant on ا  ر س علر  سرب ل اصثرالس (٣٠ 

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 (2011), pp. 1-35 . 
 Gondek, The Reach of Human Rights in a Globalising World: Extraterritorial Application ofا   س  (٣١ 

Human Rights Treaties (Antwerp, Intersentia, 2009); F. Coomans, “The extraterritorial scope of 

the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, p. 6.  
التب ررا  القا و  رر  لبنرراء جررداين ل األيناضررا الالتررة ن   احملتلرر س س علرر  سررب ل اصثررالس فلمرر  ال رردل الدول رر س ا  رر  (٣٢ 

ي، يشررر  إىل الرررس ١١٢س الاقررر ة ١٣٦س الجلررراا  ٢٠٠4ينأ، استشررراين،س تقرررايني  فلمررر  ال ررردل الدول ررر  ل رررام 
اتق عرا  الوام ر  علر  افلتزامر استنتاجا  اللجنر  اص ن ر   حلقرون افمتجلراةي  وافجتماع ر  والثقاب ر  ومااةذرا أ 

ل ررررر   هتا الا إسررررر ائ ل مبوجررررر  ال هرررررد تنةبرررررق علررررر  ن رررررو األيناضرررررا والترررررلا  ل اصنرررررابق الررررريت ختبرررررو لتررررر ة
لويزيرردو ضررد ا س بررا احمللمرر  األوينوري رر  حلقررون ان ترر(. ا  رر  أي٣١و ١5س الاقرر    E/C.12/1/Add.90  ا  رر 
س ١٩٩5 اين/مرراينس ، ٢٣(س احللررت الجلرراةين ريشرريت  افعرتاضررا  األول رر  اصررؤين  ١5٣١8/8٩ الةلرر  ينمررت  ت ك ررا

اينج إمل مر   ر  علر  منةقر  " ن لن أ  تنشيت متؤول   الة ا اصت امد أيباً عندما  اينس سر ة ة ب ل ر٦٢الاق ة 
 ن.تل ،س سواء كا  ذيا ال مل ما و  ا أو غ  ما وتالوب   ت ج  عمل ع
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و لرررن الررردبو كررريل   حلجررر  القائلررر    ترررجام ذررريا اصومرررا مرررو ماعررردة القرررا و  الررردويل  -٣٦
إوردا  ضر ين ل إملر ت ةولر  أ ر ىس  ال  ل اليت     عل  الدول  الترما   سرت دام أيناضر ها ل

و لررررن  (٣٣ وذررررا مررررن اصقتبرررر ا  الرررريت اكتتررررب  أ  رررر   اصرررر  ل سرررر ان القررررا و  الب ئررررا الرررردويل
 .(٣4 اعتباينذا عل  صل  مبجال محاي  وقون ان تا 

وعرررررالوة علررررر   لررررر س تتماشررررر  ذررررري  احلجرررررل اصؤيّ ررررردة لالررررر ة  شررررروء التزامرررررا  تتجررررراوز  -٣٧
 رررر  للجنرررر    الا لمررررو اصماينسرررر  مرررراً  ذرررردا  وقررررون ان تررررا  متاشرررر اً انمل م رررر  مبوجرررر  م ا احلرررردوة
هرررررا ال رررررام  ت ل قاللجنررررر س ل  حلقرررررون افمتجلررررراةي  وافجتماع ررررر  والثقاب ررررر . بقرررررد وررررردة  اص ن ررررر 

جتماع ر  متجلراةي  واف( ريشيت  ال الم  ريني ال قو   افمتجلاةي  واورتام احلقون اف١٩٩٧ 8 ينمت
تمترر  هبررا و   والوالثقاب رر س التزامررا  م  نرر  تقررو علرر  عرراتق األبرر اا اصتررؤول  عررن برر ض ال قرر

 .موع  من الردولول  أو جموتنا يذاس سواء أكا  اجملتمو الدويلس أم من م  ةول   أو إمل م  س أم ة
الثقاب رررر س و جتماع رررر  ومرررن ريررررني ذرررري  افلتزامرررا  اصنبثقرررر  عررررن افعرررررتاا  حلقرررون افمتجلرررراةي  واف

لبلررد   ةا ررل اورردة  اللجنرر  واجرر  افسررتجاري  أل، م ررا ة ما برر  تت رر ض هلررا الائررا  البرر  ا
 اصتتهدسا. 

ول الت ل ررررق ال ررررام  اترررر س ينأ  اللجنرررر  أ رررر  عنرررردما   رررري برررر ا  رررراينجا علرررر  عاتقرررر   -٣8
الةر ا أيبرا  ض أ  ذرياتؤول  س وت ولو جزئ  س عن احلال  ةا ل ريلد ما بإ ر  ف ريرد مرن ابررتااص

الثقاب ررر  تماع ررر  و يتامرررل اصترررؤول   عرررن ب رررل كرررل مرررا ل وسررر   حلمايررر  احلقرررون افمتجلررراةي  وافج
ل غت مرررن قةررر . ببررراللترررلا  اصتبررر ينين. وي تقرررد اصقررر ين األرررا  أ  لررر  اصتررريتل  يلمرررن ل ذررري  الن

ب  متؤول   رييل مجلاينى جهردذا مرن أجرل محاير  سرلاياس مل  الريت   ت تررب الدولر الدول  اصتتهدس
 عرن احلالر  ل اً لهرا عمل رتا ض ال قو  س ملزمر  أيبراًس ريا رل الوامروس مبقرداين اصترؤول   الريت تتام

  افجتماع ررتجلرراةي  و البلررد اصتررتهداس وررت لررو كا رر  ذرري  اصتررؤول   جزئ رر س  مايرر  احلقررون افم
 والثقاب   للتلا  اصتب ينين.

اللجنر  ل ت ل قهرا ال رام  وللجن  استنتاجا  أ  ى تجل  ل  اح اصنا . بقد أكد  -٣٩
( ريشررريت  احلرررق ل التمترررو يعلررر  مترررتوى مرررن الجلرررا   لرررن ريلوغررر س أ ررر  ينبغرررا ٢٠٠٠ ١4ينمرررت 

إمررداة ةولرر   للرردول األبرر اا أ  متتنررو ل ن ررو األومررا  عررن برر ض و رر  أو تررداري  شررب ه  تق ّ ررد
أ  ى  ألةوي  واص دا  الةب ر  اللاب ر . ومتر  انشراينة إىل أ  ذريا اصومرا الواضرن للجنر   لرن 

__________ 

( ريشريت  ٢٠١٧ ٢4لثقاب ر  ل ت ل قهرا ال رام ينمرت كما  ك   اللجنر  اص ن ر   حلقرون افمتجلراةي  وافجتماع ر  وا (٣٣ 
 ان األ شرررة  اب ررر  ل سرررالتزامرررا  الررردول مبوجررر  ال هرررد الررردويل األرررا   حلقرررون افمتجلررراةي  وافجتماع ررر  والثق

 ي . التجاين 
 N. Vennemann, “Application of international human rights conventions to transboundaryا  ر   (٣4 

State acts”, in R. M. Bratspies and R.A. Miller, eds., Transboundary Harm in International Law, 

Lessons from the Trail Smelter Arbitration (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), pp. 

295-307; De Schutter and others, “Commentary to the Maastricht Principles on Extraterritorial 

Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights 

Quarterly, vol. 34 (2012), p. 1084; L. Bartels, “The EU’s human rights obligations in relation to 

policies with extraterritorial effects”, European Journal of International Law, vol. 25 (2014), pp. 

1081-1083.  
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أ  يعات  ي   اعرتاا ضم  ريوجوة التزاما  ريشيت  وقون ان تا  تتجاوز احلدوة انمل م  س ل 
 .(٣5 جمال احلقون افمتجلاةي  وافجتماع   والثقاب  

أيبررراً إىل أ ررر  ف يوجرررد سرررب  دررراذ س مرررن و رررث اصبررردأس أل  يعترررتب د وينبغرررا انشررراينة  -4٠
ا ةبان اصباةئ ال ام  صتؤول   الدول  و/أو متؤول   اصن ما  الدول  س وتر  مقتبر   وجوك

احلرال( ل وراف  التترب  ل ضر ين لبلررد اثلرث مرن  رالل تةب ررق ال قرو   الريت تا ضرها الرردول 
مرن  ١نبغا أ  يع ترب اصبدأ األساساس اصنجلو  عل ر  ل اصراةة  أو اصن ما  الدول  ( اصجلدين. وي

 الريت تتبرّمن الرنص الري، اعتمدتر   اصواة اصت لق  مبتؤول   الدول  عن األب ال غ  اصش وع  ةول راً 
تقروم رير  ةولر   (س الي، يقبا ي  كل ب ل غر  مشر و  ةول راً ٢٠٠١جلن  القا و  الدويل ل عام 

ريناح القدين عل  األب ال غ  اصش وع  اليت تقوم هبا  ؤول تها الدول  س ساينقً من الدول يتتتبو مت
              الدولرررر  وتررررؤة، إىل انضرررر اين  قررررون ان تررررا  اصلاولرررر  لألشرررر ا  اصوجرررروةين ل ريلرررردا  أ رررر ى 
أو لتررلا  تلرر  البلرردا . ريررل إ رر  م ررلس ب مررا يت لررق  صتررؤول   الدول رر  الرريت تقررو علرر  الدولرر  جرر اء 

غررر  مشررر وع س إ  مرررن واجررر  الدولررر  م امبررر  أ شرررة  األشررر ا  ال ررراةيني ةا رررل  الق رررام يب رررال
إمل مهاس وإ  ذيا الواج  يت ، ريناح القدين عندما يقرو البر ين علر  أشر ا  أو علر  مجلراا 

. و لررن القررول ريترر ق  الواجرر  ع نرر  مررن  ك أوىل (٣٦ ما و  رر  أ رر ى ةا ررل إملرر ت ةولرر  أ رر ى
 رزى مباشر ة إىل الدولر . والتوك رد غر  اصشر و  حلرق مماينسر  الوفير  عل  ال قو   اف ا اةير  الريت ت

القبررائ  س مررن  ررالل تةب ررق تررداري  فل رر   ال قررو  (  رراينج احلرردوة انمل م رر  إىل ورردّت فرر  ،اثيناً 
سررلب    امتجلرراةي  أو غ ذررا( علرر  ريلرردا  اثلثرر س ينبغررا أ  يتررتتبو متررؤول   ةول رر  تتاملهررا الدولرر  

 اصتتهد ب . 

ااقارات ايتاحة إلنشزاء جلزان متصصصزة معنقزة فتعزوياي ازتاا التزدافر  -امساا خ 
 القسرية االن رادية 

سبق للمق ين األا  أ  أشاين إىل إملا    إ شاء جلن  ت ويبا  ريغ ض تروب  ت ويبرا   -4١
(. ٧4و 5٠-48س الاقرررر ا  A/HRC/33/48ب الرررر  لبررررااق التررررداري  القترررر ي  اف ا اةيرررر   ا  رررر  

امس ق ريوجر  عرإ  ذريا األ راين سر لو  أوضرن وسر ل  لبرما  ترواب  سربل اف تجلراا للبرااويقال 
س س للبرااق و  راً وما   راً أل   ف يوجد وت اا س سوى عدة فردوة مرن احملابرل الدول ر  اصتاور  وام

ا  ذ ئرا  يتل  ا تجلرأو ك را  س ويبقر  ذنرا  ري رض اجلردل ريشريت  متر سواء كا وا ةوًف أو أب اةاً 
 ت ي  ا ا اةي .تداري  م اصتادة حلقون ان تا  مب اجل  اصةالبا  اصقدم  ريتب  ،اثين ب ضاألمت 
ويقررال إ  جلنرر  الت ويبررا  ذرري   لررن أ  تتررتند إىل  ررو ج اال ررا  اصما لرر  الترراريق س  -4٢

الرررريت أ شررررئ  ل أغلرررر  األو ررررا  لتلب رررر  احلاجرررر  إىل ترررروب  سرررربل اف تجلرررراا لبررررااق النزاعررررا  
وينبغررا أ  تباررثس ريوجرر   ررا س الترراريق  اصتمثلرر  ل جلنرر  األمررت اصتارردة للت ويبررا . اصتررلا . 

(س وكلار  ١٩٩١ ٦8٧ لقر اين  بقد أ شرئ  ذري اللجنر  كه ئر  ب ع ر   ري ر  جمللرح األمرنس عمرالً 

__________ 

 ٣5) F. Coomans, “The extraterritorial scope of the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights”, p. 12 . 
 ٣٦) I. Brownlie, System of the Law of Nations. State Responsibility (Oxford, Clarendon Press, 1983), 

p. 165 . 
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 سررت  اض بلبررا  الت ويبررا  الرريت كررا  ال رر ان مةالبرراً ريرردب ها  ت جرر  غررزو  غرر  اصشرر و  لدولرر  
و لبرررر  ل بلبررررا  الت ويبررررا  تلرررر  وةب هررررا. وعلرررر  الرررر غت مررررن اف تقرررراةا  الرررريت  (٣٧ اللويرررر 

 ل  وا اصتّ ت  الريت أوابر  إب شرائهاس ومرن عردم تةب رق  أساساً  وعجه  إىل اللجن س واصت لق 
ولررررت القررررا و  ل البرررر  ل اصةالبررررا  ومجلرررردين اصررررواينة اص جلجلرررر  للبررررااق  الرررريت وعولرررر  مررررن 

مرررن الرررناط(س برررإ  مثررر  ةينوسررراً مرررد تعترررت لص مرررن أةاء اللجنررر . وتررر تبط إيررر اةا  صررراةينا  ال ررر ان 
  ق البااق ل التماس ت ويبا  عن ا تهاكا  وقون ان تا .  مباش اً  ري ض  اهتا اينتباباً 

وينمبرررا امتبررر  احلاجررر  أيبرررا  ررر ، مررردى مالءمررر   رررا ج أ ررر ى مرررن جلرررا  الت ويبرررا س  -4٣
 يررق ّمررا عررن بإاصاضرراس ،ل ررا  مررن ذرريا القب ررلس  ريجلرر ا الن رر  عررن متررم اهتا. بقررد أ شررئ س ل

 افتاان ريني الدول اص ن  س أو مبوج  م اين من جملح األمن. 
و لرررن إ شررراء جلنررر  الت ويبرررا  ذررري   ررر  إشررر اا جملرررح األمرررنس وإف مبوجررر  اتاام ررر   -44

 مت دةة األب اا يعتااوض ريشيتيا ري عاي  من م  األمت اصتادة. 
اينة والتمويل للجن  الت ويبرا  مرن اصترائل اهلامر . و لرن أ  يةلر  مرن وي دُّ توب  اصو  -45

اللجنرر .  ال رر  إىلمالرردولس الرريت ب ضرر  تررداري  مترر ي  ا ا اةيرر  علرر  ةول أ رر ىس تقررد  متررا ا  
يررل مرردينت مررن  ورر   و إإ  مررن ريررني الترربل ال مل رر  اصملنرر  لتمويررل جلنرر  الت ويبررا س  ويقررال أيبرراً 

ب  أو  ويلهررا كلهرراس إىل اصؤستررا  ااصتررا ا  اصال رر  ل ا مث صت رردةة األبرر اصال رر  الدولرر  اصتررتهدس
. مررر  سرررلب  ختجل جلرررها للجنررر  الت ويبرررا س مرررن ةو  أ  ترتتررر  علررر  البلرررد اصترررتهدسا أ، عوا

  اصال ررر   اصؤستررربت رررل ذررري  األ ررر ة تتمترررو  قرررون ال بررروي  كاملرررً س مبرررا ب هرررا ورررق التجلررروي س ل
و ل. اصت دةة األب اا اص   ن  س وكيت  اصتا ا  أ  ع

.  اصرراً  ويتةلرر   ديررد التررما  اصؤسترر   للجنرر  الت ويبررا  وب ائررق عملهررا اذتمامرراً  -4٦
نرر  ت ويبررا  إ شرراء جل ومرن اصتررائل األول رر  الرريت ينبغررا م اجلتهرراس  ديررد مرا إ ا كررا  مررن األببررل

 شراء جلرا  إ س إىل عوضاً عن  لر واودة جام   ت أ جبم و أ  م  ال قو   القائم  أو اللجوءس
أ  مر   واورد مرن ت ويبا  عدةس تع رأ كرل واوردة منهرا جبررب األضر اين الريت حلقر  ريبرااق   رام

 ال قو  .
لقواعد إج ائ ر  صراينم س وينبغرا أ  يرتت تشرل لها  وينبغا أ  ت مل جلن  الت ويبا  وبقاً  -4٧

 افتاران علر  . وسر ت نيئمر  و زيهر  وب الر عل   و يت ن تق  ت اصةالبا  والبر  ب هرا رية يقر  مال
 التما  التال  س ومنها ريوج   ا  ما يلا"

عبرروي  اهل ئرر  القبررائ   للجنرر  الت ويبررا ؛ وإ شرراء ب يررق واوررد أو عرردة أب مرر   ( أ 
 وب ائق ت  ني أعباء اللجن  واستبداهلت  أو األب م (؛

 ب يق   ديد م م  الت ويبا  وختجل جلها للبااق؛  ك( 
 إ شاء أما   وذ ئ  إش اب  ؛ ج(  

__________ 

 Frigessi di Rattalma and T. Treves, eds., The United Nations Compensation Commission, A ا  ر . (٣٧ 

Handbook (The Hague, Kluwer Law International, 1999); H.M. Holtzmann and E. Kristjánsdóttir, 

International Mass Claims Processes: Legal and Practical Perspectives (Oxford, Oxford 

University Press, 2007).  
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افشرررررتابا  اصت لقرررر  يصررررااك اصةالبررررا  وشرررر ومل مبررررول اصةالبررررا   م رررراي   ( ة 
ي، ي ةرررا ووررردة الرراألذل رر (؛ ومررد اعتمرررد  جلنرر  األمرررت اصتارردة للت ويبررا    رررام اصةالبررا  اص

س ريرردًف مررن  لررنللررن و للرردول ةو  غ ذررا احلررق ل تقررد  اصةالبررا    اريرر  عررن ينعاقذررا وشرر كاهتاس 
 ل إمام  الدعوى؛ مباش اً   ل س منن البااق وقاً 

 القواعد انج ائ   ومواعد ان با  واألةل  الواجب  التةب ق؛ (ه  
 ااجال الزمن   لتقد  اصةالبا ؛  و( 
 .(٣8 األولام اصت لق  رل   استئناا م اينا  اللجن  أو م اج تها  ز( 

 والتوصقاتاالستنتاجات  -سادساا  
يرى ايقرر ااا  أن الوقت قد حان لكي يؤكد اجملتم  الدويل من جديد مبدأ حق  -48

راديززززةا يف ية االن حقزززز  ايب،ززززصا ا الززززذين قثززززر اززززتدعهري حبقززززوق اإلنسززززان للتززززدافر القسززززر 
ينب  هذا و ال عال. و احلصول على سبقل انتصاف فعالا مبا يف ذلك التعوياي ايايل ايناسب 

إلنسززان ويف اي حلقززوق د للضززرورة مززن ايبززدأ العززام اينصززو  علقززع يف اإلعززالن العززايالتأكقزز
أن  ل فززرد يفكززعززدد مززن الصززكوى ايبخززرى ايتعلقززة حبقززوق اإلنسززانا وهززو مبززدأ يقضززي حبززق  

اء التزدافر ر اسزتثنمن أي أعمال تنتهك حقوقع ايبساسزقة. وال يوجزد سزبب يز   يُنَصف فعلقاا 
اكزات حقزوق اا انتهن هذا ايبدأ العام الذي يتوخى مصلتة حقز  ازتالقسرية االن رادية م

ة إىل ر وجتززدر اإل،ززا اإلنسززانا ف ززاي الننززر عززن الوقززاذ  اااصززة تززذ  االنتهاكززات أو سززقاقها.
مززن أجززل تعزيززز  ا للعمززل2٠٣٠أن الززدول تعهززدتا يف إخززار خطززة التنمقززة ايسززتدامة لعززام 

صزول إىل   يف الو لزدويل وازمان تكزافؤ فزر  اجلمقزسقادة القانون على الصعقدين الوخل وا
 من أهداف التنمقة ايستدامة(. ٣-١٦العدالة )ال اية 

ومززن الضززروري توسززق  نطززاق هززذا النمززوذج لالنتقززال فززع مززن معاجلززة ا اثر السززلبقة  -4٩
ختززاذ خطززوات ول إىل اللعقززولت االن راديززة إىل الوقايززة منهززا. ولززذلكا ينب ززي أن تُززدعى الززد

ة السززارية الن راديززاا يف مرحلززة مبكززرة وحبسززن نقززةا مززن أجززل إاززاء التززدافر القسززرية حازمززة
العقزززولت  ل إبل زززاءللقزززانون الزززدويل. ويتما،زززى التززززام الزززدو  والتصلزززي عزززن اسزززتعما اا وفقزززاا 

اا م  التزامه اا سلمق الا حاالن رادية وإعطاء ايبسبققة لسبل حل اينازعات وااالفات الدولقة 
دولقزززة حززز  عاهتزززا الق ايبمزززري ايتتززدةا لللجزززوء إىل الوسزززاذل السزززلمقة حلززل مناز مبوجززب مقثزززا

 ق. ن ايقثايتعرض السلري وايبمن الدولقان والعدل للصطر وفقا لل صل السادس م ال
وجلزززوء الزززدول أكثزززر فزززأكثر إىل فزززرض تزززدافر قسزززرية ان راديزززة يطزززر  مسزززألة فعزززاي  -5٠

 تقتضزي احلاجزة إعزادة قكقزدها. وعلزى افز اض أن ايبادئ ايبساسقة يف القزانون الزدويل الزيت
ستسزززبقع فززز ة انتقالقزززةا فزززنن الزززدول تكزززون  إازززاء التزززدافر القسزززرية االن راديزززة وإل اءهزززا كلقزززاا 

ا أيمر تزا مدعوة إىل التققدا خالل تلك ال  ة االنتقالقةا فقواعد سلوى ُمتعارف علقها عايقاا 
القززززانون الززززدويل والقززززانون الززززدويل حلقززززوق اإلنسززززانا تززززدف التص قززززف مززززن ا اثر السززززلبقة 

__________ 

 F.E. McGovern, “Dispute س ر س علر  سرب ل اصثراللت ويبرا س ا لالبرال  علر  الترما  اصؤستر   للجنر  ا (٣8 

system design: the United Nations Compensation Commission”, Harvard Negotiation Law 

Review, vol. 14 (2009), pp. 171-193 . 
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للعقولت االن رادية على حقوق اإلنسان. ويرد فقان هذ  ايبادئ ايبساسقة وقواعد السلوى 
للت صزززقل يف عناصزززر مشزززروأ إعزززالن فشزززأن التزززدافر القسزززرية االن راديزززة وسزززقادة القزززانونا 

ة يف التززذيقل الثززا  مززن مرفززق هززذا التقريززر. ومززن حلززة مززا تشززملع قواعززد السززلوى الززيت الززوارد
حتنزززى للتأيقزززدا االلتززززام إبجزززراء تققزززقري ،ززز اف يبثزززر التزززدافر القسزززرية علزززى حقزززوق اإلنسزززانا 
وللرصد اينتنري لنتاذج تن قزذ هزذ  التزدافرا وفضزمان إاحزة اسزتثناءات فعلقزة مزن أجزل الوفزاء 

ان ايبساسززقة وتلبقززة االحتقاجززات اإلنسززانقة الززيت ال بززا عنهززاا وفضززمان مراعززاة حبقززوق اإلنسزز
 ايبصول القانونقةا وإاحة اللجوء إىل القضاء للضتاا للتصول على سبل االنتصاف واجل .

أمزززا االقززز ا  ا خزززر الزززذي قدمزززع ايقزززرر اازززا ا أي اسزززتتدا  سزززجل يف ايبمزززري  -5١
يت حيتمل أن يكون  ا أثزر علزى حقزوق اإلنسزانا فهزو وسزقلة ايتتدة للعقولت االن رادية ال

فسززقطة وعملقززة وعادلززة وقافلززة للتطبقززق لضززمان الشزز افقة يف تن قززذ العقززولت خززالل ال زز ة 
االنتقالقزززة. وسزززتكون هزززذ  الشززز افقة م قزززدة جمللزززس ايبمزززن ومننمزززات اجملتمززز  ايزززد  وقطزززاأ 

االت اق على هذ  ا لقة وإنشاؤها والشزروأ  ايبعمال التجارية. ويرى ايقرر ااا  أنع ميكن
 يف تش قلها يف ايستقبل القريب جداا. 

وال فززد أن يشززدد ايقززرر ااززا  فقززوة علززى اي ارقززة ايتمثلززة يف كززون البلززدان ن سززها  -5٢
اليت ت رض عقولت ان رادية تتجاوز احلدود اإلقلقمقةا من حقث النطاق وا اثرا هزي عقُنهزا 

ع عزام االعز اف  ن االلتزامززات الزيت تعهزدت تزا الزدول مبوجزب العهززدينا الزيت تعزارض فوجز
وال سقما العهد الدويل ااا  لحلقوق االقتصادية واالجتماعقزة والثقافقزةا  زا خزاف  يتجزاوز 
احلززدود اإلقلقمقززة. وهززو يؤيززد اللجنززة ايعنقززة لحلقززوق االقتصززادية واالجتماعقززة والثقافقززة يف 

ض عقولت على فلد اثلث يستتب ا من الناحقة القانونقة واينطققزةا حتمزل رأيها القاذل إن فر 
الدولة ايستهِدفة مسؤولقةا جزذقة على ايبقل عن احلالة داخل البلد ايستهَدفا وهذا فدور  

ايسزؤولقة القانونقزة عزن يايزة حقزوق اإلنسزان  أن الدولة ايستهِدفة تتتمل أيضاا  يعل امناا 
يتضررينا والسقما حقوقهري االقتصادية واالجتماعقة والثقافقة ايبساسزقةا ايك ولة للسكان ا

ا يايةا تتجاوز احلدود اإلقلقمقة. وعلقعا يزدعو ايقزرر اازا  إىل إصزدار قكقزد ردزي جمزدداا 
يف هقئة إعزالن  فشزأن التزدافر القسزرية االن راديزة وسزقادة القزانونا للمبزدأ ايبساسزي ايتمثزل 

القسزززرية االن راديزززة الزززيت تنطزززوي علزززى تطبقزززق تزززدافر  لقزززة خزززارج احلزززدود يف أن التزززدافر 
بزر مشزروأ مبوجزب القزانون الزدويل. وهزو واثزق مزن أن إدانزة مزن هزذا  اإلقلقمقة ميثل إجزراءا 

القبقززل للتززدافر الززيت تتجززاوز احلززدود اإلقلقمقززة لعتبارهززا بززر مشززروعة تعكززس وجهززة ننززر 
 ر عن أننمتها القانونقة. معنري فلدان العاملا فصرف النن

إىل االعزز اف صززراحة ليبززدأ ايبساسززي ايتمثززل يف أن  ويززدعو ايقززرر ااززا  أيضززاا  -5٣
يتجزززاوز احلزززدود  االلتزامزززات الواقعزززة علزززى الزززدول يف جمزززال حقزززوق اإلنسزززان تكتسزززي خافعزززاا 

جززراء اإلقلقمقززة يف احلززاالت الززيت تُ ززرض فقهززا عقززولت علززى فلززدان اثلثززة  ويسززتتب  هززذا اإل
علزى اتز  السزكان  خضوأ الدول ايستهِدفة للمساءلة القانونقة عن التزدافر الزيت تزؤثر سزلباا 

 ايتضررين حبقوق اإلنسان. 
ا يود ايقرر ااا  أن يؤكد من جديزد أن إنشزاء جلنزة تعويضزات  صصزة يف وأخراا  -54

للتطبقززق مزن أجززل  قزافالا  اا إخزار ايبمزري ايتتززدة لضزتاا التززدافر القسزرية االن راديززة ميثزل خقززار 
امان ايساءلة وتوفر سبل االنتصاف واجلز  يف وقزت ال تززال فقزع ا لقزات اولقزة والدولقزة 

 إلجراء ايراجعة القضاذقة للعقولت االن رادية تعا  من ث رات. 
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Annex 

  Outcome document of the expert working group convened in 
Geneva on 3 June 2017 

1. An expert consultation was held at the OHCHR, Palais Wilson in Geneva on 3 June 

2017 to review and evaluate the initiatives put forward by the Special Rapporteur in his 

reports to the Human Rights Council and the General Assembly, i.e. a United Nations 

Register of unilateral sanctions likely to have a human rights impact and a United Nations 

Declaration on unilateral coercive measures and the rule of law.  

2. In addition to the Special Rapporteur, Mr. Idriss Jazairy, the following experts were 

in attendance: Professor Mark Bossuyt (Member of the Committee on the Elimination of 

Racial Discrimination, Member of the Permanent Court of Arbitration in The Hague and a 

former judge at the Belgian Constitutional Court), Professor Alena Douhan (Associate 

Professor of international law, Belarusian State University, Minsk, Belarus), Mr. Hans-

Jakob Schindler (Coordinator of the ISIL(Da’esh)/Al-Qaida/Taliban Monitoring Team), 

Ms. Catherine Marchi-Uhel (Ombudsperson, Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida 

Sanctions Committee), Professor Aslan Abashidze (Member of the United Nations 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Professor at the International Law 

Department, Moscow State Institute of International Relations and Director of Center for 

Innovations in Education and Legal Research at Peoples’ Friendship University of Russia), 

Professor Matthew Happold (Professor of Public International Law at the University of 

Luxembourg and a barrister at 3 Hare Court, London),Professor Antonios Tzanakopoulos 

(Associate Professor of Public International Law, University of Oxford) and Mr. Pierre-

Emmanuel Dupont (Director, Public International Law Advisory Group) who moderated 

the workshop. Mr. Alfred de Zayas (Independent Expert on the promotion of a democratic 

and equitable international order) could not attend but submitted a statement. 

3. The first session of the expert consultation was devoted to the draft Declaration on 

unilateral coercive measures and the rule of law. One participant first addressed the issue of 

the legal force of resolutions of the General Assembly, stressing that for a General 

Assembly resolution to have legal effects, it should have a normative character, it should 

receive the support or at least the absence of opposition from a large number of States, 

including the States particularly affected by the matter concerned, and the adoption of the 

resolution should be followed by a uniform and constant state practice in conformity with 

the behaviour prescribed in the resolution. Another participant addressed the issue of 

mechanisms of and remedies for human rights protection against unilateral coercive 

measures. Unilateral coercive measures have an impact a broad range of human rights, and 

their ‘contributory nature’ in ongoing human rights situations brought before the Human 

Rights Council was underlined by one participant. Possible responses to unilateral coercive 

measures were identified, and a distinction was made between immediate and long-term 

responses. Responses to measures targeting States (including Special Procedures of the 

Human Rights Council, United Nations fact-finding missions,1 a United Nations 

compensation commission, etc.) and responses to measures directed against individuals or 

entities (including, but not limited to, judicial review before domestic courts of the 

sanctioning state, which is unfortunately subject to a range of legal and practical 

limitations, if available at all, in many scenarios). It was also called for a reform of the 

‘targeted sanctions’ processes to ensure due process guarantees, that would include the 

mandatory and immediate opening of criminal or administrative process in parallel to 

inclusion in a sanctions list, and lifting of the sanctions (and financial compensation) if a 

person is recognized not-guilty. A participant referred to the under-utilized inter-State 

complaints procedure, which should be engaged and in some cases could facilitate 

negotiation and friendly settlement under treaty bodies (e.g. Art. 41 International Covenant 

on Civil and Political Rights). It was suggested that sanctions should also be tested in the 

__________ 

 1 See Declaration on Fact-finding by the United Nations in the Field of the Maintenance of 

International Peace and Security (A/RES/46/59).  
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context of the Universal Periodic Review of the Human Rights Council. Another participant 

examined the relevance of the work of the International Law Association on Reparation for 

Victims of Armed Conflict, stressing that all victims of human rights violations are entitled 

to access to mechanism for reparations. Several participants stressed the importance of the 

right of access to a court, as called for by Article 6 of the European Convention on Human 

Rights and other instruments.  

4. The second session focused on the United Nations Register of unilateral sanctions 

likely to have a human rights impact. The possible institutional features and practical 

modalities of functioning of such mechanism were extensively discussed, and participants 

generally agreed that such Register could possibly under certain conditions benefit from 

wide acceptance from the international community. The relevance of the United Nations 

Register of Conventional Arms as a possible precedent was examined, as well as possible 

guidance to be drawn from the practical operation of the Sanctions Committee and the 

Ombudsperson of the Security Council ISIL/Al Qaeda sanctions regime, and from the 

experience of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in relation to 

sanctions. Participants generally shared the view that unilateral sanctions were primarily to 

be reported (including information about the alleged impact on human rights of the 

measures) by targeted States, although reporting by targeting State was also possible. The 

depository of the Register would then notify the targeting state of the allegation by the 

targeted state of the alleged impact on human rights of the measures, and invite the 

targeting state to respond to the allegation and to include in the response, information on 

whether it has conducted an assessment of the possible inadvertent (or unintended) impact 

on human rights of the measures, and if so provide the result of such assessment, and 

whether it has taken any steps to mitigate such impact. It was also suggested that a focal 

point should be created by States for civil society organizations to be able to interact with 

their respective Government as regards possible notification of unilateral sanctions for 

inclusion in the Register. Also, the inclusion of a potential dispute settlement mechanism 

associated with the Registry was discussed, as well as the possibility that such dispute 

settlement mechanism be entitled to rule on reparation claims for adverse impact of 

sanctions on human rights.  
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  Appendix I 

  Elements on the United Nations register of unilateral 
sanctions likely to have a human rights impact 

1. It is suggested that the next General Assembly resolution on human rights and 

unilateral coercive measures include the following elements: 

  Preamble 

2. Welcoming the proposal made by the Special Rapporteur of the Human Rights 

Council on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human 

rights, submitted pursuant to [---], and recalling the reports of the Secretary-General on [---

], to establish a consolidated central register at the level of the United Nations Secretariat to 

recapitulate the list of all unilateral sanctions in force, and sharing the Special Rapporteur’s 

view that the first obstacle to a global evaluation of the negative impact of unilateral 

sanctions on human rights is the unavailability of global and standardized updated data, and 

that full transparency in this regard would be helpful both to the United Nations, to private 

enterprises involved in international trade, and to the civil society at large, 

  Operative paragraphs 

• [---]. Requests the Secretary-General to establish and maintain at United Nations 

Headquarters in New York a universal and non-discriminatory Register of unilateral 

sanctions, to include information on unilateral sanctions, to be reported by targeted 

States, or by States implementing sanctions as the case may be, in accordance with 

procedures including applicable standards initially comprising those set out in the 

annex to the present resolution and subsequently incorporating any adjustments to 

the standards decided upon by the General Assembly at its [---] session in the light 

of the recommendations of the panel referred to in paragraph below; 

• [---]. Also requests the Secretary-General, with the assistance of a panel of 

independent experts to be nominated by him on the basis of equitable geographical 

representation and upon proposals by States, to elaborate the technical procedures 

and applicable standards for comparability of data, to make any adjustments to the 

annex to the present resolution necessary for the effective operation of the Register, 

and to prepare a report on the modalities for ensuring the universality and non-

discriminatory character of the Register, to raise awareness concerning the Member 

States concerning the Register and its procedures, and to submit this report to the 

General Assembly at its [---] session; 

• [---]. Calls upon all Member States to provide annually for the Register data in 

accordance with the procedures established by paragraph 26 above, and the annex to 

the present resolution; 

• [---].  Decides, with a view to ensuring the universality and non-discriminatory 

character of the Register, to keep the operation of the Register under review, and, to 

this end: 

 (a)  Invites Member States to provide the Secretary-General with their views, not 

later than [insert date 2 years ahead], on: 

 (i)  The operation of the Register during its first two years; 

 (ii) Any identified obstacles to achieving the universality and non-discriminatory 

character of the Register; 

 (iii) Possible improvements or expansion of scope to include a monitoring 

function; 
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  Register of unilateral sanctions 

1. The Register of unilateral sanctions likely to have a human rights impact (the 

“Register”) shall be established, with effect from [1 January 2018], and maintained at the 

Headquarters of the United Nations in New York. 

2. Member States are requested to provide data for the Register, addressed to the 

Secretary-General, on an annual basis by [30 April] each year in respect of unilateral 

coercive measures implemented by them or targeting them and in force during the previous 

calendar year; 

3. The first such registration shall take place by [30 April 2018] in respect of the 

calendar year [2017]; 

4. The data so provided shall be recorded in respect of each Member State. 

5. Member States are requested to designate focal points for civil society organizations 

to be able to interact with their respective Government as regards unilateral sanctions;  

6. Upon notification of the unilateral sanction by the targeted State or States, the 

Secretary-General shall seek the views of the source State or group of States and vice versa.  

7. Unilateral sanctions covered are those taken by virtue of law or executive decision 

or under any other form by the source State or group of States. 

8. The Register shall be open for public consultation. 

9. In addition, the Secretary-General shall provide annually a consolidated report to the 

General Assembly of the data registered. 
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  Appendix II 

  Elements for a draft General Assembly declaration on 
unilateral coercive measures and the rule of law 

 A. Basic principles 

1. Full account should be taken of the position expressed in resolution 34/13 adopted 

by the Human Rights Council on 24 March 2017, which ‘urged all States to refrain from 

imposing unilateral coercive measures, also urged the removal of such measures, as they 

are contrary to the Charter and norms and principles governing peaceful relations among 

States at all levels, and recalled that such measures prevent the full realization of economic 

and social development of nations while also affecting the full realization of human rights’ ; 

2. Unilateral coercive measures have a tendency to remain in force irrespective of the 

achievement of its purported objective; 

3. Unilateral coercive measures involving extraterritorial application of domestic 

measures are unlawful under international law; 

4. Unilateral coercive measures in a number of cases entail severe adverse impacts on 

the enjoyment of human rights of targeted populations and individuals, have often proven 

to be inefficient, and are most likely to entail unintended effects in the form of adverse 

human rights impacts on non-designated third parties; 

5. Whilst targeted States have a responsibility to mitigate the adverse human rights 

impact of unilateral sanctions imposed by source countries, the latter are also accountable 

for any adverse effects on human rights occurring in target countries, even if such effects 

are unintended, to the extent that “when an external party takes upon itself even partial 

responsibility for the situation within a country (whether under Chapter VII of the Charter 

or otherwise), it also unavoidably assumes a responsibility to do all within its powers to 

protect the economic, social and cultural rights of the affected population” (Committee on 

Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 8 on the relationship between 

economic sanctions and respect for economic, social and cultural rights, E/C.12/1997/8, 

para. 13);  

6. The inhabitants of a given country do not forfeit basic economic, social and cultural 

rights by virtue of any determination that their leaders have violated norms of international 

peace and security, as affirmed by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

in its general comment No. 8 on the relationship between economic sanctions and respect 

for economic, social and cultural rights (See E/C.12/1997/8, para. 16).  

7. In situations where unilateral coercive measures inflict undue sufferings/have an 

egregious human rights impact, on the population of a targeted State, whatever legal motive 

is invoked, they become clearly illegal and their source countries should be called to 

account.  

8. Such call for the removal of unilateral coercive measures applies to comprehensive 

measures as well as to targeted measures and to economic as well as to financial measures; 

9. As a consequence, the basic principle should be that States and groups of States 

should commit themselves to refraining from imposing unilateral coercive measures, as 

well as remove such measures as are in force, and shall commit to using other means of 

peaceful settlement of international disputes and differences; 

10. The present Declaration is without prejudice to the procedural and substantive 

requirements arising from the legal regime of countermeasures in the sense of the 

International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of States for 

International Wrongful Acts; 
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 B. Mitigation: Universally/Generally accepted rules of behaviour 

11. Pending the total removal and termination of all existing unilateral coercive 
measures and renunciation to their use, all efforts should be made to mitigate the adverse 
effect of unilateral sanctions on human rights; 

12. The transitional period preceding the total removal and termination of all existing 
unilateral coercive measures and renunciation to their use should be shortened to the 
greatest extent possible. 

13. During the transitional period, the following universally accepted rules of behaviour 
shall be asserted to mitigate the adverse impacts of unilateral sanctions: 

 (a) The parties implementing unilateral sanctions are under an obligation to 
conduct a transparent human rights impact assessment of the measures envisaged, and to 
monitor on a regular basis the effects of implementation of the measures, including as 
regards their adverse effects on human rights; 

 (b) The parties implementing unilateral sanctions are under an obligation to ensure 
effective exemptions for satisfying basic human rights and essential humanitarian needs; 

 (c) There must be an end to the politicization of what was intended to be a purely 
technical interbank international financial transfer mechanism, whose manipulation in the 
form of selective exclusion is tantamount to re-introducing comprehensive sanctions on 
targeted countries;  

 (d) Mechanisms to guarantee due process, and the availability of judicial review 
for obtaining remedies and redress for unilateral coercive measures, should be available to: 

• Impacted groups, though non-targeted (by comprehensive or sectoral sanctions), and 

• Individuals and legal persons and entities targeted (by targeted sanctions). 

 (e) The basic components of the requirement of due process in relation to 
unilateral coercive measures, pending their total elimination, shall be the following: 

 (i) Mechanisms and procedures for judicial review of unilateral coercive 
measures:  

• The factual and legal grounds for the measures have to be disclosed to the concerned 
parties;  

• The availability of, and the mechanisms and procedures for, a right to appeal/judicial 
review, should be made known to the targeted parties upon notification to the 
concerned parties;  

• Such mechanisms and procedures should allow for a review of the substantive 
factual and legal grounds for the unilateral coercive measures, in accordance with 
international law and international humanitarian law, as well as in compliance with 
internationally recognized procedural standards;  

• Such mechanisms and procedures should be in place and available at the same level 
(either domestic or international [either regional organization or the United Nations]) 
as the source of the unilateral coercive measures concerned; in case of unavailability of 
procedures for remedies at the domestic level or at the level of a group of countries 
imposing sanctions, the targeted countries or persons should be entitled to seek 
remedies by the Committee of the treaty body concerned, i.e. CESCR; 

• Such mechanisms and procedures should be of a judicial nature or at least, for a 
transitional period, of the nature of an Ombudsperson or other quasi-judicial 
mechanism; 

 (ii) Notification of the measures to the parties concerned as soon as practicable, 
without affecting the effectiveness of the measures; 

 (iii) Time-bound limitation of the measures, and biannual monitoring and review; 

 (iv) Reversibility of the measures;  

 (v) Appropriate humanitarian exceptions; 

 (vi) A regular mechanism to monitor potential adverse impact and unintended 
consequences of these measures; and 

 (vi) Availability of effective compensation/reparations (including financial) when 
unwarranted adverse impacts on human rights have occurred. 

    


