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الم فق
آراء اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعيرة والثقافيرة بموجر
الب وتوك ر رروي اال تي ر رراري الملح ر ررق بالع ر ررد ال ر رردوله الخ ر ررا ب ر ررالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اكودرة اخلع سل داخللسون)
شأن

البالغ رقم 2014/2
نوج :

ة.ن.ج( .ميث د دع ا ع ي د دعن والعلد ددود ردن دوالعلد ددود
وراكيس)

اكشخص املوعى أله ضمليل:

صعحبل اكبالغ

اكودكل اكطرف:

ةسبعليع

تعريخ اكبالغ:

 28علون اكثعين/يهعير ( 2014تعريخ اكرسعكل األد )

ةن اك هل املءهيل عحلنو االقلاعنيل داال للععيل داكثنعويل ،املهشأة مبو ب قرار اجمل دس
االقلاعني داال للععي رق ،17/1985
دقو ا للءت يف  17حزيران/يوليه ،2015
دق ددو ور ددت د د اكه ددر يف اك ددبالغ رق د د  ،2014/2املن ددوج ةكي ددع مبو ددب اكربدتو ددوت
االخليعري امل ملق عكء و اكوديل اخلع عحلنو االقلاعنيل داال للععيل داكثنعويل،
تءللو ع ي ي:

معتمدة بموج الفق ة  1م المادة  9م الب وتوكوي اال تياري
آراء َ
 1-1ص د ددعحبل اك د ددبالغ د د دي اكس د دديوة ة.ن.ج ،.ةس د ددبعليل ا هس د دديل د وك د ددونة يف  28حزيد د دران/
يوليه  .1965دتوعي صعحبل اكبالغ أهنع دقءدت ضدمليل الل دع اكودكدل اكطدرف ك ملندو املخوكدل
هلددع مبو ددب امل ددعنة  11داكفن ددرة  1د امل ددعنة  2د اكء ددو اكددوديل اخل ددع ددعحلنو االقلا ددعنيل
داال للععيل داكثنعويل( .)1دميثل صعحبل اكبالغ حمعج.

__________

()1

2

نخل اكربدتو وت االخليعري حيز اكهفعذ عكهسبل ك ودكل اكطرف يف  15أيعر /عيو .2013
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 2-1ديف د ددرا ا را  ،تد ددورن اك هد ددل يف اكبوايد ددل خا د دعه ك لء و د ددع داحل د د اك د د قد ددو ع
اكطروعن؛ مث ته ر يف سعئل نبوكيل اكبالغ دأسسه املوضدوعيل؛ مث ،يف األخدا ،تندوج اسدلهلع ع ع
دتوصيع ع.

ألف -موجز المعلومات والحجج الته قدم ا الط فا
الوقائع كما ع ضت ا صاحبة البالغ
 1-2تءدي صدعحبل اكددبالغ يف ويهدل وريدو .ديف  15حزيدران/يوليده  ،2007اقلهدت سددفهعه
مبء وخرا ع دقرض اريف ضلون ر عنعري .دحبسب صعحبل اكبالغ ،قُور قيلل را
املسف  ،غرض عرضه ك بيع يف املزان اكء ين ،مبب غ  742 890.68يورد.
 2-2د هلي ددل كة ددل االقلا ددعنيل اخلط دداة يف اكودك ددل اكط ددرف دك ددردف اكشخا دديل كا ددعحبل
اكبالغ( ،)2مل تسون أقسعطعه عويدوة د اكندرض اكءندعري ،لدع ز ب غ دع  11 000يدورد .دتدوعي
أن املارف (املؤسسل املن ِرضل) مل يبو أي اسلءوان ك لفعدض.
 3-2دشرعت املؤسسل املنرضل يف ة را ا تافيل اكوي عكفع ل د عشر ة درا ا خعصدل
ك مل ز ع ى اكءنعر املر ون أ دعج ا فلدل اال لوائيدل رقد  31يف وريدو (ا فلدل) ،فدوف عدرض
املس ددف ك بي ددع يف املد دزان اكء ددين .ديف  21حزيران/يولي دده  ،2012داون ددت ا فل ددل ع ددى بعش ددرة
ة د درا ا احل ددز اكءن ددعري الس ددلخال ب ددغ اكن ددرض ا ددون يف  381 153.66ي ددورد (أص ددل
اكوي ) ،داكفوائو اكءعنيل ع يه ا ونة يف  5 725.80يدورد ،دووائدو اكلخ دن عد سدوانا ا دونة
يف  856.77يورد.
 4-2د أ ر ا فلل ،حعدكت اكوائرة املر زيل كإلشءعر داكلهفير يف وريو ،يف  6د 27د28
أي وت/سبللرب  ،2012ةشءعر صعحبل اكبالغ عكوعوى د نرار املواونل ع ى ة را ا احل ز ،ع ى
عهدوان اكءندعر املر دون ،اكددري حونتده صدعحبل اكدبالغ يف عنددو اكندرض .دا أن سدععي ا فلددل مل
جيو صعحبل اكبالغ .ديف املرة اكثعكثل ،س ل سععي ا فلل املالح ل اكلعكيل" :مل ُيرن أحو دمل يفلح
اكبعب ر عوة يعرا ة فعن ةقع ل اكطرف املءين" دأضعف أله " :ءو اكلأ و د ون اس
املنرتضل ع دى صدهود اكربيدو ،نخدل املبد درن درا دعب اكشدنل ،دكفد مل يفدلح أحدو .ديندوت
اكبواب ةله اكلملق عكءلل هر ورتة قااة دةن اس املءهيل يرن يف قعئلل اكسفعن كفهه ال يءرو ع ةذ
يهارف يف اكسععل اكسعنسل سع "( .)3دأخااه ،ر يف  4تشري األدت /أ لو ر  ،2012ع ى
__________

()2
()3
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ق ددو ت ص ددعحبل اك ددبالغ ددوكيل ةتب ددع ي ددعين نخ ددع (كةش ددخع اكطبيءي ددم) رسد د اكس ددهلم امل ددعكيلم 2011
د ،2012اك ري يلبم ه لدع أن ةادعيل اكدوخل ا لسدب دغ  4 406.00يدورد د 22 741.86يدورد ،ع دى
اكلوايل.
تء د ددز لس د ددخ سد د د ال ة د د درا ا اك د ددوائرة املر زي د ددل كإلش د ددءعر داكلهفي د ددر يف وري د ددو أي د ددعج  6د 27د 28أي د ددوت/
سبللرب  ،2012اك قو ل ع صعحبل اكبالغ ،انعع ا ع.
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اكسععل  ،9/24حمعدكل أخدرى مشدءعر صدعحبل اكدبالغ كفد دال دودى .دتد ةوعي صدعحبل اكدبالغ
أهنع مل تف و ونة يف سفه ع دقت تس ي امشءعر.
 5-2ديف  30تشدري األدت/أ لددو ر  ،2012قددرر ا فلددل رقد  31لشددر ةشددءعر عد طريددق
امعالن يف كوحل ةعاللع ا فلل أ ل تهفير ة را ا امشءعر نرار املواونل ع ى ة را ا
احل ددز اكءنددعري .دتددوعي صددعحبل اكددبالغ أن امشددءعر عد طريددق امعددالن ددرى ندن أي ةعددالن
خ ددعرج ا فل ددل ،دندن ةعالل دده يف أي د دس ددعئأ امع ددالج اكردي ددل أد لش ددرا يف ا ري ددوة اكردي ددل.
دتشدا ة ةلده ،دعكه ر ة عدوج د ون دع يف حمدل ةقع ل دع االعليدعني ،دعن ع دى ا فلدل أن تنددوج
إش ددءعر ع د خ ددالت ت ددر امش ددءعر ك ددوى اكبد دواب اك ددري ددعن و ددوناه يف املب د دق ددت امش ددءعر
يددو ي  6د 28أي وت/س ددبللرب  ،2012أد كددوى أح ددو ا داان .د عكل ددعيل ،وددإن ا فل ددل رق د 31
مل تشءر ع بو ة را ا احل ز اكءنعري ،ع ى حنو ميفه ع اكووعع ع لفس ع.
 6-2ديف  11شبعط/ورباير  ،2013أ ر ا فلل رقد  31ءدرض املسدف املر دون يف املدزان
اكء ددين .ديف  1د 21آذار /ددعرا  ،2013س ددءت اك ددوائرة املر زي ددل كإلش ددءعر داكلهفي ددر يف وري ددو،
ال ودى ،ة ةشءعر صعحبل اكبالغ ءرض اكءنعر يف املزان اكء دين عدرب عهدوان املسدف املر دون.
ديف املرة اكثعليدل ،سد ل سدععي ا فلدل املالح دل اكلعكيدل" :تُدر ةشدءعر عكسدملب د املفلدب ة
عيد ددل  5ليسد ددعن/أ ريل  .)4("2013دأخ د دااه ،سد ددملبت صد ددعحبل اكد ددبالغ امشد ددءعر يف  4ليسد ددعن/
أ ري ددل  ،2013د د خ ددالت د ي ددل .دت ددوعي ص ددعحبل اك ددبالغ أهن ددع مل تء د د س ددوى يف ذكد د احل ددم
وعوى احل ز اكءنعري د ءرض سفه ع ك بيع يف املزان اكء ين.
 7-2ديف  10أد  11ليسددعن/أ ريل  ،2013قددو ت صددعحبل اكددبالغ أ ددعج ا فلددل رق د 31
طءهد دعه يف األ ددر اك ددري أص ددورته يف  11ش ددبعط/ورباير  ،2013دط ب ددت ةكغ ددع ددرا اكند درار داي ددع
ة را ا احل ز اكءنعري اكسع نل كلدعريخ تسد ل ع كإلشدءعر ،حيدجي مل جيدر ةشدءعر ع عكدوعوى عدرب
اكءهدعدي اكد علددت املؤسسدل املنرضددل ع دى ع د فدع ،د قبيدل عهدوان أحدو أقعرفددع دعهدوان فددعن
عل ددع ،ددع يشددفل الل ع دعه حلنددو ه ددع احلددق يف اكددووعع ديف احللعيددل اكنضددعئيل اكفءعكددل .دانعددت
صد ددعحبل اكد ددبالغ ألد دده ،دون د دعه ك لد ددعنتم  156د 164د د قد ددعلون ام د درا ا املوليد ددل ،دك س د دوا ق
اكنض ددعئيل ك لملفل ددل اكوس ددلوريل دا فل ددل اكء ي ددع ،ال جي ددو امش ددءعر ع د طري ددق امع ددالن ةال ء ددو
اسددلهفعذ ايددع سددبل امشددءعر اكشخاددي دحمعدكددل اكءثددور ع ددى اكشددخص املددوعى ع يدده يف عهددعدي
أخرى.
 8-2ديف  23ليسددعن/أ ريل  ،2013روضددت ا فلددل رق د  31اكطء د اكددري قو لدده صددعحبل
اكددبالغ .دأشددعر ا فلددل يف قرار ددع ة أن األ ددر اكنضددعئي عكددووع يهبغددي أن يُب ددغ عددرب اكءه دوان
اكددري يلفددق ع يدده اكطروددعن ،س دوا ذك د اكددري يُددو دده يف اكبوايددل أد اكددري ددون الحن دعه ،دون دعه
ك لددعنة  683د قددعلون ام درا ا املوليددل .دحبسددب ا فلددل وإلدده " ءددو تءددويل املددعنة )3(686

__________

()4

4

تءددز لسددخ س د ال ة درا ا اكددوائرة املر زيددل كإلشددءعر داكلهفيددر يف وريددو يددو ي  1د 21آذار /ددعرا ،2013
اك قو ل ع صعحبل اكبالغ ،انعع ا ع.
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د د ق ددعلون ام د درا ا املولي ددل ،يُ ددأ بعش ددرة ة امش ددءعر عد د طري ددق امع ددالن ددإ را خ ددع
عم را ا اكنضدعئيل املسدلء ل ك مل دز اكءندعري" ،ندن ضدردرة ةعدعنة امشدءعر دعأل ر اكنضدعئي
عكددووع ع ددرب عه دوان ف ددعن عل ددل امل ددوعى ع يدده أد عهعديه دده األخ ددرى .ديف حعك ددل ص ددعحبل اك ددبالغ،
أشددعر ا فلددل ة أن اكددوائرة املر زيددل كإلشددءعر داكلهفيددر يف وريددو حعدكددت ةشددءعر ع ع ددى اكهملددو
دل
اكوا دب تدالم درا  ،اتهلدعن ه دع خدالت سدععع املسدع  ،لدع اقدرتم دواب اكءلدعرة .د د
أخرى ،أشعر ا فلدل ة ألده كديس د اخلاعصد ع ةكغدع األ در اكدري أصدورته يف  11شدبعط/
ورباي د ددر  ،2013دوند د دعه ك ل د ددعنة  5داكفن د ددرة  2د د د امل د ددعنة  562د د د ق د ددعلون ام د د درا ا املولي د ددل
داملعنة  455قعلون ته ي اكس طل اكنضعئيل.
 9-2ديف  23أيعر /عيو  ،2013قو ت صعحبل اكبالغ ط بعه ك مللعيدل اكوسدلوريل املؤقلدل أ دعج
ا فلل اكوسلوريل دانعت أن قرار ا فلل رق  ،31اكنعضي روض اكطء اكدري قو لده ،الل د
حني ددع يف اكددووعع ديف احللعيددل اكنضددعئيل اكفءعكددل املءددرتف فلددع يف املددعنتم  24د 25د نسددلور
اكودكددل اكطددرف؛ دأن ا فلددل مل ت لددزج عكسدوا ق اكنضددعئيل ك لملفلددل اكوسددلوريل .دأ ددو صددعحبل
اكبالغ أن ا فلل رق  31مل تشدءر ع دوعوى احل دز اكءندعري ،دال ندرار املواوندل ع دى ة درا ا
احل ددز دال ددأي ة درا آخددر سددع ق كة ددر ددعكبيع يف امل دزان اكء ددين ،دأن ا فلددل مل تسددلهفر ايددع
اكسددبل امللعح ددل يف ةط ددعر ة درا ا امشددءعر اكشخا ددي ،دون دعه ك ل دوان  155د 156د 683د
قعلون ام را ا املوليل.
 10-2ديف  16تشدري األدت/أ لددو ر  ،2013روضددت ا فلددل اكوسددلوريل ط ددب اكطءد اكددري
قو له صعحبل اكبالغ عكه ر ة "االلءواج اكواضح اللل دع حدق أسعسدي شدلوت لدو ا احللعيدل
املؤقلددل" ،دون دعه ك فنددرة  1د املددعنة  44داكفنددرة (1أ) د املددعنة  50د قددعلون ته ددي ا فلددل
اكوسلوريل.
الشكوى
 1-3ت ددوعي ص ددعحبل اك ددبالغ أن اكودك ددل اكط ددرف الل ف ددت حن ددع يف اكس ددف اكالئ ددق مبو ددب
اكفنرة  1املعنة  11اكء و.
 2-3دتؤ ددو ص ددعحبل اك ددبالغ أن حعكل ددع ته ددورج يف س دديع أ ددل ا للععي ددل خط دداة يف اكودك ددل
اكطددرف ،حيددجي لُفددر أ ثددر د  400 000عل يددل ةخددال دح ددز عنددعري هددر عددعج  2007ة
عيل تنومي را اكبالغ ة اك هل.
 3-3دتددوعي صددعحبل اكددبالغ ألده ،يف ضددو احلنددو اكد يفف ددع هلددع اكء ددو ،يهبغددي ك سد طع
اكنضعئيل أن حتر ع ى اكنيعج عمشءعرا اكنضدعئيل طريندل وءعكدل .دا ألده ويلدع يلء دق حبعكل دع،
د ءو ا عدال ا املوونل مشءعر ع شخايعه يف سفه ع ،علو ا فلدل رقد  31بعشدرة ة
ة درا امشددءعر عد طريددق امعددالن ،ل ع ددل ددرك صدديغ أد سددبل امشددءعر األخددرى اكد يددهص
ع ي ددع قددعلون ام درا ا املوليددل لفسدده .د هلي ددل كءددوج تددوخي ا فلددل ك ملددر  ،مل جيددر ةشددءعر ع
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ددوعوى احل ددز اكءنددعري اك د قددو ل ع املؤسسددل املنرضددل ،دال ن درار املواون دل ع ددى ة درا ا احل ددز
دال أي ة را آخر سع ق كة ر عكبيع يف املدزان اكء دين .دتدوعي صدعحبل اكدبالغ أن عدوج امشدءعر
هء ع وء يعه د اكدرن قضدعئيعه ع دى اكدوعوى دمحعيدل حن دع يف اكسدف أ دعج ا دع  ،حيدجي مل تء د
و دون اكدوعوى ةال عهدو ع أ در ا فلدل ءددرض سدفه ع ك بيدع يف املدزان اكء دين .دتدوعي صددعحبل
اكبالغ أهنع ،هلي ل كءوج تواور محعيل قضعئيل وءعكل د هعسبل ،تءي حعكل د اكضدءن داالرتيدعب
داكن ق ،د و ع أتر شفل خطا ع ى صملل ع.
 4-3دحبسب صعحبل اكبالغ ،ودإن الءدواج ة فعليدل اك دو اكفء دي ة حمدع اكودكدل اكطدرف،
هء ع اكطء قضعئيعه يف اكطع ع اكلءسفي كبهون اكءنو( ،)5داالعرتاض ،ع ى سدبيل املثدعت ،ع دى
اكطرينل اك اعللو ع املؤسسل املنرضل حلسعب اكفوائو اك عن ع ي ع أن تؤني ع.
 5-3دتوعي صعحبل اكدبالغ أن اكندعلون اكدري يده ة درا ا احل دز اكءندعري ال لدي ع دى
اكهملو املالئ حق األشخع يف اكووعع اكنعلوين املهعسب ع سع ه  .ديف ثدا د األحيدعن،
درا ام درا ا رودع املنرضدم نعدعدى ع دي ةال دقدت تهفيدر
ال يء األشخع امللضرردن
لزع امل فيل أد امخال  .دوضاله ع ذكد  ،ميهدع اكندعلون ام رائدي يف اكودكدل اكطدرف ا فلدل اكد
ته ددر يف ددرا اكه ددوع د د اك ددوععدى د د اعلل ددعن ت ددوا ا احرتا ي ددل كض ددلعن اكفءعكي ددل اكلع ددل كنرار ددع
اكه عئي ،ع ى سبيل املثعت ،يف حعت تضل اكءنو هوناه تءسفيل .ديف را اكاون ،توعي صعحبل
اكددبالغ ،د ددي تشددا ة اكفنددرة  1د املددعنة  2د اكء ددو ،أن اكودكددل اكطددرف مل تءللددو اكلددوا ا
اكلشريءيل اكفعويل معلدعت احلدق يف اكسدف ةعلدعاله دع اله دكففعكدل ذكد احلدق املهادو ع يده يف
اكفنرة  1املعنة  11اكء و.
 6-3دت ددللس ص ددعحبل اك ددبالغ د اك ه ددل أن تط ددب ة اكودك ددل اكط ددرف ،ع ددى س ددبيل ددرب
اكض ددرر ،ترتا ددع عد د ام د درا ا اكنض ددعئيل امللء ن ددل ددعحل ز اكءن ددعري ع ددى س ددفه ع ة دق ددت
امشددءعر األدت ،ع ددى حنددو يففددل هلددع وء ي دعه حن ددع يف اكسددف ديلدديح هلددع اكددووعع ع د حن ددع أ ددعج
ا ددع اكءعنيددل؛ أد أن تددووع هلددع ،عددوض ذك د  ،ب ددغ  250 000يددورد لءددويض ع د األض درار
ددل أخددرى ،ت ددللس أن تءللددو اكودكددل اكطددرف اكلددوا ا اكلش دريءيل
املءهويددل اك د حلنددت فددع .د د
املالئلل كففعكل احلنو املهاو ع ي ع يف اكء و.
مالحظات الدولة الط ف بشأ المقبولية واألسس الموضوعية
 1-4يف  13تشري األدت/أ لدو ر  ،2014قدو ت اكودكدل اكطدرف الح ع دع شدأن نبوكيدل
اكددبالغ دأسسدده املوضددوعيل .وفيلددع يلء ددق وقددعئع اكددبالغ ،تؤ ددو اكودكددل اكطددرف أن صددعحبل اكددبالغ
توعي أ عج اك هل أن املسف املءين و حمل ةقع ل دع اكرئيسدي .دا أهندع انعدت ،يف اكطءد اكدري
قو له أ عج ا فلدل يف  10ليسدعن/أ ريل  ،2013ألده دعن يهبغدي ك يادل اكنضدعئيل ةشدءعر ع كديس

__________
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ونأ ع ى عهوان املسف املر ون ،اكري حونته هفس ع يف عنو اكندرض ،دةادع أيضدعه ع دى عهدوان
يددت آخددر د يددو اكءعئ ددل أد ،ةن تءددرر ذكد  ،ع ددى عهدوان فددعن عل ددع ،اك ددري علددع أيضدعه،
حبسب قوهلع ،لعحم ك لؤسسل املنرضل.
 2-4دتشددا اكودكددل اكطددرف ة أن ا فلددل رق د  31أخددرب املنرتضددل ،يف ق درار املواونددل ع ددى
ة درا ا احل ددز اكءنددعري اكددري أصددورته يف  21حزيران/يوليدده  ،2012ألدده جيددو هلددع االع درتاض
ع ى ة را ا احل ز اسدلهعناه ة األسدبعب اكدوارنة يف املدعنة  695د قدعلون ام درا ا املوليدل.
دال متهددع ددرا ام درا ا املنددرتض املء ددين ددعحل ز د اك ددو ة ام درا ا اكنض ددعئيل اكءعني ددل
كلس ددويل املس ددعئل امللا د ل عك ددووعع ع د حنوق دده د ا ددعحله .دتض ددين اكودك ددل اكط ددرف ددأن ا فل ددل
اكوس د ددلوريل خ ا د ددت ة أن ة د د درا ا احل د ددز اكءن د ددعري ،دامل د ددعنتم  695د 698د د د قد د ددعلون
ام را ا املوليل شفل أخص ،كيس هلع أتر ع ى احلق يف احللعيل اكنضعئيل اكفءعكل ،ويلع يلء دق
عملسعداة م اكطروم يف اكوعوى د عحلق يف اكسف اكالئق داملالئ  ،ع مل تف ك نرار اكاعنر يف
را اكوعوى آتعر اكشي املنضي ه د ع ناج سبيل ام را ا اكءعنيل لعحعه(.)6
 3-4دتشا اكودكدل اكطدرف ة ألده مت ة دالغ قدرار ا فلدل ع دى اكءهدوان اكدري حونتده صدعحبل
اكبالغ يف اكوتينل اكرديل ك نرض املضلون ر عندعري .ددوندعه ك لدوان  682د 683د 686د
قعلون ام را ا املوليل ،يُبغغ األ ر عكووع ،د و اخلطدوة األد يف ة درا تهفيدر احل دز اكءندعري،
دامشءعرا ع ى اكءهوان اكري ونا املنرتض اكءنعري طواعيل .د عكلدعيل ،ال تُبغدغ األدا در عكدووع
دامشددءعرا ع ددى عهدوان الددعرا املنددرض أد اهلياددل اكنضددعئيل اعلبعطيدعه .ديُءلددرب ددرا امطددعر ضددردريعه
كلملني ددق احل ددو األنل د د اكفءعكي ددل يف س ددا اك ددوعوى ،حي ددجي ال يُءن ددل أنُ ُ غل ددل املن ددرض ع ددب
اكلملنق عهوان املنرتض.
 4-4دحبسب اكودكل اكطرف ،مل تنرر ا فلل رق  31اك و ة امشدءعر دإ را ا احل دز
اكءنعري عد طريدق امشدءعر عد طريدق امعدالن ةال ءدو حمدعدال شدإل مخطدعر صدعحبل اكدبالغ،
دذك دونعه ك فندرة  3د املدعنة  686د قدعلون ام درا ا املوليدل .ديلواودق ة درا امشدءعر عد
طريق امعالن ع نلضيع احلق يف احللعيل اكنضعئيل اكفءعكل .دمب رن امشءعر إ را ا احل ز
اكءنعري ع طريق امشءعر ع طريق امعالن ،دونعه ك لعنة  691قدعلون ام درا ا املوليدل،
أُع د ع د عددرض املِ د اكءنددعري ك بيددع يف امل دزان اكء ددين د خددالت األ ددر اكاددعنر يف  11شددبعط/
وربايد د ددر  ،2013د د د ددو امشد د ددءعر اكد د ددري سد د ددملبه أخ د د دااه د يد د ددل صد د ددعحبل اكد د ددبالغ يف  4ليسد د ددعن/
أ ريل  ،2013ءو حمعدكلم ا وونلم مشءعر ع عرب اكءهوان اكري حونته.
 5-4دتش ددا اكودك ددل اكط ددرف ة أن ص ددعحبل اك ددبالغ مل تن ددوج س ددوى طءد د يف اكن درار اكا ددعنر
يف  11شددبعط/ورباير  2013اكددري أ ددر ا فلددل مبو بدده عددرض املسددف املر ددون ك بيددع يف املدزان
اكء ين ،دة أن را اكطء صعحل ك بجي يف شردعيل ام را املءين ،دكيس مكغعئه وعوى الل ع
__________

()6

GE.15-17368

تشا اكودكل اكطرف ة اكنرار رق  ،2011/112اكاعنر ع ا فلل اكوسلوريل يف  19متو /يوكيه .2011

7

E/C.12/55/D/2/2014

حندو أسعسدديل .دتضددين اكودكددل اكطددرف أن صددعحبل اكددبالغ مل تنددوج نعددوى طددالن ام درا ا ،
د ددي اكسددبيل ام رائددي املالئ د مكغددع ام درا ا اكنعلوليددل اك د متددس ددعحلنو األسعسدديل ،دهلددرا
اكسددبب مل يلس د ك لملفلددل اكوسددلوريل الحن دعه اكبددجي يف سددأكل ددع ةذا ددعن ة درا امشددءعر ع د
طري ددق امش د ءعر ع د طري ددق امع ددالن ق ددو الل د أح ددو احلن ددو األسعس دديل ،د عكل ددعيل ،ددع ةذا ددعن
عم فعن ةكغع را ام را بعشرة قِبل اهليال اكنضعئيل.
 6-4دتشددا اكودكددل اكطددرف ة أن وضددوع اكددبالغ ،اكددري اسددلهفر ويلددع يلء ددق دده صددعحبل
اكبالغ سبل االللاعف ا يل ،و نعوى احل ز اكءنعري اك تزع عوج ةشءعر ع فع ع ى اكهملو
اكوا ددب؛ دأل دده ال ميفد د تءل ددي ذكد د ع ددى املس ددعئل أد املال س ددع األخ ددرى ذا اكاد د ل ف ددرا
اكوعوى أد عحل ز اكءنعري.
 7-4دتفيو اكودكل اكطرف أله ،ة عيل تعريخ تندومي الح ع دع ،مل ته غفدر أي عل يدل ةخدال أد
ح ز أد عرض يف املزان اكء ين ك لسف املر ون ،اكري علت تنطهه صعحبل اكبالغ؛ د دأن صدعحبل
اكددبالغ قددو ت ة ا فلددل رقد  31ط بدعه كلء يددق ة درا ا اكبيددع يف املدزان اكء ددين حب ددل طددالن هددون
حمونة يف عنو اكنرض املضلون ر عنعري .ديف  4تشري األدت/أ لو ر  ،2013قدرر ا فلدل
قبوت را اكوعوى زئيعه ،دقضت بطالن اكبهو اكسعنا اكءنو ("ووائو اكلأخا").
 8-4د غرض فعكل ةعلعت احلق املهاو ع يه يف اكفنرة  1املعنة  11اكء دو ،سدهت
اكودك ددل اكط ددرف اكن ددعلون رق د د  ،2013/1املد ددؤر  14أيعر /ددعيو ،دامللء ددق ل ددوا ا تءزي ددز محعيد ددل
املنرتضددم اكءنددعريم دةعددعنة يف ددل اكددويون دامجيددعر اال للددععي؛ د ددرك املرسددوج امل فددي نددعلون
رق د د  ،2012/27املد ددؤر  15تش د دري اكثد ددعين/لوولرب ،دامللء د ددق عكلد ددوا ا اكءع د ددل كلءزيد ددز محعيد ددل
ددل أخددرى ،تددرى اكودكددل اكطددرف أن ة درا ا احل ددز اكءنددعري اك د
املنرتضددم اكءنددعريم .د د
يه ل ددع قددعلون ام درا ا املوليددل حتددرتج ع ددى حنددو صددعرج املنلضدديع املرتتبددل عد احلددق يف احللعيددل
اكنضددعئيل اكفءعكددل .دتؤ ددو ،ع ددى د دده اخلاددو  ،ألدده يلءددم ع ددى املنددرتض حتويددو عه دوان كغددرض
تس د امشددءعرا ؛ دألدده جيددو كدده تغيددا ددرا اكءه دوان يف أي دقددت؛ دألدده يلءددم اكنيددعج مبملددعدال
لءونة كإلشءعر اكشخاي دال جيو امشءعر ع طريق امعدالن ةال يف احلدعال االسدلثهعئيل اكد
يلءرر وي ع ذك ؛ دألده جيدو ك لنرتضدم اك دو يف أي دقدت ة يادل قضدعئيل كءدرض أي سدأكل
تلء ق عكووعع ع حنوق د اعحل ؛ دأله جيو تء يق ام را ا دط ب ةكغع اكبهدون اكلءسدفيل
كءن ددو اكن ددرض املض ددلون ددر عن ددعري؛ دأل دده جي ددو ك ش ددخص املء ددين ،يف أي رح ددل د راح ددل
اكوعوى ،تنومي نعوى طالن ام را ا ةذا رأى أن احلق يف احللعيل اكنضعئيل اكفءعكل قو اللُ
خالت عل يل احل ز اكءنعري.
تعليقات صاحبة البالغ عل مالحظات الدولة الط ف بشأ المقبولية واألسس الموضوعية
 1-5قددو ت صددعحبل اكددبالغ ،يف رسددعكل ؤرخددل  10ددعلون األدت/نيسددلرب  ،2014تء ينع ددع
ع ددى الح ددع اكودكددل اكطددرف .دتهفددي صددعحبل اكددبالغ ا لال ددع عنددعراه آخددر دعددوج ةقع ل ددع يف
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املسف املءين دتنوج دتعئق متبع أن املسف املر ون و حمل ةقع ل دع االعليدعني( .)7دتشدا ة
أن اكودكل اكطرف ،دةن عن كوي ع ة فعليل االطالع ع ى خمل ن اكسد ال اكءع دل دا فوتدع ،
قبيل س ل األحوات املوليل دس ال ةنارة اكضرائب دس ل سدفعن دل ويدل ،تشدف يف
ددرا اكوقددعئع ندن أن تنددوج أي نكيددل أد دتينددل .دتضددين أهنددع ط نددل دكدديس كددوي ع أ هددع دتءددي
دحو ع يف املسف املر ون دأهنع ملع أشعر  ،يف سيع اكطءد اكدري قو لده ،ة ة فعليدل ةشدءعر ع
عددرب عهدوان أحددو أقعرفددع علددت تناددو سددف داكددو ع ،اكددري علددت املؤسسددل املنرضددل ع ددى ع د
ءهواله.
 2-5دتؤ ددو صددعحبل اكددبالغ أهنددع قددو ت ال ددع شددأن الل ددع اكفنددرة  1د املددعنة  11د
اكء و سبب عوج ةشءعر ع عكبو يف ة را ا تهفير احل ز اكءنعري ع ى ف دع د ندرار ا فلدل
اكنعضددي عملواونددل ع ددى ة درا ا احل ددز ت د  ،د ددو ددع حددعت ندن نوعع ددع عد حن ددع يف اكسددف
أ عج ا ع .
 3-5دحبس ددب ص ددعحبل اك ددبالغ ،و ددإن اكفن ددرة  3د امل ددعنة  686د ق ددعلون ام درا ا املولي ددل
ال تسلح عمشءعر ع طريق امعالن ةال عهو ع يلءرر ةشءعر املن ِرتض .دعالدة ع دى ذكد  ،ددوندعه
ك نواعدو ام رائيدل املءلدوت فدع يف اكودكدل اكطدرف دك سدوا ق اكنضدعئيل ك لملفلدل اكوسدلوريل ،ال جيدري
ع ددى اكءلددوج امشددءعر عد طريددق امعددالن ةالة عهددو ع تُسددلهفر ايددع اكسددبل امللعحددل م ددالغ امشددءعر
شخايعه ،د ءو أن يُرت ع ى األقل ةشءعر يف صهود ريو اكشخص اكري يو غ ه ةكيه امشءعر(.)8
 4-5دتددرب صددعحبل اكددبالغ اكلبددعي يف تاددرف ا فلددل كددوى ةشددءعر ع ءددرض اكءنددعر املر ددون
ك بيع يف املدزان اكء دين ،حيدجي ةهندع ءدو أن أخفندت ةدرتم يف ة ال دع عمشدءعر شخاديعه ،تُدر هلدع
ةخطعر معال ع وءاله عأل ر بيع املسف يف املزان اكء ين.
 5-5دجت ددعنت ص ددعحبل اك ددبالغ ددعكنوت ةن اكطء ددون اكد د قد د ةو ل ع أ ددعج ا فل ددل عل ددت عوي ددل
د الئلددل د ةفهددت ا فلددل د اكه ددر يف الل ددع حنوق ددع األسعسدديل سددبب امشددءعر ع د طريددق
امعددالن د د أن تلدديح هلددع سددبياله د سددبل االللاددعف .لددع تد ةوعي ألدده ،دوندعه ك سدوا ق اكنضددعئيل
ك لملفلددل اكوسددلوريل ،مل يفد طءه ددع يف اكندرار اكلل يددوي اكاددعنر عد ا فلددل ءددرض املسددف

__________

()7

()8
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قددو ت صددعحبل اكددبالغ ش د عنة ك لس د يل يف س د ل سددفعن اكب ويددل ،س د لل د ويددل وريددو يف  14تش دري
اكثددعين/لوولرب  ،2014دلسددخل د ةياددعت اكضدريبل اكءنعريددل كب ويددل وريددو كءددعج  2014د د ةياددعت رسد اددع
اكنلع ددل كب ويددل وريددو كءددعج  ،2014س د لعن د ةنارة اكض درائب يف وريددو ،اك ددري يلضددلهعن عه دوان املسددف
املر ون وصفه عهوان صعحبل اكبالغ.
تشددا صددعحبل اكددبالغ ة األسددعا اكنددعلوين اكرا ددع د احلف د رق د  2014/59اكاددعنر ع د ا فلددل اكوسددلوريل
يف  5أيعر /عيو .2014
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ك بي ددع يف املد دزان اكء ددين داك ددري تش ددا ةكي دده اكودك ددل اكط ددرف ،س ددبيل اللا ددعف ض ددردريعه يلء ددم ع ي ددع
اسلهفعنا قبل تنومي ع ط ب احللعيل املؤقلل ة ا فلل اكوسلوريل(.)9
 6-5دتدرى صددعحبل اكددبالغ أن ةشددعرا اكودكددل اكطدرف ة تءددويل ل ع ددع اكنضددعئي د أ ددل
تءزيز محعيل املنرتضم اكءنعريم ال تهطبق ع ى را اكنضيل دال ص ل هلع فع.
تد ل أط اف ثالثة
 1-6تلد دديح اكفند ددرة  3د د املد ددعنة  8د د اكربدتو د ددوت االخليد ددعري ،يف ةطد ددعر اكنواعد ددو اخلعصد ددل
ددإ را ا اكه ددر يف اكبال ددع د هددع ع ددى ةذن سددبق د اك هددل ،تددوخل أط دراف تعكثددل كلنددومي
دتددعئق ذا صد ل عكنضدديل قيددو اكه ددر .ديهبغددي أن حتددعت ددرا اكوتددعئق ة األطدراف املءهيددل .ديف 4
ش ددبعط/ورباير  ،2015أذن اكفريد ددق اكءع ددل املءد ددين عكبال ددع  ،لاد ددروعه عس د د اك هد ددل ،لد ددوخل
اكشددبفل اكودكيددل ك ملنددو االقلاددعنيل داال للععيددل داكثنعويددل( )10دون دعه ك لددعنة  8د اكربدتو ددوت
االخليعري داملعنة  14اكه عج اكواخ ي املؤقت ك هل مبو دب اكربدتو دوت االخليدعري .ديف 26
شددبعط/ورباير  ،2015أحعكددت اك هددل تددوخل اكشددبفل اكودكيددل ك ملنددو االقلاددعنيل داال للععيددل
داكثنعويددل املنددوج يف  24شددبعط/ورباير  ،2015ة اكودكددل اكطددرف دة صددعحبل اكددبالغ ،دط بددت
ةكي لع تنومي الح ع لع دتء ينع لع.
 2-6ديشددا اكطددرف امللددوخل ة أن اكودكددل اكطددرف جتلددع  ،يف ددعت اكسددف  ،دضددءعه ص ددءبعه
دعع دعه دخطدااه يف سدديع اكفسددعن االقلاددعني دارتفددعع سددلوى اكبطعكددل ،دة ألدده يف اكفددرتة املللددوة
دم عددع ي  2008د 2010ددرى تهفيددر حنددو  400 000عل يدل ح ددز عنددعري( .)11لددع يشددا
ة أن حمفلد ددل اكءد ددوت اكلع ءد ددل كالحتد ددعن األدرد خ اد ددت ة أن احللعيد ددل اك د د يليمل د ددع اكند ددعلون
امسبعين ألصملعب اكءنعرا املر ولدل " دا شدع ل د دا عويدل" ،ديفعصدل يف احلدعال اكد يفدون
__________

( )9تش ددا ص ددعحبل اك ددبالغ ة احلف د رقد د  2013/216اك ددري أص ددورته ا فل ددل اكوس ددلوريل يف  19ددعلون األدت/
نيسلرب .2013
( )10أعضع اكشبفل اكودكيل ك ملنو االقلاعنيل داال للععيل داكثنعويل اكري شدعر وا يف ةعدوان تدوخل اكطدرف اكثعكدجي
 :ر ز احلنو االقلاعنيل داال للععيدل ،داملبدعنرة اكءعمليدل د أ دل احلندو االقلادعنيل داال للععيدل داكثنعويدل
د ء و هوب أورينيع ك ملنو اال للععيل داالقلاعنيل.
( )11يشا اكطرف امللدوخل ة أن درا اكءدون تندويري ديسدلهو ة يعلدع زئيدل لشدر ع اكسد طل اكنضدعئيل االسدبعليل،
ديشدا ة املادعنر اكلعكيدل :اجمل دس اكءدعج ك سد طل اكنضدعئيل " Estimación del incremento de carga de los
 ،"órganos judiciales atribuible a la crisis económicaاكءدون  31د ريدوة اكبيعلدع امحادعئيل ،أي دوت/
سدبللرب 2012؛ داجمل دس اكءدعج ك سد طل اكنضدعئيل“Ejecuciones Hipotecarias presentadas al Tribunal :
 ،" Superior de Justicia: Impacto de la crisis en los órganos del poder judicialوريو ( ،)2013اكدوارن
د اك ددر اكءنددعريEmergencia ،
يف رصددو احلن ددو االقلاددعنيل داال للععيددل داكثنعويددل د هلددوى امللض ددرري
habitacional en el Estado español: La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde

 ،)2013( ،una perspectiva de derechos humanosاكافملل  ،12احلعشيل .17
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وي ع اكءنعر املر ون سفهعه كةسرة( .)12ديرى أن اكلدوا ا اكلشدريءيل اكد اعللدو ع اكودكدل اكطدرف،
قبيل املرسوج امل في نعلون رق  2012/6داكنعلون رق  ،2013/4ا عويل كلسدويل حعكدل
اكطدوارا اال للععيددل اكد تسددببت وي ددع عل يددع احل ددز اكءنددعري ،ددعكه ر ة أن امطددعر اكنددعلوين
امسبعين ال يزات ينن يف صن املؤسسع املل ِوكل ع ى حسعب اعحل األشخع امللضرري .
 3-6ديوضح اكطرف امللوخل أله ،محعيدل ك ملندو اكد يفف دع اكء دو ،ال جيدو اكنيدعج ءل يدل
ةخال ٍ ةال يف حعال اسلثهعئيل؛ ءو اكه ر يف ايع اكبوائل امللعحل  -مبع يف ذك اكطر األخرى
كلسددويو اكددوي  ،عكلشددعدر ددع ا لععددل أد اكشددخص امللضددرر؛ دمبددهح ايددع اكضددلعلع ام رائيددل
اكوا بل ،قبيل سبيل اللاعف وءعت د ل عويل د ءنوكدل كإلشدءعر؛ د فعكدل أال جيءدل امخدال
اكشخص امللضرر ال سف أد عرضل اللل ع ع حنو املسعن األخرى(.)13
 4-6ديهبغي ك ودكل اكطدرف أن تدوور أ درب قدور مفد د ضدلعن احليدع ة ،مبدع يف ذكد املراقبدل
اكنض ددعئيل املالئل ددل .ديف ددرا اكا ددون ،يش ددا اكط ددرف املل ددوخل ة أل دده د د اك ددال ج فعك ددل املراقب ددل
اكنضعئيل كوعوى احل ز اكءنعري ،ديلءم ع ى املنرضدم اكدري يسدءون ة تهفيدر احل دز اكءندعري
أن يبيه دوا ك س د طل اكنضددعئيل ددع يددربر يددع سددف شددخص ددع ،ددع راعددعة ايددع اك ددردف امللء نددل

__________

( )12يشا اكطرف امللوخل ة اكسوا ق اكنضعئيل فلل اكءوت اكلع ءل كالحتعن األدرد ويلع يلء دق نضديل حملدو عزيدز
ضو ارف لعكوليع عيشع (( )Catalunyacaixaاحلعشيل  5أعالا) ،اكفنرتعن  60د.61
( )13يشددا اكطددرف امللددوخل ة اكسدوا ق اكنضددعئيل ك لملفلددل األدرد يددل حلنددو املسددعن ويلددع يلء ددق نضدديل ولددورا
ضدو املل فدل امللملدوة ،رقد  ،01/66746اكفندرة -2004 ،81أداله؛ دقضديل ويهلاسددلعي دآخدردن ضدو ورلسددع،
رق د  ،07/27013اكفنددرة 2013 ،76؛ دقضدديل ددع ددعن ضددو املل فددل امللملددوة ،رق د  ،04/19009اكفنددرة
2008 ،53؛ دقضيل سلعلفووع ضو س ووع يع ،رق  ،02/7205اكفنرة -2007 ،60را ءدعه؛ دقضديل يورنالوودع
دآخددردن ضددو غعريددع ،رقد  ،06/25446اكفنددرة 2012 ،133؛ دة اكسدوا ق اكنضددعئيل ك لملفلددل اكوسددلوريل
هددوب أورينيددع ويلددع يلء ددق نضدديل ولددودالع ضددو ؤسسددل  Steko Development CCدآخ دري )3( 2011 ،
)SA 608 (CC؛ دة اكسدوا ق اكنضددعئيل ك لملفلددل اكء يددع كربيلوريددع ( هددوب أورينيددع) ويلددع يلء ددق نضدديل اددرف
 First Rand Bankضو ووكشا ،SA 314 (GNP) )4( 2011 ،اكفنرة  .40لدع يشدا ة اسدلهلع ع اك هدل
األدرد ي ددل ك ملن ددو اال للععي ددل يف ع ددعج  2011ش ددأن أل ددودرا (اكوتين ددل  ،)2011/def/AND/31/2/ENداكربتغ ددعت
( ،)2011/def/PRT/31/2/ENدرد عليع ( ،)2011/def/ROU/16/ENدأد راليع (.)2011/def/UKR/31/2/FR
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فل حعكل ع ى حدوة( .)14ديهبغدي ك يادل اكنضدعئيل أال ته در وندأ يف شدردعيل امخدال يف ةطدعر
اكنعلون اكوطين ،دةاع رك يف احل املوضوعيل شأن تهعسب ام را دضردرته(.)15
 5-6ددونعه ك طرف امللوخل ،يهبغي ك ودكل اكطدرف أن حتدون دل عويدل د ءنوكدل مشدءعر أي
شخص لضرر قبل املوعو املنرر كإلخال ( .)16دويلع يلء دق عمشدءعر دعم را ا  ،أقدر حمدع
هددوب أوريني ددع أل دده يف حعك ددل عددوج اع درتاض املنرتض ددم ع ددى ة درا ا احل ددز اكءن ددعري أد ع ددوج
تفعدضد د ش ددأن اكش ددردط امللء ند دل عمش ددءعر اكس ددع ق ك ددوعوى اكنض ددعئيل ،يهبغ ددي فعك ددل املراقب ددل
اكنض ددعئيل اكا ددعر ل ،دال س دديلع ملس ددأكل ددع ةذا ددعن امش ددءعر ددعم را ا ق ددو ددرى ع ددى اكهمل ددو
املالئ (.)17
تعليقات صاحبة البالغ عل تد ل الط ف الثالث
د خددالت رسددعكل ؤرخددل  12آذار /ددعرا  ،2015قددو ت صددعحبل اكددبالغ ة اك هددل
-7
تء ينع دع ع دى تددوخل اكطدرف اكثعكددجي .دتؤ دو صدعحبل اكددبالغ أن احلدق يف اكلوصددل إشدءعر سددبق
يف حعال امخال يشدفل دز اه د اكضدلعلع اكنضدعئيل اكد يلءدم راعع دع .دتفدرر انعع ا دع
شأن الل دع حن دع يف احللعيدل اكنضدعئيل ،د عكلدعيل عدوج متفه دع د حضدور ام درا ا داكدووعع،
ع ددى اكهملددو املالئ د  ،ع د حن ددع يف اكسددف أ ددعج ا ددع  ،سددبب عددوج ةشددءعر ع عكددوعوى اك د
قو ل ع املؤسسل املنرضل د نرار ا فلل اكنعضي عملواونل ع ى ة را ا احل ز اكءنعري.

__________

()14

()15
()16
()17

12

يشا اكطدرف امللدوخل ،ع دى سدبيل املثدعت ،ة ألده ،مبو دب اكفندرة  3د املدعنة  26د نسدلور هدوب أورينيدع،
يهبغددي ك لملددع اكلع ءددل هلددع أن متددعرا املراقبددل اكنضددعئيل ع ددى نعددعدى احل ددز ع ددى احلسددع ع اكبهفيددل داحل ددز
اخل ددع ع ددى املب ددعين اكس ددفهيل ،ديش ددا ة قد درار ا فل ددل اكوس ددلوريل ه ددوب أوريني ددع ويل ددع يلء ددق نض دديل نض دديل
ولودالع (احلعشيل  13أعالا) ،اكفنرة  .41لع يشا ة قضيل ووكشدا (احلعشديل  13أعدالا) ،اكفندرة  ،41اكد
حددون وي ددع ا فلددل اكء يددع كربيلوريددع قعئلددل ددا حا دريل تشددلل  19عددع اله ميف د أن تأخددر ع أي حمفلددل يف
االعلبعر كدوى اكلنريدر شدأن األ در دعحل ز اكءندعري أد عو ده د أ دل فعكدل ضدلعن احليدع ة ،مبدع يف ذكد دع ةذا
عن قو رى ةشءعر املنرتض أي شفل األشفعت قبل و ام را .
يشا اكطرف امللوخل ة اكسوا ق اكنضعئيل ك لملفلل األدرد يل حلنو املسعن ويلدع يلء دق نضديل أدركيد ضدو
رداتيد ددع ،رق د د  ،07/48833اكفند ددرة  ،2011 ،65دقضد دديل ويهلاسد ددلعي دآخد ددردن ضد ددو ورلسد ددع (احلعشد دديل 13
أعالا) ،اكفنرة .82
يشا اكطرف امللوخل ة اكسوا ق اكنضعئيل ك لملفلل اكوسلوريل هدوب أورينيدع ويلدع يلء دق نضديل و يعلدع ضدو
ادرف SA 56 (CC) )3( 2014 ،Standard Bank of South Africa Ltd؛ دقضديل سديبوال دآخدردن ضدو
ارف  Standard Bank of South Africa Ltdدآخري  ،SA 142 (CC) )5( 2012 ،اكفنرتعن  75د.77
يش ددا اكط ددرف املل ددوخل ة قض دديل ا ددرف  ABSA Bank Ltdض ددو كيفو ددو (]2014[ )2013/32700
 14( ZAGPJHC 244تشدري األدت/أ لدو ر ( )2014كيفو دو) ،اكفندرة 39؛ دقضديل Master of the High
 ،Court Northern Gauteng High Courtريلوريدع ضدو وتدعال لدو دآخدري ،(SCA) SA 325 )3( 2012 ،
اكفنرتعن  11د.12
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مالحظات الدولة الط ف بشأ تد ل الط ف الثالث
 1-8يف  19آذار /ددعرا  ،2015قددو ت اكودكددل اكطددرف الح ع ددع شددأن تددوخل اكطددرف
اكثعكددجي .دتؤ ددو أن صددعحبل اكددبالغ أُتيملددت هلددع ايددع سددبل االللاددعف دمتلءددت ليددع اكضددلعلع
ام رائيل.
 2-8دتؤ ددو اكودك ددل اكط ددرف أن اكن ددعلون رق د  2013/1داملرس ددوج امل ف ددي رقد د ،2012/27
امللء نم حبلعيل املنرتضم اكءنعريم ،يلضلهعن ل ع دعه ك مللعيدل ضدلعلع اسدلثهعئيل يلديح ك لعكد
اكسع ق ،ضل ا ل أ ور ،أن يبنى يف املسدف ءدو قدرار امخدال دوة عدع م وصدفه سدلأ راه،
ددع ة فعليددل احلاددوت ع ددى املسددععوة كددووع ب ددغ امجيددعر .لددع تف دارر أن ة درا احل ددز اكءنددعري
اكددري يه لدده قددعلون ام درا ا املوليددل يفددي ع ددى حنددو ص دعرج عالكلزا ددع املرتتبددل ع ددى احلددق يف
احللعيل اكنضعئيل اكفءعكل.
 3-8دتشددون اكودكددل اكطددرف ع ددى أن صددعحبل اكددبالغ ال تدزات تنددي يف سددفه ع دأن حنوق ددع
ددل أخددرى ،تفيددو ددأن ا فلددل قددرر مبو ددب األ ددر اكاددعنر يف  25ليسددعن/
مل تُهل د  .د د
أ ريددل  2013تء يددق ة درا احل ددز اكءنددعري غددرض اكه ددر ويلددع ةذا ددعن اكبهددو اكددري ددون ووائددو
اكلخ ن ع اكسوان دلسبل اكفعئوة اكنعلوليل ،اكوارن يف عنو اكنرض املضدلون در عندعري ،هدواه
ملفعه.
 4-8دتد ةوعي اكودكددل اكطددرف أن امشددءعرا امللء نددل ددوعوى احل ددز اكءنددعري قددو أُ غددت ع ددى
اكءهوان اكري حونته صعحبل اكبالغ؛ دأن ا فلل ركت وناه لفررة م ال ع عمشدءعر؛ دأن
سععي ا فلل ،ءو حمعدكله ام الغ يف  28أي وت/سبللرب  2012قو أضعف ملوتل قعت وي ع
ةلدده " :ءددو اكلأ ددو د د ددون اس د املنرتضددل ع ددى صددهود اكربيددو ،نخددل املب د درن ددرا ددعب
اكشنل ،دكف مل يفلح أحو .دأخربا دواب اكءلدعرة ألده اكلملدق عكءلدل هدر ودرتة قاداة دأن املءهيدل
و ددونة يف ددرا املسددف "()18؛ د ددو ددع يءددين ،عكلددعيل ،أن صددعحبل اكددبالغ تءلددو روددض تس د
امشءعرا إ را تهفير احل ز اكءنعري.

باء -مداوالت اللجنة بشأ المقبولية واألسس الموضوعية
النظ فه المقبولية
 1-9قبددل اكه ددر يف أي انعددع يدرن يف ددالغ ددع ،يلءددم ع ددى اك هددل أن تنددرر ،دوندعه ك لددعنة 9
ل ع ع اكدواخ ي املؤقدت مبو دب اكربدتو دوت االخليدعري ،دع ةذا علدت اكنضديل نبوكدل أج دا
نبوكددل مبو ددب ددرا اكربدتو ددوت .دال ته ددر اك هددل ةال يف اكبال ددع اك د تسددلويف ءددعيا املنبوكيددل
املهاو ع ي ع يف اكربدتو وت االخليعري.
__________

( )18تأ يو اكودكل اكطدرف .تالحدا اك هدل أن اكودكدل اكطدرف مل تندوج أي دتيندل تثبدت قوهلدع دمل تءدرتض صدراحل ع دى
صملل لسخ س ال ة را ا اكوائرة املر زيل كإلشءعر داكلهفير يف وريو (ال ر احلعشيلم  3د 4أعالا).
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 2-9دتالحا اك هل ،يف ضو ايع اكوتدعئق اكد أتعحل دع هلدع األطدراف مبو دب اكفندرة  1د
املددعنة  8د اكربدتو ددوت االخليددعري ،أن املسددأكل ذا ددع مل يُه ددر وي ددع دال جيددري اكه ددر وي ددع مبو ددب
ة را آخر ة را ا اكلملنيق اكوديل أد اكلسويل اكودكيل .د عكلعيل ،ال ترى اك هل أن هع ع
وت ندن قبوت را اكبالغ دونعه ك فنرة (2ج) املعنة  3اكربدتو وت االخليعري.
 3-9دمبو ب اكفنرة (2ب) املعنة  3د اكربدتو دوت االخليدعري ،ال جيدو ك هدل أن ته در
يف االلل ع ع املزعو ل ك ء دو اكد حتدوم قبدل نخدوت اكربدتو دوت االخليدعري حيدز اكهفدعذ عكهسدبل
ك ودكد ددل اكط د ددرف ،ةال ةذا اسد ددللر ح د ددودم ت د د االلل ع د ددع املزعو د ددل ءد ددو نخ د ددوت اكربدتو د ددوت
االخليددعري حيددز اكهفددعذ .ديف ددرا اكنضدديل ،تالحددا اك هددل أن ددز اه د اكوقددعئع اك د علددت درا
االلل ع ددع اك د تددوعي ع صددعحبل اكددبالغ حددوم قبددل  5أيعر /ددعيو  ،2013د ددو تددعريخ نخددوت
اكربدتو ددوت االخليددعري حيددز اكهفددعذ عكهسددبل ك ودكددل اكطددرف .ددا أن قدرار ا فلددل اكوسددلوريل اكددري
روض ددت مبو ب دده ط ددب ص ددعحبل اك ددبالغ كل ددو ا احللعي ددل اكوس ددلوريل املؤقل ددل ،ص ددور يف  16تشد دري
األدت/أ لو ر  .2013دقو شف ت را اكوعوى ورصل ك لملفلل اكوسلوريل ك ه ر يف انعدع ا
الل ع احلنو األسعسيل كاعحبل اكبالغ امللء نل فرا اكبالغ ،مبع أن وضوع را اكطء مل يفد
اكه ددر يف والددب شددف يل حمضددل أد أخطددع قعلوليددل دةاددع االلل ع ددع ا لل ددل ك ملنددو األسعسدديل
كاددعحبل اكددبالغ ذا اكاد ل عكشددفوى وضددوع ددرا اكددبالغ ،د عكلددعيل ،و لددرا حددوم االلل ددع
ا للددل حلددق صددعحبل اكددبالغ .دع يدده ،تددرى اك هددل أهنددع تلللددع عالخلاددع اكددز ين ك ه ددر يف ددرا
اكبالغ(.)19
 4-9دتالحا اك هل أن اكودكل اكطرف مل تنوج اعرتاضع مبو ب اكفنرة  1املعنة  3د
اكربدتو ددوت االخليددعري شددأن اسددلهفعذ سددبل االللاددعف اكنضددعئيل ا يددل .در د أن اكودكددل اكطددرف
أ غ ددت اك ه ددل ددأن ص ددعحبل اك ددبالغ ق ددو ت يف دق ددت الح ددق ددر رة ة ا فل ددل رق د  31دون دعه
ك فنددرة  3د املددعنة  695د قددعلون ام درا ا املوليددل أتعحددت تء يددق ة درا ا احل ددز اكءنددعري
ريثلع يُه ر يف احللعت د ون هو تءسفي يف عنو اكنرض ،وإهنع مل تط ب قدأ عدوج قبدوت اكدبالغ
سبب عوج االسلهفعذ ا للل كسبل االللاعف ا يل.
 5-9دتددرى اك هددل ألدده ،ةذا أران ندكددل طددرف ددع ط ددب عددوج املنبوكيددل هلددرا اكسددبب ،د ددب
ع ي ددع أن تفءددل ذكد هددر اكو ددل األد  ،طرينددل داضددملل دتشددا ،ع ددى د دده اكلملويددو ،ة سددبل
االللاعف اك عن يهبغي اسلهفعذ ع دة أهنع الئلل دوءعكدل ،د دو دع مل ادل يف درا احلعكدل.
دترى اك هل عكلعيل ،ويلدع يلء دق عنعدع ا صدعحبل اكدبالغ ،أن سدبل االللادعف اكنضدعئيل ا يدل
قو اسلهفر اودر قرار ا فلل اكوسلوريل املؤر  5أيعر /عيو .2013
دبالغ ال ددع ة اك هددل يف  28ددعلون اكثعين/يهددعير  ،2014دذكد
 6-9دقددو ت صددعحبل اكد ِ
خالت األ ل املهاو ع يه يف اكفنرة (2أ) املعنة  3اكربدتو وت االخليعري.

__________

( )19ال ددر اك هددل املءهيددل حبنددو األشددخع ذدي امععقددل ،اكددبالغ  ،2011/5يددوني م ضددو اكسددويو ،اكن درار املءللددو
يف  2تشري األدت/أ لو ر  ،2014اكفنرة .6-7
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 7-9دتددرى اك هددل أن اكددبالغ ،يف ددرا احلعكددل ،يسددلويف شددردط املنبوكيددل املهاددو ع ي ددع يف
املددعنة  3د اكربدتو ددوت االخليددعري ،دال سدديلع يف اكفنددرة (2ه) ه ددع .و ددو دالغ يثددا االلل ددع
ا للل حلق صعحبل اكبالغ يف اكسف  ،سبب قاور حمللل يف ةشءعر ع وعوى احل ز اكءندعري
حددعت ندن اكددووعع عد حن ددع ع ددى حنددو الئد يف ددرا اكنضدديل ،د عكلددعيل ،تددرى اك هددل أن اكددبالغ
وع مبع يففي األنكل ك ه ر يف أسسه املوضوعيل.
النظ فه األسس الموضوعية

اكوقعئع داملسعئل اكنعلوليل
 1-10ل ددر اك هددل يف ددرا اكددبالغ يف ضددو ايددع املء و ددع اك د أُتيملددت هلددع ،ع ددى اكهملددو
املهاو ع يه يف املعنة  8اكربدتو وت االخليعري.
 2-10تفيو صعحبل اكبالغ أله سبب عوج تسويو ع كءوة أقسعط اكنرض اكءندعري امللء دق
مبسفه ع االعليعني ،عشر املؤسسل املنرضل ،يف ععج  ،2012نعوى ك مل ز اكءنعري ضدو ع،
دكف مل جير ةشءعر ع فع ع ى اكهملو اكوا ب ،د عكلعيل و تء فع ةال ءو صودر األ ر ءرض
سدفه ع ك بيدع يف املدزان اكء دين .دع يده ،تدرى ألده مل تُدلح هلدع عل يدعه ة فعليدل االسدلفعنة د احللعيددل
اكنضعئيل اكفءعكل داملالئلل ،ع حعت ندن رن ع قضعئيعه ع ى اكوعوى دمحعيل حن ع يف اكسف أ عج
ا ع  ،د ي عكلعيل ،تءي حإل ا ن حعكل اكضءن داالرتيعب داكن ق.
 3-10دتؤ ددو اكودكددل اكطددرف أن صددعحبل اكددبالغ أشددعر  ،يف اكطءد اكددري قو لدده ،ة سددف
أس ددري آخ ددر ،ددع يء ددين أن املس ددف املء ددين ددعحل ز ك دديس حم ددل ةقع ل ددع االعلي ددعني؛ دأن ا فل ددل
رقد  31قع دت عمشدءعر ندرار املواوندل ع دى ة درا ا احل دز اكءندعري دوندعه ك ندعلون عدرب اكءهدوان
اك ددري حونت دده ص ددعحبل اك ددبالغ هفسد د ع يف عن ددو اكن ددرض املض ددلون ددر عن ددعري؛ دأن ا فل ددل
رقد د  31مل ت ددأ ر عمش ددءعر عد د طري ددق امع ددالن ةال ء ددو حم ددعدال ش ددإل ددا وون ددل مش ددءعر ع
شخايعه ،دذك دونعه ك فندرة  3د املدعنة  686د قدعلون ام درا ا املوليدل؛ دأن امشدءعر عد
طريق امعالن يلواوق ع نلضيع احلق يف احللعيل اكنضعئيل اكفءعكل .د عمضعول ة ذك  ،تؤ و
اكودك د ددل اكط د ددرف أن ص د ددعحبل اك د ددبالغ تءل د ددو  ،خ د ددالت ة د درا ا امش د ددءعر امل د ددؤر  28أي د ددوت/
سبللرب  ،2012رودض تسد امشدءعر دوعوى احل دز اكءندعري د ندرار ا فلدل رقد  31اكنعضدي
عملواونل ع ى ة را ا احل ز (ال در اكفندرة  4-8أعدالا) .دأخدااه ،أ غدت اكودكدل اكطدرف اك هدل
ألدده مل ته غفددر ،ع ددى أيددل حددعت ،أي عل يددل ةخددال أد ح ددز أد عددرض يف امل دزان اكء ددين ك لسددف
املر ون ،حيجي أن صعحبل اكبالغ قو ت طءهعه ععنيعه أوضى ة تء يق ة را ا احل دز اكءندعري،
د ي عكلعيل ال تزات تءي يف سفه ع دمل تُهل حنوق ع.
 4-10ديفاو طبيءل املسف املر ون وضوع را اكبالغ ،حتيأ اك هل ع لدعه عكلوضديملع
اك د قددو ل ع صددعحبل اكددبالغ د فعن ددع أهنددع ملددع أشددعر  ،يف سدديع ة درا ا احل ددز اكءنددعري ،ة
سددف أس ددري آخ ددر عل ددت تناددو س ددف أح ددو أقعرف ددع (ال ددر اكفن ددرة  ،)1-5دأهن ددع تء ددي يف
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املسددف املءددين؛ دأهنددع ال مت د سددفهعه آخددر .دتددوع اكوتددعئق اك د قددو ل ع صددعحبل اكددبالغ (ال ددر
احلعشدديل  7أعددالا) ،داك د مل تءددرتض ع ي ددع اكودكددل اكطددرف ،انعع ا ددع .دال تبددم أي د اكوتددعئق
املنو ددل ة اك هددل أن املسددف املءددين كدديس حمددل امقع ددل االعليددعني كاددعحبل اكددبالغ أد أهنددع مت د
سددفهعه آخددر .د عكلددعيل ،ديف ضددو اكوتددعئق اك دوارنة يف امل ددن داملء و ددع اك د أتعحل ددع األط دراف،
تءلرب اك هل املسف املءين حمل امقع ل االعليعني كاعحبل اكبالغ.
 5-10دويلد ددع يلء د ددق غيد ددعب صد ددعحبل اكد ددبالغ يد ددوج  28أي وت/سد ددبللرب  ،2012كد ددوى اكنيد ددعج
إشددءعر ع عكددوعوى اك د قددو ل ع املؤسسددل املنرضددل د ندرار املواونددل ع ددى ة درا ا احل ددز اكءنددعري
اك ددري أص ددورته ا فل ددل رقد د  ،31تالح ددا اك ه ددل أل دده ال تش ددا لس ددخل ةش ددءعر اك ددوائرة املر زي ددل
كإلش ددءعر داكلهفي ددر يف وري ددو امل ددؤر  28أي وت/س ددبللرب  ،2015اكد د ق ددو ل ع ص ددعحبل اك ددبالغ،
دال أي دتيندل أخددرى ة أن صددعحبل اكددبالغ علددت و دونة يف سددفه ع االعليددعني دأهنددع روضددت
تس امشءعر اكري أ ر ه ا فلل رق ( 31ال ر اكفنرة  4-2داحلعشيلم  3د 18أعالا).
 6-10ديف ضددو اسددلهلعج اك هددل شددأن اكوقددعئع امللاد ل فددرا اكنضدديل ،يللثددل املشددفل اكنددعلوين
اكرئيسي اكري يثاا را اكبالغ ويلع ةذا عن حق صدعحبل اكدبالغ يف اكسدف  ،املهادو ع يده يف
اكفنددرة  1د املددعنة  11د اكء ددو ،قددو الل د د قِبددل اكودكددل اكطددرف هلي ددل كلهفيددر ة درا ا
احل ز اكءنعري اك مل جير وي دع ةشدءعر صدعحبل اكدبالغ عكدوعوى امللء ندل فدع ع دى اكهملدو املالئد ،
حبسدب قوهلددع ،د ددو ددع حددعت ندن متفه ددع د اكددووعع عد حنوق ددع املءددرتف فددع يف اكء ددو .د وا دعه
ع ددى ددرا اكسد دؤات ،تب ددوأ اك ه ددل عكل ددر ا ددبءض اكءهعص ددر امل ل ددل املفولد دل ك مل ددق يف اكس ددف ،
دال سيلع ت امللء نل عكضلعلع اكنعلوليل هلرا احلق ،كله ر ءو ذك يف دقعئع اكنضيل.

احلق يف اكسف دمحعيله اكنعلوليل
 1-11ح ددق املس ددعن يف اكس ددف اكالئ ددق ح ددق أسعس ددي يش ددفل عل ددعن اكللل ددع لي ددع احلن ددو
االقلاددعنيل داال للععيددل داكثنعويددل( )20ديدرتبأ ارتبعط دعه عضددويعه حبنددو املسددعن األخددرى ،مبددع وي ددع
احلنددو املهاددو ع ي ددع يف اكء ددو اكددوديل اخلددع ددعحلنو املوليددل داكسيعسدديل( .)21ديهبغددي فعكددل
()22
دوارن اقلادعنيل
احلق يف اكسف ك ليع ارف اكه ر ع نخ أد ة فعليل اسلفعن
()23
ديلءم ع ى اكودت األطدراف اادعذ ايدع اكلدوا ا اكال دل كإلعلدعت اكفع دل هلدرا احلدق  .ديدرتبأ
ث ددا د اكءهعص ددر املفول ددل ك مل ددق يف اكس ددف اكالئ ددق ارتبعط دعه دتين دعه ل دواور ددع يفف ددي د س ددبل
االللاعف اكنعلوليل ا يل كففعكل اكلللع اكفءعت فرا احلق(.)24

__________

()20
()21
()22
()23
()24

16

ال ددر تء يددق اك هددل اكءددعج رقد  )1992(4شددأن احلددق يف اكسددف اكالئددق (اكفنددرة  1د املددعنة  11د اكء ددو)،
اكفنرة .1
املاور لفسه ،اكفنرتعن  7د.9
املاور لفسه ،اكفنرة .7
املاور لفسه ،اكفنرة .12
املاور لفسه ،اكفنرة .17
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 2-11لع تر ر اك هل أله يهبغي أن يلللع ل شخص نور ءم ضلعن احليع ة يففل
ك دده احللعيددل اكنعلوليددل د امخددال أد املضددعينل أد ددا ذك د د اكل ويددوا ( )25د ددأن حددعال
امخ ددال اكنس ددري تلء ددعرض وا ددل ددع نلض دديع اكء ددو اك ددوديل اخل ددع ددعحلنو االقلا ددعنيل
داال للععيدل داكثنعويددل ،دال ميفد تربير ددع ةال يف أقادى اك ددردف االسدلثهعئيل ددوندعه ملبدعنا اكنددعلون
اك ددوديل ذا اكاد د ل( .)26دت ددرى اك ه ددل أل دده يهبغ ددي ك ددودت األطد دراف احل ددر ع ددى أن تراع ددى يف
ام را ا اك تُلخر يف سيع حعال امخدال اكنسدري أد احلدعال اكد قدو يلدأتر وي دع ضدلعن
احليددع ة ديفضددي ة ةخددال حمللددل ،اكضددلعلع ُ ام رائيددل اك د تففددل ،ضددل ا ددل أ ددور ،ةتعحددل
ورصددل حنينيددل ك لشددعدر ددع امللضددرري د ددل عويددل د ءنوكددل مشددءعر ايددع امللضددرري قبددل املوعددو
املنرر كإلخال (.)27
 3-11لع تر ر اك هل أن املعنة  2اكء و تفرض اكلزا ع شإل أتر ووري( .)28د عكلدعيل،
ددونعه ك فندرة  1د املدعنة  2د اكء دو ،يهبغدي ك دودت األطدراف أن تءللدو تدوا ا كضدلعن اكلللدع
ددعحلنو املهاددو ع ي ددع يف اكء ددو " ليددع اكسددبل املهعسددبل ،مبددع يف ذك د و دده خددع  ،اعللددعن
تددوا ا تش دريءيل" .ديشددلل ذك د اعللددعن تددوا ا تففددل ة فعليددل االسددلفعنة د سددبل االللاددعف
اكنضددعئيل اكفءعكددل حللعيددل احلنددو املءددرتف فددع يف اكء ددو ،ةذ ال حد غق ددودن سدبيل اللاددعف ليدده،
دوق ع أشعر ةكيه اك هل يف تء ين ع اكءعج رق .)29(9
 4-11دع ي دده ،دمبو ددب االكلد دزاج اكد دوارن يف اكفن ددرة  1د د امل ددعنة  2د د اكء ددو ،يهبغ ددي ك ددودت
األطراف أن تففل ةتعحل سبيل اللاعف قضعئي وءعت د الئ كةشخع اكري قو يلأتر حن
يف اكسف اكالئق ،ع ى سبيل املثعت ،سبب عل يع امخال اكنسري أد احل ز اكءنعري(.)30

امشءعر اكفعيف يف سيع ة را ا احل ز اكءنعري اك قو متس عحلق يف اكسف
 1-12تر ر اك هل أله ،دونعه كلء ين ع اكءعج رقد  ،7تشدفل احللعيدل ام رائيدل املهعسدبل دقواعدو
ام را ا اكنعلوليل والب و ريل حنو املسعن عول ،دهلع صد ل خعصدل مبسدأكل عل يدع
امخ ددال اكنس ددري؛ د ددأن ددرا اكض ددلعلع ام رائي ددل تش ددلل ،ض ددل ا ددل أ ددور ،حتوي ددو اكودك ددل
اكطرف مل ل عويل د ءنوكدل مشدءعر ايدع امللضدرري قبدل املوعدو املندرر كإلخدال  ،دةتدعحل سدبل
__________

()25
()26
()27
()28
()29
()30
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املاور لفسه ،اكفنرة (8أ).
املاددور لفسدده ،اكفندرة  18دتء يددق اك هددل اكءددعج رقد  ،)1997(7شددأن احلددق يف اكسددف اكالئددق (اكفنددرة  1د
املعنة  11اكء و) :حعال ةخال املسع عم راا ،اكفنرة .1
ال ر تء يق اك هل اكءعج رق  ،7اكفنرة .15
ال ددر تء يددق اك هددل اكءددعج رق د  ،)1991(3شددأن طبيءددل اكلزا ددع اكددودت األطدراف (اكفنددرة  1د املددعنة  2د
اكء و) ،اكفنرة .1
ال ر تء يق اك هل اكءعج رق  ،)1998(9شأن اكلطبيق ا ي ك ء و ،اكفنرة .2
ال ر تء ينع اك هل اكءع ل رق  ،3اكفنرة 5؛ درق  ،7اكفنرا  9د 11د15؛ درق  ،9اكفنرة .2
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()31
اللاددعف قعلوليددل ك ددووعع ع د ألفسد
 .دتددرى اك هددل أن ددرا احللعيددل صددعحلل د الئلددل أيض دعه
حلعال معت ل ،قبيل ة را ا احل ز اكءنعري ،اكد قدو يلدأتر وي دع احلدق يف اكسدف ع دى حندو
خطا.

 2-12دترى اك هل أله ،تهفيراه كالكلزا ع املشعر ةكي ع سع نعه ،يهبغي ك س طع أن تلخر ايع
اكلددوا ا دتبددرت ددل ا ددون املءنوكددل كففعكددل تهفيددر ة درا ا امشددءعر ددأ اكن درارا داألدا ددر يف
ة را ةناري أد قضعئي ع ع ى حنو الئ دوءعت يليح كةشخع امللضرري ة فعليل املشعر ل يف
ام را ا ك ووعع ع حنوق .
 3-12دميفد أن يشددفل امشددءعر عد طريددق امعددالن سددبياله الئلدعه كإلشددءعر اكنضددعئي يلواوددق
ددع احلددق يف احللعيددل اكنضددعئيل اكفءعكددل؛ ددا أن اك هددل تددرى أن اسددلخوا ه يف احلددعال اك د قددو
تهطوي ع ى الل ع حمللل حلنو املسعن قبيل احلق يف اكسف اكالئق ،داك تنلضي راقبدل
قضعئيل ،يهبغي أن يفون آخر تو ا يُ أ ةكيه ،ديفعصل ويلع يلء ق عكنرارا اك تفضي ة دو
ام درا ا  .ديهبغددي أن ينلاددر اسددلخوا ه حا دراه ع ددى احلددعال اك د تُسددلهفر وي ددع ايددع سددبل
امشددءعر اكشخاددي؛ ددع ضددلعن امعددالن داأل ددل اكفددعويم ،ع ددى حنددو يلدديح ك شددخص امللضددرر
ة فعليل اكء وءاله بو ام را ا داملشعر ل وي ع.
 4-12د عكلددعيل ،يشددفل امشددءعر ددا اكفددعيف ددوعوى احل ددز اكءنددعري ،اكددري ددوت ندن نوددعع
اكشدخص عد حندده يف درا ام درا ا  ،الل ع دعه ك ملدق يف اكسددف  ،دكددرك تبعشدر اك هددل اكه ددر
ويلع ةذا عن امشءعر يف را اكنضيل ا الئ أج ال.

نراسل اكنضيل
 1-13ال تللث ددل ل ددل ددرا اك هد ددل ،ك ددوى اكه ددر يف ددالغ د ددع ،يف اكلملن ددق م ددع ةذا علد ددت
ام را ا اكنضعئيل دامناريل ا يل قدو ُدضدءت دوندعه ك ندعلون ا دي أج ال .ديهملادر ندر اك هدل
يف اكه ددر ويلددع ةذا علددت دقددعئع اكددبالغ املثبلددل تشددفل الل ع دعه د قِبددل اكودكددل اكطددرف ك ملنددو
االقلاددعنيل داال للععيددل داكثنعويددل املهاددو ع ي ددع يف اكء ددو .دتددرى اك هددل عكلددعيل ألدده تنددع ع ددى
ع ددعتق حم ددع اك ددودت األطد دراف ،عكور ددل األد  ،س ددؤدكيل تني ددي اكوق ددعئع داألنك ددل يف ددل قض دديل
ءيه ددع ،أد ددوى تطبيددق اكنددعلون ا ددي ،دأن ددرا ا والددب ال تفلسددي أنيددل ةال ةذا تبددم أن ددرا
اكلنيددي كةنكددل أد ملددوى تطبيددق اكنددعلون ا ددي ددعن تءسددفيعه شددفل داضددح أد ددعن مبثع ددل ةلفددعر
ك ءواكل يهطوي ع ى الل ع حق ءرتف ه يف اكء و.
 2-13ددوند د د دعه ك وت د د ددعئق امللء ن د د ددل عك د د ددوعوى ،داون د د ددت ا فل د د ددل رقد د د د  ،31يف  21حزيد د د دران/
يولي دده  ،2012ع ددى ة د درا ا نع ددوى احل ددز اكءن ددعري ع ددى س ددف ص ددعحبل اك ددبالغ .ددا أن
صعحبل اكبالغ مل تء فرا ام را ا ةال يف  4ليسعن/أ ريل  ،2013عهدو ع سدملبت امشدءعر
ددأ ر عددرض سددفه ع ك بيددع يف امل دزان اكء ددين ،دمل تددللف د اكددووعع ع د حن ددع خددالت ة درا ا

__________

( )31ال ر تء يق اك هل اكءعج رق  ،7اكفنرة .15
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احل ددز .ديف أي وت/سددبللرب دتش دري األدت/أ لددو ر  ،2012ددر أر ددع حمددعدال كإلشددءعر ن درار
ا فلل  31امللء ق عملواونل ع ى ة را ا احل ز كفه ع مل تلف ل عكه عم ،ألن صدعحبل اكدبالغ
مل تف د و ددونة يف سددفه ع اكددري حددون عهوالدده هفس د ع أل دراض تس د امشددءعرا  .دأ ددو
سععي ا فلل أن املب عن ه صهود ريو لل اد ع؛ دأله صعنف واب اكءلعرة رتم ع ى
األقددل ،دقددو أُنر ددت ددرا اكوقددعئع يف سد ال اكددوائرة املر زيددل كإلشددءعر داكلهفيددر يف وريددو (ال ددر
احلعشيل  3أعالا) ،د عكلعيل ونو علت ا فلدل رقد  31أد دعن يهبغدي أن تفدون ع دى ع د فدع.
ديف  30تشري األدت/أ لو ر  ،2012قدرر ا فلدل رقد  31دضدع ةشدءعر عد طريدق امعدالن
ع ى كوحل ةعاللع ع كلهفير ة را امشءعر ،مل تء ه صعحبل اكبالغ يف اكوقت املهعسب.
 3-13ديف را اكنضيل ،تءدرتف اك هدل دع ون امللفدررة اكد دركل ع ا فلدل رقد  31مشدءعر
صعحبل اكبالغ شخايعه نرار قبوت نعوى احل ز اكءنعري ع ى سفه ع .ا أن اك هل تدرى أن
اكودك ددل اكط ددرف مل تب ددم أن ا فل ددل رقد د  31اس ددلهفر اي ددع اكس ددبل امللعح ددل ك ني ددعج عمش ددءعر
اكشخاي  -دذك ع ى سبيل املثعت ،د خدالت توضديح أسدبعب عدوج ةشدءعر ا فلدل رقد 31
كاعحبل اكبالغ رت ر رة أد ةخطدعر يف صدهود ريدو ع أد د خدالت أي د طرائدق امشدءعر
األخرى املهاو ع ي ع يف قعلون ام را ا املوليل ،قبيل تس ي امشدءعر كبدواب اكءلدعرة أد
ألقرب عر و ون  -دا لفت عمشعرة ة أله ونر ،ءو ا عدال ا املوونل ،ة ةصوار أ ر
عمشددءعر ع د طريددق امعددالن دون دعه ك نددعلون .لددع مل تنددوج اكودكددل اكطددرف أي نكيددل قددوي كددوع
تأ ي ددو ع ددأن ص ددعحبل اك ددبالغ اخلب ددأ يف ةح ددوى امل د درا كلف ددعني تس د د امش ددءعر شخا دديع.
د عكلددعيل ،تددرى اك هددل ألدده د املؤ ددو ،حددإل كددو خ اددت ة أن ةشددءعر صددعحبل اكددبالغ عد طريددق
امشددءعر ع د طريددق امع ددالن ددرى دون دعه كنددعلون ام درا ا املوليددل ،أن ددرا امشددءعر ددوعوى
احل ز اكءنعري يهبغي أن يفون الئلدعه ،دوندعه ملءدعيا اكء دو املهطبندل ع دى احلدق يف اكسدف  ،ع دى
اكهمل ددو اك د دوارن أع ددالا يف اكفن د درا د د  1-11ة  ،4-12دمل تُسد ددلوف ددرا املءد ددعيا يف د ددرا
اكنضيل ،وفعن امشءعر عكلعيل ا الئ .
 4-13د عن امللف أال تشفل را املخعكفل م را ا امشءعر الل ع عه ك ملدق يف اكسدف
كددو مل ا ددن آتددعراه بدداة ع ددى حددق صددعحبل اكددبالغ يف اكددووعع عد متلء ددع اكفءددعت مبسددفه ع ،ع ددى
سبيل املثعت خالت آكيل ة رائيل الئلل أخرى لعحل هلع ك ووعع ع حن دع د ادعحل ع .ديبدود
أن درا ددو املوقدن اكددري تلبهدعا اكودكددل اكطددرف إشدعر ع ،دةن مل تددوع ذكد أنكددل قويددل ،ة أن
عوج اسلطععل صعحبل اكبالغ املشعر ل يف ة را ا احل ز كيست كه آتعر خطاة ،ألن ة فعليع
اكووعع امللعحل ك لندرتض يف ة درا ا احل دز حمدودنة ك غعيدل ع دى أيدل حدعت د اكهعحيدل اكنعلوليدل،
يهل ددع يل ددعم ك لن ددرتض ،يف املنع ددل ،ة درا ع ددعني كالع درتاض ددال قي ددو ع ددى اس ددلخال اكن ددرض
اكءنعري .دتشا ة أن صعحبل اكبالغ قو ت ر رة مبو ب اكفنرة  3املعنة  695قعلون
ام را ا املوليل شأن طالن ءض هون عندو اكندرض اكءندعري ،داسدلطععت تء يدق ام درا ا
امللء نددل ددعحل ز ع ددى سددفه ع د ءرضدده ك بيددع يف امل دزان اكء ددين ألن ددرا ام درا ا اكءعنيددل ،تبء دعه
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حلف د ص ددور ددؤخراه ع د حمفل ددل اكء ددوت اكلع ءددل كالحت ددعن األدرد  ،تل دديح حددإل تء ي ددق ام درا ا
امللء نل عحل ز ع ى امل املر ون د ءرضه ك بيع يف املزان اكء ين.
 5-13د عكه ر ة اكطع ع اخلع ملسأكل امشءعر ا اكفعيف اك أتعر ع صعحبل اكبالغ ،و يس
اخلاع اك هل ،يف سيع را اكبالغ ،اكه در شدفل عدعج ويلدع ةذا علدت تلواودق أج ال دع
الم اكودكل اكطرف ا يل اك ته ام را ا امللء ندل دعحل ز ع دى اكءندعرا
احلق يف اكسف قو ُ
املر ولل ،اك قدو تفدون سدع  ،د ءرضد ع الحندعه ك بيدع يف املدزان اكء دين .دتنلادر اك هدل عكلدعيل،
يف ددرا اكنضدديل ،ع ددى اكه ددر ويلددع ةذا علددت سددأكل امشددءعر ددا اكفددعيف كاددعحبل اكددبالغ ،اك د
سبق ةتبع ع ،قو سدت أج ال ة حدو بدا حبن دع يف اكدووعع عد لفسد ع ،حبيدجي شدف ت الل ع دعه
ك ملق يف اكسف .
 6-13ددون د دعه كند ددعلون ام د درا ا املوليد ددل اكسد ددعري املفءد ددوت كد ددوى حد ددودم اكوقد ددعئع ،ال جيد ددو
ك لندرتض أن يءددرتض يف سديع ة درا ا احل ددز اكءندعري ع ددى اكبيددع يف املدزان اكء ددين ةال ألسددبعب
حمددودنة ك غعيددل ،د قبيددل النضددع اكضددلعلل اكءنعريددل أد االكل دزاج .دال جيددو كدده يف ددرا ام درا ا
اكطء د  ،ع ددى سددبيل املثددعت ،يف اكبهددون اكلءسددفيل .دع ددى خددالف ذك د  ،تلدديح ام درا ا اكءعنيددل
ك لنرتض أن يءرتض ،ع ى لطع داسع دحبريل ،ع ى شردط اكنرض .دميف عكلعيل اكلمل أن
عددوج حضددور ة درا ا احل ددز اكءنددعري قددو ال يشددفل أ دراه خطدااه ك غعيددل ،ألن املنددرتض ع ددى أيددل
حعت تلواور كه ام را ا اكءعنيل ك دووعع عد حنوقده .دحدإل يسدلني درا اكطدرم ،يهبغدي أن تلديح
ام را ا اكءعنيل ة فعليل تء يق ام را ا امللء نل عحل ز ع ى املسدف د ءرضده ك بيدع يف املدزان
اكء ين ،دةن مل يف األ ر رك  ،وعكووعع خالت ام را ا اكءعنيل ا عف كضدلعن احلدق
يف اكسددف  ،ألن اكشددخص ك د يسددلطيع هددع يددع سددفهه يف املدزان اكء ددين دةاددع احلاددوت ونددأ يف
دق ددت الح ددق ع ددى تء ددويض أد اس ددرتنان امل د د اكءن ددعري ،ةن أ فد د ذكد د  .دتالح ددا اك ه ددل أن
امشءعر ا اكفعيف كاعحبل اكبالغ حال يف  30تشري األدت/أ لدو ر  ،2012عهدو ع لشدر
ا فلل رق  31امشءعر عد طريدق امعدالن ذا اكاد ل .داملدر ح أن حفد حمفلدل اكءدوت اكلع ءدل
كالحتددعن األدرد اكددري أشددعر ةكيدده اكودكددل اكطددرف ددو احلفد رقد  C-415/11اكاددعنر يف قضدديل
حمل ددو عزي ددز ض ددو ا ددرف لعكولي ددع عيش ددع ( )Catalunyacaixaيف  14آذار /ددعرا  ،2013أي
أش راه عويوة ءو را امشءعر ا اكفعيف .ا أله اكواضح ،لع يشا ة ذك را احلف
لفسه ،أن ام را ا اكءعنيل مل تف تليح ،ة عيل ذك احلم ،ة فعليل تء يق ة را ا احل ز
اكءنددعري .دقددو ُحر ددت صددعحبل اكددبالغ عكلددعيل د ة فعليددل اكددووعع ع د لفس د ع خددالت ة درا ا
احل ز اكءنعري ملهع عرض سفه ع الحنعه ك بيع يف املزان اكء ين ،دمل تف حإل ام را ا اكءعنيل
تءلرب ،كوى اكنيعج عمشءعر دا اكفدعيف ،آكيدل مفهدل وي دل د الئلدل ،ألهندع مل تفد تلديح ة فعليدل
تء يق ة را ا احل ز اكءنعري.
 7-13دع يه ،ترى اك هل أن را امشءعر ا اكفعيف شفل آلرا الل ع عه ك ملق يف اكسدف ،
مل تلوار ده اكودكددل اكطددرف الحندعه ،حيددجي أن صددعحبل اكدبالغ ُحر ددت ع ددى حددو سدوا د ة فعليددل
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اسلاهعف اكنرار اكري قضى ءرض سفه ع ك بيع يف املزان اكء ين د تو ا احللعيدل املؤقلدل اكدري
اكللسله أ عج ا فلل اكوسلوريل.

جيم -االستنتاج والتوصيات
 -14ةن اك هددل ،ةذ تأخددر يف اعلبعر ددع ايددع املء و ددع امللعحددل هلددع ،تددرى أن اكوقددعئع املءردضددل
ع ي ددع تبددم أن ا فلددل رق د  31مل تلخددر ايددع اكلددوا ا املءنوكددل مشددءعر صددعحبل اكددبالغ ع ددى
اكهملو املالئ وعوى احل ز اكءندعري اكد قدو ل ع املؤسسدل املنرضدل (ال در اكفندرة  3-13أعدالا)
ك لأ ددو د أن صددعحبل اكددبالغ علددت عكفءددل ع ددى ع د بددو ام درا ا ؛ د عكلددعيل ،ونددو حر ددت
ا فلل رق  31صعحبل اكبالغ اكووعع شفل الئ أ عج يال قضعئيل ع حن ع يف اكسف
.5
 -15دتددرى اك هددل ،د ددي تلاددرف مبو ددب اكفنددرة  1د املددعنة  9د اكربدتو ددوت االخليددعري،
أن اكودكل اكطرف ،ءوج دوعئ ع عالكلزاج امللء ق إتعحل سبيل اللاعف وءعت كادعحبل اكدبالغ ،قدو
الل فددت حنوق ددع املففوك ددل مبو ددب اكفن ددرة  1د امل ددعنة  11د اكء ددو ،ن ددرد ة ددعالقرتان ددع
اكفنددرة  1د امل ددعنة  2د اكء ددو .ديف ض ددو اكن درار اكا ددعنر شددأن ددرا اك ددبالغ ،تن ددوج اك ه ددل
اكلوصيع اكلعكيل ة اكودكل اكطرف.
توصيات بشأ صاحبة البالغ
 -16ةن اكودك ددل اكط ددرف ز ددل ددأن تل دديح كا ددعحبل اك ددبالغ س ددبيل اللا ددعف وء ددعاله ،ديفعص ددل:
(أ) فعكددل عددوج تهفيددر ة درا ا يددع سددف صددعحبل اكددبالغ يف امل دزان اكء ددين ندن اسددلفعن ع د
احللعيددل ام رائيددل اكوا بددل د د ة درا ا تراعددي اكضددلعلع اكوا بددل ،دون دعه ألحفددعج اكء ددو د ددع
راععة تء يني اك هل اكءع م رق  4د7؛ د(ب) تءويض صعحبل اكبالغ عد اكلفدعكين اكنعلوليدل
اك تفبةو ع أ ل تنومي را اكبالغ.
توصيات عامة

 -17تددرى اك هددل ألدده ،د حيددجي املبددوأ ،ميف د أن تشددلل سددبل ددرب اكضددرر املوصددى فددع يف
س دديع اكبال ددع اكفرني ددل ض ددلعلع ع ددوج اكلف درار دت ددر ر ددأن اكودك ددل اكط ددرف ز ددل مبه ددع دق ددوع
الل ع ع معت ل يف املسلنبل .دةذ حتيأ اك هدل ع لدعه عكلدوا ا اكد اادر ع اكودكدل اكطدرف ،مبدع يف
ذك د املرس ددوج امل ف ددي ن ددعلون رق د  2012/27داكن ددعلون رق د  ،2013/1عن ددب احلف د اك ددري
أصورته حمفلل اكءوت اكلع ءدل كالحتدعن األدرد يف  14آذار /دعرا  ،2013و دي تدرى ألده يهبغدي
ك ودكددل اكطددرف أن تففددل تواوددق قواليه ددع دة درا ا تطبين ددع ددع االكلزا ددع املهاددو ع ي ددع يف
اكء و( .)32ديهبغي ك ودكل اكطرف ،ع ى د ه اخلاو  ،اكنيعج مبع ي ي:
__________

( )32ال د د د ددر ،ع د د د ددى سد د د ددبيل املثد د د ددعت ،املالح د د د ددع اخللع يد د د ددل ك هد د د ددل شد د د ددأن اكلنريد د د ددر اكد د د ددودري اخلد د د ددع س مسد د د ددبعليع
( ،)E/C.12/ESP/CO/5اكفنرتعن  21د.22
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أن تفف ددل ة فعلي ددل اك ددو ة س ددبل االللا ددعف اكنعلولي ددل كةش ددخع
(أ)
يوا ون خطر ة را ا احل ز اكءنعري سبب عوج تسويو اكنردض؛

اك ددري

(ب) أن تءللو توا ا تشريءيل د/أد ةناريل الئلل كضلعن حار اسدلخواج امشدءعر
ع طريق امعالن ،يف ةطعر ة درا ا احل دز اكءندعري ،ع دى احلدعال اكد اسدلُهفر وي دع ايدع
دسددعئل امشددءعر اكشخاددي؛ ددع ضددلعن امعددالن داأل ددل اكفددعويم ،ع ددى حنددو يلدديح ك شددخص
امللضرر ة فعليل اكء وءاله بو ام را ا دحضور ع؛
(ج) أن تءللددو اكلددوا ا اكلش دريءيل املالئلددل كففعكددل حتويددو ة درا ا احل ددز اكءنددعري
داكنواع ددو ام رائي ددل كش ددردط (ال ددر اكفند درا د د  1-12ة  4-12د د د  3-13ة 4-13
أعدالا) دة درا ا يهبغدي اسددليفعب ع قبدل بعشددرة عل يدل يددع أي سدف يف املدزان اكء دين أد عل يددل
ةخال  ،دونعه ك ء و د راععة كلء يق اك هل اكءعج رق .7
 -18ددون دعه ك فنددرة  2د املددعنة  9د اكربدتو ددوت االخليددعري داكفنددرة  1د املددعنة  18د
اكه عج اكواخ ي املؤقدت ك هدل مبو دب اكربدتو دوت االخليدعري ،يهبغدي ك ودكدل اكطدرف أن تندوج ة
اك هددل ،يف ضددون سددلل أشد ر ،رناه خطيدعه يلضددل ء و ددع شددأن اكلددوا ا امللخددرة كلهفيددر قدرار
اك هل دتوصيع ع .لع يُر ى اكودكل اكطرف أن تهشر قرار اك هل دتءلله ع دى لطدع داسدع،
يف شفل يس ل االطالع ع يه ،حإل يال ة ايع شرائح اكسفعن.
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