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 تصدير

 فحص متزايد يف السنوات     لقـد أصبحت العالقة بني التجارة وحقوق اإلنسان حمل         
وإذا كان بوسع التجارة أن تكون حمركاً للنمو االقتصادي من أجل مكافحة الفقر             . األخـرية 

ويف . وتعزيـز التنمـية، فمـن احملتمل أيضاً أن متثل هتديداً حلقوق اإلنسان يف بعض احلاالت       
ية األساسية، جرى   املناقشات اليت دارت مؤخراً بشأن أثر براءات االختراع على أسعار األدو          

 . يف األبعاد الصحية للتجارةقالتشديد على احل
ورغـم ذلك، فثمة سبل للتوفيق بني قواعد التجارة وحقوق اإلنسان وتوجيه النمو              

ويدرس هذا املنشور واحداً من     . االقتصادي والتنمية االقتصادية حنو حتقيق حياة كرمية للجميع       
االستثناءات العامة التفاقات التجارة العاملية وسيلةً       اماستخدام أحك هذه السبل املتعددة، وهو     
ويهدف، بوجه خاص، إىل توضيح ثالثة استثناءات حمددة، تسمح         . حلمايـة حقوق اإلنسان   

 وحياة اإلنسان أو صحته والنظام العام،       القيم األخالقية العامة  للـدول باختاذ إجراءات حلماية      
 .وصلة هذه االستثناءات حبقوق اإلنسان

ويسـتعرض الفصـل األول اخلطـوات األربعـة اليت ميكن اتباعها لتفسري أحكام               
االسـتثناءات العامـة هذه، ويصف من وجهة النظر القانونية كيفية تطبيقها من أجل محاية               

 .حقوق اإلنسان
ويـنطلق الفصـل الثاين من منظور احلس العام وكذا من هنج منظمة التجارة العاملية     

االستثناءات العامة كأداة للدفاع عن قواعد حقوق اإلنسان    أحكام   يفالظاهـر املـرونة لتعر    
وزيادة يف التحديد، يبني هذا الفصل أن       . باعتـبارها اسـتثناءات مشـروعة لقواعد التجارة       

االعتراف بالقواعد الدولية حلقوق اإلنسان هبذه الطريقة من شأنه أن يساعد على تبديد بعض              
كما أنه ميكّن الدول من الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة        . التجارةالسـلبيات املتصـورة بشأن حترير       

حبقـوق اإلنسـان والتزاماهتا إزاء منظمة التجارة العاملية، وُيبدي االحترام لقرارات الربملانات             
 .واحملاكم يف هذه الدول

وأخـرياً، يبحث الفصل الثالث إجراءات تسوية املنازعات التجارية ومدى اختالفها            
ويصف املخاطر العملية والقانونية إلثارة    . حملاكم يف إطار منوذج حقوق اإلنسان     عـن نظـم ا    

الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف منتدى لتسوية املنازعات يف جمال التجارة الدولية، ويقترح             
 .سبالً لتجنب هذه املخاطر

ادسة وقـد أُعـد هذا املنشور على ضوء املناقشات اليت دارت يف إطار الدورة الس               
ـ  وتعرب مفوضية .  اليت عقدت يف هونغ كونغ، الصنيالعاملية مؤمتر الوزاري ملنظمة التجارةلل

األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن شكرها للسيد جيمس هاريسون على العمل القيم     
الذي قام به لدى إعداد هذا املنشور، وللسيد ستيف شارنوفتز والسيد روبرت هاوس والسيدة        

 .يل مارسو على ما قدموه من مساعدة يف مراجعة املنشورغابري
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 مقدمــة
ستخدام أحكام االستثناءات العامة    اهلـدف مـن هـذا املنشور هو مناقشة ا          

التفاقـات الـتجارة العاملية وسيلةً للتأكد من أن اتفاقات التجارة تلتزم املرونة اليت              
 .حيتاجها أعضاء املنظمة للوفاء بالتزاماهتم مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

قوق واملنشـور هذا جزء من العمل اجلاري ملفوضية األمم املتحدة السامية حل            
وجييب بشكل مباشر جداً على     . اإلنسـان بشـأن موضوع حقوق اإلنسان والتجارة       

توصية قدمها املفوض السامي، ضمن دراسة حتليلية، بشأن تدبر اآلثار املترتبة يف جمال             
 .)١(حقوق اإلنسان على االستثناءات العامة التفاقات منظمة التجارة العاملية

ية يف ضوء النتائج القائلة بأن أهداف نظام        وقـد قـدم املفوض السامي تلك التوص        
الـتجارة املـتعدد األطراف ختتلف متاماً، بأشكال شىت، عن أهداف القانون الدويل حلقوق              
اإلنسـان، فاملـبادئ الدولـية حلقوق اإلنسان ترتبط أساساً بتحقيق املساواة الفعلية ومبعاجلة      

ون التجاري الدويل فيتجه باألساس حنو احلد أما القان. الفـوارق اهليكلية اليت تؤدي إىل التمييز    
وليس هذان اهلدفان الكبريان    .  وحتسني أوضاع املنافسة الدولية    الـتجارة يف  مائـية   مـن احل  

باملشتريات  بيد أن الدراسة التحليلية تربز ثالث حاالت، تتعلق    . بالضـرورة هدفني متعارضني   
حيث ميكن أن يتعارض حظر التمييز يف        والتجارة الزراعية والتصنيفات االجتماعية،      احلكومية

وخلصت الدراسة إىل أن، على     . جمـال حقوق اإلنسان مع حظر التمييز يف القانون التجاري         
ضـوء التوسـع يف قواعـد الـتجارة الدولية ومشوهلا جماالت جديدة للتنظيم احلكومي، من         

يكلية املؤدية إىل التمييز    األساسي يف النقاش الدائر حول العوملة فهم كيفية احلد من الفوارق اهل           
. )٢(وتعزيـز املسـاواة الفعلية يف حقوق اإلنسان جنباً إىل جنب مع قواعد التجارة ومبادئها              

وتشري الدراسة التحليلية إىل أن االستثناءات العامة املنصوص عليها يف اتفاقات منظمة التجارة             
 املتعدد األطراف وأهداف قانون     العاملـية ميكن أن تتيح آلية للتوفيق بني أهداف نظام التجارة          

 .حقوق اإلنسان

                                                                        

دراسـة حتليلية للمبدأ األساسي لعدم التمييز يف سياق العوملة، مقدمة من املفوض    )١(
 ).E/CN.4/2004/40 من الوثيقة ٥٢الفقرة (امي حلقوق اإلنسان الس

 .٥١املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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بيد أن فهم كيفية التوفيق . وتركز الدراسة التحليلية حصراً على مسألة التمييز 
بـني مقتضيات حقوق اإلنسان وأهداف التجارة ليس مناسباً فقط لغرض عدم التمييز      

ال، فقد سبق   وعلى سبيل املث  . بـل أيضاً لكثري من قواعد التجارة وسياساهتا األخرى        
، )٣(للمفوض السامي أن درس مواضيع أبعاد حقوق اإلنسان يف محاية امللكية الفكرية           

 .)٦(، واالستثمار)٥(، والتجارة يف ميدان اخلدمات)٤(والتجارة الزراعية
وإذا كانـت هـذه التقارير تفيد بأن حترير التجارة ميكن أن يؤدي إىل تعزيز         

دف من اتباع هنج حقوق اإلنسان بشأن التجارة هو         ، فإن اهل  )٧(التمتع حبقوق اإلنسان  
 .حبث املواضع اليت قد يكون فيها تعارض بني النظامني القانونيني وسبل جتنبها

 كيف ميكن أن تؤثر قواعد التجارة وسياساهتا يف التمتع حبقوق اإلنسان
 اليت  مـن شـأن حترير التجارة يف جمال الزراعة أن خيلق فرصاً للتصدير أمام البلدان               

بيد أن صغار الفالحني قد ال يستطيعون       . تصـدر منتجات زراعية، وأن يعزز النمو والتنمية       
إنتاج كم كاف من حماصيل التصدير الزراعية، بل إهنم قد يتعرضون ملنافسة أشد على املوارد،               

ي وعلى غرار ذلك، فقد تؤد. مبـا فـيها األرض، وبالتايل ُيبعدون عن املنافع احملتملة للتجارة         
زيـادة فـرص التصدير إىل إعادة توزيع األراضي واملوارد األخرى على حساب إنتاج الغذاء               

وإذا مل توفر   . )٨(احملـلي، مـع احتمال نشوء آثار وخيمة تضر باألمن الغذائي لألسر املعيشية            

                                                                        

تـأثري االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة يف حقوق             )٣( 
 ).E/CN.4/Sub.2/2001/13(اإلنسان 

 .E/CN.4/2002/54)(العوملة وأثرها على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان  )٤( 
 ).E/CN.4/Sub.2/2002/9(حترير التجارة يف اخلدمات وحقوق اإلنسان  )٥( 
 ).E/CN.4/Sub.2/2003/9(حقوق اإلنسان والتجارة واالستثمار  )٦( 
، والفقرة E/CN.4/2002/54  من الوثيقة٣٣ و٢٠انظر على سبيل املثال الفقرتني  )٧( 

ــيقة  ١٥ ــن الوث ــرات ، والفE/CN.4/Sub.2/2002/9 م ــيقة  ٥٠ و٤٢ و٣٧ق ــن الوث  م
E/CN.4/Sub.2/2001/13. 

األمن الغذائي  وخيارات الزراعة والتجارة و   قضايا   منظمة األغذية والزراعة،  انظر   )٨( 
دية، افرقطرية إ اجمللد الثاين، دراسات     ،يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية من منظور البلدان النامية        
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ضـمانات مناسبة ُوتتخذ تدابري انتقالية، فستكون لقواعد التجارة وسياساهتا آثار سيئة على             
 .يف الغذاء وعلى حقوق العمال واحلقوق األخرى لصغار الفالحني وفقراء الريفاحلق 

وينـبغي أن تؤدي محاية امللكية الفكرية، خباصة محاية براءات االختراع، إىل             
زيـادة االستثمار يف جماالت االبتكار، مبا يف ذلك البحث الصيدالين الذي ال غىن عنه               

سه، ميكن أن تسفر هذه احلماية عن هنج إزاء         ويف الوقت نف  . لـتعزيز احلق يف الصحة    
االبـتكار جـل مهـه املكسـب واخلسـارة وتؤدي إىل حصر مراقبة توزيع األدوية                

وهبذا قد تبتعد محاية    . والتكنولوجـيات األخرى يف يد عدد قليل نسبياً من الشركات         
املرتفعة وبوجه خاص، قد تصبح األدوية      . امللكـية الفكرية عن أهدافها اإلمنائية العامة      

األسعار يف غري متناول الفقراء ويكون هلذا االرتفاع انعكاسات سلبية على التمتع باحلق 
 .)٩(يف الصحة وحقوق اإلنسان األخرى

وبإصالح املشتريات احلكومية تزداد الشفافية واملنافسة الدولية الفعالة يف هذا           
م القدرة الشرائية للحكومة بيد أن بوسع هذا اإلصالح أيضاً أن ينال من استخدا. اجملال

يف سـبيل تعزيز فرص األفراد الذين عانوا سابقاً من التمييز، مثل النساء العامالت أو               

                                                                 

ف قضايا معينة بشأن األمن الغذائي يواجهها عمال املزارع يف          ، لالطالع على وص   ٢٠٠٠ سنة   روما،
 Developing country“، منظمة األغذية والزراعةوانظر أيضاً . البلدان النامية يف سياق حترير التجارة

experience with the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture: 

Synthesis of the findings of 23 Country Case Studies”, Paper No.3, p. 31 .  وتـثري هذه
ففي حني كان اهلليون أهم حمصول حيوي موجه        . الدراسـة قضـية اهلليون الطري واملعاجل يف بريو        

للتصـدير يف بـريو خالل التسعينات، كان املنتجون باألساس هم املزارع الكبرية، وليس املزارعني               
الدراسة أن من احملتمل أن يكون الراحبون من سياسات التجارة احلرة           وقـد اسـتنتجت     . الفقـراء 

 .واخلاسرون بسببها خمتلفني وأن الفقراء هم يف الغالب من يتضرر أكثر

براءات االختراع ليست بأي شكل من      "أفـادت مـنظمة الصـحة العاملية بأن          )٩( 
نقذة للحياة، لكن ميكنها أن تلعب      األشكال احلواجز الوحيدة اليت حتول دون احلصول على األدوية امل         

 دورا مهمـا أو مهيمـنا يف مـنح مـالك الـرباءة حق احتكار دواء لسنوات عديدة تكون فيها                   
  WHO/UNAIDS/MSF, “Determining the patent status of essentialانظر". الـرباءة نـافذة  

medicines in developing countries”, Health Economics and drugs, EDM Series, No. 

17, 2004 (WHO/EDM/PAR/2004.6), p. 7. 
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وبالتايل فمن املهم احلرص على أن يسري إصالح املشتريات         . )١٠(الشـعوب األصـلية   
 .احلكومية على حنو ال يغفل وظائفه االجتماعية

 لتعزيز حقوق اإلنسان، يف      املعممنظام األفضليات   وقـد اسـتخدمت الدول       
حماولـة منها، مثالً، للقضاء على العمل اجلربي وعمل األطفال أو جلعل االستفادة من              

فمن جهة، يؤكد ربط . هذا النظام مشروطة بالتصديق على معايري منظمة العمل الدولية
م املستهلكني التجارة حبقوق اإلنسان على هذا النحو األبعاد االجتماعية للتجارة واهتما

ومن جهة أخرى، فقد أثار هذا املوضوع خماوف من استخدام          . بقيام جتارة أكثر عدالً   
حقوق اإلنسان حلجب أهداف محائية أو سياسية ضيقة مؤدياً يف الوقت نفسه إىل تقليل 
فـرص الـتجارة يف البلدان األكثر فقراً والتسبب فعالً يف تأزم حالة حقوق اإلنسان               

وبناء عليه، يبقى استخدام التجارة من أجل حتقيق أهداف    . )١١(البلدانللعمال يف تلك    
 .حقوق اإلنسان يف بلدان أخرى موضوعاً مثرياً للجدل

ويـتوقف الكثري على األسلوب الذي ميكن أن تعزز به الدول التأثري اإلجيايب              
بعض وهناك مسبقاً   . للتجارة على حقوق اإلنسان وحتترز من االنعكاسات السلبية هلا        

، اإلصالح التجاري املرونة يف قواعد التجارة لتحقيق أهداف حقوق اإلنسان يف جمال           
كما . عـلى سبيل املثال الترخيص اإللزامي لرباءات االختراع بشأن األدوية األساسية          

تتـيح أحكام االستثناءات العامة آلية لالحتجاج حبقوق اإلنسان داخل منظمة التجارة       
حدى الدول األعضاء انتهكت القواعد الرئيسية ألحد اتفاقات العاملـية إذا تـبني أن إ    

فهذه األحكام إذن وسيلة لضمان تفسري قانون منظمة التجارة العاملية وتنفيذه           . املنظمة
مع إيالء املراعاة الواجبة للقواعد واملعايري الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، يف احلاالت            

 .ها القواعد واملعايرياليت ميكن، لوال ذلك، أن تتعارض في

                                                                        

 .E/CN.4/2004/40 من الوثيقة ٣٤ إىل ٢٨الفقرات من  )١٠( 
درست منظمة التجارة العاملية مؤخراً استخدام الشروط املتعلقة بالترتيبات بشأن           )١١( 

 European Communities - Conditions:  املعمم يف التقريرين التالينياألفضلياتاألدوية يف نظام 
for the granting of tariff preferences to developing countries, Report of the Panel 

(WT/DS246/R), 1 December 2003 and EC - Tariff preferences, Report of the 

Appellate Body (WT/DS246/AB/R), 7 April 2004. 
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وليس هناك مطلقاً ما يوحي بأن أحكام االستثناءات العامة هي السبيل الوحيد  
فينبغي بذل كل   . للتوفـيق بني قواعد حقوق اإلنسان وقواعد منظمة التجارة العاملية         

جهد لتفسري وتنفيذ القواعد الرئيسية التفاقات منظمة التجارة العاملية يف ضوء القواعد            
عـايري املتعلقة حبقوق اإلنسان، واستخدام أحكام معينة من قانون منظمة التجارة            وامل

فأحكام االستثناءات ينبغي أن    . )١٢(العاملـية ميكن هبا محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها       
 .ُينظر إليها كمالذ أخري

أحكـام االستثناءات العامة كآلية إلثارة حقوق اإلنسان         -أوالً 
  منظمة التجارة العامليةعند تسوية املنازعات يف

تتـيح أحكـام االستثناءات العامة آلية ميكن التعبري هبا عن مصاحل والتزامات            
فهي تقر  . مهمة معينة للدول، ال تتماشى لوال ذلك مع اتفاقات منظمة التجارة العاملية           

بأمهـية أن تكـون الدولة ذات السيادة قادرة على العمل من أجل تعزيز األهداف               "
، حىت وإن كان هذا العمل يتعارض لوال ذلك مع          ]االستثناءات[ على قائمة    املدرجـة 

 التابعة ملنظمة   هيئة الطعن قد أيدت   و. )١٣("خمتلف االلتزامات املتعلقة بالتجارة الدولية    
ولكن ال ينبغي اعتبار االستثناءات العامة على أهنا متنح         . )١٤(التجارة العاملية هذا الرأي   
فيمكن . ذ أي قرار ترغب فيه حملياً، حىت وإن تعلق بالرفاهية         احلكومـات احلق يف اختا    

ملثل هذا التفسري أن جيعل من نظام منظمة التجارة بأكمله نظاماً غري قابل لإلنفاذ، إذ               
يصـبح من املمكن حينئذ التذرع باالستثناءات إلبطال أي التزام من التزامات منظمة             

                                                                        

ــ )١٢(  ــثال الفق ــلى ســبيل امل ــر ع ــن انظ ــيقة ٥٨ إىل ٥١رات م ــن الوث  م
E/CN.4/Sub.2/2001/13            لالطـالع عـلى مناقشة خبصوص مساح آليات التراخيص اإللزامية، يف ،

املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، للبلدان، يف بعض الظروف، بتخفيض             االتفاق
متماشيا مع هذا االتفاق ومع      وب ُيعد بأسل   نقص املناعة البشرية واإليدز   فريوس   تكالـيف معاجلـة   

 .التزامات حقوق اإلنسان
 )١٣( John H. Jackson, The World trading system: Law and Policy of 

International Economic Relations (Cambridge, MIT Press, 1989), p. 206. 
 )١٤( United States - Standards for reformulated and conventional  

gasoline, Report of the Appellate Body (WT/DS2/AB/R), 29 April 1996. 
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تايل فمن الضروري تقييم أحكام االستثناءات      وبال. )١٥(التجارة العاملية ساعة يشاء املرء    
الـواردة يف اتفاقـات التجارة كل على حدة لفهم كيفية استخدامها لتحقيق أهداف           

 .حقوق اإلنسان املشروعة

وتضـم ثالثـة مـن اتفاقات منظمة التجارة العاملية أحكام استثناءات عامة              
 ١٤، واملادة مركية والتجارةالتفاق العام بشأن التعريفات اجل  من ا  ٢٠املادة  : )١٦(وهي
 من االتفاق اخلاص باملشتريات ٢٣، واملادة التفاق العام بشأن التجارة يف اخلدماتمن ا

 االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة       كما يضم   . احلكومـية 
فاقات منظمة وال تضم ات. )١٧(حكماً ُيَصّنُف كاستثناء عام يتعلق مبنح براءات االختراع

ولكن بالنسبة للمسائل املتعلقة    . )١٨(الـتجارة العاملـية األخـرى مثل هذه األحكام        
على  (منظمة التجارة العاملية   ألف من اتفاقية إنشاء      ١باالتفاقـات املدرجة يف املرفق      
التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية     ، ميكن تطبيق ا   )سـبيل املـثال، اتفاق الزراعة     

                                                                        

 )١٥( Christopher McCrudden, “International economic law and the 

pursuit of human rights: A framework for discussion of the legality of ‘selective 

purchasing’ laws under the WTO Government Procurement Agreement”, Journal of 

International Economic Law (1999), 3-48, p. 41; Salman Bal, “International free trade 

agreements and human rights: reinterpreting article XX of the GATT”, Minnesota 

Journal of Global Trade, vol. 10, No. 1 (Winter 2001), 62, p. 70. 
مبوجب االتفاق  " استثناءات عامة "ال تسـمى هـذه األحكام، بصريح العبارة،          )١٦( 

 .االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارةاخلاص باملشتريات احلكومية و
ة  للبلدان األعضاء بأن تستثين ابتكارات من أنظمتها اخلاص        ٢٧/٢تسـمح املادة     )١٧( 

ضروريا حلماية النظام العام أو األخالق العامة، مبا يف ذلك      "بـرباءات االخـتراع عندما يكون ذلك        
محاية احلياة أو الصحة البشرية أو احليوانية أو النباتية أو لتجنب اإلضرار الشديد بالبيئة، شريطة أن ال                 

 ".يكون ذلك االستثناء نامجا فقط عن حظر قوانينها لذلك االستغالل
 من االتفاق املتعلق بإجراءات االستثمار املتصلة بالتجارة على ما          ٣تـنص املادة     )١٨( 

 حسب االقتضاء على أحكام االتفاق      ١٩٩٤تنطبق كل االستثناءات الواردة يف اتفاق غات        : "يـلي 
 .غات بالطريقة نفسهااتفاق  من ٢٠، وهكذا ينبغي أن تنطبق املادة "احلايل
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من و. )١٩(ن كان مركز أحكام االستثناءات غري واضح يف هذا السياق         ، وإ والـتجارة 
فعوض .  بنهج خمتلف   التجارة أمام التقنية   واجزاالتفاق املتعلق باحل  جهة أخرى، يأخذ    

أن يـتعامل مـع الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان، مثل محاية حياة اإلنسان وصحته              
ا إذا كان إجراء ما يتفق مع قواعد        كاستثناءات عامة، فهو يدرجها يف عملية حتديد م       

 . )٢٠(التجارة أم ال

ومـا مـن شـك مطلقاً أن بعض االستثناءات العامة غري ذات صلة حبقوق                
اإلنسـان، بينما ترتبط استثناءات أخرى ارتباطاً وثيقاً جداً حبقوق معينة من حقوق              

يد أن ثالثة ب. )٢١(اإلنسـان وبالـتايل فليس هناك ما يدعو ملناقشة مضموهنا بالتفصيل         
                                                                        

التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية     ام االستثناء يف ا   إن العالقـة بـني أحك      )١٩( 
. وبني االتفاقات األخرى املتعددة األطراف املتعلقة بتجارة السلع، غري واضحة) اتفاق غات (والتجارة
أال يفسر أي شيء يف هذا االتفاق ملنع أي طرف يف االتفاق من اعتماد أو               " تنص على    ٢٠فاملـادة   

بيد أن االتفاقات املتعددة    . ، وما إىل ذلك   "ية من أجل محاية األخالق العامة     إنفـاذ الـتدابري الضرور    
التفاق إذا كان هناك تنازع بني حكم من أحكام ا: "األطراف املتعلقة بتجارة السلع تنص على ما يلي       

 وحكم من أحكام اتفاق آخر مدرج يف املرفق        ١٩٩٤ لسنة   العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة    
اتفاق " ألف بعبارة    ١احملال إليه يف االتفاقات يف املرفق       ( التفاق إنشاء منظمة التجارة العاملية        ألف ١

وبالتايل فإن قابلية ". ، فإن حكم االتفاق اآلخر يسري يف حالة التنازع هذه  ")مـنظمة التجارة العاملية   
 .تطبيق أحكام االستثناءات العامة على االتفاق بشأن الزراعة غري واضحة

االتفاق املتعلق  من ٢/٢هكذا يتعهد أعضاء منظمة التجارة العاملية، مبوجب املادة       )٢٠( 
عدم إعداد القواعد الفنية أو اعتمادها أو تطبيقها بغية خلق          "، بضمان    التجارة أمام التقنية   واجـز باحل

 ال ينبغي أن تكون وهلذا الغرض. عقبات ال ضرورة هلا أمام التجارة الدولية، أو أال يكون هلا هذا األثر
ويقدم االتفاق قائمة غري شاملة     ". القواعد الفنية مقيدة للتجارة بأكثر مما جيب لتحقيق غرض مشروع         

وميكن للطابع املنفتح لألغراض املشروعة     . مثل محاية صحة اإلنسان أو سالمته     " األغراض املشروعة "ل    
ري حقوق اإلنسان، ليس باعتبارها استثناءات      اخلاصة بتدبري الئحي أن يتيح املرونة الالزمة لدعم تداب        

 . داخل املسار الرئيسي ملثل هذه القواعد" أغراضا مشروعة"لقواعد التجارة، لكن باألحرى باعتبارها 

 من االتفاق اخلاص باملشتريات احلكومية إىل       ٢٣عـلى سبيل املثال، حتيل املادة        )٢١( 
ذات الصلة حبظر التمييز مبوجب قانون      (اخلاصة باملعوقني   املنتجات أو اخلدمات    : تدابري متعلقة مبا يلي   

 املخصصة لوضع    التابعة للجمعية العامة،   اللجنةحقـوق اإلنسان وكذا املفاوضات اليت جرت داخل         
؛ واخلاصة باملؤسسات اخلريية؛ )اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة حلماية وتعزيز حقوق املعوقني وكرامتهم
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. استثناءات عامة ميكن تطبيقها على جمموعة أكرب من الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان           
فاألول هو االستثناء الذي . يأيت استثناءان منها بأشكال خمتلفة يف كل االتفاقات األربعة

 لذيوالثاين هو االستثناء ا. )٢٢(القيم األخالقية العامةيسمح للدول باختاذ تدابري حلماية 
أما الثالث فيسمح   .  واحليوان والنبات  حياة أو صحة اإلنسان    يسـمح بـتدابري حلماية    

االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية ويرد هذا االستثناء يف . النظام العامبتدابري حلماية 
التفاق العام   ويف االتفاق اخلاص باملشتريات احلكومية ويف ا       الفكـرية املتصلة بالتجارة   

التفاق العام بشأن   ، وال ينبغي اعتبار عدم وجوده يف ا       ارة يف اخلدمات  بشـأن الـتج   
 .)٢٣( أمراً ذا مغزىالتعريفات اجلمركية والتجارة

                                                                 

 من العهد الدويل اخلاص     ٨ذات الصلة حبظر العمل اجلربي واإللزامي، املادة        (واخلاصة بعمل السجناء    
 إىل تدابري   التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة     كما حييل ا  ). بـاحلقوق املدنية والسياسية   

 التفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات     من ا ) ٢)(ج(١٤وتشري املادة   . متعلقة مبنتجات عمل السجناء   
إىل محايـة خصوصية األفراد فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية ونشرها ومحاية سرية السجالت              

ذات الصلة بعدم جواز التدخل بشكل تعسفي أو غري قانوين يف خصوصيات            (واحلسابات الشخصية   
 ). من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٧األشخاص الوارد يف املادة 

ـ  )٢٢(  االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة        من   ٢٧تخدم املـادة    تس
 ". القيم األخالقية العامة"ال " األخالق"بالتجارة مصطلح 

 يف سنة   التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة     مت الـتفاوض خبصوص ا     )٢٣( 
 خالل جولة أوروغواي    ، يف حـني أن الـتفاوض بشـأن االتفاقـات األخرى كلها كان             ١٩٤٧

ورغم أنه مت النظر عمليا يف كل جانب من جوانب          . ١٩٩٤للمفاوضات التجارية اليت اخُتتمت سنة      
 مل تكن موضوع تفاوض جدي يف ذلك        ٢٠االتفـاق املذكـور خالل جولة أوروغواي، فإن املادة          

 Gabrielle Marceau, “WTO dispute settlement and humanانظر علـى سبيل املثال . الوقت

rights”, European Journal of International Law, vol. 13, No. 4 (2002), pp. 753–814, 

at footnote 115   التفاق العام بشأن التعريفات تطور استثناءات ا: " حيـث تقـول الكاتـبـة إن
عمل "دم اإلشارة إىل فعلى سبيل املثال، أمام ع.  قد أثار أسئلة مهمة تتعلق بالتفسرياجلمركية والتجارة

، من املمكن أن    التفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات      من ا  ١٤يف قائمة استثناءات املادة     " السجناء
من هذا االتفاق قد ) أ(١٤الوارد يف املادة " القيم األخالقية العامة"يستنتج فريق خرباء ما بأن مصطلح  

ويف ". عمل السجناء "ليشمل  ) ت اجلمركية والتجارة  التفاق العام بشأن التعريفا   منذ أيام عقد ا   (تطور  
من ) أ(٢٠يف املادة   " القيم األخالقية العامة  "الوقت نفسه، فمن الصعب االستنتاج بأن نطاق مصطلح         
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 منهجية التفسري الرمسية لتقييم قابلية      املعاهداتن  اتفاقية فيينا لقانو  وتـرد يف     
تفاهم ال من ٣/٢وتقضي املادة . تطبـيق أحكام االستثناءات هذه على حقوق اإلنسان   

 ملنظمة التجارة العاملية باألخذ هبذا النهج يف التفسري، إذ تنص           املتعلق بتسوية املنازعات  
 ".القواعد املعتادة للتفسري"على ضرورة تفسري اتفاقات منظمة التجارة العاملية وفق 

تفسر املعاهدة بنية حسنة وفقاً     " بأن   ٣١/١وتقضـي اتفاقـية فيينا يف املادة         
ة اليت ينبغي إعطاؤها لتعابري املعاهدة حسب السياق الواردة فيه ويف ضوء للمعاين العادي

ومبا أن األحكام احلالية هي أحكام استثناءات من األحكام ". موضوع املعاهدة وغرضها
حمدودي " موضوع املعاهدة وغرضها ونفسها   "العامـة للمعاهدة، فاألرجح أن يكون       

يشمل، " السياق" لتنص على أن     ٣١املادة  وتسترسل  . الفائدة يف تفسري هذه األحكام    
راَعى أية ممارسات الحقة       .  التفسري، الديباجة واملرفقات   ضألغرا وعالوة على ذلك، ُت

وهكذا . يف تطبيق املعاهدة اليت أنشأت االتفاق بني األطراف خبصوص تفسري أحكامها          
 . أداة مهمة للتفسريالسوابق القانونية ملنظمة التجارة العامليةتكون 

أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون       "بأن ُتراعى   ) ج(٣١/٣وتقضي املادة    
 باالستعانة ٣٢وأخرياً تسمح املادة ". الـدويل تنطـبق يف العالقات فيما بني األطراف   

بالوسائل التكميلية للتفسري، مبا فيها األعمال التحضريية للمعاهدة، يف حني أن عملية            
ك معىن التعابري مبهماً أو غامضاً، أو تؤدي إىل نتيجة    تتر ٣١التفسـري مبوجـب املادة      

 .واضحة السخافة أو غري معقولة

ونتيجة لذلك، فعند تفسري أحكام االستثناءات العامة اليت ميكن أن تكون ذات  
 :صلة حبقوق اإلنسان، تكون األدوات األساسية للتفسري كما يلي

                                                                 

  هو بالفعل أضيق من نطاق ذلك الوارد يف املادة         التفـاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة      ا
القيم األخالقية  " الذي حييل إىل مفهوم مماثل وهو        التجارة يف اخلدمات  التفاق العام بشأن    من ا ) أ(١٤

التفاق العام بشأن التجارة يف     فكيف يكمن إلجراء واحد أن يعفى مبوجب ا       ". العامـة والنظام العام   
التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية  لسـبب من أسباب السياسة العامة يدان مبوجب ا  اخلدمـات 
التفاق العام بشأن    من ا  ٢٠الوارد يف املادة    " القيم األخالقية العامة  "طور مصطلح   ؟ فهل ت  والـتجارة 

" القيم األخالقية العامة والنظام العام    " ليغطي ما يغطيه اآلن مصطلح       الـتعريفات اجلمركية والتجارة   
 ؟التفاق العام بشأن التجارة يف اخلدماتمن ا) أ(١٤الوارد يف املادة 
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 مصطلحات تقييم املعاين العادية الذي ينبغي إعطاؤها لل �

السوابق القانونية  سياق املصطلحات، مبا يف ذلك ديباجة املعاهدات و        �
 ملنظمة التجارة العاملية

 قواعد من قواعد القانون الدويل القابلة للتطبيق بني األطراف �

االسـتعانة بالوسائل التكميلية للتفسري، مبا فيها األعمال التحضريية          �
  ذلكللمعاهدة، إن كانت هناك حاجة إىل

 تقييم املعاين العادية اليت ينبغي إعطاؤها للمصطلحات
 Universal Dictionary of، فإن قاموس "القيم األخالقية العامة"فيما خيص مصطلح  

the English language   أخالقي"يعرف مصطلح "(moral) يتصل، أو يتعلق بالفرق " بأنه ما
 Webster's New Internationalأما قاموس ". كبني الصواب واخلطأ يف األمور املتعلقة بالسلو

Dictionary      وهذا تعريف  ...". يطابق معيار ما هو حسن وصواب       "فيعرف هذا املصطلح مبا
لكن من الصعب تأييد القول باستبعاد قواعد حقوق اإلنسان الدولية ومعايريها           . جـد واسع  

خالق العامة ذاهتا تلتصق يف     ذلك ألن فكرة األ   .  العادية للمصطلحات  استناداً إىل املعاين  
عـامل الـيوم، باالهـتمام بشخصية اإلنسان وكرامته وقدرته اليت تعرب عنها احلقوق            "

وإذا استبعد تصور ما للقيم األخالقية العامة أو األخالقيات العامة مفاهيَم            . األساسية
م احلقـوق األساسـية فلن يكون سوى تصور يتعارض مع املعىن املعاصر العادي ملفهو         

 .)٢٤("القيم األخالقية العامة
، فهو أيضاً واسع جداً، يف معناه       "حـياة اإلنسان أو صحته    "أمـا مصـطلح      

واملؤكد أن احلق يف    . العـادي، وُيحـتمل كثرياً أن يتضمن عدداً من حقوق اإلنسان          
عدداً كبرياً من    إال أن . يدخالن يف نطاق هذا املصطلح     )٢٦( واحلق يف الصحة   )٢٥(احلياة

                                                                        

 )٢٤( Robert Howse, “Back to court after Shrimp/Turtle? Almost but not 

quite yet: India’s short lived challenge to labor and environmental exceptions in the 

European Union’s generalized system of preferences”, American University 

International Law Review, vol. 18, No. 6 (2003), pp. 1333-1381, at p. 1368. 

 . من اإلعالم العاملي حلقوق اإلنسان٣املادة  )٢٥( 
 . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢املادة  )٢٦( 
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وبوجه خاص، ففيما يتعلق باحلقوق االقتصادية      . ألخـرى ينـبغي مراعاهتا    احلقـوق ا  
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ما        ٢٥/١واالجتماعية والثقافية، تنص املادة     

 لضمان الصحة والرفاهة لـه     يق يف مستوى معيشة يكف    احللكـل شـخص     : "يـلي 
لعناية الطبية وصعيد اخلدمات وألسرته، وخاصة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن وا    

االجتماعية الضرورية، ولـه احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو 
وبالتايل ". العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته          

بري من بعدد ك" حياة اإلنسان وصحته"فمن منظور يراعي حقوق اإلنسان يرتبط مفهوم 
 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتصلة برفاه الشخص

معىن عادي جد واسع إىل حد أنه ال يفيدنا         " النظام العام "وأخرياً، فاملصطلح    
وال ينبغي أن يكون هذا مفاجئاً لنا، ذلك أن . كثرياً مبا حيسن فهمنا لكيفية تفسريه هنا   

، وينبغي النظر إىل كل هذا      )انظر أدناه (داً  األصـول القانونـية للمصـطلح حمددة ج       
 .الذي ينبغي أن ُيعّرف فيه املصطلح" السياق"باعتباره 

 ملنظمة التجارة العامليةالقانونية السوابق سياق املصطلحات، مبا يف ذلك ديباجة املعاهدات و
إن املشكلة األوىل اليت تعترض طريق هذا النوع من التحليل هي قلة السوابق              

فمن النادر جداً اإلحالة إىل حقوق اإلنسان عامة يف أية إجراءات . نونية ذات الصلةالقا
 وال يتعلق أي من هذه اإلجراءات       )٢٧(لتسـوية املـنازعات يف منظمة التجارة العاملية       

وإضافة إىل ذلك، كانت هناك قضية واحدة نظرت يف         . بأحكـام االستثناءات نفسها   
من ) أ(١٤، ذات عالقة باملادة     "النظام العام " أو   "القيم األخالقية العامة  "مصـطلحي   

                                                                        

 )٢٧( Ernst-Ulrich Petersmann, “Constitutional primacy and ‘indivisibility’ 

of human rights in international law? The unfinished human rights revolution and the 

emerging global integration law” in International Economic Governance and Non-

Economic Concerns: New Challenges for the International Legal Order, Stefan 

Griller, ed. (New York, Springer Wien, 2003), p. 254. 
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، ومل تكن هناك أي قضية ذات عالقة        )٢٨(التفـاق العـام بشأن التجارة يف اخلدمات       ا
 .)٢٩(١٩٩٤ لسنة التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارةمن ا) أ(٢٠باملادة 

يق اخلرباء  ، صرح فر  مرافق امليسر والقمار يف الواليات املتحدة     ففـي قضـية      
معايري السلوك الصحيح واخلطأ املصون من      "تصف  "  العامة ةالقيم األخالقي "املكلف أن   

احلفاظ على املصاحل "حييل إىل " النظام العام"، يف حني أن "ِقَبل أو باسم اجملتمع أو األمة
وميكن أن تتعلق هذه    . األساسـية للمجتمع، كما تنعكس يف السياسة العامة والقانون        

وفضالً عن  ". حل األساسية، من بني أمور أخرى، مبعايري قانونية وأمنية وأخالقية         املصـا 
مها مفهومان  " النظام العام "و" القيم األخالقية العامة  "ذلـك، رأى فـريق اخلرباء أن        

متبايـنان لكن قد يكون بينهما بعض التداخل مبا أن كالً منهما يهدف إىل محاية قيم                
 مل ُيطلب إىل فريق اخلرباء النظر يف األبعاد املتعلقة حبقوق           بيد أنه . متشاهبة بشكل كبري  

ومن املناسب أيضاً اإلشارة إىل رأي فريق اخلرباء القائل بأن          . اإلنسان هلذين املفهومني  
ميكن أن يتغريا يف الزمان واملكان،      " النظام العام "و" القيم األخالقية العامة  "مصطلحي  

ينبغي أن ُيمنح   "األخالقية والدينية السائدة، وبأنه     حسب القيم االجتماعية والثقافية و    
وتطبيقهما على إقليم ] هذين املفهومني[فرصة لتحديد ] أعضاء منظمة التجارة العاملية[

                                                                        

 )٢٨( United States - Measures affecting the cross-border supply of gambling 

and betting services, Report of the Panel (WT/DS285/R), 10 November 2004. 
 )٢٩( Steve Charnovitz, “The moral exception in trade policy”, in Trade 

Law and Global Governance (Cameron May, 2002), pp. 325–376, at p. 374; 

McCrudden, loc. cit., p. 38; Christoph T. Feddersen, “Focusing on substantive law in 

international economic relations: the public morals of GATT’s article XX (a) and 

‘conventional’ rules of interpretation”, Minnesota Journal of Global Trade, vol. 7, No. 

1 (1998), pp. 75–122, p. 96; Bal, loc. cit., p. 76; Howse, “Back to court…?”, p. 1367. 
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ويتبني من املراجعة احلديثة للقرار من ِقَبل . )٣٠("كل عضو حسب نظامه ومعايريه للقيم
 .)٣١( تأييدها لتفسريات فريق اخلرباءهيئة الطعن

 وأاحليوان   وأ حياة أو صحة اإلنسان      وهـناك قضـايا أخرى متعلقة حبماية       
التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية     من ا ) ب(٢٠، ترتكـز عـلى املادة       النـبات 

وال تتضمن أية واحدة منها تفسري االستثناء على أنه يشمل قواعد حقوق            . والـتجارة 
لضوء على التفسريات املمكنة للشرط     ، لكن السوابق القانونية تلقي بعض ا      )٣٢(اإلنسان

وهناك قضية تتعلق بالقيود املفروضة على استرياد    . املـتعلق بـأهداف حقوق اإلنسان     
وقرر فريق اخلرباء املعين بتسوية املنازعات أن منع استرياد         . السجائر األجنبية إىل تايلند   

اء بأنه قد خفض ، ذلك أنه ال ميكن االدع     )ب(٢٠السـجائر ليس مربَّراً مبوجب املادة       
فعـالً مسـتوى التدخني يف البلد وألن هناك وسائل فعالة أخرى لتحقيق هذا اهلدف               

فريق اخلرباء أشار إىل أن هذا احلكم يسمح بوضوح لألطراف          "بـيد أن    . السياسـي 
ما دام اإلجراء املتخذ لتعزيز هذا      " صحة اإلنسان أولوية على حترير التجارة     املتعاقدة بإعطاء   

وأشار فريق اخلرباء إىل أن حظر اإلعالن عن السجائر، بصفة عامة،           . اًء ضرورياً اهلـدف إجر  
 لــه مـا يـربره مـن أسـباب الصـحة العامة وميكن تسويغه، أي احلظر مبوجب املادة                 

وقـد مت تأكيد حرية الدول األعضاء يف حتديد درجة احلماية اليت تراها             . )٣٣()ب(٢٠
ال "... ، اليت تقرر فيها بأنه      األسبستوس - اجلماعات األوروبية   يف قضـية   ةضـروري 

جدال يف أن ألعضاء منظمة التجارة العاملية احلق يف تقرير مستوى محاية الصحة الذي              

                                                                        

 )٣٠( United States – Gambling and betting services, Report of the Panel, 

.paras. 6.465-6.468 and 6.461 

 )٣١( United States – Gambling and betting services, Report of the 

Appellate Body (WT/DS285/AB/R), 7 April 2005, paras. 293 f. 

 )٣٢(  Bal, loc. cit., p. 79. 
 )٣٣( Thailand – Restrictions on importation of and internal taxes on 

cigarettes, Report of the Panel (DS10/R – 37S/200), 7 November 1990, in particular 

paras. 72–73 and 78. 
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وقد نتج عن هاتني القضيتني فرضية مؤداها أن للدول . )٣٤("يرونه مناسباً يف حالة معينة
، ما دامت قادرة على حـرية واسعة عند اختاذ التدابري حلماية حياة سكاهنا أو صحتهم       

 .إظهار اخلطر الفعلي الذي يهدد الصحة والتدابري التجارية للتصدي احلقيقي هلذا اخلطر

وهناك سوابق قانونية أخرى يف نظام منظمة التجارة العاملية تناسب بشكل أعم  
فهي تتعلق باألحكام الفرعية األخرى للمادة . أسلوب تفسري أحكام االستثناءات العامة

 وتبني الكيفية اليت ميكن     )٣٥(التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة     ن ا  م ٢٠
أية قضايا وفقاً لألحكام املوضحة     " هيئة الطعن "أن يفسر هبا فريق تسوية املنازعات أو        

 .هنا بوصفها أحكاماً قد تكون ذات صلة حمتملة حبقوق اإلنسان

قانونية هو أن كون هذه األحكام      واملـبدأ املهم األول الذي تنشئه السوابق ال        
استثناءات يف القواعد العامة التفاقات منظمة التجارة العاملية ال يعين أنه ينبغي تفسريها 

:  أن  اهلرمونات -اجلماعات األوروبية   وجاء يف قضية    . تفسـرياً أضيق أو أكثر تشدداً     
ذاته تفسري ذلك ال يربر يف حد " `استثناء`جمـرد اعتبار حكم ما من أحكام املعاهدة         "

 مما يسمح به املعىن العادي لأللفاظ       `أضيق` أو تفسرياً    `أكثر تشدداً `احلكـم تفسرياً    
الفعلـية للمعاهدة، بالنظر إليها يف السياق وعلى ضوء موضوع املعاهدة وغرضها، أو             

ويف إطار نفس . )٣٦("بعبارة أخرى، من خالل تطبيق القواعد العادية لتفسري املعاهدات   
بأنه إذا كان معىن املعاهدة مبهماً، فإن املعىن الذي ينبغي " هيئة الطعن"صرحت القضية 

أو الذي  " الذي يكون أقل إرهاقاً للطرف الذي يتحمل االلتزام       "تفضـيله هـو ذلك      

                                                                        

 )٣٤( EC - Measures affecting asbestos and asbestos-containing products, 

Report of the Appellate Body (WT/DS135/AB/R), 12 March 2001, para. 168. 
 )٣٥( Feddersen, loc. cit., footnote 48, lists WTO cases that have 

considered GATT article XX. 
 )٣٦( EC – Measures concerning meat and meat products (hormones), 

Report of the Appellate Body (WT/DS26/AB/R; WT/DS48/AB/R), 16 January 1998, 

para. 104. 
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وتفسح هذه التقنية التفسريية اجملال،     . )٣٧("يفـرض قـيوداً عامة أقل على األطراف       "
 .)٣٨(امة بإعفائها الدول من التزاماهتا التعاهديةبدرجة أكرب، ألحكام االستثناءات الع

ثانـياً، يوجد دليل على التفسري الواسع ألحكام االستثناءات يف قضية أخرى             
، اليت تنص    الضرائب على املشروبات الكحولية    -اليابان  ملـنظمة التجارة العاملية، وهي قضية       

يست غري مرنة بشكل ال يترك      قواعد منظمة التجارة العاملية ليست جد صارمة ول       : "عـلى أن  
 دائم التغري بالزيادة    جمـاالً لالحـتكام إىل املنطق يف مواجهة سيل الوقائع احلقيقية الالهنائي           

ومن شأن هذه القواعد أن ختدم نظام       . والنقصـان يف القضـايا الفعلية يف عامل الواقع        
 ويتناسب .)٣٩("الـتجارة املتعدد األطراف على أحسن وجه إن هي فُسرت هبذا الفكر       

صيغت بعبارات عامة   "هـذا النهج بشكل خاص مع  أحكام االستثناءات، ذلك أهنا            
 .)٤٠("إلتاحة املرونة الالزمة الستخدام قاعدة واحدة يف ظروف وقائعية متعددة ومتباينة

ثالـثاً، يدعم هذا النهج التفسريي املرن مبدأً اسُتخلص من السوابق القانونية             
فمعظم السوابق القانونية ذات الصلة ختص القضايا اليت ". طوريالنهج الت"ميكن تسميته 

وهذه القضايا قابلة للمقارنة من حيث      . حيـتج فيها باالستثناءات العامة ألغراض بيئية      
أهنا تتناول مواضيع اجتماعية مهمة ذات قيم غري اقتصادية ينبغي طرحها، داخل نظام             

وقد أرست هيئة الطعن مبدأً مهماً . اريةمـنظمة التجارة العاملية، مقابل الشواغل التج     
، فقد طُلب فيها من اهليئة      )٤١(السلحفاة/اجلمربيجداً يف قضية أصبحت تعرف بقضية       

التفاق العام  من ا ) ز(٢٠يف إطار املادة    " موارد طبيعية قابلة للنفاد   "حبث معىن مصطلح    
األنواع املهددة  ورأت اهليئة أن املصطلح يشمل      . بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة   

لتفسري تعابري  " هنجاً تطورياً "وتبنت اهليئة يف هذه الرؤية      . باالنقـراض مثل السلحفاة   
                                                                        

 . para. 165املرجع نفسه )٣٧( 
 )٣٨(  Charnovitz, ”The moral exception…”, p. 337. 
 )٣٩( Japan - Taxes on alcoholic beverages, Report of the Appellate Body 

(WT/DS11/AB/R), 4 October 1996. 
 )٤٠( Marceau, loc. cit., p. 790. 
 )٤١( United State - Import prohibition of certain shrimp and shrimp 

products, Report of the Appellate Body (WT/DS58/AB/R), 12 October 1998. 
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. )٤٢( فـتعابري املعاهدة ليست ثابتة بل ينبغي أن ُتفسر يف ضوء معانيها العصرية             -املعـاهدة   
يه يف املادة وبالـتايل فمن أجل محاية األنواع املهددة باالنقراض مبوجب االستثناء املنصوص عل    

، ميكن للدول األعضاء يف منظمة      التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة     من ا ) ز(٢٠
ومن . التجارة العاملية اختاذ تدابري، تكون لوال ذلك انتهاكاً اللتزاماهتا مبوجب االتفاق املذكور           

الدويل، ذلك أنه تطور      القانون البيئي  ، أشارت هيئة الطعن إىل    )ز(٢٠أجل حتديد نطاق املادة     
، ورأت أن نصوص هذا      العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة      األصلي التفاقبعـد إبرام ا   

 موارد طبيعية "القـانون هـي األحكـام الـيت ينبغي الرجوع إليها يف حتديد معىن مصطلح                
 ".قابلة للنفاد

سلوب املناسب لتفسري   من هذا القبيل هو عامة األ     " هنجاً تطورياً "ووجدت هيئة الطعن أن      
كما ينبغي تفسري . معىن التعابري الواردة يف املعاهدات، مستشهدة بعدد من قضايا حمكمة العدل الدولية

هنج "باستخدام  " النظام العام "و" حياة اإلنسان أو صحته   "و" القـيم األخالقية العامة   "مصـطلحات   
 .)٤٣(اإلنسان الدولية ومعايريهامن شأنه االعتراف باالحترام احلديث لقواعد حقوق " تطوري

وأخـرياً، فمـن اجلدير بالذكر أن هناك يف السوابق القانونية قدراً حمدوداً من األدلة يؤيد                 
 بسبب عدم التزامها    األخرىاستخدام االستثناءات العامة كآلية لفرض شروط وجزاءات على البلدان          

 أن اجلزاءات هلا ما يربرها، رغم أنه مل يكن ،السلحفاة/ اجلمربيفرئي يف قضية. مبعايري حقوق اإلنسان
ستدخل يوماً ما إىل إقليم     ) وهي املستفيد املقصود باحلماية البيئية    (من املؤكد ما إذا كانت السالحف       

                                                                        

 )٤٢(  Ibid., paras. 129–130. 

أحـد الـتحذيرات إزاء هذا النهج هو أن جزءاً من استدالل هيئة الطعن             )٤٣(
التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية  من ا٢٠بشأن هذا املوضوع خيص وجوب قراءة املادة 

هي هدف من   " التنمية املستدامة " يف ضوء ديباجة اتفاق مراكش، اليت تفيد بأن          والـتجارة 
املوقعني على ذلك االتفاق كانوا، يف سنة       "وتربز بالتايل أن    أهداف منظمة التجارة العاملية،     

، مدركني متاما ألمهية محاية البيئة ومشروعيتها كهدف من أهداف السياسة الوطنية            ١٩٩٤
ومل تتطرق الديباجة بشكل حمدد إىل حقوق اإلنسان باألسلوب نفسه، وبالتايل فإن ." والدولية

رغم أن الديباجة تنص    (ن يكون ضعيفاً بعض الشيء      اجلدال من منظور يتعلق حبقوق اإلنسا     
على أنه ينبغي توجيه العالقات يف جمال التجارة والنشاط االقتصادي هبدف الرقي مبستويات             

 ).وميكن تفسري هذا بأنه ميكن أن ينطبق على حقوق اإلنسان..." املعيشة 
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وبالتايل فقد اعترب هذا القرار دليالً على أنه ميكن فرض قيود قانونية على بلدان              . )٤٤(الواليات املتحدة 
وكمثال على ذلك،   (للمستفيد املفترض أي صلة بالبلد الذي يفرض القيود         أخرى حىت وإن مل يكن      

فـرض حظـر عـلى املنتجات اليت تصنع يف دولة أخرى حتت ظروف عمل ال تتقيد حبقوق العمل                   
أنه إذا استخدم   ) هنا ويف مواضع أخرى   (ولكن يبدو واضحاً من منطق هيئة الطعن        . )٤٥()األساسـية 

الية البلد، من أجل إنفاذ معايري العمل يف بلد آخر مثالً، فإن تربير             االسـتثناء ألسباب تقع خارج و     
ذلك يكون أصعب بكثري منه يف حالة تتذرع فيها الدولة باستثناء عام من أجل محاية حقوق اإلنسان                 

 .)٤٦(املتعلقة بسكاهنا

 قواعد القانون الدويل القابلة للتطبيق بني األطراف

". قواعد القانون الدويل القابلة للتطبيق بني األطراف"اعاة اعـتمدت هيئة الطعن االلتزام مبر   
رأت اهليئة أنه ال ميكن قراءة قانون منظمة التجارة العاملية مبعزل            البرتين   -الواليات املتحدة   ويف قضية   

ومن املهم ألغراض القراءة الواسعة لاللتزام املذكور، أال يفسر مصطلح          . )٤٧(عن القانون الدويل العام   
حبيث ال تكون قواعد القانون الدويل مناسبة إال إذا انطبقت على أعضاء منظمة             " األطـراف بـني   "

فليس هناك من معاهدة دولية أطرافها هم نفس أطراف املعاهدات األخرى، ومبا    . التجارة العاملية كافة  
ؤها هم نفس أن منظمة التجارة العاملية تقبل أيضاً أعضاء ليسوا ذوي سيادة فمن احملال أن يكون أعضا

وعالوة على ذلك، درست هيئة الطعن . )٤٨(أعضـاء املعاهدات الدولية األخرى بال زيادة أو نقصان   

                                                                        

مسألة تطبيق رغـم أن هيـئة الطعن قالت بصريح العبارة إهنا ال تصدر حكما خبصوص               )٤٤(
 .(Shrimp/Turtle, Report of the Appellate Body, para. 133)خارج أقاليم الدول ) ز(٢٠املادة 

)٤٥( Howse, “Back to court…?”, p. 1367. Sarah H. Cleveland, “Human 

rights sanctions and the World Trade Organization”, in Environment, Human Rights 

and International Trade, F. Francioni, ed. (Hart Publishing, 2001), p. 236. 

لالطـالع عـلى مشـاكل هـذا النهج يف سياق خاص حبقوق اإلنسان، انظر            )٤٦(
Charnovitz, “The moral exception…”, p. 329; Feddersen, loc. cit., p. 116; Petersmann, 

op. cit., p. 258 . وانظر أيضاUnited States – Gambling and betting services, Report of 

the Panel, para. 6.461. 

)٤٧( United States – Gasoline. 

)٤٨( Marceau, loc. cit., section 3 (A)(1), pp. 780 f. 
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يف عديد من املناسبات معاهدات دولية ختتلف عضويتها عن عضوية منظمة التجارة العاملية بغية تفسري     
املذكورة أعاله،  لحفاة  الس/اجلمربيفمثالً يف قضية    . )٤٩(معـىن حكم معني يف أحد اتفاقات املنظمة       

هددة باالنقراض   الدويل بأنواع احليوانات والنباتات الربية امل      االجتاراتفاقية  استشـهدت هيئة الطعن ب    
واتفاقـات بيئـية أخـرى متعددة األطراف مل تكن عضويتها مماثلة لعضوية منظمة التجارة العاملية،               

 .)٥٠("موارد طبيعية قابلة للنفاد"كوسيلة لتفسري عبارة 

وهكـذا ميكن القول يف النهاية إن من شأن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت يشارك                
" القيم األخالقية العامة  " أن تكون أدوات صاحلة لتفسري مصطلحات        ءفـيها عـدد كبري من األعضا      

 ".النظام العام"و" حياة اإلنسان أو صحته"و

األعمال التحضريية للمعاهدة، إن كانت هناك     االسـتعانة بالوسـائل التكميلية للتفسري، مبا فيها         
 حاجة إىل ذلك

القيم " لتفسري مصطلحات    األعمال التحضريية يـنظر هذا الفرع يف موضوع الرجوع إىل          
كل على حدة، فضالً عن السوابق      " محاية حياة اإلنسان أو صحته    "و" النظام العام "و" األخالقية العامة 

 . ت املستقاة من واليات قضائية أخرىالقانونية ذات الصلة وبعض التفسريا

 القيم األخالقية العامة

خالل املفاوضات اليت جرت من     ) أ(٢٠مل يكن هناك يف الواقع أي نقاش حول معىن املادة            
والتفسري األرجح لذلك هو أن . )٥١(التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة    أجـل إبـرام ا    

                                                                        

 .املرجع نفسه )٤٩(

، وإىل استخدام إعفاء    ١١١، الفقرة   السلحفاة/اجلمربياملـرجع نفسه، حميالً إىل       )٥٠(
 European Communities – Regime for the importation, sale and distribution ofيفلومي 

bananas, Report of the Appellate Body (WT/DS27/AB/R), 9 September 1997 ، وإىل
 – European Communitiesقابلـية تطبـيق االتفـاق الثـنائي بني الربازيل واالحتاد األورويب يف    

Measures affecting the importation of certain poultry products, Report of the 

Appellate Body (WT/DS69/AB/R), 13 July 1998 . 

)٥١(  Charnovitz, “The moral exception…”, at p. 338-  وإن القلـق الوحيد 
الذي يثار بشأن مضمون استثناء القيم األخالقية العامة خيص استخدام هذا االستثناء لفرض قيود على              

 .ة لتشجيع االعتدال يف تناوهلااملشروبات الكحولي
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، ذلك أن املادة "القيم األخالقية العامة"فهم مشترك ملا يعنيه مصطلح   املفاوضني التجاريني كان لديهم     
وميكن اعتبار هذه   .  ارتكـزت عـلى أحكـام مماثلة شاع إدراجها يف معاهدات جتارية سابقة             ٢٠

وبالتايل أداة صاحلة   " القيم األخالقية العامة  "ألغراض تفسري مصطلح    " أعماالً حتضريية "املعـاهدات   
س حتليل هذه املعاهدات السابقة واألسلوب الذي جاءت به املصطلحات ذات           وعلى أسا . للتفسـري 

جمموعة السياسات اليت : " بأنالتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارةالصلة، قيل فيما خيص ا 
تشمل فيما يبدو، على األقل، العبودية،   ] اسـتثناء القـيم األخالقية العامة     ) [أ(٢٠تغطـيها املـادة     

 .)٥٢("، واخلمر، واملواد اإلباحية، والدين، والعمل اجلربي، والرفق باحليواناملخدراتحة، وواألسل

يف املعاهدات التجارية يتضمن تارخيياً سلسلة من التدابري " االستثناء األخالقي"وهذا يعين أن  
. ة يف حينها  املتنوعة القائمة على فرضيات قَيمية منتقاة ختص قضايا مهمة بالنسبة لكل جمتمع على حد             

وبعض هذه األمور، مثل التحرر من العبودية أو العمل اجلربي، أصبحنا نعتربه اليوم حقوقاً من حقوق               
وبالنسبة لألمور األخرى، مثل التعامل مع الكحول، فلكل جمتمع مساحة واسعة من احلرية             . اإلنسان

القيم األخالقية "لقول بأن مصطلح ويف ضوء هذه اخللفية، ميكن ا. لتحديد عتباته األخالقية هبذا الشأن
املعترف هبا يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تضم         (يشمل يف إطاره حقوق اإلنسان      " العامة

 ).عدداً كبرياً من األعضاء وتعكس القيم األساسية

ية ومـن املفيد أيضاً عند حتديد نطاق استثناء القيم األخالقية العامة ومعناها النظر إىل كيف               
فمصطلح القيم األخالقية العامة    . استخدام هذا االستثناء يف السوابق القانونية لواليات قضائية أخرى        

فاتفاقية .  ويف السوابق القانونية لالحتاد األورويب     )٥٣(يظهـر يف عدد من االتفاقات التجارية اإلقليمية       
لكن، على غرار   . د األورويب  فرض قيود كمية على التجارة داخل االحتا       ٢٨روما حتظر مبوجب املادة     

                                                                        

 .p. 361.املرجع نفسه، )٥٢(

يشري إىل أن اتفاق التجارة املتعلق بالعالقات االقتصادية : p. 366املـرجع نفسه،   )٥٣(
 يتضمن استثناء من أجل محاية القيم األخالقية العامة وهو          ١٩٨٣األوثق بني أستراليا ونيوزيلندا لسنة      

منطقة التجارة احلرة لرابطة أمم جنوب شرقي يعلن اتفاق و. ILM 945, 970 22من ) ب(١٨املادة 
 أنه ليس هناك أي شيء يف االتفاق مينع أحد األعضاء من اختاذ إجراء      ٩ يف املادة    ١٩٩٢ لسنة   آسـيا 

 اتفاقية التجارة احلرة ألمريكا الشمالية    كما أن   . من أجل محاية القيم األخالقية العامة     " يراه ضرورياً "
 باإلحالة إليها يف املادة     التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة     من ا ) أ(٢٠تضـمنت املادة    

2101 (1) 32 ILM . 
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 جبواز فرض قيود    ٣٠أحكـام االستثناءات العامة يف معاهدات منظمة التجارة العاملية، تقضي املادة            
 .على التجارة ألسباب معينة حمدودة، منها األخالق العامة والنظام العام ومحاية صحة الناس وحياهتم

إباحية، تساعدان على شرح تطبيق  وهـناك قضـيتان مهمتان، ختص كلتامها استرياد مواد           
، أُدين املدعى عليهم بالتحايل على حظر       )٥٤(هني ودارب ففي قضية   . احلكم املتعلق باألخالق العامة   

لكل دولة عضو، من    "ورأت حمكمة العدل األوروبية أن      . اسـترياد املواد اإلباحية إىل اململكة املتحدة      
م وعلى النحو الذي ختتاره مقتضيات األخالق العامة        حيث املبدأ، أن حتدد وفق معيارها اخلاص بالقي       

 اليت تقرر فيها حظر الدمى املطاطية األجنبية، أيضاً         ،)٥٥(كوجنيتولكن حدث يف قضية     ". يف إقليمها 
على أساس حظر املواد اإلباحية، ومل تكن هناك سوى قيود جزئية على بيع املواد اإلباحية حملياً، أن مت                 

فقد اعُترب احلظر قيداً غري عادل على الواردات األجنبية، نظراً لغياب .  احلكومةالتوصل إىل نتيجة تدين
وفسرت هذه السابقة القانونية على أهنا      . املربر لعدم فرض حظر تام على املواد اإلباحية احمللية املماثلة         

دامها هلذا  على أال يقتصر استخ   " معىن األخالق العامة داخل أقاليمها    "تسمح للدول األعضاء بتحديد     
االسـتثناء األخالقـي على فرض قيود على مستوردي املواد من اخلارج تفوق القيود املفروضة على                

 .)٥٦(املنتجني احملليني

يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     " القـيم األخالقية العامة   "كمـا يـرد مصـطلح        
ويورد كل منهما   . حلريات األساسية االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان وا      ويف   )٥٧(والسياسية

هذا املصطلح يف عدد من حقوق اإلنسان اليت يدرجها العهدان باعتبارها دوافع مشروعة للحكومات              
، قام أحد   هانديسايد ضد اململكة املتحدة   وبالتايل، ففي قضية    . لتقييد التمتع الكامل حبق من احلقوق     

يف اململكة املتحدة، برفع دعوى مبوجب املادة       ناشـري الكتب وكان مداناً بارتكاب انتهاك فاحش         
أمام احملكمة  ) حرية التعبري  ( االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        مـن  ١٠

                                                                        

)٥٤( Case 34/79, R v Henn and Darby [1979] ECR 3795, [1980] 1  
CMLR. 

)٥٥( Case 121/85, Conegate Ltd. v Commissioners of Customs and Excise 

[1986] ECR 1007, [1986] 1 CMLR 739. 

)٥٦( Paul Craig and Grainne De Burca, eds., EU Law: Text, Cases and 

Materials, 2nd ed. (OUP, 1998), p. 597. 

 .٢٢ و٢١ و١٩ و١٨ و١٤ و١٢انظر املواد  )٥٧(
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وقام دفاع حكومة اململكة املتحدة على أساس احلاجة إىل محاية األخالق           . األوروبية حلقوق اإلنسان  
يوجد تصور موحد للقيم األخالقية داخل الدول املتعاقدة وأن هناك          وقررت احملكمة بأنه ال     . العامـة 

أُعطي للدول ألن بإمكاهنا احلكم على األمور بطريقة أفضل مما تستطيعه حمكمة            " هامشـاً للـتقدير   "
 .)٥٨(دولية

وإذا تبنـت أفرقة اخلرباء مبنظمة التجارة العاملية هنجاً مماثالً لنهج احملكمة األوروبية حلقوق               
سان وحمكمة العدل األوروبية، فحينئذ سيكون التفسري الواسع للقيم األخالقية العامة مناسباً حيثما اإلن

تعقّب بإدراك مؤخر "كـان هناك أساس حقيقي لالستشهاد به، وينبغي تشجيع هذه األفرقة على أال             
 تقترح  )٦٠(فيلداسونبيد أن قضية    . )٥٩("على األفضليات األخالقية للحكومة اليت تتخذ تدابري معينة       

وضع حد لتطبيق القيم األخالقية العامة يف السياق األورويب على القيم األخالقية داخل الدولة، وهو               
مـا يـبني أن من املمكن أن تكون هناك تعقيدات عند حماولة استخدام احلجج املتعلقة باألخالق أو                  

 .)٦١(حبقوق اإلنسان خارج إقليم الدولة

 النظام العام

بتاريخ خاص  " النظام العام "طلحني اآلخرين قيد الدراسة حيظى مصطلح       عـلى عكس املص    
 .)٦٢(جداً، مما يساعد على حتديد معناه وتطبيقه

وقد كان ُيستخدم يف . ordre publicهو التعبري الفرنسي " النظام العام"فأصـل مفهـوم    
 أهنا تتعارض مع القـانون الفرنسـي كسـبب منطقي إلبطال العقود أو املعامالت اخلاصة اليت ُيرى           

                                                                        

)٥٨( Charnovitz, “The moral exception…”, p. 357. 

 .p. 361.املرجع نفسه، )٥٩(

)٦٠( Case 8/74, Procureur du Roi v Dassonville [1974] ECR 837, [1974] 

2 CMLR 436. 

)٦١( Charnovitz, “The moral exception…”, p. 358. 

يبدو أن هناك أدلة ال تكاد تذكر فيما كتب عن األعمال التحضريية متعلقة هبذا               )٦٢(
 WTO Analytical Index: Guide toفعلى سبيل املثال مل يذكر أي شيء عن معناه يف . املصـطلح 

WTO Law and Practice (WTO and Bernan Press, 2003). 
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 وهو اآلن .)٦٣("ُيرى أهنا تسيء إىل النظام العام    "األحكـام األساسية للقانون احمللي أو بعبارة أخرى         
مفهوم راسخ يف عدد من االختصاصات القانونية املدنية ويف قانون االحتاد األورويب، كما أنه موجود               

على أنه حييل إىل القيم     " النظام العام "ر  ويف هذه السياقات ُيفس   . )٦٤(يف كـثري من املعاهدات الدولية     
 .األساسية واجلوهرية للنظام القانوين احمللي، مبا يشمل القيم األخالقية واالقتصادية والسياسية

يظهر يف كثري من املعاهدات الدولية، فال يبدو أن مضمونه    " النظام العام "ورغم أن مصطلح     
وتتضمن معاهدة روما نصاً بشأن     . )٦٥(ذه املعاهدات الدقـيق أو نطاق تطبيقه قد ُحّدد يف أي من ه          

ويظهر . ، مما يوحي مبفهوم واسع جداً     "السياسة العامة "ُترجم إىل اإلنكليزية مبصطلح     " الـنظام العام  "
هـذا املصطلح أيضاً يف توجيه لالحتاد األورويب يسمح للدول بالتحلّل من التزاماهتا فيما خيص حرية                

بيد أن حمكمة العدل األوروبية     . )٦٦( الشركات والتنقل احلر للخدمات    تـنقل العمال، وحرية إنشاء    
السياسة "فقد فسرت احملكمة استثناء     . وضعت حدوداً لتفسري هذا املصطلح، عندما أثارته احلكومات       

على أنه يشمل ) خاصة عند احلديث عن حرية تنقل األشخاص (الوارد يف املعاهدة املذكورة     " العامـة 
وهذا يعكس متاماً ما جاء يف      . )٦٧("لي وخطري إلحدى املصاحل األساسية للمجتمع     هتديد فع "فقط أي   

ال ميكن االعتداد   : " اليت تقول  التفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات     من ا ) أ(١٤ للمادة   ٥احلاشـية   
 باالسـتثناء املـتعلق بالنظام العام إال عند وجود هتديد حقيقي خطري فعالً إلحدى املصاحل األساسية               

ولدى استخدام السوابق القانونية حملكمة العدل األوروبية كدليل ملعرفة كيفية تفسري هذه            ". للمجتمع
. احلاشية، ينبغي لنا أن نتذكر أن القضية ذات الصلة كانت ختص حق البلد يف ترحيل أحد األشخاص            

 اإلنسان ألحد حيث يتعلق األمر حبقوق" النظام العام"فقـد احتجت الدولة حبقها يف استخدام حكم       

                                                                        

)٦٣( McCrudden, loc. cit., p. 40; Timothy G. Ackermann, “Dis‘ordre’ly 

loopholes: TRIPS patent protection, GATT and the ECJ”, Texas International Law 

Journal, vol. 32 (1997), p. 489, p. 495. 

)٦٤( McCrudden, loc. cit., p. 40. 

 .املرجع نفسه )٦٥(

) السياسة العامة واألمن والصحة(طالع على املدى الكامل حلاالت عدم التقيد لال )٦٦(
 .Craig and De Burca, op. cit.، pp. 786 f. انظر٦٤/٢٢١املمكنة مبوجب التوجيه 

)٦٧( Case 30/77, R v Bouchereau [1977] ECR 1999, [1977] CMLR 800. 
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 األفـراد، وكـان هـناك ما يربر بوضوح تقييد احملكمة حلق الدولة يف استخدام احلكم املذكور يف                  
 .هذه القضية

، كما تفسره حمكمة العدل "النظام العام"فهـل َيحـدُّ مثل هذا القيد على استخدام حكم            
، من قابلية تطبيقه على     يف اخلدمات التفاق العام بشأن التجارة     األوروبية وتعكسه احلاشية الواردة يف ا     

قواعـد حقوق اإلنسان ومعايريها؟ فاألخذ بنهج يقيد التفسري يبدو معقوالً جداً، ذلك أن من شأن                
السياسة العامة أن يربر عدداً كبرياً من األعمال حبيث يهدد مجلة           /التفسري الواسع الستثناء النظام العام    

ومن جهة أخرى، يكون من الصعب على فريق خرباء         . )٦٨(دنظـام التجارة الدولية القائم على قواع      
مـنظمة الـتجارة العاملية القول بأن قاعدة من قواعد حقوق اإلنسان، ترد يف معاهدة دولية حلقوق                 
اإلنسـان تشارك فيها أطراف دولية كثرية، ال تشكل مصلحة أساسية للمجتمع وبأن أي هتديد هلذه                

وكما . مت القاعدة حلماية سكان الدولة اليت حتتج باالستثناء       القواعـد ال يكون خطرياً، إذا استخد      
النظام العام ليس قيمة يف حد ذاته، لكنه مذهب قانوين تعلو فيه القيم األساسية اليت ينبين      "قـيل، فإن    

ومبا أن حقوق اإلنسان متثل فعالً وبدقة       . )٦٩("علـيها النظام القانوين على أية قوانني معينة تتصل هبا         
القيم األساسية، فال ينبغي ألية قيود على استثناء النظام العام أن متس باستخدام االستثناء              مـثل هذه    

 .لالحتجاج حبقوق اإلنسان

 محاية حياة اإلنسان أو صحته

، مل  "محاية حياة اإلنسان أو صحته    " بشأن موضوع    األعمال التحضريية فيما خيص مصطلح     
ذا املصطلح، رغم العثور على أدلة تفيد بأن املتفاوضني يظهـر أي تفسري متفق عليه للنطاق الكامل هل        

التفاق العام من ا) ب(٢٠كانوا قلقني إزاء احتمال استخدام املصطلح، عند التذرع به بناء على املادة            
اللوائح "، كـأداة للتمييز ضد املنتجات األجنبية حبجة         بشـأن الـتعريفات اجلمركـية والـتجارة       

دلة توحي بأن نطاق هذا االستثناء يقتصر على التدابري الصحية،           لكن ليست هناك أ    .)٧٠("الصـحية 

                                                                        

)٦٨( McCrudden, loc. cit., p. 41. 

 .p. 40.املرجع نفسه، )٦٩(

)٧٠( Guide to GATT Law and Practice: Analytical Index, Volume 1, 

Updated 6th ed. (Geneva, WTO and Bernan Press, 1995), p. 565 اقتباس من سجل دورة ،
 .جنيف للجنة التحضريية ومؤمتر هفانا للجنة الثالثة معاً عند إثارهتما هلذا االنشغال
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ويوحي استخدام سابق ملصطلحات ذات صلة مباشرة يف مفاوضات بشأن معاهدات دولية، بوجود              
 .)٧١(اعتراف شائع مبعىن واسع يتضمن محاية حياة اإلنسان أو صحته يف حاالت أخرى متعددة

ذات الصلة، مثل السوابق اليت ورد ذكرها أعاله،        وفـيما خيص السوابق القانونية األخرى        
وتوضح ". محاية صحة الناس وحياهتم" مـن معاهدة روما أيضاً حكماً خبصوص         ٣٠تضـم املـادة     

 القانونية بأن حمكمة العدل األوروبية ُتخضع أية ادعاءات على هذا األساس لفحص دقيق               قالسـواب 
لكن عندما ترى احملكمة أنه ميكن      . )٧٢(تجني احملليني للتأكد من أن اهلدف احلقيقي ليس هو محاية املن        

مبدئياً قبول ادعاء الصحة العامة، مع وجود شك حول اآلثار الطبية الدقيقة، يكون لكل دولة عضو                
وبالتايل، يبدو أن احملكمة، على غرار      . )٧٣(احلق يف تقرير مدى احلماية اليت تعتربها ضرورية ملواطنيها        

يم األخالقية املذكور أعاله، تعطي قدراً كبرياً من احلرية للدولة لكي تستشهد            تعاملها مع استثناء الق   
 .هبذا التدبري عندما يكون لالدعاء أساس سليم قائم على مبادئ

استنتاجات بشأن قابلية تطبيق االستثناءات العامة على        -ثانياً 
 حجج حقوق اإلنسان يف منظمة التجارة العاملية

جد " حياة اإلنسان أو صحته   "و" النظام العام "و" األخالقية العامة القيم  "إن كـون تعريف      
واسـع، وكون هذه املصطلحات ما زالت حباجة إىل تعريف دقيق يف إطار السوابق القانونية ملنظمة                
الـتجارة العاملـية، وعدم إثارة حجج حقوق اإلنسان حىت اآلن لكي يتسىن إيضاح نطاقها يف هذا                 

غياب أي أدلة مباشرة ودامغة على استخدام هذه املصطلحات يف جمال           الصـدد، كلها أسباب تعلل      
 .حقوق اإلنسان

بـيد أن هـناك عدداً من احلجج القوية ميكن اإلدالء هبا لصاحل االستنتاج بأن االلتزامات                 
القيم "الدولية للدول األعضاء املتعلقة حبقوق اإلنسان إزاء سكاهنا ميكن أن تدخل يف نطاق استثناءات             

أوالً، فباالستناد إىل املعىن العادي هلذه      ". حياة اإلنسان أو صحته   "و" النظام العام "و" خالقية العامة األ
املصـطلحات ميكـن أن يدخل جمموع قواعد حقوق اإلنسان ومبادئها املدونة يف الصكوك القانونية          

" سان أو صحته  حياة اإلن "، يف حني أن مصطلح      "القيم األخالقية العامة  "الدولـية يف نطاق مصطلح      
                                                                        

)٧١( Steve Charnovitz, “Exploring the environmental exceptions in GATT 

article XX”, Journal of World Trade, vol. 25, No. 5 (1991), p. 37, pp. 41 f. 

)٧٢( Craig and De Burca, op. cit., p. 603. 

 .p.602.املرجع نفسه، )٧٣(
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ميكـن أيضاً أن حييل إىل حقوق معينة من حقوق اإلنسان، ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية                
 .مستوى معيشي الئقوالثقافية، مثل احلق يف الصحة واحلق يف 

ثانياً، تشجع السوابق القانونية ملنظمة التجارة العاملية على األخذ بنهج واسع مرن لتعريف              
ثناءات العامة، مما يساعد بدوره على تربير إدماج قواعد حقوق اإلنسان كاستثناءات            أحكـام االست  

، الذي مت تبنيه لتفسري القواعد      "النهج التطوري "وكأمر مهم، ينبغي أن يدعم      . مناسبة لقواعد التجارة  
واعد ، احلجج اليت تسعى إىل حتقيق االعتراف بالوضع العصري لقالسلحفاة/اجلمربيالبيئـية يف قضية     

 :حقوق اإلنسان ومعايريها مثل

 ؛"األخالق العامة"املسائل اليت ينبغي أن تكون من صميم  � 

 ؛"للنظام العام"والقيم اليت حيق للدول األعضاء إدماجها يف مفهومها  � 

 .والقواعد واملعايري اليت تشكل تعريف العناصر الالزمة حلياة اإلنسان أو صحته � 

التفسري ألحكام االستثناءات العامة من منظور حقوق اإلنسان دعماً وميكن أن جيد مثل هذا    
يف السوابق القانونية األوروبية املتعلقة باملوضوع، اليت متنح احلكومات حرية حتديد التدابري الالئقة اليت              

وهذا هو  . ينـبغي اختاذهـا، عندما تكون هناك دوافع حقيقية لالستشهاد حبكم االستثناء ذي الصلة             
 الذي تبنته أيضاً هيئة تسوية املنازعات مبنظمة التجارة العاملية فيما خيص احلجج املتعلقة حبماية               النهج

 ، وميكن األخذ بنهج مماثل فيما خيص حجج         )٧٤()ب(٢٠حـياة اإلنسـان أو صحته مبوجب املادة         
ي ومن شأن أي هنج كهذا خبصوص حقوق اإلنسان أن يعط . حقوق اإلنسان مبوجب أحكام االستثناء    

ومن شأنه أيضاً أن يؤكد اإلجراء      . )٧٥(تعريفاً أكثر حتديداً للمصطلحات اليت تعد حالياً غامضة نسبياً        
املـتخذ استناداً إىل القواعد املتفق عليها دولياً، ويف الوقت نفسه منع ذلك النوع من احلمائية املقّنعة                 

 .)٧٦(ة وما متثلهالذي ميكن أن يظهر يف غياب تعريف متفق عليه للمصطلحات املستخدم

                                                                        

 .EC – Asbestos, para. 178, quoting EC – Hormones, para. 194انظر  )٧٤(

)٧٥( Charnovitz, “The Moral Exception…”, p. 373. 

إن التفسـري األوسع املمكن يف الواقع ملصطلحات القيم األخالقية العامة والنظام             )٧٦(
 العـام وحياة اإلنسان أو صحته سيؤدي إىل حالة ال تقبل حيث ميكن فيها للدول األعضاء يف منظمة            

 ذلك، مستخدمة املربر  الـتجارة العاملية التحلّل من قواعد التجارة الدولية كلما كانت لديها رغبة يف            
 ;Charnovitz, “The moral exception…”, p. 373. الظاهـري املـتعلق بقواعد حقوق اإلنسان ومعايريها  

Cleveland, o. p. cit., p. 239; McCrudden, loc. cit p. 41; Ackerman, loc. cit., p. 491. 



-26- 

وللنظر يف الصورة األوسع، فإذا قبلت أفرقة تسوية املنازعات التابعة ملنظمة التجارة العاملية              
بأنه ينبغي أن تدخل قواعد حقوق اإلنسان ومعايريها املعترف هبا دولياً يف نطاق أحكام االستثناءات               

 :العامة، فإن هذا سوف

القانونية الدولية دون خلق تضارب بني      ميكّـن الـدول مـن التقيد مبسؤولياهتا          •
االلـتزامات املنبـثقة عـن معاهدات منظمة التجارة العاملية ومعاهدات حقوق            

 .اإلنسان

املؤسسات الدميقراطية واحملاكم   (ويظهـر االحـترام الالئق إزاء اهليئات الوطنية          •
الدولية اليت تتخذ قرارات شرعية لتحقيق التوازن بني خمتلف التزاماهتا          ) وغريهـا 
 .)٧٧(والوطنية

ويفـيد، من منظور قانون التجارة، يف تبديد بعض التصورات السلبية عن حترير              •
ويبني إىل أي حد تتضمن اتفاقات منظمة التجارة العاملية آلية لضمان أال            . التجارة

تكون هلا عواقب وخيمة على الضعفاء والفقراء واحملرومني، وأال يكون من السهل            
د بالالئمـة على قواعد منظمة التجارة العاملية حبجة التسبب يف           أن يلقـي الـنقا    

 .انتهاكات حلقوق اإلنسان

أسئلة منهجية بشأن تفسري أحكام االستثناءات العامة من         -ثالثاً 
 منظور حقوق اإلنسان وُنهج للتعامل مع هذه األحكام

النظام "و" عامةالقيم األخالقية ال  "رغم أن إدماج حقوق اإلنسان ضمن تفسري مصطلحات          
أمر ممكن مبدئياً، تظل هناك يف املمارسة العملية أسئلة تتعلق مبا إذا            " حياة اإلنسان أو صحته   "و" العام

وسيحلل باقي هذا . كانـت حقـوق اإلنسان ستحظى بالوزن الالئق هبا عند إثارهتا على هذا النحو       
ناءات العامة من منظور حقوق     الفـرع باختصـار بعض األسئلة املنهجية بشأن تفسري أحكام االستث          

 . اإلنسان ويقترح سبالً لتقليص هذه األسئلة أو التغلب عليها

وختص إحدى املسائل مدى اعتبار أفرقة اخلرباء وهيئة الطعن لدى منظمة التجارة العاملية أن               
حياة "أو  " النظام العام "أو  " القيم األخالقية العامة  "حلماية  " ضروري"إجـراًء خاصاً حبقوق اإلنسان      

وقـد خلص التحليل الوارد يف الفرع السابق إىل أن باإلمكان تفسري هذه             ". اإلنسـان أو صـحته    

                                                                        

)٧٧( Petersmann, op. cit., p. 258. 
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بيد أنه جيب وضع هذا التحليل يف سياق       . املصطلحات الثالثة باعتبارها تتضمن بعض حقوق اإلنسان      
. ، وتطبيقها لتجارةالتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية وا      من ا  ٢٠املنهجـية العامة لتفسري املادة      

وتوفـر السـوابق القانونية ملنظمة التجارة العاملية بشأن هذه املادة منهجية لتفسري أحكام االستثناء               
 .وتطبيقها يف كل اتفاقات منظمة التجارة العاملية ذات الصلة

، وتطبيقها التفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة     من ا  ٢٠ويشـمل تفسري املادة      
، ٢٠أوالً، جيب أن يستجيب اإلجراء املطعون عليه ملعايري أحد استثناءات املادة            . )٧٨(اراً مزدوجاً اختب

ويف سياق هذا املنشور، يتطلب هذا األمر أن يهم اإلجراء املطعون عليه ). ز(إىل ) أ(الفقـرات مـن    
حياة "و" ام العام النظ"و" القيم األخالقية العامة  "مثل  (مصـلحة معيـنة حمددة يف الفقرة ذات الصلة          

وكذا حبث ما إذا كان هناك ارتباط كاٍف بينه وبني تلك املصلحة حبسم مسألة              ") اإلنسان أو صحته  
ثانياً، جيب أن يتفق اإلجراء مع متطلبات احلكم االستهاليل         . اختاذ هذا اإلجراء حلمايتها   " ضـرورة "

 .ستثناءات العامة ألغراض محائية، الذي يوفر باألساس وسيلة للتأكد من عدم استخدام اال٢٠للمادة 

ويـثري املطلب، الوارد يف املرحلة األوىل من االختبار، ومضمونه أنه جيب أن يكون اإلجراء     
حياة اإلنسان أو   "و" النظام العام "و" القيم األخالقية العامة  "حلماية  " ضرورياً"املتعلق حبقوق اإلنسان    

 رأت هيئة الطعن بأن معيار الضرورة هو معيار         وقد". ضروري"، سؤاالً عن تفسري ما هو       "صـحته 
وجيـوز ألحد أفرقة اخلرباء حبث طبيعة أهداف إجراء اختذه أحد أعضاء منظمة التجارة              . موضـوعي 

العاملية كما يراها العضو، وفعالية النهج التنظيمي الذي اعتمده العضو، لكن الفريق ال يتقيد بالضرورة 
 .)٧٩(نية املعيار ومدى تفعيلههبذا، وميكنه أيضاً أن يسترشد بب

عملية "ومن أجل حسم مسألة ضرورة اإلجراء، ينبغي لفريق اخلرباء أن يقيم اإلجراء باتباع               
وتبدأ هذه العملية بتقييم األمهية النسبية للمصاحل       . )٨٠("لقـياس سلسـلة من العوامل واملوازنة بينها       

                                                                        

)٧٨( Feddersen, loc. cit, pp. 91 f. 

)٧٩( United States – Gambling and betting services, Report of the 

Appellate Body, para. 304. 

)٨٠( Korea – Measures affecting the import of fresh, chilled and frozen 

beef, Report of the Appellate Body, 11 December 2000, (WT/DS161/AB/R; 

WT/DS169/AB/R), para. 164 cited in United States – Gambling and betting services, 

Report of the Appellate Body, para. 305. 
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ويف أغلب  ". قياسها واملوازنة بينها  "اليت ينبغي   املعنية، وينبغي أن تتجه بعد ذلك إىل العوامل األخرى          
مسامهة اإلجراء يف حتقيق األهداف اليت يسعى إليها واألثر : احلاالت، يكون هناك عامالن مناسبني مها     

مث ينبغي لفريق اخلرباء مقارنة اإلجراء املطعون عليه مع بدائل          . التقيـيدي لإلجراء يف التجارة الدولية     
 .يف نتائج هذه املقارنة على ضوء أمهية املصاحل املعنيةأخرى ممكنة، والنظر 

ومما يكتسي أمهية هو أن على الطرف املدعى عليه يف املنازعة، أي الطرف الذي يستشهد                 
القيم األخالقية "حلماية  " ضروري"ظاهر الوجاهة على أن إجراءه      دليل  باالستثناءات العامة، أن يديل ب    

، وعلى الطرف املذكور أن     )٨١(، يف هذا السياق   "ة اإلنسان أو صحته   حيا"و" النظام العام "و" العامـة 
مصلحة السياسة " يساهم يف"وما " حتمي من أجل"يـبني أن اإلجـراء يقع يف موضع ما بني ما هو             

ولتقرير ذلك، من املفروض أن يكون اإلجراء أقرب كثرياً إىل األمر           . العامـة اليت يسعى إىل حتقيقها     
مصلحة السياسة العامة " ما يساهم يف"منه إىل األمر الثاين، أي " ي من أجل مـا هو حتم   "األول، أي   

 .)٨٢(اليت يسعى إىل حتقيقها

ومـن العوامل اجلوهرية يف عملية اختاذ القرار أنه كلما كانت القيم املعنية أكثر حيوية أو                 
يق اهلدف السياسي   اإلجراءات املتخذة لتحق  " ضرورة"أمهية، كان من األسهل هليئة الطعن أن تقبل ب            

والدول اليت تطرح حججاً تقوم على أحكام حقوق اإلنسان الواردة يف معاهدات دولية،             . )٨٣(احملدد
مستشهدة باستثناء عام، يكون موقفها مقبوالً إذا قالت إن القيم األساسية للمجتمع تتعرض للخطر،              

ما "أي صيغة أقرب إىل     ( أقل إرهاقاً    وبأنه ينبغي لفريق الفصل يف املنازعة تبين صيغة الختبار الضرورة         
 .)٨٤()اإلجراء" حتمية"هدف السياسة العامة منها إىل إبراز " يساهم يف

بـيد أن عملية اختاذ القرار املذكورة أعاله ما زالت متثل آلية جد خمتلفة لتقدير أمهية حجج         
ى التعامل مع قضايا    حقـوق اإلنسـان إذا قورنت هذه اآللية مع ما جيري يف منتدى قانوين اعتاد عل               

حقـوق اإلنسان، حيث ميكن، مثالً، إعداد تقييم يوضح ما إذا كان اإلجراء املتخذ متناسباً أم ال مع                 
واملسألة األساسية هنا هي أنه باستخدام أحد أحكام اتفاقات منظمة التجارة           . املشـكلة املطـروحة   

                                                                        

)٨١( Ibid., paras. 306, 307 and 309. 

)٨٢( See Korea – Beef, para. 161. 

)٨٣( Ibid., para. 162. 

)٨٤( Howse, “Back to court…?”, p. 1371. 
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 ذه احلجج للنظام القانوين للمنظم    العاملـية مـنطلقاً إلثارة حجج حقوق اإلنسان، ُتخضع البلدان ه          
 وال مـناص مـن أن خيـتلف هـذا النظام يف بعض جوانبه عن أنظمة احملاكم فيما يتعلق بنموذج                   

 .حقوق اإلنسان

ومثـة مسألة أخرى تتعلق مبركز أحكام االستثناء يف البنية الكاملة التفاقات منظمة التجارة               
حقوق اإلنسان داخل املنظمة ويف اإلطار األوسع       العاملـية وكـيف ميكن هلذا أن يؤثر يف مناقشات           

فال ينظر يف مسألة االستثناءات العامة يف أي تسوية من تسويات املنازعات إال بعد حسم        . لقوانيـنها 
ويفهم من االستثناءات املنصوص    . مسـألة حدوث أو عدم حدوث انتهاك ألحكام املنظمة األخرى         

وبالتايل، فالدولة  .  ال تتماشى مع اتفاق املنظمة ذي الصلة       عليها أهنا تسمح للدول بفرض قيود جتارية      
وهكذا ميكن أن تكون قواعد     . اليت تتذرع حبقوق اإلنسان تكون دائماً حباجة إىل الدفاع عن موقفها          

وميكن أن يتعارض هذا مع اهلدف األوسع . حقوق اإلنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً جداً بالقيود التجارية
سان املتعلقة بالتجارة والتنمية، اليت تعترب إعمال حقوق اإلنسان واحداً من أهداف            لـُنهج حقوق اإلن   

اإلثبات يقع على الدولة اليت تتذرع باالستثناء العام إظهاراً         عبء  ويعين هذا أيضاً أن     . قواعد التجارة 
ستثناءات؟ أي هل اإلجراء يهدف فعالً إىل حتقيق سياسة تضمنتها اال         (لتقيدها بعناصر حكم االستثناء     
 .)٨٥()وهل هو ضروري؟ وما إىل ذلك

وعند إثارة حجج حقوق اإلنسان داخل منتدى للتجارة، ال ميكن أبداً استبعاد شواغل من               
قبـيل ما أثري أعاله، لكن ميكن هتدئتها، بدرجة ما، عن طريق التأكد من أن حجج حقوق اإلنسان                  

ليات اهلامة اليت تساعد على ضمان تفسري قواعد    ومن اآل . تلقى معاملة مناسبة يف إطار عملية التحكيم      
ومعـايري حقوق اإلنسان تفسرياً متساوقاً أن يستعني فريق تسوية املنازعات أو هيئة الطعن باخلربات               
املناسـبة يف جمـال حقوق اإلنسان، لدى اختاذ أي قرار تثار يف شأنه قضايا حقوق اإلنسان مبوجب                  

 .)٨٦(أحكام االستثناءات العامة

كـن االسـتعانة خبرباء مرموقني يف جمال حقوق اإلنسان لتقدمي أدلة حول ما إذا كانت         ومي 
الدولة املعنية قد واجهت أم ال مشكلة حقيقية تتعلق حبقوق اإلنسان وما إذا كانت اإلجراءات املتخذة 

                                                                        

)٨٥( See McCrudden, loc. cit., p. 44. 

 Position Paper – The االحتاد الدويل حلقوق اإلنسانعلى سبيل املثال، وثيقة  )٨٦(

; 43. , p.cit. McCrudden, loc:  at1999, November WTO and Human Rights

558. , p.cit. htm; Cleveland, op.idhf-wto/rapports/org.fidh.www. 
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عة قضايا وحيل هذا بالتأكيد بعض املشاكل االستداللية املتعلقة بتفسري طبي        . قـد تناولت تلك املشكلة    
، مثالً استشار    السجائر -تايلند  ففي قضية   . وهلذا النهج بعض السوابق   . حقـوق اإلنسان املطروحة   

الفـريق املختص منظمة الصحة العاملية ملعرفة رأي اخلرباء يف موضوع أضرار التدخني، وملعرفة ما إذا                
وعلى غرار . )٨٧(حي املطروحكـان حظر تايلند استرياد السجائر األجنبية مناسباً ملعاجلة املشكل الص   

ذلك، فعندما تثار مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان، ميكن ألفرقة اخلرباء املعنية باملنازعات، بطبيعة احلال،              
أن تسـعى إىل احلصول على األدلة باستشارة خرباء هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، ذلك أن أفرقة       

 ما إذا كان هناك أساس حقيقي أم ال لالحتجاج حبق من            اخلرباء ال تتوافر لديها الدراية املباشرة ملعرفة      
 .حقوق اإلنسان

وبطبـيعة احلال، قد ال يكون عرض اخلربة واألدلة املتعلقة حبقوق اإلنسان، حبد ذاته، كافياً            
، واملبادئ  "استثناءات"حقوق اإلنسان بوصفها    (حلسـم اختالفات املنهج القانوين املشار إليها أعاله         

بيد أن مثل هذه اخلربة قد يساعد فريق اخلرباء أو هيئة الطعن يف . )٨٨()ختلفة، وما إىل ذلكالقانونية امل
تقريـر ما إذا كان ميكن أم ال، اعتبار إجراء ما يف الواقع إجراًء يتعلق أصالً حبقوق اإلنسان واعتباره                   

 .لتحقيق اهلدف احملدد" ضرورياً"أيضاً إجراًء 

بقدرة أفرقة اخلرباء املنظمة أو هيئة الطعن هبا على تقدمي ومثـة نقطة أخرى ذات صلة تتعلق    
ولئن كان أعضاء املنظمة قد فوضوا أفرقة اخلرباء        . )٨٩(تفسـريات لقواعـد ومعايري حقوق اإلنسان      

تفسري خمتلف اتفاقات املنظمة، قد يكون هناك يف بعض األوقات خط رفيع بني االعتراف بإجراء ما                
ره يدخل يف نطاق استثناء عام وبني تفسري مضمون أو مدى اتساع قاعدة  يتعلق حبقوق اإلنسان باعتبا   

                                                                        

، حيث يظهر يف أماكن شىت أن Thailand – Cigarettes, paras. 72–81نظر  )٨٧(
أدلـة منظمة الصحة العاملية هي اليت قادت فريق اخلرباء إىل استنتاج أن التدبري الذي اختذته تايلند يقع     

 ).ب(٢٠خارج نطاق املادة 

 القواعد القانونية ال ميكن أن خيتفي متاماً بعرض         إن التوتر املؤسسي بني جمموعيت     )٨٨(
فهذه ليست جمرد مسألة استدعاء خبري، بنفس الشكل الذي ُيستدعي به           . أدلة خرباء حقوق اإلنسان   

فاملشكلة معقدة بسبب كون حقوق اإلنسان املعنية       . طبيـب مرموق لإلدالء بشهادة يف مسألة طبية       
صة هبا ختتلف عن نظم وقواعد قضاة قانون التجارة بشأن          حتظـى بـنظام قانوين وقواعد قانونية خا       

 .مسألة عدم التمييز مثالً

)٨٩( Marceau, loc. cit., section 2 (B)(1), p. 777. 
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وينبغي للمنهجية املعروضة أعاله أن تكفل عدم وضع أفرقة خرباء          . مـا مـن قواعد حقوق اإلنسان      
فاحملاكم تستعني خبرباء حقوق اإلنسان ملوافاهتا باألدلة       . املـنازعات وهيئة الطعن يف مثل هذا املوقف       

يم ما إذا كان هناك أساس حقيقي أم ال لإلجراء التجاري املتخذ، وبعدها ُيطلب إىل أفرقة             الالزمة لتقي 
). باستخدام التفسري األوسع للكلمة   " (ضرورياً"اخلرباء أن حتكم فحسب عما إذا كان ذلك اإلجراء          

وعـند اختـاذ احملكمـني قرارهم، ينبغي أن يسمحوا هبامش واسع الستنسابات هيئات صنع القرار                
وبالتايل ال ينبغي هليئات تسوية املنازعات نفسها، يف أي مرحلة، أن تبحث أو حتدد طبيعة               . لوطنـية ا

 .االلتزامات اجلوهرية املتعلقة حبقوق اإلنسان املنبثقة عن قواعد حقوق اإلنسان ومعايريها الدولية

كمـا قـد تظهر بعض املشاكل خبصوص السبل اليت تستخدم هبا الدول إجراءات حقوق                
اإلنسـان يف سياق التجارة وخبصوص ما إذا كان أي من أفرقة اخلرباء أو هيئة الطعن مبنظمة التجارة                  

ويوضح مثاالن عامان بعض    . العاملـية ميكـن أن تطـبق أحكام االستثناءات العامة يف كل احلاالت            
يداً للتجارة  فمن جهة، ميكن أن تستخدم الدولة إجراًء ُيعد مق        . التعقـيدات ذات الصلة هبذه املناقشة     

 -مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية كوسيلة للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان اجتاه سكاهنا              
عـلى سبيل املثال، من أجل تعزيز التمييز اإلجيايب لصاحل السلع واخلدمات اليت ينتجها احملرومون من                

ستخدم إجراءات حقوق اإلنسان لتشجيع     ومن جهة أخرى، ميكن للدولة أن ت      . األفراد أو اجلماعات  
 نظام  الـدول األخـرى عـلى تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، كشرط للمعاملة التفضيلية مبوجب             

فهذا االستخدام األخري حلقوق اإلنسان يف جمال التجارة، كما جاء يف           .  مـثالً  األفضـليات املعمـم   
ييز بني الشروط املفروضة من أجل وبوجه خاص، قد يصعب التم . )٩٠(املقدمـة، يـثري قضايا معقدة     

 فهذه األخرية   -األهداف األصلية حلقوق اإلنسان والشروط األخرى املستخدمة للتستر على احلمائية           

                                                                        

 :لالطـالع عـلى عـدد من اآلراء خبصوص هذا املوضوع، انظر املراجع التالية     )٩٠(
R. Howse and M. Mutua, Protecting Human Rights in a Global Economy: Challenges 

for the World Trade Organization (2000), at 
oRightsGlob-html; http://www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globaliation/wt

Cleveland, op. cit., pp. 245 f.; Vazquez, Carlos Manuel, “Trade sanctions and human 

rights-past, present, and future”, Journal of International Economic Law, vol. 6, No. 

4, pp. 797–839, pp. 803 f., 817; Marceau, loc. cit., pp. 805 ff.; Petersmann, op. cit.,  
p. 258. 
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ومن املمكن أن ُيترك اجملال بصورة      . )٩١(ال حتقـق أهداف التجارة وال حتقق أهداف حقوق اإلنسان         
لعامة حلماية حقوق اإلنسان املتصلة بالتجارة،    أوسـع أمام الدول لالستفادة من أحكام االستثناءات ا        

 .)٩٢(وذلك  يف الداخل أكثر منه يف اخلارج

وأخرياً، فكما ذُكر سابقاً، ليست محاية حقوق اإلنسان من خالل أحكام االستثناء الواردة              
 يف اتفاقـات التجارة، بالضرورة، السبيل الوحيد للتوفيق بني قواعد ومعايري حقوق اإلنسان من جهة              

وينبغي، بوجه خاص، النظر إىل أي هنج يتعلق حبقوق اإلنسان بشأن     . وقواعد التجارة من جهة أخرى    
إصـالح التجارة، يعزز حقوق اإلنسان يف عملية التفاوض بشأن قواعد التجارة وتطبيقها، مثالً، من               

متع حبقوق اإلنسان،   خالل تقييم اآلثار احلقيقية واحملتملة اليت ميكن أن يرتبها إصالح التجارة على الت            
ومع ذلك، فاستخدام أحكام    . كوسيلة مفضلة لكفالة التوصل إىل نتائج تتماشى مع حقوق اإلنسان         
 .االستثناءات العامة ميكن، اعتباره أداة أخرى حلماية حقوق اإلنسان

- - - - - 

                                                                        

)٩١(  Feddersen, loc. cit., p. 104 and see Third World Intellectuals and 

NGOs' Statement Against Linkages presented at the Seattle Ministerial Conference - 

http://www.cuts-international.org/Twin-sal.htm (accessed 2 August 2005). 

وميكن إجراء مثل هذا التمييز باالستناد إىل خمتلف        .  أعاله ٣٠انظر احلاشية رقم     )٩٢(
تقارير املفوض السامي اليت تبحث قضايا التجارة وحقوق اإلنسان، واليت ركزت على ضمان احتفاظ         

 .الدول بالقدرة على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف أقاليمها


