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  مقدمة  -أوالً   
، الذي طلب فيه اجمللس     ١٢/٢٢قوق اإلنسان   ُيقدَّم هذا التقرير عمالً بقرار جملس ح        -١

إىل األمني العام أن يقدم إليه، يف دورته اخلامسة عشرة، تقريراً حتليلياً عـن تـأثري التـدابري                  
  .القسرية املتخذة من جانب واحد على التمتع حبقوق اإلنسان

اء ، أرسل األمني العام مذكرة إىل الدول األعـض        ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين  ٨ويف    -٢
وتلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان،      . طالباً إليها موافاته مبا لديها من آراء ومعلومات       

، الردود امللخصة أدناه مـن حكومـات االحتـاد الروسـي            ٢٠١٠مارس  /آذار ١٢حىت  
واألرجنتني وبوركينا فاسو وبـيالروس وجامايكـا وسـلوفاكيا وصـربيا وغواتيمـاال             

اً الردان املقدمان من حكوميت اجلزائر وقطر إىل جملس حقـوق           ويرد أدناه أيض  . وكوستاريكا
اإلنسان يف دورته الثانية عشرة خبصوص البند ذاته واللذان مل يتم إدراجهما يف حينه بـسبب            

  . وميكن احلصول على النص الكامل للردود من األمانة. التأخري يف تقدميهما

  ردود احلكومات  -ثانياً   

  اجلزائر    
 ]رنسيةبالف: األصل[

  ]٢٠٠٩يوليه /متوز ٣[
أفادت حكومة اجلزائر بأن التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد تتعارض مـع               -٣

القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وميثاق األمم املتحدة واملعايري واملبادئ اليت حتكـم             
نب واحد يـشكل    كما ذكرت أن اختاذ تدابري قسرية من جا       . العالقات السلمية بني الدول   

انتهاكاً حلقوق اإلنسان، ال سيما احلق يف حياة كرمية واحلق يف التنمية، وانتـهاكاً لـسيادة                
  .الدول األخرى

وشددت احلكومة على أن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعوب، اليت            -٤
 القسرية املتخذة من    يكفلها العهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنسان، ُتنتهك بسبب التدابري        
كما أشارت إىل أن    . جانب واحد وما هلا من آثار سلبية على الرفاه والتنمية والتعاون الدويل           

التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد تضع عقبات أمام العالقات التجارية احلـرة بـني               
ن كما أُكِّـد    الدول ذات السيادة وتعوق، نتيجة لذلك، التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسا          

  . ١٩٩٣جمدداً يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقود يف فيينا يف عام 
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وأكدت احلكومة أن اجلزائر حتترم مبادئ القانون الدويل وتؤيد ميثاق األمم املتحدة              -٥
       واإلعالنات والقرارات ذات الصلة اليت تتخذها األمم املتحدة، ال سـيما قـرارات جملـس              

وأشارت . إلنسان املتعلقة حبقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد         حقوق ا 
      أيضاً، فيما يتعلق بالسيادة واملساواة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للـدول األخـرى،              
   إىل أن حق مجيع الشعوب يف تقرير مصريها وقيامها، مبحض إرادهتـا، باختيـار نظامهـا                

قتصادي والثقايف يشكالن املبدأين األساسيني اللذين تقوم عليهمـا الـسياسة           السياسي واال 
  .اخلارجية للجزائر

واعتربت احلكومة أن التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد ال تساعد على قيام               -٦
عالقات دولية سليمة وودية وحترم الشعوب من حقها يف التنمية وهـو حـق غـري قابـل                  

. وانني الوطنية خارج احلدود اإلقليمية يعرقل السلم واألمن الـدوليني         وتطبيق الق . للتصرف
وطلبت احلكومة أيضاً إىل األمني العام أن يويل تنفيذ قرارات جملس حقوق اإلنـسان هبـذا                
الشأن اهتماماً خاصاً يف ضوء الطابع العاملي وغري القابل للتجزئة واملترابط واملتشابك الـذي              

  .ا فيها احلق يف التنميةتكتسيه حقوق اإلنسان، مب

  األرجنتني    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢١[
 ١٢/٢٢ أشارت حكومة األرجنتني، فيما يتصل بدعم قرار جملس حقوق اإلنـسان            -٧

وأفادت احلكومة بـأن    . ١٩٩٧ الصادر يف عام     ٢٤٨٧١ مبوجب قانوهنا احمللي، إىل القانون    
     التشريعات األجنبية اليت تتوخى، بصفة مباشرة أو غري مباشرة، تقييـد          ذلك القانون يعترب أن     

أو السلع أو األشخاص حبريـة، مبـا يعـود      األموال  أو عرقلة التجارة احلرة أو تنقل رؤوس        
      بالضرر على بلد حمدد أو جمموعة من البلدان، ال ينطبق أو يكون له أي آثـار قانونيـة يف                    

  .إقليم األرجنتني
 من القانون املـذكور آنفـاً تـنص علـى أن            ١ذلك أبرزت احلكومة أن املادة      ك  -٨

التشريعات األجنبية الرامية إىل إحداث آثار قانونية خارج اإلقليم من خالل فرض حـصار              
اقتصادي أو قيود على االستثمار يف بلد حمدد، بغية إحداث تغيري يف حكومة البلد أو تقويض                

  .بق وال يكون هلا تأثري قانوين على اإلطالق هي األخرىحقه يف تقرير مصريه، ال تنط
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  بيالروس    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٠مارس /آذار ١[
أفادت احلكومة بأن بيالروس رفضت على الدوام ممارسة التدابري القسرية املتخذة من   -٩

ب جانب واحد معتربة أهنا أداة إكراه سياسي للدول ذات السيادة تعـوق إعمـال الـشعو               
  .حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

والحظت احلكومة أن التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد تتعارض مع القانون              -١٠
  .الدويل وميثاق األمم املتحدة ومع القواعد واملبادئ اليت تنظم العالقات السلمية بني الدول

 فعالة لرصد اسـتخدام التـدابري       وأشارت احلكومة إىل ضرورة النظر يف إنشاء آلية         -١١
       القسرية املتخذة من جانب واحد، مبا يف ذلك تأثريها الـسليب وعواقبـها الوخيمـة علـى          

وميكن إنشاء آليات رصد من هذا القبيل يف إطار جملس حقـوق اإلنـسان أو    . الدولة املعنية 
  .هيئات املعاهدات

  بوركينا فاسو    
 ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٠رس ما/آذار ٢٤[
أبرزت حكومة بوركينا فاسو أن القرارات اليت اعتمدها هبذا الشأن كل من اجلمعية               -١٢

العامة وجملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان ومؤمترات األمم املتحـدة املعقـودة يف              
التسعينات واستعراضاهتا مخاسية السنوات مل حتل دون استمرار اعتمـاد التـدابري القـسرية             

     من جانب واحد وتنفيذها وإنفاذها بأساليب منها احلرب والقوة العسكرية، بكـل             املتخذة
ذلك من تبعات سلبية على األنشطة االجتماعية اإلنسانية والتنمية االقتـصادية           يؤدي إليه   ما  

  .واالجتماعية يف البلدان النامية
وانني الـيت   ويف ذلك السياق، أكدت حكومة بوركينا فاسو دعمها للقرارات والق           -١٣

 ٦/٧ وقرار جملس حقوق اإلنسان      ٦١/١٧٠حتظر تلك التدابري، ال سيما قرار اجلمعية العامة         
والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة الرابع عشر لرؤساء دول أو حكومات حركة عـدم االحنيـاز               

         /حزيـران املعقود يف هافانا وتوصيات املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املعقـود يف فيينـا يف               
  . الصادر عن جملس حقوق اإلنسان واألحدث عهدا١٢/٢٢ً، إضافة إىل القرار ١٩٩٣يونيه 
وأكدت احلكومة أن بوركينا فاسو قد انضمت إىل معظم االتفاقات املربمة برعايـة               -١٤
ورأت أن املنظمات الدولية هي اإلطار املناسب لبناء ثقافـة          ألمم املتحدة واالحتاد األفريقي     ا

ورأت احلكومة أن اآلليات الـيت      . م وتروجيها من خالل تعبري سام عن التضامن الدويل        السل
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أنشأهتا بعض املنظمات، مبا فيها جملس أمن األمم املتحدة واالحتاد األفريقي، ليس الـسلطات         
ي تعتمده من جهة وبناء عليه، فإن أي تدبري قسر. الوحيدة اليت ميكن أن تبت يف هذه املسائل    

واحدة دولة ضد دولة أخرى، أياً كان الغرض منه، تدبري خمالف للقانون الـدويل وينبغـي                
وأفادت حكومة بوركينا فاسو بأن علـى الـدول إذاً أن تتقيـد             . حظره على هذا األساس   

وهلذا السبب، شاركت بوركينا    . بالقواعد واملبادئ اليت تنظم تسوية املنازعات بطرق سلمية       
  .و بنشاط يف تسوية املنازعات يف أفريقيا، ال سيما يف توغو وغينيا وكوت ديفوارفاس

  كوستاريكا    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٠مارس /آذار ٩[
أشارت احلكومة إىل أن كوستاريكا، بوصفها دولة عضواً يف منظمة التجارة العاملية،              -١٥

فض التدابري االقتصادية القسرية من جانب      حتترم املبادئ اليت حتكم هذه املنظمة، مبا يف ذلك ر         
وأشارت احلكومة كذلك إىل أن كوستاريكا، بوصفها دولة عـضواً يف           . واحد، وتلتزم هبا  

األمم املتحدة، حتترم القانون الدويل وتؤيد حرية التجارة الدولية وال توافق على تقييد هـذه               
  .ة أو منظمة التجارة العامليةاحلرية إال وفقاً للقانون الدويل ويف إطار األمم املتحد

  غواتيماال    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٠مارس /آذار ١٠[
، ومل  ١٢/٢٢أفادت حكومة غواتيماال بأهنا امتثلت لقرار جملس حقوق اإلنـسان             -١٦

تعتمد بالتايل تدابري قسرية من جانب واحد تتعارض مع القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان               
  .مبادئ دولة تعمل على تعزيز دميقراطياهتا واحترامها حقوق اإلنسانوميثاق األمم املتحدة و

  جامايكا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٠مارس /آذار ١٠[

هنا ال تزال تعترض على اعتماد تدابري قسرية من جانـب           بأحكومة جامايكا   أفادت    -١٧
سان وغري ذلك مـن     تعوق إعمال احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلن        ألهنا  واحد  

وقالت إن تلك التدابري ال تتنـاىف ومبـادئ   . الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان إعماالً كامالً   
القانون الدويل فحسب، وإمنا تتعارض أيضاً مع املساواة السيادية بني الدول وعدم التـدخل              

  .يف شؤوهنا الداخلية والتعايش السلمي فيما بينها
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       حلكومة أهنا مل تعتمد أي قانون أو تشريعات أو تـدابري          أكدت ا ويف هذا السياق،      -١٨
         أو تتخذ أي إجراءات أخرى من شأهنا خرق سـيادة دولـة مـا أو املـساس مبـصاحلها                  

 . الوطنية املشروعة

  قطر    
  ]بالعربية: األصل[

  ]٢٠٠٩يونيه /حزيران ٨[
ن جانب واحد تتعارض    أكدت حكومة قطر من جديد أن التدابري القسرية املتخذة م           -١٩

مع القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل وميثاق األمم املتحدة والقواعد واملبـادئ الـيت              
تنظم العالقات بني الدول، وتشكل انتهاكات جسمية حلقوق اإلنسان، ال سـيما احلقـوق              

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحلق يف حياة كرمية واحلق يف التنمية
وأشارت حكومة قطر إىل أهنا اعتمدت تدابري عديدة يف سبيل التشديد على خطـر                -٢٠

ويف امليـدان التـشريعي،     . التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد على اجملتمع بصفة عامة         
أبرزت احلكومة أن دستور دولة قطر ينص على أن السياسة اخلارجية للبلد تقوم على مبـدأ                

ـ طرق  الوليني عن طريق تشجيع تسوية املنازعات الدولية ب       توطيد السلم واألمن الد    سلمية ال
ودعم حق الشعوب يف تقرير مصريها وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع              

  .األمم احملبة للسالم
وأكدت احلكومة من جديد أيضاً ضرورة تغليب احلوار واالحتكام يف مجيع احلاالت              -٢١

. يف تسوية املنازعات أو اخلالفات على الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل           إىل القانون الدويل    
وأبرزت احلكومة أن إمياهنا هبذه املبادئ دفعها إىل أخذ زمام املبـادرة للتوسـط يف تـسوية               
منازعات وخالفات دولية مثل األزمة اللبنانية والرتاع القائم بني السودان وتشاد واملفاوضات            

  .فوراجلارية ملعاجلة قضية دار
وأبرزت احلكومة ما تبذله من جهود يف سبيل توعية اجملتمع الدويل مبخـاطر تلـك            -٢٢

التدابري على حقوق اإلنسان وعلى التنمية والتجارة احلرة، إذ قامت بتنظيم مؤمترات وندوات             
 منتدى الدوحـة الـسنوي للدميقراطيـة        ٢٠٠١منذ عام   وعقدت  دولية عديدة هبذا الشأن     

 مؤمتر املتابعة الدويل    ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول ة احلرة كما استضافت يف      والتنمية والتجار 
  . يريلتمويل التنمية الرامي إىل استعراض تنفيذ توافق آراء مونت
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  صربيا    
 ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٠مارس /آذار ٣[

 أكدت حكومة صربيا أهنا مل تتخذ أي تدابري قسرية ذات طابع قانوين أو إداري أو                -٢٣
اقتصادي ضد أي دولة عضو يف األمم املتحدة، وذلك وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان              

  .وللمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها صربيا

  سلوفاكيا    
 ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٠فرباير /شباط ٤[

لضرورية املتخذة من   تدعم التدابري القسرية الالزمة وا    "أفادت حكومة سلوفاكيا بأهنا       -٢٤
  ".جانب واحد اليت ال تتعارض مع القانون الدويل أو مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

  االحتاد الروسي    
 ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٠فرباير /شباط ١٢[

أعربت حكومة االحتاد الروسي عن اعتراضها الشديد على تطبيق تـدابري قـسرية               -٢٥
أت احلكومة أن تطبيق التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد          ور. متخذة من جانب واحد   

يزعزع استقرار العالقات الدولية ويسبب ويعّمق التوترات بني احلكومات ويهدد أمن الدول            
. األخرى ويزيد تعقيد العالقات بني احلضارات وينتهك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          

تدابري القسرية على حنو خيل مبيثـاق األمـم املتحـدة           وأشار االحتاد الروسي إىل أن تطبيق ال      
وبقرارات جملس األمن لن يزيل التوترات االجتماعية االقتصادية والتوترات اإلثنية وغري ذلك            

وترى احلكومة أن تلك التدابري تقوض أساس القـانون         . من املشاكل اليت تشعل فتيل الرتاع     
  .الدويل وتؤدي إىل متديد الرتاعات

دت احلكومة بأهنا ستواصل الدعوة إىل اتباع هنج متعدد األطراف يف الـشؤون             وأفا  -٢٦
والحظت أيضاً أن ذلك النهج ميكن أن يقوم على اعتراف اجملتمع الدويل مببـدأي               . الدولية

  .التنوع وعدم قابلية األمن للتجزئة يف عامل اليوم
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  التحليل  -ثالثاً   
اءها بشأن حقوق اإلنـسان والتـدابري        دولة قدمت آر   ١١يبني امللخص أعاله أن       -٢٧

وردت معظم الدول باإلشـارة إىل متطلبـات القـانون          . القسرية املتخذة من جانب واحد    
 وغـريه مـن     ١٢/٢٢كما أعاد معظمها تأكيد تأييده لقرار جملس حقوق اإلنسان          . الدويل

 خالل تشريعاته   املعايري الدولية املتصلة بالتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد، وذلك من          
ورأت بعض الدول أن بعض التدابري القسرية املتخذة من جانب          . الوطنية وسياساته اخلارجية  

وأكدت قلـة   . لقانون الدويل لواحد ميكن أن تكون مقبولة يف ظروف معينة، شريطة امتثاهلا           
رحت إحدى واقت. من الدول أمهية تسوية املنازعات الدولية بواسطة اآلليات اإلقليمية والدولية

الدول إنشاء آليات لرصد تطبيق التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد، وذلك يف إطـار               
  .جملس حقوق اإلنسان أو هيئات األمم املتحدة املعنية برصد معاهدات حقوق اإلنسان

        


