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                جملس حقوق اإلنسان
               الدورة السادسة

                       من جدول األعمال املؤقت ٢      البند 
 

 التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
 ضية واألمني العام وتقريرا املفو

 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد

 تقرير األمني العام

 موجز

        ، الذي      ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠          املؤرخ      ١٠٣ / ٤   َّ                 ً                                    يقدَّم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان رقم           
                                        ع الدول بشأن ما يترتب على التدابري                                                                                   قرر فيه اجمللس أن يطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يلتمس آراء مجي             

                                         ويلخص التقرير الردود الواردة استجابة       .                                                                     القسرية املتخذة من جانب واحد من آثار وعواقب سلبية على سكاهنا          
                                       وقد وردت ردود من حكومات كولومبيا،        .                                                              لطلـب احلصـول عـلى معلومـات املرسـل إىل الدول األعضاء            

  .                           واجلمهورية العربية السورية                                      وكوستاريكا، ولبنان، وجورجيا، ورومانيا،
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 مقدمة

       الذي     ٢٠٠٧     مارس  /      آذار  ٣٠        املؤرخ    ١٠٣ / ٤   َّ                                                يقدَّم هذا التقرير استجابة ملقرر جملس حقوق اإلنسان رقم  - ١
   ما  "                                                                                                            يطلب فيه اجمللس إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يلتمس آراء الدول األعضاء ويطلب منها معلومات بشأن                  

                 ً     ، وأن يقدم تقريراً عن  "                                                              رية املتخذة من جانب واحد من آثار وعواقب سلبية على سكاهنا                                 يترتب على التدابري القس   
  .                           ذلك إىل اجمللس يف دورته السادسة

                                                                              ، بعث األمني العام مبذكرة شفوية إىل الدول األعضاء يلتمس فيها احلصول على                 ٢٠٠٧      مايو   /       أيار  ٤    ويف   - ٢
                            ، كانت املفوضية السامية حلقوق     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٣٠    وحىت   .  ه                                           آرائها واملعلومات املطلوبة يف املقرر املذكور أعال

                    ً                                                                                 اإلنسان قد تلقت ردوداً، ملخصة فيما يلي، من حكومات كولومبيا، وكوستاريكا، ولبنان، وجورجيا، ورومانيا     
  .                                                         وميكن احلصول على النصوص الكاملة هلذه الردود من األمانة العامة  .                          واجلمهورية العربية السورية

 ردة من حكوماتالردود الوا

 كولومبيا

 ]باإلسبانية: األصل[
 ]٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٠[

 
                                                                                                     أفـادت احلكومـة يف ردها بأن كولومبيا تبين عالقاهتا السياسية مع الدول األخرى على أساس مبادئ                  - ١

                       ً                                                                                          القـانون الـدويل، وحتديـداً مبادئ التساوي يف السيادة بني الدول، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول                 
   .                                                                          األخرى، واحلل السلمي للرتاعات واالمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا

                                                                                        وأشارت احلكومة إىل أن اختاذ تدابري قسرية من جانب واحد يتعارض مع سياسة كولومبيا اخلارجية، وأن  - ٢
  .                                                             كولومبيا تدعم التعاون كوسيلة لتعزيز اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان

 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: ألصلا[
 ]٢٠٠٧يونيه / حزيران١[

 
                                                  ً                                                    أعلنت احلكومة يف ردها أن كوستاريكا، بوصفها دولة عضواً يف منظمة التجارة العاملية، حتترم وتراعي                - ١

  .                                                            ُ                              مبادئ هذه املنظمة، مبا فيها مبدأ رفض أية تدابري قسرية اقتصادية ُتفرض من جانب واحد على أي دولة

                                                                          هنا تدعم حرية التجارة الدولية، وأهنا لن تقبل بفرض أية قيود على هذه احلرية إال                    وأشارت احلكومة إىل أ  - ٢
  .                                                                          مبا يتفق مع القانون الدويل، سواء يف إطار األمم املتحدة أو منظمة التجارة العاملية
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 لبنان

 ]بالعربية: األصل[
 ]٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢[

 
  ً                                                    واً يف األمم املتحدة، ملتزم جبميع مواثيقها، مبا فيها                                                           أشـارت احلكومة يف ردها إىل أن لبنان، بوصفه عض          - ١

   .                          امليثاق العاملي حلقوق اإلنسان

                                                                                                     وفيما يتعلق مبسألة حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد، أشارت احلكومة إىل أن                - ٢
                         ن إسرائيل وسوريا يبلغ                                                             ً                          عدد األشخاص الذين خضعوا لالختفاء القسري والذين يقبعون حالياً يف السجن بكل م            

                                                              ً                   وأشارت إىل أنه قد جرى تشكيل جلنة لدراسة ملفات األشخاص املختفني قسراً ومعاجلة املسألة مع   .      ً  شخصاً   ٣١١
  .               السلطات السورية

 جورجيا

 ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠٠٧مايو / أيار٩[

 
                               من جانب واحد وتتعارض مع                                                               ُ                أشارت احلكومة يف ردها إىل أهنا تندد باستخدام أية تدابري قسرية ُتتخذ            - ١

                                                                                                                    املـبادئ األساسية للقانون الدويل، وأعربت عن قلقها إزاء عدد من التدابري القسرية اليت ما فتئ يتخذها االحتاد                  
  .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /                                                   الروسي، على حد قول احلكومة، ضد جورجيا منذ كانون األول

                           حظر الواردات اجلورجية من      )  أ   : (      ا يلي                                                                 وقد اشتملت هذه التدابري، وفق ما ورد يف رد احلكومة، على م            - ٢
                                                                 حظر جتارة املنتجات اجلورجية من اخلمر واملياه املعدنية يف أراضي            )  ب (                                         املنـتجات النباتية دون تفسري مقبول؛ و      

               الواقعة بني     ")            زميو الرسي  -        كزبيجي    ("                                                  إغالق نقطة التفتيش احلدودية القانونية الوحيدة         )  ج (                 االحتاد الروسي؛ و  
         فرض حصار   )  د (   ؛ و    ١٩٩٣       أكتوبر  /            تشرين األول ٨              ً                           د الروسي، خالفاً لالتفاق املربم بني البلدين يف             جورجيا واالحتا

                                        ً     ً     ً                                                            اقتصـادي شامل، مبا يف ذلك إلغاء االتصاالت جواً وبراً وحبراً وعن طريق السكك احلديدية والربيد، وعدم قيام                  
                   املناورات العسكرية          )  ه (                ل العدوانية؛ و                                                                       سلطات االحتاد الروسي حبماية البعثات الدبلوماسية اجلورجية من األعما        

                                                                                                                  اليت يقوم هبا االحتاد الروسي يف املنطقة االقتصادية اخلالصة التابعة جلورجيا قرب املياه اإلقليمية اجلورجية، وذلك                
         ً                                                                                                       انتهاكاً حلق جورجيا بوصفها دولة ساحلية يف ممارسة مصاحلها السيادية وواليتها القضائية يف املنطقة االقتصادية              

   ٦     ٠٠٠                              الطرد اجلماعي ملا يزيد على        )  ز (                                      وقف إصدار التأشريات دون أي مربر؛ و        )  و (                           اخلالصـة الـتابعة هلا؛ و     
                                مع قيام سلطات االحتاد الروسي، يف     ٢٠٠٦       أكتوبر  /                                                مواطن جورجي من أراضي االحتاد الروسي منذ تشرين األول

َ                  الكـثري مـن احلـاالت، بإنكار أو انتهاك احلقوق اإلجرائية للُمبَعد              ُ                                             ين وإخضاعهم ملعاملة ال إنسانية ومهينة يف                                                         
  .         الزنزانات

                                                                                                     وأشـارت احلكومة إىل أن سلطات االحتاد الروسي تنفذ سياسة متييزية إزاء األفراد املنحدرين من أصل                 - ٣
                                                                                                             جورجي وإزاء املواطنني اجلورجيني املقيمني داخل إقليمه، وتطلب، يف إطار هذه السياسة التمييزية، إىل املدارس               
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                                             ً       ً       ً                                            وية أن متد الشرطة بقائمة الطالب الذين حيملون امساً عائلياً جورجياً، كما أهنا تطلب، يف بعض احلاالت، إىل                 الثان
   .                                                                             املدرسني تقدمي معلومات عن السلوك األخالقي للطالب اجلورجيني إزاء الطالب اآلخرين واملدرسني

                                     ري القسرية بوسائل سلمية، مبا فيها                                                                        وأشـارت احلكومة إىل أهنا حاولت حل األزمة ومنع استمرار التداب           - ٤
                                                                                                                إعالم املنظمات الدولية املعنية باألعمال اليت يقوم هبا االحتاد الروسي، ورفع التماس إىل احملكمة األوروبية حلقوق                

   .                                       اإلنسان يف إطار إجراء االلتماسات بني الدول

 رومانيا

 ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠٠٧مايو / أيار١٠[

 
                                                                                      يف ردها إىل أن رومانيا مل جتابه أية حالة تتعلق بتنفيذ تدابري عقابية متخذة من جانب                           أشـارت احلكومة     - ١

  .    واحد

 اجلمهورية العربية السورية

 ]بالعربية: األصل[
 ]٢٠٠٧يونيه / حزيران١٢[

 
                                   الرافض للتدابري القسرية املتخذة من        السورية        العربية          اجلمهورية                                 أعـادت احلكومة يف ردها تأكيد موقف   - ١

ـ    .                                                                                         ب واحـد، وال سيما القانون الذي سنه الكونغرس األمريكي ضد سوريا واملعروف بقانون حماسبة سوريا       جان
  .                                            ً                         ً                          وأشارت احلكومة إىل أن هذا القانون يشكل انتهاكاً للقانون الدويل ويؤثر سلباً على ممارسة احلق يف التنمية

                                 بتأييد من حركة عدم االحنياز                                                                           وأشـارت احلكومـة إىل أن موقف اجلمهورية العربية السورية قد حظي            - ٢
                                                                                                                  ومنظمة املؤمتر اإلسالمي اللتان عربتا عن بالغ قلقهما إزاء العقوبات أحادية اجلانب املفروضة على سوريا من قبل                
                                                                           ً                                      الواليـات املـتحدة األمريكية، واعتربتا أن القانون املزعوم حملاسبة سوريا يشكل انتهاكاً ملبادئ القانون الدويل                

  .                                                تحدة، وميثل سابقة خطرية يف التعامل مع الدول املستقلة              ومبادئ األمم امل

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


