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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة

   من جدول األعمال٢البند 

  وتقارير التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان،
  واألمني العامحلقوق اإلنسان تحدة السامية مفوضية األمم امل

  املتخذة من جانب واحدحقوق اإلنسان والتدابري القسرية 

  *تقرير األمني العام
  مقدمة

 الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العام التماس         ٦/٧هذا التقرير مقّدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           - ١
عما يترتب على التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد من          ت منها   آراء الدول األعضاء واحلصول على معلوما     
  . هبذا الشأن حتليلياًتقريراًإىل اجمللس تبعات وآثار سلبية على سكاهنا، وأن يقدم 

، أرسل األمني العام مذكرة شفوية إىل الدول األعضاء طالباً منها موافاته مبا ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥ويف   - ٢
، الـردود   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠وتلقت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، حىت       . معلوماتلديها من آراء و   

 )فاريـة ي البول -مجهوريـة   (امللخصة أدناه من حكومات كل من إكوادور وألبانيا وبيالروس واجلزائر والعراق وفرتويال             
  .وميكن احلصول على النص الكامل للورقات من األمانة. وكوبا

                                                      

 .تضمينها أحدث املعلوماتتأخر تقدمي هذه الوثيقة من أجل   *
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  ة من احلكوماتالردود املقدم

  ألبانيا

  ]األصل باإلنكليزية[  
  ]٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٤[  

يف  ذكرت احلكومة أن ألبانيا مل تتخذ أو ُتنفّذ تدابري قسرية من جانب واحد جتاه دول أعضاء أخـرى                   - ١
  .٦/٧سياق قرار اجمللس 

  اجلزائر

  ]األصل بالفرنسية[  
  ]٢٠٠٨مايو / أيار١٣[  

من جانب واحد منافية للقانون الدويل، وللقانون اإلنساين اليت تتخذ  القسرية ذكرت احلكومة أن التدابري  - ٢
  .الدويل، ومليثاق األمم املتحدة وللقواعد واملعايري اليت حتكم العالقات السلمية فيما بني الدول

سيما  حلقوق اإلنسان، وال     وأشارت احلكومة إىل أن اختاذ تدابري قسرية من جانب واحد يشكل انتهاكاً             - ٣
كما أن السعي إىل تطبيق القوانني احمللية خارج إقليم الدولة يشكل انتهاكاً . احلق يف احلياة الكرمية واحلق يف التنمية

  .لسيادة الدول األخرى

وأوضحت احلكومة أن التدابري اليت ُتتخذ من جانب واحد تـشكل انتـهاكاً للحقـوق االقتـصادية                   - ٤
د الدولية، بسبب تأثريها السليب على رفـاه الـسكان،          وتلك املكفولة يف العه    واالجتماعية والثقافية، وخصوصاً  

كما أوضحت احلكومة أن التدابري القسرية اليت ُتتخذ من جانب واحد تعوق عالقات   . والتنمية والتعاون الدوليني  
نسان، على النحو الذي التجارة احلرة فيما بني الدول ذات السيادة وتؤدي بالتايل إىل إعاقة التمتع جبميع حقوق اإل

  .١٩٩٣أقره املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُعقد يف فيينا يف عام 

وكررت احلكومة تأكيد املبادئ األساسية للسياسة اخلارجية للجزائر واملتمثلـة يف احتـرام الـسيادة،                 - ٥
ع الشعوب يف تقرير مصريها     واملساواة بني الدول، وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى، وحق مجي           

  كما أكدت احلكومة أن السلع األساسية كالغذاء والدواء        . وحرية اختيار نظامها السياسي واالقتصادي والثقايف     
  .ال ينبغي أن ُتستخدم كأدوات لإلكراه السياسي
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  بيالروس

  ]األصل بالروسية[  
  ]٢٠٠٨مايو / أيار١٩[  

رية من جانب واحد تكون منافية للمبادئ والقواعد األساسـية          أدانت احلكومة استخدام أية تدابري قس       - ٦
للقانون الدويل، وأعربت عن قلقها إزاء عدد التدابري القسرية اليت تقول احلكومة إهنا اُتخذت ضد بيالروس مـن             

  . جانب الواليات املتحدة واالحتاد األورويب

 بالقلق إزاء اثنني من التدابري اليت اُتخذت يف         دة األمريكية، تشعر احلكومة   ـوفيما يتعلق بالواليات املتح     - ٧
القيود املفروضة على منح التأشريات ملواطين بيالروس، واليت أصبحت تشمل مديري املؤسسات :  ومها٢٠٠٧عام 

األمنية يف بيالروس؛ وجتميد احلـسابات املـصرفية        ألجهزة   عن ممثلي ا   التابعة للدولة يف بيالروس ونواهبم، فضالً     
 البيالروسية، واليت ختضع لوالية األمم املتحدة، وجتميد احلسابات املصرفية ملمثليهـا يف             Belneftekhimلشركة  

أملانيا والتفيا وأوكرانيا واالحتاد الروسي والصني، مع جتميد حسابات فـرع الـشركة يف الواليـات املتحـدة                  
Belneftekhim USA . املؤسسات اليت تدخل ضمن هيكل  ليشمل مجيع٢٠٠٨وامتّد هذا التدبري األخري يف عام 

خالل الدورة الثانية والستني للجمعية العامة تناولت فيها        ) A/62/743(وقامت احلكومة بتعميم رسالة     . الشركة
  . التدبري األخري الذي اختذته الواليات املتحدة

كية من جانب واحد    وذكرت احلكومة أن ما ورد أعاله من تدابري قسرية اختذهتا الواليات املتحدة األمري              - ٨
كما أوضحت أن   .  للعديد من القواعد الدولية، واملعاهدات املتعددة األطراف واالتفاقات الثنائية         يشكل انتهاكاً 

  .٦٢/١٨٣ و٦٢/١٦٢التدابري تتعارض مع قراري اجلمعية العامة هذه 

ود املفروضة على منح تأشريات القي: وفيما يتعلق باالحتاد األورويب، تناولت احلكومة اثنني من التدابري مها  - ٩
 عن جتميد أرصدة عدة جهات مستقلة أو تابعة  الدخول لعدد من املسؤولني من بيالروس وجتميد أرصدهتم، فضالً        

 عن التعليق املؤقت الستفادة بيالروس مـن نظـام    لشركات، وأرصدة املنظمات واهلياكل ذات الصلة هبا؛ فضالً       
 التدبري األول اُتخذ يف سياق موقف االحتاد األورويب من نتيجة االنتخابات            وترى احلكومة أن  . األفضليات املعمم 

، بينما اُتخذ التدبري الثاين بسبب االنتهاك املزعوم حلرية ٢٠٠٦مارس / آذار١٩الرئاسية اليت جرت يف بيالروس يف 
  .تكوين اجلمعيات يف بيالروس

عاله اليت اختذها االحتاد األورويب من جانب واحد غري وأشارت احلكومة إىل أن التدابري القسرية الواردة أ        - ١٠
ويف الوقت ذاته، أعربت احلكومة عن أملها يف        . مقبولة وال تتسق مع قواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة         

  .أن تكون هذه التدابري ذات طابع مؤقت وأن ترفع قريباً
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  كوبا

  ]سبانيةإلاألصل با[  
  ]٢٠٠٨يوليه / متوز٧[  

أشارت احلكومة إىل أن العديد من القرارات واملقررات الصادرة عن اجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان   - ١١
وعن مؤمترات قمة ومؤمترات دولية، رأت أن التدابري القسرية االقتصادية تتعارض مع أحكام ميثاق األمم املتحدة                

سكان البلدان اليت ختضع لتدابري من هـذا القبيـل،   وأشارت إىل أن الضحايا الرئيسيني هم . ومع القانون الدويل  
 هلذه املسألة،  خاصاًوتويل احلكومة اهتماماً.  الفئات األضعف كاألطفال والنساء وكبار السن واملعوقنيوخصوصاً

من البلدان النامية اليت تعرض شعبها لتدابري قسرية أحادية اجلانب فرضتها عليها بلـدان              هي  ال سيما وأن كوبا     
  . الواليات املتحدة األمريكيةمة، وخصوصاًمتقد

وأشارت احلكومة إىل أن احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي فرضته الواليات املتحدة األمريكية               - ١٢
  من أفعال اإلبادة اجلماعية وعمالًعلى كوبا هو األطول واألقسى يف تاريخ البشرية، باإلضافة إىل أنه يشكل ضرباً

 ٨٩وتقول احلكومة إن اخلسائر االقتصادية املباشرة النامجة عن هذه التدابري ُتقّدر بأكثر من              . ة دولية حربياً وجرمي 
  .٢٠٠٧مايو /مليار دوالر أمريكي حىت أيار

 شهدت قيـام    ٢٠٠٨يونيه  / إىل حزيران  ٢٠٠٧يناير  /لثاينوأشارت احلكومة إىل أن الفترة من كانون ا         - ١٣
سلطات الواليات املتحدة األمريكية باختاذ املزيد من التدابري القسرية من جانب واحد ضـد كوبـا، وتكثيـف                  

وترى احلكومة الكوبية أن الغرض من هذه التدابري هو حرمان . مساعيها الرامية إىل دعم أعمال التخريب يف كوبا
ومع اإلشارة إىل أمثلة لبعض التدابري اليت اُتخذت خالل . ن ممارسة سيادته وحقه يف تقرير مصريهالشعب الكويب م

تلك الفترة، ذكرت احلكومة قيام مسؤولني كبار من حكومة الواليات املتحدة بزيارات إىل عدد مـن البلـدان                  
تحدة ضد كوبا؛ وقالت إن وزارة املالية       ستراتيجية اليت تتبعها الواليات امل    الاألوروبية بغية كسب التأييد لتطبيق ا     

 إىل إلغاء اتفـاق     ى احلصار االقتصادي خارج احلدود اإلقليمية للواليات املتحدة، مما أد         فرضاألمريكية قامت ب  
كانت كوبا تزمع إبرامه مع إحدى شركات الطريان الستئجار طائرات من طراز بوينغ؛ كما أن مكتب مراقبـة                  

للحكومة األمريكية قد فرض غرامات مالية على عدد من الشركات واألفراد بسبب قيامهم األصول األجنبية التابع 
بإجراء معامالت مالية مع كوبا؛ وقد رفضت احلكومة األمريكية منح موسيقيني أمريكيني تصاريح سفر إىل كوبا                

  .للمشاركة يف مهرجان دويل

ليم والنقل كانت من بني األهداف الرئيسية وذكرت احلكومة أن بعض القطاعات كالغذاء والصحة والتع         - ١٤
وتقول احلكومة إن قطـاع     . هلذه السياسات، وقدمت أمثلة مفصلة للتأثريات السلبية اليت حلقت هبذه القطاعات          

 مليون دوالر يف    ٢,٢٦ مليون دوالر أمريكي يف جمال إنتاج البيض و        ٦,٨األغذية تكبد خسائر تقدر قيمتها مببلغ       
والعسل والفحم النبايت، وذلك بسبب احلرمان من الوصول إىل التكنولوجيـات املطلوبـة أو      جمال صادرات النب    

 أحد األمثلة اليت قدمتها احلكومة يف جمال الصحة العامة إىل أن املعهد الوطين الكويب للغدد الصماء شريوي. األسواق
ملرضى ألنسولني   واليابان إلعطاء ا   وأمراض األيض اضطُر إىل شراء احلقن حتت اجللدية بأسعار مرتفعة من الصني           

أما يف قطاع التعليم، فقد أدى احلـصار إىل         . السكر، بسبب عدم متكنه من احلصول عليها من الواليات املتحدة         
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حرمان كوبا من احلصول على املواد التعليمية للمدارس من الواليات املتحدة؛ ويف قطاع النقل، تأثرت السكك                
 احلصول على املواد والتكنولوجيات الالزمة للقطارات واليت غالباً ما توجد يف الواليات احلديدية جراء حرماهنا من

  .كما أدى هذا احلصار إىل التأثري على شراء مواد البناء من اخلارج. املتحدة

وذكرت احلكومة أهنا ستقدم املزيد من املعلومات يف ردها على األمني العام بشأن قرار اجلمعية العامـة                   - ١٥
 واملتعلق بضرورة إهناء احلصار االقتصادي والتجـاري واملـايل          ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣٠ املؤرخ   ٦٢/٣

  .املفروض من جانب الواليات املتحدة األمريكية على كوبا

واحتجت احلكومة حبقها السيادي يف التنديد مبا أحلقه احلصار من ضرر بـشعبها وبـشعب الواليـات                   - ١٦
وبالقانون الدويل، وقالت إن من املهم أكثر من أي وقت مضى أن يقوم اجملتمع الـدويل                ى  أخراملتحدة، وببلدان   

  .بتوجيه إدانة قوية هلذه املمارسات

  إكوادور

  ]سبانيةاإلاألصل ب[  
  ]٢٠٠٨مايو / أيار٨[  

أشارت احلكومة إىل أن إكوادور مل تتعرض لتدابري قسرية من جانب واحد تؤثر على حقوق اإلنـسان                   - ١٧
  .تعلقة بسكاهناامل

  )١(العراق

  ]األصل بالعربية[  
  ]٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٤[  

 ذكرت احلكومة أن العراق مل يتخذ أية تدابري قسرية من جانب واحد ضد دول أخرى ميكن أن تؤثر سلباً  - ١٨
  .على حق مواطنيها يف احلياة ويف التنمية ويف الغذاء

من جانب واحد ميكن أن تصل مرحلة تـدفع الـدول   تخذة املكما ذكرت احلكومة أن التدابري القسرية     - ١٩
  .املتأثرة إىل إعالن احلرب أو اختاذ تدابري اقتصادية وقائية

                                                      

 مل ُتقّدم يف الوقت ٤/١٠٣املعلومات الواردة من احلكومة العراقية استجابة ملقرر جملس حقوق اإلنسان  )١(
ووافقت احلكومة العراقية علـى إدراج      . املناسب من أجل إدراجها يف تقرير األمني العام إىل اجمللس يف دورته السادسة            

 . رير األمني العام إىل اجمللس يف دورته التاسعةورقتها، حتت البند نفسه، يف تق
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 إذا اختذت تركيا التدابري العسكرية  إىل أن حقوق املواطنني العراقيني قد تتأثر سلباًوأشارت احلكومة أيضاً  - ٢٠
كما أن قيام اجلمهورية العربية السورية وتركيا باختاذ قرار بشأن إبرام . اليت لّوحت هبا على احلدود التركية العراقية

  . على متتع املواطنني يف األراضي العراقية باحلق يف بالتنمية أيضاًاتفاق لتقاسم املياه بينهما قد يؤثر سلباً

  )فاريةي البول- مجهورية (فرتويال 

  ]باإلسبانيةاألصل [  
  ]٢٠٠٨يونيه / حزيران١٩[  

ت احلكومة بتوجيه عملها الدويل على أساس املبادئ الواردة يف دستورها، مبا يف ذلك املبادئ املتعلقة               قام  - ٢١
بعدم التدخل، واحترام السيادة، واالستقالل واملساواة بني الدول، واحلق يف تقرير املصري وعدم التدخل يف الشؤون 

عاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والتحول       الداخلية، والتسوية السلمية للرتاعات الدولية، والتعاون و      
. الدميقراطي للمجتمع الدويل وحتقيق التضامن بني الشعوب يف نضاهلا من أجل التحرر والرفاه وتعزيز السلم الدويل

 والحظت احلكومة أن شعوب البلدان النامية هي الضحية الرئيسية للتدابري القسرية أحادية اجلانب اليت تتخـذها               
  .البلدان املتقدمة

وشددت احلكومة على أمهية االمتثال التام مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل يف تسوية اخلالفات بني                 - ٢٢
إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقـات الوديـة         ويف هذا السياق، سلطت احلكومة الضوء على        . الدول

  ).٢٥- د(٢٦٢٥، والذي اعتمدته اجلمعية العامة بقرارها م املتحدة مليثاق األموالتعاون بني الدول وفقاً

 وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان، رأت أن استخدام التدابري القسرية من جانب واحد ال يـشكل انتـهاكاً                  - ٢٣
 إىل تقويض التمتع حبقوق اإلنسان يف البلد الذي يتعرض لتدابري من هذا             للقانون الدويل فحسب، بل يؤدي أيضاً     

  .قبيل، كما يهدد السلم واألمن الدولينيال

وترى احلكومة أن التدابري القسرية اليت اختذهتا الواليات املتحدة األمريكية من جانب واحد رمبا كـان                  - ٢٤
الغرض منها فرض مفاهيمها املتعلقة بالتنمية والدميقراطية واحلوكمة واحلد من الفقر وحقوق اإلنسان، دون مراعاة 

 للقانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، واملبادئ األساسـية         ابري من هذا القبيل تشكل انتهاكاً     حلقيقة أن التد  
وذكرت احلكومة أن البلد مل يسلم من التعرض لتدابري قسرية من جانب واحـد         . للقانون الدويل حلقوق اإلنسان   

  .خالل السنوات األخرية

 -  -  -  -  -  

  


