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 مقدمة

، الذي طلبت فيه اللجنة إىل األمني العام ٢٠٠٥/١٤يقدَّم هذا التقرير استجابة لقرار جلنة حقوق اإلنسان  -١
عّما يترتب على التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد "أن يلتمس آراء الدول األعضاء ويطلب منها معلومات 

، الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني       ٢/١٠٢، ومقرر جملس حقوق اإلنسان      "ن آثار وعواقب سلبية على سكاهنا     م
مواصلة االضطالع بأنشطتهما، وفقاً جلميع القرارات السابقة اليت        "العـام وإىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان        

 ".لصلةاعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات ا

، بعث األمني العام مبذكرة شفوية إىل الدول األعضاء يلتمس فيها           ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ويف   -٢
، كانت مفوضية حقوق    ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٤وحىت  . آراءها واملعلومات املطلوبة يف القرار املذكور أعاله      

وميكن . ينيداد وتوباغو وكوبا وكولومبيا واملكسيكتراإلنسان قد تلقّت ردوداً، ملخصة فيما يلي، من حكومات 
 .احلصول على النصوص الكاملة هلذه الردود من األمانة العامة

 الردود الواردة من حكومات

 كولومبيا

 ]باإلسبانية: األصل[ 
 ]٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٢[ 

 قسرية أو فرض جزاءات من جانب أفادت احلكومة يف رّدها بأن كولومبيا تعارض اللجوء إىل اختاذ تدابري -١
واحـد وأهنـا تفضل استخدام التعاون واملساعدة كوسيلة لتعزيز إعمال حقوق اإلنسان بشكل كامل والتصدي                

 .للعقبات اليت تعوق بلوغ هذا اهلدف

وأوضـحت احلكومة أهنا تؤيد النداء الذي وجهته اجلمعية العامة إىل الدول األعضاء اليت فرضت تدابري                 -٢
ية مّتخذة من جانب واحد للعدول عن هذه التدابري يف أقرب وقت ممكن، عمالً بااللتزامات املقطوعة مبوجب قسر

 .القانون اإلنساين الدويل

 كوبا

 ]باإلسبانية: األصل[ 
 ]٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢١[ 

احد منافية مليثاق األمم ذكّـرت حكومـة كوبـا يف رّدها بأن التدابري االقتصادية القسرية املتخذة من جانب و             -١
املـتحدة وللقـانون الدويل، وذلك طبقاً ملا جاء يف العديد من قرارات جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، فضالً عن                    

وأوضحت احلكومة أن استخدام . اإلعالنـات السياسـية املعتمدة يف مؤمترات القمة الدولية وغريها من املؤمترات الدولية          
 املتخذة من جانب واحد كأداة لإلكراه السياسي واالقتصادي يشكل هجوماً على استقالل الشعوب              الـتدابري القسـرية   

والضحايا الرئيسيون هم السكان يف     . وسيادهتا وحقها يف تقرير املصري، وكذلك على التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان           
 . كاألطفال والنساء واملسنني واملعوقنيالبلدان اليت تتعرض هلذه التدابري، وال سيما الفئات األكثر ضعفاً
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وذكـرت احلكومـة أن تطبيق التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد طاملا كان هو األداة الرئيسية                  -٢
 ٤٥للسياسـة العدائية والعدوانية اليت ظلت الواليات املتحدة األمريكية تنتهجها جتاه كوبا على مدى أكثر من                 

من ) ج(٢وصفتها احلكومة بأهنا مبثابة عمل من أعمال اإلبادة اجلماعية، وفقاً للمادة            وهي السياسة اليت    . عامـاً 
 .اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، وكذلك مبثابة عمل حريب وجرمية دولية

 ١٩٩٢لي لعام وأشارت احلكومة إىل بعض التدابري اليت فرضتها الواليات املتحدة، مبا فيها قانون توريتشي  -٣
 ٨٦، وقدرت األضرار االقتصادية املباشرة اليت سببتها هذه التدابري بأكثر من ١٩٩٦ بريتون لعام -وقانون هيلمز 

وذكرت احلكومة أن سلطات    .  مليار دوالر سنوياً   ١,٨مليار من دوالرات الواليات املتحدة، أي مبتوسط قدره         
 املتحدة والنظام املتعدد األطراف والقانون الدويل باستمرارها يف         الواليات املتحدة قد كشفت عن استهانة باألمم      
 قراراً متتاليـة صادرة عن اجلمعية العامة، كان آخرها القرار          ١٥فرض حظر اقتصادي على كوبا متحدية بذلك        

 . دولة عضوا١٨٣ً بتأييد ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨، الذي اعتمد يف ٦١/١١

، "اللجنة املعنية مبساعدة كوبا احلرة    "رية اإلضافية، اليت أوصى هبا تقرير ما يسمى ب            ونتيجة للتدابري القس    -٤
ويف معرض اإلشارة إىل    . ، تكثفت األعمال املوجهة ضد كوبا     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠واليت أصبحت نافذة يف     

 ذكرت احلكومة، يف ،٢٠٠٦بعـض التدابري االقتصادية الرئيسية اليت اختذت ضد كوبا يف النصف األول من عام          
مجلـة أمور، أن مكتب الواليات املتحدة ملراقبة األصول األجنبية قد فرض غرامات على سبعة أشخاص تساوي                 

 مليون من دوالرات الواليات املتحدة بسبب السفر إىل كوبا كسياح واسترياد سلع             ٧,٢مـبلغاً إمجالـياً قدره      
اجعة حسابات ميدانية لوكاالت السفر للتأكد من التطبيق        حمظـورة؛ وأن هذا املكتب قد بدأ إجراء عمليات مر         

الصارم حلظر السفر السياحي إىل كوبا، مما أسفر عن سحب رخص العديد من وكاالت السفر؛ وأن هذا املكتب                  
قـد طلب من دائرة إدارة الضرائب يف املكسيك جتميد حسابات الشركات واألشخاص املرتبطني حبكومة كوبا؛                

ـ     دة الـيت وضعها هذا املكتب بشأن الغرامات اليت تطبق على املؤسسات املصرفية اليت خترق               وأن الـنظم اجلدي
تشـريعات الواليـات املتحدة بشأن العقوبات املفروضة على خمتلف البلدان، مبا فيها كوبا، قد أصبحت سارية                 

مايو /ا، يف أيار  قد قدم ) S.2795 و H.R.5292(مشروعي القانونني   ؛ وأن   ٢٠٠٦فرباير  / شـباط  ١٣املفعـول يف    
ملنع األجانب الذين قاموا باستثمارات يف كوبا تسهم يف تعزيز قدرهتا على            "، إىل الكونغـرس األمريكي      ٢٠٠٦

 ".تنمية مواردها النفطية وعلى حتقيق أهداف أخرى، من الدخول إىل الواليات املتحدة

 الواليات املتحدة لتعزيز احلصار كمـا أشـارت احلكومة إىل إنشاء آليات جديدة مشتركة بني الوكاالت يف          -٥
االقتصـادي ولتعظيم آثارها اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية للواليات املتحدة، مبا يف ذلك إنشاء فرقة عمل مشتركة بني                  
الوكاالت ُتعىن مبراقبة استرياد املنتجات اليت حتتوي على النيكل الكويب، الذي أصبح واحداً من أهم صادرات االقتصاد                 

وقد زادت فداحة األضرار اليت تسببها هذه التدابري اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية            . يب، وباملعاقبة على هذا االسترياد    الكو
 .للواليات املتحدة بفعل املشاركة الكبرية للواليات املتحدة ولشركاهتا يف التجارة واالستثمارات الدولية

تعليم والنقل، على سبيل املثال، كانت من بني        وأوضـحت احلكومـة أن قطاعات األغذية والصحة وال         -٦
، ٢٠٠٦مارس  / وآذار ٢٠٠٥أبريل  /ففي الفترة بني نيسان   . القطاعـات الرئيسية اليت استهدفتها هذه السياسات      

  مليون من دوالرات الواليات املتحدة يف قطاع األغذية،         ٦٣,٩قـدرت األضرار اليت خلفها احلظر مبا يزيد عن          
 مليون دوالر   ٩,٨يف القطـاع الصحي، بينما بلغت األضرار اليت حلقت بقطاع التعليم             ملـيون دوالر     ٤٨,٨و

 مليون دوالر   ٤,٤ مليون دوالر بالنسبة لصيانة املباين املدرسية، و       ٢,٣بالنسـبة لـلموارد التدريسية والتقنية، و      
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 ١٧٤ر اليت أحلقت به بلغت أما فيما يتعلق بقطاع النقل، فتقدر احلكومة أن األضرا       . بالنسـبة لـلمواد التعليمية    
وكانت األضرار االقتصادية ناجتة أساساً عن منع الوصول إىل أسواق          . ملـيوناً مـن دوالرات الواليات املتحدة      

وذكرت احلكومة على . الواليـات املتحدة ومن مث االضطرار لشراء املواد والسلع من أماكن أخرى بأسعار أعلى        
آالت برايل لألطفال املكفوفني وضعيفي النظر سبة لكوبا عدم متكنها من شراء سبيل املثال أن احلظر كان يعين بالن

 دوالر، ولكنها بدالً من ذلك اضطرت إىل شرائها من بلدان ٧٠٠من الواليات املتحدة، حيث كانت تباع بسعر      
 . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة١ ٠٠٠أخرى بسعر أعلى هو 

ارجية الواليات املتحدة أوردت أقاويل ال تستند إىل دليل عن انتهاكات وأفـادت احلكومة بأن وزارة خ    -٧
حقوق اإلنسان يف كوبا، وال هدف هلا من ورائها إال اختالق ذريعة ملواصلة سياستها العدائية وحصارها بل حىت                  

دة اعتماد  فمن غري املقبول أن تواصل الواليات املتح      . لشن عدوان عسكري على الشعب الكويب يف هناية املطاف        
قوانـني واختاذ تدابري لتعزيز احلظر املفروض على الشعب الكويب ولتزيد من معاناته متحدية بذلك موقف اجملتمع                 

 .املتخذة من جانب واحدالدويل املندد مراراً وتكراراً بالتدابري القسرية 

 وبشعب الواليات   بشعبها،ومتسـكت احلكومـة حبقها السيادي يف التنديد بالضرر الذي أوقعه احلظر              -٨
املتحدة، وببلدان ثالثة، وبالقانون الدويل، وذكرت أنه بات من املهم اآلن أكثر من أي وقت مضى أن يعلن اجملتمع 

 .الدويل حبزم عن موقفه املناهض هلذه املمارسات

 املكسيك

 ]باإلسبانية: األصل[ 
 ]٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢١[ 

 بأهنا تعترب تطبيق التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد، وأي هجوم أفادت حكومة املكسيك يف رّدها -١
على حق الشعوب يف تقرير املصري، منافياً للقانون الدويل وللقانون اإلنساين الدويل، ويؤثر سلباً يف التمتع الكامل              

 .حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية

ضد أي أمة أو دولة قوانني متتد آثارها إىل خارج أراضيها أو وأوضـحت احلكومة أهنا مل تسن أو تطّبق    -٢
وباملثل، ال توجد لدى    . تفرض تدابري قسرية متخذة من جانب واحد، عن طريق اللجوء إىل احلرب أو العسكرية             

 .احلكومة مالحظات بشأن اآلثار السلبية للتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد على سكاهنا

 ترينيداد وتوباغو

 ]باإلنكليزية: األصل[ 
 ]٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨[ 

أفادت احلكومة يف رّدها بأن ترينيداد وتوباغو مل تتعرض ألية تدابري قسرية متخذة من جانب واحد وأهنا         
 .مل تؤيد فرض هذه التدابري

- - - - - 


