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  جملس حقوق اإلنسان 
  التاسعةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  ثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية وال

  مشروع قرار): باسم حركة بلدان عدم االحنياز(كوبا 

                                  َّ                حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املت خذة من جانب واحد/... ٩

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

                                   مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،   إىل        إذ يشري   

                                                          تمدهتا جلنة حقوق اإلنسان، واجمللس واجلمعية العامة بـشأن                                            إىل مجيع القرارات السابقة اليت اع               وإذ يشري     
                                                    حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد، 

       ١٦٢ /  ٦٢                                ، وقـرار اجلمعيـة العامـة            ٢٠٠٧         سـبتمرب    /        أيلول   ٢٨          املؤرخ    ٧ / ٦       قراره                    وإذ يكرر تأكيد      
    ،     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨      املؤرخ 

   ، )A/HRC/9/2 (                        ني العام بشأن هذه املسألة           بتقرير األم            ً  وإذ حييط علماً   

                                      ال تتفق مع القانون الدويل، والقـانون                                      والتشريعات املتخذة من جانب واحد         قسرية  ال       تدابري    ال    أن           وإذ يؤكد   
                                                       ُ  ِّ                               اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املُنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول، 

      تأكيد                       ويكرر يف هذا الصدد                                                          نسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،                     بأن حقوق اإل         ّ     وإذ يسلّم   
                                                       ً                              أن احلق يف التنمية هو حق عاملي غري قابل للتصرف ويشكل جزءاً ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان، 
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       اإلنسان                                                                    إزاء ما للتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد من تأثري سليب يف جمال حقوق                  وإذ يعرب عن قلقه 
                                                         والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون، 

                                     احلكومات يف حركة بلدان عدم االحنياز         و أ                                                      الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الرابع عشر لرؤساء الدول               إىل           وإذ يشري   
                   ان عدم االحنياز الذي                                                 إىل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر الوزاري حلركة بلد                      يف هافانا، و       ٢٠٠٦       سبتمرب   /                   الذي عقد يف أيلول   

       مناهضة       على                                                          ، اللتني اتفق فيهما كبار املسؤولني من حركة بلدان عدم االحنياز     ٢٠٠٨      يوليه  /ُ                      ُعقد يف طهران يف متوز    
     أخرى         ً   دوالً   وا      وحث  ،      ً   فعلياً   ها      نقض            الرامية إىل               يف جهودهم            واملثابرة                                                  هذه التدابري أو القوانني واستمرار تطبيقها،              وإدانة
                                                                                       ما دعت إليه اجلمعية العامة واألجهزة األخرى التابعة لألمم املتحدة، وأن يطلبوا إىل                           مماثلة، مثل                  التصرف بصورة     على

                                                             ً  الدول املطبقة هلذه التدابري أو القوانني أن تلغيها بالكامل وفوراً،

ِ                                   أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ُعِقد يف فيينا يف الفترة من                 إىل            ً    وإذ يشري أيضاً        ُ       يونيه  /      حزيران    ٢٥       إىل     ١٤                                  
                                                                                                                 ، قد دعا الدول إىل االمتناع عن القيام باختاذ أي تدبري من جانب واحد ال يتفق مع القانون الدويل وميثاق                        ١٩٩٣

                                                                                                     األمم املتحدة ويضع عقبات أمام العالقات التجارية بني الدول، ويعرقل اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان، ويهدد   
     ،    ً                   ً     ً   أيضاً حرية التجارة هتديداً خطرياً

َ                                       ألن التدابري القسرية من جانب واحد ما زالت ُتتَّخذ وُتنفَّذ وُيعَمل هبا بوسائل مـن                                       وإذ يشعر ببالغ القلق      ُ   َّ   ُ    َّ  ُ                                         
           اإلنسانية -                                                                                            بينها اللجوء إىل احلرب والرتعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه من آثار سلبية على األنشطة االجتماعية 

                                                                           النامية، مبا يف ذلك آثارها خارج احلدود اإلقليمية، مما ينشئ عقبـات                                                    التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان        على   و
                 ُّ                                                                ً     ً                            إضافية حتول دون متتُّع الشعوب واألفراد يف األقاليم اخلاضعة للوالية القضائية لدول أخرى متتعاً كامالً جبميع حقوق                 

ِ                       ِ َ                       وذلك على الرغم من القرارات اليت اعُتِمدت بشأن هذه املسألة من ِقَبل اجل              ،      اإلنسان       جلنـة           اجمللـس و                 معية العامة و                                    ُ 
ِ                                                               حقوق اإلنسان السابقة ومؤمترات األمم املتحدة اليت ُعِقدت يف التسعينيات واستعراضاهتا اليت جتري كـل مخـس                   ُ                                             

                                                                                وعلى الرغم من تعارض تلك التدابري مع قواعد القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة، ،     سنوات

                                                          خذة من جانب واحد تشكل عقبة كربى تعوق تنفيذ إعـالن                                  َّ      أن التدابري القسرية املتَّ                       وإذ يؤكد من جديد   
                  احلق يف التنمية،

                                                                        املشتركة بني العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد            ١              من املادة     ٢               إىل الفقرة            وإذ يشري 
                     جيوز بأي حال من                                           اليت تنص على مجلة أمور منها أنه ال        و                                                        الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،       

                                    األحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،

                                                                                                  مجيع الدول على الكف عن القيام من جانب واحد باختاذ أو تنفيذ أي تدابري قسرية ال تتفق                    حيث  -  ١  
                                                                                  ُ  ِّ                                   مع القانون الدويل، والقانون اإلنساين الدويل، وميثاق األمم املتحدة، والقواعد واملبادئ املُنظِّمة للعالقات الـسلمية              

          ِّ        عقبـات تعـوِّق      تضع                                                                                    بني الدول، وال سيما التدابري ذات الطابع القسري اليت تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية واليت   
                                     َ                                                                العالقات التجارية بني الدول وتعرقل من ثَم اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق      

                                              اإلنسان، وال سيما حق األفراد والشعوب يف التنمية؛                                           اإلنسان وغريه من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق 
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               ، إضـافة إىل                           اإلقليمية للدولة ويؤدي       دود                  الذي يتجاوز احل                   تلك التدابري        طابع        على              يعترض بشدة   -  ٢  
                                                           هذا السياق إىل مجيع الدول األعضاء عدم االعتراف هبذه التـدابري   يف      اجمللس                        سيادة الدول، ويطلب              إىل هتديد         ذلك،  

                                    االقتضاء، للتصدي لتطبيق التـدابري          حسب                                                                                وعدم تطبيقها، كما يطلب إليها اعتماد تدابري إدارية أو تشريعية فعالة،            
    ر؛           َّ                                                                        القسرية املتَّخذة من جانب واحد خارج احلدود اإلقليمية أو ملا يترتب على هذه التدابري من آثا

                                            تدابري من جانب واحد والعمل هبا كـأدوات               هذه ال        تنفيذ             يف تطبيق و                 بعض الدول           استمرار      يدين  -  ٣  
       حقها يف             ً            ً                                                                           للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف منع هذه البلدان من ممارسة    

               عية اخلاصة هبا؛                             السياسية واالقتصادية واالجتما                          أن تقرر، مبحض إرادهتا، النظم

              تتقيد مببادئ      إىل أن                                            الدول األعضاء اليت شرعت يف تنفيذ هذه التدابري                    الدعوة اليت وجهها إىل     يكرر   -  ٤  
      تفـي      أن                                                املؤمترات العاملية، والقرارات ذات الـصلة، و              إعالنات                                                     القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتا، و      

                                                                               لصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، وذلك بإهناء هـذه                                                   بالتزاماهتا ومسؤولياهتا الناشئة عن ا    
                    التدابري على الفور؛

                                                                                ، يف هذا السياق، أن جلميع الشعوب احلق يف تقرير مصريها وأن هلا مبقتضى هذا                             يؤكد من جديد    -  ٥  
                           دية واالجتماعية والثقافية؛         ِّ                                                           احلق أن حتدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتصا

           ً                                                                       ً                بأنه، طبقاً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً                 ِّ  يذكِّر  -  ٦  
  ،     ١٩٧٠        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٤       املؤرخ    )   ٢٥-  د (    ٢٦٢٥                                                             مليثاق األمم املتحدة، الوارد يف مرفق قرار اجلمعية العامة          

                                                                                  ذات الصلة الواردة يف ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامة      ًَ                  ووفقاًَ للمبادئ واألحكام 
                          ، ال جيوز ألي دولـة أن         ٣٢                    ، وال سيما املادة         ١٩٧٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢       املؤرخ    )   ٢٩-  د (    ٣٢٨١           يف قرارها   

                             ن التدابري إلكراه أي دولة أخرى                                                                         تستخدم أو تشجع على استخدام التدابري االقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر م
                                                                       على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية واحلصول منها على مزايا من أي نوع؛

                                                                                     أنه ال ينبغي استخدام السلع الضرورية كاألغذية واألدوية أداة لإلكراه السياسي،                          يؤكد من جديد    -  ٧  
                لعيش والتنمية؛   ل ل ب                                               ال جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شعب مما له من س    أنه  و

                      َّ                                                               أن التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات الرئيسية الـيت                  حقيقة        يؤكد  -  ٨  
   ِّ                                                                                                                  تعوِّق تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إىل االمتناع عن فرض تدابري اقتصادية قسرية                   

                                                                        خارج احلدود اإلقليمية، األمر الذي يتناىف مع مبادئ حريـة التجـارة                                                        من جانب واحد وعن تطبيق القوانني احمللية        
    ِّ                                                                                                       ويعوِّق التنمية يف البلدان النامية، على حنو ما أقر به فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين باحلق يف التنمية يف تقريره عن 

   ؛ )E/CN.4/1998/29 (              دورته الثانية 

                                                دابري قسرية من جانب واحد، وكذلك تزايد السري يف هذا                               كل احملاوالت الرامية إىل األخذ بت    يرفض  -  ٩  
                                    َّ                                                االجتاه، وذلك بطرق منها سن قوانني تطبَّق خارج احلدود اإلقليمية وال تتفق مع القانون الدويل؛
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ِ                                                                       بأن إعالن املبادئ الذي اعُتِمد يف املرحلة األوىل من مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومـات                   ِّ  يسلِّم  -   ١٠    ُ                        
ِ        الذي ُعِقد يف    ُ                         ُّ                            قد حث الدول بقوة على جتنُّب اختاذ أي تدابري من جانـب   ،    ٢٠٠٣      ديسمرب  /                   جنيف يف كانون األول     

                                                             واحد واالمتناع عن اختاذ مثل هذه التدابري يف بناء جمتمع املعلومات؛

                                                                                        مجيع املقررين اخلاصني وآليات اجمللس املواضيعية القائمة يف ميـدان احلقـوق االقتـصادية                    يدعو    -   ١١  
                                                                                                            والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كل يف نطاق واليته، لآلثار والعواقب السلبية املترتبة على التدابري                           واالجتماعية  

             َّ                  القسرية املتَّخذة من جانب واحد؛

                                                        َّ                                         النظر على النحو الواجب يف األثر السليب للتدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد يف إطار                   ِّ  يقرِّر  -   ١٢  
               حلق يف التنمية؛                      مهمته املتعلقة بإعمال ا

   :    يطلب  -   ١٣  

                                                                                                   إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل االهتمام الواجب هلذا القرار والنظر فيه                  ) أ (  
                                                                   على وجه السرعة عند قيامها مبهامها املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛

                                      القرار وأن يلتمس آراءهـا ويطلـب                                                                    إىل األمني العام أن يوجه نظر مجيع الدول األعضاء إىل هذا               ) ب (  
ّ                                َّ                                                                     معلومات عّما يترتب على التدابري القسرية املتَّخذة من جانب واحد من آثار وعواقب سلبية على سكاهنا، وأن يقدم                    

   ؛    عشرة                   يف دورته الثانية      ً                تقريراً عن ذلك إىل اجمللس

                        لربنامج عمله السنوي يف                                                            ً           النظر يف هذه املسألة، على سبيل األولوية، وحسب االقتضاء، وفقاً                 يقرر    -   ١٤  
   .                              إطار البند نفسه من جدول األعمال

 -  -  -  -  -  


