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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الرابعة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢٤/١٤  
  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
   إىل مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،إذ يشري  
نسان  إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدها كل من جلنة حقوق اإل           وإذ يشري أيضاً    

  وجملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية،
 / آذار ٢٣ املـؤرخ    ١٩/٣٢ قرار جملس حقـوق اإلنـسان        وإذ يؤكد من جديد     
  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٦٧/١٧٠ وقرار اجلمعية العامة ٢٠١٢ مارس

يعات القسرية االنفرادية تتعارض مـع القـانون         على أن التدابري والتشر    وإذ يشدد   
الدويل والقانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة والقواعد واملبادئ املنظِّمة للعالقـات            

  السلمية بني الدول،

__________ 

 اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته الرابعة والعشرين            سترد القرارات واملقررات اليت     *  
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 بأن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابكة،       وإذ يسلّم   
دد أن احلق يف التنمية حق عاملي وغري قابل للتصرف ويشكل وإذ يؤكد من جديد يف هذا الص

  ال يتجزأ من مجيع حقوق اإلنسان،اً جزء
من تأثري سليب على حقـوق      االنفرادية   إزاء ما للتدابري القسرية       عن قلقه  وإذ يعرب   

  اإلنسان والتنمية والعالقات الدولية والتجارة واالستثمار والتعاون،
القسرية االنفرادية املتخذة يف شكل جزاءات اقتصادية ميكن أن  بأن التدابري  وإذ يسلم   

يكون هلا تبعات بعيدة املدى على حقوق اإلنسان لعامة سكان الدول املستهدفة، حيث تؤثر              
  تأثرياً بالغاً على الفقراء وأضعف الطبقات،

دوث  بأن التدابري القسرية االنفرادية الطويلة األجل قد تؤدي إىل ح          أيضاً وإذ يسلم   
  مشاكل اجتماعية وتثري شواغل إنسانية يف الدول املستهدفة،

 عشر لرؤساء دول وحكومـات      السادس إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة       وإذ يشري   
حيـث قـررت    ،  ٢٠١٢أغسطس  /آب يف   طهرانحركة بلدان عدم االحنياز الذي ُعِقد يف        

انفراديـة  أو قـوانني قـسرية      ابري  تد ةعن االعتراف بأي  متتنع  ركة أن   احلالدول األعضاء يف    
االنفراديـة  االقتصادية  اجلزاءات   مبا يف ذلك     تطبيقها، أو   اعتمادها أو   خارج إقليم الدولة   أو
 ممارسة الضغط   ، اليت تستهدف  على السفر التعسفية  إجراءات الترهيب والقيود    غري ذلك من    و

 ومنعها  - جتارهتا واستثماراهتا     مبا يهدد سيادهتا واستقالهلا وحرية     -عدم االحنياز   بلدان  على  
، من ممارسة حقها بكامل إرادهتا احلرة يف تقرير أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة            

 صارخة مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل انتهاكاتحيث متثل هذه اإلجراءات أو القوانني 
بني الدول،  الودية  عالقات  اليت تنظم    واألعراف واملبادئ ال   األطرافتعدد  امل ينظام التجار الو

اإلجراءات أو القوانني واستمرار تطبيقها،     تلك   الصدد، تعارض دول احلركة وتدين    ويف هذا   
، على حنو   ث الدول األخرى على أن حتذو حذوها      حتواً  إللغائها فعلي  وتثابر على بذل اجلهود   

الدول اليت تطبـق    وتطلب إىل   ،  األمم املتحدة غريها من أجهزة     اجلمعية العامة و   ما دعت إليه  
  اً،بالكامل وفوربإلغائها أن تقوم أو القوانني تلك التدابري 

  إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي ُعِقد يف فيينـا يف الفتـرة          وإذ يشري أيضاً    
انفرادي  قد دعا الدول إىل االمتناع عن اختاذ أي تدبري     ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ١٤ من
ضع عقبات أمام العالقات يكون من شأنه وتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة وي ال

كذلك حرية التجارة   وهتديد  اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان      عرقلة  التجارية بني الدول و   
  ،بالغاً هتديداً

ملسألة على الرغم من القرارات اليت اعُتِمدت بشأن هذه ا        ألنه   بالغ القلق يعرب عن   وإذ    
مؤمترات األمم املتحدة يف وجلنة حقوق اإلنسان و   حقوق اإلنسان   من ِقَبل اجلمعية العامة وجملس      

قواعـد  وباملخالفـة ل   كل مخس سنوات،     ُتجرى اهتا اليت استعراضواليت ُعِقدت يف التسعينات     
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وُتنفَّذ وُتفـرض     ُتتَّخذ االنفراديةالتدابري القسرية   ، ال تزال    القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة    
بوسائل من بينها اللجوء إىل احلرب والرتعة العسكرية، بكل ما تنطوي عليه مـن آثـار     بالقوة  

اإلنسانية والتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلـدان الناميـة،    - سلبية على األنشطة االجتماعية 
ول دون متتُّع الـشعوب     يف ذلك آثارها خارج احلدود اإلقليمية، مما ُينشئ عقبات إضافية حت           مبا

   لوالية دول أخرى متتُّعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان،نيواألفراد اخلاضع
 أن التدابري القسرية االنفرادية تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيـذ           وإذ يؤكد من جديد     

  إعالن احلق يف التنمية،
اص باحلقوق املدنية  املشتركة بني العهد الدويل اخل١ من املادة ٢ إىل الفقرة وإذ يشري  

والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تنص علـى           
  مجلة أمور منها أنه ال جيوز يف أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،

تنفيذ تـدابري قـسرية   استبقاء أو  أو عن اعتمادالكف  إىل   مجيع الدول    يدعو  -١  
ق مع القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحـدة والقواعـد   تتف الانفرادية  

واملبادئ املنظِّمة للعالقات السلمية بني الدول، وال سيما التدابري ذات الطابع القـسري الـيت               
مما يعرقل   ،العالقات التجارية بني الدول   أمام  تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية واليت تضع عقبات        

عمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من الـصكوك      اإل
  الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وال سيما حق األفراد والشعوب يف التنمية؛

 ، على طابع تلك التدابري الذي يتجاوز احلـدود اإلقليميـة          يعترض بشدة   -٢  
إىل  يف هذا السياق مجيع الـدول األعـضاء          دعويسيادة الدول، و   هتدد كذلك    تدابري هيو

 تدابري إداريـة أو تـشريعية فعالـة،         ختاذ ا وإىلاالعتراف هبذه التدابري وعدم تطبيقها،       عدم
خـارج نطـاق     دية أو آلثارهـا   االنفرااالقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابري القسرية       حسب
  اإلقليمية؛ احلدود

وفرضها بـالقوة انفراديـاً   ق هذه التدابري    يف تطبي قوى معينة    استمرار   ُيدين  -٣  
على أي بلد، وال سيما على البلدان النامية، هبدف         السياسي أو االقتصادي    كأدوات للضغط   

الـسياسية  األنظمـة   ،   احلـرة  منع هذه البلدان من ممارسة حقها يف أن تقرر، مبحض إرادهتا          
  واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة هبا؛

 إزاء اآلثار السلبية اليت تلحق حبالة الطفل يف بعـض           لقيعرب عن بالغ الق     -٤  
البلدان من جراء اختاذ تدابري قسرية انفرادية ال تتفق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة               
وتضع عقبات أمام العالقات التجارية بني الدول وتعوق حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية   

 السكان يف البلدان املتضررة وتترتب عليها عواقـب خاصـة           على حنو تام وحتول دون رفاه     
   اإلعاقة؛راهقون، وكبار السن واألشخاص ذووبالنسبة إىل النساء واألطفال، مبن فيهم امل
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 الدعوة اليت وّجهها إىل الدول األعضاء اليت شرعت يف تنفيذ هـذه             ُيكرِّر  -٥  
التدابري إىل أن تتقيد مببادئ القانون الدويل، وميثاق األمم املتحدة وإعالناهتـا، وإعالنـات              

 بالتزاماهتا ومـسؤولياهتا الناشـئة عـن        تتقيدقرارات ذات الصلة، وأن     ال و ،املؤمترات العاملية 
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت هي طرف       نون الدويل والصكوك    األحكام ذات الصلة للقا   

  فيها، وذلك بإهناء هذه التدابري على الفور؛
، يف هذا السياق، أن جلميع الـشعوب احلـق يف تقريـر             يؤكد من جديد    -٦  

مصريها وأن هلا مبقتضى هذا احلق أن ُتحدِّد حبرية مركزها السياسي وأن تـسعى حبريـة إىل     
  نميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛حتقيق ت

 حماولة هتدف إىل التمزيـق اجلزئـي        ة معارضته ألي  يؤكد من جديد أيضاً     -٧  
   دولة، مما يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة؛ةالكلي للوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية ألي أو

 بالعالقـات الوديـة      بأنه، طبقاً إلعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة       ُيذكِّر  -٨  
للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف      وطبقاً  والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة،        

 )٢٩-د(٣٢٨١ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامة يف قرارها            
ألي دولـة أن     جيوز   ال منه،   ٣٢، وال سيما املادة     ١٩٧٤ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  
مـن  أي نوع آخـر       تدابري اقتصادية أو سياسية أو     ،ُتشجِّع على استخدام  أن   أو   ،تستخدم

ممارسة حقوقها السيادية واحلصول منها علـى       التبعية هلا يف    على  التدابري إلكراه دولة أخرى     
  مزايا من أي نوع؛

ـ  الـسلع األ   أال تستخدم  أنه ينبغي    يؤكد من جديد    -٩   غذيـة  ية، كاأل ساس
 لإلكراه السياسي، وأنه ال جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شعب من              ةًواألدوية، أدا 

  ؛ اخلاصة بهُسُبل العيش والتنمية
 العقبات الرئيـسية    إحدىتشكل  االنفرادية  أن التدابري القسرية    على   شددي  -١٠  

فـرض  أن تتجنب   ىل  تنفيذ إعالن احلق يف التنمية، ويدعو يف هذا الصدد مجيع الدول إ           أمام  
تنـاىف مـع     مبا ي   خارج احلدود اإلقليمية   قوانني حملية  انفرادية وتطبيق تدابري اقتصادية قسرية    

  ؛التنمية يف البلدان الناميةاحلرة ويعرقل مبادئ التجارة 
تزاُيد وكذلك  ،  انفراديةتدابري قسرية   اختاذ   كل احملاوالت الرامية إىل      يرفض  -١١  
وال تتفـق مـع      ، بطرق منها َسن قوانني تطبَّق خارج احلدود اإلقليمية        هذا االجتاه امليل إىل   

  القانون الدويل؛
ـ       ُيسلِّم  -١٢    ة بأن إعالن املبادئ الذي اعُتِمد يف املرحلة األوىل من القمـة العاملي

ث الدول بقـوة  حي، ٢٠٠٣ديسمرب / يف جنيف يف كانون األول  ت ُعِقد يتجملتمع املعلومات ال  
  بناء جمتمع املعلومات؛إطار يف ذلك واالمتناع عن انفرادية  أي تدابري على جتنُّب اختاذ
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 املواضـيعية   ت جملس حقوق اإلنـسان    مجيع املقررين اخلاصني وآليا   حيث    -١٣  
لى إيالء االهتمام الواجب، كل     عقتصادية واالجتماعية والثقافية    القائمة يف ميدان احلقوق اال    

  ؛االنفراديةلبية املترتبة على التدابري القسرية يف نطاق واليته، لآلثار والعواقب الس
 بأمهية التوثيق الكمي والنوعي لآلثار السلبية املرتبطة بتطبيق التـدابري           يسلم  -١٤  

القسرية االنفرادية يف سياق ضمان مساءلة أولئك املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنـسان             
   دولة؛النامجة عن تطبيق التدابري القسرية االنفرادية ضد أي

االنفراديـة  األثر السليب للتدابري القسرية     ملسألة  الواجب  إيالء االعتبار    يقرر  -١٥  
  يف إطار مهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنمية؛على قضايا حقوق اإلنسان 

 إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تويل االهتمام           يطلب  -١٦  
مبهامها املتصلة بتعزيـز   االضطالع   عند   االستعجال،يه على وجه    نظر ف تالواجب هلذا القرار و   
  ؛تهاحقوق اإلنسان ومحاي

 بالدراسة املواضيعية اليت أعدهتا املفوضية السامية عن أثر التدابري          حييط علماً   -١٧  
، واليت تتضمن توصيات بشأن إجراءات ترمي       )١(القسرية االنفرادية يف التمتع حبقوق اإلنسان     

  ك التدابري؛إىل وقف تل
وقائع حلقة العمـل بـشأن      بتقرير املفوضية السامية عن     اً  أيضاً  حييط علم   -١٨  

خمتلف اجلوانب املتصلة بتأثري تطبيق التدابري القسرية االنفرادية على متتع السكان املتـضررين             
عامـة  وينوه بتقرير األمني العام املقدم إىل اجلمعية ال        ،)٢(يف الدول املستهدفة حبقوق اإلنسان    

  ؛)٣(بشأن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية
 بعقد حلقة العمل بشأن تأثري تطبيق التدابري القسرية         مع التقدير اً  حييط علم   -١٩  

االنفرادية على متتع السكان املتضررين يف الدول املستهدفة حبقوق اإلنسان، الـيت نظمتـها              
   جنيف؛ يف٢٠١٣أبريل / نيسان٥املفوضية السامية يف 

ـ اً   إىل اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان أن تعد تقرير         يطلب  -٢٠   اً قائم
على البحث يضم توصيات بشأن آلية لتقييم األثر السليب للتدابري القسرية االنفراديـة علـى               

عن التقرير املطلوب القـائم     اً  مرحلياً  التمتع حبقوق اإلنسان وتعزيز املساءلة، وأن تقدم تقرير       
  ؛ والعشرين، لكي ينظر فيهالثامنة البحث إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته على

إىل اللجنة االستشارية أن تلتمس آراء وإسـهامات الـدول          اً  يطلب أيض   -٢١  
األعضاء والقائمني على اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة وكذلك املؤسسات الوطنية حلقـوق            

  التقرير القائم على البحث املشار إليه أعاله؛ اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، يف إعداد 
__________ 

)١( A/HRC/19/33.  
)٢( A/HRC/24/20. 
)٣( A/67/181. 
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 ٥املعقودة يف    )٤(ة السامية، مع مراعاة وقائع حلقة العمل       إىل املفوضي  يطلب  -٢٢  
  :، ما يلي٢٠١٣أبريل /نيسان

أن تنظم، قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين، حلقة عمل بشأن أثر تطبيق              )أ(  
ع السكان املتضررين حبقوق اإلنسان، وال سـيما أثرهـا          التدابري القسرية االنفرادية على متت    

  االقتصادي على املرأة والطفل، يف الدول املستهدفة؛ - االجتماعي
أن تعد تقريراً عن وقائع حلقة العمل وتقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان يف               )ب(  

  دورته السابعة والعشرين؛
ه السنوي يف إطار البند نفـسه       النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمل       يقرِّر  -٢٣  

  .من جدول األعمال

  ٣٥اجللسة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧

. ، وامتناع دولة واحدة عن التصويت     ١٥ صوتاً مقابل    ٣١اعُتمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي

  :املؤيدون  
ـ        سيا، أنغـوال،   إثيوبيا، األرجنتني، إكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، إندوني

أوغندا، باكستان، الربازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسـو، بـريو، تايلنـد،            
، ) البوليفارية -مجهورية  (فرتويال   سرياليون، شيلي، غابون، غواتيماال، الفلبني،    

، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليبيا، ماليزيا،         قطر
  ملديف، موريتانيا، اهلند

  :ارضوناملع  
إسبانيا، إستونيا، أملانيا، أيرلندا، إيطاليا، بولندا، اجلبل األسود، اجلمهوريـة          
التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيا، سويسرا، النمـسا،         

  الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
  :املمتنعون عن التصويت  

  ].كازاخستان

        

__________ 

  .A/HRC/24/20انظر  )٤(


