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   من جدول األعمال٣ و٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         

  ألمني العاموتقارير املفوضية السامية وا
 املدنيـة والـسياسية     ،ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان       تعزيز

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

دراسة مواضيعية أعّدهتا مفوضية األمم املتحـدة الـسامية             
حلقوق اإلنسان عن أثر التدابري القسرية االنفرادية  يف التمتع          

من توصيات بشأن إجراءات ترمي إىل      حبقوق اإلنسان، تتض  
  *وقف هذه التدابري

  موجز    
هذه الوثيقة دراسة مواضيعية أعّدهتا مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق               

اإلنسان عن أثر التدابري القسرية االنفرادية يف التمتع حبقوق اإلنسان، تتضمن توصـيات             
لطلب جملـس حقـوق اإلنـسان يف        اً  بشأن إجراءات ترمي إىل وقف هذه التدابري، وفق       

  .١٥/٢٤ قراره
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   نطاق الدراسة وأهدافها-مقدمة   -أوالً  
مفوضية األمم املتحدة السامية     إىل   ١٥/٢٤طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره         - ١

حلقوق اإلنسان أن تعّد دراسة مواضيعية عن أثر التدابري القسرية االنفرادية يف التمتع حبقوق 
اإلنسان، تتضمن توصيات بشأن اإلجراءات الرامية إىل وقف هذه التدابري مع مراعاة مجيع             

مم املتحـدة يف هـذا    سبق من تقارير وقرارات ومعلومات ذات صلة متاحة ملنظومة األ           ما
وتتضمن هذه الوثيقة دراسة مواضيعية وفقاً هلذا . الصدد، وأن تقدم هذه الدراسة إىل اجمللس

  .القرار

  مفهوم التدابري القسرية االنفرادية  -ثانياً  
ـ . صعبة التعريـف  " التدابري القسرية االنفرادية  "من املسلَّم به عامة أن عبارة         -٢ اً فغالب
رة إىل التدابري االقتصادية اليت تتخذها إحدى الدول حلمل دولة أخرى على            تشري هذه العبا   ما

 هي اجلزاءات التجارية روأكثرية أشكال الضغط االقتصادي الواسعة االنتشا .)١(تغيري سياستها
أو مقاطعة، ووقف التدفقات املالية واالستثمارية بني البلـدان         /اليت ُتفرض يف شكل حظر و     

وبينما ُتفهم حاالت احلظر يف كثري من األحيان بـصفتها جـزاءات            . )٢(فةاملُرِسلة واملُستهدَ 
جتارية هدفها منع وصول الصادرات إىل بلد مستهدف، فإن حاالت املقاطعة تدابري ترمي إىل              

ومع ذلك، كثرياً ما ُيشار أيضاً إىل اجلمع بني القيـود           . )٣(رفض الواردات من بلد مستهدف    
  .)٤(صادرات كحظر جتارياملفروضة على الواردات وال

، مثـل   " اهلـدف  دةداحمل"أو  " الذكية"وجلأت دول مؤخراً إىل ما ُيعرف باجلزاءات          -٣
جتميد الودائع وحظر السفر، قصد التأثري يف أفراد ُينظر إليهم على أهنم حيتلون مناصب متكّنهم 

  . )٥(من اختاذ إجراءات سياسية يف دولة ما

__________ 

 ,Andreas F. Lowenfeld, International Economic Law (Oxford, Oxford University Pressانظـر   )١(

2002), p. 698.. 
 .Margaret P. Doxey, International Sanctions in Contemporary Perspective, 2nd edانظــر  )٢(

(Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1996). 
 Christopher C Joyner, “Boycott”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law انظـر  )٣(

(Oxford University Press, 2011). Available from www.mpepil.com. 
 Lowenfeld, International Economic Law, p. 733; Omer Y. Elagab, “Coercive economicانظـر   )٤(

measures against developing countries”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 41 

(1998), pp. 682-694. 
 George A. Lopez and David Cortright, “Financial sanctions: the key to a ‘smart’ sanctionsانظـر   )٥(

strategy”, Die Friedens-Warte, vol. 72, No. 4 (1997), p. 327; Gary C. Hufbauer and Barbara 
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 شكل حمدد من أشـكال      لتبّين ما إذا كان   يماً منفصالً   ويستلزم التعريف السائد تقي     -٤
 ويف  .يف ضوء خمتلف املعايري القانونيـة     وإىل أي حد،    التدابري القسرية االنفرادية غري شرعي      

الوقت نفسه، يستتبع ذلك أن التدابري القسرية االنفرادية، بغض النظر عن شرعيتها مبوجـب              
. ؤثر سلباً يف حقوق اإلنـسان بـشّتى الطـرق   نصوص معينة يف القانون الدويل، ميكن أن ت       

وبالتايل ُيفرد الفصالن الثالث والرابع إىل مسألة شرعية التدابري القسرية االنفرادية وأثرهـا يف    
  .التمتع حبقوق اإلنسان، على التوايل

  مسألة شرعية التدابري القسرية االنفرادية مبوجب القانون الدويل   -ثالثاً  
الرد على ما إذا كانت التدابري القسرية االنفرادية مشروعة أو    ماً  عموليس من السهل      -٥

يتوقف الكثري على الشكل احملـدد للتـدابري        إذ  . غري مشروعة مبوجب القانون الدويل العام     
القسرية وعلى قانون املعاهدات املنطبق، إن وجد، وعلى قواعد القانون الدويل العـريف ذات              

، وكذلك على األسس احملتملة الستثناء عـدم شـرعية هـذه            الصلة بتقييم التدابري القسرية   
، سريكز هذا التقريـر أساسـاً،       ١٥/٢٤وانسجاماً مع قرار جملس حقوق اإلنسان       . التدابري
يتعلق بشرعية التدابري القسرية االنفرادية، على مسألة مدى احتمال أن تكون التـأثريات       فيما

تـدابري غـري    عامالً جيعل تلك التدابري     وق اإلنسان   السلبية للتدابري القسرية االنفرادية يف حق     
  .مشروعة

ومن املفيد يف البداية، التمييز بني اجلزاءات االقتصادية العامة اليت تلجأ إليها الـدول                -٦
، ألن  )٦(أفـراد احملددة اهلدف املوجهة ضد     وآخر اجلزاءات اليت ُتعرف باجلزاءات الذكية أو        

  .لقواعد القانونيةفرضها يشمل جمموعات خمتلفة من ا

  التدابري القسرية العامة  -ألف  
ـ لجزاءات االقتصادية العامة مصادر خمميكن أن تكون لعدم املشروعية احملتملة ل      -٧ . ةتلف

وقد يتضمن القانون اإلنساين الدويل وكذلك معاهدات حقوق اإلنسان قيوداً علـى فـرض      
  .اجلزاءات االقتصادية

__________ 

Oegg, “Targeted sanctions: a policy alternative?”, Law and Policy in International Business, vol. 

32 (2000-2001), pp. 11-20; Iain Cameron, “UN targeted sanctions, legal safeguards and the 

European Convention on Human Rights”, Nordic Journal of International Law, vol. 72, No. 2 

(2003), pp. 159-214. 
 . أعاله٥انظر مراجع احلاشية  )٦(
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  قانون املعاهدات  -١  

  حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويلمعاهدات     
 حاالت  دخل يف عاهدات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل       مل يكونميكن أن     -٨

. التدابري القسرية االنفرادية اليت تؤثر يف حقوق اإلنسان األساسية أو يف عامة السكان املدنيني             
دات حقوق اإلنـسان والقـانون      وستناقش يف الفصل الرابع بإسهاب أمثلة عن معايري معاه        

  . اإلنساين الدويل اليت حتد من اللجوء إىل التدابري القسرية االنفرادية
وبالنسبة إىل قانون حقوق اإلنسان، يبدو أن احلقوق ذات الصلة بتقيـيم شـرعية                -٩

 ، واحلق يف مستوى معيشة مناسب، مبا يف ذلك املأكل)٧(التدابري االقتصادية هي احلق يف احلياة
  .)١٠(، واحلق يف الصحة)٩(، واحلق يف عدم التعرض للجوع)٨(وامللبس والرعاية الطبية

أّما يف جمال القانون اإلنساين الدويل، فإن حظر جتويع السكان املدنيني كأسلوب من               -١٠
وباإلضافة إىل ذلك، يكتسي االلتـزام       .)١١(أساليب احلرب، ُيعترب من أكثر األحكام وجاهة      

يع شحنات املواد الغذائية األساسية وكذلك اإلمدادات الطبيـة مـروراً           بالسماح مبرور مج  
وحظر العقوبات اجلماعية الواردة من قبل يف القواعد املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب             )١٢(حّراً
  . طابعاً حيوياً لتقييم التدابري القسرية االقتصادية)١٣(الربية
 واالجتماعية والثقافية، عنـد النظـر يف         االقتصادية اللجنة املعنية باحلقوق  وخلصت    -١١

اآلثار السلبية للجزاءات، إىل وجوب مراعاة حقوق اإلنسان بشكل كامل عند تصميم نظام             
 العقوبـات، والتـزام     سريان خالل كامل فترة     وضرورة الرصد الفعال  مناسب للجزاءات،   

ملـساعدة  الكيان اخلارجي الذي يفرض العقوبات باختاذ خطوات، مبفرده وعـن طريـق ا            

__________ 

 .١، الفقرة ٦احلقوق املدنية والسياسية، املادة ؛ والعهد الدويل اخلاص ب٣اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  ) ٧(
حلقوق االقتـصادية   اخلـاص بـا    والعهد الـدويل     ؛١، الفقرة   ٢٥اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة       )٨(

 .١، الفقرة ١١واالجتماعية والثقافية املادة 
 .٢رة ، الفق١١حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة اخلاص باالعهد الدويل  )٩(
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العـام       اللجنة املعنية ب  ؛  ١، الفقرة   ١٢املرجع نفسه، املادة     )١٠(

،  االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      العقوباتبشأن العالقة بني    ) ١٩٩٧( ٨ رقم
 .٣الفقرة 

تعلق حبماية ضـحايا    امل ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢نيف املعقودة يف    لحق باتفاقية ج  املضايف  اإلربوتوكول  ال )١١(
؛ والربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقية جنيـف       ٥٤، املادة   )الربوتوكول األول (الرتاعات املسلحة الدولية    

الربوتوكـول  ( املسلحة غري الدولية     الرتاعاتتعلق حبماية ضحايا    امل ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢املعقودة يف   
 .١٤ة ، املاد)الثاين

 .، الفقرة األوىل٢٣، املادة )االتفاقية الرابعة(اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب  )١٢(
 .٥٠، املادة االتفاقية اخلاصة باحترام قوانني وأعراف احلرب الربية، املرفق )١٣(
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سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين من أجـل االسـتجابة ألي            الدوليني، وال  والتعاون
  .)١٤(معاناة غري متناسبة تتعرض هلا الفئات الضعيفة داخل البلد املستهدف

  القانون الدويل العريف واملبادئ العامة  -٢  
كن لفرض تـدابري قـسرية      باإلضافة إىل االلتزامات النامجة عن قانون املعاهدات، مي         -١٢

انفرادية أن ينتهك قواعد القانون الدويل العام الذي يشمل القانون الدويل العـريف ومبـادئ             
  .القانون العامة

  العالقات التجارية بني الدول بصفتها قرارات ذات سيادة  )أ(  
 أي حتليل لقطع العالقات التجارية بني الدول، وهي أكثر أشـكال التـدابري             منطلق  -١٣
ملتزمـة  الدول  يكمن يف معرفة ما إذا كانت       لقسرية االنفرادية استخداماً على أرض الواقع،       ا

  .إذا كان األمر كذلك ما مدى هذا االلتزاماإلبقاء عليها وبوفيما بينها بإقامة عالقات جتارية 
عـدم  حالـة  ويبدو أن الرأي السائد، وفقاً لتأكيد حمكمة العدل الدولية، هو أنه يف    -١٤

تجارية العالقات هذه ال الدول حرة يف اإلبقاء على تبقى أي التزامات تعاهدية واضحة، وجود
 الـيت متليهـا   وعليه، فإن قراراهتا السياسية أو غريها من القرارات         . )١٥(أو عدم اإلبقاء عليها   

  .)١٦(ميكن أن ُتعترب غري مشروعة سيادهتا بوقف هذه العالقات يف حد ذاهتا ال

  خلعدم جواز التد  )ب(  
درج التدابري القسرية االقتصادية يف إطار مفهـوم اللجـوء إىل           أن تن ُيرجَّح   بينما ال   -١٥

ويركز مبـدأ عـدم     .  لتقييم شرعيتها  هو احملّك األنسب  القوة، يبدو أن عدم جواز التدخل       
ويبـدو أن   . كثافة هذا التدّخل واألهداف املنشودة من اإلجراء املتخـذ        مدى  التدّخل على   
 مفهوماً واسع النطـاق للتـدخل غـري         تتبّنىلدان أمريكا الالتينية بصفة خاصة      العديد من ب  
ناميـة  ويف إطار األمم املتحدة األوسع نطاقاً، ميكن الوقوف علـى حركـة مت    . )١٧(املشروع

 التدابري القسرية االنفراديـة ذات      القائل بأن أعربت يف إطارها دول أعضاء عديدة عن رأيها         
  . تدخالت غري مشروعةل قد تشكالطابع االقتصادي 

__________ 

 .١٤-١٢، الفقرات ٨التعليق العام رقم  )١٤(
ضد الواليـات  نيكاراغوا (ه العسكرية يف نيكاراغوا وضدها األنشطة العسكرية وشب حمكمة العدل الدولية،     )١٥(

، تقارير حمكمة العدل    ١٩٨٦يونيه  / حزيران ٢٧األسس املوضوعية، القرار الصادر يف      ،  )املتحدة األمريكية 
 .٢٧٦الفقرة ) النص اإلنكليزي(، من ١٤. ، ص١٩٨٦ الدولية لعام

)١٦( Christoph Ohler, “Unilateral Trade Measures”, Max Planck Encyclopedia of Public 

Available from . 14. para, )2011, Oxford University Press (International Law

com.mpepil.www. 

 .١٩  وميثاق منظمة الدول األمريكية، املادة٨انظر االتفاقية املعنية حبقوق الدول وواجباهتا، املادة  )١٧(
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ومنذ الستينات، تضمنت قرارات اجلمعية العامة بصورة متكررة مبدأ عدم جـواز              -١٦
 بإصدار إعالن عدم جـواز التـدخل يف الـشؤون           ١٩٦٥  يف عام  تّوج، الذي   )١٨(التدخل

 بـشأن العالقـات     ١٩٧٠ ، وإعالن عـام   )١٩(الداخلية للدول، ومحاية استقالهلا وسيادهتا    
 بشأن عدم جواز التدخل جبميع أنواعه يف الشؤون الداخليـة       ١٩٨١ إعالن عام ، و )٢٠(الودية
  .، مع التشديد بصفة خاصة على التدابري االقتصادية)٢١(للدول
 حد ذاهتا التزامـات قانونيـة       رّتب يف ت وبينما ُيسلَّم عادة بأن قرارات اجلمعية العامة ال         -١٧

  .)٢٢(لقانون الدويل العريف القائم أو أن تسهم يف وضعهلتكون مرجعاً تفسريياً ُملزِمة، فإهنا ميكن أن 
بدأ عدم جواز التدخل بصفته مبدأً من مبـادئ القـانون           مبقبول  ليس ال ومع ذلك،     -١٨

بل ثبت أنه من الصعب االتفاق على تعريف دقيق ملـا يـشكّل             . )٢٣( مثاراً للصعوبة  الدويل
االقتصادية تدخل يف إطار مبدأ القانون ، وبصفة خاصة ما إذا كانت التدابري القسرية      "تدخالً"

  .الدويل العريف األساسي بعدم التدخل
وُيستنَتج من القرارات السالفة الذكر ومن قرار حمكمة العدل الدوليـة يف قـضية                -١٩

وجود عنصرين أساسيني للوقوف على مدى تعارض التدابري، مبا فيها التـدابري             )٢٤(نيكاراغوا
__________ 

بشأن العالقات السلمية وعالقات    ) ١٢-د(١٢٣٦/، يف قرارها ألف   ١٩٥٧نذ عام   أشارت اجلمعية العامة م    )١٨(
حد أُسس العالقات بـني     أك" عدم التدخل يف شؤون بعضها البعض الداخلية      "حسن اجلوار بني الدول إىل      

؛ وإعالن بإقامـة    ))٢٩-د(٣٢٨١القرار  ( وانظر أيضاً ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية،      . الدول
، )١٩٧٦إعـالن عـام      (٣١/٩١؛ والقـرارات    ))٦-دأإ(٣٢٠١القـرار   ( اقتصادي دويل جديد     نظام
 بشأن عدم جواز التدخل يف شـؤون الـدول الداخليـة؛            ٣٥/١٥٩ و ٣٤/١٠١،  ٣٣/٧٤،  ٣٢/١٥٣
 بــشأن التــدابري   ٤٨/١٦٨ و٤٦/٢١٠، ٤٤/٢١٥، ٤٢/١٧٣، ٤١/١٦٥، ٤٠/١٨٥، ٣٩/٢١٠

، ٥٤/٢٠٠،  ٥٢/١٨١لة الختاذ إجراءات قسرية سياسية واقتصادية ضد البلدان النامية؛ و         االقتصادية كوسي 
 بشأن التدابري االقتصادية االنفرادية كأداة للتدابري القـسرية   ٦٢/١٨٣ و ٦٠/١٨٥،  ٥٨/١٩٨،  ٥٦/١٧٩

 .السياسية واالقتصادية ضد البلدان النامية
 ).١٩٦٥إعالن عام ) (٢٠-د (٢١٣١/قرار اجلمعية العامة ألف )١٩(
قـرار  (تحدة  إعالن مبادئ القانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم امل              )٢٠(

 )).٢٥-د(٢٦٢٥اجلمعية العامة 
 ).١٩٨١ إعالن عام( ٣٦/١٠٣قرار اجلمعية العامة  )٢١(
، تقارير حمكمـة    ١٩٩٦يه  يول/ متوز ٨مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، فتوى مؤرخة يف           )٢٢(

 .٧١-٧٠، الفقرتان ٢٢٦) ١٩٩٦(العدل الدولية 
يـشمل   ("٢٠٢، الفقرة   ) أعاله ١٥احلاشية   (األنشطة العسكرية وشبه العسكرية   حمكمة العدل األوروبية،     )٢٣(

وتعتـرب  [...] مبدأ عدم جواز التدخل حق كل دولة ذات سيادة يف إدارة شؤوهنا بدون تدخل خـارجي              
 )."جزءاً من القانون الدويل العريفك يشكل احملكمة أن ذل

ُيحظر املبدأ على مجيع الدول أو جمموعات الدول التدخل بصورة مباشرة أو             ("٢٠٥املرجع نفسه، الفقرة     )٢٤(
احملظور جيب أن يكـون     التدخل  فإن  وعليه،  . غري مباشرة يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية للدول األخرى        

ومن هذه  .  حبرية اهتااختاذ قرار بَمح فيها لكل دولة، مبوجب مبدأ سيادة الدول،         املسائل اليت ُيس  تدخالً ميس   
والتدخل غري  .  اختيار النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، وصياغة سياسة خارجية         القرارات



A/HRC/19/33 

GE.12-10065 8 

ة تغيري سياسـة الدولـة      نيالتدابري القسرية و  :  ومها واز التدخل االقتصادية، مع مبدأ عدم ج    
  . )٢٥( اختياراً حراًتكون أن الواجباملستهدفة 

وعندما تعتمد الدول اعتماداً اقتصادياً كلياً على دول أخرى، ميكن أن تبلغ التدابري               -٢٠
ابري تدخالً، جيب   ويف الوقت نفسه، ولكي تعترب التد     . االقتصادية حدة نوعية التدابري القسرية    

وعليه، وعندما  . )٢٦( هلا وجِبال  أن ترمي إىل التأثري يف اإلرادة السيادية لدولة أخرى بطريقة           
ترمي التدابري القسرية االنفرادية إىل حث الدولة على االمتثال اللتزاماهتا القانونية الدولية، مثل         

كما هو  رجح أن تنتهك املبدأ     عدم استخدام القوة أو احترام حقوق اإلنسان، فإنه من غري امل          
القرارات السياسية الشرعية ذات الـسيادة يف  عملية اختاذ   هذه التدابري ضد     الشأن حني توجه  

  .إحدى الدول

  القواعد العرفية حلقوق اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل  )ج(  
املشار ُيرجح أن يشكل العديد من قواعد حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل              -٢١

وتعترب أحكام القانون اإلنساين األساسي بـصورة       . إليها أعاله قواعد للقانون الدويل العريف     
وبالرغم من أن نعت القانون املعين حبقوق اإلنسان         .)٢٧(عامة، بصفتها القانون الدويل العريف    

م األساسية  ، يبدو أن هذه األحكا    )٢٨(بصورة عامة بصفته قانوناً عرفياً، قد أثار جدالً متزايداً        
وفضالً عن ذلك، فقـد     . بطابع القانون الدويل العريف   سم  املعنية عند فرض حظر اقتصادي تت     

تكون هناك حجج قوية ومقنعة للنظر يف األحكام األساسية للقانون اإلنـساين، وكـذلك              

__________ 

 ومـع ذلـك،   ").  إىل أساليب قسرية تتعلق هبذه اخليارات، اليت جيب أن تظل حـرة            اللجوءمشروع عند   
وبالنسبة إىل وقائع هذه القضية، رأت حمكمة العدل الدولية أن التدابري القسرية االقتصادية املطبقة، وخباصة               

، ووقف املساعدة االقتـصادية، إىل      اًحادتقليصاً  د  وّراملنفرادي وتقليص حصة السكر     افرض حظر جتاري    
 ).٢٤٥-٢٣٩ه، الفقرات املرجع نفس(تقدمي الدعم العسكري جلماعة منشقة تناول مسألة جانب 

 Maziar Jamnejad and Michael Wood, “The principle of non-intervention”, Leidenانظـر أيـضاً    )٢٥(

Journal of International Law, vol. 22 (2009), p. 371. 
 Derek Bowett , “Economic coercion and reprisals by States”, Virginia Journal ofانظـر   )٢٦(

International Law, vol. 13, No. 1 (Fall 1972), p. 5") . ميكن أن تصبح التدابري غري مشروعة يف ال
 "). الدليل على املربر أو الغرض غري املشروعإقامة عند إالحد ذاهتا 

من النص   (١١٣، ص   ) أعاله ١٥ احلاشية(األنشطة العسكرية وشبه العسكرية     انظر حمكمة العدل الدولية،      )٢٧(
ــزي  Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law؛ )اإلنكلي

(Clarendon Press, 1989). 
 Louis Henkin, “Human Rights”, in Encyclopedia of Public International Law, vol. 2, Rudolfانظر  )٢٨(

Bernhardt, ed., 2nd ed. (Amsterdam, Elsevier, 1995), p. 887 .يضاً، مع ذلك، الرأي النقـدي  وانظر أ
 ,Bruno Simma and Philip Alston, “The sources of human rights law: custom, jus cogensاملقدَّم من 

and general principles”, Australian Year Book of International Law, vol. 12 (1992), p. 90  الـذي ،
 .ثر مناسبة من القانون الدويل العام غري املدوَّنر أكديشري إىل مبادئ عامة للقانون كمص
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حقوق اإلنسان األساسية، بصفتها حتظى مبركز القواعد اليت ال جيوز احليد عنها والقواعـد              
  .)٢٩( مبعىن االلتزامات اآلمرةاآلمرة

  االستبعاد احملتمل لعدم مشروعية التدابري القسرية  -٣  

  التدابري املضادة  )أ(  
وفقاً ملبادئ القانون الدويل العريف ملسؤولية الدول مبوجب أحكام مواد جلنة القانون              -٢٢

يف غري  ري املشروعة   األفعال غ بصفة استثنائية   ، ميكن أن تربَّر     )٣٠(الدويل بشأن مسؤولية الدول   
وُيسَمح باختاذ التدابري املضادة يف إطار بعض . )٣١( تدابري مضادةا أهنذلك من احلاالت، باعتبار

ميكن أن ُتتخذ فقط ضد دولة مسؤولة حلثها على احترام التزاماهتا بوقـف             : التدابري القسرية 
قوق اإلنسان أو غريها    وفيما يتعلق حب  . )٣٢(السلوك غري املشروع دولياً، إذا استمرت يف ذلك       

، ميكن ألي دولة أن )االلتزامات يف مواجهة الكافة  (من االلتزامات جتاه اجملتمع الدويل بأكمله       
 اً ينال تتخذ تدابري قانونية ضد الدولة اليت انتهكت هذه االلتزامات ضماناً لوقف اخلرق وجرب            

  . )٣٣( املستفيدين من االلتزام الذي ُخرَِقينالالدولة املضرورة أو 
وعندما تستوىف املعايري السالفة الذكر، ميكن تربير التدابري القسرية االنفرادية بصفتها             -٢٣

ومع ذلك، جيب أال تؤثر التدابري املضادة يف حظـر اللجـوء إىل القـوة، ويف                . تدابري مؤقتة 
ـ             ر االلتزامات حبماية حقوق اإلنسان األساسية، وااللتزامات ذات الطابع اإلنساين الـيت حتظ

. )٣٤(عمليات االنتقام وغريها من االلتزامات مبوجب القواعد اآلمرة للقانون الـدويل العـام            
وتناسب التدابري املضادة عنصر حيوي يف تقييم شرعية        . )٣٥(وجيب أن تكون متناسبة كذلك    

  .التدابري احملدَّدة

__________ 

السجالت الرمسية للجمعيـة العامـة،      ( أعمال دورهتا الثانية والثالثني      عنانظر تقرير جلنة القانون الدويل       )٢٩(
مـن الـنص     (٤٦، اجمللد الثاين، اجلزء الثاين، ص       (A/35/10) ١٠ن، امللحق رقم    والدورة اخلامسة والثالث  

تعترب يف رأي اللجنة قواعد تفرض التزامات       ] قواعد القانون اإلنساين  [بعض  "أن  يقضي ب  ، الذي )اإلنكليزي
 Theodor Meron, “On a hierarchy of international human rights”, Americanانظر أيـضاً  ...". آمرة 

Journal of International Law, vol. 80 (1986), p. 1. 
السجالت الرمسيـة للجمعيـة   ولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولياً،   نص مشاريع املواد املتعلقة مبسؤ     )٣٠(

 .٧٦، الفصل الرابع، الفقرة (A/56/10) ١٠الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ، العامة
 . بشأن التدابري املضادة املتعلقة باألفعال غري املشروعة دوليا٢٢ًاملرجع نفسه، املادة  )٣١(
 . بشأن موضوع التدابري املضادة وقيودها٤٩املرجع نفسه، املادة  )٣٢(
 . بشأن التدابري املتخذة من جانب دول خالف الدولة املضرورة٥٤املرجع نفسه، املادة  )٣٣(
 .، بشأن االلتزامات غري املتأثرة بالتدابري املضادة١، الفقرة ٥٠املرجع نفسه، املادة  )٣٤(
 . بشأن التناسب٥١املرجع نفسه، املادة  )٣٥(
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  اإلذن الصادر عن األمم املتحدة  )ب(  
تحدة، ميكن جمللس األمن أن يفرض تدابري تنطوي         من ميثاق األمم امل    ٧وفقاً للمادة     -٢٤

اليت تشكل، على األقل، هتديـداً للـسلم   االت  احلعلى استخدام القوة أو ال تنطوي عليه يف         
اليت ال تنطوي على استخدام القوة اليت اعتمدها        لة  ضفاملوكانت التدابري   . )٣٦(واألمن الدوليني 

وجيب على الدول األعضاء يف األمم املتحدة       . )٣٧(اجلزاءات االقتصادية هي  جملس األمن سابقاً    
ويعلو هذا االلتزام املستند إىل امليثاق أيضاً على التزامـات          . )٣٨(أن تنفذ هذه القرارات امللزِمة    
 من امليثاق تقتصر ظاهرياً     ١٠٣وبالرغم من أن صياغة املادة      . أخرى مبوجب القانون الدويل   

التزامات امليثاق تنطبق عامة أيضاً علـى القـانون         على التزامات تعاهدية أخرى، فإن أولوية       
  . )٣٩(الدويل العريف العام وغريها من االلتزامات النامجة عنه

وبناًء على ذلك، فإن التدابري اليت تتخذها الدول بصفة غري انفرادية، بل على أساس                -٢٥
ونيـاً حـىت وإن     قرار يستند إىل الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ميكن أن ُتـربَّر قان             

تعارضت مع االلتزامات التعاهدية أو قواعد القانون الدويل العريف يف حد ذاته، إال إذا بلـغ                
  . انتهاك القواعد اآلمرةحّدهذا التعارض 

  التدابري القسرية احملدَّدة  -باء  
 الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان وكذلك التبعات اإلنسانية للجزاءات االقتصادية          إن  -٢٦
 إىل زيـادة    ، عند فرض تدابري قسرية انفراديـة      ، مبجلس األمن وبالدول كذلك     حدت عامةال

 أو الذكية، الـيت ترمـي إىل تفـادي          احملّددة اهلدف اجلنوح إىل اعتماد ما يسمى باجلزاءات       
اجلزاءات االقتصادية العامة العشوائية األثر باستهداف أفراد حتديداً يعترب دورهـم حيويـاً يف    

  .)٤٠( بالتدابري القسريةاملتأثرة قصداً يةارات السياساتقرالاختاذ 
وبالرغم من إمكانية تفادي العديد من املسائل املتعلقة حبقوق اإلنـسان والقـانون               -٢٧

اإلنساين الدويل النابعة من التدابري االقتصادية العامة العشوائية األثر، عـن طريـق اعتمـاد               
فقـد  . ياق بعض املسائل اجلديدة حلقوق اإلنسان     ، تربز يف هذا الس    "حمّددة اهلدف "جزاءات  

خترق التدابري القسرية، مثل جتميد احلسابات املصرفية لألفراد املشتبه فـيهم باإلرهـاب أو              
زعماء النظام املستهدفني، حقهم يف حماكمة عادلة إذا مل تكن لديهم اإلمكانيـات املناسـبة               

__________ 

 .٣٩ املادة ميثاق األمم املتحدة، )٣٦(
 .٤١املرجع نفسه، املادة  )٣٧(
 .٢٥املرجع نفسه، املادة  )٣٨(
)٣٩( Rudolf Bernhardt, “Article 103”, in Bruno Simma, ed., The Charter of the United Nations: A 

Commentary, vol. I, 2nd ed. (Oxford, Oxford University Press, 2002), para. 21. 
 . أعاله٣انظر الفقرة  )٤٠(
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ويف الواقع،  . )٤٢(صوصية ويف امللكية  ، وكذلك حقهم يف اخل    )٤١(قراراتلالعتراض على هذه ال   
حقوق هؤالء األفـراد    " اخلاصة بكل فرد  "زاءات  األثر املستهدف هلذه اجل   ن ينتهك   األرجح  

  .الالّحمددةاجلزاءات التجارية العامة أكثر من أن تنتهكها 

  ية يف حقوق اإلنسان دأثر التدابري القسرية االنفرا  -رابعاً  
لضارة للتدابري القسرية االنفرادية، وبصفة خاصة التدابري ذات        إن كيفية تقييم اآلثار ا      -٢٨

الطابع العام اليت تستهدف االقتصاد بأكمله، بدل أفراداً بعينهم، يف حقوق اإلنسان مـسألة              
  .)٤٣( للجزاءات االقتصادية الذي أعّده هافبور وشوتيبصعبة كما يثبت ذلك التحليل التجري

ردود احلكومات اليت أعربت عن آرائها بشأن تبعات        وميكن االسترشاد مبا تضمنته       -٢٩
التدابري القسرية االنفرادية وآثارها السلبية يف سكاهنا رداً على مذكرة شفوية وجهتها إليهـا              

، وتدرج هذه الردود يف التقارير السنوية لألمني العام إىل          )٤٤(اإلنساناملفوضية السامية حلقوق    
  .اجلمعية العامة

 على أثـر التـدابري القـسرية        ١٥/٢٤رار جملس حقوق اإلنسان     ويقتصر نطاق ق    -٣٠
وبالتايل فإن التدابري املتعددة األطراف كالتدابري اليت تأذن هبـا          . االنفرادية يف حقوق اإلنسان   

األمم املتحدة مبوجب الفصل السابع من امليثاق أو اليت يأذن هبا االحتاد األورويب، على سبيل               
 أن  يف التحدي التحليلي الرئيسي     كمنوي. ال من نطاق هذه الدراسة    املثال، تستثىن بطبيعة احل   

مما جيعل التمييز بـني     يف آن معاً    البلدان ُتستهَدف أحياناً جبزاءات انفرادية ومتعددة األطراف        
  . )٤٥(آثارها صعب التقييم

__________ 

-C وC-402/05 P، القـضيتان املـشتركتان   قاضـي قضية : على سبيل املثال حمكمة العدل األوروبيةانظر  )٤١(

415/05 P ،  ،ياسني عبداهللا القاضي ومؤسسة الربكات الدولية ضد اجمللس األورويب واملفوضية األوروبيـة
، ٣٤٩ و٣٤٨، الفقرتـان  )٢٠٠٨ (ILM 923 47، ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلول٣ل األوروبية، وحمكمة العد

 فعال للتظلم قـد      الشكوى يف الدفاع وكذلك حقهم يف سبيل قانوين        حيث رأت احملكمة أن حق مقدميْ     
 .ا فعالًانُتهك

فرض تـدابري   أن   القضية،   رأت حمكمة العدل األوروبية، انطالقاً من حيثيات      . ٣٧٠  الفقرة ،املرجع نفسه  )٤٢(
 . غري مربَّر للحق يف امللكيةيعترب تقييداًتقييدية 

)٤٣( G. Hufbauer and J. Schott, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy 

(Institute for International Economics, 1985), pp. 32-33. 
 .٢ الفقرة ،)A/12/66/272(التقرير السنوي لألمني العام بشأن حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية  )٤٤(
 اخلليج واجلزاءات التجاريـة  ثابتة على أن حربوجود أدلة  "موعة من الباحثني الطبيني      مقال نشرته جم   أفاد )٤٥(

 ٤٦ ٩٠٠اجملموعـة أن    ورأت  ". بثالث مرات  وفيات األطفال العراقيني دون سن اخلامسة     زيادة   أّدت إىل 
 ,.Alberto Ascherio et. al). ١٩٩١أغسطس /يناير  إىل آب/من كانون الثاينيف الفترة  توفوا طفل إضايف

“Effect of the Gulf war on infant and child mortality in Iraq”, The New England Journal of 

Medicine, vol. 327, No. 13 (1992), pp. 931 and 933-934) .انظر كذلك وثيقة املعلومات األساسية بشأن و
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ويتضح من ذلك أن التدابري القسرية االنفرادية تشمل جمموعة من اإلجراءات، مثـل      -٣١
ظر التجاري والقيود املالية ومصادرة املمتلكات وجتميد الودائع وفرض قيود علـى مـنح             احل

اً مـا تتجـاوز     غالبو. التأشريات ووقف اإلمدادات الطبية احليوية وقطاع غيار آالت خمتلفة        
  .التدابري املعنية تطبيق القواعد احمللية خارج اإلقليم، فتؤثر سلباً يف مصاحل دول ثالثة ورعاياها

وقد يكون للتدابري القسرية االنفرادية يف شكل جزاءات اقتصادية تبعات بعيدة املدى              -٣٢
وكثرياً ما يذهب ضحية هذه التدابري      . )٤٦(حلقوق اإلنسان تطال عامة سكان الدول املستهدفة      

يف املقام األول أضعف فئات اجملتمع، مبا فيها النساء واألطفال واملعوقون واملسّنون والفقـراء              
وُتعاين هذه الفئات أكثر من غريها من عدم احلصول على املعدات الالزمة إلنقاذ حياة              . أيضاً

وحيـول ذلـك دون     . املرضى وعلى األدوية واملنتجات الغذائية األساسية واملعدات التعليمية       
اجلزاءات تقضي على الطبقة املتوسـطة      "وعليه، لُوحظ أن    . وصول آخرين إىل سوق العمالة    

أولئك الذين يتحكمون يف    "على غرار تصّرف     "راء فقراً ويزداد األغنياء ثراءً    قحيث يزداد الف  
وميكن أن تستفيد احلكومة والنُّخبة اقتـصادياً مـن         . عمليات التهريب ويف السوق السوداء    

ــشروعة   ــري امل ــارة غ ــا للتج ــة الحتكارمه ــة نتيج ــتفادة حقيقي ــزاءات اس " اجل
)E/CN.4/Sub.2/2000/33   ويف ذلك إشارة، على ما يبـدو، إىل أن التـدابري           ). ٥٠، الفقرة

 يف الفقراء والـضعفاء، وهـم       القسرية االنفرادية كثرياً ما تؤثر بصورة غري متناسبة ظاهرياً        
  . هلم معينةاألشخاص ذاهتم الذين تسعى مبادئ حقوق اإلنسان لتوفري ضمانات

اهتا عند تقييم أثر التدابري القـسرية       وعالوة على ذلك، مثة عناصر عديدة جيب مراع         -٣٣
 أن ُينظر إىل حجم     ، مبدئياً،  جيب حيث. االنفرادية يف حقوق اإلنسان يف أي بلد من البلدان        

ذلك ألن القيود املفروضة على تدفق رأس املال والتجـارة          . التمويل عن كثب  /وفئة التجارة 
 الـدخل القـومي يف الدولـة        الدولية ميكن أن حتد بطرائق متنوعة ويف مستويات خمتلفة من         

وفضالً عن ذلـك،    . وقد يؤدي ذلك إىل تفاقم املشاكل االجتماعية مثل البطالة        . املستهدفة
ملرِسلة والدولة املستهَدفة،   ينبغي إنعام النظر يف حجم الروابط االقتصادية القائمة بني الدولة ا          

__________ 

ان، اليت أعدهتا املفوضية الـسامية حلقـوق        ثر اجلزاءات االقتصادية املفروضة على العراق يف حقوق اإلنس        أ
 .٦، الفقرة ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٥لشؤون اإلنسانية، لاإلنسان الجتماع اللجنة التنفيذية 

 أكثر مـن نـصف قـرن        على كوبا منذ   الواليات املتحدة األمريكية     تفرضها التدابري االقتصادية اليت     تنفَّذ )٤٦(
)A/66/272   يف مجيع الكوبيني بغض النظر عن أعمارهم        اً مدمرة ابري آثار وتقول كوبا إن هلذه التد    ). ٩، ص 

انظر أيضاً مـارك    ). ٩املرجع نفسه، ص     (يةكزهم االجتماع امر وأقهم أو نوع جنسهم أو ديانتهم       اعرأأو  
 أعـّدها املؤلّـف   ، ورقة عمل    "ما للجزاءات االقتصادية من آثار ضارة بالتمتع حبقوق اإلنسان        "بوسويت  

). (E/CN.4/Sub.2/2000/33تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      لقوق اإلنسان، اللجنة الفرعية     للجنة املعنية حب  
وخلصت الورقة إىل أن احلظر الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا يؤثر يف حقوق اإلنسان بطريقتني                

رئيـسي لألدويـة    االقتصادية اإلقليمية الكربى واملـصدر ال ةون الواليات املتحدة القو  ك"أوالً،  . متميزتني
 "والتكنولوجيا اجلديدة يعين أن كوبا تتعرض حلرمان ميـس حقـوق اإلنـسان بالنـسبة إىل مواطنيهـا                 

جبار بلدان أخرى على فـرض      إل سعتالواليات املتحدة   اعتربت الورقة أن     ،وثانياً). ٩٩ و ٩٨ الفقرتان(
وخلصت . الل تدابري قسرية  لتحويل حظر انفرادي إىل حظر متعدد األطراف من خ        أيضاً  حظر على كوبا    

 "زيادة معاناة الشعب الكويب وزيادة انتهاك حقـوق اإلنـسان         "سيكون  اجلزاءات   هذهأثر  الورقة إىل أن    
 ).١٠٠الفقرة (
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 للسلع األساسية اليت ُتفَرض وقد يؤول إجياد موردين بديلني.  خلطورة األثر من صلة مباشرةملا
ويف غضون ذلك، ميكن أن يتأثر الـسكان سـلباً          . عليها اجلزاءات إىل عملية ُمكلفة وبطيئة     

وجتنح التدابري القسرية االنفرادية إىل التأثري      . بنقص األدوية وغريها من االحتياجات األساسية     
وعندما تؤثر . اإلنسان لديهميف حاجات السكان األساسية، وبالتايل يف التمتع بأبسط حقوق         

أن يؤدي افتقارهم للقـدرة علـى       التبعات السلبية يف الفقراء والضعفاء واملستضعفني، ميكن        
  .لحماية االجتماعية إىل زيادة تفاقم التبعاتلوالصمود 

وقد تؤدي التدابري القسرية االنفرادية الطويلة املدى إىل حدوث مشاكل اجتماعيـة              -٣٤
 الدول املـستهدفة    وتؤكد روايات . ح اجملتمع ضعفاً  انية تتصل بأشد شرائ   وإثارة هواجس إنس  

أن التدابري القسرية االنفرادية ميكن أن تؤثر سلباً يف أسواق عمالتها، ويف احلقوق اليت تغطيها               
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٦املادة 
رادية اليت تنتهك احلق يف مستوى معيشي الئق، مبا يف ذلـك            والتدابري القسرية االنف    -٣٥

 من اإلعـالن    ٢٥ من املادة    ١الرعاية الطبية واملأكل وامللبس واملسكن، تؤثر يف تنفيذ الفقرة          
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        ١٢ و ١١العاملي حلقوق اإلنسان ويف املادتني      

  .واالجتماعية والثقافية
 أن املرأة تتأثر على حنو غري متناسب بتبعات التدابري القسرية االنفرادية، الـيت              ويبدو  -٣٦

وباملثل، يتـأثر   .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         ٢تعوق تنفيذ املادة    
 ١األشخاص ذوو اإلعاقة بصورة غري متناسبة حسب الظاهر، األمر الذي يعوق تنفيذ املادة              

  .األشخاص ذوي اإلعاقةمن اتفاقية 
وترى بعض الدول أن التدابري القسرية االنفرادية تعوق إعمال احلق يف تقرير املصري،               -٣٧

وأخرياً، ُتـشري هـذه     .  من ميثاق األمم املتحدة    ٥٥ واملادة   ١ من املادة    ٢استناداً إىل الفقرة    
الفرد من مقومات العيش،    الدول إىل أنه ميكن للتدابري القسرية االنفرادية أن تؤثر يف حرمان            

  . وميكن أن تشكل عائقاً حيول دون إعمال احلق يف التنمية
ديد هـدفها   اليت يقع حت   اجلزاءات   ه حىت أّن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      الحظوت  -٣٨

وقف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان، ضمن جهود دبلوماسية أوسـع           ل بدقة واليت تفرض  
جيب ، ينبغي أن ختضع لشروط صارمة كما        )٤٧( يف إطار متعدد األطراف    نطاقاً حيبَّذ أن ُتتَّخذ   

__________ 

ال تـشكك  : "١، الفقرة  ٨انظر اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم            )٤٧(
ة فرض العقوبات يف احلاالت املناسبة وفقاً للفصل السابع من ميثـاق األمـم              اللجنة بأي طريقة يف ضرور    

ولكن أحكام امليثاق ذات الـصلة حبقـوق        . املتحدة أو غريه من أحكام القانون الدويل املنطبقة على احلالة         
ك انظـر كـذل  ". ينبغي أن ٌتعترب واجبة التطبيق بشكل تام يف هذه احلاالت) ٥٦ و٥٥ و١املواد (اإلنسان  

، )٥١، الفقرة   A/HRC/19/59/Add.4(تقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء عن بعثته إىل مدغشقر            
الذي رأى فيه أن اجلزاءات، وإن كانت مشروعة يف بعض احلاالت، جيب أن متتثل حلقوق اإلنسان، وحتمي              

ات والضمانات اإلجرائية اإلنسانية    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األساسية، وأن تشمل االستثناء       
 .ذات الصلة
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تتجاوز الفترة الضرورية، وأن تكون متناسبة وختضع لضمانات حقـوق           فرض لفترة ال  أن تُ 
فيها تقييمات األثر يف حقوق اإلنسان ورصدها مـن جانـب خـرباء              اإلنسان املناسبة، مبا  

 اجلزاءات إجياباً وعلى حنو معقول يف محايـة         وُيفترض بصفة خاصة، أن يؤثر فرض     . مستقلني
حقوق اإلنسان بصورة تتجاوز األثر السليب، مع مراعاة آراء السكان الذين ُيعـانون مـن               
انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أّدت إىل فرض اجلزاءات ومراعاة األثر يف أكثر شرائح اجملتمع              

 اليت ترمي إىل    احملددة اهلدف زاءات  ويف هذا السياق، جيب األخذ يف احلسبان أن للج        . ضعفاً
أقل ضرراً القرار الذين يتحملون مسؤولية حالة حقوق اإلنسان أثراً    ّناع  الضغط على بعض ص   
  . مقارنة بالتدابري اليت تستهدف االقتصاد بأكملهيف السكان بأكملهم

  التوصيات  -خامساً  
دويل مع مبـادئ    جيب أن تتسق اإلجراءات اليت تتخذها الدول على الصعيد ال           -٣٩

  .القانون الدويل العريف وميثاق األمم املتحدة ومع فتاوى حمكمة العدل الدولية أيضاً
وجيب على الدول أن متتنع عن اعتماد تدابري قسرية انفرادية تنتهك التزاماهتا يف               -٤٠

  .جمال حقوق اإلنسان مبوجب القانون التعاهدي أو القانون الدويل العريف
ع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تتفادى إنفاذ أي تدابري قسرية            وينبغي جلمي   -٤١

ضـمانات  تحّتم توفري   وي. سيما يف أشد السكان ضعفاً     تؤثر سلباً يف حقوق اإلنسان، وال     
  .هذه التدابرييف احلاالت اليت تفرض فيها واضحة حلماية حقوق اإلنسان 

 اإلمدادات األساسية، مثل    ستخداماوُتَحثّ الدول على اعتماد تدابري تكفل عدم          -٤٢
، يف ظل أي ظـرف  األدوية واألغذية، كوسائل للضغط السياسي، وعدم حرمان السكان       

 هذه االعتبـارات يف حالـة     أيضاً تطبيق وينبغي  . من أبسط مقومات البقاء   من الظروف،   
ة يف العمومية   املوغلالتدابري القسرية   ا أن   ومب. الرتاع املسلح، وفقاً للقانون اإلنساين الدويل     

  .نتهك حقوق اإلنسان األساسية، جيب بذل قصارى اجلهود للحد من هذه التدابريقد ت

        


