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    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/68/456/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

 حقوق اإلنسان والتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد -  ٦٨/١٦٢
  

  ،عية العامةإن اجلم  
 ٦٧/١٧٠ إىل مجيع قراراهتا الـسابقة املتعلقـة هبـذا املوضـوع، وآخرهـا القـرار               إذ تشري   
 ١٨/١٢٠، وإىل مقــرر جملــس حقــوق اإلنــسان    ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠املــؤرخ 
، )٢(٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ املـؤرخ    ٢٤/١٤ وقـراره    )١(٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠املؤرخ  

  وإىل القرارات السابقة الصادرة عن اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان،
ــواردة يف   وإذ تعيــد تأكيــد   ميثــاق حقــوق  املبــادئ واألحكــام ذات الــصلة باملوضــوع ال

 ١٢ املـؤرخ ) ٢٩-د (٣٢٨١الدول وواجباهتا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعية العامـة يف قرارهـا            
جيـوز ألي دولـة أن       منه اليت أعلنت فيها أنه ال      ٣٢، وخباصة املادة    ١٩٧٤ديسمرب  /كانون األول 

دامها تــشجع علــى اســتخ تــستخدم تــدابري اقتــصادية أو سياســية أو تــدابري مــن أي نــوع آخــر أو 
  للضغط على دولة أخرى إلجبارها على التبعية هلا يف ممارسة حقوقها السيادية،

، )٣(٦٧/١٧٠ بتقرير األمني العـام املقـدم عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة                وإذ حتيط علما    
 كــانون ١٢ املــؤرخ ٥٢/١٢٠اجلمعيــة وإذ تــشري إىل تقريــري األمــني العــام عــن تنفيــذ قــراري 

  ،)٥(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٥٥/١١٠  و)٤(١٩٩٧ديسمرب /األول

__________ 
، )A/66/53/Add.1 ( ألــف٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والــستون، امللحــق رقــم  انظــر   )١(  

  .الفصل الثالث
 .، الفصل الثالث)A/68/53/Add.1 ( ألف٥٣ة والستون، امللحق رقم ثامنالدورة الاملرجع نفسه،   )٢(  
  )٣(  A/68/211.  
  )٤(  A/53/293 و Add.1.  
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ب واحـد منافيـة للقـانون     أن التدابري والتشريعات القسرية املتخـذة مـن جانـ         وإذ تؤكد   
وميثاق األمم املتحدة واملعـايري واملبـادئ الـيت حتكـم العالقـات          اإلنساين  الدويل والقانون الدويل    

  السلمية بني الدول،
ــسلم   ــة       وإذ ت ــشابكة غــري قابل ــة مترابطــة مت ــسان حقــوق عاملي ــع حقــوق اإلن ــأن مجي  ب

وصـفه جـزءا ال يتجـزأ مـن حقـوق           للتجزئة، وإذ تعيد يف هـذا الـصدد تأكيـد احلـق يف التنميـة ب               
  اإلنسان كافة،

 إىل الوثيقة اخلتامية للمـؤمتر الـوزاري الـسادس عـشر واالجتمـاع التـذكاري            وإذ تشري   
مـايو  / أيـار  ٢٧ إىل   ٢٣حلركة بلدان عدم االحنياز الذي عقد يف بايل، إندونيسيا، يف الفترة من             

ــة للمــؤمتر الــسادس عــشر لرؤســاء  )٦(٢٠١١  دول أو حكومــات بلــدان عــدم   والوثيقــة اخلتامي
 والوثــائق )٧(٢٠١٢أغــسطس / آب٣١ إىل ٢٦االحنيــاز الــذي عقــد يف طهــران يف الفتــرة مــن  

اخلتامية اليت اعتمدت يف مؤمترات القمة واملؤمترات الـسابقة الـيت اتفقـت فيهـا الـدول األعـضاء                   
ديــد هبــا ومواصــلة يف احلركــة علــى معارضــة تلــك التــدابري أو القــوانني واســتمرار تطبيقهــا والتن

اجلهود لنقضها فعليا وعلـى حـث الـدول األخـرى علـى أن حتـذو حـذوها، علـى النحـو الـذي                        
دعت إليه اجلمعية العامة وهيئات األمم املتحدة األخرى، وعلـى الطلـب إىل الـدول الـيت تطبـق       

  تلك التدابري أو القوانني إلغاءها بصورة تامة وفورية،
الدول يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنـسان الـذي عقـد يف             إىل أنه أهيب ب    وإذ تشري أيضا    

 أن متتنع عن اختـاذ أي تـدابري مـن جانـب             ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إىل   ١٤فيينا يف الفترة من     
تتفق مع القانون الدويل وامليثـاق وتـضع عقبـات أمـام العالقـات التجاريـة بـني الـدول                     واحد ال 

ــل اإلعمـــال التـــام جلميـــع حقـــوق اإلنـــسا       وتـــشكل خطـــرا كـــبريا أيـــضا علـــى     )٨(نوتعرقـ
  التجارة، حرية

ــا    ــضع يف اعتباره ــسألة يف إعــالن     وإذ ت ــشأن هــذه امل ــيت وردت ب ــع اإلشــارات ال  مجي
كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعيـة الـذي اعتمـده مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة يف                    

عتمدمها املـؤمتر العـاملي الرابـع        وإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين ا      )٩(١٩٩٥مارس  / آذار ١٢
______________ 

  )٥(  A/56/207 و Add.1. 
  )٦(  A/65/896-S/2011/407املرفق األول ،. 
  )٧(  A/67/506-S/2012/752املرفق األول ،. 
 .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )٨(  
ــهاغن،       )٩(   ــة، كوبن ــة االجتماعي ــاملي للتنمي ــؤمتر القمــة الع ــر م ــارس / آذار١٢‐٦تقري ــشور (١٩٩٥م ــم من ات األم

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 
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 وإعـالن اسـطنبول بـشأن املـستوطنات البـشرية           )١٠(١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥املعين بـاملرأة يف     
ــذين اعتمــدمها مــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين للمــستوطنات البــشرية       وجــدول أعمــال املوئــل الل

ــاين( ــران١٤يف ) املوئــل الث ــه / حزي  الــيت جتــري كــل   ويف عمليــات استعراضــها)١١(١٩٩٦يوني
  سنوات، مخس

 إزاء األثر السليب للتدابري القسرية املتخـذة مـن جانـب واحـد يف               وإذ تعرب عن القلق     
  العالقات الدولية والتجارة الدولية واالستثمار الدويل والتعاون الدويل،

 إزاء اآلثار السلبية اليت تلحق حبالة الطفل يف بعـض البلـدان      وإذ تعرب عن بالغ القلق      
جـراء اختــاذ تـدابري قــسرية مـن جانــب واحـد ال تتفـق مــع القـانون الــدويل وامليثـاق وتــضع        مـن  

عقبات أمام العالقات التجارية بني الدول وتعوق حتقيق التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية علـى                
حنو تام وحتول دون رفاه السكان يف البلـدان املتـضررة وتترتـب عليهـا عواقـب خاصـة بالنـسبة                     

  اإلعاقة، يذوواألطفال، مبن فيهم املراهقون، وكبار السن واألشخاص إىل النساء 
 ألنه على الرغم من التوصيات الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة     وإذ يساورها بالغ القلق     

وجملس حقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان ومـؤمترات األمـم املتحـدة الرئيـسية الـيت عقـدت                  
لتدابري القسرية تتخـذ وتنفـذ مـن جانـب واحـد مبـا يتنـاىف                زالت ا  مؤخرا بشأن هذه املسألة، ما    

هلا من آثار سـلبية يف األنـشطة االجتماعيـة اإلنـسانية          مع القانون الدويل العام وامليثاق، بكل ما      
ــيت تتجــاوز احلــدود         ــا ال ــا آثاره ــا فيه ــة، مب ــدان النامي ــة للبل ــصادية واالجتماعي ــة االقت ويف التنمي

 من العقبات أمام متتع الـشعوب واألفـراد اخلاضـعني لواليـة دول              اإلقليمية، واضعة بذلك مزيدا   
  أخرى متتعا تاما جبميع حقوق اإلنسان،

 مجيع اآلثار اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية واليت تترتب علـى أي            وإذ تضع يف اعتبارها     
تدابري وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتـصادية ذات طـابع قـسري تتخـذ مـن جانـب                  

 متــس بعمليــة التنميــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان يف البلــدان الناميــة، ممــا يــؤدي إىل وضــع    واحــد
  عقبات أمام اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان،

 أن التــدابري القــسرية املتخــذة مــن جانــب واحــد تــشكل عقبــة   ديــجدن تؤكــد مــوإذ   
  ،)١٢(رئيسية أمام تنفيذ اإلعالن بشأن احلق يف التنمية

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم         (١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، بيجني،          )١٠(  

 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.96.IV.13املبيع 
 ١٩٩٦يونيــه / حزيــران١٤‐٣، اســطنبول، )املوئــل الثــاين(تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية    )١١(  

 .، املرفقان األول والثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 .، املرفق٤١/١٢٨القرار   )١٢(  
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 املــشتركة بــني العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق   ١ مــن املــادة ٢الفقــرة  إىل وإذ تــشري  
 )١٤( والعهـــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة)١٣(املدنيــة والــسياسية

 جيوز بأي حال من األحوال حرمان أي شـعب مـن سـبل      اليت تنص على مجلة أمور منها أنه ال       
  العيش اخلاصة به،

يبذله الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين باحلق يف التنمية التـابع              ما وإذ تالحظ   
جمللس حقوق اإلنسان من جهـود متواصـلة، وإذ تعيـد بـصفة خاصـة تأكيـد معـايريه الـيت تعتـرب                       

يـذ اإلعـالن   مبوجبها التدابري القسرية املتخذة من جانب واحـد إحـدى العقبـات الـيت تعرقـل تنف           
  بشأن احلق يف التنمية،

 مجيع الدول على الكف عن اختاذ أو تنفيذ أي تدابري مـن جانـب واحـد                 حتث  - ١  
اإلنـساين وميثـاق األمـم املتحـدة واملعـايري واملبـادئ            الدويل  تتفق مع القانون الدويل والقانون       ال

هلـا   طـابع القـسري بكـل مـا       سـيما التـدابري ذات ال      اليت حتكم العالقات السلمية بني الدول، وال      
مــن آثــار تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة، مبــا يــشكل عقبــات أمــام العالقــات التجاريــة بــني الــدول   

 )١٤( ويعرقل بذلك اإلعمال التام للحقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان              

   التنمية؛سيما حق األفراد والشعوب يف وغريه من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وال
ــشدة حتــث  - ٢   ــصادية     ب ــدابري اقت ــق أي ت ــاع عــن اختــاذ وتطبي ــى االمتن ــدول عل  ال

تتفق مع القـانون الـدويل وامليثـاق وتعـوق حتقيـق التنميـة           جتارية من جانب واحد ال     مالية أو  أو
  االقتصادية واالجتماعية على حنو تام، وخباصة يف البلدان النامية؛

تتفـق مـع      اختـاذ أي تـدابري مـن جانـب واحـد ال            مجيع الدول علـى عـدم     حتث    - ٣  
القــانون الــدويل وامليثــاق وتعرقــل حتقيــق ســكان البلــدان املتــضررة، وخباصــة األطفــال والنــساء، 
التنمية االقتصادية واالجتماعية على حنو تام وحتول دون رفـاههم وتـضع العقبـات أمـام متـتعهم          

 التمتع مبـستوى معيـشة يـضمن لـه صـحته            التام حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حق كل إنسان يف         
ورفاهــه وحقـــه يف احلـــصول علــى الغـــذاء والرعايـــة الطبيــة والتعلـــيم واخلـــدمات االجتماعيـــة    

  الضرورية، وعلى كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتني للضغط السياسي؛
 على جتاوز تلـك التـدابري احلـدود اإلقليميـة، ممـا يهـدد، عـالوة                 تعترض بشدة   - ٤  

علــى ذلــك، ســيادة الــدول، وهتيــب جبميــع الــدول األعــضاء يف هــذا الــسياق أال تعتــرف بتلــك  
تطبقها وأن تتخذ تـدابري إداريـة أو تـشريعية، حـسب االقتـضاء، مـن أجـل التـصدي                     التدابري أو 

__________ 
 .رفق، امل)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١٣(  
 ).٣ -د ( ألف ٢١٧القرار   )١٤(  
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لتطبيــق التــدابري القــسرية املتخــذة مــن جانــب واحــد خــارج احلــدود اإلقليميــة أو آلثارهــا الــيت   
  احلدود؛ تتجاوز تلك

 مواصــلة بعــض الــدول تطبيــق تــدابري قــسرية متخــذة مــن جانــب واحــد تــدين  - ٥  
هلا من آثار تتجـاوز احلـدود اإلقليميـة بوصـفها أدوات              التدابري بكل ما   وإنفاذها، وترفض تلك  

ــة،      ــسـياسي أو االقتــصادي علــى أي بلــد، وخــصوصا علــى البلــدان النامي تــستخدم للــضغط ال
هبدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها يف تقرير نظمهـا الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة                 

ابري مــن آثــار ســلبية يف إعمــال مجيــع حقــوق اإلنــسان   لتلــك التــد مبحــض إرادهتــا وبــسبب مــا 
  اإلعاقة؛ لقطاعات كبرية من سكاهنا، وخباصة األطفال والنساء وكبار السن واألشخاص ذوو

 إزاء اآلثـار الـسلبية الـيت تلحـق حبالـة الطفـل يف بعـض                 تعرب عن بـالغ القلـق       - ٦  
لقانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة     البلدان من جراء اختاذ تدابري قسرية انفرادية ال تتفق مع ا    

وتـــضع عقبـــات أمـــام العالقـــات التجاريـــة بـــني الـــدول، وتعـــوق حتقيـــق التنميـــة االجتماعيـــة   
ــام وحتــول دون رفــاه الــسكان يف البلــدان املتــضررة، وتترتــب عليهــا      واالقتــصادية علــى حنــو ت

 الـسن واألشـخاص   عواقب خاصة بالنسبة إىل النـساء واألطفـال، مبـن فـيهم املراهقـون، وكبـار               
  اإلعاقة؛ يذو

 عـدم جـواز اسـتخدام الـسلع األساسـية مـن قبيـل الغـذاء والـدواء                 تعيد تأكيـد    - ٧  
 بـأي حـال مـن األحـوال مـن سـبل           شـعب كأدوات لإلكراه السياسي وعدم جواز حرمـان أي         

  العيش والتنمية اخلاصة به؛
أن تتمـسك مببـادئ      بالدول األعضاء اليت بادرت إىل اختاذ هـذه التـدابري            هتيب  - ٨  

القانون الدويل وامليثـاق واإلعالنـات الـصادرة عـن مـؤمترات األمـم املتحـدة واملـؤمترات العامليـة                    
ــد بالتزاماهتــا ومــسؤولياهتا الناشــئة عــن الــصكوك      ــصلة باملوضــوع وأن تتقي والقــرارات ذات ال

ــاء هــذه التــدابري يف            ــا عــن طريــق إلغ ــيت هــي أطــراف فيه ــة حلقــوق اإلنــسان ال أقــرب الدولي
  ممكن؛ وقت

، يف هــذا الــسياق، علــى حــق مجيــع الــشعوب يف تقريــر املــصري  تعيــد التأكيــد  - ٩  
الــــذي تقــــرر مبوجبــــه حبريــــة وضــــعها الــــسياسي وتواصــــل حبريــــة تنميتــــها االقتــــصادية          

  والثقافية؛ واالجتماعية
ــات     تـــشري  - ١٠   ــة بالعالقـ ــدويل املتعلقـ ــانون الـ ــادئ القـ ــالن مبـ ــا إلعـ ــه وفقـ  إىل أنـ
لتعـاون بـني الـدول وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة الـوارد يف مرفــق قــرار اجلمعيـة العامـة                         وا الودية
 وللمبـادئ واألحكـام ذات الـصلة        ١٩٧٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٤املؤرخ  ) ٢٥-د (٢٦٢٥

ــة يف        ــه اجلمعي ــذي أعلنت ــصادية ال ــا االقت ــدول وواجباهت ــاق حقــوق ال ــواردة يف ميث باملوضــوع ال
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 منــه، ال جيــوز ألي دولــة أن تــستخدم تــدابري     ٣٢خباصــة املــادة  ، و)٢٩-د (٣٢٨١قرارهــا 
سياسية أو تدابري من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط علـى دولـة                 اقتصادية أو 

  أخرى إلجبارها على التبعية هلا يف ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛
 فــرض تــدابري قــسرية متخــذة مــن جانــب   مجيــع احملــاوالت الراميــة إىلتــرفض  - ١١  

واحد، وحتث جملس حقوق اإلنسان على أن يأخذ يف االعتبار على حنو تام، لـدى االضـطالع                 
بطـرق منـها سـن      املتخـذة مبهمته املتعلقة بإعمال احلق يف التنميـة، اآلثـار الـسلبية لتلـك التـدابري             

  ناىف مع القانون الدويل؛قوانني وطنية وتطبيقها خارج نطاق احلدود اإلقليمية مبا يت
 إىل مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان أن تقــوم، لــدى  تطلــب  - ١٢  

االضطالع مبهامها املتعلقة بتعزيز احلق يف التنميـة وإعمالـه ومحايتـه، مبـنح هـذا القـرار األولويـة                    
رية املتخــذة مــن للتــدابري القــس يف تقريرهــا الــسنوي املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة، مــع مراعــاة مــا 

  جانب واحد من آثار طويلة األمد يف سكان البلدان النامية؛
 على أن التدابري القسرية املتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيـسية             تشدد  - ١٣  

تتجنـب   ، وهتيب جبميـع الـدول يف هـذا الـصدد أن     )١٢(أمام تنفيذ اإلعالن بشأن احلق يف التنمية      
 جانب واحد وتطبيـق القـوانني الوطنيـة خـارج نطـاق احلـدود               فرض تدابري اقتصادية قسرية من    

أقـره   اإلقليمية مبا يتناىف مع مبادئ التجارة احلرة ويعرقل التنمية يف البلدان النامية، على حنـو مـا        
  اإلنسان؛ الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية التابع جمللس حقوق

تمـد يف املرحلـة األوىل مـن القمـة      بأنه جرى يف إعالن املبـادئ الـذي اع         تسلم  - ١٤  
 كــــانون ١٢ إىل ١٠العامليــــة جملتمــــع املعلومــــات الــــيت عقــــدت يف جنيــــف يف الفتــــرة مــــن   

 حــث الــدول بقــوة علــى جتنــب اختــاذ أي تــدبري مــن جانــب واحــد  )١٥(٢٠٠٣ديــسمرب /األول
يتفـــق مـــع القـــانون الـــدويل وميثـــاق األمـــم املتحـــدة واالمتنـــاع عـــن ذلـــك يف إطـــار بنـــاء     ال
  املعلومات؛ معجمت

 باالهتمام املتزايد الذي يوليه جملس حقـوق اإلنـسان ومفوضـية األمـم              ترحب  - ١٥  
املتحدة حلقوق اإلنسان لألثـر الـسليب النـاجم عـن تطبيـق التـدابري القـسرية املتخـذة مـن جانـب                 

  واحد، وتدعو اجمللس إىل مواصلة استكشاف السبل الكفيلة مبعاجلة هذه املسألة؛
 دعوة جملس حقوق اإلنـسان مجيـع املقـررين اخلاصـني واملعنـيني              أييدهاتكرر ت   - ١٦  

ــة         ــصادية واالجتماعي ــوق االقت ــدان احلق ــس يف مي ــابعني للمجل ــة الت ــات املواضــيعية القائم باآللي

__________ 
  )١٥(  A/C.2/59/3املرفق، الفصل األول، الفرع ألف ،. 
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والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كـل يف نطـاق واليتـه، لآلثـار والعواقـب الـسلبية للتـدابري                  
  ب واحد؛القسرية املتخذة من جان

 طلــب جملــس حقــوق اإلنــسان أن تــنظم مفوضــية األمــم املتحــدة تعيــد تأكيــد  - ١٧  
حلقوق اإلنسان حلقـة عمـل عـن أثـر تطبيـق التـدابري القـسرية املتخـذة مـن جانـب واحـد علـى                          
السكان املتضررين من حيث متتعهم حبقوق اإلنسان، وال سـيما أثرهـا االجتمـاعي االقتـصادي                

   الدول املستهدفة؛على املرأة والطفل، يف
 إىل األمــني العــام أن يطلــع مجيــع الــدول األعــضاء علــى هــذا القــرار،    تطلــب  - ١٨  

لديها من آراء ومعلومات بشأن مـا يترتـب علـى التـدابري القـسرية املتخـذة              يواصل مجع ما   وأن
من جانب واحد مـن تبعـات وآثـار سـلبية يف سـكاهنا وأن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                         

تاسعة والستني تقريرا متعمقا وشامال عن اآلثار السلبية للتـدابري القـسرية املتخـذة مـن جانـب                  ال
واحــد علــى التمتــع الكامــل حبقــوق اإلنــسان، يف الوقــت الــذي تكــرر فيــه مــرة أخــرى تأكيــد   

  ضرورة تسليط الضوء على التدابري العملية والوقائية يف هذا الصدد؛
لـى سـبيل األولويـة يف دورهتـا التاسـعة والـستني يف               أن تنظر يف املـسألة ع      تقرر  - ١٩  

حقوق اإلنســان، مبـا فـــي ذلـك النـهج البديلـة لتحـسني        مسائل”إطــار البند الفرعــي املعنــون  
تعزيــز حقــوق ”مــن البنــد املعنــــون “ التمتــــع الفعلــي حبقــــوق اإلنــسان واحلريــــات األساسيــــة

  .“اإلنسان ومحايتها
  ٧٠اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١٨
  


