
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-14463    290709    300709 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثانية عشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  وتقارير التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان،
  واألمني العامإلنسان حلقوق امفوضية األمم املتحدة السامية 

  املتخذة من جانب واحدحقوق اإلنسان والتدابري القسرية 

  تقرير األمني العام

  مقدمة

 الذي طلب فيه اجمللس إىل األمني العام التماس         ٩/٤هذا التقرير مقّدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان           - ١
لتدابري القسرية املتخذة من جانب واحد من       عما يترتب على ا   آراء الدول األعضاء واحلصول على معلومات منها        

  . هبذا الشأنتقريراًإىل اجمللس تبعات وآثار سلبية على سكاهنا، وأن يقدم 

، أرسل األمني العام مذكرة شفوية إىل الدول األعضاء طالباً منها موافاته مبا ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويف    - ٢
، الـردود   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٤ حلقوق اإلنسان، حىت     وتلقت املفوضية السامية  . لديها من آراء ومعلومات   

وميكن احلصول علـى الـنص      . امللخصة أدناه من حكومات كل من أسبانيا أوكرانيا وبيالروس والعراق وكوستاريكا          
  .الكامل للورقات من األمانة
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  الردود املقدمة من احلكومات

  بيالروس

  ] باإلنكليزية:األصل[
  ]٢٠٠٩يونيه / حزيران١١[

 التدابري القسرية ذات الطابع االقتـصادي أو الـسياسي         موقف بيالروس هو رفض      ذكرت احلكومة أن    - ٣
وقواعد القانون أسس املبادئ والقواعد املؤسسة للقانون مع ىف تناتبأن هذه التدابري تقر و. من جانب واحداملتخذة 
   .غري مقبولة يف سياق العالقات الدولية املتحضرةهي و الدويل،

 قسرية من جانب واحد،   التدابري  العدم إغفال مشكلة تطبيق     إىل   احلكومة جملس حقوق اإلنسان      تعود  - ٤
  .ميثاق األمم املتحدةمع مع القانون الدويل وتتعارض الرد فورا على أي إجراءات غري قانونية إىل و

  كوستاريكا

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٧[

ملبادئ الـيت  حتترم ا وستاريكا، بوصفها دولة عضوا يف منظمة التجارة العاملية،       أشارت احلكومة إىل أن ك      - ٥
وأشارت . من جانب واحد، وتلتزم هبامبا يف ذلك رفض التدابري االقتصادية القسرية  حتكم منظمة التجارة العاملية،

حريـة  تؤيد  و ن الدويل، حتترم القانو   يف األمم املتحدة،   اعضوبوصفها دولة    ،إىل أن كوستاريكا  كذلك  احلكومة  
و منظمـة   أمم املتحـدة     األ يف إطار و  للقانون الدويل  فقاًوال  إتقييد هذه احلرية    وال توافق على     التجارة الدولية، 
  .التجارة العاملية

 العراق

 ]بالعربية: األصل[

  ]٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٧[

 اجلمعيـة  هي اعتمدتذ االقتصادية الاوواجباهتالدول   من ميثاق حقوق     ٣٢أشارت احلكومة إىل أن املادة        - ٦
 ينص على أنه لـيس ألي دولـة أن          ١٩٧٤ديسمرب  /كانون األول  ١٢رخ  املؤ) ٢٩- د(٣٢٨١العامة يف قرارها    

 للضغط على دولة أخـرى  ،أي نوع آخرمن اقتصادية أو سياسية أو     تدابري  تستخدم أو أن تشجع على استخدام       
  . حقوقها السياديةممارسة يف إجبارها على التبعية هلا بقصد 
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وذكـرت أن   . سقوط النظام السابق  بعد  العراق  عن فترة صعبة مر هبا       أبلغت احلكومة يف هذا السياق،    و  - ٧
 األشخاصمبا يف ذلك هتريب  ،اليت اختذهتا بعض دول اجلوار من جانب واحد       القسرية  اإلجراءات  العراق عاىن من    

والترحيل القسري لالجئني  الصناعية السامة، رمي املخلفاتات، و العراق، والتعدي على مياه هنري دجلة والفرإىل
تـشغيل  و الفقـر من أن العديد من األسر العراقية يف املهجر تعاين من      احلكومة عن قلقها    كما أعربت   . العراقيني

 . اإلجبارياملالية والترحيل احلرمان من املساعدات و دعارةاألطفال وال

الدولية توقيع االتفاقيات و ،لقانون الدويل اإلنساينتتفق مع اري تشريعية وإدارية احلكومة باختاذ تدابوتلتزم   - ٨
  .من جانب واحد واحلد منهاالقسرية دول اجلوار من أجل التصدي لإلجراءات مع 

 أسبانيا

 ]باألسبانية: األصل[

  ]٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٤[

ذات طـابع اقتـصادي أو      من جانب واحد     دولة تدابري قسرية  أي  أشارت احلكومة إىل أنه مل تستخدم         - ٩
  .  حىت تاريخ صدور هذا الردسياسي أو أي طابع آخر ضد أسبانيا

 أوكرانيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٣[

ال توجد لدى أوكرانيا أية تشريعات أو أنظمة قد متس آثارها اليت تتجاوز أكدت احلكومة من جديد أنه      - ١٠
. لواليتها القضائية، أو حريـة التجـارة      خاضعة  ية سيادة دول أخرى واملصاحل املشروعة لكيانات        احلدود اإلقليم 

 تقبل كذلك تطبيق تدابري قسرية من جانب واحد، وتتمسك باملبادئ األساسية مليثـاق األمـم                وأضافت أهنا ال  
  . يف عالقتها مع الدول األخرى  املتحدة والقانون الدويل وحرية التجارة

_ _ _ __   


