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  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/71/484/Add.2( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

  حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية  - ٧١/١٩٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ٧٠/١٥١إىل مجيع قراراا السـابقة املتعلقـة ـذا املوضـوع، وآخرهـا القـرار        إذ تشري  
 ١٨/١٢٠، وإىل مقــرر جملــس حقــوق اإلنســان    ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ١٧املــؤرخ 
ــه  )١(٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ٣٠املــؤرخ   )٢(٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٧املــؤرخ  ٢٤/١٤وقرارات

 أكتـــوبر/تشــرين األول  ١املـــؤرخ  ٣٠/٢ و )٣(٢٠١٤أيلول/ســبتمرب   ٢٦املــؤرخ   ٢٧/٢١ و
  ، وإىل القرارات السابقة الصادرة عن الس وجلنة حقوق اإلنسان،)٤(٢٠١٥

املبـادئ واألحكـام ذات الصـلة باملوضـوع الـواردة يف ميثـاق حقـوق         جمددا وإذ تؤكد  
) املـؤرخ  ٢٩ -(د  ٣٢٨١الدول وواجباا االقتصادية الذي أعلنته اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    

جيـوز ألي   ال منـه الـيت أعلنـت فيهـا أنـه      ٣٢، وخباصة املادة ١٩٧٤كانون األول/ديسمرب  ١٢
أو سياســية أو تــدابري مــن أي نــوع آخــر أو تشــجع علــى   دولــة أن تســتخدم تــدابري اقتصــادية  

  استخدامها للضغط على دولة أخرى إلجبارها على التبعية هلا يف ممارسة حقوقها السيادية،

ــاأل لــس حقــوق اإلنســان امل اص اخلــقــرر بتقــارير املوإذ حتــيط علمــا     الســليب  ثرعــين ب
املقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة      ،التمتــع حبقــوق اإلنســان   يفللتــدابري القســرية االنفراديــة   

_______________ 

)، A/66/53/Add.1( ألف ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم انظر:  )١(
  الفصل الثالث.

  ، الفصل الثالث.)A/68/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(
 Corr.1و  A/69/53/Add.1والتصــويبان ( ألــف ٥٣الــدورة التاســعة والســتون، امللحــق رقــم  املرجــع نفســه،  )٣(
 )، الفصل الرابع، الفرع ألف.2 و

 ، الفصل الثالث.)A/70/53/Add.1( ألف ٥٣رقم  الدورة السبعون، امللحقاملرجع نفسه،   )٤(
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ــان   )٥(٧٠/١٥١ وإذ تشـــري إىل تقريـــري  )٦(٣٠/٢ و ٢٧/٢١وبقـــراري جملـــس حقـــوق اإلنسـ
 )٧(١٩٩٧كـانون األول/ديسـمرب    ١٢املـؤرخ   ٥٢/١٢٠األمني العام عن تنفيـذ قـراري اجلمعيـة    

  ،)٨(٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ٤املؤرخ  ٥٥/١١٠  و

أن التدابري والتشريعات القسرية االنفرادية منافية للقـانون الـدويل والقـانون    د وإذ تؤك  
الــدويل اإلنســاين وميثـــاق األمــم املتحــدة واملعـــايري واملبــادئ الــيت حتكـــم العالقــات الســـلمية        

  الدول،  بني

ــة       وإذ تســلم    ــة مترابطــة متشــابكة غــري قابل ــع حقــوق اإلنســان حقــوق عاملي ــأن مجي ب
يتجـزأ مـن حقـوق     ال جمددا يف هـذا الصـدد احلـق يف التنميـة بوصـفه جـزءا       للتجزئة، وإذ تؤكد

  اإلنسان كافة،

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

ــدان عــدم      ، والوث)٩(٢٠١١ ــة للمــؤمتر الســابع عشــر لرؤســاء دول أو حكومــات بل يقــة اخلتامي
إىل  ١٣جزيرة مارغاريتـا، مجهوريـة فرتويـال البوليفاريـة، يف الفتـرة مـن       االحنياز، الذي عقد يف 

والوثائق اليت اعتمدت يف مـؤمترات القمـة واملـؤمترات السـابقة الـيت       ،٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٨
ــدول األع  ــدابري أو القــوانني واســتمرار    اتفقــت فيهــا ال ضــاء يف احلركــة علــى معارضــة تلــك الت

تطبيقها والتنديد ا ومواصلة اجلهود لنقضها فعليا وعلى حث الـدول األخـرى علـى أن حتـذو     
حذوها، على النحو الذي دعت إليـه اجلمعيـة العامـة وهيئـات األمـم املتحـدة األخـرى، وعلـى         

  بري أو القوانني إلغاءها بصورة تامة وفورية،الطلب إىل الدول اليت تطبق تلك التدا

إىل أنه أهيب بالدول يف املؤمتر العاملي حلقـوق اإلنسـان الـذي عقـد يف     وإذ تشري أيضا   
 أن متتنــع عــن اختــاذ أي تــدابري انفراديــة ١٩٩٣حزيران/يونيــه  ٢٥إىل  ١٤فيينــا يف الفتــرة مــن 

وتعرقـل   م العالقـات التجاريـة بـني الـدول    تتفق مع القانون الدويل وامليثاق وتضع عقبات أما ال
  التجارة،  وتشكل خطرا كبريا أيضا على حرية )١٠(اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان

_______________ 

)٥(  A/71/287.  

)٦(  A/HRC/33/48.  
)٧(  A/53/293  وAdd.1.  
)٨(  A/56/207  وAdd.1.  

)٩(  A/65/896-S/2011/407.املرفق األول ،  
  ، الفصل الثالث.A/CONF.157/24 (Part I)انظر الوثيقة   )١٠(
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ــا    ــالن      وإذ تضــع يف اعتباره ــذه املســألة يف إع ــيت وردت بشــأن ه ــع اإلشــارات ال مجي
كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعيـة الـذي اعتمـده مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة االجتماعيـة يف         

، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني اللــذين اعتمــدمها املــؤمتر العــاملي    )١١(١٩٩٥آذار/مــارس  ١٢
إعالن كيتـو بشـأن املـدن واملسـتوطنات     ، و)١٢(١٩٩٥ أيلول/سبتمرب ١٥الرابع املعين باملرأة يف 

مـؤمتر  اللـذين اعتمـدمها   خطة كيتو لتنفيذ اخلطـة احلضـرية اجلديـدة    و البشرية املستدامة للجميع
تشــرين  ٢٠يف  األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املوئــل الثالــث)   

خطـة التنميـة    اخلتامية ملؤمتر قمة األمم املتحـدة العتمـاد  ، ويف الوثيقة )١٣(٢٠١٦األول/أكتوبر 
  ،٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  ،٢٠١٥ملا بعد عام 

، املعنـون  ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢٥املـؤرخ   ٧٠/١إىل قرار اجلمعيـة العامـة   وإذ تشري   
فيــه الــدول بقــوة علــى   تحــثّ، الــذي “٢٠٣٠املســتدامة لعــام حتويــل عاملنــا: خطــة التنميــة  ”

تتنـاىف مـع القـانون     انفراديـة االمتناع عـن سـن وتطبيـق أي تـدابري اقتصـادية أو ماليـة أو جتاريـة        
يف  ال سـيما الدويل وميثـاق األمـم املتحـدة وتعرقـل التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة الكاملـة، و        

  البلدان النامية،

ــن     ــرب ع ــقوإذ تع ــات      القل ــة يف العالق ــدابري القســرية االنفرادي ــر الســليب للت إزاء األث
  الدولية والتجارة الدولية واالستثمار الدويل والتعاون الدويل،

إزاء اآلثار السلبية اليت تلحق حبالة الطفل يف بعـض البلـدان    وإذ تعرب عن بالغ القلق  
نون الـدويل وامليثـاق وتضـع عقبـات أمـام      تتفق مـع القـا   ال من جراء اختاذ تدابري قسرية انفرادية

العالقــات التجاريــة بــني الــدول وتعــوق حتقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية علــى حنــو تــام   
وحتول دون رفاه السكان يف البلدان املتضررة وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسـبة إىل النسـاء   

  ي اإلعاقة،واألطفال، مبن فيهم املراهقون، وكبار السن واألشخاص ذو

مــن أنـه علـى الـرغم مــن التوصـيات الـيت اعتمـدا اجلمعيــة        وإذ يسـاورها بـالغ القلـق     
العامة وجملس حقوق اإلنسـان وجلنـة حقـوق اإلنسـان ومـؤمترات األمـم املتحـدة الرئيسـية الـيت          

تــزال التــدابري القســرية تتخــذ وتنفــذ بصــورة انفراديــة    ال عقــدت مــؤخرا بشــأن هــذه املســألة، 
هلا مـن آثـار سـلبية يف األنشـطة االجتماعيـة       ما يتناىف مع القانون الدويل العام وامليثاق، بكل مبا

_______________ 

(منشـورات األمـم    ١٩٩٥آذار/مـارس   ١٢-٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية، كوبنهاغن،  )١١(
  األول. ، املرفق١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.8املتحدة، رقم املبيع 

(منشــورات األمــم  ١٩٩٥أيلول/ســبتمرب  ١٥-٤تقريــر املؤمتــــر العــاملي الرابـــــع املعــين باملــــرأة، بــيجني،   )١٢(
  ، املرفقان األول والثاين.١)، الفصل األول، القرار A.96.IV.13املتحدة، رقم املبيع 

  ، املرفق.٧١/٢٥٦انظر القرار   )١٣(
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اإلنســانية ويف التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة للبلــدان الناميــة، مبــا فيهــا آثارهــا الــيت تتجــاوز    
ني احلــدود اإلقليميــة، واضــعة بــذلك مزيــدا مــن العقبــات أمــام متتــع الشــعوب واألفــراد اخلاضــع 

  لوالية دول أخرى متتعا تاما جبميع حقوق اإلنسان،

مجيع اآلثار اليت تتجاوز احلدود اإلقليمية واليت تترتـب علـى أي   وإذ تضع يف اعتبارها   
تــدابري وسياســات وممارســات تشــريعية وإداريــة واقتصــادية انفراديــة ذات طــابع قســري متــس     

نامية، وهي آثار تضع عقبـات أمـام اإلعمـال    بعملية التنمية وتعزيز حقوق اإلنسان يف البلدان ال
  التام جلميع حقوق اإلنسان،

ــذ      وإذ تؤكــد جمــددا     ــام تنفي ــة رئيســية أم ــة تشــكل عقب ــدابري القســرية االنفرادي أن الت
  ،)١٤(اإلعالن بشأن احلق يف التنمية

املشــتركة بــني العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق    ١مــن املــادة  ٢إىل الفقــرة وإذ تشــري   
 )١٥(والعهـــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة )١٥(والسياســيةاملدنيــة 

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

يبذلــه الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــين بــاحلق يف التنميــة التــابع     مــاوإذ تالحــظ   
لس حقوق اإلنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد جمددا بصفة خاصة معـايريه الـيت تعتـرب مبوجبـها     

  التنمية،  احلق يفالتدابري القسرية االنفرادية إحدى العقبات اليت تعرقل تنفيذ اإلعالن بشأن 

تتفـق   ال مجيع الدول على الكف عن اختـاذ أو تنفيـذ أي تـدابري انفراديـة    حتث   - ١  
مع القانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين وميثاق األمم املتحدة واملعايري واملبادئ اليت حتكـم  

ا مـن آثـار   هلـ  مـا  التـدابري ذات الطـابع القسـري بكـل     ال سـيما العالقات السلمية بـني الـدول، و  
تتجاوز احلدود اإلقليمية، مبا يشكل عقبات أمام العالقات التجارية بني الـدول ويعرقـل بـذلك    

وغــريه مــن  )١٦(اإلعمــال التــام للحقــوق املنصــوص عليهــا يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان  
  حق األفراد والشعوب يف التنمية؛ ال سيماالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، و

ماليـة   الدول على االمتناع عن اختاذ وتطبيق أي تدابري اقتصادية أوحتث بقوة   - ٢  
ــة  ــة انفرادي ــة االقتصــادية        ال أو جتاري ــق التنمي ــوق حتقي ــاق وتع ــدويل وامليث ــانون ال ــع الق ــق م تتف

  واالجتماعية املستدامة على حنو تام، وخباصة يف البلدان النامية؛
_______________ 

  ، املرفق.٤١/١٢٨القرار   )١٤(

  )، املرفق.٢١ -ألف (د  ٢٢٠٠انظر القرار   )١٥(
  ).٣ -ألف (د  ٢١٧القرار   )١٦(
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دة بصورة انفرادية حبجج زائفـة ومنافيـة   إدراج دول أعضاء يف قوائم معتدين   - ٣  
للقانون الدويل وامليثاق، منـها ادعـاءات باطلـة برعايـة اإلرهـاب، واعتبـار هـذه القـوائم أدوات         

  على البلدان النامية؛ ال سيماللضغط السياسي أو االقتصادي على الدول األعضاء، و

تفــق مــع القــانون ت ال مجيــع الــدول علــى عــدم اختــاذ أي تــدابري انفراديــةحتــث   - ٤  
الــدويل وامليثــاق وتعرقــل حتقيــق ســكان البلــدان املتضــررة، وخباصــة األطفــال والنســاء، التنميــة   
االقتصادية واالجتماعية على حنـو تـام وحتـول دون رفـاههم وتضـع العقبـات أمـام متـتعهم التـام          
حبقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك حــق كــل إنســان يف التمتــع مبســتوى معيشــة يضــمن لــه صــحته   
ورفاهــه وحقـــه يف احلصـــول علــى الغـــذاء والرعايـــة الطبيــة والتعلـــيم واخلـــدمات االجتماعيـــة    

  الضرورية، وعلى كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتني للضغط السياسي؛

علـى جتــاوز تلـك التـدابري احلـدود اإلقليميــة، ممـا يهـدد، عــالوة        تعتـرض بشـدة    - ٥  
ــع    الــدول األعضــاء يف هــذا الســياق أال تعتــرف بتلــك   علــى ذلــك، ســيادة الــدول، ويــب جبمي

التــدابري أو تطبقهــا وأن تتخــذ تــدابري إداريــة أو تشــريعية، حســب االقتضــاء، مــن أجــل التصــدي  
  احلدود؛  لتطبيق التدابري القسرية االنفرادية خارج احلدود اإلقليمية أو آلثارها اليت تتجاوز تلك

قســرية انفراديــة وإنفاذهــا بصــورة  مواصــلة بعــض الــدول تطبيــق تــدابريتــدين   - ٦  
هلا مـن آثـار تتجـاوز احلـدود اإلقليميـة بوصـفها أدوات        ما انفرادية، وترفض تلك التدابري بكل

ــة،       ــدان النامي ــى البل تســتخدم للضــغط الســـياسي أو االقتصــادي علــى أي بلــد، وخصوصــا عل
قتصـادية واالجتماعيـة   ــدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها يف تقرير نظمها السياسية واال

ـــب  ـــي إعمــال مجيــع حقــوق     مــا مبحــض إرادــا وبسبـ ـــة فــ ـــار سلبيــ ـــن آثــ ـــر مـ لتلــك التدابيـ
اإلنســـان لقطاعات كبيــرة مـــن سكاا، وخباصة األطفال والنساء وكبـار السـن واألشـخاص    

  ذوو اإلعاقة؛

حبالـة الطفـل يف بعـض    إزاء اآلثـار السـلبية الـيت تلحـق      تعرب عن بـالغ القلـق    - ٧  
تتفق مع القانون الدويل وامليثاق وتضع عقبـات   ال البلدان من جراء اختاذ تدابري قسرية انفرادية

أمام العالقات التجارية بني الدول، وتعوق حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية على حنـو تـام   
اقــب خاصــة بالنســبة إىل  وحتــول دون رفــاه الســكان يف البلــدان املتضــررة، وتترتــب عليهــا عو  

  النساء واألطفال، مبن فيهم املراهقون، وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة؛

عدم جـواز اسـتخدام السـلع األساسـية مـن قبيـل الغـذاء والـدواء         تؤكد جمددا   - ٨  
كأدوات لإلكراه السياسي وعدم جواز حرمـان أي شـعب بـأي حـال مـن األحـوال مـن سـبل         

  به؛العيش والتنمية اخلاصة 
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بالدول األعضاء اليت بادرت إىل اختاذ هـذه التـدابري أن تتمسـك مببـادئ     يب   - ٩  
القانون الدويل وامليثـاق واإلعالنـات الصـادرة عـن مـؤمترات األمـم املتحـدة واملـؤمترات العامليـة          
ــد بالتزاماــا ومســؤولياا الناشــئة عــن الصــكوك      والقــرارات ذات الصــلة باملوضــوع وأن تتقي

ة حلقــوق اإلنســـان الـيت هـــي أطــــراف فيهـــا عـن طريـق إلغـاء هـذه التـدابري يف أقـرب            الدوليــ
  وقت ممكن؛

ــددا  - ١٠   ــري،    تؤكـــد جمـ ــر املصـ ــعوب يف تقريـ ــع الشـ ــياق، حـــق مجيـ ــذا السـ ، يف هـ
ــذي ــها االقتصــادية          ال ــة إىل حتقيــق تنميت ــة وضــعها السياســي وتســعى حبري ــرر مبوجبــه حبري تق

  واالجتماعية والثقافية؛

إىل أنـــه مبوجـــب إعـــالن مبـــادئ القـــانون الـــدويل املتعلقـــة بالعالقـــات  تشـــري  - ١١  
والتعاون بني الـدول وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة، الـوارد يف مرفــق قــرار اجلمعيـة العامـة            الودية

، واملبــــــادئ واألحكــــــام ١٩٧٠تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ٢٤) املــــــؤرخ ٢٥ -(د  ٢٦٢٥
ــواردة   ذات ــه    الصــلة باملوضــوع ال ــذي أعلنت ــدول وواجباــا االقتصــادية ال يف ميثــاق حقــوق ال

جيوز ألي دولة أن تسـتخدم   ال منه، ٣٢)، وخباصة املادة ٢٩ -(د  ٣٢٨١اجلمعية يف قرارها 
تدابري اقتصاديــة أو سياسيــة أو تدابري مـن أي نـوع آخـر أو تشـجع علـى اسـتخدامها للضـغط        

ـة هلا فـــي ممارسـة حقوقهـا السـيادية وللحصـول منـها      على دولــة أخـــرى إلجبارها على التبعيـ
  على أية مزايا؛

مجيع احملاوالت الرامية إىل فرض تدابري قسرية انفراديـة، وحتـث جملـس    ترفض   - ١٢  
حقــوق اإلنســان علــى أن يأخــذ يف االعتبــار علــى حنــو تــام، لــدى االضــطالع مبهمتــه املتعلقــة    

 تلــك التــدابري املتخــذة بطــرق منــها ســن قــوانني وطنيــةبإعمــال احلــق يف التنميــة، األثــر الســليب ل
  تتواءم مع القانون الدويل وتطبيقها خارج نطاق احلدود اإلقليمية؛  ال

إىل مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق اإلنســان أن يقــوم، لــدى   تطلــب   - ١٣  
قـرار األولويـة يف   االضطالع مبهامه املتعلقة بتعزيز احلق يف التنمية وإعماله ومحايته، مبنح هـذا ال 

للتـدابري القسـرية االنفراديـة مـن آثـار       مـا  تقريره السنوي املقدم إىل اجلمعية العامـة، مـع مراعـاة   
  طويلة األمد يف سكان البلدان النامية؛

علـى أن التـدابري القسـرية االنفراديـة تشـكل إحـدى العقبـات الرئيسـية         تشدد   - ١٤  
، ويب جبميـع الـدول يف هـذا الصـدد أن تتجنـب      )١٤(أمام تنفيذ اإلعالن بشأن احلق يف التنمية

فرض تدابري اقتصادية قسـرية بصـورة انفراديـة وتطبيـق القـوانني الوطنيـة خـارج نطـاق احلـدود          
أقـره   مـا  رة احلرة ويعرقل التنمية يف البلدان النامية، على حنـو اإلقليمية مبا يتناىف مع مبادئ التجا

  املعين باحلق يف التنمية التابع لس حقوق اإلنسان؛ املفتوح باب العضوية الفريق العامل
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بأنه جرى يف إعالن املبـادئ الـذي اعتمـد يف املرحلـة األوىل مـن القمـة       تسلم   - ١٥  
ــانون  ١٢إىل  ١٠يف جنيــــف يف الفتــــرة مــــن  العامليــــة تمــــع املعلومــــات الــــيت عقــــدت   كــ

يتفـق مـع    ال حث الدول بقوة علـى جتنـب اختـاذ أي تـدبري انفـرادي      )١٧(٢٠٠٣ديسمرب /األول
  املعلومات؛  القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة واالمتناع عن ذلك يف إطار بناء جمتمع

األمم املتحـدة العتمـاد   من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة  ٣٠الفقرة  تؤكد جمددا  - ١٦  
حتويـــل عاملنـــا: خطـــة التنميـــة املســـتدامة  ”، املعنونـــة ٢٠١٥خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام  

، الـيت تحـثّ فيهـا الـدول بقـوة علـى االمتنـاع عـن سـن وتطبيـق أي تـدابري            )١٨(“٢٠٣٠ لعام
دة وتعرقـل  اقتصادية أو مالية أو جتارية انفرادية تتنـاىف مـع القـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـ       

  يف البلدان النامية؛ ال سيماالتنمية االقتصادية واالجتماعية الكاملة، و

، مـن تعـيني مقـرر    )٣(٢٧/٢١مبا أقره جملس حقوق اإلنسـان، يف قـراره   تذكّر   - ١٧  
خــاص معــين بــاألثر الســليب للتــدابري القســرية االنفراديــة يف التمتــع حبقــوق اإلنســان، وترحــب    

  أجنزه املقرر يف تنفيذ الوالية املوكلة إليه؛  مبا

حـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان أن     إىل األمـني العـام ومفـوض األمـم املت     تطلب  - ١٨  
يوفرا مجيع املوارد البشرية واملالية الالزمـة لـتمكني املقـرر اخلـاص مـن تنفيـذ مهـام واليتـه علـى          
حنو فعـال، وأن يوليـا االهتمـام الواجـب هلـذا القـرار وينظـرا فيـه علـى وجـه االسـتعجال، عنـد             

  االضطالع مبهامهما املتصلة بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛

إىل أنّ جملس حقـوق اإلنسـان قـد أحـاط علمـا بـالتقرير املرحلـي القـائم          تشري  - ١٩  
على البحث للجنته االستشارية، الذي تضمن توصيات بشأن وضع آليات لتقييم األثـر السـليب   

  ؛)١٩(للتدابري القسرية االنفرادية يف التمتع حبقوق اإلنسان وتعزيز املساءلة

مبسامهة أوىل حلقات النقاش الـيت تـنظم كـل سـنتني بشـأن مسـألة        حتيط علما  - ٢٠  
ــيت نظم    ــان، الـ ــوق اإلنسـ ــة وحقـ ــرية االنفراديـ ــدابري القسـ ــان  التـ ــوق اإلنسـ ــس حقـ ــا جملـ يف  هـ

ــام ــوق       ، يف ٢٠١٥ ع ــع حبق ــة يف التمت ــدابري القســرية االنفرادي ــاألثر الســليب للت ــوعي ب ــادة ال زي
فة، وتــدعو الــس إىل متابعــة املناقشــة يف حلقــة  اإلنســان يف البلــدان املســتهدفة وغــري املســتهد 

  ؛٢٠١٧يف عام  لقاتتلك احلالنقاش الثانية املقبلة من 

_______________ 

)١٧(  A/C.2/59/3.املرفق، الفصل األول، الفرع ألف ،  

  .٧٠/١القرار   )١٨(
)١٩(  A/HRC/28/74.  
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جملــس حقــوق اإلنســان ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان إىل   تــدعو  - ٢١  
مواصــلة االهتمــام بــاألثر الســليب النــاجم عــن تطبيــق التــدابري القســرية االنفراديــة واستكشــاف   

  كفيلة بالتصدي له؛السبل ال

دعوة جملس حقوق اإلنسـان مجيـع املقـررين اخلاصـني واملعنـيني       تكرر تأييدها  - ٢٢  
ــة         ــوق االقتصــادية واالجتماعي ــدان احلق ــس يف مي ــابعني للمجل ــة الت ــات املواضــيعية القائم باآللي

لتـدابري  والثقافية إىل إيالء االهتمام الواجب، كـل يف نطـاق واليتـه، لآلثـار والعواقـب السـلبية ل      
  القسرية االنفرادية؛

باملقترحـات الـواردة يف تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين        حتيط علمـا مـع االهتمـام     - ٢٣  
ــع حبقــوق اإلنســان     ــة يف التمت ــدابري القســرية االنفرادي ــاألثر الســليب للت ، وتطلــب إىل املقــرر  )٥(ب

اخلـــاص أن يـــدرج يف تقريـــره املقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا الثانيـــة والســـبعني مزيـــدا 
ــن ــات    مـ ــة باملناقشـ ــة املتعلقـ ــن العمليـ ــات عـ ــأن  املعلومـ ــري بشـ ــيت جتـ ــس  الـ ــه يف جملـ مقترحاتـ

  اإلنسان؛  حقوق

األمـم املتحـدة   طلـب جملـس حقـوق اإلنسـان أن تـنظم مفوضـية       تؤكد جمددا   - ٢٤  
حلقوق اإلنسان حلقة عمل عـن أثـر تطبيـق التـدابري القسـرية االنفراديـة يف السـكان املتضـررين         

ــيمامـــن حيـــث متـــتعهم حبقـــوق اإلنســـان، و  ــاء   ال سـ ــاعي االقتصـــادي يف النسـ أثرهـــا االجتمـ
  واألطفال، يف الدول املستهدفة؛

ــة  تطلـــب   - ٢٥   ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــاص أن يقـ ــرر اخلـ ــة  إىل املقـ ــا الثانيـ يف دورـ
والسبعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن األثـر السـليب للتـدابري القسـرية االنفراديـة يف التمتـع       

  ؛الكامل حبقوق اإلنسان

احلكومات إىل التعاون على حنو تام مع املقرر اخلـاص يف تنفيـذ واليتـه،     تدعو  - ٢٦  
علـى التـدابري القسـرية االنفراديـة مـن      يترتـب   مـا  بطرق منها تقدمي تعليقات ومقترحات بشـأن 

  انعكاسات وآثار سلبية يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛

أن تنظـر يف املسـألة علـى سـبيل األولويـة يف دورـا الثانيـة والسـبعني يف         تقرر   - ٢٧  
مسائل حقوق اإلنســان، مبـا فـــي ذلـك النـهج البديلـة لتحسـني       ”إطــار البند الفرعــي املعنــون 

تعزيــز حقــوق ”مــن البنــد املعنــــون “ لتمتــــع الفعلــي حبقــــوق اإلنســان واحلريــــات األساسيــــةا
  “.اإلنسان ومحايتها

  
  ٦٥ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


