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أ – مقدمة
ع9مال ب9ال9قرار رق9م -21/40س ال9صادر ع9ن مج9لس وزراء ال9خارج9ية ،وال9ذي ي9دع9و ال9هیئة ال9دائ9مة املس9تقلة
ل 99حقوق اإلن 99سان ال 99تاب 99عة مل 99نظمة ال 99تعاون اإلس 99الم 99ي إل 99ى "إج 99راء دراس 99ة مس 99تفیضة ب 99شأن ال 99تأث 99يرات
وال9عواق9ب الس9لبیة ل9لعقوب9ات االق9تصادی9ة وامل9ال9یة ع9لى ت9متع ش9عوب ال9دول املس9تهدف9ة األع9ضاء ف9ي م9نظمة
ال 99تعاون اإلس 99الم 99ي ب 99حقوق 99ها اإلن 99سان 99یة ك 99ام 99لة" وت 99قدي 99م ت 99قري 99ر م 99عمق ع 99ن ه 99ذه امل 99سأل 99ة ملج 99لس وزراء
ال99خارج99ية ف99ي دورت99ه ال99حادي99ة واألرب99عني ،أع99دت ال99هيئة ه99ذا ال99تقري99ر ب99شأن ه99ذا امل99وض99وع وه99و م99قدم إل99ى
اجتماع املجلس املنعقد في جدة يومي  18و 19يونيو .2014
أرس99لت م99ذك99رة إل99ى ج99ميع ال99دول األع99ضاء ت99طلب م99نها ت99قدي99م آرائ99ها ب99شأن ال99تأث99يرات الس99لبية ل99لعقوب99ات
االق9تصادي9ة وامل9ال9ية ل9تمكني ال9هيئة م9ن ت9قدي9م ت9قري9ر ش9ام9ل ي9قوم ع9لى ج9ميع اآلراء .وري9ثما ت9صل وج9هات
ن9ظر ال9دول األع9ضاء ف9يما ي9تعلق ب9أث9ر ال9عقوب9ات ع9لى ال9تمتع ب9حقوق اإلن9سان وت9جارب9ها ف9ي ه9ذا ال9صدد،
ش 99رع 99ت ال 99هيئة ف 99ي إع 99داد ه 99ذا ال 99تقري 99ر ال 99ذي ي 99تناول ب 99إي 99جاز األب 99عاد امل 99ختلفة مل 99سأل 99ة ال 99عقوب 99ات ،وذل 99ك
ب9االس9تناد أس9اس9ا ً إل9ى ال9قان9ون ال9دول9ي ،وال س9يما ق9ان9ون ح9قوق اإلن9سان ،م9ن أج9ل تس9ليط ال9ضوء ع9لى
امل9خاوف ال9عميقة ال9تي ت9ساور ال9دول األع9ضاء ف9ي م9نظمة ال9تعاون اإلس9الم9ي ف9يما ي9تعلق ب9أث9ر ال9عقوب9ات
على التمتع بحقوق اإلنسان كاملة.
وس9وف ت9قدم ال9هيئة ت9قاري9ر ل9لمتاب9عة ح9ول ه9ذا امل9وض9وع ف9ي ال9وق9ت امل9ناس9ب ،وال9ذي س9يعكس م9زي9دا م9ن
وجهات نظر الدول األعضاء وتجاربها بشأن هذه القضية.
ب– مالحظة عامة
ن9ظام ح9قوق اإلن9سان ك ٌّ9ل ال يتج9زأ .وه9و ب9ناء غ9ير ق9اب9ل ل9لتذوي9ب وذو ط9بيعة م9تراب9طة .وب9ما أن م9فهوم ع9دم
ق9اب9لية التج9زئ9ة ل9م ي9صمم خ9صيصا ملج9موع9ة م9تنوع9ة م9ن ح9قوق اإلن9سان ال9سياس9ية وامل9دن9ية واالق9تصادي9ة
واالج9تماع9ية وال9ثقاف9ية ،ف9إن م9فهوم امل9سؤول9ية املش9ترك9ة وامل9ساءل9ة امل9تبادل9ة س9يشكل أي9ضا ً ع9نصرا ً ال غ9نى
عنه في إعمال حقوق اإلنسان للجميع في جميع أنحاء العالم.
إن امل9جتمع ال9دول9ي م9نكب ح9ال9يا ع9لى ت9شكيل إط9ار خ9طة ال9تنمية مل9ا ب9عد ع9ام  .2015وف9ي ه9ذا ال9صدد،
تج9ري م9ناق9شة ع9دة ع9وام9ل وم9عاي9ير ف9ي م9حاول9ة ل9وض9ع إط9ار الح9ق ي9تضمن الخ9طوط ال9عري9ضة ل9أله9داف
ال99عملية وتُ99رس99م ف99يه خ99طوط امل99سؤول99ية وامل99ساءل99ة امل99تبادل99ة ب99شكل واض99ح .ك99ما أن امل99نتدي99ات ف99ي م99ختلف
امل 99ناط 99ق وع 99لى املس 99توى ال 99دول 99ي ت 99بحث ب 99عناي 99ة الخ 99طة م 99تعددة األب 99عاد ل 99لتنمية مل 99ا ب 99عد ع 99ام  .2015وق 99د
ت ب9أن ع9ملية ال9عومل9ة ق9د ح9دت م9ن ق9درة
9ددت م9فهوم ع9دم ق9اب9لية التج9زئ9ة ف9ي ه9يكلة ج9دي9دة للس9لطة وأق ّ9ر ْ
ح ْ
ال99دول ع99لى ت99حقيق أه99داف ال99تنمية املس99تدام99ة وب99أن ال99دول ل99م ت99عد ه99ي ال99جهة ال99فاع99لة ال99وح99يد ف99ي ه99ذا
امل 99جال .وأك 99د ال 99خبراء أن 99ه ب 99ال 99رغ 99م م 99ن أن امل 99سؤول 99ية ال 99رئ 99يسة ع 99ن وض 99ع س 99ياس 99ات ال 99تنمية وت 99نفيذه 99ا
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واالس99تفادة م99ن "الح99د األق99صى م99ن امل99وارد امل99تاح99ة" ت99قع ع99لى ع99ات99ق ال99دول ،ف99إن ال99قرارات وال99سياس99ات
خارج الحدود سوف تؤثر أيضا ً بشكل كبير على قدرة الدول وقوتها في هذا املجال.
وق 99د أع 99طى ان 99تشار ال 99فاع 99لني ع 99لى ال 99صعيد ال 99دول 99ي ،واض 99طالع 99هم ب 99دور ح 99اس 99م ف 99ي س 99ياس 99ات ال 99تنمية
وع99مليات ص99نع ال99قرار ،أب99عادا ج99دي99دة لخ99طة ال99تنمية ون99ظام امل99ساءل99ة امل99رت99بط ب99ها ع99لى املس99توى ال99دول99ي.
وف 99ي ال 99عصر ال 99حال 99ي ال 99ذي يشه 99د ت 99سارع ال 99عومل 99ة ،ي 99شمل ه 99ؤالء ال 99فاع 99لون ال 99حكوم 99ات ال 99وط 99نية واملح 99لية
وم9ؤس9سات ال9دول9ة األخ9رى ،وامل9ؤس9سات ال9تجاري9ة وامل9ال9ية ،وال9بلدان ال9ثال9ثة ،وامل9ؤس9سات ال9حكوم9ية ال9دول9ية
وال9وك9االت اإلن9مائ9ية م9تعددة األط9راف وامل9ؤس9سات امل9ال9ية .1وت9ؤث9ر ال9سياس9ات ال9تي ت9صوغ9ها وت9نفذه9ا ه9ذه
ال9جهات ال9فاع9لة ،ب9ما ف9ي ذل9ك ف9رض ال9عقوب9ات ،ب9طرق ع9دي9دة ع9لى وت9يرة ن9مو ال9دول األع9ضاء ف9رادى ،ف9ي
إط9ار ش9بكة م9ن امل9ؤس9سات االج9تماع9ية واالق9تصادي9ة ال9عامل9ية وال9تي ،ب9دوره9ا ،س9وف ي9كون ل9ها ت9أث9ير ع9لى
9ضر ال 99سياس 99ات وال 99قوان 99ني
ال 99تمتع ب 99حقوق اإلن 99سان ،ب 99ما ف 99ي ذل 99ك ال 99حق ف 99ي ال 99تنمية .ك 99ما ي 99مكن أن ت ّ 9
وال99قرارات املح99لية ال99تي تُتّخ99ذ داخ99ل ب99لد م99عني أو ال99تداب99ير ال99تي تتخ99ذه99ا ه99يئة دول99ية ف99ي ش99كل ع99قوب99ات
بقدرة البلدان األخرى على حشد املوارد الالزمة إلعمال حق اإلنسان في التنمية.
ل99ذل99ك ي99تعني ع99لى امل99جتمع ال99دول99ي ،ب99ما ف99ي ذل99ك امل99نظمات اإلق99ليمية ،أن ي99أخ99ذ ب99عني االع99تبار ال99حق ف99ي
ال99تنمية وع99مليات ال99تنمية ع99لى املس99توي99ني ال99وط99ني وال99دول99ي ،ف99ضال ع99ن ال99عقبات ال99قائ99مة ،م99ثل ال99عقوب99ات،
ف9ي إط9ار أج9ندة م9تعددة األب9عاد .وف9ي ه9ذا ال9سياق ،ف9إن م9فهوم "امل9سؤول9ية املش9ترك9ة" و ُم9ك ّونُ9ه غ9ير ال9قاب9ل
التج9زأة ،أي امل9ساءل9ة امل9تبادل9ة وم9تعددة األب9عاد ،ي9شكالن ع9نصرا ً أس9اس9يا ً ف9ي أي إط9ار ل9لتنمية ال9عامل9ية
وف9ي أي م9رح9لة .وق9د أك9دت م9ختلف امل9حاف9ل ال9دول9ية ،ب9ما ف9ي ذل9ك م9ؤت9مر ال9قمة ب9شأن األه9داف اإلن9مائ9ية
ل9ألل9فية ،أه9مية ه9ذا ال9عنصر األس9اس9ي ف9ي ب9رن9ام9ج ال9تنمية ال9عامل9ية .ون9صت الج9معية ال9عام9ة ف9ي إع9الن
األلفية على ما يلي :
"ي99جب أن ت99تقاس99م أم99م ال99عال99م م99سؤول99ية إدارة ال99تنمية االق99تصادي99ة واالج99تماع99ية ع99لى ال99صعيد ال99عامل99ي،
وال9تصدي ل9ألخ9طار ال9تي ته9دد الس9الم واألم9ن ال9دول9يني ،واالض9طالع به9ذه امل9سؤول9ية ع9لى أس9اس ت9عدد
األط9راف ،واألم9م املتح9دة ،ب9وص9فها امل9ظمة األك9ثر ع9امل9ي ًة واألك9ثر ت9مثيالً ف9ي ال9عال9م ،ي9جب أن ت9ؤدي الدور
املركزي في هذا الصدد".
كما يؤكد اإلعالن من جديد ما يلي:
" ...ون 99حن م 99لتزم 99ون ب 99جعل ال 99حق ف 99ي ال 99تنمية ح 99قيقة واق 99عة ل 99كل إن 99سان وبتخ 99ليص البش 99ري 99ة
قاطبة من الفاقة".

1 Who will be accountable, published by OHCHR, Geneva, 2013, P.18
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وي 99تمثل األث 99ر األس 99اس 99ي ل 99الق 99رار ب 99الـ "م 99سؤول 99ية املش 99ترك 99ة" و"االل 99تزام ب 99جعل ال 99حق ف 99ي ال 99تنمية ح 99قيقةً
واق99ع ًة ل99كل إن99سان" ف99ي وج99وب ام99تناع ج99ميع ال99دول وامل99ؤس99سات ال99دول99ية والش99رك99ات ال99خاص99ة ع99ن ت99نفيذ
ال9سياس9ات وال9تداب9ير ال9ثنائ9ية أو م9تعددة األط9راف ال9تي م9ن ش9أن9ها ت9هيئة ظ9روف ق9د تح9د م9ن ق9درة ال9دول
األخ99رى ع99لى االس99تفادة م99ن "الح99د األق99صى م99ن امل99وارد امل99تاح99ة" ل99تحقيق أه99داف ال99تنمية وت99متع ج99ميع
ال99 9شعوب ب99 9حقوق اإلن99 9سان .وي99 9قتضي وض99 9ع ه99 9ذا االل99 9تزام ف99 9ي س99 9ياق ح99 9قوق اإلن99 9سان ،م99 9ن امل99 9جتمع
ال9دول9ي ،ب9ما ف9يه م9ؤس9سات ال9حكم ال9عامل9ية واإلق9ليمية ،ت9وس9يع ال9نطاق ال9حال9ي ل9نظام امل9ساءل9ة ف9ي م9جال
ح9قوق اإلن9سان ل9ضمان أن ي9تم ال9تعام9ل م9ع ان9تهاك ال9دول أو ال9قطاع ال9خاص ل9حقوق اإلن9سان ،ب9ما ف9ي
ذلك الحق في التنمية ،خارج حدودها على أساس قواعد ومعايير حقوق اإلنسان.
وع99لى ض99وء م99ا ورد أع99اله ،ي99تعني اع99تبار ال99عقوب99ات وال99تداب99ير القس99ري99ة االن99فرادي99ة ال99تي ت99فرض99ها ب99عض
ال9دول أو ال9هيئات م9تعددة األط9راف ،م9ثل األجه9زة ذات ال9صلة ف9ي األم9م املتح9دة ،ض9د دول أخ9رى وال9تي
م 99ن ش 99أن 99ها إض 99عاف أو ت 99قوي 99ض ت 99متع األف 99راد وال 99شعوب ب 99حقوق اإلن 99سان ان 99تهاك9 9ا ً ل 99حقوق اإلن 99سان
والتعامل معها وفقا ً لذلك.
وتنص الفقرة الحادية والثالثون من إعالن وبرنامج عمل فيينا على ما يلي:
" .31ي9طلب امل9ؤت9مر ال9عامل9ي ل9حقوق اإلن9سان إل9ي ال9دول االم9تناع ع9ن ات9خاذ أي ت9دب9ير م9ن ج9ان9ب
واح9د ال ي9تفق م9ع ال9قان9ون ال9دول9ي وال م9ع م9يثاق األم9م املتح9دة وم9ن ش9أن9ه أن ي9وج9د ع9قبات أم9ام
ال99عالق99ات ال99تجاري99ة ف99يما ب99ني ال99دول وي99عرق99ل اإلع99مال ال99تام ل99حقوق اإلن99سان امل99نصوص ع99ليها ف99ي
اإلع9الن ال9عامل9ي ل9حقوق اإلن9سان وال9صكوك ال9دول9ية ل9حقوق اإلن9سان ،وال س9يما ح9ق ك9ل ش9خص
ف99ي مس99توى م99عيشي م99الئ99م ل99صحته ورف99اه99ه ،ب99ما ف99ي ذل99ك ال99غذاء وال99رع99اي99ة ال99طبية وال99سكن وم99ا
ي99لزم م99ن الخ99دم99ات االج99تماع99ية .وي99ؤك99د امل99ؤت99مر ال99عامل99ي ل99حقوق اإلن99سان أن99ه ال ي99نبغي اس99تخدام
الغذاء كأداة للضغط السياسي".
وق 99د أع 99رب وزراء خ 99ارج 99ية م 99نظمة ال 99تعاون اإلس 99الم 99ي خ 99الل ال 99دورة ال 99تاس 99عة وال 99ثالث 99ني ملج 99لس وزراء
الخارجية ،من خالل القرار -22/39س ،عن:
"ال99قلق ال99بال99غ إزاء ف99رض ال99عقوب99ات االق99تصادي99ة وامل99ال99ية ع99لى ب99عض ال99دول األع99ضاء ف99ي م99نظمة
ال 99تعاون اإلس 99الم 99ي ،ب 99كل م 99ا ل 99ها م 99ن ت 99بعات س 99لبية ع 99لى ال 99نشاط 99ات االج 99تماع 99ية اإلن 99سان 99ية
وال 99تنمية االق 99تصادي 99ة واالج 99تماع 99ية ل 99تلك ال 99بلدان ،وب 99ال 99تال 99ي وض 99ع ع 99قبات إض 99اف 99ية أم 99ام ت 99متع
الشعوب واألفراد تمتعا ً كامالً بجميع حقوق اإلنسان في تلك البلدان".
ك 99ما أدان ال 99وزراء "اس 99تمرار ف 99رض ب 99عض ال 99قوى ل 99لعقوب 99ات االق 99تصادي 99ة ب 99اع 99تباره 99ا أدوات مل 99مارس 99ة
ال9ضغط ال9سياس9ي واالق9تصادي ع9لى ب9عض ال9بلدان اإلس9الم9ية به9دف م9نعها م9ن م9مارس9ة ح9قها ف9ي أن
تقرر بحرية في أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية".
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ون9ظرا ً ل9لطبيعة القس9ري9ة ل9لعقوب9ات االق9تصادي9ة وامل9ال9ية ول9كون9ها ال ت9تفق م9ع ال9قان9ون ال9دول9ي وق9ان9ون ح9قوق
اإلن99سان ،ف99هي ت99عيق ف99عالً ال99دول املس99ته َدف99ة ع99ن االس99تفادة م99ن م99وارده99ا ال99وط99نية وع99ن ص99وغ س99ياس99ات
إن99مائ99ية وت99نفيذه99ا .وس99وف ي99ؤدي ذل99ك ال99وض99ع ال م99حال99ة إل99ى ان99تهاك ال99حقوق اإلن99سان99ية ل99لشعوب واألف99راد
من الدول املسته َدفة.
وق99د أع99لن مج99لس ح99قوق اإلن99سان امل99نبثق ع99ن الج99معية ال99عام99ة ل99ألم99م املتح99دة ،ف99ي ق99راره رق99م A/HRC/
 RES/24/14بتاريخ  ،8/10/2013ما يلي:
"وإذ ي 99ؤك 99د م 99ن ج 99دي 99د أن ال 99تداب 99ير القس 99ري 99ة االن 99فرادي 99ة ت 99شكل ع 99قب ًة رئ 99يسي ًة أم 99ام ت 99نفيذ إع 99الن
ال 99حق ف 99ي ال 99تنمية" ،ون 99ظرا مل 99ا ل 99لعقوب 99ات م 99ن أث 99ر س 99لبي ع 99ميق ع 99لى ال 99تمتع ب 99حقوق اإلن 99سان
واألوض 99اع اإلن 99سان 99ية ،أوض 99ح ال 99قرار ك 99ذل 99ك أن مج 99لس ح 99قوق اإلن 99سان "يُ 99دي 99ن اس 99تمرار ق 99وى
م99 9عينة ف99 9ي ت99 9طبيق ه99 9ذه ال99 9تداب99 9ير وف99 9رض99 9ها ب99 9ال99 9قوة ان99 9فرادي 9 9ا ً ك99 9أدوات ل99 9لضغط ال99 9سياس99 9ي أو
االق99تصادي ع99لى أي ب99لد ،وال س99يما ع99لى ال99بلدان ال99نام99ية ،ﺑﻬدف م99نع ه99ذه ال99بلدان م99ن م99مارس99ة
ح99 9قها ف99 9ي أن ت99 9قرر ،ب99 9محض إرادﺗﻬا الح99 9رة ،األن99 9ظمة ال99 9سياس99 9ية واالق99 9تصادي99 9ة واالج99 9تماع99 9ية
الخاصة ﺑﻬا"؛
ج( الجوانب القانونية
ت9سعى ه9ذه ال9دراس9ة ،ف9ي امل9قام األول ،الس9تعراض ال9وض9ع ال9قان9ون9ي ل9تنفيذ ال9عقوب9ات ف9ي إط9ار م9نظوم9ة
األم99م املتح99دة ،ب99شكل م99وج99ز .وت99توخ99ى ك99ذل99ك اس99تكشاف األوض99اع ال99تي أص99بحت ف99يها ه99ذه ال99عقوب99ات
غ 99ير ش 99رع 99ية وذات ن 99تائ 99ج ع 99كسية وف 99قا ً ل 99لمعاي 99ير املح 99ددة ف 99ي م 99يثاق األم 99م املتح 99دة وم 99صادر ال 99قان 99ون
ال9دول9ي األخ9رى .ك9ما ت9رك9ز ال9دراس9ة ع9لى م9ظاه9ر م9ختلف م9ظاه9ر ان9تهاك9ات ح9قوق اإلن9سان ال9تي تح9دث
ن 99تيجة ل 99لعقوب 99ات غ 99ير الش 99رع 99ية .وي 99لي ذل 99ك ع 99دد م 99ن امل 99قترح 99ات ل 99دراس 99تها ف 99ي ال 99هيئة ال 99دائ 99مة املس 99تقلة
لحقوق اإلنسان وملشاطرتها ،من خالل مجلس وزراء الخارجية وهيئات املجتمع الدولي ذات الصلة.
وت 99عال 99ج مج 99موع 99ة واس 99عة م 99ن ال 99وث 99ائ 99ق ال 99قان 99ون 99ية واإلع 99الن 99ات م 99تعددة األط 99راف ،ف 99ي إط 99ار األم 99م املتح 99دة
وغ9يره9ا م9ن امل9نظمات ،م9سأل9ة ال9عقوب9ات ب9طرق م9ختلفة .وت9عتبر ﻛـﺛﯾر م9نها ،ال س9يما داخ9ل م9نظمات ب9لدان
ال99جنوب ،ب99طري99قة أو ب99أخ99رى وب99درج99ات م99ختلفة م99ن ال99قوة ،أن ال99تداب99ير ،ب99ما ف99يها ال99عقوب99ات االق99تصادي99ة
وامل 99ال 99ية ال 99تي م 99ن ش 99أن 99ها ان 99تهاك أو ت 99قوي 99ض ت 99متع ال 99شعوب أو األف 99راد ب 99حقوق اإلن 99سان ،غ 99ير مش 99روع 99ة
وغ 99ير ق 99ان 99ون 99ية .وق 99د ُرف 99ضت ه 99ذه اإلج 99راءات ف 99ي ب 99عض األوق 99ات ،ك 99ما ب 99ينا ذل 99ك أع 99اله ،وأُدي 99نت ب 99نبرات
مختلفة.
وت 99شمل ه 99ذه ال 99وث 99ائ 99ق م 99يثاق األم 99م املتح 99دة ،وش 99رع 99ة ال 99حقوق ،وال 99صكوك ال 99دول 99ية األس 99اس 99ية ال 99خاص 99ة
ب9حقوق اإلن9سان ،وال9تعليقات ال9عام9ة ب9شأن ال9هيئات امل9نشأة ب9موج9ب م9عاه9دات ،وإع9الن9ات األم9م املتح9دة،
واإلع99الن99ات م99تعددة األط99راف ،ون99تائ99ج م99ؤت99مرات األم99م املتح99دة ال99عامل99ية ،وإع99الن99ات ل99جنة ال99تحقيق ال99دول99ية
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وامل99حاك99م ال99دول99ية األخ99رى )ف99ي ش99كل رف99ض ان99تهاك "ال99قواع99د ال99قطعية" أو "االل99تزام99ات ت99جاه ال99كاف99ة" أو
"القواعد اآلمرة" والقوانني غير املل ِزمة ،بما فيها قرارات منظومة األمم املتحدة وغيرها من املنظمات(.
وي9مكن ت9طبيق م9حتوى ال9وث9ائ9ق آن9فة ال9ذك9ر ع9لى ج9ميع ال9عقوب9ات ال9تي ي9فرض9ها مج9لس األم9ن وال9تداب9ير
القسرية االنفرادية.
ول9غرض إع9داد ه9ذا ال9تقري9ر ،وت9وخ9يا ً ل9إلي9جاز ،س9وف ي9تم ال9ترك9يز ع9لى م9رج9ع واح9د فحس9ب ف9ي إط9ار ك9ل
وثيقة .ويمكن معالجة املراجع األخرى في إطار التقرير الشامل.
.1

العقوبات املفروضة بموجب ميثاق األمم املتحدة

ال ت9رد إش9ارة "ل9لعقوب9ات" ف9ي م9يثاق األم9م املتح9دة ف9ي ه9ذا امل9جال .وامل9صطلح امل9عتمد ف9ي امل9ادة  41ه9و
"التدابير" .ونص املادة هو كما يلي:
"امل 99ادة  :41ملج 99لس األم 99ن أن ي 99قرر م 99ا ي 99جب ات 99خاذه م 99ن ال 99تداب 99ير ال 99تي ال ت 99تطلب اس 99تخدام
ال9قوات املس9لحة ل9تنفيذ ق9رارات9ه ،ول9ه أن ي9طلب إل9ى أع9ضاء "األم9م املتح9دة" ت9طبيق ه9ذه ال9تداب9ير،
وي99جوز أن ي99كون م99ن ب99ينها وق99ف ال99صالت االق99تصادي99ة وامل99واص99الت الح99دي99دي99ة والبح99ري99ة وال99جوي99ة
وال9بري9دي9ة وال9برق9ية وال9الس9لكية وغ9يره9ا م9ن وس9ائ9ل امل9واص9الت وق9فا ج9زئ9يا ً أو ك9ليا ً وق9طع ال9عالق9ات
الدبلوماسية".
إن أه99م ش99يء ف99ي ه99ذا ال99سياق ه99و أن ه99ذه امل99ادة ت99تناول ال99عمل ال99ذي ت99قوم ب99ه األم99م املتح99دة ف99ي إط99ار
امل 99عاي 99ير املش 99روح 99ة ف 99ي امل 99واد ال 99تال 99ية ف 99ي امل 99يثاق ب 99غية م 99كاف 99حة ال 99قوى ال 99تي ته 99دد ف 99عالً األم 99ن والس 99لم
ال9دول9يني .وم9ن ال9واض9ح أن ذل9ك ال ي9نطبق ع9لى "ال9تداب9ير" ال9تي ت9نتهك م9ضمون امل9ادة  (3) 1ال9تي ت9عتبر
اح99ترام ح99قوق اإلن99سان وت99عزي99زه99ا م99ن م99قاص99د األم99م املتح99دة .وب99موج99ب ق99ان99ون امل99عاه99دات ،ال ي99مكن ألي
ق 99رار ي 99صدر ع 99ن أي ج 99هاز م 99ن أجه 99زة األم 99م املتح 99دة أن ي 99لغي امل 99قاص 99د امل 99تضمنة ف 99ي م 99عاه 99دة م 99ثل
امليثاق.
إض9اف9ة إل9ى ذل9ك ،ف9إن أي ت9دب9ير أو ع9قوب9ة اق9تصادي9ة أو م9ال9ية أو ت9جاري9ة ت9نتهك االل9تزام9ات ال9تي تعه9دت
ب99ها ال99دول األع99ضاء ف99ي امل99ادت99ني  55و 56م99ن امل99يثاق ،امل99تعلقتني ب99اح99ترام ح99قوق اإلن99سان ،وال99تي م99ن
شأنها انتهاك "االلتزامات تجاه الكافة" و"القواعد القطعية" تعتبر خارجة عن القانون ويتعني رفضها.
وت9رد التعه9دات ال9تي ق9طعتها ال9دول األع9ضاء ع9لى ن9فسها ف9ي امل9ادة  56به9دف دع9م ح9قوق اإلن9سان ف9ي
الصيغة التالية:
"يتعه9د ج9ميع األع9ضاء ب9أن ي9قوم9وا ،م9نفردي9ن أو مش9ترك9ني ،ب9ما ي9جب ع9ليهم م9ن ع9مل ب9ال9تعاون م9ع ال9هيئة
إلدراك املقاصد املنصوص عليها في املادة ."55
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ووردت املقاصد املذكورة في املادة  55بالصيغة التالية:
املادة :55
"رغ99بة ف99ي ت99هيئة دواع99ي االس99تقرار وال99رف99اه99ية ال99ضروري99ني ل99قيام ع99الق99ات س99ليمة ودي99ة ب99ني األم99م
املتح9دة م9ؤس9سة ع9لى اح9ترام امل9بدأ ال9ذي ي9قضي ب9ال9تسوي9ة ف9ي ال9حقوق ب9ني ال9شعوب وب9أن ي9كون
لكل منها تقرير مصيرها ،تعمل األمم املتحدة على:
أ( ت9حقيق مس9توى أع9لى ل9لمعيشة وت9وف9ير أس9باب االس9تخدام امل9تصل ل9كل ف9رد وال9نهوض ب9عوام9ل
التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي.
ب( ت9يسير الح9لول ل9لمشاك9ل ال9دول9ية االق9تصادي9ة واالج9تماع9ية وال9صحية وم9ا ي9تصل ب9ها ،وت9عزي9ز
التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
ج( أن ي99شيع ف99ي ال99عال99م اح99ترام ح99قوق اإلن99سان والح99ري99ات األس99اس99ية للج99ميع ب99ال ت99مييز بس99بب
ال 99جنس أو ال 99لغة أو ال 99دي 99ن ،وال ت 99فري 99ق ب 99ني ال 99رج 99ال وال 99نساء ،وم 99راع 99اة ت 99لك ال 99حقوق والح 99ري 99ات
فعالً".
وه9ناك إش9ارات أخ9رى ف9ي امل9يثاق ت9نطوي ع9لى ع9دم ق9ان9ون9ية "ال9تداب9ير" أو ال9عقوب9ات ذات اآلث9ار الس9لبية
ع99لى ت99متع ال99شعوب واألف99راد ب99حقوق اإلن99سان .وي99مكن ال99تعام99ل م99عها ف99ي إط99ار ال99تقري99ر ال99شام99ل ب99شأن
املوضوع قيد الدراسة.
ك99 9ما أن99 9ه ،وف99 9قا ً ل99 9لمادة  (2) 24م99 9ن امل99 9يثاق ،ي99 9جب أال ت99 9تعارض ج99 9ميع ق99 9رارات مج99 9لس األم99 9ن
)وقرارات الدول األعضاء( مع مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه.
وقد وردت املادة الرابعة والعشرون بالصيغة التالية:
" -2ي99 9عمل مج99 9لس األم99 9ن ،ف99 9ي أداء ه99 9ذه ال99 9واج99 9بات ،وف99 9قا مل99 9قاص99 9د األم99 9م املتح99 9دة وم99 9بادئ99 9ها،
والس9لطات ال9خاص9ة امل9خول9ة ملج9لس األم9ن ل9تمكينه م9ن ال9قيام به9ذه ال9واج9بات م9بينة ف9ي ال9فصول
السادس والسابع والثامن والثاني عشر".
وب9اخ9تصار ،ف9إن9ه ب9ال9رغ9م م9ن أن ال9عقوب9ات ال9تي ي9فرض9ها مج9لس األم9ن ق9ان9ون9ي ٌة اس9تنادا ً إل9ى م9ضمون
امل 99ادة  41م 99ن امل 99يثاق ،ف 99إن 99ها ل 99ن ت 99ظل ك 99ذل 99ك إن ك 99ان 99ت س 99تؤدي ،خ 99الل م 99دة م 99طول 99ة ،إل 99ى ان 99تهاك ح 99قوق
اإلن9سان والح9ري9ات األس9اس9ية ف9ي ال9دول املس9ته َدف9ة .وس9وف ي9تم ال9تعام9ل م9ع م9وض9وع ق9ان9ون9ية ال9عقوب9ات
ال99تي ي99فرض99ها مج99لس األم99ن ف99ي س99ياق ال99تعليق ال99عام رق99م  8ل99لجنة ال99حقوق االق99تصادي99ة واالج99تماع99ية
والثقافية.

.2

التدابير القسرية االنفرادية
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ي99شير م99فهوم "ال99تداب99ير القس99ري99ة االن99فرادي99ة" ع99ادة إل99ى ال99تداب99ير االق99تصادي99ة ال99تي تتخ99ذه99ا دول99ة لح99مل
دول9ة أخ9رى ع9لى إح9داث ت9غييرات ف9ي س9ياس9ات9ها ،ب9دون دع9م واض9ح وص9ري9ح م9ن امل9جتمع ال9دول9ي ال9ذي
غ99ال99با ً م99ا ت99مثله األم99م املتح99دة 2.وت99شمل ه99ذه ال99تداب99ير ،ق99ان99ون99ية ك99ان99ت أو غ99ير ذل99ك ،ع99قوب99ات اق99تصادي99ة
وم9ال9ية وت9جاري9ة وع9قوب9ات ف9ي م9جال ال9سفر وتج9ميد أرص9دة ت9خص أف9رادا ً أو ش9رك9ات أو م9ؤس9سات ف9ي
الدولة املستهدفة.
وي99عتبر ال99بعض أن ال99تداب99ير القس99ري99ة االن99فرادي99ة غ99ير ق99ان99ون99ية بح99د ذات99ها ،وي99عزي ذل99ك أس99اس9ا ً إل99ى أن99ها
فُ9رض9ت خ9ارج م9نظوم9ة األم9م املتح9دة وه9ي أوس9ع امل9نظمات ال9دول9ية ن9طاق9ا ً وت9ناط ب9ها م9همة ص9ون األم9ن
والس9لم ال9دول9يني .إال أن ث9مة ت9واف9ق ف9ي ال9رأي ت9قري9با ً ب9ني أع9ضاء امل9جتمع ال9دول9ي ع9لى أن ه9ذه ال9تداب9ير
ت9شكل ان9تهاك9ا ً ص9ارخ9ا ً ل9حقوق اإلن9سان ن9ظرا ً ألن9ها ت9ؤث9ر ت9أث9يرا ً ك9بيرا ً ع9لى مس9توى م9عيشة أع9داد ك9بيرة
م99ن ال99ناس وت99شكل ت99ع ّدي 9ا ً ع99لى ح99قوق99هم اإلن99سان99ية األس99اس99ية .وم99ا ق99رار الج99معية ال99عام99ة ل99ألم99م املتح99دة
ب9شأن ال9حصار األم9ري9كي ع9لى ك9وب9ا إال م9ثال واح9د ع9لى ذل9ك .وق9د أدان9ت الج9معية ال9عام9ة ه9ذه ال9تداب9ير
كذلك بشكل عام في قراراتها التي أُشير لها آنفا ً في هذه الدراسة.
.3

شرعة الحقوق:

َي 99عتبر ال 99قان 99ون ال 99دول 99ي ل 99حقوق اإلن 99سان أن ال 99دول وال 99حكوم 99ات ال 99وط 99نية ت 99قع ع 99لى ع 99ات 99قها امل 99سؤول 99ية
األس 99اس 99ية ل 99لوف 99اء ب 99ال 99تزام 99ات 99ها ال 99تي تعه 99دت ب 99ها ب 99موج 99ب ال 99صكوك ال 99دول 99ية ال 99واردة ف 99ي ه 99ذا ال 99شأن ،إذ
ي 99تعني ع 99ليها ،م 99ثالً ،ب 99مقتضى العه 99د ال 99دول 99ي ال 99خاص ب 99ال 99حقوق االق 99تصادي 99ة واالج 99تماع 99ية وال 99ثقاف 99ية أن
"تتخ 99ذ ،ب 99مفرده 99ا وع 99ن ط 99ري 99ق امل 99ساع 99دة وال 99تعاون ال 99دول 99يني ،وال س 99يما ع 99لى ال 99صعيدي 99ن االق 99تصادي
وال9تقني ،وب9أق9صى م9ا ت9سمح ب9ه م9وارده9ا امل9تاح9ة ،م9ا ي9لزم م9ن خ9طوات ل9ضمان ال9تمتع ال9فعلي ال9تدري9جي
ب9ال9حقوق امل9عترف ب9ها ف9ي ه9ذا العه9د ،س9ال9كة إل9ى ذل9ك ج9ميع الس9بل امل9ناس9بة ،وخ9صوص9ا س9بيل اع9تماد
تدابير تشريعية".
وي 99تطلب ال 99وف 99اء به 99ذا ال 99واج 99ب أن ت 99مارس ال 99دول األع 99ضاء بح 99ري 99ة ح 99قها ف 99ي ت 99قري 99ر امل 99صير وح 99قها ف 99ي
التصرف في جميع ثرواتها الطبيعية من أجل تحقيق حقها في التنمية.
وتبرز املادة  (2) 1من العهدين كليهما هذه الحقوق بالعبارات التالية:
" .1لج99ميع ال99شعوب ح99ق ت99قري99ر م99صيره99ا ب99نفسها ،وه99ى ب99مقتضى ه99ذا ال99حق ح99رة ف99ي ت99قري99ر
مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

2 -Ariranga G. Pillay, Chairperson of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights,

Speech in the HRC Seminar on the Unilateral Coercive Measures held in Geneva on April 5, 2013
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 .2لج99ميع ال99شعوب ،س99عيا وراء أه99داف99ها ال99خاص99ة ،ال99تصرف الح99ر ب99ثروات99ها وم99وارده99ا ال99طبيعية
دون9ما إخ9الل ب9أي9ة ال9تزام9ات م9نبثقة ع9ن م9قتضيات ال9تعاون االق9تصادي ال9دول9ي ال9قائ9م ع9لى م9بدأ
امل 99نفعة امل 99تبادل 99ة وع 99ن ال 99قان 99ون ال 99دول 99ي .وال يiiجوز فiiي أيiiة حiiال حiiرمiiان أي شiiعب مiiن
أسباب عيشه الخاصة".
وامل 99الح 99ظ أن الج 99ملة األخ 99يرة ف 99ي امل 99ادة  (2) 1ل 99ها أه 99مية ب 99ال 99غة ف 99ي رف 99ض ال 99تداب 99ير ف 99ي ظ 99ل ج 99ميع
ال9ظروف ،ان9فرادي9ة ك9ان9ت أو م9تعددة األط9راف ،إن ك9ان9ت س9تؤدي إل9ى ت9قييد ق9درة دول9ة ع9ضو ع9لى حش9د
ال9ثروات ال9طبيعية وامل9وارد ال9وط9نية ب9اع9تباره9ا وس9يل ًة ل9لوف9اء ب9ال9تزام9ات9ها ب9إع9مال ح9قوق اإلن9سان ،خ9اص9ة
ال99حق ف99ي ال99تنمية .وي99عني ذل99ك ق99طعا ً أن ال99عقوب99ات ت99صبح غ99ير ق99ان99ون99ية إن ك99ان99ت ن99تائ99جها ال99فعلية ت99ؤدي
إلى حرمان الشعوب املسته َدفة من استغالل مواردها ألهداف التنمية.
وع9لى ال9رغ9م م9ن أن ال9فرض9ية األس9اس9ية ف9ي ه9ذه امل9سأل9ة ه9ي ع9دم ش9رع9ية ال9عقوب9ات ال9تي ت9تعارض م9ع
ق99واع99د وم99عاي99ير ح99قوق اإلن99سان ،ف99إن االن99تقال م99ن ال99ترك99يز ع99لى م99حتوى ال99فقرة ال99فرع99ية ) (2إل99ى املح99دد
ال 99هام "امل 99ساع 99دة وال 99تعاون ال 99دول 99يني" ال 99تي ه 99ي م 99وض 99وع ال 99تعليق ال 99عام ل 99لجنة ال 99حقوق االق 99تصادي 99ة
واالج99تماع99ية وال99ثقاف99ية ،س99وف ي99حول االل99تزام الس99لبي إل99ى ال99تزام إي99جاب99ي .وه99ذا ي99عني أن األم99ر ي99تعلق
ب9ال9تزام ق9ان9ون9ي م9ن ال9دول األك9ثر ث9راء ب9ات9خاذ خ9طوات ،م9ن خ9الل ال9تعاون وامل9ساع9دة ال9دول9يني ،مل9ساع9دة
البلدان النامية على تحقيق أهداف التنمية.
.4

التعليقات العامة للهيئات املنشأة بموجب معاهدات

ت99 9نص ل99 9جنة ال99 9حقوق االق99 9تصادي99 9ة واالج99 9تماع99 9ية وال99 9ثقاف99 9ية ،ف99 9ي ت99 9عليقها ال99 9عام رق99 9م  3ب99 9شأن "ط99 9بيعة
ال9تزام9ات ال9دول األط9راف" ب9موج9ب العه9د ال9دول9ي ال9خاص ب9ال9حقوق االق9تصادي9ة و االج9تماع9ية وال9ثقاف9ية،
على ما يلي:
" -14وت99رغ99ب ال99لجنة ف99ي ال99تأك99يد ع99لى أن الiتعاون الiدولiي مiن أجiل الiتنمية ،وبiالiتالiي،
مiن أجiل إعiمال الiحقوق االقiتصاديiة واالجiتماعiية والiثقافiية ،هiو ،وف99قا ل99لمادت99ني 55
و 56م 99ن م 99يثاق األم 99م املتح 99دة ،ومل 99بادئ ال 99قان 99ون ال 99دول 99ي ال 99ثاب 99تة ،وألح 99كام العه 99د ذات 99ه ،الiiتزام
يiiقع عiiلى عiiاتق الiiدول كiiافiiة .وه 99و ي 99قع ،ب 99وجـ 99ه خـ 99اص ،ع 99لى ع 99ات 99ق ال 99دول ال 99تي تس 99تطيع
م9ساع9دة غ9يره9ا م9ن ال9دول ف9ي ه9ذا ال9شأن .وت9الح9ظ ال9لجنة ،ع9لى وج9ه ال9خصوص ،أه9مية إع9الن
ال 99حق ف 99ي ال 99تنمية ال 99ذي اع 99تمدت 99ه الج 99معية ال 99عام 99ة ف 99ي ق 99راره 99ا  41/128امل 99ؤرخ ف 99ي  4ك 99ان 99ون
األول/دي 99 9سمبر  1986وض 99 9رورة أن ت 99 9راع 99 9ي ال 99 9دول األط 99 9راف امل 99 9راع 99 9اة ال 99 9تام 99 9ة ج 99 9ميع امل 99 9بادئ
امل9عترف ب9ها ف9ي اإلع9الن امل9ذك9ور .وت9ؤك9د ال9لجنة أن9ه ،ف9ي غ9ياب ب9رن9ام9ج نش9ط ل9لمساع9دة وال9تعاون
ال9دول9يني م9ن ج9ان9ب ج9ميع ال9دول ال9تي تس9تطيع االض9طالع ب9مثل ه9ذا ال9برن9ام9ج ،س9يظل اإلع9مال
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ال99تام ل99لحقوق االق99تصادي99ة واالج99تماع99ية وال99ثقاف99ية ف99ي ك99ثير م99ن ال99بلدان ط99موح99ا ل99م ي99تحقق .وف99ي
هذا الشأن ،تشير اللجنة أيضا إلى ما ورد في تعليقها العام رقم ".(1990) 2
وال9نتيجة ال9طبيعية امل9نطقية له9ذا ال9تفسير ه9و أن ال9دول ال9غنية ليس9ت م9لزم9ة ب9ال9واج9ب الس9لبي امل9تمثل ف9ي
االم 99تناع ع 99ن ات 99خاذ أي ت 99داب 99ير قس 99ري 99ة ت 99ؤث 99ر س 99لبا ً ع 99لى ال 99تمتع ب 99ال 99حقوق االق 99تصادي 99ة واالج 99تماع 99ية
فحس99ب ،ول99كنها أي99ضا ً م99لزم99ة ق99ان99ون 9ا ً ب99مساع99دة ال99بلدان ال99نام99ية ،م99ن خ99الل ال99تعاون وامل99ساع99دة ال99دول99يني
وتحت أشكال وسياقات مختلفة ،على تحقيق أهدافها اإلنمائية.
وت9تناول ل9جنة ال9حقوق االق9تصادي9ة واالج9تماع9ية وال9ثقاف9ية ،ف9ي ت9عليقها ال9عام رق9م  ،8امل9سأل9ة دون ت9فري9ق
وت9مييز ب9ني ف9رض ال9عقوب9ات أو إب9قائ9ها أو ت9نفيذه9ا م9ن ق9بل مج9لس األم9ن وامل9نظمات اإلق9ليمية أو ال9دول.
وي9رك9ز ه9ذا ال9تعليق ب9شكل رئ9يسي ع9لى ض9رورة م9راق9بة ص9ارم9ة ل9حقوق اإلن9سان واح9ترام9ها ،وي9شير إل9ى
ذلك باعتباره التزاما ً من جانب جميع الجهات الفاعلة املعنية.
وي 99نص ال 99تعليق ال 99عام رق 99م  8ب 99شأن "ال 99عالق 99ة ب 99ني الج 99زاءات االق 99تصادي 99ة واح 99ترام ال 99حقوق االق 99تصادي 99ة
واالجتماعية والثقافية" على ما يلي:
 .1تُ99فرض الج99زاءات االق99تصادي99ة ب99توات99ر م99تزاي99د دول99يا وإق99ليميا وم99ن ج99ان99ب واح99د .وال99غرض
م99ن ه99ذا ال99تعليق ال99عام ه99و ال99تأك99يد ع99لى أن99ه م99هما ك99ان99ت ال99ظروف ف99إن99ه ي99تعني ع99لى م99ثل
ه 99ذه الج 99زاءات أن ت 99أخ 99ذ ف 99ي الحس 99بان ب 99صورة ت 99ام 99ة أح 99كام العه 99د ال 99دول 99ي ال 99خاص
ب9ال9حقوق االق9تصادي9ة واالج9تماع9ية وال9ثقاف9ية .وال ت9تشكك ال9لجنة ب9أي9ة ط9ري9قة ف9ي ض9رورة
ف9رض الج9زاءات ف9ي ال9حاالت امل9ناس9بة وف9قا ً ل9لفصل ال9ساب9ع م9ن م9يثاق األم9م املتح9دة أو
غ99يره م99ن أح99كام ال99قان99ون ال99دول99ي امل99نطبقة ع99لى ال99حال99ة .ول99كن أح99كام امل99يثاق ذات ال99صلة
ب 99حقوق اإلن 99سان )امل 99واد  1و 55و (56ي 99نبغي اع 99تباره 99ا م 99ا زال 99ت ق 99اب 99لة ل 99لتطبيق ب 99شكل
تام في مثل هذه الحاالت.
 -11وتتعلق املجiموعiة الiثانiية مiن االلiتزامiات بiالiطرف أو األطiراف املسؤولiة عiن فiرض
الجiزاءات والiحفاظ عiليها وتiنفيذهiا ،سiواء أكiان املiجتمع الiدولiي ،أم مiنظمة دولiية
أو إقiليمية ،أم دولiة أو مجiموعiة مiن الiدول .وف9ي ه9ذا ال9صدد ،ت9رى ال9لجنة أن ه9ناك ث9الث9ة
استنتاجات تنجم منطقيا ً عن االعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -14وث 99ال 99ثاً ،ي 99لتزم ال 99كيان ال 99خارج 99ي ب 99أن "يتخ 99ذ خ 99طوات ،ب 99مفرده وع 99ن ط 99ري 99ق امل 99ساع 99دة وال 99تعاون
ال9دول9يني ،وال س9يما ع9لى ال9صعيدي9ن االق9تصادي وال9تقني" )ال9فقرة  1م9ن امل9ادة  2م9ن العه9د( م9ن
أجل االستجابة ألية معاناة غير متناسبة تتعرض لها الفئات الضعيفة داخل البلد املستهدف.
وال 99قاس 99م املش 99ترك وال 99هام ل 99لغاي 99ة ب 99ني ج 99ميع ف 99قرات ه 99ذا ال 99تعليق ال 99عام ت 99قري 99با ه 99و أن ج 99ميع أش 99خاص
ال9قان9ون ال9دول9ي ،م9ن ال9دول إل9ى امل9نظمات ال9دول9ية ،وخ9اص9ة مج9لس األم9ن ،م9لزم9ون م9ن ال9ناح9ية ال9قان9ون9ية
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ب99اح99ترام ح99قوق اإلن99سان وح99ماي99تها ،ع99لى ال99رغ99م م99ن إق99رار ال99تعليق ب99أن ال99عقوب99ات ،ف99ي ج99ميع ال99حاالت
والظروف ،قد أعاقت التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية للكثير من الشعوب.
.5

إعالنات األمم املتحدة

ي 99ع ّد إع 99الن م 99بادئ ال 99قان 99ون ال 99دول 99ي امل 99تعلقة ب 99ال 99عالق 99ات ال 99ودي 99ة وال 99تعاون ب 99ني ال 99دول وف 99قا ً مل 99يثاق األم 99م
املتح9دة )ق9رار الج9معية ال9عام9ة رق9م  2625ل9عام  (1970أح9د أه9م وث9ائ9ق األم9م املتح9دة ال9تي ت9شير أي9ضاً
إلى مسألة العقوبات االقتصادية في إطار متطلبات القانون الدولي.
وينص هذا اإلعالن على أنه:
"ال ي99 9جوز ألي99 9ة دول99 9ة اس99 9تخدام ت99 9داب99 9ير اق99 9تصادي99 9ة أو س99 9ياس99 9ية ان99 9فرادي99 9ة أو أي ن99 9وع آخ99 9ر م99 9ن
ال 99تداب 99ير ،أو ت 99شجيع اس 99تخدام 99ها ،إلك 99راه دول 99ة أخ 99رى ع 99لى ال 99تبعية ل 99ها ف 99ي م 99مارس 99ة ح 99قوق 99ها
السيادية وللحصول منها على أية مزايا".
"ل 99كل دول 99ة ح 99ق غ 99ير ق 99اب 99ل ل 99لتصرف ف 99ي اخ 99تيار ن 99ظمها ال 99سياس 99ية واالق 99تصادي 99ة واالج 99تماع 99ية
والثقافية دون أي تدخل من جانب أية دولة أخرى".
.6

القرارات )القانون غير امللزم(

اع9 9تَمدت م 99نظمة األم 99م املتح 99دة وح 99رك 99ة ع 99دم االن 99حياز وم 99نظمة ال 99تعاون اإلس 99الم 99ي وغ 99يره 99ا ال 99كثير م 99ن
ال9قرارات ال9تي ت9عال9ج م9سأل9ة ف9رض ع9قوب9ات م9ن وج9هات ن9ظر م9ختلفة .وف9ي ح9ني ي9رف9ض ال9بعض "ال9تداب9ير
القس9ري9ة األح9ادي9ة" ف9ي ح9د ذات9ها ب9اع9تباره9ا م9حاول9ة س9ياس9ية ل9لتأث9ير ع9لى س9ياس9ات ال9دول املس9تهدف9ة أو
ح9تى ت9غيير ن9ظام مح9دد ،ي9دي9ن ال9بعض اآلخ9ر ال9عقوب9ات ال9تي ل9ها ينج9م ع9نها إض9عاف أو ان9تهاك ح9قوق
اإلن 99سان األس 99اس 99ية ل 99فئات واس 99عة م 99ن ال 99سكان ف 99ي م 99ختلف ال 99بلدان .وع 99لى ال 99رغ 99م م 99ن أن ق 99رار مج 99لس
ح99قوق االن99سان رق99م  A/HRC/RES/24/14ي99شكل ب99ال99فعل م99حور ه99ذا ال99نقاش ،ف99إن99ه يج99ري م99ناقش99ته
م99ن ج99دي99د ف99ي أب99عاد أخ99رى ت99عتبر ذات أه99مية ح99اس99مة ب99النس99بة مل99سأل99ة ال99عقوب99ات .وي99ؤك99د ال99قرار امل99ذك99ور
في ديباجته على ما يلي:
"وإذ ي 99عرب ﻋن ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻘﻠق ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟرغ 99م م 99ن ﺍﻟق 99رارات ال 99تي اﻋﺘُﻤدت ﺑﺸﺄﻥ ه 99ذه امل 99سأل 99ة م 99ن
ِق9 9بَل الج 99معية ال 99عام 99ة ومج 99لس ح 99قوق االن 99سان وف 99ي م 99ؤت 99مرات األم 99م املتح 99دة ال 99تي ُ9ع 99قدت ف 99ي
ال99تسعينات واس99تعراض99ات99ها ال99تي تُج9َ 9رى ك99ل خ99مس س99نوات ،وب99امل99خال99فة ل99قواع99د ال99قان99ون ال99دول99ي
وم99يثاق األم99م املتح99دة ،ال ت99زال ال99تداب99ير القس99ري99ة االن99فرادي99ة تُتَّخ99ذ وتُ99نفَّذ وتُ99فرض ب99ال99قوة ب99وس99ائ99ل
م99نها ال99لجوء إل99ى الح99رب وال99نزع99ة ال99عسكري99ة ،ب99كل م99ا ت99نطوي ع99ليه م99ن آث99ا ٍر س99لبية ع99لى األنش99طة
االج99تماع99ية-اإلن99سان99ية وال99تنمية االق99تصادي99ة واالج99تماع99ية ل99لبلدان ال99نام99ية ،ب99ما ف99ي ذل99ك آث99اره99ا
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خ 99 9ارج الح 99 9دود اإلق 99 9ليمية ،م 99 9ما يُ ِ
نش¼ ع 99 9قبات إض 99 9اف 99 9ية ت 99 9حول دون ت 99 9متع ال 99 9شعوب واألف 99 9راد
الخاضعني لوالية دول أخرى تمتعا ً كامالً بجميع حقوق اإلنسان".
وفي الجزء األول من منطوق القرار ،يتم التأكيد مجددا ً على أن الجلس:
"ي9دع9و ج9ميع ال9دول إل9ى ال9كف ع9ن اع9تماد أو اس9تبقاء أو ت9نفيذ ت9داب9ير قس9ري9ة ان9فرادي9ة ال ت9تفق
م9ع ال9قان9ون ال9دول9ي وال9قان9ون ال9دول9ي اإلن9سان9ي وم9يثاق األم9م املتح9دة وال9قواع9د وامل9بادئ امل9نظِّمة
ل 99لعالق 99ات الس 99لمية ب 99ني ال 99دول ،وال س 99يما ال 99تداب 99ير ذات ال 99طاب 99ع القس 99ري ال 99تي ت 99تجاوز آث 99اره 99ا
الح99دود اإلق99ليمية وال99تي ت99ضع ع99قبات أم99ام ال99عالق99ات ال99تجاري99ة ب99ني ال99دول ،م99ما ي99عرق99ل اإلع99مال
ال9تام ل9لحقوق امل9نصوص ع9ليها ف9ي اإلع9الن ال9عامل9ي ل9حقوق اإلن9سان وغ9يره م9ن ال9صكوك ال9دول9ية
املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وال سيما حق األفراد والشعوب في التنمية"؛
وثمة نقطتان حاسمتان تعطيان أبعادا ً جديدة لهذه املسألة:
ال 99نقطة األول 99ى ه 99ي ال 99عالق 99ة ب 99ني ال 99عقوب 99ات م 99ن ج 99هة ،والس 99لم واألم 99ن ال 99دول 99يني م 99ن ج 99هة أخ 99رى .ف 99قرار
مج99 9لس ح99 9قوق اإلن99 9سان ي99 9ضع م99 9سأل99 9ة ال99 9تداب99 9ير القس99 9ري99 9ة االن99 9فرادي99 9ة ف99 9ي س99 9ياق الح iiرب وال iiنزع iiة
الiعسكريiة ،وه99ذا ي99عني أن مج99لس ح99قوق اإلن99سان ي99عتبر أن وض99ع وت99نفيذ وت99طبيق ال99تداب99ير القس99ري99ة
االن9فرادي9ة ه9و أداة ل9شن الح9رب وإلظ9هار ال9نزع9ة ال9عسكري9ة ض9د ال9شعوب املس9تهدف9ة ول9ه آث9ار س9لبية ع9لى
األنش99طة االج99تماع99ية واإلن99سان99ية وال99تنمية االق99تصادي99ة واالج99تماع99ية ل99لبلدان ال99نام99ية .وث99مة أي99ضا ب99عض
م9نظمات امل9جتمع امل9دن9ي ال9تي ت9رى أن ف9رض ع9قوب9ات ش9ام9لة ع9لى ال9شعوب ل9فترة ط9وي9لة م9ن ال9زم9ن ،م9ثل
م9ا ك9ان ع9ليه ال9وض9ع ف9ي ال9عراق ف9ي ال9تسعينيات م9ن ال9قرن امل9اض9ي ،ي9شكل ج9ري9مة ض9د اإلن9سان9ية .ك9ما
ت9عتبر أن ع9قوب9ات م9ن ه9ذا ال9نوع ،بس9بب ط9بيعتها ال9عدوان9ية ،ت9شكل أي9ضا ً ته9دي9دا ً خ9طيرا ً للس9لم واألم9ن
الدوليني.
وال 99نقطة ال 99ثان 99ية ه 99ي أن ال 99قرار س 99لط ال 99ضوء أي 99ضا ً ع 99لى م 99ا ي 99ترت 99ب ع 99لى ال 99عقوب 99ات م 99ن آث 99ار تتخ 99طى
الح 99دود اإلق 99ليمية ،ال س 99يما ب 99النس 99بة ل 99لبلدان األخ 99رى .وه 99ذه م 99سأل 99ة م 99همة ل 99لغاي 99ة ألن ت 99طبيق ال 99قوان 99ني
املح99لية خ99ارج الح99دود اإلق99ليمية س99وف ي99ؤث99ر س99لبا ً ع99لى س99يادة ال99دول وال99حق ف99ي ال99تجارة الح99رة وال99حق
ف 99 9ي ت 99 9قري 99 9ر امل 99 9صير وامل 99 9ساواة ب 99 9ني ال 99 9دول .وي 99 9مكن أن يتس 99 9بب ذل 99 9ك ف 99 9ي إح 99 9داث ش 99 9رخ ف 99 9ي ال 99 9نظام
االق 99تصادي وامل 99ال 99ي وال 99تجاري ال 99دول 99ي ب 99رم 99ته وأن ت 99كون ل 99ه ت 99داع 99يات س 99لبية ع 99لى ال 99تنمية ف 99ي ال 99بلدان
النامية بشكل عام وأن ينتهك ،دون تمييز ،الحقوق اإلنسانية للغالبية العظمى من سكان بلد معني.
.7

الفقه الدولي وقرارات املحاكم الدولية

تس 99تند مج 99موع 99ة واس 99عة م 99ن امل 99ؤس 99سات ال 99قان 99ون 99ية ال 99دول 99ية وامل 99حاك 99م إل 99ى م 99بادئ ال 99قان 99ون ال 99دول 99ي ف 99ي
ت99حقيقات99ها وف99ي األح99كام ال99تي ت99صدره99ا ب99شأن ال99قضاي99ا امل99حال99ة ع99ليها .وال99قاس99م املش99ترك ال99ذي ي99مكن
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االس9تدالل ب9ه ف9ي ج9ميع ال9حاالت ذات ال9صلة ه9و ت9أك9يده9ا ع9لى ال9تزام ج9ميع ال9دول وغ9يره9ا م9ن أش9خاص
ال99قان99ون ال99دول99ي ب99اح99ترام "ح99قوق اإلن99سان" و"االل99تزام99ات ت99جاه ال99كاف99ة" و"ال99قواع99د ال99قطعية"" ،ال99قواع99د
اآلم99رة" أو "امل99بادئ ال99عام99ة ل99إلن99سان99ية" .وه99ذا االل99تزام ق99اب99ل ل99لتطبيق ف99ي ج99ميع ال99ظروف ،س99واء ك99ان99ت
ال99عقوب99ات م99فروض99ة م99ن ق99بل دول99ة م99عينة أو دول أو م99نظمة دول99ية أو إق99ليمية ع99لى س99بيل امل99ثال ،أو ك99ان99ت
دولة أو دول معينة هي طرف في صك دولي خاص لحقوق اإلنسان.
وف9ي ال9قضية م9وض9ع ال9نظر ،ي9مكن اإلش9ارة إل9ى ق9رار م9حكمة ال9عدل ال9دول9ية ب9شأن "ش9رك9ة ب9رش9لون9ة" ال9ذي
أكدت فيه املحكمة على احترام "االلتزامات تجاه الكافة" من قبل جميع الدول وفي جميع الظروف.3
وق9د ت9م ال9تحقيق ف9ي ع9دد م9ن ال9قضاي9ا م9ن ق9بل امل9حاك9م ال9دول9ية أو ح9تى اإلق9ليمية ال9تي أم9رت األط9راف
امل9عنية ب9اح9ترام ح9قوق اإلن9سان والح9ري9ات األس9اس9ية وراء ح9دوده9ا .وي9عد ق9رار م9حكمة ال9عدل ال9دول9ية ف9ي
ق9ضية "الج9دار ال9عازل" إح9دى ه9ذه ال9قضاي9ا .وف9ي ه9ذا ال9سياق ،ت9كرر ل9جنة ح9قوق اإلن9سان ،م9ن خ9الل
ت 99عليقها ال 99عام رق 99م  31ب 99شأن ط 99بيعة االل 99تزام ال 99قان 99ون 99ي ال 99عام امل 99فروض ع 99لى ال 99دول األط 99راف )ب 99موج 99ب
امل 99ادة  (2م 99ن العه 99د ال 99دول 99ي ل 99لحقوق امل 99دن 99ية وال 99سياس 99ية ،ع 99لى ال 99ضرورة امل 99لحة الح 99ترام ال 99دول ل 99حقوق
اإلن 99سان والح 99ري 99ات األس 99اس 99ية خ 99ارج ح 99دوده 99ا .وي 99مكن ت 99طبيق ه 99ذا ال 99تعليق ال 99قان 99ون 99ي ع 99لى م 99ختلف
ال 99حاالت ال 99تي تُ 99نتهك ف 99يها ح 99قوق اإلن 99سان ل 99شعب م 99عني أو أف 99راد م 99عينني ب 99موج 99ب ت 99داب 99ير وع 99قوب 99ات
اقتصادية تتجاوز الحدود اإلقليمية أو غير ذلك.
وع 99الوة ع 99لى ذل 99ك ،وم 99ن ال 99ناح 99ية ال 99قان 99ون 99ية ،ف 99إن ت 99نفيذ ت 99داب 99ير قس 99ري 99ة ذات ط 99بيعة ع 99دوان 99ية ع 99لى ش 99كل
ع9قوب9ات ش9ام9لة ض9د ال9سكان واألف9راد وب9طري9قة ع9شوائ9ية ه9و ب9مثاب9ة ع9قاب ج9ماع9ي ،وي9تناق9ض ت9ناق9ضاً
ت9ام9ا ً م9ع امل9بادئ ال9عام9ة ل9لقان9ون ،وم9بادئ اإلن9سان9ية وال9عدال9ة وح9قوق اإلن9سان األس9اس9ية ،م9ثل ال9حق ف9ي
ال9حياة وال9حق ف9ي ال9غذاء وال9صحة .وت9شكل ه9ذه ال9حقوق ج9زءا ً م9ن "ال9قواع9د ال9قطعية" و"ال9قواع9د اآلم9رة"
التي يعتبر انتهاكها "مسؤولية الدولة".
وت 99نص امل 99واد  26و 40و 50م 99ن "م 99شاري 99ع امل 99واد امل 99تعلقة ب 99مسؤول 99ية ال 99دول ع 99ن األف 99عال غ 99ير املش 99روع 99ة
دول99يا" ،ال99تي اع99تمدت99ها ل99جنة ال99قان99ون ال99دول99ي ،ب99وض99وح ع99لى م99فهوم م99سؤول99ية ال99دول99ة .ف99في ه99ذه امل99واد،
ه 99ناك ت 99نصيص ع 99لى م 99ساءل 99ة ال 99دول ال 99تي ت 99نتهك "ال 99قواع 99د ال 99قطعية ل 99لقان 99ون ال 99دول 99ي ال 99عام" و"ح 99قوق
االنسان" في شكل تدابير مضادة أو غير ذلك.
واملواد املذكورة هي كالتالي:
املادة 26
اﻻﻣﺘﺜﺎل للقواعد القطعية
Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd., I.C.J Reports 1970 (The Hague: I.C.J., 1970), P.
32
1
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ل 99يس ف 99ي ه 99ذا ال 99فصل م 99ا ي 99نفي ص 99فة ع 99دم املش 99روع 99ية ع 99ن أي ف 99عل م 99ن أف 99عال ال 99دول 99ة ال ي 99كون م 99طاب 99قاً
اللتزام ناش¼ بمقتضى قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي العام.
املادة 40
انطباق هذا الفصل
-1

يسري هذا الفصل على املسؤولية الدولية املترتبة على إخالل خطير من جانب دولة بالتزام

ناش¼ بموجب قاعدة من القواعد القطعية للقانون الدولي العام.
-2

ي 99كون اإلخ 99الل به 99ذا االل 99تزام خ 99طيرا ً إذا ك 99ان ي 99نطوي ع 99لى ام 99تناع ج 99سيم وم 99نتظم م 99ن ج 99ان 99ب

الدولة املسؤولة عن أداء االلتزام.
املادة 50
االلتزامات التي ال تتأثر بالتدابير املضادة
-1

ال تمس التدابير املضادة بااللتزامات التالية:
)أ(

االلتزام املنصوص عليه في ميثاق األمم املتحدة باالمتناع عن التهديد باستعمال القوة

أو استعمالها فعالً؛
)ب(

االلتزامات املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان األساسية؛

)ج(

االلتزامات ذات الطابع اإلنساني التي تمنع األعمال االنتقامية؛

)د(

االلتزامات األخرى القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدولي العام.

د  -اآلثار السلبية للعقوبات على التمتع بحقوق اإلنسان
إلع 99داد ال 99تقري 99ر ال 99شام 99ل ،ن 99حتاج ل 99تلقي وج 99هات ن 99ظر ال 99دول األع 99ضاء ف 99ي م 99نظمة ال 99تعاون اإلس 99الم 99ي
واالس9تفادة م9ن خ9برات9ها ف9ي ه9ذا امل9جال .وت9شكل ت9لك اآلراء وال9خبرات ع9ام9الً ح9اس9ما ً ف9ي تح9دي9د أن9ماط
ف99رض ال99عقوب99ات م99ن ق99بل ال99دول99ة أو ال99دول ال99فارض99ة له99ذه ال99عقوب99ات إن99فرادي99ا أو ب99شكل م99تعدد األط99راف،
ف99ضال ع99ن تح99دي99د م99جاالت ال99تأث99ير ع99لى ال99تمتع ب99حقوق اإلن99سان .وق99بل ذل99ك ،وف99ي ان99تظار ت99لقي وج99هات
ن99ظر ال99دول األع99ضاء ،ف99إن م99ن ش99أن امل99داوالت األول99ية ب99خصوص األن99ماط ال99عام99ة ل99تأث99ير ال99عقوب99ات ع99لى
حقوق اإلنسان أن تساعد في توضيح مختلف أبعاد هذه املسألة.
15

وت9ؤدي ال9عقوب9ات ال9شام9لة وت9وق9ف ال9عالق9ات االق9تصادي9ة وال9تجاري9ة وامل9ال9ية ال9دول9ية ل9فترة ط9وي9لة م9ن ال9زم9ن،
وخ99اص99ة ف99ي غ99ياب ال99تقييم وامل99راق99بة ،إل99ى ت99راج99ع ال99دخ99ل ال99قوم99ي ال99ذي يتس99بب ب99دوره ف99ي ان99تهاك ح99قوق
اإلنسان للشعوب واألفراد من جراء العوامل التالية:
 .1ال99تراج99ع ال99كبير ف99ي دخ99ل األس99رة واألف99راد ،م99ما ي99دف99ع ب99هؤالء إل99ى ال99فقر وي99شكل ان99تهاك9اً
لحقهم في الحياة الكريمة.
 .2ت99قلص ف99رص ال99عمل ن99تيجة ل99تصفية وإف99الس امل99صان99ع ووح99دات اإلن99تاج بس99بب ان99قطاع
ال 99عالق 99ات امل 99ال 99ية وال 99تجاري 99ة واالق 99تصادي 99ة ال 99دول 99ية م 99ع ال 99دول 99ة أو ال 99دول املس 99تهدف 99ة .ك 99ما
ي9لعب ق9مع ال9شعوب امل9عنية وح9رم9ان9ها م9ن ال9تصرف ف9ي وس9ائ9ل ع9يشها دورا ً ح9اس9ما ً ف9ي
هذا الصدد.
 .3ال99ضغط امل99تراك99م ع99لى ال99فئات ال99ضعيفة م99ثل ال99نساء واألط99فال وامل99سنني وغ99يره99ا وان99تهاك
حقوقها.
 .4زي 99ادة ال 99فقر ال 99ناش¼ ع 99ن ال 99تمييز وال 99ذي س 99وف ي 99ؤدي إل 99ى ت 99نام 99ي ع 99دم امل 99ساواة ب 99ني
الرجال والنساء وغيرهن من الفئات الضعيفة.
 .5ال9تراج9ع ال9عام ف9ي مس9توي9ات امل9عيشة وال9ضمان االج9تماع9ي ،وخ9اص9ة ف9ي م9جاالت ال9حق
ف99ي ال99حياة وال99صحة وال99تعليم .وي99شكل ت99قييد ق99درة ال99حكوم99ة ع99لى ت99وف99ير امل99واد ال99غذائ99ية
واألدوي9ة ال9كاف9ية ،خ9اص9ة ب9النس9بة ل9ألط9فال ،واح9دة م9ن ب9ني أه9م آث9ار ال9عقوب9ات ف9ي ه9ذا
امل99جال .وس99وف ي99ؤدي س99وء ال99تغذي99ة ون99درة األدوي99ة األس99اس99ية ال99الزم99ة ل99لحفاظ ع99لى الح99د
األدن99ى م99ن م99تطلبات ال99حياة اإلن99سان99ية ل99لشعوب واألف99راد ف99ي زم99ن ال99عقوب99ات إل99ى وف99اة
األطفال وكبار السن.
 .6ت99عد هج99رة ال99عقول وم99ا ي99ترت99ب ع99نها م99ن آث99ار س99لبية ع99لى ال99جام99عات وامل99ؤس99سات ال99علمية
وم9ا ي9قاب9ل ذل9ك م9ن ت9راج9ع مس9توى م9عارف ال9طالب م9ن ب9ني أس9وأ آث9ار ال9عقوب9ات ال9تي ل9ها
تداعيات سلبية طويلة على حياة عامة السكان في البلدان املستهدفة.
 .7ي99عد ان99تهاك ال99حقوق ال99سياس99ية وامل99دن99ية ،خ99اص99ة ف99ي ح99ال99ة ال99عقوب99ات ال99ذك99ية ،ك99ذل99ك م99ن
ب99ني ال99نتائ99ج امل99حتملة له99ذا ال99نوع م99ن ال99تداب99ير .ف99في ه99ذه ال99ظروف ،ع99ادة م99ا ي99تم ان99تهاك
ال 99حقوق ال 99سياس 99ية وامل 99دن 99ية ل 99بعض األف 99راد ،م 99ثل ال 99حق ف 99ي ال 99تنقل وال 99حق ف 99ي امل 99لكية.
والس 99بب ال 99رئ 99يسي ل 99ذل 99ك ه 99و ع 99دم وج 99ود م 99حكمة م 99ختصة ت 99تول 99ى إج 99راء م 99حاك 99مة ع 99ادل 99ة
وت9حقيق ن9زي9ه ،ع9لما أن م9ثل ه9ذه امل9حكمة ه9ي األس9اس ال9قان9ون9ي ال9وح9يد إلص9دار ح9كم
ش 99رع 99ي ب 99إدان 99ة األف 99راد والج 99ماع 99ات .وع 99ادة م 99ا ت 99ضرب أن 99ظمة ال 99عقوب 99ات ع 99رض ال 99حائ 99ط
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ب99معاي99ير ح99قوق اإلن99سان امل99نصوص ع99ليها ف99ي اإلع99الن ال99عامل99ي ل99حقوق اإلن99سان وغ99يره
من الصكوك الدولية ذات الصلة.
هـ -تقييم العقوبات
ي9مكن ل9لمرء ،ح9ينما ي9تعلق األم9ر ب9وض9ع ال9عقوب9ات ف9ي س9ياق ح9قوق اإلن9سان ،أن ي9الح9ظ غ9ياب أي ن9ظام
ل 99تقييم آث 99ار ه 99ذه ال 99عقوب 99ات ع 99لى ح 99ياة األش 99خاص املس 99تهدف 99ني .وس 99وف ي 99ؤدي ه 99ذا إل 99ى ق 99يام ال 99دول 99ة
املِ 9
9عاق99بة ب99تطبيق ال99عقوب99ات وف99رض99ها دون ع99وائ99ق ع99لى ال99دول املس99ته َدف99ة .ل99ذا ي99تعني ع99لى امل99جتمع ال99دول99ي
الش99روع ف99ي وض99ع م99ثل ه99ذا ال99نظام إذا ك99ان99ت ال99غاي99ة ه99ي ت99طبيق امل99عاي99ير ال99دول99ية ل99حقوق اإلن99سان ع99لى
قدم املساواة ودون تمييز بني جميع الشعوب واألفراد في كافة أرجاء العالم.
وق99د أوض99ح األس99تاذ ال99دك99تور م99ارك ب99وس99وي99ت ،ع99ضو ل99جنة األم99م املتح99دة ال99فرع99ية ال99ساب99قة مل99نع ال99تمييز
وح 99ماي 99ة األق 99ليات وال 99رئ 99يس ال 99حال 99ي ل 99لمحكمة ال 99دس 99توري 99ة ف 99ي ب 99لجيكا ،خ 99الل اج 99تماع مج 99لس ح 99قوق
االن 99سان ب 99شأن اآلث 99ار الس 99لبية ل 99لعقوب 99ات االق 99تصادي 99ة ع 99لى ال 99تمتع ب 99حقوق اإلن 99سان ،وال 99ذي ع 99قد ف 99ي
ج99نيف ف99ي  5أب99ري99ل  ،2013ش99روط ن99ظام ال99تقييم امل99قترح وال99ذي ه99و ب99مثاب99ة م99عيار ل99لتحقق م99ن ش99رع99ية
فرض عقوبات من طرف واحد أو من قبل مجلس األمن .وفيما يلي شروط املعيار املقترح :
 .1هل العقوبات مفروضة ألسباب وجيهة ؟
ال ي99جب ف99رض ال99عقوب99ات ف99ي إط99ار ن99ظام األم99م املتح99دة إال ع99ندم99ا ي99كون ه99ناك ته99دي99د أو ان99تهاك ف99علي
للس9لم واألم9ن ال9دول9يني .وال ي9نبغي أن تُ9فرض ال9عقوب9ات ألس9باب س9ياس9ية غ9ير وج9يهة ،وي9جب أن ال ت9كون
ن9اب9عة م9ن م9نفعة اق9تصادي9ة ل9دول9ة واح9دة أو مج9موع9ة م9ن ال9دول ع9لى ح9ساب ال9دول9ة امل9عا َق9بَة أو دول أخ9رى
أو تتولد عنها تلك املنفعة.
 .2هل تستهدف العقوبات األطراف ذات الصلة ؟
ي9جب أال تس9تهدف ال9عقوب9ات امل9دن9يني غ9ير امل9تورط9ني ف9ي األع9مال ال9تي ته9دد الس9الم أو األم9ن ال9دول9يني،
وال ينبغي لها أن تستهدف دوالً أو شعوبا ً تشكل "طرفا ثالثا" أو تتسبب لها في أضرار جانبية.
 .3هل تستهدف العقوبات السلع أو األشياء ذات الصلة ؟
ي99جب أال ت99عيق ال99عقوب99ات ال99تدف99ق الح99ر للس99لع اإلن99سان99ية وأال تس99تهدف الس99لع ال99ضروري99ة ل99ضمان ب99قاء
امل9دن9يني ،وال أي ص9نف م9ن امل9واد ال9طبية األس9اس9ية أو امل9واد ال9تعليمية .وي9جب أن ي9كون اله9دف ذا ص9لة
معقولة بالتهديد أو االنتهاك الفعلي للسلم واألمن الدوليني.
 .4هل للعقوبات مدة زمنية معقولة ؟
ق9د ت9صبح ال9عقوب9ات ال9قان9ون9ية غ9ير ق9ان9ون9ية ع9ندم9ا تُ9طبق ل9فترة ط9وي9لة ج9دا دون ن9تائ9ج ذات م9عنى .وي9مكن
للعقوبات التي تستمر لفترة طويلة جدا أن يكون لها تأثير سلبي بعد فترة طويلة من رفعها.
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ووص 99ف ال 99سيد ب 99وس 99يت ف 99ي ن 99فس االج 99تماع ال 99نظري 99ة ال 99تي تس 99تند إل 99يها ال 99عقوب 99ات االق 99تصادي 99ة ب 99أن 99ها
"مضللة".
و– التحديات والتوصيات
إن امل 99عضلة ال 99تي ي 99واج 99هها امل 99جتمع ال 99دول 99ي ف 99يما ي 99خص ال 99عقوب 99ات ه 99ي أن أس 99ال 99يبها وأن 99ماط ت 99نفيذه 99ا
ون99تائ99جها ت99تعارض م99ع م99قاص99د وم99بادئ األم99م املتح99دة وم99بادئ ال99قان99ون ال99دول99ي ف99ي ك99ثير م99ن ال99حاالت
وب99ال99تال99ي ف99هي ت99شكل تح99دي99ات وته99دي99دات خ99طيرة مل99عاي99ير ح99قوق اإلن99سان ول99تمتع ال99شعوب واألف99راد ف99ي
ال99بلدان املس99تهدف99ة وخ99ارج99ها به99ذه ال99حقوق .وم99ا ل99م ي99تم م99عال99جة ه99ذه التح99دي99ات ب99طري99قة ن99زي99هة وت99عدي99ل
ال99هياك99ل ال99سياس99ية غ99ير امل99تكاف99ئة ال99حال99ية ،ف99إن اآلث99ار الس99لبية ل99لعقوب99ات ع99لى ال99تمتع ب99حقوق اإلن99سان
س99تستمر وس99تواص99ل ال99دول99ة أو ال99دول ال99فارض99ة ل99لعقوب99ات س99ياس99تها امل99تمثلة ف99ي ال99ضغط ع99لى ال99بلدان
ال99نام99ية ب99اس99م ال99قيم املش99ترك99ة .ول99غرض ه99ذا ال99تقري99ر ،ي99مكن ت99لخيص التح99دي99ات ال99تي ي99واج99هها امل99جتمع
الدولي بشأن فرض عقوبات غير قانونية في العوامل التالية:
 .1طبيعة العالقات الدولية
إن ال99غرض م99ن ال99تداب99ير القس99ري99ة املتخ99ذة م99ن ج99ان99ب واح99د وب99عض أن99واع ال99عقوب99ات األخ99رى ه99و إج99بار
ال9دول املس9ته َدف9ة ع9لى ت9غيير س9ياس9ات9ها م9ن أج9ل خ9دم9ة م9صال9ح ال9دول9ة أو ال9دول ال9فارض9ة ل9لعقوب9ات ،ك9ما
ذك99ر ذل99ك رئ99يس ال99لجنة امل99ذك99ورة .وف99ي ح99االت أخ99رى ،ف99إن ه99دف ت99لك ال99دول99ة أو ال99دول ه99و ت99غيير ال99نظام
ف 99ي ال 99دول 99ة املس 99ته َدف 99ة أو م 99مارس 99ة ال 99ضغط ع 99لى ش 99عبها ب 99شكل ع 99ام .4وه 99ذا ي 99ندرج ف 99ي إط 99ار ت 99سييس
ال99قان99ون ال99دول99ي ،ب99ما ف99ي ذل99ك ق99ان99ون ح99قوق اإلن99سان ،وت99طبيق "ال99سياس99ة ال99واق99عية" ع99لى ح99ساب ال99قيم
وامل9بادئ ال9عامل9ية املش9ترك9ة .وف9ي ال9واق9ع ،ي9تعارض ت9سييس ال9قان9ون ال9دول9ي م9ع ن9ص وروح امل9ادة  28م9ن
اإلع9الن ال9عامل9ي ل9حقوق اإلن9سان ،وال9تي ت9تعلق ب9ضرورة إح9داث االن9سجام وال9تآزر ب9ني م9ختلف م9كون9ات
م 99نظوم 99ة األم 99م املتح 99دة ف 99ي ع 99ملها م 99ن أج 99ل الس 99الم واألم 99ن وح 99قوق اإلن 99سان وال 99تنمية ض 99من ال 99نظام
ال99عامل99ي ب99ما يخ99دم ت99طلعات ال99جنس البش99ري .وف99ي امل99قاب99ل ،ي99ميل ال99تسييس إل99ى إض99اع99ة ب99عض األح99كام
املنتقاة من امليثاق وتفعيلها ضد اآلخرين.
 .2عدم وجود نظام هيكلي لتقييم العقوبات
ت9فتقر أن9ظمة ال9عقوب9ات ،س9واء أك9ان9ت أح9ادي9ة أو غ9ير ذل9ك ،إل9ى ن9ظام ه9يكلي ل9لتقييم وال9رص9د ف9ي س9ياق
ح9قوق اإلن9سان .ف9ال9عقوب9ات ،ف9ي ح9ال9ة م9ا إذا ك9ان9ت ش9رع9ية ،ت9حتاج مل9ؤش9رات وم9عاي9ير م9وض9وع9ية لتح9دي9د
م99دى ش99رع99يتها ف99ي امل99قام األول ،خ99اص99ة ف99يما ي99تعلق ب99أس99اس "ال99تداب99ير" ب99موج99ب امل99ادة  41م99ن امل99يثاق.
4 Statement of Prof. Dr. Marc Bossuyit in the panel discussion on the Adverse Consequences of

Economic sanctions on the Enjoyment of Human Rights, Para. 4, Geneva, April, 2013.
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ع9الوة ع9لى ذل9ك ،ي9نبغي أن ت9تيح امل9عاي9ير امل9ذك9ورة ال9تأك9د م9ن ك9ون ع9مليات ال9تنفيذ وال9نتائ9ج ت9تواف9ق ت9واف9قاً
ت99ام 9ا ً م99ع م99قاص99د م99يثاق األم99م املتح99دة وم99بادئ99ه ،ب99ما ف99ي ذل99ك م99عاي99ير ح99قوق اإلن99سان امل99نصوص ع99ليها
ف99ي امل99واد  (3) 1و 55و .56وي99رك99ز ال99تعليق ال99عام رق99م  38ل99لجنة ح99قوق اإلن99سان أي99ضا ً ب99شكل خ99اص
ع9لى ه9ذا التح9دي .وتiوصiي ه9ذه ال9دراس9ة ب9أن تش9رع ال9لجنة االس9تشاري9ة ملج9لس ح9قوق اإلن9سان ،وف9قا
ل 99قرار مج 99لس ح 99قوق اإلن 99سان  ،24/14وح 99لقة ال 99نقاش ال 99تي ع 99قدت ف 99ي  5أب 99ري 99ل  2013ف 99ي تح 99دي 99د
ال9عناص9ر ال9الزم9ة ل9وض9ع ن9ظام ه9يكلي ل9تقييم ع9مليات ال9عقوب9ات ون9تائ9جها .ك9ما ي9مكن ت9كليف مجiموعiة
الiعمل املiعنية بiالحق فiي الiتنمية واملiنبثقة عiن الiهيئة الiدائiمة املسiتقلة لiحقوة االنiسان
ب 99ال 99تداول ب 99شأن ه 99ذه امل 99سأل 99ة وت 99قدي 99م ت 99قري 99ر ع 99ن ن 99تيجة امل 99داوالت إل 99ى الج 99لسة ال 99عام 99ة ل 99لهيئة م 99ن أج 99ل
تسهيل هذه التوصية.
 .3عiiدم وجiiود نiiظام لiiلمساءلiiة عiiن انiiتهاكiiات حiiقوق اإلنiiسان خiiارج الحiiدود مiiن خiiالل
العقوبات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية
ك9ما س9بق ل9نا أن ذك9رن9ا ذل9ك ف9ي ب9داي9ة ه9ذه ال9دراس9ة ،شه9دت ال9عالق9ات ال9دول9ية ت9حوالت ع9ميقة ،وخ9اص9ة
ف 99ي م 99جال ال 99تنمية االق 99تصادي 99ة .ول 99م ت 99عد ال 99دول ه 99ي ال 99جهة ال 99فاع 99لة ال 99وح 99يدة امل 99ؤث 99رة ف 99ي ت 99شكيل إط 99ار
ال9تنمية وت9حقيق ال9حقوق االق9تصادي9ة واالج9تماع9ية ف9ي س9ياق ال9عومل9ة امل9تسارع9ة .وي9عطى ان9تشار ال9فاع9لني
ع 99لى ال 99صعيد ال 99دول 99ي ،وال 99ذي 99ن ي 99ضطلعون ب 99دور ح 99اس 99م ف 99ي س 99ياس 99ات ال 99تنمية وع 99مليات ص 99نع ال 99قرار،
أب99عادا ج99دي99دة لخ99طة ال99تنمية ون99ظام امل99ساءل99ة امل99رت99بط ب99ها ع99لى املس99توى ال99دول99ي .وف99ي ال99عصر ال99حال99ي
ال9ذي يشه9د ت9سارع ال9عومل9ة ،ت9شمل ه9ذه ال9جهات ال9فاع9لة ال9حكوم9ات ال9وط9نية واملح9لية وم9ؤس9سات ال9دول9ة
األخ 99رى ،وامل 99ؤس 99سات ال 99تجاري 99ة ،وال 99بلدان ال 99ثال 99ثة ،وامل 99ؤس 99سات ال 99حكوم 99ية ال 99دول 99ية وال 99وك 99االت اإلن 99مائ 99ية
متعددة األطراف واملؤسسات املالية.
له99 9ذا الس99 9بب ،ي99 9تعني ع99 9لى امل99 9جتمع ال99 9دول99 9ي أن ي99 9عطي م99 9عنى أع99 9مق ل99 9ألب99 9عاد ع99 9بر ال99 9وط99 9نية ل99 9لمساءل99 9ة
وم99حاس99بة امل99سؤول99ني ع99ن ان99تهاك ح99قوق اإلن99سان خ99ارج ح99دوده99م م99ن خ99الل ف99رض ع99قوب99ات اق99تصادي99ة
وم99ال99ية ش99ام99لة ع99لى األس99س االق99تصادي99ة ل99لدول املس99ته َدف99ة .وي99جب أن تتح99مل ال99دول امل99سؤول99ية ع99ما ق99د
ي9ترت9ب ع9ن ق9رارات9ها وس9ياس9ات9ها وتش9ري9عات9ها املح9لية م9ن آث9ار ع9لى ح9قوق اإلن9سان خ9ارج ح9دوده9ا .وع9لى
ن 99فس امل 99نوال ،ي 99جب ك 99ذل 99ك أن ت 99قبل امل 99نظمات ال 99دول 99ية ،ب 99ما ف 99ي ذل 99ك امل 99ؤس 99سات امل 99ال 99ية واالق 99تصادي 99ة،
امل9سؤول9ية ع9ما يتس9بب ب9ه أداؤه9ا م9ن ان9تهاك ل9حقوق اإلن9سان ف9ي ال9دول املس9ته َدف9ة .ول9تجسيد االل9تزام9ات
ون 99ظام امل 99ساءل 99ة ،ي 99قترح ال 99خبراء ال 99دول 99يون ث 99الث رك 99ائ 99ز أس 99اس 99ية ه 99ي امل 99سؤول 99ية ،وال 99تزام ص 99ان 99ع ال 99قرار
ب99تبري99ر ق99رارات99ه ،وق99اب99لية اإلن99فاذ .وم99ن ش99أن ه99ذه ال99عناص99ر أن ت99ساع99د ع99لى وض99ع ن99ظام ه99يكلي مل99ساءل99ة
ال9جهات ال9تي ت9فرض ع9قوب9ات غ9ير ش9رع9ية .وامل9عيار األول واألخ9ير للش9رع9ية ه9و االم9تثال ال9كام9ل مل9عاي9ير
حقوق اإلنسان.
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وتiوصiي ه9ذه ال9دراس9ة ك9ذل9ك ب9أن ي9تم ت9عري9ف ن9ظام امل9ساءل9ة ع9لى أس9اس م9عاي9ير ح9قوق اإلن9سان ف9ي
م 99جال ال 99عقوب 99ات .وث 99مة ت 99وص 99ية مح 99ددة ف 99ي ه 99ذا ال 99سياق ه 99ي أن ي 99تم ت 99دق 99يق ورص 99د أداء ال 99دول ،س 99واء
ان99فرادي99ا أو ب99شكل م99تعدد األط99راف ،ف99ي م99جال ال99عقوب99ات ف99ي إط99ار آل99ية االس99تعراض ال99دوري ال99شام99ل
ملج9لس ح9قوق االن9سان وأن ت9صبح م9سأل9ة ال9تقييم ورص9د ال9عقوب9ات ج9زءا ً م9ن ج9دول أع9مال ه9يئات األم9م
املتحدة ذات الصلة في سياق حقوق اإلنسان.
وت9توخ9ى ك9ل ه9ذه ال9توص9يات ض9مان االت9ساق ب9ني م9بدأ ال9تعاون ال9دول9ي امل9نصوص ع9ليه ف9ي وث9ائ9ق م9نظمة
ال9تعاون اإلس9الم9ي وف9ي امل9واد  13و 55و 56م9ن م9يثاق األم9م املتح9دة ،ف9ضال ع9ن ال9تعليق ال9عام رق9م 2
ل99 9لجنة ال99 9حقوق االق99 9تصادي99 9ة واالج99 9تماع99 9ية وال99 9ثقاف99 9ية ،وب99 9ني ت99 9شاط99 9ر ال99 9شعور ب99 9امل99 9سؤول99 9ية ف99 9ي أن99 9ظمة
العقوبات.
وأخ 99يرا ،ت iiوص iiي ال 99هيئة ال 99دائ 99مة املس 99تقلة ل 99حقوة االن 99سان ب 99أن ي 99شارك م 99مثل أو م 99مثلون ل 99لهيئة ف 99ي
م99داوالت ال99لجنة االس99تشاري99ة ال99تاب99عة ملج99لس ح99قوق اإلن99سان ع99ندم99ا ت99نظر ال99لجنة ف99ي م99سأل99ة ال99عقوب99ات
ال99تي ك99لفها ب99ها مج99لس ح99قوق اإلن99سان ب99موج99ب ال99قرار  ،24/14وذل99ك ب99غية اق99تراح ت99وص99يات ل99لجنة ف99ي
ه9ذه امل9سأل9ة .وق9د ط9لب مج9لس ح9قوق اإلن9سان أي9ضاً ،ب9موج9ب ال9قرار ذات9ه ،م9ن امل9فوض9ية ال9سام9ية ت9نظيم
ح99لقة ع99مل ب99شأن أث99ر ت99طبيق ال99تداب99ير القس99ري99ة االن99فرادي99ة ع99لى ح99قوق اإلن99سان وت99قدي99م ت99قري99ر ف99ي ه99ذا
ال9شأن إل9ى ال9دورة  27ملج9لس ح9قوق اإلن9سان )س9بتمبر  .(2014ونiوصiي كiذلiك بiقوة ب9امل9شارك9ة ف9ي
هذا الحدث.
*******
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