ال %%وث %%يقة ال %%ختام %%ية ل %%لندوة ال %%دول %%ية ال %%تي ن %%ظمتها ال %%هيئة ال %%دول %%ية ال %%دائ %%مة املس %%تقلة
ل%حقوق اإلن%سان ح%ول م%وض%وع "اآلث%ار الس%لبية ل%لعقوبـ%ات االق%تصاديـ%ة وامل%ال%ية ع%لى
ت%متع ش%عوب ال%بلدان املس%تهدف%ة ب%حقوق%ها اإلن%سان%ية ك%ام%لة" وال%تي ن%ظمت فـ%ي طهـ%ران
بالجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية يومـي  15و 16ديسمبر .2014
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ن%ظمت ال%هيئة ال%دائ%مة املس%تقلة ل%حقوق اإلن%سان ي%وم%ي  15و  16دي%سمبر  2014ف%ي طه%ران،
ب%ال%تعاون م%ع ح%كوم%ة الج%مهوري%ة اإلس%الم%ية اإلي%ران%ية ،ن%دوة دول%ية ح%ول م%وض%وع "اآلث%ار الس%لبية
للعقوبات االقتصادية واملالية على تمتع شعوب البلدان املستهدفة بحقوقها اإلنسانية كاملة".
اف %%تتح أع %%مال ال %%ندوة م %%عال %%ي ال %%سيد إل %%هام أم %%ني زادة ،ن %%ائ %%ب رئ %%يس الج %%مهوري %%ة اإلس %%الم %%ية
اإلي %% %ران %% %ية وح %% %ضرت %% %ها ،ب %% %اإلض %% %اف %% %ة إل %% %ى أع %% %ضاء ال %% %هيئة ،دول أع %% %ضاء ف %% %ي م %% %نظمة ال %% %تعاون
اإلس%الم%ي ودول أخ%رى ذات ع%ضوي%ة امل%راق%ب وخ%براء دول%يون ف%ي م%جال ح%قوق اإلن%سان ال%ذي%ن
ت %%ناول %%وا ،ع %%لى ن %%حو م %%فصل ،م %%وض %%وع ج %%دوى ال %%عقوب %%ات امل %%فروض %%ة ف %%ي إط %%ار ح %%قوق اإلن %%سان
الدولية والقانون اإلنساني ،وتداعياتها وشرعيتها.
واس%%تنادا ً إل%%ى امل%%ناق%%شات واآلراء ال%%قيمة ال%%تي أب%%داه%%ا امل%%شارك%%ون ف%%ي ال%%ندوة ،خ%%لصت ال%%هيئة،
بخصوص حصيلة أعمالها ،إلى النقاط التالية:
• إن م%%نظوم%%ة ح%%قوق اإلن%%سان ك%%ل ال يتج%%زأ ،وت%%تسم ب%%ال%%تراب%%ط وال%%تالح%%م وال%%تشاب%%ك .ك%%ما أن

•

•

•

ع%%امل%%ية ح%%قوق اإلن%%سان وع%%دم ق%%اب%%ليتها للتج%%زئ%%ة ي%%عني أن إح%%قاق ك%%ل ف%%ئة م%%ن ت%%لك ال%%حقوق
ي%توق%ف ،وع%لى ن%حو ت%ام ،ع%لى م%دى إح%قاق غ%يره%ا م%ن ال%حقوق األخ%رى ،وب%ال%تال%ي ف%إن ك%ل
ال %%حقوق واالس %%تحقاق %%ات وامل %%زاي %%ا امل %%نصوص ع %%ليها ف %%ي امل %%يثاق وف %%ي ال %%صكوك ال %%دول %%ية
ل%حقوق اإلن%سان ب%خصوص األف%راد والج%ماع%ات وال%دول وامل%نظمات ال%دول%ية ،ت%ترت%ب ع%ليها
التزامات.
إن االل%%تزام "ب%%االح%%ترام" و"الح%%ماي%%ة" و"ال%%وف%%اء" م%%فهوم غ%%ير ق%%اب%%ل للتج%%زئ%%ة وي%%نطوي ع%%لى
ازدواج %%ية ف %%ي ال %%تطبيق ف %%ي س %%ياق %%ه ال %%عامل %%ي .وال %%نتيجة ال %%طبيعية له %%ذه امل %%حاج %%جة ه %%ي
م%فهوم "امل%سؤول%ية املش%ترك%ة" و"امل%ساءل%ة امل%تبادل%ة" ،وه%ما م%فهوم%ان مس%توح%ان م%ن أح%كام
العه%%د ال%%دول%%ي ل%%لحقـوق االق%%تصادي%%ة واالج%%تماع%%ية وال%%ثقاف%%ية وم%%ن ال%%تعليقات ال%%عام%%ة رقـ%%م
) (2و ) (3و ) (8للجنة املعنية بالحقـوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية.
ي %%جب ع %%لى امل %%جتمع ال %%دول %%ي ،ب %%ما ف %%ي ذل %%ك امل %%نظمات اإلق %%ليمية ،ب %%حث وت %%دارس م %%وض %%وع
ال%حق ف%ي ال%تنمية وامل%سارات اإلن%مائ%ية ع%لى ال%صعيدي%ن ال%وط%ني وال%دول%ي ،وك%ذا ال%عراق%يل
التي تحول دون ذلك مثل "العقوبات" في إطار أجندة متعددة األبعاد.
وت%كتسي امل%ادة  (2) 1م%ن العه%دي%ن ال%دول%يني 1أه%مية ح%اس%مة ف%ي رف%ض ال%عقوب%ات ت%حت
ك%اف%ة ال%ظروف  -س%واء أك%ان%ت أح%ادي%ة أو م%تعددة األط%راف  -إذا ك%ان%ت ت%ؤث%ر ت%أث%يرا ً س%لبياً
ع %%لى ح %%قوق اإلن %%سان ل %%لشعوب واألف %%راد وع %%لى ق %%درة ال %%ناس ع %%لى ال %%تصرف بح %%ري %%ة ف %%ي
ثرواتها ومواردها الطبيعية.

 1العه%%د ال%%دول%%ي ال%%خاص ب%%ال%%حقوق امل%%دن%%ية وال%%سياس%%ية والعه%%د ال%%دول%%ي ال%%خاص ب%%ال%%حقوق االق%%تصادي%%ة واالج%%تماع%%ية
والثقافية.
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وع %%لى ال %%رغ %%م م %%ن أن امل %%ادة  41م %%ن م %%يثاق األم %%م املتح %%دة ت %%نص ع %%لى "ت %%داب %%ير" مح %%ددة
ل%%تنفيذ ق%%رارات مج%%لس األم%%ن ،إال أن%%ه ل%%يس وص%%فة غ%%ير م%%قيدة الن%%تهاك أج%%زاء أخ%%رى م%%ن
القانون الدولي ،بما في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
ت%فقد ال%عقوب%ات امل%فروض%ة ب%موج%ب امل%ادة  41م%ن امل%يثاق ق%ان%ون%يتها إذا ك%ان%ت ت%ؤدي ،خ%الل
ف %%ترة ط %%وي %%لة م %%ن ال %%زم %%ن ،إل %%ى ان %%تهاك ح %%قوق اإلن %%سان والح %%ري %%ات األس %%اس %%ية ف %%ي ال %%دول
املس %%تهدف %%ة .وب %%اإلض %%اف %%ة إل %%ى ذل %%ك ،ف %%إن أي ت %%داب %%ير أو ع %%قوب %%ات اق %%تصادي %%ة أو م %%ال %%ية أو
ت %%جاري %%ة ت %%تعارض م %%ع ال %%تزام %%ات ال %%دول األع %%ضاء املح %%ددة ف %%ي امل %%ادت %%ني  55و  56م %%ن
م%يثاق األم%م املتح%دة ب%شأن ح%قوق اإلن%سان ،وال%تي ينج%م ع%نها ان%تهاك "االل%تزام%ات ت%جاه
الكافة" و"القواعد القطعية" ،تعتبر غير قانونية ويتعني رفضها.
ت%%ع ّد اإلج%%راءات األح%%ادي%%ة القس%%ري%%ة ض%%د ال%%دول ان%%تهاك%ا ً ص%%ارخ%ا ً ل%%حقوق اإلن%%سان ل%%كون%%ها
ت%%ؤث%%ر ت%%أث%%يرا ً س%%لبيا ً وع%%لى ن%%طاق واس%%ع ع%%لى مس%%توي%%ات ع%%يش ف%%ئات ع%%ري%%ضة م%%ن ال%%سكان
وت%%نتهك ح%%قوق%%هم اإلن%%سان%%ية األس%%اس%%ية .وت%%عتبر ه%%ذه ال%%تداب%%ير أي%%ضا ً غ%%ير ق%%ان%%ون%%ية ب%%موج%%ب
أح%%كام العه%%دي%%ن ال%%دول%%يني ال%%خاص%%ني ب%%حقوق اإلن%%سان وك%%ذل%%ك ال%%تعليقات ال%%عام%%ة ال%%صادرة
عن الهيئات ذات الصلة املنشأة بموجب معاهدات.
وال%قاس%م املش%ترك ف%ي ج%ميع ال%حاالت ذات ال%صلة ف%ي م%حكمة ال%عدل ال%دول%ية ه%و ت%أك%يده%ا
ع%% %لى ال%% %تزام ج%% %ميع ال%% %دول وغ%% %يره%% %ا م%% %ن أش%% %خاص ال%% %قان%% %ون ال%% %دول%% %ي ب%% %اح%% %ترام "ح%% %قوق
اإلن %%سان" أو "االل %%تزام %%ات ت %%جاه ال %%كاف %%ة" أو "ال %%قواع %%د ال %%قطعية" أو "ال %%قواع %%د اآلم %%رة" أو
"امل%بادئ ال%عام%ة ل%إلن%سان%ية" .ويُ%طبَّق ه%ذا االل%تزام ف%ي ج%ميع ال%ظروف ،ب%ما ف%ي ذل%ك ف%ي
ح%%ال وج%%ود ع%%قوب%%ات م%%فروض%%ة م%%ن ط%%رف دول%%ة أو دول م%%عينة أو م%%نظمة دول%%ية أو إق%%ليمية
ينج%م ع%نها ان%تهاك ل%حقوق اإلن%سان ،ب%صرف ال%نظر ع%ما إذا ك%ان%ت ال%دول ط%رف%ا ً ف%ي ص%ك
دولي معني لحقوق اإلنسان أم ال.
وس %%وف ت %%ؤدي ال %%عقوب %%ات ال %%شام %%لة وان %%قطاع ال %%عالق %%ات االق %%تصادي %%ة وال %%تجاري %%ة وامل %%ال %%ية
وال%دول%ية ل%فترة ط%وي%لة م%ن ال%زم%ن ،وخ%اص%ة ع%ندم%ا ال ت%خضع ل%لتقييم وامل%راق%بة ،إل%ى ت%راج%ع
ال%%دخ%%ل ال%%قوم%%ي ،وال%%ذي ب%%دوره س%%وف ي%%ضعف ق%%درة ال%%دول األع%%ضاء ع%%لى اح%%ترام ح%%قوق
اإلن%سان ل%لشعوب واألف%راد وح%ماي%تها وال%وف%اء ب%ها ،ب%ما ف%ي ذل%ك ال%حق ف%ي ال%حياة ،وال%حق
في الصحة ،والحق في الغذاء ،والحق في التعليم ،وقبل كل شيء الحق في التنمية.
ي%جب ع%لى امل%جتمع ال%دول%ي ت%جسيد ال%تزام%ه ب%ال%دف%اع ع%ن ح%قوق اإلن%سان لج%ميع ال%شعوب
وإع%مال ه%ذه ال%حقوق ع%لى ق%دم امل%ساواة وب%نفس الح%ماس ع%ندم%ا ي%تعلق األم%ر ب%ال%عقوب%ات
امل%%فروض%%ة ع%%لى ال%%دول األع%%ضاء املس%%تهدف%%ة .وق%%د دع%%ت ال%%ندوة امل%%جتمع ال%%دول%%ي إل%%ى ال%%بدء
في وضع أنظمة فعالة لتقييم العقوبات من منظور حقوق اإلنسان.
وف %%ي ه %%ذا ال %%سياق ،أع %%رب %%ت ال %%ندوة ع %%ن دع %%مها ل %%قيام مج %%لس ح %%قوق اإلن %%سان ف %%ي األم %%م
املتح%دة ب%إح%داث م%نصب امل%قرر ال%خاص ح%ول ه%ذا امل%وض%وع ،وه%و م%ا م%ن ش%أن%ه أن ي%عزز
امل%%ساءل%%ة داخ%%ل األم%%م املتح%%دة ب%%النس%%بة ل%%لدول األع%%ضاء وامل%%نظمات ال%%دول%%ية ف%%ي امل%%سائ%%ل
امل%تعلقة ب%تنفيذ ال%عقوب%ات .وأع%رب%ت ال%ندوة ك%ذل%ك ع%ن ت%قدي%ره%ا ل%لجهود ال%جادة ال%تي ي%بذل%ها
مج%% %لس ح%% %قوق اإلن%% %سان ف%% %يما ي%% %تعلق ب%% %إدان%% %ة وم%% %كاف%% %حة ال%% %تداب%% %ير القس%% %ري%% %ة االن%% %فرادي%% %ة
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•
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وت%شجيع ال%دول األع%ضاء ع%لى م%واص%لة م%شارك%تها ال%نشيطة ف%ي ه%ذه ال%عملية .ك%ما ح%ثت
الندوة الدول األعضاء على تقديم الدعم الكامل لعمل املقرر الخاص.
والح%ظت ال%ندوة ع%دم وج%ود أي آل%ية ل%رص%د ال%عقوب%ات ال%شام%لة ق%صد ت%قييم آث%اره%ا الس%لبية
ال%تي ينج%م ع%نها ان%تهاك ح%قوق اإلن%سان ،ب%ما ف%ي ذل%ك ال%حق ف%ي ال%تنمية .وم%ن ث%م أوص%ت
ال%%ندوة ب%%أن ي%%نظر مج%%لس وزراء خ%%ارج%%ية ال%%دول األع%%ضاء ف%%ي م%%نظمة ال%%تعاون اإلس%%الم%%ي
ف%ي إح%داث آل%ية م%ماث%لة داخ%ل األم%ان%ة ال%عام%ة ل%لمنظمة ،واق%ترح%ت ك%ذل%ك أن ي%قوم مج%لس
حقوق اإلنسان بنفس اإلجراء داخل مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان.
وأوص%ت ال%ندوة أي%ضا ب%تقدي%م امل%ساع%دة اإلن%مائ%ية ال%تقنية إل%ى ال%دول املس%تهدف%ة ،ب%ناء ع%لى
ط %%لبها ،م %%ن أج %%ل م %%قاوم %%ة اآلث %%ار الس %%لبية ل %%لعقوب %%ات ،ب %%اع %%تبار ذل %%ك إح %%دى الس %%بل ال %%كفيلة
بمساعدة الـدول املستهدفـة على التصـدي النتهاك حقوق اإلنسان في هذا املجال.
وأش %%ارت ال %%ندوة إل %%ى أن ال %%عقوب %%ات أض %%حت م %%عقدة ل %%لغاي %%ة وت %%ؤدي إل %%ى ت %%فكيك الخ %%دم %%ات
االج %%تماع %%ية وش %%ل االق %%تصادات ل %%يس ف %%ي ال %%دول املس %%تهدف %%ة فحس %%ب ،ول %%كن أي %%ضا ف %%ي
بلدان ثالثة ،مما يشكل تهديدا ً للسلم واالستقرار في املنطقة.
والح %%ظت ال %%ندوة ك %%ذل %%ك أن ال %%تداب %%ير/ال %%عقوب %%ات القس %%ري %%ة االن %%فرادي %%ة ي %%مكن أن ت %%ؤث %%ر س %%لباً
ع %%لى االق %%تصادات ،ب %%ما ف %%ي ذل %%ك ف %%ي ال %%دول غ %%ير املس %%تهدف %%ة ،م %%ما ي %%عيق ج %%هود ال %%تنمية
وال %%تعاون االق %%تصادي ال %%دول %%ي واألش %%كال األخ %%رى م %%ن ال %%تعاون ،م %%ثل ن %%قل ال %%تكنول %%وج %%يا،
ال%تي ت%كتسي أه%مية ب%ال%غة ف%ي ال%جهود ال%رام%ية إل%ى الح%ماي%ة م%ن األض%رار ال%بيئية وت%عزي%ز
ال%تنمية املس%تدام%ة .وي%مكن أن ت%ؤدي ه%ذه ال%تداب%ير أي%ضا ً إل%ى اع%تماد خ%يارات م%ن ش%أن%ها
أن تعود بالضرر على صحة اإلنسان وسالمة البيئة.
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