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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الدورة الخمسون 

 2022تموز/يوليه  8 - 2022حزيران/يونيه   13

 من جدول األعمال 3و 2البندان  

المتحدة السننننامح  لحقوق اإلنسننننان  التقرير السننننلوف لم وألنننن  ا م   
 وتقارير الم وألح  السامح  وا مين العام

والسحاسح  واالقتصادي     المدنح   ،تعزيز وحماي  جمحع حقوق اإلنسان
 بما في ذلك الحق في التلمح  ،واالجتماعح  والثقافح 

موجز حلق  اللقاش التي يعقدها مجلس حقوق اإلنسننننان نت سننننلتين ب نننن ن   
 سري  االن رادي  وحقوق اإلنسانالتدابير الق

 تقرير م وألح  ا م  المتحدة السامح  لحقوق اإلنسان  

 موجز  
موجزًا   ،وتصمممممممموي ه 27/21الم دم عماًل ب رار مجلس ح وق اإلنسممممممممان   ،يتضمممممممممن ريا الت رير 

والتي    ،لحل ة الن اش التي يع درا المجلس كل سمممنتبن ب مممدن التداقبر ال سمممرية اونقرا ية وح وق اإلنسمممان
 في الدورة الثامنة واألربعبن للمجلس. ،2021أيلول/سبتمبر  16ُع دت في 
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 مقدم  -أوالا  

تنظيم حل ة ن اش كل سممممممنتبن ب ممممممدن  ،وتصمممممموي ه 27/21في قراره   ،قرر مجلس ح وق اإلنسممممممان -1
بم ممممممممماركة الدول األعضممممممممماح ورب ات األمم المتحدة  ،مسمممممممممدلة التداقبر ال سمممممممممرية اونقرا ية وح وق اإلنسمممممممممان

وطلب إلى مقوضمممممممية األمم المتحدة   ،ووكاوتها ذات الصممممممملة و بر ذلح من أممممممممحان المصممممممملحة المعنببن
 .إليهن اش وت دمه السامية لح وق اإلنسان أن تعد ت ريرًا عن حل ة ال

 وت دم المقوضية ريا الت رير إلى مجلس ح وق اإلنسان عماًل قهيا الطلب. -2

في   ،2021أيلول/سممممممممبتمبر   16وُعِ َدت آخر حل ة من حل ات الن اش التي تع د كل سممممممممنتبن في   -3
قهدف   ،لخبراتواسممممتمرت في العمل كمنبر لت ا ل ا راح وا  ،الدورة الثامنة واألربعبن لمجلس ح وق اإلنسممممان

 .( 1) توعية الجهات القاعلة ذات الصلة باألثر السلبي للتداقبر ال سرية اونقرا ية على التمتع بح وق اإلنسان

واومتثال المقرط من جانب    ،والجزاحات الثانوية ،وركزت المناق ة على التداقبر ال سرية اونقرا ية -4
خمار     إلى  جزاحاتالنطماق وويمة المدول التي تقر   إلى توسمممممممممممممميع    تؤ يالكيمانمات العماممة والخمامممممممممممممممة التي  

 حدو را اإلقليمية.

فيما يلي: )أ( الووية الم صمممو ة  ،ضممممن جملة مسممماىل أخر   ،ونظر الم ممماركون في حل ة الن اش -5
واومتثال المقرط اليي يمكن أن  ،ة في سممممياق تطببن وذنقاذ التداقبر ال سممممرية اونقرا يةي خار  الحدو  اإلقليم

نتيجة ليلح؛ )ن( متابعة وتحديث توممممممممممممميات حل ات الن اش وأفرقة العمل السمممممممممممماب ة التي كل  قها يحدث  
والت رير المرحلي ال مممماىم   ،2019و  2017و  2015و  2014و  2013والتي ع ممممدت في األعوام    ،المجلس

ل سمممممرية  ؛ ) ( التوعية باألثر السممممملبي للتداقبر ا( 2) على ال حوث للجنة اوسمممممت مممممارية لمجلس ح وق اإلنسمممممان
 .( 3) التمتع بح وق اإلنسان فياونقرا ية 

نزرن شمممممممممميم خان. وأ لن بمالحظات  ،وترأسمممممممممن حل ة الن اش رىيسمممممممممة مجلس ح وق اإلنسمممممممممان -6
والم ررة الخاممممة المعنية باألثر   ،مي مممبل باشمممليه ،افتتاحية مقوضمممة األمم المتحدة السمممامية لح وق اإلنسمممان

ألبنا  وران. وكان الم مممممممماركون في حل ة    ،السمممممممملبي للتداقبر ال سممممممممرية اونقرا ية في التمتع بح وق اإلنسممممممممان
الن ماش رم: األسممممممممممممممتماذ الم ممممممممممممممارل في ال مانون المدولي في جمامعمة العالممة الط ماط ماىي األمبن العمام للرابطمة  

قوريا عسمكري؛ وكرسمي إ ناسمبو إياليوريا في   ،مهورية إيران اإلسمالمية(اإليرانية لدراسمات األمم المتحدة )ج
  ، القلسمممممقة وال انون في جامعة لويوو ب ممممميكا و )الوويات المتحدة األمريكية( ةاألخالقيات اوجتماعية أسمممممتاذ

في  توم رويس؛ وأسممتاذ السممواقن ال ضمماىية   ،جوي  ور ون؛ وأسممتاذ ال انون الدولي في جامعة  نن )قلجيكا(
 ت انغ وانهونغ.  ،يلية الح وق بجامعة ووران )الصبن(

  

وبيانات المتحدثبن    ، https://media.un.org/en/asset/k1a/k1alx0pvsaالبث ال مممم كي المسممممجل للمناق ممممة متا  على الراب  التالي:  ( 1) 
 https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Statementsعلى الراب  التمالي:  

.aspx?SessionId=46&MeetingDate=16/09/2021%2000:00:00 ،   :المممتمممممممالمممي المممرابممم   عممملمممى  المممممممقممممممما ممميممممممميمممممممة  والممممممممممميكمممرة 
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Panel-discussions.aspx . 

(2) A/HRC/28/74. 

وقرارات الجمعيممة العمماممة   40/3وقرار مجلس ح وق اإلنسمممممممممممممممان    ،A/HRC/48/59/Corr.1و A/HRC/48/59انظر أيضمممممممممممممممًا   (3)
 .75/181و 74/154و 73/167

https://media.un.org/en/asset/k1a/k1alx0pvsa
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Statements.aspx?SessionId=46&MeetingDate=16/09/2021%2000:00:00
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Statements.aspx?SessionId=46&MeetingDate=16/09/2021%2000:00:00
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Statements.aspx?SessionId=46&MeetingDate=16/09/2021%2000:00:00
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Statements.aspx?SessionId=46&MeetingDate=16/09/2021%2000:00:00
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/48session/Pages/Panel-discussions.aspx
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/74
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/59
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/59/Corr.1
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 افتتاح حلق  اللقاش -ثانحاا  

ذكرت المقوضممة السممامية لح وق اإلنسممان في مالحظاتها اوفتتاحية أن الجزاحات اونقرا ية يمكن  -7
ول  بر وىن. أن تتسممبب في معاناة شممديدة و مبرر لها قبن أفرا  لم يرتكبوا جراىم ولم يتحملوا مسممؤولية سممل

بمدن يمدذن بماتخماذ التمداقبر الالزممة لصممممممممممممممون   ،بموجمب مبثماق األمم المتحمدة ،مجلس األمن مخولقمالمن إن  و 
على فر  قبو  على الموار  المالية أو السممممملع   ،مثالً  ،التي ت ممممممل جزاحات تنطوي   ،السممممملم واألمن الدولببن

أو جماعات مسمملحة أو أفرا . وفي سممواح ضممد  ول   ،وفر  حظر على األسمملحة  ،وحظر السممقر ،األسمماسممية
إلى أشممكال مختلقة من الجزاحات التي يمكن أن   ،فرا   وجماعات  ،لجد عد  متزايد من الدول ،الوقن نقسممه

 تتماشى مع القيم التي يعززرا المبثاق ويحمبها أو تحبد عنها.

أضممممممممممع   فإن   ،أو تتناول قطاعات اقتصمممممممممما ية بديملها ،وعندما تسممممممممممتهدف الع وبات قلدًا بديمله -8
اليين ُيرجَّح أن يتعرضممموا  رم  -أي أول ح اليين يتمتعون بدقل قدر من الحماية  -األشمممخاي في ذلح البلد  

من   ،يمكن أن تسممتقبد الجهات الم صممو  اسممتهدافها من نظم الجزاحات ،ألشممد األذ . وعلى العكس من ذلح
فإن ال بو  الع اقية  ،. وعالوة على ذلحتعتمدراخالل اسممممممممممممت الل الت ممممممممممممورات والحوافز اوقتصمممممممممممما ية التي  

تؤ ي   ،تلح التي تتخي من قلدان ثالثة م رًا لها بما فبها ،المقروضممممممة على المصممممممارف والمؤسممممممسممممممات المالية
من الصممممممعب    ،ب ممممممكل روتبني إلى اإلفراط في اومتثال قدافع كثرة الحير المؤسممممممسممممممي. وفي بع  الحاوت

اسمممتبرا  حتى الموا  ال ياىية األسممماسمممية ومعدات الرعاية الصمممحية و بررا من أشمممكال المعونة اإلنسمممانية إلى 
ترف    ،على الر م من وجو  إعقماحات قماقلمة للتطببن. وخوفمًا من الع وبمات ،البلمدان الخماضممممممممممممممعمة للجزاحات

أو تن مممممممممم  تكالي   ،أو تطلب شممممممممممها ة مرر ة لكل عملية تحويل ،مصممممممممممارف البلدان الثالثة تحويل األموال
 إضافية وتدخبرات تعوق المساعدة وت لل من فعالبتها.

إعالن الجاىحة العالمية على  بن  أقل من أسمممممممممبوعمضمممممممممي  أي بعد  ،2020وفي آذار/آذار/مارس   -9
 عن المقوضممممممة السممممممامية إلى تخ ي  الجزاحات لتمكبن النظم الطبية    ،(19-لمر  فبروس كورونا )يوفبد

وضمممممممممممان حصممممممممممول ماليبن األشممممممممممخاي في البلدان   ،( 4) والحد من العدو  العالمية 19-من مكافحة كوفبد
  اسمتمرار الجزاحات بالتسمبب في مزيد من المعاناة المسمتهدفة على المعدات الطبية األسماسمية والعال . ويهد

والموت وانت ممار العدو  على نطاق أوسممع في جميع أنحاح العالم. وقد كان من الواضممح مني فترة طويلة أن 
بمما في ذلمح اإلفراط في اومتثمال للجزاحات من  ،العق مات التي تعتر  اسممممممممممممممتبرا  اإلممدا ات الطبيمة الحبويمة

تسممممبب ضممممررًا طويل األمد أليثر المجتمعات المحلية ضممممعقًا. وشممممعون البلدان  ،يةجانب المؤسممممسممممات المال
وتعيش   ،المسممممممتهدفة ليسممممممن مسممممممؤولة بدي حال من األحوال عن السممممممياسممممممات المؤ ية إلى فر  الجزاحات

في حمالمة محقوفمة بمالمخماطر منمي فترات طويلمة  ون أي خطمد ارتكبتمه. وتنطوي   ،قمدرجمات متقماوتمة  ،بمالقعمل
وتؤثر  ،حات التي ت بد أعمال األطراف الثالثة أيضمًا على م مايل عندما تكون مقرطة في اوتسما نظم الجزا

المسمؤولبن الم اشمرين عن انتهايات ح وق اإلنسمان. و ال ًا ما ُتتا    برعلى أفرا  وجهات فاعلة اقتصما ية 
وكثبرًا  ،م لهيه النظملمن يخضمممع لهيه الجزاحات من أفرا  وشمممركات إجراحات قانونية ضممم بلة قبل إخضممماعه

سممممو  ال لبل من سممممبل اللجوح بقعالية إلى أي آلية للطعن في المسممممؤوليات   ،إن ُأتيح أمممممالً  ،ما و ُيتا  لهم
المل ماة علبهم أو الع وبات المط  مة ضممممممممممممممدرم. وقد تنتهمح ريه اإلجراحات عد ًا من الم ما   األسمممممممممممممماسممممممممممممممية  

 لإلجراحات ال انونية الواج ة.

فحة اإلرران. جزاحات األمم المتحدة في سمممممممممممممياق مكا  ما يخصوتظل التحديات قاىمة أيضمممممممممممممًا في  -10
فإن الجزاحات المقروضمممممة في سمممممياق مكافحة اإلرران  ال ًا ما تؤثر   ،وعلى الر م من اإلممممممالحات الهامة

  

 . https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=Eانظر   ( 4) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25744&LangID=E
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بما في ذلح تعطبل العمل اإلنسماني وانتهال ح وق المتضمررين من حظر    ،تدثبرًا سملبيًا على ح وق اإلنسمان
أو إمكانية للمراجعة. وبغية التخ ي  من السقر أو تجمبد األمول أو مصا رة الممتلكات  ون أساٍس كاف  

است عدت بع  الدول أن طة المنظمات اإلنسانية المحايدة   ،أثررا على العمل اإلنساني ال اىم على الم ا  
وقدمن إعقاحات ألسم ان إنسمانية للسمقر المحظور فيما عدا ذلح إلى  ،من نطاق ت مريعات مكافحة اإلرران

اعات مصممممنقة على أنها إرراقية. وريه المرونة مهمة لتيسممممبر التوفبن قبن  المناطن التي ت ع تحن تدثبر جم
 أرداف السياسات المتنافسة.

ورنمال عمد  متزايمد من البلمدان التي تطبن الجزاحات على طماىقمة متزايمدة من األرمداف لعمد  متزايمد  -11
يز المسماحلة.  بر أن بما في ذلح قهدف ضممان قدر أيبر من اوحترام لح وق اإلنسمان وتعز  ،من األسم ان

إذا كانن الجزاحات نقسمممممها    ،قل إنها ُت وَّ  ت ويضمممممًا عمي اً  ،ح وق اإلنسمممممان و يمكن حمايتها حماية كافية
 ووساىل إنقاذرا تنتهح ح وق اإلنسان.

خلصممن اللجنة المعنية بالح وق اوقتصمما ية واوجتماعية    ، ولد  النظر في ا ثار السمملبية للجزاحات  - 12
إلى مما يلي: )أ( ين  ي أن تؤخمي ح وق اإلنسممممممممممممممان في اوعت مار على نحو كماممل عنمد تصمممممممممممممميم نظم    والث مافيمة 

تكون الكيانات   الجزاحات؛ )ن( ين  ي إجراح رمممممممممد فعال طوال القترة التي تكون فبها الجزاحات سممممممممارية؛ ) ( 
للتصممممممممممممممدي    ، ليمة منقر ة ومن خالل المسمممممممممممممماعمدة المدو   ، الخمارجيمة التي تقر  الجزاحات ملزممة بماتخماذ خطوات 

 معاناة  بر متناس ة لألشخاي اليين يعي ون في أوضا  ر ة في البلدان المستهدفة.  ألي 

  ، رنال مجال لقر  حظر على األمممول وقبو  على التدشممبرات و بر ذلح من التداقبر  ول ن كان -13
كان انتهايات ضممممممد األفرا  اليين ُيتَّهمون بمصممممممداقية بارت  ،في إطار مجموعة أوسممممممع من تداقبر المسمممممماحلة

ين  ي تجنب الجزاحات التي تسمممممتهدف قلدانًا أو قطاعات ن ممممماط اقتصممممما ي  فإنه    ،جسممممميمة لح وق اإلنسمممممان
في ضمممممممممممموح تجربتها    ،جزاحاتالبديملها. واختتمن المقوضممممممممممممة السممممممممممممامية كلمتها قدعوة البلدان التي تقر   

ت بيمًا ن ديًا    اإلى إعا ة النظر في اسمممممممممتخدامها للجزاحات اونقرا ية وذعا ة ت بيمه  ،الخاممممممممممة وتجارن  بررا
لتجنب أثررا السمممممملبي على ح وق اإلنسممممممان. و عن أيضممممممًا سمممممملطات البلدان الخاضممممممعة للجزاحات إلى ت ديم  

وتحديد أولويات احتياجات وح وق    ،وقبول عرو  المسممممممممماعدة اإلنسمممممممممانية الضمممممممممرورية  ،معلومات شمممممممممقافة
واتخاذ تداقبر لضمممممممممان قدرة المنظمات الوطنية والدولية على اوضممممممممطال  بالعمل   ،شممممممممخاي الضممممممممعقاحاأل

 اإلنساني األساسي.

وذكرت الم ررة الخامممممممممممة المعنية باألثر السمممممممممملبي للتداقبر ال سممممممممممرية اونقرا ية في التمتع بح وق   -14
سممممممممعًا كببرًا في نطاق التداقبر ال سممممممممرية أن المجتمع العالمي يواجه تو  ،في مالحظاتها اوفتتاحية  ،اإلنسممممممممان

اونقرا ية وأسمم اقها وم امممدرا وأردافها ووسمماىلها وآلياتها. وقد تقاقمن آثاررا اإلنسممانية السمملبية ب ممكل كببر  
والع وبات المدنية والجناىية  ،والتوسممع في اسممتخدام الجزاحات الثانوية  ،بسممبب تطبي ها خار  الحدو  اإلقليمية

مع الدول وال مممركات واألفرا  المسمممتهدفبن بالجزاحات األولية. وكان قانون قيصمممر لحماية    ضمممد من يتعاونون 
مثاًو واضحًا على ريا التطببن خار  الحدو  اإلقليمية.  ،اليي أمدرته الوويات المتحدة  ،المدنببن السوريبن

ين يتعاملون مع حكومة  وينص ال انون على فر  جزاحات على البلدان الثالثة أو ال مممممممممممركات أو األفرا  الي
ويمنع جملة   ،الجمهورية العربية السممورية أو مصممرفها المركزي أو األشممخاي المدرجبن في ال اىمة السممو اح

 أمور منها م اريع إعا ة اإلعمار في قلد تضرر ب دة من النزا  العسكري.

فإنها   ،لخاممممممممممةوبالنظر إلى الع وبات الهاىلة التي يحتمل أن تواجهها المصمممممممممارف وال مممممممممركات ا -15
ويؤثر على األفرا    ،مما يؤ ي إلى تزايد اإلفراط في اومتثال  ،تقضممممل اعتما  سممممياسممممات خالية من المخاطر

  والمنظمات اإلنسممانية. ونظراً  ،والمجتمع المدني  ،ورعايا وشممركات الدول األخر    ،في المجتمعات المسممتهدفة
اح العالم إما تتجنب التحويالت المصممرفية التي فإن المصممارف في جميع أنح ،للتراب  قبن النظام المصممرفي

ت مممممل البلدان المسممممتهدفة أو تجعل عملية التحويل طويلة ومكلقة. وريه السممممياسممممات التي تحد من المخاطر  
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تعوق المعمامالت وترفع تكماليقهما وتؤ ي إلى تجمبمد األموال. وتبلغ األعممال التجماريمة الخمامممممممممممممممة في البلمدان  
ويعني ذلح أنها مطال ة باسمممممتخدام وسمممممطاح   ،لمور ين في التقاعل معها م اشمممممرةالمسمممممتهدفة عن عدم ر  ة ا

 مما يؤ ي إلى زيا ة الوقن والتكالي .  ،متعد ين

وتقبد المنظمات اإلنسمانية بدن اإلعقاحات اإلنسمانية مع دة و بر متسم ة. وينطوي اسمتخدام الوسمطاح  -16
مويل المخصمممص أمممماًل لأل را  اإلنسمممانية إلى  من جانب المنظمات  بر الحكومية على احتمال خق  الت 

فإن سممممياسممممات الحد من المخاطر التي تنتهجها المصممممارف تدفع الجهات القاعلة   ، النصمممم . وعالوة على ذلح 
مما يؤ ي إلى    ، في مجال العمل اإلنسممممممماني ب مممممممكل متزايد إلى اسمممممممتخدام قنوات الدفع  بر الرسممممممممية أو الن و  

ويزيد من خطر اوقتزاز وسمموح اسممتخدام األموال أو    ، عب تع ب التمويل ويجعل من الصمم   ، ظهور مخاطر أمنية 
وي ّو  بالتالي أحد األرداف الرىيسممممية للجزاحات. وتبلغ المنظمات اإلنسممممانية   ، تحويل وجهتها لتمويل اإلرران 

األموال  أيضممًا عن إحجام متزايد قبن المانحبن في الدول التي تقر  الجزاحات عن ت ديم المعونة اإلنسممانية أو 
 خوفًا من إ راجها في ال اىمة السو اح.  ، الالزمة إليصالها إلى البلدان المستهدفة 

وأشمممممممممارت الم ررة الخاممممممممممة إلى أن األمم المتحدة انت دت تطببن التداقبر اونقرا ية خار  الحدو   -17
عندما سممممعن جامعة الدول العربية إلى تنقبي م اطعة ثانوية إلسممممراىبل واشممممترطن    ،1948اإلقليمية في عام  

لح كان رنال توافن عام للتجارة مع شممركات الدول الثالثة أن ترف  ريه ال ممركات التجارة مع إسممراىبل. ولي
بما في ذلح فيما قبن الدول التي  ،في ا راح ب ممممدن عدم م ممممروعية تطببن الجزاحات خار  الحدو  اإلقليمية

تقر  الجزاحات. وقمد أعرن اوتحما  األوروبي عن رميا ال لن في قيمانمات متعمد ة وفي  راسمممممممممممممممة أعمدت في  
 .( 5) قناح على طلب البرلمان األوروبي 2020 عام

 ، إلى جمانمب الجزاحات الثمانويمة والع وبمات الممدنيمة والجنماىيمة واومتثمال المقرط ،والجزاحات اونقرا يمة -18
ولكن أيضمممممممممًا في الدول الثالثة. فهي تحول  ون تسمممممممممليم السممممممممملع    ،تؤثر على الناس في البلدان المسمممممممممتهدفة

الالزمة لصمممممممممميانة الهيايل  األسمممممممممماسممممممممممية من قببل األ يية واأل وية والمعدات الطبية وقطع الغيار والمعدات
وتجعل حتى اإلعقاحات اإلنسمممممممانية الضمممممممي ة الصممممممميا ة  بر فعالة. وتقبد المنظمات   ،األسممممممماسمممممممية الحبوية

اإلنسانية على وجه الخصوي بدنها و تستطيع إيصال المعونة اإلنسانية أو قيع السلع والمعدات األساسية 
إحجام ال مركات الخاممة عن ت ديم التمويل. وتسمعى  أو إجراح التحويالت المصمرفية أو تسمليم السملع بسمبب

الدول وال مركات الخاممة على حد سمواح إلى ن ل المسمؤولية إلى محاورين آخرين. وذّكرت الم ررة الخاممة  
جميع الدول األعضمممممممماح وال ممممممممركات الخامممممممممة بالتزامها بموجب ال انون الدولي بالعمل وف ًا لمعايبر العناية 

ووف ممًا للم مما     ،( 6) 1949ا محكمممة العممدل الممدوليممة في قضمممممممممممممميممة قنمماة كورفو لعممام  الواج ممة التي اعترفممن قهمم 
التوجبهيممة المتعل ممة بماألعمممال التجمماريمة وح وق اإلنسمممممممممممممممان. ولميلمح فمإن المدول ملزممة بماتخمماذ جميع التممداقبر 
الالزمة لضمممممان أن أن ممممطة ال ممممركات الخامممممة الخاضممممعة لوويتها أو سمممميطرتها و تنتهح ح وق اإلنسممممان. 

 فإن ال ركات ملزمة باونخراط في سلول مسؤول لضمان احترام ح وق اإلنسان.  ،بالمثلو 

  

(5) European Parliament, Extraterritorial Sanctions on Trade and Investments and European 

Responses (Brussels, European Union, 2020). 

 .4الصقحة  ،1949ت ارير محكمة العدل الدولية  ،1949نيسان/أقريل  9 ،الحكم ،قضية قناة كورفو ،محكمة العدل الدولية (6)
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 موجز المداوالت -ثالثاا  

 مساهمات الم ارنين في حلق  اللقاش -ألف 

وو سمممممممميما   ، الماضممممممممية شممممممممهدت زيا ة مطر ة في الجزاحات  20 ذكر السممممممممبد رويس أن السممممممممنوات ال  - 19
ذلح من آثار كببرة على التمتع بح وق اإلنسان في   ن مع ما يترتب ع  ، الجزاحات التي تتجاوز الحدو  اإلقليمية 

تعتبر الووية خار  الحدو  اإلقليمية مضمماِعقًا فعاًو    ، من جانبها   ، جميع أنحاح العالم. وقال إن الوويات المتحدة 
 ا ية.  بر أن ريه الممارسة تثبر شوا ل قانونية أساسية. لل وة من أجل زيا ة أثر الجزاحات اونقر 

الحمدو  اإلقليميمة مما يسمممممممممممممممح بمه ال مانون المدولي   خمار  مال مًا مما تتجماوز الجزاحات اونقرا يمة    ،أووً  -20
المتعلن بالووية ال ضممممممممممممماىية. ومن األمثلة على ذلح ممارسمممممممممممممة الوويات المتحدة المتمثلة في تطببن أنظمة  

ولكن أيضًا على ال ركات األجنبية التي تملكها شركات   ،ف   على شركات الوويات المتحدة  الجزاحات ليس
الوويات المتحدة أو تسمممممممميطر علبها. ويتعلن مثال ثاٍن قتطببن جزاحات الوويات المتحدة على أي معامالت 

ت مالية أجنبية ليس بما في ذلح المعامالت قبن كيانات أجنبية ومؤسمممسممما ،تجر  قدوورات الوويات المتحدة
فإن  ،لها مممممممممممملة وثي ة بالوويات المتحدة. ونظرًا لمكانة  وور الوويات المتحدة المهيمنة في التجارة العالمية

من   -والرف     -ويسممتحن اورتمام الخاي    ،اسممتخدامه كسممال  له أثر بعبد المد  في جميع أنحاح العالم
 خرين من ات ا  النهج نقسه.وذلح أيضًا لمنع ا  ،جانب مجلس ح وق اإلنسان

بمما في    ، مال مًا مما تخمال  الجزاحات التي تتجماوز الحمدو  اإلقليميمة ال مانون التجماري المدولي  ،ثمانيماً  -21
التي   ،ذلح قانون منظمة التجارة العالمية. ومن األمثلة على ذلح ما يسمممى لال بو  المقروضممة على الدخولل

تتماجر مع قلمدان معبنمة إمكمانيمة المدخول إلى المدولمة التي فرضممممممممممممممن  تق مد بموجبهما ال ممممممممممممممركمات األجنبيمة التي  
الجزاحات. وريه الجزاحات الثانوية ت و  أيضمممًا السممميا ة السمممياسمممية واوقتصممما ية للبلدان الثالثة وو تتقن مع 

وبالنظر إلى األثر اليي يحتمل أن ي ممممممممل اقتصمممممممما  البلد المسممممممممتهدف   ،مبدأ عدم التدخل. وعالوة على ذلح
فإن الجزاحات الثانوية يمكن أن تكون لها عواقب إنسمممممممانية ضمممممممارة وأن تؤثر سمممممممل ًا على  ،ات األوليةبالجزاح

على الر م من أن نظم الجزاحات  ممال ممًا ممما تنص على   ،بممما في ذلممح الحن في التنميممة  ،ح وق اإلنسمممممممممممممممان
قد أسمهما في ممارسمة إعقاحات إنسمانية. والواقع أن التعر  لع وبات راىلة محتملة وتع د اإلطار التنظيمي  

حبث ت وم ال مركات ق سماطة ب طع جميع المعامالت وتجنب التداول  ،اإلفراط في اومتثال على نطاق واسمع
 الجزاحات األولية.ب  الجهات المستهدفةمع 

 ، 46/5في قراره    ،ومجلس ح وق اإلنسمممممممان ،75/181في قراررا   ،ويهبب كل من الجمعية العامة -22
بجميع الدول إلى اتخاذ تداقبر إ ارية أو ت ممممممممريعية للتصممممممممدي لتطببن التداقبر ال سممممممممرية اونقرا ية أو آثاررا 

عقيممة إلى حمد كببر. وعلى الر م    ،في الوقمن الرارن  ،خمار  الحمدو  اإلقليميمة.  بر أن رميه الجهو  ظلمن
يحظر رسممممممممميًا على   ،تنقيحه حالياً اليي يجري    ،( 7) من أن الت ممممممممريع المانع الصمممممممما ر عن اوتحا  األوروبي

التي تقرضممممممها  و الحدو  اإلقليمية   التي تتجاوزشممممممركات اوتحا  األوروبي اومتثال ل ع  وسمممممماىل الجزاحات  
فإنه ظل  ون جدو . وذن قيل جهد أيثر تضمافرًا ومتعد  األطراف أمر محوري وسمتجابة   ،الوويات المتحدة

 ونقرا ية  بر الم روعة.أيثر فعالية من أجل التصدي للجزاحات ا

أ   الوعي المتزايد بالعواقب اإلنسمانية السملبية للجزاحات اوقتصما ية إلى اتجاه  ،1990وفي عام  -23
نحو جزاحات أيثر اسمممممممممتهدافًا على مسمممممممممتو  مجلس األمن. قبد أن اوتجاه الحالي المتمثل في زيا ة اعتما   

  

(7) Council Regulation (EC) No 96/2271 of 22 November 1996 protecting against the effects of the 

extraterritorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or 

resulting therefrom. 
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خمار  سمممممممممممممميماق األمم   ،وثمانويمة أيثر من أي وقمن مضممممممممممممممىفرا   المدول لجزاحات تتجماوز الحمدو  اإلقليميمة  
  ، مع إيالح ال لبل من اورتمام لألثر على الم ممممممم لبن اوقتصممممممما يبن العا يبن أو السمممممممكان المدنببن ،المتحدة

في حبن أنه   ،يك ممم  مرة أخر  عن فظاظة الجزاحات كد اة من أ وات السمممياسمممة الخارجية. وخلص إلى أنه
فإن لمجلس ح وق اإلنسممان  ورًا رامًا   ،نقرا ية لن تختقي في المسممت بل ال ريبمن الواضممح أن الجزاحات او

 يؤ يه في فضح ومواجهة أخطر التجاوزات في ريه السياسات المتعل ة بالجزاحات.

وذكر السممممممبد عسممممممكري أن مبدأ عدم التدخل في ال ممممممؤون الداخلية ي ممممممكل اخت ارًا إضممممممافيًا لت بيم   -24
 ية. ويؤ ي اإلفراط في اومتثال للجزاحات الثانوية إلى التدخل  بر الم ممرو  في  م ممروعية الجزاحات اونقرا

 ال ؤون الداخلية للدول الثالثة. وذكر جمهورية إيران اإلسالمية كمثال لبلد مستهدف.

قل تسممممممممتخدم باألحر  ك ممممممممكل من   ،وعا ة ما تكون التداقبر ال سممممممممرية اونقرا ية  بر مبررة قانوناً  -25
فإن المسممممدلة الرىيسممممية المطروحة لحل ة   ،أشممممكال السممممياسممممة الخارجية لتح بن مصممممالح وطنية و ولية. وليلح

الن اش تتعلن بم ممروعية سممياسممات اإليراه المت عة من البلدان التي تقر  جزاحات والتسممامح إزاح الممارسممة  
و يجوز  ،جزاحات والبلدان الثالثة. ومن الناحية ال انونيةالمتمثلة في الضممممممممممممم   على البلدان الخاضمممممممممممممعة لل

اإليراه اليي يتخي شممممكل تداقبر قسممممرية انقرا ية ذات أثر سمممملبي على ح وق اإلنسممممان ألن ريه التداقبر تؤثر  
عا ة على قدرة الدول الخاضمممممممممممعة للجزاحات على الوفاح بالتزاماتها في مجال ح وق اإلنسمممممممممممان وتمنعها من 

 النظم السياسية واوقتصا ية واوجتماعية الخامة قها. ،بمح  إرا تها ،في أن ت ررممارسة ح ها 

يببن أن الدول الخاضعة للجزاحات  بر قا رة على الوفاح    19-وشد  على أن تق ي جاىحة كوفبد -26
م بالتزاماتها الدولية في مجال ح وق اإلنسمممممممممان نتيجة لعبح الجزاحات المقروضمممممممممة علبها.  بر أن مبدأ عد

التدخل يحظر التداقبر ال سممممممممممرية اونقرا ية التي تؤثر تدثبرًا سمممممممممملبيًا على قدرة الدول المسممممممممممتهدفة على تنقبي  
 التزاماتها الدولية في مجال ح وق اإلنسان.

تدخل المما يؤ ي إلى   ،وأشار إلى أن التداقبر ال سرية اونقرا ية البوم ت مل أيضًا جزاحات ثانوية -27
م ممممرو  في ال ممممؤون الداخلية للدول الثالثة. ومن شممممدن عدم امتثال الجهات القاعلة من الدول الثالثة ال بر 

أن يؤ ي إلى فر  ع وبات مالية وف دان إمكانية الوممممول إلى أسمممواق رأس المال واألسمممواق المالية للدولة  
لحدو  اإلقليمية يقر  السمممملطة  التي تقر  الجزاحات. وليلح فإن تطببن التداقبر ال سممممرية اونقرا ية خار  ا

تابعبن للدول الثالثة وعلى المنظمات  الشمممممخاي األ مممممركات و الال ضممممماىية للدولة التي تقر  الجزاحات على 
وي و  قدرة الدول الثالثة على التعببر عن وجهة نظر سمممياسمممية مسمممت لة تتعار  مع السمممياسمممة   ،اإلنسمممانية

 الخارجية للدولة التي تقر  الجزاحات.

رت السممممممممبدة  ور ون أنها ت وم بال حث والن ممممممممر مني سممممممممنوات عديدة ب ممممممممدن األثر اإلنسمممممممماني وذك -28
ب مممممممممدن اإلفراط في اومتثال واألثر المخي     ،وفي ا ونة األخبرة  ،والووية خار  الحدو  اإلقليمية  ،للجزاحات

يماق الجزاحات التي للجزاحات اونقرا يمة. وقمالمن إنهما تنظر في الم مام األول في المجمالبن األخبرين في سمممممممممممممم 
على الر م من اسممممممممممممممتخمدام ع مارة لالجزاحات المحمد ة    ،والتي يمكن ال ول إنهما  ،تقرضممممممممممممممهما الوويمات المتحمدة

ولألشمممممممخاي اليين  ،واأليثر ع مممممممواىية من حبث الضمممممممرر للسمممممممكان ككل  نطاقاً  كانن األوسمممممممع  ،األردافل
على الر م من  ،م اشمرة. أووً  سمواح بصمورة م اشمرة أو  بر  ،يعي مون في أوضما  ر مة على وجه الخصموي

فمإنهما تعممل من نوا  كثبرة كتمداقبر عمالميمة؛ مثاًل عنمدمما حمالمن    ،أن الجزاحات قمد تكون انقرا يمة في البمدايمة
مثل البنح   ،التداقبر التي فرضممتها الوويات المتحدة  ون ومممول البلدان المسممتهدفة إلى المؤسممسممات العالمية

بما في ذلح البرمجيات   ،إلى سمملع معبنة و ُتنَتج إو في الوويات المتحدة أو ،الدولي ومممندوق الن د الدولي
بالنظر إلى أن  ،والتكنولوجيا والمسمتحضمرات الصمبدونية. ويتعلن مثال آخر بالنظام المالي للوويات المتحدة

العمالم تتم عن وأن معظم المعمامالت المماليمة في    ، وور الوويمات المتحمدة رو العملمة اوحتيماطيمة في العمالم
وأن المعامالت الدولية تتم بالدوور بالنسمممم ة للسمممملع األسمممماسممممية   ،طرين المؤسممممسممممات المالية للوويات المتحدة
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فإن المصمممممممارف و بررا من الجهات القاعلة الخاممممممممة مهد ة   ،مثل النق . وباإلضمممممممافة إلى ذلح  ،الرىيسمممممممية
 م من أن إ را  األفرا  وال مركات والمؤسمسمات في  باوسمت عا  من النظام المالي للوويات المتحدة. وعلى الر 

ال اىمة السمممو اح ُيقتَر  أو يسمممتهدف سمممو  مرتكبي األفعال  بر الم مممروعة من األفرا  ويعقو عن السمممكان 
 فإن األثر في الممارسة العملية يمكن أن يكون قطاعيًا وع واىيًا وواسع النطاق.  ،المدنببن

ت يتعاظم في ممارسمممة اإلفراط في اومتثال. و ال ًا ما تنطوي وشمممد ت على أن أثر ريه السمممياسممما -29
حبث ينسممحب مصممرف أو شممركة شممحن أو شممركة    ،سممياسممات للحد من المخاطر تطببن ريه الممارسممة على

تدمبن وما إلى ذلح من سممموق معبنة تمامًا قدًو من المخاطرة بالتعر  لع وبات ممممارمة من جانب حكومة  
 عن طرين مكتب مراق ة األمول األجنبية التابع لوزارة الخزانة. ال ًا   ،الوويات المتحدة

وشممممدة   ،ويكون اإلفراط في اومتثال مدفوعًا ب ممممرطبن: عدم الي بن ب ممممدن متطل ات العناية الواج ة -30
الع وبات. فيجب على الجهة القاعلة الخامممممة أن تتخي تداقبر للحد من خطر تيسممممبر المعامالت التي ي وم 

ولكن ما يترتب على ذلح بالضمممم   ليس مببنًا قوضممممو  تام. وفي  ،أو ال ممممركات المسممممتهدفةقها األشممممخاي  
  ،ف د يجد نقسمممه يدفع  رامات قباليبن الدوورات  ،إذا ارتكب مصمممرف ما خطًد في ريا الصمممد  ،الوقن نقسمممه

قل وقد ُتعلن عضمممممممويته في النظام المالي للوويات المتحدة. ومبزة ريا الترتبب بالنسممممممم ة للدولة التي تقر  
يدفعان إلى اتخاذ ال رار    ،مجتمعبن ،الجزاحات ري أنها تتمتع بسممملطة ت ديرية  بر عا ية. وريان ال مممرطان

المخاطر أو ُينَظر إلبها على أنها  اونسممممممممممممحان تمامًا من األسممممممممممممواق التي تكون عاليةالمتمثل في  التجاري 
وقد أ يا إلى انخقا  كببر في الخدمات المصممممممرفية. وكثبر من ريه األسممممممواق ي ع في جنون الكرة   ،ييلح

األرضممممية. ويقبد مممممندوق الن د الدولي بحدوث خسمممماىر فا حة في عالقات المصممممارف المراسمممملة في أفريقيا 
 خر .والدول العربية وأمريكا الالتبنية وأماين أ

ذكرت أن معالجة م ممممكلة اإلفراط في اومتثال ي تضممممي أن تعمل الجزاحات ب ممممقافية  ،وفي الختام -31
واتسممممماق. وريا من شمممممدنه أن ي بر حسمممممابات المصمممممارف و بررا من الجهات القاعلة الخاممممممة التي و تر  

للسممملطة الت ديرية الواسمممعة  خيارًا سمممو  اونسمممحان تمامًا من قلد أو منط ة.  بر أن ذلح يعني ت ليصمممًا كببرًا 
التي تمارسممممها البلدان التي تقر  الجزاحات. وتؤثر ريه الممارسممممات تدثبرًا شممممديدًا وواسممممع النطاق وع ممممواىيًا  

وتقيم حواجز وتكالي  كببرة  ،على قدرة المنظمات اإلنسممممممممممممممانية على تل ي األموال واوضممممممممممممممطال  بعملياتها
وتزيد من سمموح ظروف اوسممتثمار األجنبي والتنمية اوقتصمما ية   ،لألسممر التي تعتمد على التحويالت المالية

 للبلدان المنخقضة الدخل.

وقال السمممبد ت مممانغ إن المجتمع الدولي و يعترف ب مممرعية التداقبر ال سمممرية اونقرا ية ألنها تنتهح   -32
 مممممممممممدة النظام كما أنها تعطل ب  ،وت و  اسمممممممممممت الل ال وانبن الوطنية  هوم ا ى  م اممممممممممممد مبثاق األمم المتحدة

 السياسي واوقتصا ي الدولي وتحول  ون إن اح نظام حوكمة عالمية عا لة.

أثارت الجزاحات أزمات اقتصممممممممما ية وذنماىية وذنسمممممممممانية وانتهكن  ،19-وفي سمممممممممياق جاىحة كوفبد -33
مثل   ،تدثرت ح وق الق ات الضمممعيقة  ،الح وق األسممماسمممية للناس في العيش والتنمية. وعلى وجه الخصممموي

تدثرًا  بر متناسمممممب. وفيما يتعلن بدثر الجزاحات   ،األشمممممخاي ذوي اإلعاقة وك ار السمممممنو اح واألطقال  النسممممم 
قال إنه ير  أن البلدان التي   ،المقروضمة على جمهورية فنزويال البوليقارية وجمهورية إيران اإلسمالمية وكوبا

اجمة عن الق ر وعن جاىحة  مما أ   إلى تقاقم الم ممممايل الن   ،فرضممممن الجزاحات أسمممماحت اسممممتخدام سمممملطتها
. واختتم كلمته قت ممممجيع مجلس ح وق اإلنسممممان والم ررة الخامممممة المعنية باألثر السمممملبي للتداقبر  19-يوفبد

 ال سرية اونقرا ية في التمتع بح وق اإلنسان على مواملة الدعوة إلى رفع جميع الجزاحات اونقرا ية.
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 الملاق   التحاوري  -باء 

اوتحا  أ لى قبيانات ممثلو الدول والجهات المراق ة التالية:   ،التحاورية الالح ة خالل المناق ممممممممممممممة -34
المتعممد ة   -وبولي يمما ) ولممة    ،وذنممدونيسمممممممممممممميمما  ،أذربيجممان )بمماسممممممممممممممم حركممة قلممدان عممدم اونحيمماز(الروسممممممممممممممي،  

وفنزويال    ،والصممممممممممممممبن  ،وزم مماقوي   ،وجنون أفريقيمما  ،والجمهوريممة العربيممة السمممممممممممممموريممة  ،وببالروس ،ال وميممات(
 .واوتحا  األوروبي  ،والنيجر  ،ومالبزيا ،وكوبا ،وقطر  ،ليقارية(البو   -)جمهورية 

ومركز   ،وأ لى قبيممانممات أيضمممممممممممممممًا ممثلو المنظمممات  بر الحكوميممة التمماليممة: مجلس قيجبن للحرف -35
ومجموعة  ،ومنظمة الدفا  عن ضمممحايا العن   ،والمعهد الخبري لحماية ضمممحايا المجتمع ،الصمممبن والعولمة

 والتحال  اإلنجبلي العالمي. ،ح وق اإلنسان للسيخ

وتحدثن أذربيجان باسم حركة قلدان عدم اونحياز فديدت من جديد أن التداقبر ال سرية اونقرا ية   -36
تعوق التمتع بح وق اإلنسممان وتنتهح مبثاق األمم المتحدة وقواعد ال انون الدولي وم ا ىه. وفي مؤتمر ال مة  

شمممممممممد    ،2019اليي ع د في بايو في عام  ،ع مممممممممر لرأسممممممممماح  ول أو حكومات قلدان عدم اونحياز  الثامن
بما فبها تلح المستخدمة كد وات للض     ،الم اركون على اعتراضهم على جميع التداقبر ال سرية اونقرا ية

يه التداقبر و يؤثر  السممياسممي أو اوقتصمما ي والمالي ضممد أي قلد. فالطابع اليي يتجاوز الحدو  اإلقليمية له
قل أيضممممممًا على البلدان الثالثة. وأراقن حركة قلدان عدم اونحياز بجميع    ،على البلدان المسممممممتهدفة فحسممممممب

الدول أو تقر  تداقبر قسممرية انقرا ية وأو تطبن خار  الحدو  اإلقليمية ال وانبن المحلية التي تتعار  مع 
ريه التداقبر تعوق و الكامل للصممممممممكول الدولية لح وق اإلنسممممممممان.   م ا   مبثاق األمم المتحدة وتعرقل التنقبي

وتكون لها تكلقة بارظة لح وق اإلنسممان الخامممة بدشممد الق ات  ،أيضممًا تنمية أقل البلدان نموًا والبلدان النامية
كررت حركة قلدان عدم اونحياز تديبد    ،ف رًا وباألشمممممخاي اليين يعي مممممون في أوضممممما  ر مممممة. وفي الختام

ورو أمر ضمممممممممروري لمعالجة األثر السممممممممملبي للتداقبر ال سمممممممممرية اونقرا ية على  ،تعزيز التعاون الدوليأرمية  
 ح وق اإلنسان.

بغية تعزيز فهم    ،وشمد  اوتحا  األوروبي على الم ا   والسممات الرىيسمية للجزاحات التي يقرضمها -37
قل ي صممممد قها تيسممممبر    ،قية بطبيعتهاأيبر لها وتديبد شممممرعبتها وم ممممروعبتها. وقال إن الجزاحات ليسممممن ع ا

ألنها تسممتهدف البلدان والكيانات واألفرا  المسممؤولبن عن السمملول    ،إحداث ت ببر في السممياسممات أو األن ممطة
 الخببث المعني.

ويعتبر اوتحا  األوروبي الجزاحات أ اة من أ وات السمممياسمممة الخارجية واألمنية لدعم احترام ح وق  -38
نون المدولي. وتتقن جزاحاتمه تمماممًا مع التزاممات اوتحما  األوروبي و ولمه األعضمممممممممممممماح  اإلنسممممممممممممممان وم ما   ال ما

ُتحترم ح وق   ،بموجب ال انون الدولي. وفي الحاوت التي تسممممممممتهدف فبها الجزاحات أشممممممممخامممممممممًا أو كيانات
تحا  حسمممممم ما ت تضمممممميه معاردات اوتحا  األوروبي ومبثاق الح وق األسمممممماسممممممية لال ،اإلنسممممممان احترامًا كامالً 

تكون    ،بما في ذلح التداقبر اوقتصممممممممما ية ال طاعية  ،األوروبي. والجزاحات التي يقرضمممممممممها اوتحا  األوروبي
ر على أساس كل حالة على حدة.   اىمًا محد ة الهدف وُت رَّ

إل را  في  لوو يقر  اوتحا  األوروبي حظرًا تجاريًا كاماًل. وتسمممممممتند ع وباته إلى معايبر محد ة  -39
وتكون مصممحوبة باسممتدول منط ي م اقل. ويمكن    ،وتتطلب أ لة قوية من الناحية ال انونية ،ة السممو احال اىم

ويمكنهم الطعن  ،لألشممخاي والكيانات المدرجة أسممماأرم أن ي دموا مالحظات وطل ات ل ممطبهم من ال اىمة
يسممتعر  اوتحا  األوروبي   ،في التداقبر أمام محكمة العدل التابعة لالتحا  األوروبي. وباإلضممافة إلى ذلح

 إما سنويًا أو كل ستة أشهر. ،نظم الجزاحات وتصنيقاتها على أساس منتظم
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والجزاحات التي يقرضممممممممممممممهما اوتحما  األوروبي و تنطبن خمار  الحمدو  اإلقليميمة. فهي و تن مممممممممممممم   -40
على األقل  اخل اوتحا  ما لم تكن أعمالهم تتم جزىيًا   ،التزامات على الم  لبن من خار  اوتحا  األوروبي

أن ممد اوتحا  األوروبي نظامًا  ،األوروبي. وبغية عدم إعاقة إيصممال المسمماعدة اإلنسممانية واألن ممطة اإلنسممانية
يتسممممممممممن مع نظام اوسممممممممممتثناحات المعمول به في إطار جزاحات األمم المتحدة.   ،لالسممممممممممتثناحات من جزاحاته

يتخمي اوتحما    ،ف ق  األ مييمة واأل ويمة. وعالوة على ذلمحوالواقع أن جزاحات اوتحما  األوروبي لم تسممممممممممممممتهمد
األوروبي تممداقبر مختلقممة لممدعم التنقبممي من أجممل تجنممب خطر اإلفراط في اومتثممال وزيمما ة الوعي بجزاحاتممه  

 المحد ة األرداف.

اونحياز. فيكرت  وأيدت جمهورية فنزويال البوليقارية البيان اليي ُأ لي به باسمممممم حركة قلدان عدم   -41
مما يولد م مممممممممممايل اقتصممممممممممما ية    ،أن التداقبر ال سمممممممممممرية اونقرا ية لها عواقب وخيمة في البلدان المتضمممممممممممررة

من جمديمد بمالمدول أن تك  عن تطبي هما.    نوأرماقم  ،واجتمماعيمة وذنسممممممممممممممانيمة خطبرة طويلمة األجمل وبعبمدة الممد 
بر قسمممممرية انقرا ية تنتهح ال انون الدولي تتجارل ريه النداحات وتواممممممل فر  تداق  بع  البلدانقالن إن و 

وح وق اإلنسممممممممان وال واعد والم ا   التي تحكم العالقات السمممممممملمية والو ية قبن الدول وت ممممممممكل جراىم ضممممممممد  
مما يسممتت ع   ،اإلنسممانية. وأعربن عن رفضممها لسممن ت ممريعات  بر قانونية ذات أثر يتجاوز الحدو  اإلقليمية

 ية للدول وسيا تها. وتعاني قلدان نامية مختلقة من فر  ريه التداقبر.تدخاًل خطبرًا في ال ؤون الداخل

وشممممممد ت جمهورية فنزويال البوليقارية أيضممممممًا على أن الحصممممممار اوقتصمممممما ي والمالي الناجم عن  -42
التداقبر ال سمممممممممممرية اونقرا ية يمثل عماًل قسمممممممممممريًا انقرا يًا يتناق  مع أبسممممممممممم  م ا   ال انون الدولي والنظام 

نوني الميي يحمد  الت ما ل اوقتصمممممممممممممما ي والتجماري قبن البلمدان. وشممممممممممممممد ت على أرميمة تعمد يمة األطراف  ال ما
ريه التداقبر ضمد أي  ولة واوعتراف بثثاررا  اتخاذ  وحثن على رف  ،والتعاون والتضمامن فيما قبن البلدان

للعالقات التجارية الدولية  والعق ة التي تمثلها بالنسممممم ة  ،بما في ذلح الحن في التنمية  ،على ح وق اإلنسمممممان
 والسالم واألمن ورفاه ال  رية.

وشممد ت جمهورية إيران اإلسممالمية على ضممرورة ت سممي  المنظور اليي يركز على ح وق اإلنسممان  -43
في أي مناق ممممممة تتعلن بالتداقبر ال سممممممرية اونقرا ية. ورأت أن الدوافع السممممممياسممممممية ين  ي أو تبرر أي معاناة 

ايات لح وق اإلنسممممان. وأعربن جمهورية إيران اإلسممممالمية عن أسممممقها للمبل إلى اللجوح إلى إنسممممانية أو انته
التطببن التعسمممممممممممممقي للجزاحات اونقرا ية باسمممممممممممممم م ا   ح وق اإلنسمممممممممممممان ألن الجزاحات اونقرا ية تتعار  

نظام  ُتصممممممممَّم ونتزا  تنازوت سمممممممياسمممممممية من ،على العكس من ذلح  ،بطبيعتها مع ح وق اإلنسمممممممان. قل ري
مما يعر  سممممممكانه لمعاناة مسممممممتمرة. فالتطببن ال سممممممري لل انون المحلي خار     ،الحكم في البلد المسممممممتهدف

الحدو  اإلقليمية والجزاحات اونقرا ية التي تقرضممممها بع  الدول ت و  الوويات ال ضمممماىية الوطنية للبلدان 
متجارلة الم ا   العامة لل انون الدولي   ،اتالمسمممممممممتهدفة. والدول الثالثة ملزمة أيضمممممممممًا باومتثال لتلح الجزاح

المتعل ة بالووية ال ضممممماىية للدول. وريه ري الحالة التي يمتثل فبها اوتحا  األوروبي للتداقبر ال سمممممرية التي 
تتخيرا الوويات المتحدة ضممممممممممد البلدان المسممممممممممتهدفة. وأراقن جمهورية إيران اإلسممممممممممالمية بجميع أمممممممممممحان  

إلى اإلقالغ عن عدم م مممممممممروعية التداقبر  ،ليات األمم المتحدة لح وق اإلنسمممممممممانبما في ذلح آ  ،المصممممممممملحة
 ح وق اإلنسان. فيال سرية اونقرا ية وآثاررا السلبية 

على وكررت كوبا إ انتها للحصممممار اوقتصمممما ي والتجاري والمالي اليي تقرضممممه الوويات المتحدة  -44
ي ه على اإلطالق. ورأت أنه ي ممكل انتهايًا مممارخًا لح وق  أشممد وأطول نظام للجزاحات اونقرا ية تم تطب  أنه

 ال عب الكوبي وعق ة رىيسية أمام التنمية اوقتصا ية واوجتماعية الكوبية.

ف د أثر الحصمممار على جميع ال طاعات. وبل ن الخسممماىر المترايمة لما ي رن من سمممتة ع و  من  -45
شمد ت اإل ارة السماب ة    ،19-وفي سمياق جاىحة كوفبدقلبون  وور.   147,85تطببن ريه السمياسمة أيثر من  

تدقبرًا من تداقبر الحرن   243حبث فرضمممممن    ،في الوويات المتحدة الحصمممممار إلى مسمممممتويات  بر مسمممممبوقة
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لدول الراعية لإلرران. وتؤثر ريه التداقبر على خاممممممة بالاكان آخررا إ را  كوبا في قاىمتها    ،اوقتصممممما ية
واسمممممممممتخدامه للعملة    ،وال ياح والوقو   ،ى المعدات واللوازم الطبية األسممممممممماسممممممممميةقدرة البلد على الحصمممممممممول عل

  ،وت م بل ال نصمليات والسمقارات  ،وقطا  السمياحة والرحالت العاىلية ،وال درة على إرسمال التحويالت ،الدولية
وكل ذلح ألسمممم ان سممممخيقة ُقدِّمن كمبررات. وقد عانن كوبا من الت ممممهبر قتعاونها الطبي الدولي والتالعب 

كجزح من خطوط الهجوم على حكومتها. وعلى الر م من الصمعوبات    ،بالحريات الدينية والحريات األسماسمية
ؤكد من جديد التزامها بالدفا  فإن كوبا ت  ،الناشمممم ة عن الجاىحة وآثار الحصممممار ولالسممممياسممممة المعا ية لكوبال

 عن كل ح وق اإلنسان وتعزيزرا للجميع.

وذكرت الجمهورية العربية السممممممممممورية أن التداقبر ال سممممممممممرية اونقرا ية  بر قانونية بموجب ال انون  -46
ح المبدأ فإنها تنته ،لمبدأ اإلقليمية  الدولي. فعندما تتجاوز قلدان المن مممممممممد وويتها ال ضممممممممماىية ال انونية انتهاياً 

 ون أن تمد را إلى خار  أراضمممبها.   ،األسممماسمممي اليي ي ضمممي بدن تمارس الدول وويتها ال ضممماىية السممميا ية
وجدت المؤسمممممممممسمممممممممات العامة والخاممممممممممة نقسمممممممممها مجبرة على اتخاذ قرارات واعتما     ،وفي ظل ريه الظروف

في اومتثال أثر مدمر على   سياسات تحن التهديد والض   من البلدان التي تقر  التداقبر. وكان لإلفراط
على الر م من طبيعتها الطارىة. وقد تقاقم ريا األثر بسمبب  مو    ،عمل المنظمات اإلنسمانية وم ماريعها

التي  ،وو سمميما ما يسمممى لاإلعقاحات اإلنسممانيةل ،التداقبر ال سممرية التي تسممتهدف الجمهورية العربية السممورية
وليلح فهي ترحب بم ا رة الم ررة الخاممممة المتعل ة بإن ممماح قاعدة    ري  بر موجو ة أو  بر قاقلة للتطببن.

 قيانات عالمية عن أثر التداقبر ال سرية اونقرا ية وتؤيدرا.

وأيدت مالبزيا البيان اليي ُأ لي به باسمم حركة قلدان عدم اونحياز. وأعربن عن قل ها إزاح ا ثار  -47
  ،ليس في الدول المستهدفة فحسب  ،ح وق اإلنسان والحالة اإلنسانيةالسلبية للتداقبر ال سرية اونقرا ية على 

قل أيضممممممممًا في البلدان الثالثة. وقالن إن تطببن ال وانبن واألنظمة التي تقر  تداقبر قسممممممممرية انقرا ية خار   
أمران يثبران ال لن بموجمممب ال مممانون المممدولي. وقمممد و تسممممممممممممممقر   ،وزيممما ة اومتثمممال المقرط  ،الحمممدو  اإلقليميمممة

ولكن تكون لها باألحر  عواقب سممملبية   ،عن النتيجة المرجوة ،بما فبها الجزاحات المحد ة الهدف  ،لجزاحاتا
بعبدة المد . ويكون المواطنون األقرياح واألشمممخاي اليين يعي مممون في أوضممما  ر مممة من قبن من يعانون  

 ،ا  المنط ة على نطاق أوسممعفإن الع وبات لديها ال درة على شممل اقتصمم  ،أشممد المعاناة. وباإلضممافة إلى ذلح
. وفي 19-التي تضمررت بالقعل بسمبب جاىحة كوفبد  2030مما ي و  الجهو  المبيولة لتح بن خطة عام 

شد ت مالبزيا على أن العواقب اإلنسانية والمتعل ة بح وق اإلنسان ين  ي  اىمًا أن تحظى باألولوية  ،الختام
 من جانب الدول.

ألنها تنتهح مبثاق األمم   ،اقبر ال سمممممممممممرية اونقرا ية تقت ر إلى ال مممممممممممرعيةوأيدت  ولة قطر أن التد -48
المتحدة وال انون الدولي وح وق اإلنسمممان والم ا   التي تحكم السممميا ة والعالقات السممملمية قبن الدول. ونظرًا  

لمتعل ة فإن رنال حاجة إلى التركبز على التحديات ا ،ونت مممار اسمممتخدام التداقبر ال سمممرية على نطاق واسمممع
مما يؤثر على مسمؤولية الدول ومسماحلتها  ،بمسماىل الووية ال ضماىية والتداقبر ال سمرية خار  الحدو  اإلقليمية

بمما في ذلمح خمار  حمدو رما.  بر أن رميه المسممممممممممممممماىمل ين  ي    ،عن األعممال التي ت و  ح وق اإلنسمممممممممممممممان
 لمنع تكرار ريه اونتهايات. تحول  ون إن اح آليات للجبر وتعوي  الضحايا أو اتخاذ إجراحات أو

وشممممممد  اوتحا  الروسممممممي على أن التداقبر ال سممممممرية اونقرا ية ت و  الجهو  التي تبيلها الدول لحل   - 49
حاوت األزمات وتنتهح ح وق اإلنسممان والحريات األسمماسممية المعترف قها عالميًا بموجب ال انون الدولي. ومع 

مما يزيد من إلحاق الضممممرر   ، تؤ ي الجزاحات إلى تقاقم الوضممممع المتر ي أمممممالً   ، 19- اسممممتمرار جاىحة كوفبد 
ق اإلممدا  و عنمدمما تع  ، بمالمدول وح وق مواطنبهما. ورأ  أن رميه التمداقبر ممدمرة ب مممممممممممممكمل خماي في حماوت النزا  

ة  وما إلى ذلح. وقال إن اإلعقاحات اإلنسمممممممممانية  بر كافي   ، ومعدات الت مممممممممخيص والعال    ، 19- قل احات كوفبد 
فمإن البلمدان ال ربيمة متر  ة في إعما ة النظر في مواققهما ونهجهمما    ، و بر فعمالمة. وعلى الر م من رميه الظروف 
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متجارلة النداحات التي وجهها األمبن العام والمقوضة السامية لح وق اإلنسان لتعلبن الجزاحات    ،  بر ال انونية 
على النحو    ، تصممممممممممممممل قهما من معمامالت مماليمة ومما ي   ، المقروضممممممممممممممة على إممدا ات األ ويمة والمعمدات واأل مييمة 

. وتم أيضممممممًا تجارل النداح اليي وجهه رىيس اوتحا  الروسممممممي إلن مممممماح  19- الضممممممروري لمكافحة جاىحة كوفبد 
خالية من الجزاحات و بررا من الحواجز المصممممممطنعة. وتتجارل البلدان   ، لممرات خضممممممراحل في التجارة الدولية 

التي و تمثل تسمممممبيسمممممًا لل ضمممممايا اإلنسمممممانية   ، المقروضمممممة على ح وق اإلنسمممممان   ال ربية أثر ال بو   بر ال انونية 
قل أيضمممممًا محاولة وسمممممتخدام الجاىحة لمعاق ة الدول التي تعتبر مثبرة للجدل. وأعرن عن أسمممممقه ألن    ، فحسمممممب 

الحياة وألن اسممممممممتخدامهما ي مممممممممل جميع مجاوت   ، عد  التداقبر ال سممممممممرية اونقرا ية ونطاقها قد زا ا زيا ة كببرة 
فرضمممممممممممن الوويات المتحدة جزاحات على نا ي   ، بما في ذلح الرياضمممممممممممة والث افة: فعلى سمممممممممممببل المثال  ، العامة 

أخمات لكرة ال دم. ويؤ ي تطببن الجزاحات اونقرا ية كوسمممممبلة لتح بن األرداف السمممممياسمممممية إلى تقاقم المواجهة 
وماسممممية المبيولة في إطار حوار  بر مسمممميس  فإن الجهو  السممممياسممممية والدقل   ، قبن الدول. وعلى العكس من ذلح 

 والت بد الصارم ب واعد ال انون الدولي ي كالن نهجًا أيثر فعالية. 

وأيمدت من جمديمد أن التمداقبر ال سممممممممممممممريمة   ،وأعربمن قبالروس عن تمديبمدرما لبيمان اوتحما  الروسممممممممممممممي -50
ق تح بن البلممدان و نهمما تعفممإ  ،اونقرا يممة وسممممممممممممممبلممة  بر قممانونيممة بموجممب ال ممانون الممدولي. وعالوة على ذلممح

و ين  ي إشرال الدول المتضررة  ،. وفي ريا الصد 2030الجماعي ألرداف التنمية المستدامة بحلول عام 
قل أيضممممممًا المنظمات الدولية وال طا  الخاي في الجهو  الرامية إلى  عم البلدان المتضممممممررة من   ،فحسممممممب

لمنظمة العمل الدولية أن تسمممممممممممتجبب لظاررة التداقبر   الجزاحات لتح بن أرداف التنمية المسمممممممممممتدامة. وين  ي
 ال سرية اونقرا ية ألنها تؤثر تدثبرًا م اشرًا على ح وق العمال التي تسعى إلى حمايتها والدفا  عنها.

وذكرت الصممممبن أن التداقبر ال سممممرية اونقرا ية التي تتخيرا الوويات المتحدة و بررا من البلدان ال ربية   - 51
والتحري  على لالثورات الملونةل    ، بموجب قوانبنها المحلية ُتسممممممممممممتخَدم ل مع الحكومات ال ممممممممممممرعية للبلدان المعنية 

وذسمممم اط األنظمة. وريه التداقبر تنتهح ال انون الدولي والم ا   األسمممماسممممية للمسمممماواة في السمممميا ة وعدم التدخل في  
المجتمع المدولي بحماجمة مماسمممممممممممممة إلى اوتحما  والتعماون  فمإن    ، 19- العالقمات المدوليمة. ومع اسمممممممممممممتمرار جماىحمة كوفبمد 

ولكنها    ، باسممممممممم حماية الحرية والديم راطية   ، للتصممممممممدي للتحديات الرارنة. وقد كثقن عدة قلدان الجزاحات اونقرا ية 
أسمممهمن في إضمممعاف جهو  البلدان للتصمممدي للجاىحة. وت و  ريه التداقبر التعاون الدولي في مكافحة الجاىحة 

فممإنهمما تعر  للخطر    ، لممدان من ح وقهمما الم مممممممممممممروعممة في العال  الطبي والل مماحممات. وعالوة على ذلممح وتحرم الب 
وو سمممميما أول ح اليين يعي ممممون في أوضمممما  ر ممممة؛  ، الم اشممممر حن سممممكان البلدان المتضممممررة في الحياة والصممممحة 

اتي؛ وتؤ ي إلى كوارث  كما رو الحال في منط ة شممبنجيانغ اإلي ورية المتمتعة بالحكم الي   ، وت و  ح وق العمال 
إنسممممممانية. وحثن الصممممممبن الوويات المتحدة والبلدان المعنية األخر  على اإلل اح القوري والكامل للتداقبر ال سممممممرية  

واتخاذ إجراحات عاجلة لل ضمممممممماح على آثاررا السمممممممملبية على ح وق اإلنسممممممممان. وقالن إن على المجتمع    ، اونقرا ية 
وأن   ، وأن يعزز المساواة قبن جميع البلدان  ، ال ؤون الداخلية للبلدان األخر  الدولي أن يعار  معًا أي تدخل في  

 ي جع على تطوير النظام الدولي والحوكمة العالمية في اتجاه أيثر إنصافًا. 

وأيدت إندونيسممميا من جديد معارضمممتها للتداقبر ال سمممرية اونقرا ية كد اة لممارسمممة الضممم   السمممياسمممي   - 52
ا ضممممد أقل البلدان نموًا والبلدان النامية. وأيدت أن ريه التداقبر و تزال ت ممممكل عق ة  وو سمممميم  ، اوقتصمممما ي  أو 

أمام اإلعمال الكامل لحن الدول في التنمية اوقتصمما ية واوجتماعية. فهي تؤثر في عمل الجهات القاعلة في  
الق راح والق ات األيثر  مع تدثبر  بر متناسمب على  ، المجال اإلنسماني وح وق اإلنسمان لسمكان الدول المسمتهدفة 

. ولقر  ريه التداقبر أثر منهح على ال طا  الصمممممممممممممحي  19- و سممممممممممممميما في مواجهة جاىحة كوفبد  ، ضمممممممممممممعقاً 
الضعي  أماًل في الدول المستهدفة. وأعربن عن تديبدرا ال وي للرأي ال اىل بدن ال وا ل اإلنسانية ين  ي أن  

ببن أو تنقبمي أي تمداقبر انقرا يمة. ورأت أن على المدول أن  تمدخميرما المدول  اىممًا في الحسممممممممممممم مان عنمد البمن في تط 
 تسعى إلى تح بن تعد ية األطراف وأن تخق  من ا ثار السلبية للتداقبر ال سرية اونقرا ية. 
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وأعربن زم اقوي عن تديبدرا للبيان اليي ُأ لي به باسممممممممممممممم حركة قلدان عدم اونحياز. وقالن إنهما   -53
تداقبر قسمرية انقرا ية تتجاوز حدو را اإلقليمية كد اة للسمياسمة الخارجية إلعاقة    تدين اسمتخدام بع  البلدان

أو حتى منع الومممممول إلى األسممممواق التجارية والمالية في زم اقوي. ولهيه الممارسممممة أيضممممًا أثر إر ام الدول  
لخامة شد ت  الثالثة على اومطقاف مع توقعات البلدان التي تقر  الجزاحات. وأشارت إلى أن الم ررة ا

في ت ريررما إلى مجلس ح وق اإلنسممممممممممممممان على توافن ا راح العمام في الق مه ال مانوني في جميع أنحماح العمالم 
. وكثبرًا ما يؤ ي توسمممميع الووية ال ضمممماىية ( 8) ب ممممدن عدم م ممممروعية تطببن الجزاحات خار  الحدو  اإلقليمية

كوسمممممبلة    ،اومتثال من جانب الكيانات العامة والخاممممممةبحكم الواقع خار  الحدو  اإلقليمية إلى اإلفراط في 
 ،لتجنب الع وبات المدنية والجناىية المحتملة على انتهال نظم الجزاحات عن  بر قصممممممد. وعالوة على ذلح

ما للتداقبر ال سممرية اونقرا ية التي  ،في قراراتهما ذات الصمملة ،أقرز مجلس ح وق اإلنسممان والجمعية العامة
أثر سمممممممممممممملبي على اإلعمممال الكمماممل لح وق اإلنسمممممممممممممممان. وأيمدت أن الجزاحات  من  اإلقليميممة    تتجمماوز الحممدو 

وو سميما قطاعي   ،اونقرا ية المقروضمة على زم اقوي أثرت تدثبرًا سملبيًا كببرًا على جميع قطاعات اقتصما را
ها مع بقية العالم أ   تصمممني  البلد وروابطه المالية قرمت   ،الخدمات المصمممرفية والمالية. فعلى سمممببل المثال

بسمبب إنهاح ترتب ات  ،على أنه عالي المخاطر إلى ف مل المصمارف الزم اقوية في الوفاح بالتزامات عمالىها
المصممممارف المراسمممملة مع المؤسممممسممممات المالية الدولية في الوويات المتحدة وأوروبا. وحثن زم اقوي المجتمع 

تداقبر ال سمممممممممممرية اونقرا ية التي تتجاوز الحدو  اإلقليمية الدولي على اتخاذ إجراحات عاجلة وفعالة إلنهاح ال
 يوسبلة لإليراه السياسي واوقتصا ي.

وأيدت  ولة قولي يا المتعد ة ال وميات أن التداقبر ال سممرية اونقرا ية ت و  ال انون الدولي وتؤثر  -54
ناسممم ة على األشمممخاي اليين مع ما يترتب على ذلح من عواقب  بر مت  ،تدثبرًا سممملبيًا على ح وق اإلنسمممان

يعي مون في أوضما  ر مة وعلى مكافحة الجاىحة. وشمد ت على الحاجة إلى مناق مة الكي ية التي يمكن قها 
لبلدان شمممممال الكرة األرضممممية أن تسمممماعد البلدان المتضممممررة من ريه التداقبر لضمممممان التمتع الكامل بح وق  

التداقبر وأعربن عن تضممامنها مع األشممخاي المعنببن.   اإلنسممان. ووجهن اونت اه إلى األثر اإلنسمماني لهيه
واختتمن قت مممممممممممممجيع تعد ية األطراف واحترام ال انون الدولي قوممممممممممممممقهما أ اتبن رىيسمممممممممممممبتبن لتعزيز الحوار  

 والتضامن قبن البلدان.

تؤثر   ،19-و سمميما في سممياق جاىحة كوفبد  ،وذكرت جنون أفريقيا أن التداقبر ال سممرية اونقرا ية -55
مع ما يترتب على ذلح من عواقب  بر متناس ة بالنس ة لألشخاي اليين  ،ثبرًا سلبيًا على ح وق اإلنسانتد

وو سممممميما النسممممماح واألطقال. وقالن إن اوتحا  األفري ي قد أ ان ريه التداقبر   ،يعي مممممون في أوضممممما  ر مممممة
صا ية للبلدان والتعمبر والتنمية اوقت  - م برة إلى أثررا السلبي على الظروف اوجتماعية  ،و عا إلى رفعها

بعممد انتهمماح النزاعممات. وأعربممن جنون أفريقيمما عن قل همما إزاح تطببن ال وانبن واألنظمممة التي تقر  تممداقبر 
التي لها أثر مدمر على  ،وذزاح الزيا ة في ممارسمات اومتثال المقرط ،قسمرية انقرا ية خار  الحدو  اإلقليمية

المعونة في البلدان المسممتهدفة. وحثن الدول على اومتنا  عن ن ل المسممؤولية العمليات اإلنسممانية وذيصممال  
وبعدرا اليي يتجاوز الحدو    ،عن اومتثال المقرط إلى ال مممممممممركات الخاممممممممممة. فالتداقبر ال سمممممممممرية اونقرا ية

ل  بسمممممممممبب تدثبررا البومي السممممممممملبي على سمممممممممب  ،تحول  ون اإلعمال الكامل لحن الدول في التنمية ،اإلقليمية
 عيش الناس وعلى الحالة اإلنسانية العامة في العديد من البلدان وتزايد ضع  السكان الق راح.

النيجر أن التداقبر ال سممرية اونقرا ية تؤثر تدثبرًا سمملبيًا على السممكان المعنببن وت و  ح وق   وأيد -56
  األمم المتحدة وتعزيز  اإلنسمممممممممممان. ورأ  أن على المجتمع الدولي أن يبيل قصمممممممممممار  جهده لالمتثال لم ا 

 ب   النظر عن الدين أو الجنسية أو العرق. ،ح وق اإلنسان

  

(8) A/HRC/48/59 وA/HRC/48/59/Corr.1،  59الق رة. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/48/59
http://undocs.org/ar/A/HRC/48/59/Corr.1
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وذكر مركز الصمممممممبن والعولمة أن  البية الجزاحات اونقرا ية و تقي باولتزامات والمعايبر الدولية   -57
سمممكانها من ن ص   يويعان   ،المسممممو  قها في مجال الح وق. وقال إن قلدانًا كثبرة تصممم ح ردفًا لهيه التداقبر

 ،حا  في الضمممممممممروريات البومية كما يعاني نمورا اوقتصممممممممما ي من الركو . وو ُتسمممممممممتثنى الصمممممممممبن من ذلح
وتتجارل بع  الدول ال ربية إنجازات الصبن فيما يتعلن قتخ ي  حدة الق ر وتلوم الصبن في الوقن نقسه 

يانغ اإلي ورية والتبن المتمتعتبن  على السمممممممياسمممممممات التي تنتهجها ضمممممممد األقليات العرقية في منط تي شمممممممبنج
بالحكم الياتي.  بر أن الجزاحات تعوق التنمية اوقتصمممما ية ل ممممعب شممممبنجيانغ اإلي وري. وأ انن أي شممممكل  

 من أشكال التداقبر ال سرية اونقرا ية التي تنتهح ح وق اإلنسان.

تسممممممممممممممارم في انت ممممممممممممممار الق ر على نطاق  اونقرا يةوقال التحال  اإلنجبلي العالمي إن الجزاحات   -58
وتعوق قدرة المنظمات الكنسممممممممية على ت ديم المعونة   ،وتزيد اوعتما  على المسمممممممماعدات اإلنسممممممممانية  ،واسممممممممع

ية إلى األسمممممماسممممممية. وتتر   المصممممممارف على نحو متزايد في تحويل األموال المخصممممممصممممممة للمعونة اإلنسممممممان 
المنظمات  بر الحكومية والمنظمات الكنسمية المحلية. ويؤثر اوسمتخدام الواسمع النطاق للجزاحات اونقرا ية  

و سمممممميما في البلدان التي تعاني من الحرون والعن  الداخلي    ،أيضممممممًا تدثبرًا ضممممممارًا على السممممممكان المدنببن
عا الوويات المتحدة واوتحا  األوروبي  . و 19-والقسمممممممممممممما  المنهجي والجقاف وال يضممممممممممممممانات وجاىحة كوفبد

والحكومات األخر  إلى إعا ة النظر في اوسممممممممممتخدام الواسممممممممممع النطاق للتداقبر ال سممممممممممرية اونقرا ية وذعطاح 
 األولوية لرفاه المدنببن والحوار والحلول السياسية.

قبر ال سممممممممممممممريمة وأعربمن منظممة المدفما  عن ضممممممممممممممحمايما العن  عن بمالغ قل هما إزاح أثر تطببن التمدا -59
اونقرا ية خار  الحدو  اإلقليمية على النظم الم ممممممممممممممتركة قبن المصممممممممممممممارف واإلفراط في اومتثال من جانب  

بما في ذلح الجزاحات اونقرا ية التي تؤ ي إلى الحد من إمكانية حصمول السمكان الخاضمعبن   ،أطراف ثالثة
ضمممممممممممًا عن قل ها إزاح التجارل اليي تبديه البلدان للجزاحات على األ وية والل احات المن ية للحياة. وأعربن أي 

ولدعوات سمممممملطات األمم  ،التي تقر  الجزاحات لل رارات المتكررة لمجلس ح وق اإلنسممممممان والجمعية العامة
. وأراقن المنظمة بالم ممممممممممممماركبن في حل ة  ( 9) 19-المتحدة إلى إل اح الجزاحات اونقرا ية خالل جاىحة كوفبد

ات إلى المجتمع الدولي ب ممممممممممممدن كي ية التعامل مع البلدان التي تقر  الجزاحات  الن اش إلى ت ديم تومممممممممممممي 
وكي ية إنهاح ال عد   ،وكي ية تعزيز سمممميا ة ال انون الدولي ضممممد النزعة اونقرا ية  ،وتعتبر نقسممممها فوق ال انون 

اقتراحات إلى اليي يتجاوز الحدو  اإلقليمية للجزاحات. وحثن كيلح الم ماركبن في حل ة الن اش على ت ديم  
 ،المجلس ب مممدن إن ممماح آلية للتعوي  عن انتهايات ح وق اإلنسمممان الناجمة عن التداقبر ال سمممرية اونقرا ية

 وعلى مساحلة مرتكببها.

ورحبن مجموعة ح وق اإلنسمممممان للسممممميخ بالجهو  التي تبيلها الم ررة الخاممممممة وأعربن عن قل ها  -60
مع تجارل أحكام مجلس األمن.  ،ليمية للتداقبر ال سممممرية اونقرا يةالعمبن إزاح تطببن الدول والمنظمات اإلق

وأن البلدان ال ربية ري التي تتخيرا   ،وأيدت المجموعة أن ريه التداقبر ت مممممممممكل تدرورًا في سممممممممميا ة ال انون 
من التداقبر ال سمرية او نقرا ية  أسماسمًا. ويمكن اعت ار التجمبد المالي لدولة ما جريمة ضمد اإلنسمانية. وقد ُنظِّ

المسمممممممممتخدمة خالل النزاعات المسممممممممملحة على الصمممممممممعبد الدولي من أجل حماية السمممممممممكان المدنببن.  بر أن 
الالىحة التي تعالج اإليراه اوقتصمممما ي ُنقِّيت تنقبيًا سممممب ًا. وسمممملطن المجموعة الضمممموح على ضممممرورة العمل 

ماعي وحلول حوار قناح على وبناح تضممممممامن ج  ،من أجل وضممممممع قبو  قانونية واضممممممحة وقوية لهيه التداقبر
 الصعبد العالمي.

  

المثممممال  ،انظر (9) سممممممممممممممببممممل   /https://foreignpolicy.comو  https://news.un.org/en/story/2020/03/1060092  ،على 

2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/  
  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=Eو
 .A/HRC/42/46و ،A/HRC/39/54و ،https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20024.doc.htmو

https://news.un.org/en/story/2020/03/1060092
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
https://foreignpolicy.com/2020/03/24/un-coronavirus-cuba-iran-venezuela-north-korea-zimbabwe-sanctions-pandemic/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26155&LangID=E
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20024.doc.htm
http://undocs.org/ar/A/HRC/39/54
http://undocs.org/ar/A/HRC/42/46
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فإن    ،على الر م من أن العلم والتكنولوجيا متطوران لل اية ،وشممممد  مجلس قيجبن للحرف على أنه -61
الت دم في تعزيز ح وق اإلنسممممممممان التي ت اقلهما و يزال منعدمًا. وت ممممممممكل التداقبر ال سممممممممرية األحا ية عق ات  

وأوجمه التمثزر في التعلم المت ما ل    ،واسممممممممممممممت رار النظمام المدولي  ،لمة التجمارة العمالميمةتؤثر تمدثبرًا خطبرًا على عمدا
قبن مختل  البلدان. وقد ع د مجلس قيجبن للحرف عدة حوارات للتعلم المت ا ل تسمممممممتند إلى الحرف البدوية 

زز الحوار ال اىم والقن وا ثار الث افية من فترات مختلقة لتعزيز التضمممممممممممممامن والتعاون. وين  ي للبلدان أن تع
 على المساواة والتعاون واوحترام المت ا ل.

وأعرن المعهمد الخبري لحممايمة ضممممممممممممممحمايما المجتمع عن قل مه العمبن إزاح اونتهمايمات المسممممممممممممممتمرة   -62
على الر م من التراخيص ال صممممممممممبرة  ،والمنهجية لح وق اإلنسممممممممممان الناجمة عن التداقبر ال سممممممممممرية اونقرا ية

تدثرت ب ممممكل خاي ري الحن في الحياة والصممممحة وال ياح   التي  نية. وقال إن الح وق األجل للسمممملع اإلنسمممما
مثل  ،وببن األشمممممممخاي اليين يعي مممممممون في أوضممممممما  ر مممممممة  ،والدواح والل احات قبن السمممممممكان المسمممممممتهدفبن
وو سمممميما خالل   ،اوجتماعية. وفي ضمممموح عواقب ريه التداقبر-األشممممخاي ذوي اإلعاقات اليرنية والنقسممممية

حث المعهد الم مماركبن في حل ة الن اش على إيجا  حلول إلنهاح جميع أشممكال التداقبر  ،19-كوفبدجاىحة  
ال سمرية اونقرا ية فورًا. وين  ي أن تسمتت ع آثاررا الضمارة التي تتجاوز الحدو  اإلقليمية مسمؤولية الدولة التي 

 تقر  الجزاحات بموجب مكول ح وق اإلنسان ذات الصلة.

 المالحظات الختامح  للم ارنين في حلق  اللقاش -جح  

معترفا ب ن   ،أكد السننيد رويس الحاج  ىلص لننقت الللح الحالح  ىااء التدابير القسننري  االن رادي  -63
الدول يمكللا تلظح  م نننناريعلا  مالا بمادأ الجلسننننح ن ورأا أن من ال ننننرورف أن يكون هلا  مزيد من 

قلبغي أن تكون اإل  نناءات    ،واا فرض الجزاءاتن و الوة  لص ذلننكالحوار بين النندول فحمننا قتعلق بج
اإلنسنننننننانح  أكثر سنننننننلول  ويلبغي الحد من تعقيد الت نننننننريعات الوالح  القامم  حتص ال تعاني الملظمات  
اإلنسنانح  بصنورة رير مباةنرة من رثار هال الت نريعات ومن التدابير القسنري  االن رادي ن ولل  ىلص أن  

اتخات في ق نح  معلق  بين جملوري  ىقران    ،ةن نلا ةن ن مجلس حقوق اإلنسنان  ،دولح محكم  العدل ال
موق اا م ادل أن الجزاءات قلبغي أال تؤثر  لص اإلمدادات والمعدات الطاح     ،اإلسنننننالمح  والواليات المتحدة

 وتخزين ا راي  والسلع الزراعح ن

راء في المجتمع الدولي ب ننننننننن ن  دم وقال السنننننننننيد  سنننننننننكرف ىنق قرا أن هلا  توافقاا في اآ -64
  ، سنبا  قانونح  وننسنانح  وسنحاسنح ن ورأا أن التعاون بين الدول   ،م نروعح  التدابير القسنري  االن رادي 

ن ولل  ىلص أن  19-أمر محورف لمكنافحن  جنامحن  نوفيند ،بمنا في ذلنك التعناون ب نننننننننن ن رفع الجزاءات
  في ةننكت فرض تدابير قسننري  ان رادي  يقوض القانون  تطايق الت ننريعات الوالح  لارا الحدود اإلقلحمح

  ،وتعوق التمتع الكامت بحقوق اإلنسننننننان   ،الدولين وهال الممارسنننننن  تعزا المصننننننلح  الااتح  واالن رادي 
بما في ذلك في الدول الثالث ن ولالك    ،وتلتلك مبادئ  دم التدلت واالسنننتقالل السنننحاسننني وسنننحادة الدول

  ،وحسننن اللح    ،وحقوق اإلنسننان  ،ومادأ  دم التدلت  ،لمسنناواة في السننحادةيجب أن تسننتلد الحلول ىلص ا
 والت امن بين الدولن ،والتعاون 

وأةنننننارت السنننننيدة روردون ىلص أن  واقب بع  القرارات التي اتخاتلا واارة الخزان  في الواليات   - 65
التي فقدت ىمكانح  الولنننننول ىلص اللظام   ، المتحدة نانت مدمرة ب نننننكت لاد لالدان جلو  الكرة ا رألنننننح  

فإن ا ةننخاد الاقن    ، المصننرفي بيلما نانت تحاول االمتثال اللتزامات العلاي  الواجب ن وفي نلاي  المطا  
  ، وال سننننحما اللسنننناء   ، يعح ننننون في أوألننننا  ه نننن  ه  الاقن يعانون أةنننند المعاناة من االسننننتبعاد المالي 

وا ةخاد الاقن يعملون في القطا  رير الرسمين ورأت   ، ريفح  وا ةخاد الاقن يعح ون في الملااق ال 
 ،أن تكالحف وأعباء االمتثال نايرة باللسنب  للمؤسنسنات المالح  في جلو  الكرة ا رألنح ن وفي الوقت ن سنق 
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 لدما يسننننعص المصننننر  ىلص تلاح     ، فإن لطر فقدان العميت إلمكانح  الحصننننول  لص الخدمات المصننننرفح  
نثيراا ما ي ننكت  اًاا  لص أألننعف ال ًات السننكانح ن وقد ت اقمت درج  االسننتبعاد   ، لواجب  متطلبات العلاي  ا 

وا  مال التجاري  الصننننغيرة    ، مما أثر  لص اللسنننناء  ، المالي ىلص حد ناير في ملااق جلو  الكرة ا رألننننح  
تي قرسننللا أفراد  والقطا  رير الرسننمين أما التحويالت ال   ، والالجًين  ، ولننغار المزار ين  ، والمتوسننط  الحج  

وهي تحويالت ذات أهمح  حاسنننننم  باللسنننننب  القتصنننننادات العدقد من الالدان    ، ا سنننننر العاملون في الخارا 
ويرجع ذلك جزمحاا ىلص ىاار الجزاءات الاف وألننعتق   ، فقد ُل  ِّ ننت أو ت لرت أو انقطعت   ، الملخ  نن  الدلت 

 لص نحو   ، ن الملظمنات رير الرحححن  تعناني واارة الخزانن  في الوالينات المتحندةن وللصنننننننننت ىلص أن العندقند م 
نتحج  للعقبات المتمثل  في    ، من اسنتحال  الولنول ىلص المعامالت المالح  الالام  لعملحاتلا العاجل    ، مماثت 

 الجزاءات التي تؤدف فيلا التدابير االن رادي  التي تتخاها الواليات المتحدة دوراا رمحسحاان 

ن التدابير القسننننننري  االن رادي  رير قانونح  بموجب القانون  ونرر السننننننيد ت ننننننان  من جدقد أ -66
الدولين وأولننص بإقالء مزيد من االهتمام الحتحاجات المت ننررين مللا بصننورة رير مباةننرة ول ةننخاد  

 ن العدقد من الملظمات رير الرححح  تعاني أي نننناا من اسننننتحال    ،الاقن يعح ننننون في أوألننننا  ه نننن 
 الدلول في معامالت مالح ن

والتتمت المقررة الخالن  المعلح  با ثر السنلاي للتدابير القسنري  االن رادي  في التمتع بحقوق  -67
قد أدا ىلص تزاقد    ،والعقوحات المدنح  والجلامح   ،اإلنسننننان قامل  ىلص أن تطايق الجزاءات ا ولح  والثانوي 

بما في   ،ادن وقالت ىن ال ننننرناتال ننننعور بالخو  بين الدول والملظمات رير الحكومح  والمانحين وا فر 
مما قؤدف ىلص تزاقد اإلفراط في االمتثالن    ،تميت ىلص التحار سننننننحاسننننننات لالح  من المخاار  ،ذلك الالو 

وهو ما تجرف ملاق ننننتق بل نننناط    ،ألنننندرت بع  الدول قوانين لحماي  أ ماللا التجاري   ،وللاا السنننناب
المتعلق بالملع الجارف حالحاان وفي حين أن هال    كجزء من اسننتعراض اللظام ا سنناسنني لالتحاد ا وروحي

فإنلا ال تسا د  لص تجلب اإلفراط في االمتثال وحماي     ،القوانين قد تسا د  لص حماي  ا  مال التجاري 
حقوق اإلنسنننننانن وقد أن نننننًت ا م  المتحدة ل نننننمان سنننننحادة القانون في العالقات بين الدول وحماي   

ن ل فرادن ويجب أال يطغص هاا الخو  من أثر التدابير القسننري  االن رادي   السننالم وا من وحقوق اإلنسننا
 لص حماي  حقوق اإلنسننننانن وللصننننت ىلص أن من ال ننننرورف أن ُتوالننننت في مجلس حقوق اإلنسننننان  

 ملاق   مس لتي االمتثال الم رط والبعد الاف قتجاوا الحدود اإلقلحمح  للجزاءاتن
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