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يوم حول "تطبيق التشريعات الوطنية خارج  استمر لنصفالقرار حول اجتماع خاص 

 نطاقها: العقوبات المفروضة ضد األطراف الثالثة"

 )متداول(

 انية والخمسينالمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية في دورتها الث

المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية المعنون بـ"العقوبات األحادية  منشورل اعتبارا  

 أعدته األمانة العامة؛التي الجانب والثانوية: منظور القانون الدولي" 

دثون تقدير المالحظات التمهيدية لألمين العام واآلراء التي أعرب الرئيس والمتحبكل  ومنوها  

لنصف يوم حول استمر والبيانات المقدمة من الدول األعضاء خالل اجتماع خاص عنها 

"تطبيق التشريعات الوطنية خارج نطاقها: العقوبات المفروضة ضد األطراف الثالثة" الذي 

، 3112 سبتمبر 11في  ة الهند والمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقيةمحكو عقدته

 ي، الهند؛في نيودله

، RES/36/6 of 7 May 1997 ،RES/37/5 of 18 April1998وهي قراراتها ب ومستشهدا  

RES/38/6 of 23 April1999 ،RES/39/5/ of 23 February 2000، RES/40/5 of 24 

June 2001 ،RES/41/6 of 19 July 2002 ،RES/42/6/ of 20 June 2003 ،

RES/43/6 of 25 June 2004 ،RES/44/6 of 1 July 2005 ،RES/45/S 6 of 8 April 

2006 ،RES/46/S 7 of 6 July 2007 ،RES/47/S 6 of 4 July 2008 ،RES/48/S 6 

of 20 August 2009 ،RES/49/S 6 of 8 August 2010 ،RES/50/S 6 of 1 July 

 حول الموضوع؛ RES/51/S 6 of 22 June 2012، و2011

 أعاله واآلثار المرتبة عليه. بأهمية الموضوع المذكور اعترافا  و

 بكونهافرض عقوبات أحادية الجانب على األطراف الثالثة  عن القلق العميق حيال معبرا  و

مع المبادئ العامة للقانون الدولي، وخاصة حصانة  ومتعارضا  لميثاق األمم المتحدة  ا  انتهاك



الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة في السيادة، وحق التنمية، وحرية التجارة 

 ؛والتسوية السلمية للمنازعات

ضد الدول األعضاء في المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية  العقوباتفرض ب إدانةو

هورية العربية السورية وجمهورية إيران اإلسالمية من قبل حكومة الواليات األفريقية، الجم

 المتحدة األمريكية؛

فيها ، خاصة في الحاالت التي تخضع أيضا   تبني اإلجراءات التقييدية ضد الدولب إدانةو

 حصانة الدولة وممتلكاتها؛والذي ينتهك لقيود لاألعضاء الوظيفية، مثل البنوك المركزية، 

تطبيق التشريعات الوطنية خارج نطاقها في العالم المترابط المتزايد يؤخر تقدم  بأن كا  وادرا

وبات ويعرقل إقامة نظام منصف، ومتعدد أطراف وقائم على قالدولة المفروضة عليها الع

 ؛القواعد دون التمييز

 ةمن جديد على أهمية االلتزام بقواعد القانون الدولي في العالقات الدولي ومؤكدا  

  -تم التوصل إلى ما يلي:

مبادئ األمانة لجلب منشور المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية األفريقية ب اإلشادة .1

 "العقوبات األحادية الجانب والثانوية: منظور القانون الدولي".

األمانة الستمرار دراسة اآلثار القانونية المتعلقة بتطبيق التشريعات الوطنية  توجيه .3

قها: العقوبات المفروضة ضد األطراف الثالثة واالوامر التنفيذية تفرض خارج نطا

 العقوبات ضد الدول المستهدفة.

ل العقوبات األحادية الجانب على التجارة لمزيد من البحث حو أيضا   األمانة توجيه .2

العالمية وأثرها على الدول األعضاء في المنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية 

 األفريقية.

الدول األعضاء على توفير المعلومات ذات الصلة والمواد إلى األمانة المتعلقة  حث .4

 بالتشريعات الوطنية والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، و

 .52تقديم هذه المادة في األجندة المؤقتة للدورة السنوية الـ تقرر .5


