
*A/67/118  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
August 2012 
Arabic 
Original: Arabic/Chinese/English/ 
 French/Russian/Spanish 

 

 

231012    300712    12-39640 (A) 

*1239640* 

  الدورة السابعة والستون
  ** من جدول األعمال املؤقت٤١البند 

ضــــرورة إهنـــــاء احلــــصار االقتـــــصادي   
والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات 

        املتحدة األمريكية على كوبا
قتـــصادي والتجـــاري واملـــايل الـــذي تفرضـــه  ضـــرورة إهنـــاء احلـــصار اال    

  الواليات املتحدة األمريكية على كوبا
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
ــام يف قرارهــا         ــني الع ــة العامــة إىل األم ــت اجلمعي ــون ٦٦/٦طلب ضــرورة إهنــاء  ” املعن

، “احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحـدة األمريكيـة علـى كوبـا              
أن يعــّد، بالتــشاور مــع األجهــزة والوكــاالت املختــصة يف منظومــة األمــم املتحــدة، تقريــرا عــن 
تنفيذ ذلك القرار يف ضوء مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحـدة والقـانون الـدويل، وأن يقدمـه          

  .إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني
ــر ردود احلكومــات وهيئــات م     ــورد هــذا التقري نظومــة األمــم املتحــدة علــى طلــب   وي

  .األمني العام موافاته مبعلومات عن املوضوع
  

 
  

  .٢٠١٢أكتوبر / األولتشرين ٢٣ يف أُعيد إصدارها ألسباب فنية   *  
  **   A/67/50.  
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  احملتويات
الصفحة  

٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الردود الواردة من احلكومات  -ثانيا   

١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلزائر    
١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنغوال    
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنتيغوا وبربودا    
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األرجنتني    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أرمينيا    
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أستراليا    
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ربيجانآذ    
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جزر البهاما    
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنغالديش     
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بربادوس    
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيالروس    
٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بليز    
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنن     
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) املتعددة القوميات- دولة (بوليفيا     
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  واهلرسكةالبوسن    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوتسوانا    
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الربازيل    
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوركينا فاسو    
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوروندي    
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٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كمبوديا    
٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريونالكام    
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرأس األخضر    
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجهورية أفريقيا الوسطى    
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيلي    
٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصني    
٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كولومبيا    
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جزر القمر    
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكونغو    
٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوستاريكا    
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوت ديفوار    
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كرواتيا    
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوبا     
٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدميقراطية الشعبية مجهورية كوريا    
٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لدميقراطيةا مجهورية الكونغو    
٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جيبويت     
٧٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ادومينيك    
٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلمهورية الدومينيكية    
٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كوادورإ    
٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصر    
٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلفادور    
٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غينيا االستوائية    
٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إريتريا    
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٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إثيوبيا    
٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتاد األورويب    
٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فيجي    
٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غابون    
٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غامبيا    
٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جورجيا    
٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اغان    
٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غرينادا    
٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غواتيماال    
٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غينيا    
٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  بيساو- غينيا     
٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غيانـا    
٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاييت    
٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكرسي الرسويل    
٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هندوراس    
٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اهلند    
٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إندونيسيا    
٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) اإلسالمية-مجهورية (إيران     
٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جامايكا    
٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليابان    
٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كازاخستان    
٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كينيا    
٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سكرييبا    
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٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الكويت    
٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قريغيزستان    
٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لبنان    
٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليسوتو    
٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليربيا    
٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليختنشتاين    
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدغشقر    
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالوي     
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماليزيا    
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملديف    
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مايل    
٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موريتانيا     
٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موريشيوس    
٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملكسيكا    
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منغوليا    
٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلبل األسود    
٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املغرب    
٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موزامبيق    
١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميامنار    
١٠٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناميبيا    
١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناورو    
١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيبال    
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١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيوزيلندا    
١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيكاراغوا    
١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النيجر    
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيجرييا    
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النرويج    
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمان     
١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باكستان    
١٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بنما    
١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بابوا غينيا اجلديدة    
١٠٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باراغواي    
١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بريو    
١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفلبني    
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قطر    
١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتاد الروسي    
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رواندا    
١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سانت كيتس ونيفيس     
١١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سانت لوسيا    
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سانت فنسنت وجزر غرينادين    
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساموا    
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سان مارينو    
١١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نسييب سان تومي وبر    
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السنغال    
١١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صربيا    
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١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيشيل    
١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سرياليون    
١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنغافورة    
١١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جزر سليمان    
١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصومال    
١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنوب أفريقيا    
١٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنوب أفريقيا    
١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سري النكا    
١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السودان    
١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سورينام    
١٢٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوازيلند     
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السوريةاجلمهورية العربية     
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طاجيكستان    
١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تايلند    
١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    
١٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ليشيت- تيمور     
١٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توغو    
١٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونغا    
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترينيداد وتوباغو    
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تونس     
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تركيا    
١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تركمانستان    
١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توفالو    
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١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوغندا    
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوكرانيا    
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلمارات العربية املتحدة    
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجهورية تنـزانيا املتحدة    
١٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوروغواي    
١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فانواتو    
١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال     
١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فييت نام    
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليمن     
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زامبيا    
١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زمبابوي    

١٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ووكاالهتاحدة منظومة األمم املتأجهزةالردود الواردة من   -  ثالثا  
١٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
١٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوكالة الدولية للطاقة الذرية    
١٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة الطريان املدين الدويل    
١٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصندوق الدويل للتنمية الزراعية    
١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مل الدوليةمنظمة الع    
١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظمة البحرية الدولية    
١٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االحتاد الدويل لالتصاالت    
١٥٥. . . . مكتب املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة املعين باألنشطة التنفيذية ألغراض التنمية، كوبا    
١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة األمم املتحدة للطفولة    
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١٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    
١٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة    
١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األمم املتحدة للبيئة    
١٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية    
١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصنا    
١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    
١٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صندوق األمم املتحدة للسكان    
١٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحتاد الربيدي العامليا    
١٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برنامج األغذية العاملي    
١٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية    
١٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظمة العاملية للملكية الفكرية    
١٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    
١٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منظمة التجارة العاملية    
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  مقدمة  -أوال   
ــا       - ١ ــام، يف قراره ــة إىل األمــني الع ــة العام ــت اجلمعي ــون ٦٦/٦طلب ــاء  ” املعن ضــرورة إهن

، “احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى كوبـا               
يعــّد، بالتــشاور مــع األجهــزة والوكــاالت املختــصة يف منظومــة األمــم املتحــدة، تقريــرا عــن  أن 

تنفيذ هذا القرار يف ضوء مقاصد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل، وأن يقدمـه           
  .إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني

أبريـل  / نيـسان  ٢ة شـفوية مؤرخـة      وعمال بذلك الطلب، دعـا األمـني العـام، يف مـذكر             - ٢
، احلكومات وأجهزة منظومة األمم املتحـدة ووكاالهتـا إىل موافاتـه بـأي معلومـات قـد                  ٢٠١٢

  .٢٠١٢مايو / أيار٣١وأُرسلت مذكرة شفوية أخرى يف . تود املسامهة هبا يف إعداد تقريره
االهتـا الـيت    ويورد هذا التقريـر ردود احلكومـات وأجهـزة منظومـة األمـم املتحـدة ووك                 - ٣

ــه / متــوز٩وردت حــىت  ــاريخ يف شــكل    . ٢٠١٢يولي ــواردة بعــد ذلــك الت ــردود ال وستــصدر ال
  .إضافات هلذا التقرير

    
  الردود الواردة من احلكومات  -ثانيا   

  اجلزائر    
  ]بالعربية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٣١[
 ذات الـصلة، املتعلقـة      إن اجلزائر، إذ تذكّر بقرارات اجلمعية العامة هليئة األمـم املتحـدة             

بضرورة إهناء احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة          
على كوبـا علـى مـدى نـصف قـرن، تعـرب مـرة أخـرى عـن قلقهـا العميـق إزاء اسـتمرار هـذا                            

ألمـم املتحـدة،    القرار االنفرادي، معتـربة إيـاه منافيـا ملبـادئ القـانون الـدويل الـواردة يف ميثـاق ا                   
كما أن هـذا    . سيما مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية            وال

احلــصار، الــذي يتجــاوز مــداه احلــدود اإلقليميــة ويتــسم بطــابع قــسري، يتعــارض مــع املبــادئ   
  .األساسية للنظام التجاري املتعدد األطراف

ــن عميــ         ــة أخــرى ع ــن جه ــر م ــرب اجلزائ ــا تع ــصادية   كم ــا إزاء األضــرار االقت ق قلقه
والتجارية واملالية اجلسيمة اليت ال يزال يتكبـدها الـشعب الكـويب بـسبب هـذا احلـصار، وآثـاره            

وتتفاقم هذه العواقب بفعل املؤثرات السلبية للوضـع       . السلبية على حياته وعلى ظروفه املعيشية     
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ة الدولية، اليت ستقوض بدورها اجلهود الـيت        العاملي احلايل الذي يتميز باألزمة االقتصادية واملالي      
  .تبذهلا كوبا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وتؤكد اجلزائر يف هذا الـصدد جمـددا متـسكها بـالقرارات املتخـذة يف خمتلـف مـؤمترات                     
رؤساء دول حركة عدم االحنياز واجتماعاهتا الوزارية، مبا يف ذلك االجتمـاع الـوزاري املنعقـد               

، حيث أعرب الـوزراء، هبـذه   ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ إىل   ٧يف الفترة من    ) مصر( شرم الشيخ    يف
املناســبة، عــن قلقهــم العميــق إزاء اتــساع طبيعــة هــذا احلــصار بتجــاوزه احلــدود اإلقليميــة،          
ورفــضهم للتــدابري الــيت اختــذهتا حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أجــل تعزيــز احلظــر    

  .املفروض على كوبا
 والـصني، تـذكّر بقـرار       ٧٧وعالوة على ذلك، فإن اجلزائر، بصفتها رئيسا جملموعة الـ            

 بالدوحــة ٢٠٠٥يونيــه /، املنعقــدة يف حزيــران) والــصني٧٧جمموعــة الـــ (قمــة اجلنــوب الثانيــة 
، الـرافض للقـوانني والقواعـد العـابرة للحـدود اإلقليميـة وكـذلك مجيـع أشـكال التـدابري                     )قطر(

ــصادية ا ــة،       االقت ــدان النامي ــات مــن جانــب واحــد ضــد البل ــا يف ذلــك فــرض عقوب لقــسرية، مب
وضرورة إهناء احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليـات املتحـدة األمريكيـة              

  .على كوبا
وإن اجلزائر، شـأهنا شـأن معظـم الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، سـتظل تـدعو إىل                  

  .على دولة عضو يف هيئة األمم املتحدةرفع هذا احلصار املفروض 
    

  أنغوال    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٦[
تكرر مجهوريـة أنغـوال تأكيـد التزامهـا بالـدفاع عـن املبـادئ املكرسـة يف ميثـاق األمـم                        

املتحـــدة والقـــانون الـــدويل وصـــوهنا، وبالنـــهوض بعمليـــة صـــنع القـــرار علـــى أســـاس تعـــددي 
مث فهــي تــرفض قيــام أي دولــة مــن الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة باختــاذ   وتعزيزهــا، ومــن 

إجراءات انفرادية تنتهك بصورة جسيمة مبادئ السيادة والسالمة اإلقليميـة وعـدم التـدخل يف               
  .الشؤون الداخلية لكل دولة

ونظرا إىل أنه من غري املقبول يف عصر العوملـة أن تتعـرض أي دولـة لفـرض قيـود علـى                
ا يف ممارســة التجــارة وفقــا للقــانون ويف ســعيها إىل حتقيــق تنميتــها االقتــصادية، فــإن         حريتــه

مجهورية أنغوال تكرر التأكيد على ضرورة االمتثال التام لألهداف واملبادئ املكرسـة يف ميثـاق        
  .األمم املتحدة، وتعيد التأكيد على تساوي األمم يف السيادة، من بني مبادئ أخرى
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ــة   ــايل   وإذ تـــضع مجهوريـ ــاري واملـ ــر االقتـــصادي والتجـ ــا أن احلظـ ــوال يف اعتبارهـ  أنغـ
ــه          ــى إعمــال حقوق ــشعب الكــويب عل ــدرة ال ــى ق ــر ســليب عل ــه أث ــا كــان ل ــى كوب املفــروض عل
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بصورة فعلية، وأن ذلك التـدبري تـسبب أيـضا يف فـرض قيـود                  

لدول، فإهنا حتث اجملتمـع الـدويل مـرة أخـرى     على السياسات والعالقات الدبلوماسية فيما بني ا  
على إمعان التفكري يف هذه املسألة ومضاعفة اجلهود املبذولـة حلمـل الطـرفني علـى الـدخول يف                   

  .حوار بّناء هبدف التوصل إىل رفع احلظر بصورة هنائية يف أقرب وقت ممكن
ضامني ويف هـــذا الـــصدد، تعيـــد مجهوريـــة أنغـــوال تأكيـــد تأييـــدها غـــري املـــشروط ملـــ    
  .٦٦/٦ القرار

    
  أنتيغوا وبربودا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[

مــا فتئــت مجهوريــة أنتيغــوا وبربــودا تلتــزم التزامــا تامــا مبقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة      
ومبادئه، وال سيما مبادئ تساوي الدول يف السيادة وعدم التـدخل جبميـع أشـكاله يف شـؤوهنا                  

  .ة التجارة واملالحة الدوليتنيالداخلية وحري
وتعرب حكومة أنتيغوا وبربودا عن قلقها من استمرار إنفاذ تـدابري احلظـر االقتـصادي                 

والتجاري واملايل املفروض على كوبا برغم تأييد األغلبية الساحقة مـن الـدول األعـضاء لقـرار                 
غم ممـا تـنص عليـه سـائر         ، وقراراهتا الـسابقة املناهـضة للحظـر، وعلـى الـر           ٦٦/٦اجلمعية العامة   

  .املعاهدات الدولية ذات الصلة
ــوا وب       ــة أنتيغـ ــل حكومـ ــك، تواصـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــالفقرة   وعـ ــال بـ ــودا، عمـ ــن ٢ربـ  مـ
، االمتناع عن سن وتطبيق قوانني وتدابري من النوع املشار إليـه يف ديباجـة القـرار        ٦٦/٦ القرار

ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون  املــذكور أعــاله، وذلــك عمــال بالتزاماهتــا املنــصوص عليهــا يف   
  .الدويل، اليت تعيد تأكيد حرية التجارة واملالحة يف مجلة أمور أخرى
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  األرجنتني    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٨[
 والقـرارات  ٦٦/٦لقد التزمت حكومة مجهورية األرجنتني التزاما تاما بأحكام القـرار            

لعامــة بــشأن احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل املفــروض  الــسابقة الــصادرة عــن اجلمعيــة ا
  .كوبا على

 اإلطـار التـشريعي     ١٩٩٧سـبتمرب   / أيلول ٥ الصادر يف    ٨٧١-٢٤وحيدد القانون رقم      
ومبوجـب هـذا القـانون، ال تطبـق         . املتعلق بنطاق تنفيـذ القـوانني األجنبيـة يف األراضـي الوطنيـة            

باشرة أو غري مباشرة، إىل تقييـد أو إعاقـة املمارسـة احلـرة     القوانني األجنبية اليت هتدف، بصفة م     
للتجارة وتنقّـل رؤوس األمـوال أو الـسلع أو األشـخاص، مبـا ال يـضر ببلـد مـا أو جمموعـة مـن                          

  .البلدان، وال ينشأ عنه أي أثر قانوين يف األراضي الوطنية
هتـدف إىل إحـداث      من القانون املذكور على أن القوانني األجنبية الـيت           ١وتنص املادة     

آثار قانونية خارج احلدود اإلقليمية للدولة الـيت تـصدرها، عـن طريـق فـرض حـصار اقتـصادي          
أو احلد من االستثمارات يف بلد معني، بغرض إحداث تغيري يف نظام البلـد أو املـساس حبقـه يف                    

  .قانونيةتقرير املصري، هي قوانني غري قابلة للتطبيق على اإلطالق وال تنشأ عنها أي آثار 
 وصـيغه الـسابقة،     ٦٦/٦وقد عربت األرجنتني، بتصويتها لصاحل قـرار اجلمعيـة العامـة              

عن موقفها التقليدي املؤيد إللغاء هذا النوع من التدابري االنفرادية، وعن التزامها مبيثـاق األمـم                
  .املتحدة وبالقانون الدويل والعمل يف إطار تعددية األطراف

إلشارة إىل أن األرجنتني ضـمت صـوهتا إىل أصـوات اجملموعـة      ويف هذا الصدد، جتدر ا      
 بلـدا الـيت صـوتت بـصورة فرديـة تأييـدا للقـرار املـذكور، عـن طريـق الـسوق                       ١٨٦املؤلفة مـن    

 والـصني، وأدلـت ببيـان باسـم هـذه           ٧٧املشتركة لبلدان املخـروط اجلنـويب وأيـضا جمموعـة الــ             
ومبناسـبة اختـاذ القـرار املـذكور        . يـسة للمجموعـة   اجملموعة لتأييد اعتماد نص القرار، بصفتها رئ      

، قدم الوفد األرجنتـيين، بـصفته الوطنيـة، تعلـيال لتـصويته             ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥يف  
  :على النحو التايل

لقد عربت األرجنتني بتـصويتها لـصاحل هـذا القـرار الـصادر عـن اجلمعيـة العامـة عـن                ”  
نــوع مــن التــدابري االنفراديــة، وعــن التزامنــا مبيثــاق األمــم موقفنــا التقليــدي املؤيــد إللغــاء هــذا ال

  .املتحدة وبالقانون الدويل والعمل يف إطار تعددية األطراف
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وســتنفذ حكومــة مجهوريــة األرجنــتني أحكــام هــذا القــرار تنفيــذا كــامال، علــى غــرار     
ا يتعلــق  والقــرارات الــسابقة الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة فيمــ ٦٥/٦تنفيــذها ألحكــام القــرار 

  .باحلصار االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا
 اإلطـــار ١٩٩٧ســـبتمرب / أيلـــول٥ الـــصادر يف ٨٧١-٢٤وقـــد حـــدد القـــانون رقـــم   

 مـن   ١وتـنص املـادة     . التشريعي املتعلق بنطـاق تنفيـذ القـوانني األجنبيـة علـى األراضـي الوطنيـة               
 هتدف إىل إحـداث آثـار قانونيـة خـارج احلـدود             القانون املذكور على أن القوانني األجنبية اليت      

اإلقليمية للدولة اليت تصدرها، عن طريق فرض حصار اقتصادي أو احلـد مـن االسـتثمارات يف                 
بلد معّين، بغرض إحداث تغيري يف نظام البلد أو املـس حبقـه يف تقريـر املـصري، هـي قـوانني غـري         

  .قانونيةقابلة للتطبيق على اإلطالق وال تنشأ عنها أي آثار 
فاحلظر املفـروض علـى كوبـا يتعـارض مـع القواعـد الناظمـة للقـانون الـدويل واملبـادئ                       

الواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة، ومـع ذلـك، فـربغم مطالبـة جـلّ اجملتمـع الـدويل مـرارا بإهنـاء                          
احلظر، وال سيما يف رحاب هـذه اجلمعيـة العامـة، فـإن احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل                     

  .روب على كوبا ما زال مستمرااملض
كذلك إن هذا احلظر، الذي يتناىف مـع مبـدأ العدالـة وحقـوق اإلنـسان، يـشكل عقابـا               

مجاعيا، ويتسبب يف حرمان السكان ومعانـاهتم، ويقّيـد تنميـة البلـد ويعرقلـها، ويلحـق أضـرارا                  
  .فادحة باقتصاد كوبا

ة للحصار رفـضا يكـاد يكـون        وعليه، فإن األرجنتني تضم صوهتا إىل األصوات الرافض         
ــدها الثابــت ملطالــب        ــدابري وتأيي ــارض لتلــك الت ــا املع باإلمجــاع، وتكــرر اإلعــراب عــن موقفه

  .بإهنائه كوبا
وهكــذا، فــإن األرجنــتني تــضم صــوهتا إىل األصــوات الرافــضة للحــصار رفــضا يكــاد       

يـدها الثابـت   يكون باإلمجاع، وتكرر اإلعراب عن موقفها املعارض لتلـك التـدابري وكـذلك تأي      
وفيما يلي بعض املواقف اليت تصب يف هذا املنحى، واليت اختـذهتا خمتلـف              . ملطالب كوبا بإهنائه  

املنتديات املتعددة األطراف اليت تـشارك فيهـا األرجنـتني، وذلـك يف الفتـرة الـيت أعقبـت تقـدمي                      
  :التقرير السابق

  
  األمريكي احلادي والعشرون ‐ مؤمتر القمة اإليبريي     

 األمريكـي احلـادي والعـشرين، املعقـود يف        –ق املشاركون يف مؤمتر القمة اإليبريي       واف  
ــرة مــن   ــاراغواي يف الفت ــشرين األول٢٩ إىل ٢٦ب ــوبر / ت ــى ٢٠١١أكت ــبالغ اخلــاص  ”، عل ال
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بشأن ضرورة وضع حد للحصار االقتصادي واملـايل الـذي تفرضـه حكومـة الواليـات املتحـدة             
  : ، وفيما يلي نصه“ بورتون-ك قانون هيلمز األمريكية على كوبا، مبا يف ذل

 األمريكيـة، اجملـتمعني يف      -إننا حنن رؤساء دول وحكومات البلـدان اإليبرييـة              
ــبريي     ــاد مــؤمتر القمــة اإلي ــاراغواي، مبناســبة انعق ــسيون، ب  األمريكــي احلــادي  -أسون

  :والعشرين
ــيت و          ــر الـ ــد النظـ ــوع قيـ ــارات إىل املوضـ ــا اإلشـ ــضع يف اعتبارنـ ردت يف إذ نـ

اإلعالنات الصادرة عن مؤمترات القمة الـسابقة لرؤسـاء الـدول واحلكومـات اإليبرييـة               
ــا ألمهيــة إعــادة تأكيــد واســتكمال مــضمون البيانــات الــيت     -  األمريكيــة، وإدراكــا من

اعتمـــدهتا مـــؤمترات القمـــة يف ســـاالمانكا ومونتيفيـــديو وســـانتياغو وســـان ســـلفادور  
 حتمل العنوان نفسه، عند الشروع يف معاجلة موضـوع          وإستوريل ومار ديل بالتا، اليت    

ــة ’’ ــة والتنمي ــه مــؤمتر القمــة اإليــبريي   ‘‘ حتــّول الدول  األمريكــي احلــادي -الــذي تناول
  والعشرون،

نؤكد مرة أخـرى أنـه، يف إطـار الـدفاع عـن التبـادل احلـر واملمارسـة الـشفافة                 
ة تـضر مبـصلحة الـشعوب ومتنعهـا        للتجارة الدولية، ال ُيقبل تطبيق تدابري قسرية انفرادي       

من جين مثـار التعـاون الـدويل واالسـتفادة التامـة منـها يف مجيـع اجملـاالت، مبـا يف ذلـك                        
  وظائف الدولة وتنميتها، وتعرقل عمليات التكامل؛

نكرر اإلعراب عن رفضنا القاطع لتطبيق قوانني وتدابري تتعـارض مـع القـانون             
، وحنــث حكومــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة  بورتــون-الــدويل، مثــل قــانون هيلمــز 

  على وضع حد لتنفيذ هذا القانون؛
نطلب من حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة أن متتثـل ألحكـام القـرارات                     

العشرين املتتالية اليت اختذهتا اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة وتنـهي احلـصار االقتـصادي            
  .باوالتجاري واملايل الذي تفرضه على كو

  
  مؤمتر قمة مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

أصــدر مــؤمتر قمــة مجاعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، املعقــود يف     
الـــبالغ ”، ٢٠١١ديـــسمرب / كـــانون األول٣كاراكـــاس، مجهوريـــة فرتويـــال البوليفاريـــة، يف  

دي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه الواليــات   اخلــاص بــشأن ضــرورة إهنــاء احلــصار االقتــصا  
  :، وفيما يلي نصه“املتحدة على كوبا
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إن رؤساء دول وحكومات بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب،              - ١  
ــة، يف    ــة فرتويــال البوليفاري ــسمرب / كــانون األول٣اجملــتمعني يف كاراكــاس، مجهوري دي

مريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب،  ، يف إطــار مــؤمتر قمــة مجاعــة دول أ ٢٠١١
يرفضون بأقوى العبـارات التـدابري االقتـصادية القـسرية واالنفراديـة الـيت ُتتخـذ لـدوافع                  
سياسية ضد بلدان ذات سيادة، والـيت تلحـق الـضرر برفـاه شـعوهبا وهتـدف إىل منعهـا                    

ة مــــن ممارســــة حقهــــا مبحــــض إرادهتــــا يف تقريــــر أنظمتــــها الــــسياسية واالقتــــصادي  
  .واالجتماعية

ويكررون رفضهم بأقوى العبارات تطبيق قوانني وتدابري تتعارض مع القـانون             - ٢  
 بورتــون، مبــا يف ذلــك آثــاره الــيت تتجــاوز احلــدود -الــدويل، مــن قبيــل قــانون هيلمــز 

اإلقليمية، وحيثون حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى وضـع حـد لتطبيـق هـذا                   
  .القانون

ــالبو  - ٣   ــاال      ويط ــوم، امتث ــأن تق ــة ب ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي ــن مث حكوم ن م
ــداءات        ــم املتحــدة واســتجابة للن ــة لألم ــة العام ــيت اختــذهتا اجلمعي ــة ال ــرارات املتعاقب للق
املتكــررة الــيت وجهتــها بلــدان أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، بوضــع حــد   

ه علــى كوبــا، والــذي يتنــاىف مــع للحــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــ
القــانون الــدويل ويلحــق أضــرارا فادحــة ال مــربر هلــا برفــاه الــشعب الكــويب وينــال مــن 

  .السالم والتعايش بني البلدان األمريكية
  

ــة          ــابع للمنظومــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني االجتمــاع العــادي جمللــس أمريكــا الالتينيــة الت
  ومنطقة البحر الكارييب

 االجتمــاع العــادي الــسابع والثالثــون جمللــس أمريكــا الالتينيــة التــابع للمنظومــة  اعتمــد  
ــرة مــن       ــة البحــر الكــارييب، املعقــود يف كاراكــاس يف الفت ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني االقت

ــوبر / تــشرين األول٢١إىل  ١٩ ــايل ٢٠١١أكت إعــالن مــن أجــل إهنــاء احلــصار   : ، اإلعــالن الت
  :ايل الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبااالقتصادي والتجاري وامل

إن جملـــس أمريكـــا الالتينيـــة التـــابع للمنظومـــة االقتـــصادية ألمريكـــا الالتينيـــة      
ــة، يف كاراكــاس، يف      ــه الوزاري ومنطقــة البحــر الكــارييب، الــذي جيتمــع يف إطــار دورت

  ،٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٠
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  :إذ يشري إىل ما يلي      
وكلتها الدول األعـضاء يف املنظومـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة             الوالية اليت أ    -  

مـن  ) ٣٧٧، القـرار رقـم      ٤املـادة   (ومنطقة البحر الكارييب إىل األمانـة الدائمـة         
ــانون هيلمــز       ــق ق ــر ســنوي عــن تطبي ــون واجلــزاءات  -أجــل تقــدمي تقري  بورت
  االقتصادية اليت تفرضها الواليات املتحدة على كوبا؛

ار اآلثار السلبية النامجـة عـن هـذه اجلـزاءات الـيت تفرضـها الواليـات                عدم اقتص   -  
املتحدة على التأثري يف إحدى الـدول األعـضاء يف املنظومـة االقتـصادية، حيـث         
إهنا تفرض أيضا عددا من القواعد واألنظمـة علـى اجملتمـع الـدويل بـشأن سـبل                  

  تطوير عالقاته االقتصادية مع كوبا؛
فـرض تـدابري اقتـصادية ذات       ” املعنـون    ١١٢لالتينيـة رقـم     قرار جملس أمريكـا ا      -  

 اللــذان يرفــضان تطبيــق تــدابري ٣٦٠ و ٣٥٦، والقــراران رقــم “طــابع قــسري
انفرادية تؤثر يف حرية تدفق التجارة الدوليـة وتنتـهك القـانون الـدويل وأبـسط                

  مبادئ التعايش اإلقليمي؛
ــم    -   ــرارات رقــــــ ، ٤٣٨  و،٤٣٢، و ٤٢١، و ٤٠١، و ٣٩٠، و ٣٧٧القــــــ

ــا    ٤٨٢، و ٤٧٧، و ٤٦٣، و ٤٥٣، و ٤٤٤ و ــس أمريك ــن جمل ــصادرة ع  ال
ــذي        ــايل ال ــصادي والتجــاري وامل ــاء احلــصار االقت ــشأن ضــرورة إهن ــة ب الالتيني

  تفرضه حكومة الواليات املتحدة األمريكية على كوبا؛
ــى        -   ــايل املفــروض عل ــصادي والتجــاري وامل ــشأن إهنــاء احلــصار االقت اإلعــالن ب

ذي اعتمدته بتوافق اآلراء الـدول األعـضاء يف املنظومـة االقتـصادية يف        كوبا، ال 
ــثالثني جمللــس أمريكــا      ــسادس وال ــثالثني وال ــاديني اخلــامس وال االجتمــاعني الع

ــة  ــاس، (الالتينيــ ــشرين األول٢٩كاراكــ ــوبر / تــ ــشرين ٢٨ و ٢٠٠٩أكتــ  تــ
  ؛) على التوايل٢٠١٠أكتوبر /األول

اجلمعيـة العامـة ملنظمـة األمـم املتحـدة علـى            القرارات ذات الصلة الصادرة عن        -  
 املاضــية، الــيت تــدعو إىل وضــع حــد للحــصار االقتــصادي ١٩مــدى الــسنوات 

  والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا؛
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  :وإذ يضع يف اعتباره ما يلي      
 يف الـسيادة    ضرورة إعادة التأكيد على مجلـة مبـادئ مـن بينـها تـساوي الـدول                 -  

وعــدم التــدخل يف شــؤوهنا الداخليــة وحريــة التجــارة واملالحــة، الــيت تكرســها  
  العديد من الصكوك القانونية الدولية؛

أنه برغم توقعات اجملتمع الـدويل، مل يقتـرن وصـول إدارة أمريكيـة جديـدة إىل               -  
دي السلطة بالقضاء على جمموعة القواعد والقوانني اليت تنظم احلـصار االقتـصا       

  والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا؛
ــدة يف       -   ــات املتحــــ ــة للواليــــ ــة احلاليــــ ــه احلكومــــ ــذي اختذتــــ ــرار الــــ أن القــــ

، القاضــي بتمديــد فتــرة تطبيــق قــانون التجــارة مــع ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ١٣
 املتعلقـة   العدو على كوبا الذي ُيـستند إليـه يف تطبيـق سـائر القـوانني واألنظمـة                

، يثبـت أن اإلطـار التـشريعي    ١٩٦٢باجلزاءات املفروضة على كوبـا منـذ عـام         
  الذي يدعم هذه السياسة ما زال ساريا بأكمله؛

أن التحليــل الــوارد يف وثيقــة األمانــة الدائمــة للمنظومــة االقتــصادية املعنونــة          -  
 ٢٠١٠ بورتــون خــالل عــامي    -تقريــر عــن متابعــة تنفيــذ قــانون هيلمــز      ”
ــار احلـــصار علـــى خمتلـــف القطاعـــات    “ ٢٠١١ و ــفا مفـــصال آلثـ ــدم وصـ يقـ

االقتصادية يف مجهورية كوبا، وكذلك لتجاوز بعـض التـدابري والترتيبـات الـيت              
  اختذهتا الواليات املتحدة يف هذا الصدد احلدود اإلقليمية؛

  
  :يعلن ما يلي      

ــا      - ١   ــذي تفرضــه الوالي ــايل ال ــصادي والتجــاري وامل ت املتحــدة إن احلــصار االقت
األمريكية على كوبا ينتهك القانون الدويل ويتعارض مع مقاصد ميثاق األمم املتحـدة             

  ومبادئه ومع قواعد النظام الدويل للتجارة وحرية املالحة؛
يدين بشدة تطبيق أي قانون أو تدبري يتعارض مـع القـانون الـدويل، مـن قبيـل                   - ٢  

حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة         بورتون، ويف هذا الصدد، حيث       -قانون هيلمز   
  على وقف تنفيذه؛

يتعني أن تواصل األمانة الدائمة دراسة هـذه املـسألة الـيت تتـسم بأمهيـة خاصـة                    - ٣  
، وأن تبقــي جملــس أمريكــا  ٤٨٢يف العالقــات اخلارجيــة للمنطقــة، وفقــا للقــرار رقــم   

اذ القـرار الـالزم يف      الالتينية على علم مبا يستجد من تطورات يف هـذا الـشأن بغيـة اختـ               
  ؛٢٠١٢اجتماعه العادي الثامن والثالثني املقرر عقده يف عام 
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يطلب من حكومة الواليات املتحدة أن متتثـل لألحكـام الـواردة يف القـرارات                 - ٤  
املتتالية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وأن تقـوم، يف هـذا الـصدد، بوضـع               

  .“ري واملايل الذي تفرضه على كوباحد للحصار االقتصادي والتجا
    

  أرمينيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[
 سـنة تقريبـا مـن احلـصار الـذي فرضـته عليهـا               ٢٠ما فتئـت أرمينيـا، الـيت عانـت طيلـة              

أذربيجان وتركيا، تعارض تطبيق أي حظر أو حصار اقتـصادي وجتـاري وغريمهـا مـن أشـكال            
ا إىل ما يترتب عليها من آثار مـدمرة علـى التنميـة الـسياسية واالقتـصادية                 احلظر واحلصار، نظر  

  .واالجتماعية للدول املتضررة، وال سيما الدول غري الساحلية والدول النامية
وال تتضمن التشريعات األرمينية أي قوانني أو تدابري من النوع املـشار إليـه يف ديباجـة                   

  .٦٦/٦قرار اجلمعية العامة 
ــة      وإن مجه   ــة مــع مجهوري ــصادية وجتاري ــات دبلوماســية واقت ــرتبط بعالق ــا ت ــة أرميني وري

  .كوبا، وهي تتطلع إىل مواصلة تطويرها وتعزيزها
      

  أستراليا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١[
 الـصادر عـن اجلمعيـة       ٦٦/٦تؤكد حكومة أستراليا مـن جديـد موقفهـا املؤيـد للقـرار                
، قـرارات اجلمعيـة العامـة       ١٩٩٦ت حكومة أستراليا تؤيد باستمرار، منذ عام        وما برح . العامة

ــا    ــة إىل فــّك احلــصار التجــاري املفــروض علــى كوب مل تعتمــد أســتراليا أي تــشريعات  و. الداعي
ســتثمار مــن كوبــا أو يف اجتاههــا    تــدابري جتاريــة أو اقتــصادية تقيــد حركــة التجــارة أو اال      أو
  .تثبطها أو
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  أذربيجان    
  ]باإلنكليزية: األصل[ 
  ]٢٠١٢يوليه / متوز٥[

ــانون الــــدويل يف  تتقيــــد مجهوريــــة أذربيجــــان تقيــــدا شــــديدا مبعــــايري و    مبــــادئ القــ
  .اخلارجية سياستها
وترتبط مجهورية أذربيجان بعالقات دبلوماسية واقتصادية وجتارية وديـة مـع مجهوريـة               

ميكن أن حتظر العالقات االقتـصادية      ومل تصدر ومل تطبق أي قوانني أو تدابري ضد كوبا           . كوبا
. وترتبط اجلمهوريتان حاليا بثمانية اتفاقات تعـاون      . أو التجارية أو املالية بني أذربيجان وكوبا      

 جلنـة  ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول ١٨وسعيا إىل زيادة تطـوير العالقـات الثنائيـة، أُنـشئت يف       
بلغــت قيمــة ، ٢٠١١ ويف عــام .مــشتركة بــني حكــوميت مجهوريــة أذربيجــان ومجهوريــة كوبــا 

 دوالر مـن دوالرات     ٢٤٠ ٠٠٠ التجارية بني مجهوريـة أذربيجـان ومجهوريـة كوبـا            املبادالت
  .الواليات املتحدة

وستواصل مجهورية أذربيجان اختاذ التدابري املناسـبة لتعزيـز التعـاون وتطـوير العالقـات                 
  .الودية مع مجهورية كوبا

    
  جزر البهاما    

  ]كليزيةباإلن: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٩[

ــة مـــع        ــة عاديـ ــية وجتاريـ ــرتبط بعالقـــات دبلوماسـ ــهاما يـ ــزر البـ ــا زال كمنولـــث جـ مـ
  .كوبا مجهورية
وخالل الفترة املشمولة هبـذا التقريـر، مل تـصدر جـزر البـهاما ومل تطبـق أي قـوانني أو                        

يـة بـني جـزر البـهاما        تدابري ضد كوبا ميكـن أن حتظـر العالقـات االقتـصادية أو التجاريـة أو املال                
  .ومجهورية كوبا

ويف هذا السياق، تذكّر جزر البـهاما مبوقـف اهليئـات اإلقليميـة واألقاليميـة الـيت حتظـى               
ــة، وجمموعــة دول البحــر       ــدول األفريقي ــة، وجمموعــة ال بالعــضوية فيهــا، مثــل اجلماعــة الكاريبي

  .فالكارييب واحمليط اهلادئ، وحركة عدم االحنياز، وتؤكد ذلك املوق
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  بنغالديش    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧[
مل تصدر حكومة بنغالديش ومل تطبـق أي قـوانني أو تـدابري مـن النـوع املـشار إليـه يف                        

وقد أيدت بنغالديش باسـتمرار القـرار املـذكور وصـوتت لـصاحله             . ٦٦/٦قرار اجلمعية العامة    
  .يف اجلمعية العامة

    
  بربادوس    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٣١[

مل تصدر حكومـة بربـادوس أي قـوانني مـن شـأهنا أن تقّيـد بـأي شـكل مـن األشـكال                  
  .حرية العالقات التجارية واملالحية مع كوبا

وقد صوتت بربادوس باستمرار لصاحل القرار املتعلق بضرورة إهنـاء احلظـر االقتـصادي                
ات املتحـدة األمريكيـة علـى كوبـا، وذلـك منـذ عرضـه               والتجاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـ        

  .١٩٩١ألول مرة على اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة واألربعني عام 
    

  بيالروس    
  ]بالروسية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٢[
ــى عــدم جــواز اســتخدام التــدابري القــسرية             ــا فتئــت مجهوريــة بــيالروس تؤكــد عل م

ت االقتــصادية إهنــا هــي وســيلة ملمارســة الــضغط الــسياسي علــى االقتــصادية، وتــرى أن اجلــزاءا
  .دولة ذات سيادة

وتدين مجهورية بيالروس إدانة قاطعة تطبيق الواليات املتحدة جزاءات اقتصادية علـى              
وهــذا اإلجــراء غــري املــأذون بــه الــذي اختذتــه الواليــات  . كوبــا باعتبارهــا حــواجز غــري طبيعيــة 

قبول، ال سيما وأنه موجه مـن بلـد متقـدم النمـو ضـد بلـد نـام،            املتحدة ضد كوبا إجراء غري م     
األمر الـذي يتعـارض مـع قواعـد القـانون الـدويل واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، الـيت                      
ــة          ــدول النامي ــصادية لل ــة واالقت ــساعدة املالي ــوفري امل ــها بت ــو مبوجب ــة النم ــدول املتقدم التزمــت ال

  .والنهوض بتنميتها
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ممارســة الــضغوط تــأيت بنتــائج عكــسية، فــإن مجهوريــة بــيالروس تــدعو إىل ونظــرا ألن   
  .إجراء حوار قوامه اإلنصاف واالحترام املتبادل للمساعدة يف حل الرتاعات الناشئة

هذا وإن عدم استجابة األمم املتحدة استجابة كافية لإلجراءات التعـسفية الـيت اختـذهتا                 
د توسيع نطـاق تطبيـق اجلـزاءات االقتـصادية ليـشمل دوال        الواليات املتحدة باتت تتيح هلذا البل     

أخرى عن طريق حث عدد من البلدان الغربية علـى اسـتخدام هـذه املمارسـة املـضرة كوسـيلة                     
ــضاء       ــة قــ ــا بغيــ ــرى لنفوذهــ ــدول األخــ ــهجها الــ ــيت تنتــ ــستقلة الــ ــسياسات املــ ــضاع الــ إلخــ

  .السياسية مآرهبا
شأهنا يف ذلك شأن كوبـا، مـن اآلثـار          وقد عانت مجهورية بيالروس وما زالت تعاين،          

السلبية للجزاءات االقتصادية اليت تفرضها الواليـات املتحـدة واالحتـاد األورويب، حيـث هتـدف             
  .هذه اجلزاءات أساسا إىل النيل من حقوق مواطنني عاديني يف مجهورية بيالروس

املعنــون وإزاء هــذا العــسف الــسياسي، مــن األمهيــة مبكــان تعزيــز رصــد تنفيــذ القــرار      
، مبـا يف ذلـك مـن جانـب األمـم املتحـدة، وهـو        “حقوق اإلنسان والتدابري القسرية االنفرادية  ”

ــة العامــة وجملــس       ــه اجلمعي ــاز واختذت ــا باســم حركــة دول عــدم االحني ــه كوب القــرار الــذي قدمت
  .اإلنسان حقوق

 وبغية كفالة اختاذ إجـراءات فعالـة للتـصدي لفـرض فـرادى الـدول جـزاءات اقتـصادية                    
على دول أخـرى، تـرى مجهوريـة بـيالروس أنـه مـن األمهيـة مبكـان النظـر يف إنـشاء آليـة فعالـة                     

وبوجـه  . تابعة لألمم املتحدة تتوىل رصد اآلثار السلبية املترتبة علـى التـدابري القـسرية االنفراديـة     
خاص، ترى بيالروس أنه من املناسـب إقامـة إجـراء خـاص تـابع جمللـس حقـوق اإلنـسان معـين           

  .دابري القسرية االنفراديةبالت
    

  بليز    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[
تؤكــد بليــز مــن جديــد التزامهــا املطلــق باملقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم       

املتحدة، مبا يف ذلك على وجـه اخلـصوص املـساواة يف الـسيادة بـني الـدول، وعـدم التـدخل يف                      
التعرض هلا، وحرية التجارة واملالحة الدوليتني، وهي املقاصد واملبـادئ          شؤوهنا الداخلية وعدم    

  .اليت تشكل أيضا املبادئ األساسية اليت يستند إليها القانون الدويل



A/67/118  
 

12-39640 23 
 

وقد أيدت بليز باسـتمرار، حرصـا منـها علـى التقيـد الـدقيق بأحكـام امليثـاق والقـانون                
بـا وأوفـت متامـا مبقتـضياهتا، فامتنعـت عـن            الدويل، القرارات املتعلقة باحلظر املفروض علـى كو       

وإن اســتمرار . تطبيــق القــوانني والتــدابري الــيت تتجــاوز آثارهــا حــدود اإلقلــيم ورفــضت ذلــك   
السعي إىل عزل كوبا، جتاهال هلذا القرار الذي يعتمد سـنويا والـذي حيظـى بتأييـد كاسـح مـن                     

األطـراف ولـإلرادة الـسياسية      الدول األعضاء يف األمم املتحدة، هلو حتـد صـارخ ملـذهب تعـدد               
  .اليت أعربت عنها الغالبية العظمى من أعضاء اجملتمع الدويل

وما زالت بليز وكوبا ترتبطان بشراكة بّناءة ومفيدة للجـانبني، أمثـرت فوائـد ملموسـة                
وتزداد سياستنا املتبعة يف التعامـل مـع كوبـا ترّسـخا مـن خـالل التعـاون اإلقليمـي                    . لشعبينا معا 

  .ماعة الكاريبية وكوبابني اجل
    

  بنن    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧[
 وترى أن التدابري االنفراديـة املفروضـة علـى    ٦٦/٦تؤيد حكومة بنن تأييدا تاما القرار        

كوبا ينبغي أن ترفع دون شروط ليتسىن للـشعب الكـويب أن يزدهـر ويـشارك مـشاركة أفـضل                    
  .اون الدويليف تنمية بلده ويف جهود التع

ووفقا لروح هذا القرار، تقيم بـنن مـع كوبـا عالقـات وديـة متيـزت هـذه الـسنة جبملـة                   
أنشطة منها الزيارة اليت قام هبا رئيس اجلمعية الوطنية لبنن إىل كوبا برفقة وفـد مـن الربملـانيني،                   

  .واليت أتاحت تعزيز احلوار السياسي بني البلدين
    

  )لقوميات املتعددة ا-دولة (بوليفيا     
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٨[
  ٦٦/٦ من القرار ٢فيما يتعلق بالفقرة     

تعــرب حكومــة بوليفيــا عــن رفــضها بــأقوى العبــارات قيــام أي دولــة أو جمموعــة مــن     
الــدول بتطبيــق قــوانني ومعــايري وأحكــام وتــدابري انفراديــة هتــدف إىل فــرض حــصار اقتــصادي    

رفض اســتخدام التــدابري االنفراديــة القــسرية واحلمــالت التــشهريية      وجتــاري ومــايل، كمــا تــ   
  .والتضليلية ضد أي دولة
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وبناء على مبادئ تساوي الدول يف السيادة، وعدم التدخل جبميع أشـكاله يف شـؤوهنا                 
 ٦٦/٦الداخليــة، وحريــة التجــارة واملالحــة الــدوليتني، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف القــرار  

ة العامة، فإن دولة بوليفيا املتعددة القوميات تدين بأشد العبـارات سياسـات             الصادر عن اجلمعي  
احلصار واحلرب االقتـصادية الـيت تفرضـها حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى الـشعب              
الكــويب، والــيت مــا زالــت، بعــد مــرور قرابــة نــصف قــرن علــى ســرياهنا، تــؤثر تــأثريا مباشــرا يف  

  . فئات اجملتمع ضعفاالشعب الكويب، وخباصة أشد
وتــرى دولــة بوليفيــا أن احلــصار الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة علــى كوبــا ينتــهك      

ــة،      ــادئ وأهــداف وروح ميثــاق األمــم املتحــدة، وميثــاق منظمــة الــدول األمريكي مقاصــد ومب
وكذلك أسس القانون الدويل، وال يؤثر فحسب يف الشعب الكـويب بـل ويف شـعب الواليـات                  

  . ويف مجيع بلدان وشعوب العاملاملتحدة أيضا
وينال هـذا احلـصار مـن مبـدأ سـيادة الـدول بـصفة خاصـة، حيـث ينتـهك إقلـيم دولـة                           
فمــن وجهــة نظــر القــانون الــدويل العــام، يتعــارض تطبيــق حكومــة الواليــات املتحــدة   . أخــرى

الـدويل،  لقوانينها خارج حدود واليتها القـضائية اإلقليميـة مـع مجيـع املبـادئ الناظمـة للقـانون                   
وال ســيما مبــدأي الــسيادة وعــدم التــدخل يف القــرارات الداخليــة لدولــة أجنبيــة، وَيُحــول دون 

  .ممارسة الشعب الكويب لسيادته وحقه يف تقرير املصري ويف التنمية
ومــن ناحيــة أخــرى، تكــرر بوليفيــا تأكيــد املبــدأ األساســي الــذي أقــره أعــضاء منظمــة   

بـشدة القـوانني األجنبيـة الـيت تنتـهك بـصورة مباشـرة أو غـري                 التجارة العامليـة الـذين يعارضـون        
فالواليـات املتحـدة    . مباشرة مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للـدول وتنـال مـن سـيادهتا              

األمريكية، مبوقفها التعسفي الذي ال متتثل فيه لواجباهتا والتزاماهتا، إمنا تعـّرض للخطـر التـوازن                
مث إن ذلك ينسف ثقـة مجيـع        . اجبات كأساس للنظام القانوين القائم    واملساواة بني احلقوق والو   

  .الدول األعضاء يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية
فالتأييد الدويل الكاسح الذي لقيته كوبا على مدى العشرين سـنة املاضـية يف مواجهـة                  

ل الـشعب   السياسات اليت تفرضها حكومة الواليـات املتحـدة يثبـت تعـاظم التعـاطف مـع نـضا                 
الكويب يف صموده أمام هذه املمارسة اجلائرة، ويشيع بشكل واضح على الـصعيد الـدويل جـوا     
من االعتراف الصريح على النحو اجملسد يف ما تلقاه كوبا من تأييد يف القـرارات الـيت تتخـذها                   
اجلمعيــة العامــة، ويــشكل كــذلك دلــيال قاطعــا علــى رفــض جــل اجملتمــع الــدويل هــذه الــسياسة 

  .فرادية املنافية للقانون الدويلاالن
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وبنــاء عليــه، تعــرب دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات عــن تــضامنها القــوي مــع كوبــا      
وتأييدها الكامل هلا يف املعركة اليت ختوضها على الـصعيد الـدويل، وتعـرب مـن مث عـن تأييـدها        

لتـدابري االنفراديـة،    الـذي جيـسد رفـض اجملتمـع الـدويل ملثـل هـذه ا              ٦٦/٦لقرار اجلمعيـة العامـة      
وهـي تعـرب    . وتلتزم كذلك مبيثاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل والعمـل املتعـدد األطـراف                

أيضا عن متسكها مببدأ تساوي مجيع الدول يف الـسيادة أمـام القـانون، وتؤكـد أنـه جيـب وضـع         
  .غريهامبدأ االحترام غري املشروط فوق أي خالفات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو 

وقــد اعتمــدت دولــة بوليفيــا منوذجــا جديــدا مــن التعــاون والتكامــل بــني البلــدان علــى    
الصعيد االقتصادي، يقوم على أساس املبادئ الناظمـة للبـديل البوليفـاري لـشعوب األمـريكتني              

  .ومعاهدة التجارة بني الشعوب
ة والعدالـة خلدمـة     ويف هذا السياق، استرشد البلدان يف عالقاهتما الثنائية بـروح الوحـد             

مــصلحة الــشعبني، بغيــة زيــادة انــدماجهما يف االقتــصاد الــدويل وتعزيــز التعــاون والتجــارة بــني  
بوليفيـــا وكوبـــا، وحتقيقـــا هلـــذه الغايـــة، يظـــل الربوتوكـــول اإلضـــايف األول التفـــاق التكامـــل   

نطباقـه  ، ساريا ومنطبقا بالكامـل؛ ومـا ا       ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤، املوقع يف    ٤٧االقتصادي رقم   
بصفة دائمة سوى دليل يؤكد من جديد الرغبة يف تعميق التقـارب بـني احلكـومتني والـشعبني،        
ويــشمل ذلــك تــسهيل وصــوهلما إىل األســواق والتحريــر الكامــل للتجــارة يف إطــار مــا نــسميه   

  .التجارة العادلة ملا فيه مصلحة شعبينا
ود اليت تبـذهلا كوبـا للتعـاون        وتعرب دولة بوليفيا املتعددة القوميات عن تقديرها للجه         

فبـالرغم مـن األضـرار الفادحـة الـيت يتكبـدها اقتـصادها بـسبب احلـصار                  . مع الـشعب البـوليفي    
ينتـشر الفريـق الطـيب الكـويب        : املفروض عليها، يتجلى هـذا التعـاون بوضـوح يف األرقـام التاليـة             

، أي ١١٢صــل  مقاطعــة مــن أ٧٩ويــشمل نــشاطه . علــى نطــاق احملافظــات التــسع يف بوليفيــا 
، أي مـا ميثـل     ٣٣٧ بلديـة مـن أصـل        ١٥١وقدم الفريق خدمات يف     .  يف املائة  ٧٠,٥يعادل   ما

ــديات ٤٤,٨ ــن البلــ ــة مــ ــال    .  يف املائــ ــذا اجملــ ــا يف هــ ــكان بوليفيــ ــة ســ ــسبة تغطيــ وبلغــــت نــ
  . املائة يف ٢٢,٣

 ٥٢ ٣٦٨ ٢١١، مت على مدى ستة أعوام تقـدمي أكثـر مـن       ٢٠١٢مارس  /وحىت آذار   
 أشخاص؛ وإجراء عمليـات جراحيـة       ٥٤ ٦١٠ طيب جمانا؛ وإنقاذ حياة أكثر من        مليون فحص 

الـيت  “ العمليـة املعجـزة   ” شخصا، وذلـك باجملـان أيـضا يف إطـار            ٦٢٤ ٧٤١على العني لفائدة    
ــة شــىت       ــب اجتماعي ــن أصــول ومرات ــوليفيني م ــصر أو حــّسنته لب ــادت الب ــذا  . أع ــصر ه ومل يقت

  .  البوليفي، بل مشل كذلك سكان البلدان اجملاورةاملشروع املهم لطب العيون على الشعب
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ويتواصل التعاون يف جمـال تـدريب املـوارد البـشرية عـن طريـق برنـامج املـنح الدراسـية                       
الذي مت توسيعه على حنو مل يسبق له مثيل من حيث عدد املنح املقدمة للطلبـة البـوليفيني ذوي                   

ــة وامل     ــاطق الريفي ــاء املن ــن أبن ــوارد احملــدودة وم ــشعوب    امل ــن شــرحية الفالحــني أو ال نحــدرين م
األصــلية، بفــضل مــشاريع جديــدة اســُتهلّت يف اآلونــة األخــرية، جــاءت لتــضاف إىل التعــاون    
القائم من قبل، حبيث أصبح عدد املـستفيدين مـن املـنح الدراسـية مـن البـوليفيني يف كوبـا يبلـغ                       

 يف املائـة    ١٠تتـابع نـسبة      طالب من مناطق خمتلفة، معظمهم يدرس الطب بينما          ٥ ٨٠٠حاليا  
وقد عاد جزء من هؤالء الطلبة احلائزين على املـنح الدراسـية            . منهم الدراسة يف جماالت أخرى    

  .إىل بوليفيا حيث يتمون املرحلة النهائية من دراسات الطب، متهيدا الندماجهم يف بلدهم
ج  مــن الربنــام٢٠١٢مــارس / مــن األشــخاص حــىت آذار١٥٠ ٥٠٢وباملثــل، اســتفاد   

، الــذي يــشمل مجيــع املقاطعــات “نعــم مبقــدورنا”الــوطين ملــا بعــد مرحلــة حمــو األميــة املــسمى 
  . بلدية٣٣٦ يف بوليفيا و ١١٢ الـ

ويف هذا الـسياق، تكـرر بوليفيـا التأكيـد علـى أنـه علـى مـدى الـسنوات األخـرية منـذ                          
ؤسـاء واملنظمـات    انتخاب رئيس الواليات املتحدة باراك أوباما، تعالت أصوات العديد مـن الر           

واملؤسسات والشخصيات الدولية بصفة عامة، مناديـةً بوضـع حـد بـصورة هنائيـة هلـذه التـدابري          
وقد ضـّمت دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات       . التعسفية االنفرادية املوجهة ضد الشعب الكويب     

ــداء، علــى أمــل أن يــرجح صــوت احلكمــة       بقــوة صــوهتا إىل أصــواهتم وتــضامنت مــع هــذا الن
احترام حرية كوبا يف اختيار النموذج السياسي واالقتصادي األصـلح لـشعبها، دون التعـرض               و

للضغوط اخلارجية أو لطائلة سياسات أو قوانني ال تراعي النظام القانوين الـدويل بـل وتنـال يف                  
  .جوهرها من احلقوق األساسية لشعب بأكمله

 احملافـل الدوليـة الـيت هـي عـضو           وقد اختذت دولة بوليفيا املتعددة القوميـات يف خمتلـف           
وال أدلّ علـى    . فيها مواقف اعترضت فيها بصورة مطلقة على احلـصار الـذي تعـاين منـه كوبـا                

ذلك من مؤمتر القمة احلادي عشر لرؤساء البلدان األعـضاء يف البـديل البوليفـاري لألمـريكتني                 
العبـارات عـن إدانتـها      ، الـذي أعربـت فيـه بأشـد          ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٣املعقود يف فرتويال يف     

للحــصار الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة علــى كوبــا، وطالبــت بإهنــاء هــذه الــسياسات فــورا   
  .وبشكل انفرادي

ويف االجتمــاع الــوزاري حلركــة بلــدان عــدم االحنيــاز، املعقــود يف بــايل، يف الفتــرة مــن   
العامـة، أعربـت   ، وكذلك يف الدورة السادسة والستني للجمعية        ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧إىل   ٢٣

عن رفضها الشديد لتطبيق تدابري انفراديـة خمالفـة مليثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل، الـيت                     
تتخذها بعض البلدان ضد بلدان أخرى، مبا يف ذلـك احلـصار الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة                    
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ــا ألمريكيــة، ويف إطــار الــدورة التاســعة والــثالثني للجمعيــة العامــة ملنظمــة الــدول ا   . علــى كوب
، أعـاد رئـيس   ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٣ و ٢املعقودة يف سان بيدرو سـوال، هنـدوراس، يـومي           

دولة بوليفيا املتعـددة القوميـات، إيفـو مـوراليس أميـا، تأكيـد تـضامنه الثابـت مـع شـعب كوبـا                        
وحكومتها يف كفاحهما العادل، ودخل يف مفاوضات من أجل تفعيل إلغاء القـرار الـذي اختـذ        

 بإبعاد كوبا من منظومة البلدان األمريكية، مما شكل مؤشرا إجيابيا علـى اعتـزام         ١٩٦٢ يف عام 
ــة البحــر           ــة ومنطق ــا الالتيني ــع أمريك ــا م ــيري يف عالقاهت ــراء تغ ــة إج ــات املتحــدة األمريكي الوالي
الكارييب، ال سيما وأن مسؤولني كبارا يف اإلدارة األمريكيـة سـلّموا بـأن الـسياسة الـيت اتبعتـها          

  .دارة لعزل بعض بلدان املنطقة قد أسفرت عن نتائج عكسية ليس إالّاإل
ويف ضـوء كــل مــا تقــدم، تؤكــد دولــة بوليفيـا املتعــددة القوميــات مــن جديــد مواصــلة     

تأييدها إلعادة اعتماد القـرار الـداعي إىل ضـرورة إهنـاء احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل                    
مهة كــبرية يف تعزيــز ودعــم مطالبــة اجملتمــع  املفــروض علــى كوبــا، حيــث سيــساهم ذلــك مــسا  

الدويل الواليات املتحدة بالتحرك حنو اإللغاء النهائي هلذه السياسة اجملحفة وغري املشروعة الـيت              
ويف هذا الصدد، تؤكد دولة بوليفيا املتعددة القوميات بكل قـوة           . متارسها حبق الشعب الكويب   

تحدة على كوبـا، وذلـك بـصورة غـري مـشروطة            ضرورة فّك احلصار الذي تفرضه الواليات امل      
  .وانفرادية وفورية

  
   من القرار٣فيما يتعلق بالفقرة     

مل تقم حكومة دولة بوليفيا املتعددة القوميات باعتماد أي قـوانني وال تـدابري تتعـارض                 
، وتعرب عن استيائها مـن ضـلوع بعـض الـدول يف هـذه املمارسـة غـري                   ٦٦/٦مع روح القرار    

  .واملضرة وغري اإلنسانية، اليت تتناىف والقانون الدويلالقانونية 
   من القرار٤فيما يتعلق بالفقرة     

تلــتمس حكومــة دولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات مــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة أن   
 املشار إليها، إطالع الدول األعضاء وخمتلف اهليئات املعنيـة علـى األثـر              ٤يواصل، وفقا للفقرة    

 للـــسياسات واملمارســـات الـــيت تتبعهـــا حكومـــة الواليـــات املتحـــدة يف إطـــار احلـــصار الـــسليب
االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه على كوبا، وهـي بلـد ذو سـيادة، والـيت تـؤثر أيـضا                    

  .يف سيادة باقي الدول األعضاء يف منظومة األمم املتحدة
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   واهلرسكةالبوسن    
  ]ليزيةنكباإل: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /ر أيا٢٨[
  

وال تفــرض البوســنة . ٦٦/٦دأبــت البوســنة واهلرســك علــى التــصويت لــصاحل القــرار    
  .واهلرسك أو مؤسساهتا أي حظر اقتصادي أو جتاري أو مايل على كوبا

    
  بوتسوانا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٧[

    
ت أي قوانني وتدابري مـن      مل يسبق جلمهورية بوتسوانا قط أن سنت أو طبقت أو أنفذ            

وكمـا يتجلـى    . ، وال نية لديها يف القيـام بـذلك        ٦٦/٦النوع املشار إليه يف قرار اجلمعية العامة        
 اعتمـاد وتطبيـق   يف تصويت بوتسوانا علـى القـرار الـوارد ذكـره أعـاله، فهـي تعـارض مواصـلة               

دد، الرفــع الفــوري اإلقليميــة، وتؤيــد، يف هــذا الــص الواليــة هــذه التــدابري الــيت تتجــاوز حــدود  
  .للحظر االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا

    
  الربازيل    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[

  
تؤكد الربازيـل مـن جديـد معارضـتها الراسـخة للحظـر االقتـصادي والتجـاري واملـايل                     

واعتمـاد  دود الواليـة اإلقليميـة      املفروض على كوبا، ولتطبيق القوانني التجارية احمللية خارج حـ         
  .ممارسات جتارية متييزية

ــالقرارات     ــال بـــــــ ، ٥١/١٧، و ٥٠/١٠، و ٤٩/٩، و ٤٨/١٦، و ٤٧/١٩وعمـــــــ
، ٥٨/٧، و       ٥٧/١١، و       ٥٦/٩، و       ٥٥/٢٠، و       ٥٤/٢١، و       ٥٣/٤ ، و   ٥٢/١٠ و
ــصدر ٦٦/٦، و ٦٥/٦، و ٦٤/٦، و ٦٣/٧، و ٦١/١١ ، و٦٠/١٢، و ٥٩/١١ و ، مل تـــــ

حــدود الواليــة اإلقليميــة ق أي قــوانني أو أنظمــة أو تــدابري ذات آثــار تتجــاوز الربازيــل ومل تطبــ
األشــخاص    واملــصاحل املــشروعة للكيانــات أو  سيادة الــدول األخــرى املــس بــ مــن شــأنه   مبــا
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وال يعترف النظام القـانوين يف الربازيـل   . اخلاضعني لوالية تلك الدول، وحبرية التجارة واملالحة      
  .اوز آثارها احلدود اإلقليميةبصحة تطبيق تدابري تتج

 أن تعجـل باختـاذ      ٦٦/٦وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي للحكومـات الـيت ال متتثـل للقـرار                   
املزيــد مــن اخلطــوات إللغــاء املمارســات التجاريــة التمييزيــة وإهنــاء أشــكال احلظــر االقتــصادي   

  .والتجاري واملايل املعلن عنها بصفة انفرادية
 بالدبلوماســـية، وتـــسوية املنازعـــات بـــالطرق الـــسلمية،  واحلكومـــة الربازيليـــة ملتزمـــة  

والتعاون االقتصادي والتجاري، وسـيادة املبـادئ واملقاصـد املكرسـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة،                 
  .وكذلك باحترام القانون الدويل

وال تعــارض احلكومــة الربازيليــة احلظــر االقتــصادي والتجــاري واملــايل املفــروض علــى    
ومـرّد ذلـك إىل إمياهنـا       .  تقيم أيضا عالقة اقتصادية مطردة مع هـذا البلـد          كوبا فحسب، بل إهنا   

وقــد . بــأن الطريقــة املالئمــة لــدعم كوبــا تكمــن يف إدماجهــا يف التــدفقات االقتــصادية الدوليــة 
ــا مــؤخرا يف كــانون الثــاين     ــاير /أجــرت رئيــسة الربازيــل، عنــد زيارهتــا لكوب ، متابعــةً ٢٠١٢ين

  .الت االستثمار، والتجارة، ومنح التمويل الربازيلي املدعوم رمسياللمشاريع الثنائية يف جما
وتــرفض الربازيــل وســائر احلكومــات يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب           

وقـد أعيـد تأكيـد      . االعتراف باحلصار املفروض على كوبا، الذي يضر كثريا بالـشعب الكـويب           
، أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب         مجاعـة دول    هذا املوقف يف بيـان خـاص صـدر عـن            

 /واعتمــد يف مــؤمتر قمــة رؤســاء الــدول واحلكومــات املعقــود يف كاراكــاس، يف كــانون األول  
  .٢٠١١ديسمرب 
، تعتــرب الربازيــل أن هنــاك ضــرورة ملحــة إلهنــاء اعتمــاد وتنفيــذ ٦٦/٦وعمــال بــالقرار   

الـيت تلحـق بـسكان البلـد الواقـع حتـت طائلـة              وباإلضـافة إىل اآلثـار الـضارة        . التدابري االنفراديـة  
اجلــزاءات، فــإن جتــاوز تلــك التــدابري للحــدود اإلقليميــة يتعــارض بــشكل واضــح مــع املبــادئ     
األساسية للقـانون الـدويل ومـع ُحـسن التعـايش بـني الـشعوب، الـذي يقتـضي احتـرام الـسيادة                       

  .وحرية التجارة واملالحة
. بلـدان املعنيـة، وال سـيما بأشـد النـاس فقـراً      وتضر اجلزاءات وأشكال احلظر بسكان ال      

  .ومل يكن لتلك التدابري سوى القليل من األثر من حيث حتقيق نتائج قد تسّوغ اختاذها
وهناك يف األمم املتحدة تأييد مطـرد لرفـع احلظـر، وال سـيما بـالنظر إىل التـشكيك يف                      

. ري املتعــدد األطــرافصــحته مــن وجهــة نظــر مبــادئ القــانون الــدويل وقواعــد النظــام التجــا   
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وتكثيف العالقات االقتصادية مع كوبـا دون أي شـروط هـو النـهج الـصحيح الـذي ينبغـي أن                     
  .تتبعه مجيع البلدان املهتمة بدعم التنمية يف هذه اجلزيرة

    
  بوركينا فاسو    

  ]بالفرنسية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٣[

  
التزاما كامال مببادئ األمـم املتحـدة   بوركينا فاسو بلد شغوف بالسالم والعدالة ويلتزم       
وقـد رفـضت علـى الـدوام كـل أشـكال النـهج االنفـرادي الـذي يهـدد حريـة الـدول                        . وميثاقها
  .وسيادهتا
وحيث إن بوركينا فاسو تؤمن دائما بفضيلة احلوار الـيت مـا فتئـت تـدافع عنـها كحـل                 

ني الـدول، االقتـصادية منـها       للمنازعات بني الدول، فهي تعتقد اعتقادا راسخا بأن املبادالت بـ          
والتجارية والثقافية على حد سواء، من شأهنا أن تعزز رفاه كـل شـعب مـن شـعوهبا وأن تـذلل        

  .أوجه اخلالف فيما بينها
وهلذا السبب، ما برحت بوركينا فاسو تناضل مـن أجـل تعزيـز عالقـات التعـاون الـيت                     

  .جتمعها بشعوب العامل األخرى، وال سيما شعب كوبا
لتايل، تظل بوركينـا فاسـو مقتنعـة بأنـه يف ظـل العوملـة املتناميـة الـيت يـشهدها العـامل                  وبا  

واألزمــة االقتــصادية واملاليــة الدوليــة الــيت هــزت أركانــه، فاإلبقــاء علــى إحــدى الــدول معزولــة 
وهلـذا الـسبب، تعيـد بوركينـا        . اقتصاديا وجتاريا وماليا ليس هو السبيل املالئـم حلـل املنازعـات           

 علـى كوبـا،   أكيد دعوهتا إىل رفع هذا احلصار الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية       فاسو ت 
  .بوصف ذلك ضرورة ملحة

ــالطرق            ــهما ب ــائم بين ــرتاع الق ــسوية ال ــبيالً لت ــرجيح احلــوار س ــى ت وحتــث الطــرفني عل
  .السلمية، واللجوء، عند االقتضاء، إىل اهليئات القضائية الدولية

ا فاســو مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل، الــيت ووفــق التزامــات بوركينــ  
تكرس، على وجـه اخلـصوص، حريـة التجـارة واملالحـة، فهـي مل تـصدر ومل تطبـق أي قـوانني                       

/  تـــشرين األول٢٥ املـــؤرخ ٦٦/٦تـــدابري مـــن النـــوع املـــشار إليـــه يف ديباجـــة القـــرار        أو
  .٢٠١١ أكتوبر
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  بوروندي    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /ر أيا٤[
  .كان موقف حكومة بوروندي وال يزال ضد فرض هذا احلظر  

    
  كمبوديا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥[

  
ترى حكومة كمبوديا امللكية أن احلصار املطول قـد تـسبب يف اشـتداد الكـرب الـذي                    

ل انتــهاكاً حلقــوق ومــن الواضــح أن هــذا احلــصار غــري املــشروع ميثــ . أملّ بــشعب كوبــا الــربيء
ــر مــصريه    ــشعب الكــويب يف تقري ــسان وحقــوق ال ــع   . اإلن ــاء مجي ــد آن األوان إلهن ــايل، فق وبالت

  .اجلزاءات الظاملة املفروضة على كوبا
ويف هذا الصدد، تود حكومة كمبوديا امللكيـة دعـوة مجيـع الـدول األعـضاء يف األمـم                     

  .٦٦/٦املتحدة إىل احترام قرار اجلمعية العامة 
    

  الكامريون    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٩[
  

تلتزم الكامريون باحترام مبادئ تساوي الدول يف السيادة، وعـدم التـدخل يف شـؤوهنا                 
  .الداخلية، وحرية التجارة، وهي مبادئ مكرسة يف العديد من الصكوك القانونية الدولية

ــرار     ــضيات القـ ــال مبقتـ ـــ ٦٦/٦وعمـ ــرارات ال ــذلك القـ ــذا  ، وكـ ــصادرة يف هـ سابقة الـ
املوضوع، ومتشيا مـع املبـادئ املـشار إليهـا أعـاله، مل تعتمـد الكـامريون أي تـدابري تـشريعية أو                   

  .غريها من التدابري الرامية إىل تعزيز احلصار الفروض على كوبا أو توسيع نطاقه
والكــامريون، الــيت مــا فتئــت تــصوت لــصاحل رفــع هــذا احلظــر، تقــيم عالقــات صــداقة    

  .اون ممتازة مع كوباوتع
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  الرأس األخضر    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٤[
  

ــادئ املكرســة يف الدســتور الــوطين ومتــشيا مــع روح ميثــاق األمــم املتحــدة        وفقــا للمب
الداعية إىل تعزيز التضامن والتعاون وعالقات الصداقة بني البلدان واألمـم، مل تـصدر مجهوريـة     

ــه يف ديباجــة قــرار     الــرأس األخــضر ومل  ــدابري مــن النــوع املــشار إلي تطبــق قــط أي قــوانني أو ت
  .٦٦/٦اجلمعية العامة 

    
  مجهورية أفريقيا الوسطى    

  ]بالفرنسية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٨[

  
ترى مجهورية أفريقيا الوسطى، وفاء منها بالتزاماهتا واحترامـا للقـانون الـدويل وعمـال                 

ى أهنا حترص على إقامة عالقـات حـسن اجلـوار مـع بـاقي الـدول، أن                  بدستورها الذي ينص عل   
  .التعايش السلمي يظل أساس العالقات الدولية الذي يرفد سائر أشكال التبادل

ــد علــى           ــا يزي ــذ م ــا من ــق، فهــي تــرى أن احلظــر املفــروض علــى كوب ومــن هــذا املنطل
وجيب أن يرفـع هـذا احلظـر        . عاما خمالف لقواعد القانون الدويل والقانون اإلنساين الدويل        ٥٠

  . للسماح حبرية حركة األشخاص والبضائع يف املنطقة دون اإلقليمية
وستواصل حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى دعم نـضال الـشعب الكـويب الـشقيق إىل                 

  .حني رفع مجيع أشكال احلظر هذه
    

  شيلي    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٠[
  

القانون الـدويل   ينتهك  دام احلظر    ، ما ٦٦/٦ر تأكيد تأييدها للقرار     تود شيلي أن تكر     
ــشؤون           ــدخل يف ال ــدم الت ــدول، وع ــساوي ال ــها بت ــق من ــا يتعل ــيما م ــة، وال س ــادئ الدولي واملب

  .الداخلية، وحرية التجارة واملالحة
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  الصني    
  ]بالصينية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٣[
  

 ســنة متواصــلة قــرارا ٢٠بيــة ســاحقة علــى مــدى مــا فتئــت اجلمعيــة العامــة تعتمــد بأغل  
يدعو إىل إهناء احلظر االقتصادي والتجاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة                  
على كوبـا، وحيـث كافـة البلـدان علـى االلتـزام مبيثـاق األمـم املتحـدة وقواعـد القـانون الـدويل                         

حـدود الواليــة اإلقليميــة مبــا مــن شــأنه  وز وإلغـاء أو إبطــال أي قــوانني وتــدابري ذات آثــار تتجــا 
األشـخاص اخلاضـعني لواليـة        واملـصاحل املـشروعة للكيانـات أو       سيادة الدول األخرى  يف  التأثري  

  . تلك الدول، ويف حرية التجارة واملالحة
ولألســف، مل تنفــذ هــذه القــرارات تنفيــذا فعــاال علــى مــر الــسنني، ومل يرفــع احلــصار     

وال ميثل هـذا احلـصار      . ملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا      االقتصادي والتجاري وا  
انتــهاكا خطــريا ملقاصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة     

وهـو يعيـق أيـضا     . فحسب، ولكنه أيضا مصدر خلـسائر اقتـصادية وماليـة هائلـة بالنـسبة لكوبـا               
للقضاء على الفقر، وتعزيـز تنميتـه االقتـصادية واالجتماعيـة،           اجلهود اليت يبذهلا الشعب الكويب      

وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وينال من حق الشعب الكويب يف البقاء والنماء، ويـؤثر سـلبا                
ففـي الوقـت    . يف العالقات االقتصادية والتجارية واملاليـة الطبيعيـة بـني كوبـا والبلـدان األخـرى               

دويل حتـديات خطـرية تتمثـل يف جمموعـة مـن األزمـات الـيت ضـربت         الذي يواجه فيه اجملتمـع الـ      
القطاع املايل وجمايل الغذاء والطاقة، إىل جانب مشاكل تغـري املنـاخ، أصـبح احلظـر واجلـزاءات                   

  .املفروضة على كوبا ضربا من العبث أكثر من أي وقت مضى
 أن يـستند يف     وقد دأبت احلكومـة الـصينية علـى التأكيـد بأنـه ينبغـي للمجتمـع الـدويل                   

تطــوير العالقــات املــشتركة إىل املقاصــد واملبــادئ الــيت يــنص عليهــا ميثــاق األمــم املتحــدة، وأن 
حيترم حق مجيع البلدان يف اختيار نظامهـا االجتمـاعي ومـسارها اإلمنـائي بـشكل مـستقل، وأن         

بـصورة  يتصدى لفرض اجلزاءات العسكرية أو السياسية أو االقتصادية أو غريها مـن اجلـزاءات           
أما الصني، فما برحت تلتـزم وتنفـذ قـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة                 . انفرادية على البلدان  
وتقــيم الــصني وكوبــا حاليــا عالقــات اقتــصادية وجتاريــة طبيعيــة وتــضطلعان  . علــى حنــو صــارم

تلـف  بعمليات تبادل الكوادر البشرية، كما أن التعاون القائم على املنفعة املتبادلة والودية يف خم             
ويتماشى هذا النهج مع تطلعات شعيب الـصني وكوبـا، كمـا يـؤدي إىل               . اجملاالت ما زال ينمو   

  .التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كوبا
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ــوم، أصــبح احلــوار والتواصــل والتعــايش يف انــسجام عناصــر أساســية يف        ويف عــامل الي
اون القائم على املساواة بني مجيـع       العالقات الدولية، ومثة توجه ال رجعة فيه حنو التواصل والتع         

وعندما تنشأ اخلالفات بني البلـدان، يـوفر احلـوار املتكـافئ واملـشاورات الوديـة أفـضل                 . البلدان
وتأمـل الـصني أن تنـهي الواليـات املتحـدة، وفقـا ملقاصـد ومبـادئ                 . السبل للوصول إىل تسوية   

 أقــرب وقــت ممكــن حــصارها  ميثــاق األمــم املتحــدة وقــرارات األمــم املتحــدة ذات الــصلة، يف 
املفروض على كوبا، وتأمل أيضا أن تستمر العالقات بـني البلـدين يف التحـسن، ممـا يـؤدي إىل                    

  .تعزيز االستقرار والتنمية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بأسرها
    

  كولومبيا    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢ هيوني/ حزيران ٦[
  

صـــوتت كولومبيـــا لـــصاحل مـــشروع القـــرار ، ٢٠١١أكتـــوبر  /تـــشرين األول ٢٥يف   
A/66/L.4 ، هذا القرارمتشيا مع املوقف الذي دأبت حكومة كولومبيا على اختاذه بشأن.  
ــالقرار املــذكور     ــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة  وعمــال ب ــدنا واملب ، مل يــسن بل

، مــن الــدول األعــضاء ضــد غريهــا انفراديــة، ال ضــد كوبــا والقــوانني أو تــدابري ينفــذ أي  ومل
مع سياسـته القائمـة علـى احتـرام القـانون الـدويل والتمـسك مببـادئ االسـتقالل                   وذلك، اتساقا   

 تقرير املصري، وعدم التدخل يف الشؤون الداخليـة للـدول األخـرى           حق الشعوب يف    السياسي و 
  .وعدم التعّرض هلا

 اتالــسياسهــا يف انتــهاج شجع كولومبيــا علــى ممارســة كــل دولــة حقوتبعــا لــذلك، تــ  
مجيع أشكال التدابري اليت تنـال مـن التنميـة          وقف  اليت تريدها لنفسها، وترى أنه ينبغي       الداخلية  
  . والتجارية، ومن رفاه السكاناالقتصادية
بنـاء عالقـات صـداقة      مـن املـضي قـدما حنـو         لدول األعـضاء    ال بد ل  كولومبيا أن   وترى    
ة مبـدأ املـساواة يف الـسياد      علـى احتـرام     واألطـراف،   دديـة   تعتقوم على العمـل يف إطـار        وتعاون  

 . من ميثاق األمم املتحدة األوليف الفصلاألخرى املكرسة األحكام و
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 جزر القمر    
  ]نكليزيةباإل: األصل[

 ]٢٠١٢أبريل / نيسان ٣٠[

، مبوجب ميثـاق األمـم املتحـدة     تأكيد االلتزام املنوط هبا     حكومة احتاد جزر القمر     تعيد    
الوطنيـة  واليتـها   تتجـاوز آثارهـا حـدود       أنظمـة   قـوانني أو    ومل تطبـق أي     مل تـسن     من مثة،    وهي

  .ومتس سيادة دول أخرى
    

 الكونغو    
  ]بالفرنسية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار ٣٠[
  

عمــال باألحكــام الــواردة يف القــرار املــذكور، واعتبــارا للعالقــات املمتــازة الــيت تــربط      
 كوبا، دأبـت مجهوريـة الكونغـو علـى التـصويت لـصاحل القـرارات                مجهورية الكونغو جبمهورية  

اليت توصي برفع هذا احلصار ألهنا تعتربه عمال انفراديا ومتييزيا يتناىف مـع ميثـاق األمـم املتحـدة                   
 .ومبادئ القانون الدويل

ال تؤيـد وتـرفض هـذا احلـصار الـذي تتجـاوز             مجهورية الكونغو   فإن  ا سبق،   واعتبارا مل   
سـوى زيـادة    ال طائل منها    مجيع القرارات اليت    الوالية اإلقليمية للدولة، إضافة إىل       حدودآثاره  

  .معاناة الشعب الكويب
    

 كوستاريكا    
  ]باإلسبانية: األصل[

 ]٢٠١٢ هيوني/حزيران ١[
  

ــسترشد مبكوســتاريكا، إن    ــاق األمــم املتحــدة  إذ ت ــادئ ميث ــة ، فقــد أيــدت يف  ب اجلمعي
ضـرورة إهنـاء احلـصار      الـيت اعتمـدت بـشأن       السابقة  صيغه   و ٦٦/٦ر  العامة لألمم املتحدة القرا   

قـانون   بوسائل منها علـى وجـه اخلـصوص    على كوباالذي فرض   االقتصادي والتجاري واملايل    
، وأنـه عمـل     أمـام التجـارة الدوليـة     قبـة حقيقيـة     عأيضا  يشكل  ؛ وهي ترى أنه     رتونو ب - هيلمز

 .انا ثالثةتد أثره ليشمل كذلك بلدميذو طابع انفرادي 

عـرب  احلوار و وكوستاريكا مقتنعة اقتناعا شديدا بأن اخلالفات بني البلدان ال حتـل إال بـ               
انفراديـة تطبقهـا أي دولـة    تـدابري  ألي التام ، وهي تعرب عن رفضها     اآلليات املتعددة األطراف  
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وقـد كـرر بلـدنا التأكيـد يف عـدة مناسـبات علـى ضـرورة                 . من دول املنظومة ضد دولة أخرى     
قــرارات بنــاء علــى و عــسكرية إال أاقتــصادية أو سياســية تفــرض علــى الــدول أي جــزاءات  الأ
 .جملس األمن أو اجلمعية العامةيصدرها توصيات  أو

 ألن لـيس    ٦٦/٦تنفيـذ القـرار     أي إجراء ل  كوستاريكا  وعلى الصعيد الوطين، مل تتخذ        
ضـرورة رفـع     علـى الـدعوة إىل       غـري أهنـا دأبـت يف املنتـديات الدوليـة          ختاذهـا،   الإجراءات  هناك  

 ألهنــا تــرى أن شــعب كوبــا هــو  احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل املفــروض علــى كوبــا  
 .عقود عديدةاملتضرر األكرب من هذا احلصار املتواصل منذ 

عرب عـن اسـتيائها     ت، وهي   تقرير املصري يف  لشعوب  احق  عن  دافعت كوستاريكا   قد  و  
 إىل أن تبـدي     حاجـة ملحـة   غري أهنا تسلم بـأن مثـة        . ن املدنيني السكايف  أي عمل يؤثر سلبا     من  
دميقراطــي كامــل نظــام تــشجع االنتقــال إىل أن لحــوار الــداخلي، وتقــبال للــسلطات الكوبيــة ا

  .حقوق اإلنسان واحلريات األساسية حيترم على حنو تام وتعددي
    

  كوت ديفوار    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٦[
بق قط أن فرضت حكومة مجهورية كـوت ديفـوار أي تـدابري اقتـصادية وجتاريـة        مل يس   

بل على النقيض من ذلك، فإن حكومـة كـوت ديفـوار، التزامـا        . تؤثر يف حرية التجارة الدولية    
منها بسياسة االنفتاح على العامل واحلوار الرامي إىل تـسوية املنازعـات بـني الـشعوب والـدول،           

وستواصـل كـوت ديفـوار العمـل، يف هـذا           .  لـصاحل هـذا القـرار      حرصت دائما علـى التـصويت     
اإلطار، حنو التنفيذ الكامل لقرارات اجلمعية العامـة ذات الـصلة باملوضـوع، نظـرا إىل اسـتمرار             

  .معاناة كوبا والشعب الكويب
    

 كرواتيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢ هيوني/حزيران ٢٠[

ــا، إن    ــة كرواتي اصــد ومبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون   قإذ تــسترشد مبمجهوري
قــوانني أو تــدابري مــن ومل تــسّن أو تطبــق قــط   تنفيــذا تامــا٦/٦٦ قــرارأحكــام الالــدويل، تنفــذ 

  . املذكورديباجة القرار يف املشار إليهالنوع 
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  كوبا    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢يوليه / متوز٥[
ية على صعيد األمـن القـومي ومـصاحلنا علـى           تعكس جزاءاتنا القانونية مصاحلنا الرئيس    ”  

وهذا اإلعالن التـارخيي سـيكون مبثابـة تنبيـه          . صعيد السياسة اخلارجية، واملكتب يتابعها بالكامل     
  ...“واضح ألي واحد خيطط للتهرب من إجراءات احلظر اليت تفرضها الواليات املتحدة

وزارة اخلزانـة يف حكومـة الواليـات        آدم سزوبني، مدير مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لـ         
  ٢٠١٢يونيه /املتحدة، حزيران

  مقدمة    
 انتـصار الثـورة     بعـد حلصار االقتصادي والتجـاري واملـايل علـى كوبـا مباشـرة             ابدأ تنفيذ     

 ترسـيخ هـذا احلـصار وصـقله أكثـر فـأكثر باعتمـاد               جرى، وعلى مر السنني     ١٩٥٩الكوبية عام   
  .نطاقا جعلته تدرجييا أشد صرامة وأوسعة إعالنات رئاسية وتدابري تشريعي

ــا يعكــس            ــو للحظــة، م ــصادي ول ــق االقت ــك احلــني، مل تتوقــف سياســة اخلن ــذ ذل ومن
بوضــوح اهلــاجس املخــيم علــى احلكومــات املتعاقبــة يف الواليــات املتحــدة بتقــويض النظــام          

قـه يف   الـشعب الكـويب يف إطـار ممارسـته حلقو    اختـاره السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي   
وخالل كل تلك السنوات، تزايدت وتعـززت اآلليـات الـسياسية           . حرية تقرير املصري والسيادة   

  .من أجل تنفيذها بقدر أكرب من الفعاليةتلك السياسة لوالقانونية واإلدارية 
عمــال مــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة، ميثــل هيكــل القــوانني الــذي يــستند عليــه احلــصار و  

، وعمــال مــن أعمــال ١٩٤٨ة اإلبــادة اجلماعيــة واملعاقبــة عليهــا لعــام  مبوجــب اتفاقيــة منــع جرميــ
احلرب االقتصادية، ووفقا ألحكام اإلعالن املتعلق بقـانون احلـرب البحريـة الـذي اعتمـده املـؤمتر                  

وميكـن بـاالطالع علـى املواقـع الـشبكية لـوزاريت اخلزانـة              . ١٩٠٩البحري املعقود بلندن يف عـام       
املتحــدة التأكــد مــن أن احلــصار املفــروض علــى كوبــا ال يــزال هــو أظلــم  والتجــارة يف الواليــات 

  .العامل وأمشل وأقسى وأطول نظام من اجلزاءات املتخذة من جانب واحد طُبق ضد أي بلد يف
تـستطيع   ونتيجة لصرامة وشدة تنفيذ القوانني واملعايري املتعلقة باحلـصار، ظلـت كوبـا ال               

 وتصديره من منتجات وخدمات من الواليات املتحدة وإليهـا،          استرياد وتصدير ما تريد استرياده    
فـتح حـسابات هبـذه     املالية الدوليـة أو معامالهتا وال تستطيع استخدام دوالر الواليات املتحدة يف  

مث إن كوبــا ال يــسمح هلــا كــذلك باحلــصول علــى قــروض مــن . بلــدان ثالثــةمــصارف العملــة يف 
لـك املـصارف يف بلـدان ثالثـة، ومـن املؤسـسات الدوليـة               يف الواليات املتحدة وفروع ت    املصارف  

  .كالبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، أو مصرف التنمية للبلدان األمريكية
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وخالل السنة األخرية، كان تعقب املعامالت املالية الدوليـة الـيت تقـوم هبـا كوبـا أحـد                     
ب مراقبــة األصــول فحــسب التقريــر الــسنوي الــصادر عــن مكتــ . أهــم مالمــح تطبيــق احلــصار 

دهتا الواليـات املتحـدة يف   األجنبية التابع لـوزارة اخلزانـة، ارتفـع مبلـغ األمـوال الكوبيـة الـيت مجـ              
ــام عــام   ــون دوالر٢٤٥ ليــصل إىل ٢٠١١خت ــة   )١( ملي ــا يعرقــل تنمي ــصاديا  ، وهــو م ــا اقت كوب

  .واجتماعيا وعلميا وتقنيا
 قرارا اختـذها هـذا   ٢٠، املعرب عنها يف ويف جتاهل إلرادة اجملتمع الدويل واجلمعية العامة        

 الواليــات املتحــدة تؤكــد أهنــا   حكومــةاجلهــاز وطلــب مبوجبــها إهنــاء هــذه الــسياسة، ال تــزال  
  . وليست لديها أي نية لتغيري هنجها إزاء كوبا“أداة للضغط”ستبقي على احلصار باعتباره 

 تطبيــق احلــصار   األضــرار االقتــصادية الــيت حلقــت بالــشعب الكــويب مــن جــراء   تبلــغو  
االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة علــى كوبــا، حــىت كــانون           

، مبراعــاة اخنفــاض قيمــة الــدوالر مقابــل قيمــة الــذهب يف الــسوق املاليــة ٢٠١١ديــسمرب /األول
وبتقييمهـــا باألســـعار اجلاريـــة، فإهنـــا تربـــو علـــى .  بليـــون دوالر١ ٠٦٦الدوليـــة، أكثـــر مـــن 

  . يني دوالر، يف تقدير متحفظ للغايةبال ١٠٨
ورغم إخفاق احلصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة                    

علــى كوبــا يف بلــوغ مقاصــده، فــإن احلــصار ال يــزال يــشكل العقبــة الرئيــسية الــيت حتــول دون  
  .حتقيق كوبا كامل إمكاناهتا االقتصادية واالجتماعية

    
  الفصل األول    

  تمادي يف سياسة احلصار االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوباال
، العمـل   ٢٠١١سـبتمرب   /د الرئيس باراك أوباما للسنة الثالثة على التـوايل، يف أيلـول           مدَّ  

 أيــضا إمنــا و فحــسب تــدابري حــصار قــصوىدعم تطبيــقبقــانون التجــارة مــع العــدو الــذي ال يــ
  .تكميليةخرى أسلطة الرئيس لفرض قوانني وأحكام 

وباإلضافة إىل التعقـب اجلـائر للمعـامالت املاليـة الكوبيـة نتيجـة تـدابري احلـصار، تبقـي                      
حكومة الواليات املتحدة بدون وجـه حـق كوبـا مدرجـة يف قائمـة البلـدان الـيت يـشتبه يف أهنـا                        

ية تدابري إضافية تعزز رصد وعرقلة العمليات املـصرف       وهو ما تتذرع به لفرض      ترعى اإلرهاب،   
دون أي سـند ُيـذكر،      إدراج كوبـا يف تلـك القائمـة،         مـا هـدف     و. املالية الـيت تقـوم هبـا كوبـا        و

إذ إن كوبـا ال تعتـرب       ،  سوى حماولة تربير جزاءات غري قانونية ضد كوبا يرفضها اجملتمع الدويل          
__________ 

 .ر إليها بالدوالر حتيل إىل دوالرات الواليات املتحدة األمريكيةمجيع األرقام املشا  )١(  
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 كانـت علـى الـدوام ضـحية     ، بل علـى النقـيض مـن ذلـك    ،بلدا إرهابيا وال بلدا راعيا لإلرهاب    
  .إقليم الواليات املتحدةمنشأة اب إلره

وخالل تلك الفترة، فرضت أعلى غرامة مالية يف التاريخ على مـصرف أجـنيب إلقامتـه               
 مليونـــا مـــن ٦١٩ إىل دفـــع INGواضـــطر املـــصرف اهلولنـــدي . عالقـــات جتاريـــة مـــع كوبـــا 

وحـسب بيانـات آدم سـزوبني،    . الدوالرات إلجرائه معامالت ماليـة مـع كوبـا وبلـدان أخـرى           
إلجـراء  الواليات املتحدة   مدير مكتب مراقبة األصول األجنبية، استغل هذا املصرف فروعه يف           

، والتهرب من إجراءات املراقبـة الـيت        ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٢عامالت يف الفترة من عام      تلك امل 
  .الواليات املتحدةفرضها ت

ومـصاحلنا علـى     القـومي عكس جزاءاتنا القانونية مصاحلنا الرئيسية على صـعيد األمـن        ت  
وهـذا اإلعـالن التـارخيي سـيكون        . صعيد السياسة اخلارجية، واملكتب يتابعها بالكامل     

ــه ثمب ــة تنبي ــيت      واضــحاب ــن إجــراءات احلظــر ال ــهرب م فرضــها ت ألي واحــد خيطــط للت
  الواليات املتحدة

  
لــى  الــيت تــدل عومقترحاهتــاالتــدابري الرئيــسية الــيت اعتمــدهتا حكومــة الواليــات املتحــدة   ١- ١  

  تشديدهاستمرار احلصار والسعي إىل 
ــَرض   ــة، يف   فَ ــة األصــول األجنبي ــب مراقب ــسان٧ مكت ــل / ني ــة  ٢٠١١أبري ــة مالي ، غرام
 للتـــأمني بنيويـــورك إلرســـاهلا شـــيكا إىل أحـــد Metlife دوالر علـــى شـــركة ٢٢ ٥٠٠قــدرها  

  .املواطنني الكوبيني
ئبة اجلمهورية عن واليـة     ليتينن، النا  - ، عرضت إليانا روس   ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦ويف    

ــات املتحــدة،        ــواب بكــونغرس الوالي ــة يف جملــس الن ــات اخلارجي ــة العالق ــسة جلن ــدا ورئي فلوري
، “الكاريبيـة  حلماية الشعاب املرجانية     ٢٠١١قانون عام   ” املعنون   H.R.2047مشروع القانون   

ــز     ــانون هيلم ــديل ق ــرح تع ــذي يقت ــات املت   -ال ــدخول إىل الوالي ــر ال ــون لكــي حيظ حــدة،  بريت
وكذلك جين مثـار العالقـة مـع هـذا البلـد، علـى أي شـخص أو كيـان أجـنيب يـسهم يف تطـوير                        

ويـدعو مـشروع    . برامج للتنقيب عن النفط يف املنـاطق البحريـة القريبـة مـن الـسواحل الكوبيـة                
حـصول كوبـا    القانون هذا أيـضا إىل فـرض جـزاءات وإجـراءات حظـر جديـدة للحيلولـة دون                   

  .املوارد النفطيةعلى 
ــه / حزيـــران١٩ويف    ــة   ٢٠١١يونيـ ــة املعنيـ ــة للنـــدوة الدوليـ ــة التنظيميـ ، أفـــادت اللجنـ

 باحثــا مــن ١٤ إىل كوبــا لـــبإرنــست مهينغــواي أن وزارة اخلزانــة رفــضت مــنح تــصاريح ســفر 
  .اللقاءباحثي الواليات املتحدة املشاركني يف هذا 
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ــران٢٠ويف    ــه / حزيـ ــاة ٢٠١١يونيـ ــادت قنـ ــة أCBS4، أفـ ــة  التلفزيونيـ ن وزارة اخلزانـ
رفضت منح تصريح لفريق الصغار لكرة القدم بكي ويست، فولوريدا، للسفر إىل كوبـا، بعـد         

  .تلقي دعوة للمشاركة يف األلعاب الرياضية املدرسية الوطنية
ليتينن برسـالة إىل مـدير    -  ، بعثت النائبة الربملانية إليانا روس   ٢٠١١يوليه  / متوز ١٩ويف    

سـعي وكـاالت    ” إزاء   “قلقهـا ”األجنبية، آدم سزوبني، عربت فيهـا عـن         مكتب مراقبة األصول    
أسـفار معينــة إىل التـهرب مــن تطبيــق قـوانني الواليــات املتحــدة، بـالترويج لــرحالت ســياحية إىل     

 أنـشطة  تعـديل ، وطلبت منه موافاهتا مبعلومات عـن التـدابري الـيت يتخـذها املكتـب ملنـع أو                   “كوبا
  .Monroe Travel Serviceديدا من ضمنها إىل مؤسسة تلك الوكاالت، اليت أشارت حت

 علـى  الثانيـة ، منعـت الـشبكة االجتماعيـة فايـسبوك للـسنة           ٢٠١١ يوليـه /متوز ٣١ويف    
التوايل أخصائيني معلوماتيني من كوبا ومن بلـدان أخـرى فرضـت الواليـات املتحـدة جـزاءات                  

  .عليها من املشاركة يف مسابقة عاملية للربجمة
 & Abercrombie، أوقفـت مؤسـسة الـرحالت الفـاخرة     ٢٠١١أغسطس / آب١ويف   

Kent          وذلـك  يوليـه،   / متـوز  ١٩ عنـه يف     ت قـد أعلنـ    ت برناجمها للـرحالت إىل كوبـا، الـذي كانـ
ــرحالت         ــد أن ال ــذي يفي ــة ال ــة األصــول األجنبي ــصادر عــن مكتــب مراقب ــر اإلعــالن ال ــى إث عل

األنظمـة ال تـزال حتتـوي    ”النـاس وأن  اللقـاءات بـني   السياحية غري مرخص هبـا يف إطـار بـرامج     
  .“على عدة قيود على الرحالت

، فــرض مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة غرامــة ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٣ويف   
، وهـــي شـــركة توريـــد   Flowserve Corporation دوالرات علـــى ٥٠٢ ٤٠٨ماليـــة قـــدرها  

جلـزاءات املفروضـة علـى كوبـا         ا هاللصناعة النفطية يوجد مقرها يف إرفينغ، تكـساس، النتـهاك         
وعالوة على ذلك، جيـب علـى هـذه الـشركة أن            . ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥وبلدان أخرى يف العامني     

 مليون دوالر ملكتب الصناعة واألمن يف وزارة التجـارة الهتامهـا خبـرق قـوانني                ٢,٥تدفع مبلغ   
  .التصدير يف الواليات املتحدة

ــانون األول١ويف    ــسمرب / كـ ــبض ٢٠١١ديـ ــي القـ ــى  ، ألقـ ــدة علـ ــات املتحـ  يف الواليـ
املواطنني األمريكيني مارك فريزاين وآدم أريـسي، املتـهمني بالتـآمر النتـهاك قـانون التجـارة مـع             

وحـسب وسـائل اإلعـالم، كـان املتـهمني ضـالعني يف             . لتستر علـى رحـالت إىل كوبـا       االعدو و 
والثـاين عقوبـة    ة  سـن  ٢٥مشاريع عقارية يف كوبا وميكن أن يواجـه األول عقوبـة بـاحلبس ملـدة                

  . سنة١٥باحلبس ملدة 
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، مــدد الــرئيس أوبامــا العمــل بــاألمر الرئاســي املعنــون    ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٣ويف   
استمرار حالة الطوارئ الوطنية إزاء كوبا وسلطة الطوارئ يف ما يتعلق بتنظـيم رسـو الـسفن                 ”

  .هية إىل كوبا، الذي حيظر يف مجلة ما حيظره وصول الزوارق واليخوت الترفي“وحركتها
 يف واليـة أوريغـون      ESCO التحقيـق مـع شـركة        أ نب علم،  ٢٠١٢مارس  / آذار ١٦ويف    

  . أحد فروعها يف كندا باستخدام النيكل الكويب يف منتجاتهمبدعوى قيا
ــايو / أيـــار١ويف    ــدا ٢٠١٢مـ ــانونال علـــى ، ريـــك ســـكوت،، وقـــع حـــاكم فلوريـ   قـ

H.B. 959     احلكومـات احملليـة إبـرام عقـود تزيـد      ، الذي حيظـر علـى حكومـات الواليـات وعلـى 
  .قيمتها على مليون دوالر مع شركات تتعامل مع كوبا وبلدان أخرى

، قــام مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة بتحــديث املبــادئ   ٢٠١٢مــايو / أيــار١١ويف   
ويـصوغ هـذا التـدبري بـشكل        . التوجيهية املتعلقة بتنفيذ األنظمة اليت حتكم الـرحالت إىل كوبـا          

صائص عملية طلب الترخيص بتبادل الزيارات بني الناس وحيدد بدقـة أكـرب الـشروط           أوضح خ 
 يـــأيت علـــى مـــا يبـــدو اســـتجابة  وهـــذا اإلعـــالن. الـــالزم اســـتيفاؤها للقيـــام بتلـــك الـــرحالت 

متارسها على حكومة الرئيس أوبامـا عناصـر مناوئـة لكوبـا يف الكـونغرس، وبـاألخص                لضغوط
  .السيناتور روبيو

، رفضت احملكمـة العليـا الطلـب الـذي تقـدمت بـه الـشركة           ٢٠١٢مايو  / أيار ١٤ويف    
ر عــن حمكمــة االســتئناف ملقاطعــة كولومبيــا يف د ملراجعــة القــرار الــصاCBAEXPORTالكوبيــة 

، بعـد أن رفـض مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة مـنح تـرخيص للـشركة لتجديـد                      ٢٠١١عام  
  .ات املتحدة يف الوالي“هافانا كلوب”تسجيل العالمة التجارية 

 مساعد وزيـرة اخلارجيـة األمريكيـة للـشؤون العامـة،            عقد،  ٢٠١٢مايو  / أيار ٣١ويف    
 مـن  إليـه مايك هامر، مؤمترا صحفيا عرب تويتر أجاب خاللـه علـى أسـئلة بـشأن كوبـا وجهـت         

دائرة مصاحل الواليات املتحـدة يف هافانـا، ودافـع عـن احلـصار باعتبـاره أداة للـضغط مـن أجـل                       
  .ريات سياسية يف كوباإحداث تغي

، فـرض غرامـة     ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٢ وزارة العدل، يف     توكما ذكر سالفا، أعلن     
 النتهاكـــه نظـــام اجلـــزاءات ING مليـــون دوالر علـــى املـــصرف اهلولنـــدي ٦١٩ماليـــة قـــدرها 

 معاملـة   ٢٠ ٠٠٠  أكثر من  وادعي أن املصرف وافق على    . املفروضة على كوبا وبلدان أخرى    
ــع ت  ــصرفية م ــدان ت م ــك البل ــى   زل ــها عل ــد قيمت ــون دوال٢ي ــسعينيات حــىت     بلي ــة الت ــذ بداي ر من

  .٢٠٠٧ عام
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  تنفيذ احلصار على كوبا خارج حدود الوالية القضائية للدولة  ٢- ١  
متيزت إدارة الرئيس أوباما بتعزيز بعد احلصار الذي يتجاوز حـدود الواليـة القـضائية،                 

ــزال   ــذي ال ي ــاال ــش توريقانون ــز ت ــالء  -يلي وهيلم ــون يعكــسانه جب ــة  .  بريت ــوم أن حكوم ومعل
الواليات املتحدة أعطت لنفسها بإصدار هـذين التـشريعني احلـق يف التـشريع لبلـدان أخـرى يف                  
عالقاهتا مع كوبا، ويشمل ذلك إعطاء نفسها صالحية املوافقة على أمناط سلوك وأفعـال دول               

  . املتحدةأخرى ومواطنيها غري اخلاضعني للوالية القضائية للواليات
ونتيجة لطابع احلصار الذي يتجاوز حدود الواليـة القـضائية للدولـة والتطبيـق الـصارم                  
ل حيظر علـى الـسفن التجاريـة الـيت تـزور املـوانئ الكوبيـة دخـول         ا لذلك الغرض، ما ز   للقوانني

  . يوما١٨٠موانئ الواليات املتحدة ملدة 
 شـركات البلـدان الثالثـة الـيت هلـا        كما حتظر التجارة مع الشركات الكوبية املنشأ علـى          

انتساب أو مصاحل من أي نوع مع الشركات األمريكية، أيا كانت عالقات بلـد مقـر الـشركة            
 سـلطات   تعقبوت. مع كوبا، وأيا كانت القوانني السارية يف بلد املنشأ وقواعد القانون الدويل           

ت جتاريـة مـع كوبـا، أيـا كـان      حكومة الواليات املتحدة شركات البلدان الثالثة الـيت هلـا عالقـا        
زل هبا عقوبـات يف أي مكـان يف العـامل           ـتنتوجه إليها هتديدات و   بلد املنشأ وأيا كان رصيدها و     

  .سيان إن كانت تربطها أو ال تربطها عالقات مع الواليات املتحدة
ــدان            ــع البل ــة م ــة الكوبي ــامالت املالي ــا املع ــرض هل ــيت تتع ــضايقات ال ــا تعاظمــت امل كم

غض النظر عن عالقة هذه البلدان مع كوبا، والعملة املـستخدمة، واملعـايري املـصرفية               األخرى، ب 
  .السارية يف البلدان املعنية

ــا           ــضائية أضــرارا جــسيمة بكوب ــة الق ــق احلــصار خــارج حــدود الوالي وال يلحــق تطبي
بلــدان ثالثــة ومــا بــرح يــشكل مــصدرا   الــسيادية لقــوق احلصاحل واملــ بميــس أيــضافحــسب بــل 

  .ات التجارية واملاليةللمنازع
وال تزال املالمح الرئيسية لتطبيق سياسة احلصار خارج حدود الوالية القـضائية تتمثـل       
  :يف ما يلي

حيظر على أي شركة تابعة لشركة مـن الواليـات املتحـدة يوجـد مقرهـا يف بلـد ثالـث                       •  
  ؛أن تقيم أي نوع من املعامالت مع شركات يف كوبا

من دول ثالثة منتجات كوبية املنشأ أو منتجـات اسـتخدمت   حيظر أن تصدر شركات       •  
  ؛يف تصنيعها أي مكونات كوبية املنشأ إىل الواليات املتحدة
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التكنولوجيـا    حتتوي  أو خدمات  أن تبيع لكوبا سلعا   حيظر على شركات البلدان الثالثة        •  
يف  ١٠مكونـات منـشؤها الواليـات املتحـدة تزيـد نـسبتها علـى               املستخدمة فيها علـى     

  ؛املائة، حىت وإن كان أصحاهبا من مواطين تلك البلدان
ــوانئ     •   ــات املتحــدة حيظــر دخــول م ــيت  الوالي ــسفن ال ــى ال ــا    عل ــضائع مــن كوب  حتمــل ب

  ؛إليها، أيا كان بلد التسجيل أو
البلــدان الثالثــة فــتح حــسابات يف كوبــا بالــدوالر ألي شــخص   مــصارف حيظــر علــى   •  

ــة بتاعتبــاري أو طبيعــي أو إجــراء معــامال  ــة   ت مالي لــك العملــة مــع أي كيانــات كوبي
عامالت مالية هلـا صـلة   ملمؤسسات مصرفية لبلدان ثالثة إجراء وجيرم . أفراد كوبيني  أو

 وهتدد تلـك املؤسـسات بعقوبـات حمتملـة          ،بكوبا، وإن متت باستخدام عمالت أخرى     
  ؛النتهاكها قوانني الواليات املتحدة

الثالثـة الـذين يقومـون مـع كوبـا بأعمـال اسـتثمارية              يعاقب أرباب العمـل مـن البلـدان           •  
 ويشمل هـذا الـرفض      ،وجتارية، ويرفض منحهم تأشريات دخول إىل الواليات املتحدة       

ــضا  ــراد أســرهم أي ــة إذا كانــت     . أف ــبعهم أمــام احملــاكم األمريكي بــل وجيــوز كــذلك تت
واليـات  العمليات اليت جيروهنا مع كوبـا تتـصل مبمتلكـات يطالـب هبـا مواطنـون مـن ال                  

  . اجلنسية األمريكيةاكتسبوا املتحدة، أو أشخاص ولدوا يف كوبا، مث 
لمعـامالت التجاريـة الكوبيـة مـع      لوهناك عدد ال ُيحصى مـن احلـاالت احلديثـة العهـد               

الشركات يف بلدان ثالثة اليت ال ختضع للوالية القضائية للواليات املتحدة، والـيت أعـاق أو منـع                  
  .حظر وصدور هتديدات وتنفيذ عمليات ابتزاز من جانب واشنطنتنفيذها وجود إجراءات 
  :وفيما يلي أمثلة تبني ذلك

 اإلسـبانية يف نـسختها الرقميـة    El País، نـشرت صـحيفة   ٢٠١١أبريـل  / نيسان١٧يف   
ــة   BBVAأن الواليــات املتحــدة طلبــت إىل املــصرف اإلســباين    ــة األوراق املالي ، عــن طريــق جلن

ــدم توضــيح  ــسنوي أن أحــد     والبورصــة، أن يق ــره ال ــن هــذا املــصرف يف تقري ــد أن أعل ات، بع
ــا موظــف يوجــد يف١٠٠ ٠٠٠موظفيــه الــذين يزيــد عــددهم عــن   وطلبــت اللجنــة إىل .  كوب

 يف  “املاضـية واحلاضـرة واملقبلـة     ”معلومات عن نطاق وطبيعة أنـشطته       تقدمي  املصرف اإلسباين   
  .كوبا، وكذلك الكشف عن أي اتصال مع سلطات البلد

 ١٣٥ ٠٠٠، مجــد مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة مبلــغ ٢٠١١مــارس / آذار٨ويف   
وقوبـل طلـب   .  من كوبـا  املعنية احملدودة لشرائها املنتجاتPuro Habano y Ronدوالر لشركة 
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ــدعوى أن     ــالرفض ب ــوال ب ــراج عــن تلــك األم ــها إال يف   ”اإلف املمتلكــات اجملمــدة ال يفــرج عن
  .“ري مع كوباظروف حمدودة ال تشمل النشاط التجا

ــه / متـــوز٢٨ويف    ــحيفة ٢٠١١يوليـ ــادت صـ ــر علـــى  Die Welt، أفـ ــه حيظـ ــة أنـ  األملانيـ
الشركات األملانية استخدام نظـام بايبـال للـدفع علـى شـبكة اإلنترنـت يف حـال املتـاجرة بـسلع                      

  .وحسب الناطق بلسان املؤسسة، تتصل هذه السياسة ببلد املنشأ للمنتج. كوبية
 ليتينن برسـالة إىل كـل مـن         -، بعثت النائبة الربملانية روس      ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩ويف    

، يـان  INGوزير اخلزانة، تيمويت غيتنر ورئيس اجمللـس التنفيـذي للمجموعـة املـصرفية اهلولنديـة             
 لقــوانني الواليــات املتحــدة املتعلقــة INGهــومن، عــربت فيهــا عــن قلقهــا إزاء انتــهاك املــصرف 

ــدان أخــرى   ــا وبل ــا إ  وطلبــت يف ا. بكوب ــق مم ــصرفية   لرســالة التحق ــذه املؤســسة امل ذا كانــت ه
انتــهكت قــوانني الواليــات املتحــدة وأن تــضمن وزارة اخلزانــة خــضوع هــذه املؤســسة          قــد

  .“مساءلة عن أعماهلالل”ومؤسسات أخرى مماثلة 
ــسطس / آب١٦ويف    ، فـــرض مكتـــب مراقبـــة األصـــول األجنبيـــة التـــابع      ٢٠١١أغـ
 دوالر علــى شــركة النقــل البحــري الفرنــسية  ٣٧٤ ٤٠٠رها اخلزانــة غرامــة ماليــة قــد  لــوزارة

CMA CGM   ــرة ــدان أخــرى يف الفت ــا وبل ــدميها خــدمات إىل كوب ــا لتق  / بــني كــانون األول  م
  .٢٠٠٨أبريل / ونيسان٢٠٠٤ ديسمرب

، بدأت اهليئة األمريكية املعنية بأمن املعامالت املاليـة يف          ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٢ويف    
ــصرف    ــع مـ ــق مـ ــام    BBVAالتحقيـ ــشاركته عـ ــتباه يف مـ ــباين لالشـ ــشروع ١٩٩٦ اإلسـ  يف مـ

تــــب مــــؤرخ مدينــــة  إلنــــشاء شـــركة مــــع مك  تقريبــــا مليــــون دوالر٢٠اســـتثماري بقيمــــة  
  .القدمية هافانا

 عضوا من أعضاء جملـس النـواب رسـالة إىل          ٣٤، وجه   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٧ويف    
ؤسـسة اإلسـبانية بـصيغة تـنم عـن          ، أنطونيو بروفاو نيوبو، طالبني مـن امل       Repsolرئيس مؤسسة   

وحــذر أعــضاء الكــونغرس مــن أن  . التهديــد التخلــي عــن عزمهــا استكــشاف الــنفط يف كوبــا  
قد تواجه، يف إطار القانون املعمول به، دعـاوى جنائيـة ومدنيـة أمـام حمـاكم                 وفروعها  الشركة  

لكيانـات الـضالعني   الواليات املتحدة، مشريين إىل العواقب اجلسيمة اليت تترتب على األفـراد وا    
  .من جراء انتهاك قوانني الواليات املتحدة املتعلقة بالتجارة مع كوبا

، عاقـب مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة فـرع             ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٩ويف    
ــورك  Commerzbankمــصرف  ــاين يف نيوي ــة  بفــرض األمل ــة مالي ــه  غرام ــدرها علي  ١٧٥ ٥٠٠ق

  .كويب وضمانه يف الدفع لشركة كندية استشارة ملواطن هدوالر لتقدمي
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، طلبت حكومـة الواليـات املتحـدة توضـيحات إىل       ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    
عالقاهتا مع كوبـا، وأعـادت   بصدد  Compañía Telefónica de Españaشركة اهلاتف اإلسبانية 

 أهنـا مل ُتـربم   أن تعلـن واضـطرت الـشركة إىل     .  يف سنوات سـابقة     هلا تأكيد حتذيرها الذي أبدته   
  .ترخيص من الواليات املتحدةحصوهلا على يف انتظار أي عقد 
 ،، تلقـت إدارة فنـدق هيلتـون يف ترينيـداد وتوبـاغو            ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    

ــة التابعــة للواليــات املتحــدة مبوجــب عقــد، إشــارات بعــد       ــديره شــركة هيلتــون العاملي الــذي ت
برئاسـة الـرئيس    وكوبـا   اجلماعـة الكاريبيـة      ارك يف قمـة   يـش ساستقبال الوفد الكويب الذي كـان       

ديــسمرب / كــانون األول٦وأصــدرت مؤســسة هيلتــون بيانــا يف  .  كاســترو روزراؤولالكــوي 
 مل تتوصل إىل احلصول علـى تـرخيص مـن مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة لكـي                     اتفيد فيه أهن  

  الكاريبيـة، مـا أدى إىل      -لكوبيـة   يتسىن لفنـدق هيلتـون يف ترينيـداد وتوبـاغو استـضافة القمـة ا              
  . احلدثذلكتغيري مقر تنظيم 

، مجــدت حكومــة الواليــات املتحــدة ملــواطن دامنركــي   ٢٠١٢فربايــر / شــباط٢٧ويف   
  . كرونة دامنركية لقيامه بشراء تبغ كويب يف أملانيا١٣٧ ٠٠٠مبلغ 

ــار٢٥ويف    ــايو / أي ــوزارة التجــا    ٢٠١٢م ــابع ل ــصناعة واألمــن الت رة ، فــرض مكتــب ال
 السويـسرية، الـيت     Ericsson دوالر علـى فـرع بنمـا لـشركة           ١ ٧٥٣ ٠٠٠غرامة ماليـة قـدرها      

حتتــل املرتبــة األوىل يف العــامل يف صــناعة معــدات شــبكات اهلواتــف احملمولــة، النتهاكــه قــوانني   
  .٢٠٠٧ و ٢٠٠٤احلصار بني عامي 

ــة     ــشركة الكوبي اللة مــن  صــعوبات يف ســعيها إىل اســترياد ســ  Labiofamوواجهــت ال
ويف وقـت الحـق، بعثـت       . العصية اللبنية للشركة الوطنية حلماية النباتات واحليوانـات يف كوبـا          

رسالة إىل نظريهتا الكوبية تلغي فيها العقـد،   ، املسوقة للمنتج،    Sorbialالشركة الفرنسية املنتجة    
  .إحدى شركات الواليات املتحدة باقتنائها من طرف وتتذرع
، اليت تستورد املنتجات الكيميائيـة ألغـراض        Quimimportكوبية  واضطرت املؤسسة ال    

 املـستخدم يف مكافحـة   Sofit CE 300 لترا من مبيـد  ٤٥٨الزراعة، إىل إلغاء استريادها ملا قدره 
األعشاب الـضارة لزراعـة األرز، نظـرا لكـون الـشركة السويـسرية الـيت تعاقـدت معهـا أفـادت                      

ونظـرا لعـدم إمكانيـة اسـتخدام        . يـد مراعـاة لقـوانني احلـصار       بأهنا ال تستطيع تزويدها بذلك املب     
  . دوالرا٢٢٢ ٣٧٠دوالر الواليات املتحدة، تكبدت الشركة خسارة تصل إىل 
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التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون مع الوكاالت        األضرار املترتبة على احلصار يف جمال         ٣- ١  
  املتعددة األطراف

 بامـا أضـرار احلـصار علـى برنـامج التعـاون الـدويل       تزايدت يف عهد حكومة الـرئيس أو     
  .تعاون مع الوكاالت املتعددة األطرافال، مبا يف ذلك مع كوبا
، تبني من معلومات استقيت مـن مكتـب املمثـل املقـيم             ٢٠١٢يناير  /ففي كانون الثاين    

، احلـصار لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي يف كوبـا أن هـذا الربنـامج الـدويل جيـد، جـراء قـوانني                    
  .صعوبات كبرية يف تسديد تكاليف ما ينجزه من عمليات يف إطار مشاريع التعاون مع كوبا

وكمــا ال خيفــى، فقــد ظهــرت هــذه الــصعوبات إىل العلــن علــى حنــو جلــي يف كــانون     
ــة   ٢٠١٠ديـــسمرب /األول ــول األجنبيـ ــة األصـ ــام مكتـــب مراقبـ ــدما قـ ــد  عنـ ــن  بتجميـ ــر مـ أكثـ
ثالثــة مــشاريع تنفــذها كوبــا بالتعــاون مــع الــصندوق   دوالر، كانــت خمصــصة ل٤ ٢٠٠ ٠٠٠

  .العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا
هذه املشاريع القائمة يف إطار التعاون بني كوبا ووكاالت متعددة األطراف تتـيح            إن  و  

لفريوسـات العكوسـة لعـالج املـصابني بفـريوس          الكوبا إمكانية شراء عدة أنواع مـن مـضادات          
 ملـغ، الـيت تنفـرد شـركة أبـوت           ١٠٠ - ريتونـافري    اإليدز، منها مضادات  /لبشريةنقص املناعة ا  

ــة بإنتاجهــا ــة، . األمريكي ــا  ويف هــذه احلال ــة أن تنتظــر أن مينحهــا مكتــب  تعــّين علــى كوب مراقب
طـوال  تنتاهبـا  األصول األجنبيـة رخـصة لـشراء هـذا الـدواء الـالزم للمرضـى الكـوبيني، وظلـت             

بشأن طول هذه املدة واخلوف من نفاد املخـزون يف األثنـاء وبقـاء              فترة االنتظار مشاعر الشك     
  . مريضا كوبيا دون عالج بديل٦٥٠

 كوبـا والوكالـة   التقين بني التعاون  برنامج، يف إطار  ٢٠٠٩وهناك طلب قدم منذ عام        
 لشراء مطياف كتلي بالزمـي يعمـل وفـق تقنيـة مـشهود هلـا علـى نطـاق                   ،الدولية للطاقة الذرية  

  .تحليل نسبة املعادن الرترة يف املنتجات الغذائية والعينات البيئيةلتخدم عاملي تس
وال تـزال حكومــة الواليــات املتحــدة تــصّر منــذ ذلـك التــاريخ علــى رفــض مــنح كوبــا     

رخصة شراء املطياف، وهي بذلك، إمنا حتّد أيضا من فرص وصول املنتجات الغذائيـة الكوبيـة                
ا حتتويـه تلـك املنتجـات مـن خملفـات كيميائيـة بنـسب قـد                 إىل األسواق مبنع كوبا مـن حتليـل مـ         
ويكلــف التعاقــد مــع كيانــات يف اخلــارج علــى خــدمات . تــشكل خطــرا علــى صــحة اإلنــسان

  . دوالر سنويا٧٠ ٠٠٠حتليل املنتجات السمكية، وحده، حنو 
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وتكبد معهد البحوث األساسية يف جمـال الزراعـة االسـتوائية أضـرارا مـن حيـث تـوافر                     
 املاليــة ملــشروعني مــن مــشاريع التعــاون الــدويل، وذلــك بــسبب حــدوث زيــادة بنــسبة    املــوارد
يف املائــة يف أســعار بعــض املعــدات وقطــع الغيــار واملكونــات، وجتهيــزات التكييــف ومــواد   ٣٠

   مــا قيمتــهوقــد بلغــت هــذه األضــرار. ن اقتناؤهــا مــن بلــدان ثالثــةتعــيَّالــيت ، االســتهالكولــوازم 
  . دوالرا١٤ ٦١٧

 األضــرار الــيت تكبــدهتا كوبــا يف جمــال التعــاون الــدويل، ســواء املتعــدد األطــراف وهــذه  
الثنــائي، إمنــا هــي دليــل علــى اتــساع نطــاق هــذه الــسياسة املــؤثرة يف مجيــع جمــاالت احليــاة      أو

  .االجتماعية واالقتصادية للبلد
 املتحـدة،  ورغم زيادة عدد الزوار األمريكيني إىل كوبا والزوار الكوبيني إىل الواليـات            

تواصل حكومة ذلك البلد فرض قيود على التبادل األكادميي والعلمي والثقـايف والرياضـي بـني                
 وعرقلـة تبـادل الزيـارات بـني املختـصني يف كـال            احلـصار،  البلدين، مـستخدمة يف ذلـك قـوانني       

ــشمل .  ألســباب سياســية االجتــاهني ــشاركة يف أذلــك وي ــشطةامل ــات  ن ــا والوالي ــنظم يف كوب  ت
ــات      . ةاملتحــد ــيني مــن الوالي ــرخيص ملهن ــة يف مناســبات متعــددة الت ــد رفــضت وزارة اخلزان وق

  .ظمت يف كوبا ُنأنشطةاملتحدة كانوا يريدون املشاركة يف 
 ٢٠١٢مـايو  /ومن األمثلة على ذلك، رفض وزارة خارجية الواليـات املتحـدة يف أيـار      

لـدورة الـثالثني ملـؤمتر رابطـة        منح تأشريات لعـشرة أكـادمييني ومـثقفني كـوبيني للمـشاركة يف ا             
  .الدراسات املتعلقة بأمريكا الالتينية

  
  ٢الفصل     
  األضرار املترتبة على احلصار يف أشد القطاعات تأثريا يف احلياة االجتماعية     

   يف جمايل الصحة والتغذية  على احلصاراألضرار املترتبة  ١- ٢  
  الصحة العامة    

/  إىل نيـسان   ٢٠١١مـايو   /يف الفتـرة مـن أيـار      لصحة  بقطاع ا ر األضرار اليت حلقت     تقّد  
عـد األسـواق وارتفـاع       إىل بُ   وهـي ُتعـزى بوجـه خـاص         ماليـني دوالر،   ١٠  مببلغ ٢٠١٢أبريل  

ــة        ــة واألدوي ــراض الطبي ــستخدمة لألغ ــواد االســتهالكية واألدوات امل ــن امل ــواردات م أســعار ال
  .قطع الغيار واملعداتووالكواشف، 
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وقــانون تعــديل اجلــزاءات التجاريــة وزيــادة     ) ١٩٩٢(لي ورغــم أن قــانون توريتــشي    
ــصادرات  ــصدير  ) ٢٠٠٠(ال ــزان ت ــدات و جيي ــة واملع ــا   األدوي ــا، فإهنم ــة إىل كوب ــزة الطبي األجه
فمبيعات منتجات القطاع الصحي ال يـشملها اإلعفـاء مـن التـرخيص             . قيود كبرية يبقيان على   

فهـي مبيعـات يـشترط      . ا وزارة التجـارة   للمنتجات الزراعية اليت حددهت   ) أو الترخيص التلقائي  (
، ملـــدة حمـــدودة مـــنح علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى حـــدة ُتحمـــددة فيهـــا استـــصدار رخـــصة 

  .معّينة وبشروط
أما املنتجات املفترض أن يكـون مـسموحا هبـا، فتخـضع لـشروط الرقابـة والتـصنيفات                    

 قـوائم رقابيـة تـستجيب    احملددة يف أنظمة إدارة الصادرات التابعـة لـوزارة التجـارة، والـيت تـضع      
  .ألحكام متليها اعتبارات تتعلق باألمن القومي أو تتصل بصناعة التكنولوجيا األحيائية

 يف الرخص أن يكـون مبقـدور حكومـة الواليـات املتحـدة القيـام       هويشترط يف منح هذ     
برصد أوجه استعمال املنتجات والتحقـق مـن أهنـا تـستعمل يف             عرب طرق أخرى    عني املكان أو    

وال يـسمح ببيـع كوبـا تكنولوجيـا متطـورة يف هـذا القطـاع باعتبـار أن                   . هبااملرخص  ألغراض  ا
  .األمر يتعلق بسياسة تتبعها الواليات املتحدة

ــات املتحــدة غــري ذي شــأن،          ــا وّرد حــىت اآلن مباشــرة مــن الوالي ــزال حجــم م وال ي
  .ويتكون أساسا من مواد استهالكية

  :كثرية على الضرر املترتب يف جمال الصحةوفيما يلي أمثلة من بني أمثلة   
ــشفى         ــابع لقــسم األطفــال يف مست ــة الت ــة الدموي يفتقــر مركــز أمــراض القلــب واألوعي

، الــذي تنفــرد خمتــربات اخنفــاض النتــاج القلــيبإىل دواء ليفوســيمندان ملعاجلــة ‘‘ وليــام ســولري’’
ــات املتحــدة بإنتاجــه   ــوت يف الوالي ــر املركــز كــذلك إىل اخل . أب ــة حلــديثي  ويفتق لطــات الغذائي

الوالدة والرضع، فضال عن العناصر الرترة وبعض الفيتامينات املستخدمة عن طريق احلقـن مـن             
  .اليت تنتج أيضا يف الواليات املتحدة

ويتعذر علـى املركـز أيـضا أن يـشتري مـن سـوق الواليـات املتحـدة صـفائح األنـسجة                       
ة األطفـال الـذين يعـانون مـن حـروق بليغـة،       البشرية املستخدمة يف أغراض زراعـة اجللـد ملعاجلـ       

  .بعيدة بسعر أعلىمن أسواق أخرى مث اقتناؤها ويتعني من 
ــد           ــرا، واجلل ــد االصــطناعي انتيغ ــد كاجلل ــة للجل ــدائل مؤقت ــضا إىل ب ــر املركــز أي ويفتق

البشري الالخلوي ألوديرم، وكالمها من صـنع أمريكـي ويـستخدمان ملعاجلـة املـصابني حبـروق                 
لدرجة الثانية والدرجة الثالثة، وفقـا ملـا كـشفته الرابطـة الكوبيـة للجراحـة التجميليـة                  بليغة من ا  

  .ومعاجلة احلروق
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، ‘‘وليــام ســولري’’ويف قــسم جراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة يف مستــشفى األطفــال   
 أطفـال تقـل أعمـارهم عـن عـام واحـد، منـهم               ١١٠ طفـل و     ١٠٠يقدم العالج سنويا ملا بـني       

يف املائة حيتاجون إىل تغذية عن طريق احلقـن ليتـسىن إخـضاعهم لعمليـة جراحيـة                  ٩٠أكثر من   
 الواليات املتحدة على املكمالت الغذائيـة       منوال تستطيع كوبا احلصول     . وحتقيق نتائج أفضل  

اليت تعطى عن طريق احلقن، وهي من أنـسب نوعيـات املكمـالت الغذائيـة ألوجـه االسـتخدام                   
  .ذكوراملطلوبة يف املستشفى امل

ر على شركة مديكوبا لتوريد األدوية والكواشف واللوازم الطبية احلـصول علـى             وتعذَّ  
 البنميـة الــيت كانــت  A/Eأدوات السـتخدامها يف قــسم التوليـد واألمــراض النـسائية ألن شــركة    

ــة    ــدعوى أن تزودهــا هبــا ألغــت العملي ــة،    ب املــصنع الــذي كــان ينتجهــا اشــترته شــركة أمريكي
  .تصدير تلك املواد إىل كوباب، تبعا لذلك يعد مسموحا ومل

وألغت شركة وساطة كندية عقد بيع كانت وقعته مـع شـركة مـديكوبا لـشراء أطقـم            
HIV-1P24 ELISAتساعد على تـشخيص اإلصـابة باإليـدز لـدى أطفـال       اليت األمريكية الصنع 

ي املـستعمل   األمهات الالئي حيملـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية، عنـدما علمـت أن كوبـا هـ                    
وتبعــا لــذلك، اضــطرت الــسلطات الــصحية الكوبيــة إىل اللجــوء إىل خيــارات أخــرى . النــهائي

  .يتعني فيها توريد تلك األطقم من أسواق أبعد بأسعار أعلى كثريا
  ر علــى معهــد علــم األعــصاب وجراحــة املــخ واألعــصاب شــراء طقــم خمتــرب         وتعــذَّ  

CanAg NSE EIA (ref 420-10) فوجرييبيو ديغنوسـتكس األمريكيـة يـستخدم     من إنتاج شركة
ــسائل          ــدم ويف ال ــصل ال ــصبية واملوجــود يف م ــا الع ــوليز اخلــاص باخلالي ــزمي اين للكــشف عــن ان
النخاعي كعالمة تشخيص ونذير بالنـسبة لألمـراض الدماغيـة الوعائيـة مـن النـوع الناشـئ عـن                    

  .ل والوفيات يف كوبا االعتالنسبيتاحتباس الدم، وهو اإلنزمي املسؤول عن جانب كبري من 
 أن جيــري يف وكــان معهــد أمــراض القلــب وجراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة يعتــزم     

 عمليات جلراحة اجملازة األورطيـة التاجيـة         منها  يف املائة  ٧٠  عملية جراحية  ٤٠٠ ،٢٠١٢ عام
ملتـرايل   يف املائة عمليات السـتبدال الـصمامني ا   ٣٠ لعالج اجللطة التاجية أو الذحبة الصدرية، و      

غــري أن اســتحالة احلــصول مــن أســواق الواليــات املتحــدة علــى بــدائل صــمامات   . واألورطــي
القلــب وأجهــزة تثبيــت دقاتــه وحثهــا وغــري ذلــك مــن املعــدات واملــواد املتــصلة هبــذه العمليــات 

. وأجهزة حث دقات القلب، ضاعف التكاليف، مع ما يترتب علـى ذلـك مـن أضـرار مالزمـة                
، أصـبحت اخلدمـة     احلـصار  تنفيذا لقـوانني     ، جود األمريكية من البلد    وبانسحاب شركة سانت  

املقدمة باالستعانة بأجهزة ضبط دقات القلب وأجهزة ختطيط القلب تفتقر حـىت داخـل املعهـد                
إىل معــدات لرســم خــرائط تــشرحيية ثالثيــة األبعــاد غــري إشــعاعية، وهــو مــا حيــول دون إجــراء   
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ــدة   ــر معق ــات بت ــص  . عملي ــب عــالج امل ــى    ويتطل ــا، عل ــراض إرســاهلم إىل أوروب ــذه األم ابني هب
  .ينطوي عليه هذا األمر من خماطر وتكاليف ما

وكوبا هي أحد أكرب بلدان أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب مـن حيـث نـسبة                     
 يف املائــة مــن الــذين تزيــد أعمــارهم عــن   ١٨,١فهنــاك أكثــر مــن  . عــدد الــشيوخ إىل ســكاهنا 

شـخص يعـانون مـن مـرض الزهـامير أو مـن              ١٣٠ ٠٠٠ني هـؤالء حنـو      وهناك من ب  . عاما ٦٠
ــراض العتــه ذات الــصلة   ــا ال تــستطيع     . أم ــزداد صــعوبة عالجهــم ألن كوب احلــصول علــى  وت

الـذي تنتجـه شـركة    ) دونيبزيلـو (املثبطات الرئيسية إلنزمي الكولنستريز، وخباصة دواء أريـسبت    
ت الــذهان غــري النمطيــة، الــيت ظهــرت  وينطبــق احلــال كــذلك علــى مــضادا . فــايزر األمريكيــة

مؤخرا للسيطرة على األعراض النفسية والسلوكية، واليت هي الـسبب اجلـذري إليـداع هـؤالء                
  .املرضى املصحة

وباإلضافة إىل ذلك، فإن كوبا، على غـرار مـا أبلغـت عنـه يف تقـارير سـابقة، ال تـزال                       
ملعاجلـة أمـراض حمـددة    املتحـدة  يـات  ممنوعة من شراء أحدث أنواع املثبطات الـيت أنتجتـها الوال         

بإبطــاء نــشاط اخلاليــا، وممنوعــة مــن الوصــول إىل األدبيــات الطبيــة املنــشورة يف مواقــع شــبكية  
أنشئت لتسهيل حرية تبادل املعلومات والربامج احلاسبوبية اليت ال بد منـها يف أعمـال النمذجـة     

  .تشخيص األمراضلكترونية لإلواحملاكاة العلمية، واليت تستعني بالرسوم ا
  

  التغذية    
  .ال يزال احلصار يرمي يف األساس إىل اإلضرار هبذا القطاع والتضييق عليه  
 إىل  ٢٠١١مـارس   /ر األضرار اليت تكّبدها هذا القطاع يف الفترة املمتدة مـن آذار           وتقدَّ  

ــارس /آذار ــها    ُت دوالرا، وهــي ١٣١ ٥٧٢ ٩٦٧، بنحــو ٢٠١٢م ــل، من ــدة عوام ــزى إىل ع ع
غذيــة مــن أســواق بعيــدة ومــا يــصحب ذلــك مــن زيــادة معروفــة يف تكــاليف التــأمني   شــراء األ

  .التخزين، ومن تكلفة إضافية جراء وتكاليف الشحن
فرغم فتح باب استرياد أغذية ومنتجات زراعية مـن الواليـات املتحـدة، ال توجـد بـني                

علـى مـواد غذائيـة مـن        وال تزال الفرص احملدودة للحصول      . يف هذا اجملال  البلدين عالقة جتارية    
سوق الواليات املتحدة ختضع للوائح صارمة جدا تنظمها ترسـانة معقـدة مـن تـصاريح تـشمل                  
سفر رجال األعمـال األمـريكيني، وكـل مـا يتعلـق بتوقيـع العقـود والنقـل وتـسديد املـدفوعات                

ويــضاف إىل ذلــك أن مكتــب مراقبــة األصــول األجنبيــة حيــتفظ  . الناشــئة عــن هــذه املعــامالت 
  .فسه بصالحية إلغاء هذه التصاريح دون سابق إنذار ودومنا حاجة لتقدمي أي تفسريلن

  :يلي كبرية بشكل خاص مثلما يتضح مما ALimportوكانت األضرار اليت تكبدهتا شركة   
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تؤثر اسـتحالة احلـصول علـى التمويـل مـن املؤسـسات االئتمانيـة يف الواليـات املتحـدة                      •  
بالنــسبة ‘‘ املخــاطر الــسيادية ’’ثرياً حامســا يف مــا يــسمى وســائر املؤســسات املماثلــة تــأ

 يف املائـة، بـل      ٥وبذلك، تزداد التكاليف املالية للمعـامالت بنحـو         . نني اخلارجيني للدائ
. تبلغ مستويات تزيد عن معدالت الصرف اليت تتداوهلا املصارف يف العادة فيما بينـها             

ذه التكــاليف خــالل تلــك الفتــرة قــد وتــشري التقــديرات إىل أن اخلــسائر املتكبــدة يف هــ
  . مليون دوالر٤٦وصلت عمليا إىل 

 بــسبب عــدم وجــود عالقــات بــني املــصارف الكوبيــة       ALimportاضــطرت شــركة    •  
واملصارف األمريكية، وبسبب الرصـد املـستمر الـذي ختـضع لـه الوكـاالت املاليـة مـن                   

ة يف معــامالت جانــب حكومــة الواليــات املتحــدة، إىل الــدفع عــن طريــق أطــراف ثالثــ 
 املــستمرة احلالــةوقــد كبــدهتا هــذه . أحيانــا أكثــر مــن مؤســستني مــاليتنييــشترك فيهــا 

  . مليون دوالر١١خسائر يف السيولة تقدر بنحو 
بــسبب اســتحالة الــدفع إىل بلــدان ثالثــة بــدوالر الواليــات املتحــدة، تــضطر املــصارف     •  

ــدها هــذا األمــ    ــسداد، ويكب ــة ال ــة إىل شــراء عمل رارا كــبرية جــراء خمــاطر  ر أضــالكوبي
وبــسبب هــذا القيــد، . الــصرف األجــنيب وارتفــاع معــدل التذبــذب يف األســواق املاليــة

واحلاجــة إىل إجيــاد بــدائل لوفــاء الــشركة بالتزاماهتــا جتــاه املــوردين، تكبــدت الــشركة    
  . مليون دوالر٣٣أضرارا تبلغ قيمتها زهاء 

يات املتحـدة، وللقيـود الـيت متنـع الـسفن           نا من تصدير منتجاتنا إىل سوق الوال      نظرا ملنع   •  
، تـضطر الـسفن الـيت حتمـل     ىاألمريكية من محـل بـضائع مـن كوبـا إىل وجهـات أخـر              

منتجــات زراعيــة اشــتريت مــن الواليــات املتحــدة إىل اإلحبــار مــن كوبــا إىل الواليــات  
املتحــدة ومــن الواليــات املتحــدة إىل كوبــا وهــي فارغــة، وهــو مــا يزيــد مــن تكــاليف   

وقد وصلت قيمة ما تكبدته كوبا من أضرار جـراء هـذه التكـاليف اإلضـافية                . الشحن
  .، إىل ثالثة ماليني دوالر٢٠١١يف عام 

وبصرف النظر عما تقـدم، فإنـه ال بـّد مـن اإلشـارة بوجـه خـاص إىل املبـالغ الـيت فقـدت                         
 فـسوق الواليـات املتحـدة هـي إحـدى أكـرب           . سلع واخلـدمات  الـ صـادرات    كوبا فرص جنيها مـن    

األسواق العامليـة للمـواد الغذائيـة والـسمكية الـيت تـصدرها الـشركات الكوبيـة الرئيـسية يف هـذين                      
، هي السوق الطبيعية اليت كانت ستوجه       كوباالواليات املتحدة، حبكم قرهبا من      إذ إن   . القطاعني

يت ا، وفقـا للحـسابات الـ      هـ ا، لـوال احلظـر املفـروض علـى كوبـا، وهـو مـا يفـوت علي                 إليها منتجاهتـ  
  . مليون دوالر١٢٢أجرهتا الكيانات الكوبية املعنية بالتصدير، كسب مبلغ يزيد عن 
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 يف املائـة    ٤٠ومشروب الروم مثال بارز على ذلك، فسوق الواليـات املتحـدة تـشكل                
تزيـد   سوق الواليات املتحدة بالنـسبة لـصناعته أضـرارا    اوميثل حظر دخوهل. من السوق الدولية 

  .رمت كوبا من جنيها ُحمن إمجايل املبيعات  مليون دوالر١٠٠على 
الكوبيـة، وخباصـة ذيـول       Caribexوباملثل، كان باإلمكان طرح كل صـادرات شـركة            

غـري أن كوبـا تـضطر جـراء احلـصار، إىل           . جراد البحر والروبيـان، يف سـوق الواليـات املتحـدة          
 سـوق الواليـات     خالفـا ملـا هـو عليـه احلـال يف          (تسديد رسوم مجركية عالية يف أسـواق أخـرى          

، وتـضطر إىل حتّمـل تكـاليف النقـل          )املتحدة اليت تعفـى فيهـا هـذه املنتجـات مـن تلـك الرسـوم               
العالية املرتبطة باملخاطر اليت ينطوي عليها نقـل البـضاعة يف رحـالت طويلـة، ومواجهـة أسـعار          
ــامالت       ــدة يف املعـ ــات املتحـ ــدوالر الواليـ ــا لـ ــتخدام كوبـ ــر اسـ ــراء حظـ ــة جـ الـــصرف الباهظـ

  .جتريها يتال
ــوازم صــناعة         ــا حنــو أســواق أخــرى الســترياد ل ــإن حتــّول كوب وباإلضــافة إىل ذلــك، ف

األغذيــة الكوبيــة كمنتجــات تعبئتــها وتغليفهــا وحفظهــا، وشــعري اجلعــة، واجلنجــل، والعجــائن  
النباتيـة املـستخدمة يف عـدة أغـراض، كاستحـضار أغذيـة األطفـال، يكبـدها خـسائر تزيـد عــن           

  .ا تضطر إىل اقتناء تلك اللوازم من أسواق أبعدمليون دوالر، ألهن
  

  التعليم والثقافة والرياضة  ٢- ٢  
علــى الــرغم مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة الكوبيــة لــضمان جمانيــة التعلــيم والثقافــة   

 كوبا يوميا من نقائص يف هـذه        هوالرياضة جلميع مواطنيها، فإن آثار احلصار تظهر فيما تواجه        
  .على تطويرهاالقطاعات تؤثر 

 السياسة، ال تزال كوبـا عـاجزة عـن الوصـول إىل سـوق الواليـات                 تلكونتيجة لتنفيذ     
  .املتحدة لشراء اللوازم املدرسية واملواد اخلام، ولتبادل املعلومات العلمية والثقافية والرياضية

والســترياد جمموعــة واســعة مــن املنتجــات املــصنوعة يف آســيا املوجهــة لقطــاع التعلــيم،   
ــركة   ــت شــ ــة ٢٣٩إىل  Consumimportاحتاجــ ــدما    حاويــ ــشرين قــ ــها عــ ــل منــ ــادل كــ   يعــ

 دوالرا ٨١٢ ٧٦٧، وهـو مـا كبـدها ضـررا بقيمـة       قـدما ٤٠يعادل كـل منـها     حاوية   ٢٨٥ و
ويـضاف  . لتغطية التكاليف اإلضافية على تكاليفها لو أهنا شحنت من سوق الواليات املتحـدة            

فـارق يف سـعر الـصرف الناشـئ عـن اسـتحالة الـدفع         دوالرا لتغطيـة ال ٤٧ ٩٩٦إىل ذلك مبلغ    
ولـوال هـذه    .  دوالرا ٨٦٣ ٠٢٣بدوالر الواليات املتحدة، وهو ما يصل مبجمـوع الـضرر إىل            

ــاء   ــم رصــاص أو  ١٤األضــرار، ألمكــن اقتن ــون قل ــون  ٢٥ ملي ــم رصــاص غــري مكتمــل   ملي قل
  .التجهيز
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ــات ا           ــى قطاع ــذ احلــصار عل ــر تنفي ــى أث ــة أخــرى عل ــي أمثل ــا يل ــيم والثقافــة  وفيم لتعل
  :والرياضة
، صادر مكتـب مراقبـة األصـول األجنبيـة مـن مـواطن إسـباين           ٢٠١١يف أيلول سبتمرب      

البنيــه ة لفتــرة ثالثــة أشــهر يدراســالرســوم ال دوالرا أرســله لتــسديد ١ ٤٠٩. ٨٥مبلغــا قــدره 
  .اللذين يدرسان يف املدرسة الفرنسية يف هافانا

 الربوفيـسور ارة اخلزانـة يف الواليـات املتحـدة         ، منعت وز  ٢٠١٢مارس  /  آذار ٢١ويف    
وكـان  . آالن هوفمان، من جامعة واشـنطن، مـن أن يقـدم يف كوبـا دورة عـن املـواد األحيائيـة                    

برعايـة كرسـي    املنظمـة   من املقـرر أن يـشارك يف الـدورة الدوليـة الثالثـة بـشأن املـواد األحيائيـة                    
، واجمللـس   (Biomat-Cuba) كز املواد األحيائية   ومر  للمواد األحيائية يف جامعة هافانا؛     اليونسكو

  .األعلى للبحوث العلمية يف إسبانيا
 كوبيــة أوكلـت إليهــا مــسؤولية  مؤسـسة وال يـزال صــندوق املمتلكـات الثقافيــة، وهــو     

 شـراء  عاجزاً عناسترياد ما يلزم أنشطة اإلبداع الفين من مواد أولية وتوابع وأدوات ووسائل،            
ــوازم مــن ســوق ا  ــذلك إىل اللجــوء إىل   . لواليــات املتحــدةهــذه الل ويــضطر الــصندوق، تبعــا ل

ويـصدق هـذا القـول أيـضا علـى شـراء اجللـود              . أسواق بعيدة، وهو ما يزيد من تكلفة عملياته       
  .الالزمة لعمل احلرفيني

ــة للواليــات املتحــدة ومؤســساهتا البحث      ــة يــوحيظــر علــى املؤســسات الثقافي ة واألكادميي
، ويف املعـرض الـدويل اخلـامس        ٢٠١١عـام   ففـي   . ويب إلثـراء أرصـدهتا    اقتناء كتـب األدب الكـ     

والعشرين للكتاب الذي نظم يف غواداالخارا، املكسيك، تعني على املـنظمني، بـسبب احلـصار        
املفروض على كوبا، أن ينبهوا أمناء املكتبات واملوزعني األمريكيني احلاضرين يف هـذا احلـدث               

وال يـسمح كـذلك لكوبـا بـشراء كتـب األدب            . تـب كوبيـة   إىل ضرورة االمتناع عـن اقتنـاء ك       
  .األمريكي املعاصر

ومن ناحية أخرى، اضـطرت الفـرق الرياضـية الكوبيـة الـيت كانـت تـستعد للمـشاركة                 
، إىل العــدول يف بعــض احلــاالت عــن شــراء معــدات مطلوبــة ٢٠١٢يف األلعـاب األوملبيــة لعــام  

ات، ألهنا معدات تنتجهـا شـركات مـن أمريكـا      ألغراض املنافسات الرياضية على أعلى املستوي     
  .وجلأت يف حاالت أخرى إىل أسواق بعيدة لشرائها بأسعار أعلى كثريا. الشمالية
رمــز الرياضــة يف كوبــا، اقتنــاء جهــاز تكييــف ر علــى كوليزيــه املدينــة الرياضــية، وتعــذَّ  

الـيت تـصنعه وتـورده      هوائي لتأمني تشغيل املنشأة على النحو الـسليم، ألن الـشركات الرئيـسية              
  . دوالر٥٠٠ ٠٠٠ بلغضررا جّراء ذلك  وتكبدت كوبا، .أمريكيةشركات 
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  ٣الفصل     
  اليت حلقت بقطاع االقتصاد اخلارجياألضرار     

  اليت حلقت بالتجارة اخلارجيةضرار ألا  ١- ٣  
ــا           ــة والتكنولوجي ــى التجــارة اخلارجي ــصاده كــثريا عل ــام يعتمــد اقت ــد صــغري ن ــا بل كوب

  .موال األجنبية، واالئتمان واالستثمار والتعاون الدويل من أجل التنميةورؤوس األ
ــشمل خباصــة التجــارة           ــر ســليب ي ــة أث ــصادية احلالي ــة واالقت ــة املالي ــى األزم ويترتــب عل

  .ويف حالة كوبا، فإن احلصار يزيد من تفاقم هذا األثر. واالستثمار األجنيب والتعاون الدويل
لتقرير، بلغت قيمة األضرار املترتبة علـى احلـصار يف التجـارة          وخالل الفترة املشمولة با     
  . دوالرا٣ ٥٥٣ ٦٠٢ ٦٤٥اخلارجية 
ــالفترة     ــة بــ ــرار    ٢٠١١-٢٠١٠فباملقارنــ ــايل األضــ ــة إمجــ ــا قيمــ ــت فيهــ ــيت بلغــ   ، الــ
 يف املائة يف قيمة األضـرار الـيت حلقـت           ١٥ زيادة بنسبة    لوحظت دوالرا،   ٣ ٠٩٥ ٢٧٤ ٠٥٨

ية، وخباصة الضرر الناشئ عن فاقد يف اإليرادات املتأتية مـن صـادرات             بالتجارة اخلارجية الكوب  
وما زالت القيود املفروضة على سـفر املـواطنني   .  يف املائة٢٠السلع واخلدمات تزيد نسبته عن    

 بليـون  ٢,٣األمريكيني إىل كوبا تكبـد قطـاع الـسياحة أضـرارا بالغـة تزيـد قيمتـها سـنويا عـن                      
  .دوالر

ــا دوالر    وارتفعــت خــالل الف   ــرة قيمــة األضــرار النامجــة عــن اســتحالة اســتخدام كوب ت
 يف املائــة، وارتفعــت املبــالغ احملجــوزة،    ٥٧الواليــات املتحــدة يف معامالهتــا اخلارجيــة بنــسبة     
  .وحاالت فسخ العقود واملنازعات وما إىل ذلك

وقد ظلت مصادر األضرار الكربى اليت يتكبدها القطـاع تتركـز يف اسـتحالة الوصـول                
إىل سوق الواليات املتحدة سواء بالنسبة للـصادرات مـن الـسلع، مبـا يف ذلـك منتجـات التبـغ،                     

  .بالنسبة القتناء املعدات والتكنولوجيا ولوازم هذه املنتجات عموما أو
ــرادات الناشــئ عــن   TabaCubaوتركــزت األضــرار الــيت تكبــدهتا شــركة      يف فاقــد اإلي

تبلـغ  (اليت هي أكرب سوق موردة للتبغ املمتاز يف العـامل      استحالة التصدير إىل السوق األمركية،      
 ٢٠١١، حيث بلغ جمموع ما طرح يف هذه الـسوق يف عـام              ) يف املائة إىل اجملموع    ٦٤حصتها  

  . وحدة٢٧٨ ٥٠٠ ٠٠٠من وحدات ذلك التبغ حنو 
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وإذا أخذت يف االعتبار قدرات كوبا احلقيقيـة إلنتـاج الـسكر وتـصديره إىل األسـواق                   
ة يف ظل الظروف الراهنة، والتزام كوبا بتزويد الوجهات األخرى غري الواليـات املتحـدة               العاملي

ــد         ــة وســعر العق ــل، وباالســتناد إىل الفــرق بــني ســعر التعريف ــا مــن قب ــات املخصــصة هل بالكمي
 املــربم يف نيويــورك الــساري علــى الــواردات إىل الواليــات املتحــدة يف إطــار املخطــط  ١٦ رقــم

يف فاقـــد إيراداهتـــا زهـــاء    CubaSucarمـــة الـــضرر الـــذي حلـــق شـــركة     التفـــضيلي، تبلـــغ قي 
  .دوالر مليون ٢٩
    

  جنيباألضرار اليت حلقت باالستثمار األ  ٢- ٣  
أساســا، تــستند  تقـديرات األضــرار الــيت حلقــت بتنميــة االسـتثمار األجــنيب يف كوبــا   إن  

 الـصادر عـن مـؤمتر األمـم       على غرار الـسنوات الـسابقة، إىل التقريـر املتعلـق باالسـتثمار العـاملي              
ــون    ــر املعن ــة والتقري ــة   ”املتحــدة للتجــارة والتنمي االســتثمار األجــنيب املباشــر يف أمريكــا الالتيني

الصادر عن اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة    ‘‘ ٢٠١١ عام ومنطقة البحر الكارييب 
  . ٢٠١١الكارييب، اللذين يتضمنان البيانات املتعلقة بعام 

فيد تقرير اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، الـصادر يف                 وي  
، أن أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب كانــت املنطقــة الــيت ســجلت  ٢٠١٢مــايو /أيــار

ــام        ــامل يف ع ــى صــعيد الع ــة املباشــرة عل ــادة يف االســتثمارات األجنبي وزادت . ٢٠١١أكــرب زي
 يف املائـــة قياســـا إىل الـــسنة ٣١بنـــسبة إىل املنطقـــة ت األجنبيـــة املباشـــرة تـــدفقات االســـتثمارا

  . مليون دوالر١٥٣ ٤٤٨السابقة، إذ بلغت 
ــوال         ــا ســتتلقاها ل ــيت كانــت كوب ــدفقات االســتثمار ال ــديرات ت ــد تق صار، احلــولتحدي

تحـدة الـيت    الرجوع إىل حتليل التدفقات االستثمارية األجنبية املباشـرة اآلتيـة مـن الواليـات امل               مت
ــة الــيت متثلــها تلــك التــدفقات باملقارنــة مــع       ــارة، فــضال عــن النــسبة املئوي تتلقاهــا البلــدان املخت

  .٢٠١١اإليرادات اإلمجالية اليت تلقتها تلك البلدان يف عام 
وحددت جمموعة البلدان املختـارة علـى أسـاس متاثـل اقتـصاداهتا مـع االقتـصاد الكـويب                    

الثقايف مع التركيز بصفة خاصة على توزيع التدفقات حسب كـل           من حيث التوزيع اجلغرايف و    
  . قطاع من القطاعات

 ة األجنبيـ اتما تلقته تلك البلـدان مـن تـدفقات االسـتثمار      إمجايل  ويورد اجلدول التايل      
  .٢٠١١من الواليات املتحدة خالل عام وتدفقات هذه االستثمارات اآلتية 
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  لبلدا

 اتتدفقات االستثمارإمجايل
  ة املباشرةجنبياأل
  )مباليني الدوالرات(

ــدفقات  ــتثمارات تـ االسـ
ــة املباشــرة   ــة اآلاألجنبي تي

ــدة  ــات املتحـ ــن الواليـ   مـ
  )مباليني الدوالرات(

النــسبة املئويــة لالســـتثمارات
ــة اآل مــن الواليــات املتحــدة تي

  يف إمجايل االستثمارات

  ٦٠,٩  ١ ٢٨٢  ٢ ١٠٤,١  يكاكوستار
  ٢٨,٧  ٢٩١  ١ ٠١٤,٤  هندوراس

  ١٩,٤  ٤٥٩  ٢ ٣٧١,١  اجلمهورية الدومينيكية
  ٣,٨  ٥٠٧  ١٣ ٢٣٤,٢  كولومبيا
  ١٦,٤  ١٥٩  ٩٦٧,٩  نيكارغوا

  
ــة االســتثمار األجــنيب   ”فــرع عــد باالســتناد إىل بيانــات مــستمدة مــن   أُ  :املصدر   املــشهد اإلقليمــي العــام حلال

مريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  الســتثمار األجــنيب املباشــر يف أالــوارد يف التقريــر املتعلــق با “املباشــر
  ).٢٠١٢اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر لكارييب،  (٢٠١١، عام الكارييب

  
 كوبا كانت ستتلقى تـدفقات مـن        تلك البيانات، ميكن استنتاج أن    وانطالقا من حتليل      

  .ر على وجه التقريب مليون دوال٣٥٠عادل تاالستثمار األجنيب املباشر من الواليات املتحدة 
ــى االســتثمار           ــيت يفرضــها احلــصار عل ــود ال ــن القي ــضررا م ــر ت ومــن القطاعــات األكث

 الـسلع واخلـدمات     ادراتأو صـ  /لتنمية االقتـصادية و   ااألجنيب القطاعات ذات األولوية يف جمال       
  .الكوبية من قبيل النفط والسياحة والتكنولوجيا األحيائية

 الـيت لـديها اسـتثمارات يف قطـاع     Sherrit Internationalشـركة  ن قبيـل  فاملؤسـسات مـ    
 الوصول إىل أسـواق رأس املـال يف   تعذُّرأعماهلا بسبب   رقم  النفط والتعدين سجلت تراجعا يف      

وأدرج املسؤولون التنفيذيون يف هـذه الـشركة يف قائمـة مـديري الـشركات             . الواليات املتحدة 
الــشركات الرئيــسية مــسؤويل دة، إىل جانــب الــذين ال حيــق هلــم الــدخول إىل الواليــات املتحــ  

. Cobalt Refinery Company, Incو , Moa Níckel S.A( مـع كوبـا   تـاجر الـيت ت املنتسبة الثالث 
  ).International Cobalt Company, Incو 

ففـي  . الـسياحة أحـد احملركـات الرئيـسية لالقتـصاد والتنميـة الكـوبيني             قطـاع   زال  يوال    
عـن   يف املائـة  ٧,٣ زائـرا، أي مـا يزيـد بنـسبة           ٢ ٧٠٨ ٩٦٤د إىل كوبـا     فَ، وَ ٢٠١١هناية عام   

ويقتضي التوسـع الـضروري يف هـذا القطـاع مواصـلة تطـويره بإتاحـة                . ٢٠١٠عددهم يف عام    
 وغــري الفندقيــة، الفندقيقــةالفــرص أمــام املــستثمرين األجانــب لالســتثمار يف اهلياكــل األساســية 

وال تـستطيع الـشركات األمريكيـة    . إىل ذلك من أنشطة  إضافة إىل تشييد مالعب للغولف وما       
اليت هلا خربة يف القطاع الفندقي واستثمارات ضخمة يف منطقة البحر الكـارييب االسـتفادة مـن                 

  .هذه الفرص يف كوبا بسبب تدابري فرض احلصارمثل 
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وعلى الـرغم مـن اخلـربة الواسـعة لكوبـا يف قطـاع التكنولوجيـا األحيائيـة، الـيت بلغـت                        
ستويات البلدان املتقدمة، تكبد أضـرارا جـسيمة يف تطـوير مـشاريع البحـث املـشتركة، نظـرا                   م

لــشركات األمريكيــة الرائــدة يف للقيــود القائمــة الــيت حتــد مــن إقامــة شــراكات اســتراتيجية مــع ا
  .القطاع هذا
  

  األضرار املالية واملصرفية  ٣- ٣  
ضـطهاد والعـداء واملـضايقات       يف الفترة قيد االسـتعراض سياسـة اال        تعززتكما ذكر،     

وشـددت ضـغطها    .  القطاع املصريف واملايل الكويب    إزاءاليت تنتهجها حكومة الواليات املتحدة      
مـصارف   اليت هتدف إىل احلد من إجراء عمليات مـن           األجنبيةعلى املؤسسات املالية واملصرفية     

الـدول الراعيـة   ”ائمـة   وإليها، بدعوى اسـتحالة التعامـل مـع كوبـا ألهنـا بلـد مـدرج يف ق                 كوبية
  .الت تتم باليورو أو بعمالت أخرىرغم أن معظم التحوي ،“لإلرهاب
  :وفيما يلي األضرار الرئيسية اليت حلقت بالنظام املصريف الوطين خالل تلك الفترة  

سـتحالة اسـتخدام دوالر الواليـات املتحـدة         اليف أسعار صرف العمالت     تكبُّد خسائر     •  
اللجــوء إىل آليــة النقــد األجــنيب األمــر الــذي تعــيَّن معــه لكوبيــة، يف التجــارة اخلارجيــة ا

ارتفــاع التكــاليف املاليــة ومــن مث ، )اســتخدام عمــالت أخــرى غــري الــدوالر(املــزدوج 
  للوفاء بااللتزامات جتاه الدائنني الذين يطالبون بأن يسدد هلم بالدوالر

  إغالق حسابات كيانات كوبية يف مصارف أجنبية  •  
ــانإ  •   ــلة     معـ ــة املراسـ ــصارف األجنبيـ ــض املـ ــض بعـ ــاد   يف رفـ ــات االعتمـ ــد خطابـ تأكيـ

  هبا اإلشعار أو
  كوبيةكيانات مصرفيةرفض بعض املصارف األجنبية إجراء مدفوعات   •  
ضرورة االحتفاظ حبد أدىن من األرصدة يف حسابات كوبيـة يف اخلـارج إزاء املخـاطر                  •  

  صارالناشئة عن احل
يــة بــإدراج شــرط ضــمن شــروطها للتعامــل مــع املــصارف قيــام بعــض املــصارف األجنب  •  

ــسامهيها          ــن م ــات ع ــياء أخــرى معلوم ــدميها ضــمن أش ــل يف وجــوب تق ــة يتمث الكوبي
كـون كوبـا مـن البلـدان اخلاضـعة لعقوبـات مكتـب              ربرة ذلـك ب   ومصارفها املراسلة، مـ   
  .مراقبة األصول األجنبية
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  :وفيما يلي أمثلة عن بعض تلك األضرار  
، بفرض غرامة ماليـة علـى كيـانني    ٢٠١١ة األصول األجنبية، يف عام     قام مكتب مراقب    

 ص فقــط دوالر إلجرائهمــا معــامالت ماليــة غــري مــرخص هبــا ختــ      ١٩٨ ٠٠٠بلــغ إمجاليهــا  
 ٨٩ ١٧٦ ٤٠٨وفـــرض أيـــضا غرامـــات ماليـــة علـــى ثالثـــة كيانـــات أخـــرى بلغـــت   .كوبـــا

ــدان أخــر     ــا وبل ــة بكوب ــا األنظمــة املتعلق ــهاكها مجيع ــة،  . ىدوالرات النت  ســددويف هــذه احلال
 اقـدره متـأخرات   التـابع للواليـات املتحـدة اجلـزء األكـرب بتـسوية       JP Morgan Chaseمـصرف  
  . مليون دوالر٨٨,٣

، رفضت هيئـة مـصرفية أوروبيـة فـتح حـساب جـار بـاليورو ملـصرف             ٢٠١٢ويف عام     
ة مبثـل هـذا   ال ينـسجم مـع اسـتراتيجية املـصرف اخلاصـ         أمـر   احلساب  فتح  كويب، مشرية إىل أن     

النوع من املنتجات، هذا على الرغم من أهنا كانت قد وافقت شهورا قبـل ذلـك علـى الطلـب               
  .الكويب

ويف بدايـة هــذا العـام ودومنــا ســوابق، احتجـز مــصرف أورويب آخـر، مراســل ملؤســسة       
كوبية، أموال جمموعة من املدفوعات ملؤسسات كوبية كان يقوم فيها بدور الوسـيط، مـستندا               

ه حيتـاج إىل املزيـد مـن املعلومـات عـن تلـك العمليـات نظـرا للقيـود الـيت فرضـها مكتـب                          إىل أن 
  .مراقبة األصول األجنبية

رفضت هيئة مصرفية آسيوية جتهيـز عمليـة تـصدير ملؤسـسة كوبيـة، بـسبب احتجـاز                  و  
رفض املـصرف   أن يـ  وهـذا الوضـع أدى إىل       . الوثائق املتعلقة بتلك العملية يف الواليـات املتحـدة        

  .ىل البلدإالسلع وأن يعيد لعملية ا
  
 من القانون اجلامع للمخصصات املوحدة اإلضـافية والطارئـة الـصادر عـن              ٢١١املادة    ٤‐٣

األخــرى يف جمــال بــراءات االختـــراع     واالعتــداءات  ١٩٩٩الواليــات املتحــدة عــام    
  والعالمات التجارية

االسـتحواذ علـى    ردي   باكا الوضع الناشئ عن اعتزام شركة    استمر  خالل هذه الفترة،      
 يف الواليـات املتحـدة، إذ إهنـا    )Havana Club(  هافانـا كلـوب  العالمـة التجاريـة للـروم الكـويب    

 ســعت هــي نفــسها إىل  بتــشريع متذرعــة، ٢٠١١حــصلت علــى حكــم لــصاحلها خــالل عــام   
 ٢١١، أي املــادة ١٩٩٧إصــداره وحــصل علــى موافقــة كــونغرس الواليــات املتحــدة يف عــام   

 وهـي   ،١٩٩٨القانون االحتادي املتعلق باعتمادات ميزانية الواليات املتحدة لعام         املشهورة من   
املادة املتعلقة بتسجيل العالمات التجارية واألمساء التجارية ذات الـصلة باملمتلكـات الـيت أممـت             

  .يف كوبا، وجتديدها أو إعماهلا
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طاعـات مناوئـة لكوبـا       نتيجة للمناورات اليت تقوم هبا ق      ٢١١ومتت املوافقة على املادة       
هــا يف الكــونغرس، جــزاء علــى املــسامهات املاليــة الــسخية الــيت تتلقاهــا مــن     ؤيف ميــامي وحلفا

ــة    يتشــركة باكــاردي الــ   ــشركة الكوبي ــة لل ــال املناوئ ــروج لألعم ــة إىل Cubaexport ت ، املوجه
  .اغتصاب العالمات التجارية وأسواق منتج كويب حقيقي ومشروع

وبيني أصـــحاب العالمـــات التجاريـــة أو ورثتـــهم والـــشركات ومتنــع هـــذه املـــادة الكـــ   
األجنبية اليت هلا مصاحل يف كوبا، مـن االعتـراف حبقهـم يف ملكيـة تلـك العالمـات، ويف التمتـع              
يف تلــك األراضــي حبقــوقهم يف تلــك العالمــات التجاريــة، أو يف األمســاء التجاريــة املــسجلة         

  .واحملمية يف كوبا
 هيئــة تــسوية تأكيــدكــون قــد مــرت عــشرة أعــوام علــى   ، ي٢٠١٢فربايــر /ويف شــباط  

التزامات املعاملة الوطنية ومعاملـة     ناىف مع    تت ٢١١املنازعات يف منظمة التجارة العاملية أن املادة        
 الواليــات املتحــدة مبوجــب اتفــاق منظمــة التجــارة العامليــة  قطعتــهاالدولــة األوىل بالرعايــة الــيت 

واتفاقيـة بـاريس   ) اتفـاق تـريبس  (ارة حلقوق امللكية الفكريـة    املتعلق باجلوانب ذات الصلة بالتج    
إلغــاء هــذه املــادة الــيت  طلبــت مــن حكومــة الواليــات املتحــدة  قــد حلمايــة امللكيــة الــصناعية، و

  . مع االلتزامات املنوطة هبا مبوجب اتفاق تريبستتسق ال
ــار١٤ويف    ــايو / أيـ ــب   ٢٠١٢مـ ــدة مبوجـ ــات املتحـ ــا للواليـ ــة العليـ ــضت احملكمـ  ، رفـ
ــادة ــدافع الــشركة  ٢١١ امل ــة    Cubaexport أن ت ــد تــسجيل العالمــة التجاري  عــن حقهــا يف جتدي

املمتــازة أمــام مكتــب العالمــات التجاريــة وبــراءات االختــراع يف الواليــات املتحــدة، وهــو          
صطدم برفض مكتب مراقبة األصول األجنبية مـنح املؤسـسة الكوبيـة الرخـصة الـيت سـتتيح                  ا ما

  .٢٠٠٦ وحىت عام ١٩٧٦التجارية املسجلة يف هذا البلد منذ عام هلا جتديد العالمة 
 Pernod، إىل جانب الشركة الفرنسية Cubaexport الشركة ت، دافع١٩٩٥ويف عام   

Ricard     عن حقها يف تسجيل العالمة التجاريـة املعروفـة،          هافانا كلوب ، املوزعة للروم الكويب ،
 قـرارا ضــد صــدرت أة التجــارة العامليـة، الـيت   مـا حظـي بــدعم هيئـة تـسوية املنازعــات يف منظمـ     

  .الواليات املتحدة وطالبت بإلغاء املادة املذكورة اليت اعتربهتا غري قانونية
 لاللتزامـات الـيت قطعتـها الواليـات املتحـدة يف          جـسيما وهذه السياسة تـشكل انتـهاكا         

ــة الــ  ــشركات واملؤســسات ا   صناعية جمــال امللكي ــة لل ــة العالمــات التجاري ــةحبماي وهــذه . لكوبي
املنازعة وغريها من العمليات اجلاريـة ضـد بـراءات االختـراع والعالمـات التجاريـة الكوبيـة يف                   

الواليــات املتحــدة تــدل علــى تواطــؤ حكومــة الواليــات املتحــدة يف االســتحواذ علــى      حمــاكم 
  .احلقوق والعالمات التجارية الكوبية



A/67/118
 

60 12-39640 
 

مـة  ءتحـدة تقـع عليهـا مـسؤولية موا        ذلك أن القانون الدويل ينص على أن الواليـات امل           
قوانينها وأنظمتـها وإجراءاهتـا القـضائية واإلداريـة مـع االلتزامـات املنوطـة هبـا مبوجـب اتفاقـات             
منظمة التجارة العاملية واملعاهدات الدولية املتعلقة بالعالمات التجارية وبـراءات االختـراع الـيت              

  .هي طرف فيها
مــات الــيت قطعتــها مبوجــب الــصكوك القانونيــة   وقــد دأبــت كوبــا علــى احتــرام االلتزا   

 مـن   ٥ ٠٠٠ ما ضمن استفادة واستمرار استفادة أكثـر مـن           ،الدولية املذكورة، دون أدىن متييز    
  .العالمات التجارية وبراءات االختراع للواليات املتحدة من تسجيها يف البلد

 دعـاوى    وحـىت الوقـت احلاضـر، ال تـزال هنـاك           ٢٠١١ عـام    منذوعالوة على ذلك، ف     
 االسـتحواذ مرفوعة ضد دولة كوبا أمام حمـاكم الواليـات املتحـدة، يـسعى بعـض أصـحاهبا إىل                   

على عالمات جتارية وبـراءات اختـراع كوبيـة كتعويـضات، اسـتناد إىل أحكـام قـانون التـأمني                     
  .٢٠١٤ حىت عام ويسري أثره ٢٠٠٢من خماطر اإلرهاب الذي اعتمد يف عام 

    
  ٤الفصل     

  شئة عن احلصار يف القطاعات األخرى لالقتصاد الكويباألضرار النا
ــسان     ــن ني ــرة م ــل /يف الفت ــارس / إىل آذار٢٠١١أبري ــاء   ٢٠١٢م ، حلقــت بقطــاع البن

 ٢ ٠٠٠ و   ١ ٥٠٠ مليون دوالر، ما يعين العدول عن بناء مـا بـني             ١,٠٢٧أضرار بلغت حنو    
ذلـك العـدول عـن       مسكن أو بـدال مـن        ١٤ ٠٠٠مسكن، أو العدول عن تنفيذ أعمال صيانة        

  . مسكن، وهو موضوع شديد احلساسية لدى السكان الكوبيني٩ ٠٠٠إصالح 
إمكانيـة اقتنـاء تكنولوجيـات صـلبة ولينـة ذات صـلة بأشـغال الطـرق                 من  كوبا  ُتحرم  و  

مــن قبيــل وحــدات صــنع اخلرســانة ووحــدات صــنع املــستحلبات األســفلتية، ومعــدات ومــواد   
 إىل اقتنائهــا مــن أســواق بعيــدة للغايــة بأســعار      صــالح الطــرق، مــا اضــطرت معــه    إصــيانة و

  .بكثري أعلى
 ,Seguros Internacionles de Cubaوخالل الفترة قيد االستعراض، واجهـت مؤسـسة     

SA (ESICUBA) حـدَّت مـن   االقتـصاد الكـويب، قيـودا شـديدة     محاية أصـول  سنويا تتوىل ، اليت
ــأمني لــدى شــركات بلــدان   حــصوهلا علــى  ــة هلــا مــصاحل يف الواليــات  ضــمانات إعــادة الت ثالث

. بورصـة القـيم بنيويـورك     علـى رأسـها     أو تشترك يف بورصـات الواليـات املتحـدة، و         /املتحدة و 
 حــوايل تالــصرف بلغــعملــة ســعر خــسائر يف ت هــذه الــشركة د، تكبــ٢٠١١ويف هنايــة عــام 

  . دوالر٢٦٣ ٩٤٣ ٠٠٠
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مليكانيكيـــة وبـــالنظر إىل ضـــخامة حجـــم واردات قطـــاع صـــناعة الـــصلب واهلندســـة ا  
تعـذُّر  ، فإن اخلسائر الكربى يف هذا القطاع تعزى أساسـا إىل     املعنية وصادرات هيئات التسويق  

 ١٠٢ ٥٠٠ ٩٧٨النفــاذ إىل ســوق الواليــات املتحــدة، وتــصل يف الفتــرة قيــد االســتعراض إىل 
  .دوالرا

ــها            ــواد من ــسوق م ــتج وت ــيت تن ــتهالكية، ال ــسلع االس ــصناعية لل ــة ال ــدت اجملموع وتكب
عــدات الطبيــة، واألجهــزة الكهربائيــة املرتليــة، واألدوات املرتليــة، ورفــوف التخــزين، وأثــاث  امل

العيـــادات واملكاتــــب، وأدوات البنــــاء، واحلاويــــات البالســــتيكية، واملقاومــــات الكهربائيــــة،  
ــغ     ــدرت مببل ــسيل، خــسائر ق ــاز امل ــغ كــان  ١٥ ٨٤٦ ٠٠٠وأســطوانات الغ  دوالر، وهــو مبل

  .ت واللوازم الكفيلة بتلبية احتياجات السكانسيكفي القتناء املعدا
، اليت تنتج ضمن أشـياء أخـرى قـضبان          )ACINOX(وسجلت جمموعة صناعة الصلب       

ــات،         ــائي للبناي ــاء، وأقطــاب اللحــام، وشــبكات اللحــام الكهرب ــد املمــوج ألغــراض البن احلدي
عــدات ضــخ امليــاه، والكــابالت واملوصــالت الكهربائيــة واهلاتفيــة، واملــواد املقاومــة للــصهر، وم

  . دوالر٣ ٩٨٠ ٠٠٠خسائر تقدر مببلغ 
وتكبدت الصناعة األساسية، اليت تـشمل أنـشطة اقتـصادية أساسـية للبلـد، منـها إنتـاج                    

وتسويق النيكل، وصـناعة الـنفط والغـاز، واملنتجـات املعدنيـة مـن غـري النيكـل، أضـرارا بلغـت                      
  . دوالرا١٠١ ٢٥٣ ٩٤٢

ئر جــسيمة مــن جــراء اســتحالة تــصدير املنتجــات وظلــت صــناعة النيكــل تتكبــد خــسا  
املعــدة كليــا أو جزئيــا باســتخدام النيكــل الكــويب إىل الواليــات املتحــدة، حــىت وإن صــنعت يف  

ولذلك اضطرت إىل مواصلة تسويق منتجهـا يف أسـواق بعيـدة عـرب قنـوات توزيـع             . بلدان ثالثة 
ة إزاء سـعر سـوق لنـدن        أكثر كلفة تتدخل فيها جهـات وسـيطة، وبتطبيـق خـصومات تفـضيلي             

  . دوالرا٨٠ ٣٤٣ ٩٨٠وقدر الضرر االقتصادي مببلغ . للمعادن نظرا للمخاطر السياسية
ــت مؤســسة     ــام      Cubaniquelوحرم ــة لنظ ــع الالزم ــع والتواب ــراء القط ــن احلــق يف ش  م

. “القائـد إرنـستو تـشي غيفـارا       ”الكشف عن احلرائق ملؤسـسة إنتـاج النيكـل الـيت حتمـل اسـم                
 العمليـة نظـرا لكـون الـصانع مـن الواليـات املتحـدة        جـراء  عليه إتعذَّرد األورويب أنه وأفاد املورِّ 

  . دوالر٣٧ ٩٠٠وبلغ الضرر املتكبد . ومل يسمح له بالتجارة مع كوبا
وال تزال صناعة النفط هدفا للتدابري اليت وضعتها حكومة الواليـات املتحـدة للحيلولـة                 

نولوجيات املتقدمة، واملنتجات النفطية، وعلـى التمويـل        دون تنميتها، ودون حصوهلا على التك     
  .الالزم لنموها
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وكان من الضروري أن تقام منصة خصيـصا لعمليـات احلفـر االستكـشافية يف املنطقـة                 
 يف املائـة، يف حـني       ١٠نـسبة   تقل عن   من الواليات املتحدة    كوبا، بعناصر   لاالقتصادية اخلالصة   

بالتـايل  العناصـر، و تلـك  نسبة مئوية أعلى مـن   حتتوي على   امل  أن مجيع املنصات املوجودة يف الع     
  .سياسة احلصار متنع استخدامها يف كوبافإن 

ــرة مـــن آذار  و   مـــارس / إىل آذار٢٠١١مـــارس /ظـــل النـــشاط الـــسياحي، خـــالل الفتـ
، يتكبــد اخلــسائر الفادحــة جــراء احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه  ٢٠١٢

تحـــدة علـــى كوبـــا، يف جمـــاالت هامـــة تتعلـــق باخلـــدمات، والعمليـــات   حكومـــة الواليـــات امل
ــضمانات  ــسياحة،   والـــ ــاع الـــ ــة لقطـــ ــستية احلامســـ ــدَّر اخلـــــ  اللوجـــ ــث تقـــ ــغ حيـــ سائر مببلـــ

  . دوالرا٢ ٠٦٨ ٠٤٣ ٦٥٧
 مـن بـني أهـدافها اسـتقطاب     Viajes Cubanacán و Cubaturوتتوخى وكالتـا األسـفار     

 سـفينة مـن     ١٤٠قبالة هافانـا ومـدن كوبيـة أخـرى متـر            ف. الرحالت البحرية يف البحر الكارييب    
التابعــة ويبــدو أن جمموعــات املالحــة البحريــة . ســفن الــرحالت البحريــة الــيت تعمــل يف املنطقــة

لواليات املتحدة، الـيت تـسيطر علـى الـسوق العامليـة، تتـوق إىل إرسـال سـفنها إىل كوبـا لكـن            ل
 ماليــني ٧ ال يقــل عــن مليــون مــن أصــل ولــوال هــذا احلظــر، يقــدر أن مــا. احلــصار مينــع ذلــك
  .سنويايستوقفون يف كوبا   كانوارحالت يف حبر الكارييبتذاكر أمريكي يشترون 

، علم أن مكتب مراقبة األصول األجنبيـة بعـث برسـالة إىل             ٢٠١٢مارس  / آذار ٧ويف    
 التابعــة للواليــات املتحــدة رافــضا الطلــب الــذي تقــدمت بــه   Havana Ferry Partnersشــركة 

للحصول علـى تـرخيص هلـا بتـشغيل خـط حبـري بـني فلوريـدا وهافانـا، وحـاجج املكتـب بـأن                  
  .ذلك يتجاوز نطاق السياسة احلالية جتاه كوبا

 الــسياحية، يقــدر أنــه لــوال القيــود املفروضــة علــى ســياح   Gaviotaويف حالــة جمموعــة   
 يف  ٨٣ملنـشآهتا قـدره     ىل كوبا، واستنادا إىل معدل شـغل متوسـط          إالواليات املتحدة املسافرين    

 إجيابـا    مـن شـأهنا أن تـؤثر        دوالرا كـان   ٢٥٨ ٤١٦ ٦٢٣املائة، كانت ستتلقى إيـرادات مببلـغ        
  .يف تنمية القطاع

ومل تكن صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبنـأى عـن اآلثـار الـضارة لـسياسة                 
 التكنولوجيـا املتطـورة،   فنظرا هليمنة شركات الواليـات املتحـدة علـى قطـاع     . الواليات املتحدة 

 نفــاد دوالر، وهــي تعــزى أساســا إىل اســتحالة ال٦٦ ٧٦٦ ٠٠٠يقــدر أن خــسائر كوبــا تبلــغ 
ــصدير اخلــدمات،      ةمباشــر ــات أو لت ــدات والتكنولوجي ــسوق، ســواء الســترياد املع ــذه ال  إىل ه

  .التكاليف اإلضافيةأنواع أخرى من وتنضاف إىل هذه اخلسائر 
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 Telecomunicaciones de كثريا هناك مؤسسة االتصاالت ومن املؤسسات اليت تأثرت  

Cuba S.A (ETECSA)   أضـرارا جـسيمة   تكبـد ، وهي مؤسسة ذات رأمسـال مـشترك، ال تـزال ت 
ويف هــذا اجملــال لوحــده، . يف اســترياد التكنولوجيــا واللــوازم املرتبطــة باملعلومــات واالتــصاالت 

  . دوالر١٤ ٠٩٠ ٠٠٠تكبدت املؤسسة أضرارا جتاوزت 
ــاكو   ــا    هن ــدرة كمي ــل  أضــرار أخــرى غــري مق ــراخيص   تتمث ــى ت يف حظــر احلــصول عل

اخلـدمات علـى شـبكة اإلنترنـت، مبـا يف           االستفادة من   الربجميات، ورفض الدخول إىل املواقع و     
ذلـــك الـــدخول إىل مواقـــع املعلومـــات واالســـتفادة مـــن األدوات التقنيـــة، مـــن قبيـــل األدوات 

ــNetbeansاحلاســـوبية أو أدوات  ن بـــرامج املعلومـــات املفتوحـــة املـــصدر، واملـــشاركة يف  ، ومـ
  .املناسبات التجارية وغريها

وال تــزال شــركة الطــريان املــدين الكوبيــة تتكبــد أضــرارا جــراء احلــصار الــذي تفرضــه    
ــاالواليــات املتحــدة علــ  ــار. ى كوب  قــدرت ،٢٠١٢أبريــل / حــىت نيــسان٢٠١١مــايو /فمــن أي

  .ا دوالر٢٦٩ ١٢٥ ٤٢٧لغ األضرار اليت تكبدها هذا القطاع مبب
تعــذر علــى كوبــا احلــصول علــى الوقــود وعلــى املــدخالت واإلمــدادات عمومــا مــن يو  

اللجـوء إىل أسـواق أخـرى عـرب جهـات وسـيطة، مـع               يضطرها إىل    ما   ،سوق الواليات املتحدة  
 املتكبــدة يف قطــاع سائرويقــدر أن اخلــ. يترتــب علــى ذلــك مــن زيــادة يف تكــاليف الــشحن  مــا

  .البحر األبيض املتوسطبسبب ضرورة اقتنائه من منطقة  ماليني دوالر ٥ إىل الوقود تصل
ويف الوقت نفسه، فعلى الرغم من توفري الدولـة الكوبيـة جلميـع التـسهيالت للخطـوط                

اجلويــة التابعــة للواليــات املتحــدة يف عملياهتــا يف شــىت ربــوع الــبالد، تظــل الواليــات املتحــدة     
  .ة بإجراء رحالت إىل إقليمهاترفض الترخيص خلطوطها اجلوي

  . دوالرا١٨٢ ١٨٧ ٨٥٣ قطاع النقل أيضا خسائر بلغت تكبدو  
 مركبا يف اجملمـوع توجـد يف املـوانئ    Navecaribe 90ومتتلك مؤسسة املالحة الكاريبية   

اخلـدمات بـسبب    هـذه   وتـأثرت جـودة     . املرفئيـة  و اخلدمات البحريـة  شىت  الرئيسية بالبلد لتقدمي    
التـصليح والـصيانة،    عمليـات   الالزمـة إلجـراء     والتوابع األساسية   ن توفر املوارد    عن ضما العجز  

يتعلـق   وفيمـا . املدخالت وغريها من مـن املـواد  وهو عجز ناتج عن ارتفاع أسعار قطع الغيار و  
  . دوالر٢٥٠ ٠٠٠ تقدر اخلسائر مببلغ ، الشحنبتكاليف
ــرة       ــاه خــسائر يف الفت ــوطين ملــوارد املي ــد املعهــد ال ــسان وتكب  إىل ٢٠١١أبريــل /مــن ني
ــسان ــل /ني ــشحن وتكــاليف    ١ ٩٨٩ ٩٤١ قــدرها ٢٠١٢أبري ــالنظر إىل تكــاليف ال  دوالرا ب

  .املواد األولية
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ــا زال   ــا وم ــى كوب ــيت      ُيحظــر عل ــة ال ــاه واألرصــاد اجلوي ــصلة باملي  اســترياد املعــدات املت
فيـذ برنـامج فعـال       وتن ،تستخدم يف إجراء دراسات الدورة الكاملـة للميـاه، ورصـد دورة امليـاه             

 بيــع تلــك املعــدات Ott Hydromet Gmbhورفــضت الــشركة األملانيــة . للوقايــة اهليدرولوجيــة
تـأذن بـالترخيص   ال لتلقيها رسالة مـن وزارة التجـارة يف الواليـات املتحـدة تـشري فيهـا إىل أهنـا                  

 ،ربىوهــذا الــرفض أضــر بربنــامج القياســات الكــ . ألن املعــدات هلــا بــراءات اختــراع أمريكيــة 
 وهذا أخر وصول الـسلعة أكثـر مـن سـتة أشـهر، وهـي فتـرة                 ،تعني البحث عن مورد جديد     إذ

  .تعذر فيها إجراء القياسات الالزمة للوقاية اهليدرولوجية واالستغالل األكفأ ملوارد املياه
 املكــسيكية أن تبيــع لكوبــا حمركــات كهربائيــة مــن Worthingtonوتعــذر علــى شــركة   

ة خمتلفـ يف أماكن تركيبها يف حمطات الضخ تعيَّن مياه يتقرن مبضخات  US Motor Worksطراز 
وأدى هـذا الـرفض إىل      . يف الواليات املتحدة علمت باملقصد النـهائي للمنـتج        ألن الشركة األم    

  . ساكن باملياه٥٠ ٠٠٠تزويد حنو عملية اإلضرار ب
    

  الفصل اخلامس    
  روض على كوبامعارضة سياسة اإلبادة اجلماعية للحصار املف    

  داخل الواليات املتحدةالسياسة معارضة   ١‐٥
زادت أيضا خالل هذه الفترة معارضة سياسة احلصار الذي تفرضه الواليـات املتحـدة         
  .على كوبا
وجتلــت هــذه املعارضــة يف مجلــة أمــور يف العديــد مــن البيانــات والتــصرحيات الــصحفية   

جراءات الكونغرس وحكومات الواليـات     الصادرة عن شخصيات سياسية وفكرية بارزة ويف إ       
  :ها ما يليمهومن أ. واملنظمات غري احلكومية وقطاعات األعمال

، قــدم النائــب الــدميقراطي عــن نيويــورك تــشارلز رانغــل،  ٢٠١١مــايو / أيــار١٢ففــي   
مــشروع : ثالثــة مــشاريع قــوانني هتــدف إىل إحــداث تغــيري يف الــسياسة املتبعــة إزاء كوبــا وهــي

 H.R. 1887؛ ومـشروع القـانون   “قانون حريـة التـصدير إىل كوبـا   ” املعنون H.R.1886القانون 
ــون  ــا  ”املعن ــانون التجــارة احلــرة مــع كوب ــون H.R.1888؛ ومــشروع القــانون  “ق ــانون ” املعن ق

وتقتـــرح هـــذه . “ لتـــشجيع الـــصادرات الزراعيـــة والطبيـــة األمريكيـــة إىل كوبـــا ٢٠١١ عـــام
ملواطنني األمريكيني إىل كوبـا، وإلغـاء قـوانني احلـصار،           املبادرات يف مجلة أمور السماح بسفر ا      

ورفع اسم كوبا من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، والسماح بـإجراء التحـويالت املباشـرة مـع            
  .املؤسسات املصرفية الكوبية
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) مجهــوري مــن أريزونــا (، قــدم النائــب جيــف فليــك  ٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٣ويف   
ــة للــسنة  تنظــيم  تعــديل علــى مــشروع قــانون مــشروع  ــة، أقــر ب٢٠١٢اخلــدمات املالي ، التزكي

  .ن طلبات الترخيص العالقةعيقتضي أن يقدم مكتب مراقبة األصول األجنبية تقريرا و
، نــشر مركــز الدميقراطيــة يف األمــريكتني دراســة  ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ويف   

بلــد الــشعب الكــويب وأن تــشري إىل أن سياســة الواليــات املتحــدة إزاء كوبــا أخفقــت وعزلــت 
. تغيري السياسة املتبعة إزاء كوبا سيكون له أثر نـافع ودائـم علـى اجملـتمعني الكـويب واألمريكـي                   

وتدعو الدراسة الرئيس أوباما إىل إصدار أوامر تنفيذية لتيسري تـدفق التمويـل، وحتـث سـلطات        
ة الدوليــة مــن قبيــل الواليــات املتحــدة علــى الــسماح باســتفادة كوبــا مــن املؤســسات االئتمانيــ 

صندوق النقد الدويل والبنك الدويل؛ وتطلب إلغاء الربنامج التخرييب ضد كوبا لوكالة التنميـة              
الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة، باعتبــاره كلفــة ال لــزوم هلــا تقــدر مباليــني الــدوالرات،           

ياسة الـيت تنتـهجها   ويعـارض املركـز الـس   . تؤدي إال إىل زيادة التـوتر بـني هافانـا وواشـنطن         وال
ــا و  سعى إىل االستعاضــة عــن النــهج احلــايل بنــهج يتــوخى اختــاذ   يــالواليــات املتحــدة جتــاه كوب

  .واالعتراف باحلكومة الكوبيةالعالقات سياسات جديدة تفضي إىل تطبيع 
، عــرض الباحــث ريتــشارد فينــربغ مــن معهــد  ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ويف   

 األمـن  س شـؤون أمريكـا الالتينيـة املعـين بأمريكـا الالتينيـة يف جملـ             بروكيرت للبحوث، واخلبري يف   
تقريرا أوصـى فيـه بالتقريـب       )  جيفريسون كلينتون  مخالل والية حكومة الرئيس ويليا    (القومي  

ــا، يف ضــوء اإلصــالحات        ــدويل وكوب ــدويل والبنــك ال ــل صــندوق النقــد ال بــني مؤســسات مث
ن فينــربغ أن تقريــره يهــدف مــن جهــة أخــرى إىل  وأعلــ.  البلــداذهــاالقتــصادية الــيت جتــري يف 

يف الواليـات املتحـدة بـأن اجلـزاءات املفروضـة      علـى نطـاق واسـع     سائدةالقضاء على النظـرة الـ     
  .عن النظام املايل الدويلهذا البلد إىل عزل على كوبا أدَّت 

، نظــم األمــني العــام للمجلــس الــوطين لكنــائس  ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٢ويف   
 يف الواليات املتحدة، مايكل كينـامون، مـؤمترا صـحفيا يف هافانـا، أفـاد فيـه بـأن جملـس                      املسيح

  .الكنائس يف كال البلدين يلتزمان بالعمل على إهناء احلصار املفروض على كوبا
 Angus Reid Public Opinion، نــــــشرت مؤســــــسة ٢٠١٢فربايــــــر / شــــــباط٦ويف   

ــام نتيجــة دراســة استقــصائية    ــرأي الع ــريكيني  ٦٢ أظهــرت أن الستقــصاء ال ــة مــن األم  يف املائ
املفروضـة   يف املائة يؤيـدون رفـع القيـود    ٥٧يؤيدون إعادة العالقات الدبلوماسية مع كوبا وأن    

  . يف املائة يعارضون احلصار٥١على السفر، وأن 
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، أجرى رئيس اللجنة الفرعية املعنيـة بالعمليـات األجنبيـة           ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤ويف    
 تبادال لآلراء مع مـدير وكالـة   ،)فرمونتوالية دميقراطي من (خ، باتريك ليهي    يف جملس الشيو  

التنمية الدولية يف الواليات املتحـدة، راجيـف شـاه، خـالل مناقـشة ميزانيـة هـذه الوكالـة لـسنة            
  .إزاء كوباة الوكالة وقد عارض ليهي احلصار ووضع موضع تساؤل سياس. ٢٠١٣

 تقريـرا يـدين     ألرضـية لس شؤون نصف الكرة ا    ، نشر جم  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١١ويف    
فيه الواليات املتحدة لتماديها على حنـو ال عقـالين وطـائش يف دعـم سياسـة احلـصار املفـروض                  

ويشري ذلك التقريـر أيـضا      . على كوبا اليت تبني يف السنوات اخلمس األخرية أهنا سياسة خاطئة          
و روز مرارا للشروع يف حـوار قـائم   إىل االقتراحات اليت طرحها الرئيس الكويب راؤول كاستر     

ــد خــضوع سياســة          ــساواة؛ وانتق ــن امل ــى أســاس م ــات املتحــدة، عل ــع الوالي ــرام م ــى االحت عل
الواليــات املتحــدة اخلارجيــة لقطاعــات مــن الــيمني املتطــرف املنــاوئ لكوبــا تقــيم يف فلوريــدا؛  

 ألكــرب جزيــرة وأشــار إىل أن تعنــت واشــنطن أدى إىل خــسارة ماليــني الــدوالرات يف املبيعــات
  .من جزر األنتيل

، أعلــن رئــيس جلنــة الطاقــة واملــوارد الطبيعيــة يف جملــس ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١٦ويف   
عـن بـاقي   بـدأنا نتخلـى   مـن  ] الواليـات املتحـدة   [إننـا    ...”: الشيوخ، جف بينغامـان، مـا يلـي       

. “ سياسـتنا  نغيِّـر أن  ويتوجـب علينـا     ] املتعلقة بالـسياسة إزاء كوبـا     [األمريكتني يف هذه املسألة     
 أمريكيـة يف    - علينا سياسـتنا إزاء كوبـا دوائـر كوبيـة            يإين أعتقد أننا مسحنا بأن متل     ”وأضاف  

عيـد  قـد حـان الوقـت لن   ”، واسـتنتج أنـه   “هذا البلد، بـدال مـن أن متليهـا علينـا املـصاحل الوطنيـة            
واخلــدمات عالقــات دبلوماســية مــع كوبــا وننــهي احلظــر الــذي نفرضــه علــى بيــع الــسلع إقامــة 

  .“ الكوبية]املنتجات[لكوبا وعلى شراء 
 مقالــة افتتاحيــة Los Angeles Times صــحيفة ت، نــشر٢٠١٢أبريــل / نيــسان١٧ويف   
إن سياســة حظــر مــشاركة كوبــا يف  ”:  جــاء فيهــا مــا يلــي “آن األوان إلدمــاج كوبــا”بعنــوان 

نتـهي وقـد حـان الوقـت        ، ينبغـي أن ت     عامـا  ١٨ ملا يناهز    ]اجتماعات قادة نصف الكرة األرضية    [
مل تـسفر عـن تغـيري       ”وأشـارت املقالـة إىل أهنـا        .  تأيت بنتـائج عكـسية      وهذه السياسة  .“إلدماجها

النظام مثلما مل يسفر عنه احلظر التجاري الذي تفرضه الواليات املتحـدة علـى كوبـا علـى مـدى         
ط قـادة أمريكـا    وعلى النقيض من ذلك أدت إىل تأجيج الشعور باحلرمان يف أوسـا            ...  عاما ٥٠

ويف الوقت احلاضر، فإن الواليات املتحدة هي البلـد الوحيـد يف نـصف الكـرة األرضـية             . الالتينية
أيـا كـان الـسبب، فـإن        ”وأكدت املقالـة أنـه      . “الذي مل يعد إقامة عالقات دبلوماسية مع هافانا       

 احلظـر والعـزل     هذا املوقف ال يلقى صدى جيدا لدى قادة املنطقة، الـذين يعتـربون أن إجـراءات               
  .“السياسي هي سياسات أكل عليها الدهر وشرب تعود إىل حقبة احلرب الباردة
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، نشر مؤمتر األساقفة الكاثوليكيني يف الواليات املتحـدة         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٩ويف    
 طلــب فيهــا إىل إدارة الــرئيس أوبامــا ، هــيالري كلينتــون،رســالة وجهــت إىل وزيــرة اخلارجيــة

وباإلضـافة إىل   . إعادة العالقات الثنائيـة   كذلك   للحصار املفروض على كوبا، و     “اإللغاء التام ”
عالقـات مـع شـريك      إعـادة ربـط     لواليات املتحـدة    ذلك سيتيح ل  ذلك جاء يف ذات الرسالة أن       

بيـتس،  . ويف الرسالة نفـسها، أضـاف األسـقف ريتـشارد إ          . األمريكيةتجارة  ال مبا يفيد    ،جتاري
مراسـيم  ملـؤمتر، وشـارك يف   يف ا يرأس جلنة العدل والسلم الـدوليني   موان يف أيوا، الذي    من دي 

مـــارس / آذار٢٨ إىل ٢٦زيــارة البابــا بينيـــديكتوس الــسادس عـــشر إىل كوبــا يف الفتـــرة مــن      
، أن أعــضاء يف منظمــات خرييــة وممــثلني رفيعــي املــستوى يف الكنيــسة الكاثوليكيــة يف   ٢٠١٢
يـارة للجزيـرة، بـأن جهـودهم حتـبط لعجـزهم عـن         مرارا وتكـرارا، خـالل تلـك الز        فادواكوبا أ 

  .احلصول على منتجات الواليات األمريكية بسبب احلصار
ــار ٤ويف    ــدين    ٢٠١٢مــايو /أي ــع العالقــات بــني البل ــدة لتطبي ، وصــفت منظمــات مؤي

أبريـل  / نيـسان ٢٧ احلريق الذي أتى يف  “يباالعمل اإلره ”بـ  يوجد مقرها يف الواليات املتحدة      
ع نـص البيـان   ووقَّـ . Airline Brokersتب شركة الـرحالت اجلويـة املـستأجرة     على مكا٢٠١٢

لــواء أنطونيــو ماســيو، والتحــالف املــريت، واملؤســسة مــن أجــل تطبيــع العالقــات بــني الواليــات  
. ، ورابطة الـدفاع الكوبيـة األمريكيـة، وحـزب العمـال االشـتراكي      )ForNorm(املتحدة وكوبا  

. حـدة برفـع القيـود املفروضـة علـى الـرحالت اجلويـة إىل اجلزيـرة                وطالت اهليئات الواليـات املت    
إننـا نعتـرب هـذا العمـل عمـال إرهابيـا ال يـستهدف               ”:  ماسـيو  وصرح أحد أعضاء لواء أنطونيـ     و

وخباصـة   ... وبـا كفقط تلك الشركة وإمنا حق مجيـع مـواطين الواليـات املتحـدة يف الـسفر إىل                  
  .“ا العون هلميوبيني وتقداحلق يف املشاركة مع أسر املهاجرين الك

  
  املعارضة الدولية  ٢‐٥

يبدي اجملتمع الدويل على حنو واضح معارضته املتزايدة والكاسـحة للحـصار املفـروض               
فهناك أصوات ال تعّد وال حتصى تنادي يف مجيـع أحنـاء العـامل بإهنـاء هـذه الـسياسة                    . على كوبا 
درت تـصرحيات عديـدة تؤيـد رفـع احلـصار           ويف الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر، صـ          . الالإنسانية

  .طوفورا ودون شر
  :وفيما يلي أبرزها  

اختــذ مــؤمتر االحتــاد األفريقــي يف دورتــه العاديــة املعقــودة علــى مــستوى رؤســاء الــدول   •  
يوليــه / متــوز١يونيــه و / حزيــران٣٠واحلكومــات يف مالبــو، بغينيــا االســتوائية، يــومي 

ع احلظـر االقتـصادي والتجـاري الـذي فرضـته           قرار حول رفـ   ”، القرار املعنون    ٢٠١١
وكـرر نـص القـرار الـذي اعتمـد          . “الواليات املتحدة األمريكيـة علـى مجهوريـة كوبـا         
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النداء املوجه إىل حكومة الواليات املتحـدة األمريكيـة لرفـع    ” التوايل  ىللسنة الثانية عل  
 كوبــا احلظــر االقتــصادي والتجــاري الطويــل غــري الــضروري املفــروض علــى مجهوريــة

ــستدامة       ــها امل ــشرعية لتنميت ــاق ال ــة اآلف ــع بكاف ــن التمت ــذلك م ــها ب ــت . “ومتكين ودعي
ــضرورية        ــة غــري ال ــات الطويل ــع العقوب ــرة أخــرى إىل رف ــات املتحــدة م ــة الوالي حكوم

  .املفروضة على مجهورية كوبا
ــا يف        •   ــاراك أوبام ــرئيس ب ــة إىل ال ــة غــري احلكومي ــو الدولي  / آب٣٠طلبــت منظمــة العف

وجـاء يف نـص الرسـالة       . ، عـدم متديـد احلـصار املفـروض علـى كوبـا            ٢٠١١أغسطس  
االسـتمرار  إننـا نطلـب إلـيكم بإحلـاح         ”:  ما يلي  تلفزيونيةسي إن إن ال   قناة  اليت نشرهتا   

هـــذه الـــسياسة الـــيت دامـــت مخـــسة عقـــود وتـــبني أهنـــا ختـــل حبقـــوق يف التخلـــي عـــن 
صحية للكـوبيني،  الـ حـوال   املنظمة أن احلـصار أدى إىل تـدهور األ      توأكد. “اإلنسان

ألدويــة، واملعــدات الطبيــة والتكنولوجيــات ا اســترياد  علــى البلــدمــن الــصعببــات إذ 
 وكـاالت وبـرامج األمـم املتحـدة         قيـام مينـع   أنـه   الالزمة ملعاجلـة بعـض األمـراض، كمـا          

  .إرسال الدعم واملوارد إىل كوباب
ا عـضوا يف األمـم املتحـدة         بلـد  ٣٩أدان كبار الشخصيات وممثلون رفيعو املستوى من          •  

إدانــة صــرحية احلــصار ودعــوا إىل إهنائــه، خــالل املناقــشة العامــة الــيت جــرت يف إطــار     
سـبتمرب  /الدورة الـسادسة والـستني للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، املعقـودة يف أيلـول         

٢٠١١.  
يــة ومنطقــة اعتمــد جملــس أمريكــا الالتينيــة التــابع للمنظومــة االقتــصادية ألمريكــا الالتين  •  

 تـشرين  ٢٠ يف كاراكـاس، فرتويـال، يف     ،البحر الكارييب، املنعقد على مستوى وزاري     
إهنـاء احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل          ”، اإلعالن املعنون    ٢٠١١أكتوبر  /األول

وجاء يف نص اإلعـالن أن اآلثـار الـضارة          . “الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا     
 فقـط دولــة عــضوا يف املنظومـة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة   لتلـك اجلــزاءات ال تطــال 

ومنطقة البحر الكارييب وإمنـا تفـرض أيـضا معـايري وقواعـد معينـة علـى اجملتمـع الـدويل                     
تطبيـق أي قـانون أو تـدبري        بقـوة   وأدان اإلعـالن    . إقامة العالقات مع كوبا   ب ما يتعلق في

بريتـون؛ ودعـا، يف هـذا الـصدد،          -ز  مـ ليتناىف مع القانون الدويل، مـن قبيـل قـانون هي          
ودعا حكومة الواليـات املتحـدة أيـضا إىل    . حكومة الواليات املتحدة إىل وقف تنفيذه    

االمتثــال ألحكــام عــدد مــن القــرارات املتعاقبــة الــيت صــدرت عــن اجلمعيــة العامــة           
  .املتحدة لألمم
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لــدويل دميقراطيــة أعلنــت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وهــي أكثــر هيئــات اجملتمــع ا   •  
 تـــشرين ٢٥وأكثرهـــا متثـــيال لـــه، بـــشكل قـــاطع، يف تـــصويت تـــارخيي جديـــد، يـــوم 

علـى كوبـا   ، معارضتها للحصار الذي تفرضه الواليات املتحـدة         ٢٠١١أكتوبر  /األول
ــة    ــة العامــة بأغلبي الواليــات املتحــدة ( صــوتا مقابــل اثــنني  ١٨٦عنــدما اختــذت اجلمعي

إهنـــاء احلـــصار ”عـــن التـــصويت القـــرار املعنـــون  ثالثـــة أعـــضاءوامتنـــاع ) وإســـرائيل
وشـارك يف   . “االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبـا         

 وفــدا ومنظمــات وهيئــات إقليميــة ودون إقليميــة عديــدة منــها   ٣٩مناقــشة املوضــوع 
موعـة   والصني، وحركة بلدان عـدم االحنيـاز، واجلماعـة الكاريبيـة، وجم      ٧٧جمموعة الـ   

ــدان املخــروط         ــشتركة لبل ــسوق امل ــؤمتر اإلســالمي، وال ــة امل ــة، ومنظم ــدول األفريقي ال
  .اجلنويب، والبلدان الشريكة

ــبريي     •   ــة اإليـ ــؤمتر القمـ ــد مـ ــدول    -اعتمـ ــاء الـ ــشرون لرؤسـ ــادي والعـ ــي احلـ  األمريكـ
 / تـــشرين األول٢٩ و ٢٨ يـــومي ، بـــاراغواي،واحلكومـــات املعقـــود يف أسونـــسيون

ــوبر  ــصادي والتجــاري     ، ٢٠١١أكت ــشأن ضــرورة إهنــاء احلــصار االقت بالغــا خاصــا ب
 -واملايل الذي تفرضه حكومة الواليات املتحدة على كوبا، مبا يف ذلك قانون هيلمـز               

رفضهم بأقوى العبارات تطبيق قـوانني      ”بريتون، يكرر فيه رؤساء الدول واحلكومات       
ــانون هيل      ــل ق ــدويل، مــن قبي ــانون ال ــدابري تتعــارض مــع الق ــون  -مــز وت ــون، وحيث  بريت

ث حيـ و. “حكومة الواليات املتحـدة األمريكيـة علـى وضـع حـد لتطبيـق هـذا القـانون                 
حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى أن تقـوم، امتثـاال للقـرارات                 ”ذلك البالغ   

املتعاقبــة العــشرين الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، بوضــع حــد للحــصار     
  .“اري واملايل الذي تفرضه على كوبااالقتصادي والتج

 مـن الناشـطني علـى       ٤٠٠رفض أول لقاء عاملي ألصحاب املـدونات، مجـع أكثـر مـن                •  
 بلــــدا يف مدينــــة فــــوس ٢٣اإلنترنــــت، والــــصحفيني واألكــــادمييني والطــــالب مــــن 

ــشرين األول  دي ــة، يف تـ ــو الربازيليـ ــوبر /إيغواسـ ــى  ”،٢٠١١أكتـ ــد علـ فـــرض أي قيـ
 تفرضه الواليات املتحدة حاليا يف إطـار حـصارها الـذي            مامثل  الوصول إىل اإلنترنت    

  .“تفرضه على كوبا
ـــي،        •   ــة البحــر الكاريب ــة ومنطق ــدان أمريكــا الالتيني أصــدر رؤســاء دول وحكومــات بل

اجملتمعني يف كاراكاس، مجهورية فرتويال البوليفاريـة، يف إطـار مـؤمتر قمـة مجاعـة دول           
 بالغـا   ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣لكـارييب، يف    أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر ا       

خاصــا بــشأن ضــرورة إهنــاء احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه          



A/67/118
 

70 12-39640 
 

ويكــرر رؤســاء الــدول واحلكومــات يف ذلــك الــبالغ   . الواليــات املتحــدة علــى كوبــا 
يـل   بأقوى العبارات تطبيق قوانني وتدابري تتعارض مع القانون الدويل، مـن قب            إدانتهم”

 بربتــون، مبــا يف ذلــك آثــاره الــيت تتجــاوز احلــدود اإلقليميــة، وحيثــون   -قــانون هيلمــز 
ــانون    ــذا القـ ــة علـــى وضـــع حـــد لتطبيـــق هـ ــة الواليـــات املتحـــدة األمريكيـ ، “حكومـ

يطالبون من مث حكومة الواليات املتحـدة األمريكيـة بـأن تقـوم، امتثـاال للقـرارات                 ” و
مـة لألمـم املتحـدة واسـتجابة للنـداءات املتكـررة الـيت              املتعاقبة الـيت اختـذهتا اجلمعيـة العا       

وجهتـــها بلـــدان أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكـــارييب، بوضـــع حـــد للحـــصار   
  .“... االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه على كوبا

جــاء يف إعــالن بويرتــو إســبانيا املعتمــد مبناســبة انعقــاد مــؤمتر القمــة الرابــع لرؤســاء دول   •  
ــاغو يف    وح ــداد وتوبـ ــا، يف ترينيـ ــة وكوبـ ــة الكاريبيـ ــدان اجلماعـ ــات بلـ ــانون٨كومـ   كـ

ــسمرب /األول ــا ٢٠١١دي ــو ”، إنن ــدين بق ــق األحــادي اجلانــب وخــارج نطــاق   ةن  التطبي
ــم         ــاق األم ــدويل، وميث ــانون ال ــع الق ــاىف م ــدابري تتن ــسرية وت ــوانني ق ــة لق احلــدود اإلقليمي

ــة التجــار   ــة املالحــة وحري ــادئ حري ة يف العــامل وحنــث حكومــة الواليــات   املتحــدة، ومب
ن أاملتحدة األمريكية على اإلنصات للنـداء املـدوي للـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة بـ                 
  .“ترفع فورا احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الظامل املفروض على مجهورية كوبا

لرؤسـاء  واعتمدت قمة اجلماعة الكاريبيـة وكوبـا أيـضا بـشكل مـستقل إعالنـا خاصـا                 •  
واليـات  لتـدخل ا  نظـرا ل  إننا نـشعر باإلهانـة       ...”:  يلي ماالدول واحلكومات جاء فيه     

فهذا يشكل تطبيقا خارج نطاق احلدود اإلقليميـة        . املتحدة يف سيادة ترينيداد وتوباغو    
 بريتون الذي وضـعته الواليـات املتحـدة،         -وبشكل انفرادي وغري مربر لقانون هيلمز       

 أيضا مـع الـرفض الـصارخ        ناقض األمم املتحدة والقانون الدويل ويت     مبا يتناىف مع ميثاق   
تـدخل سـلطات    ”وقـد رفـض اإلعـالن       . للجمعية العامة لألمـم املتحـدة هلـذه الـسياسة         

ــة      ــد قم ــت دون عق ــيت حال ــات املتحــدة ال ــة الوالي ــدق   اجلماع ــا يف فن ــة وكوب الكاريبي
لواليـات املتحـدة    وكـان ذلـك دلـيال آخـر علـى ظلـم احلـصار الـذي تفرضـه ا                  . هيلتون

ويف هـذا الـصدد، كـان مـن املمكـن      . وعلى أثره الضار باحلياة اليومية للشعب الكـويب     
  .أن يؤثر هذا العمل اخلارج عن حدود الوالية اإلقليمية يف جناح القمة

اعتمدت سلطة منظمة دول شرق البحر الكارييب، يف اجتماعها الرابـع عـشر، املعقـود               •  
ــا دي رودين، ســان  ــومي  يف باهي ــاين ٢٤ و ٢٣ت لوســيا، ي ــاير / كــانون الث ، ٢٠١٢ين

بالغا عرب فيه القادة عن دعمهم القوي للمشاعر املعرب عنـها يف إعـالن بويرتـو إسـبانيا                  
الصادر مبناسبة مؤمتر القمة الرابـع لرؤسـاء دول وحكومـات بلـدان اجلماعـة الكاريبيـة                
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يل الظــامل والوحــشي  احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــاةوكوبــا، الــذي رفــض بقــو
املفروض على مجهورية كوبا، والتـدابري اخلارجـة عـن نطـاق احلـدود اإلقليميـة اهلادفـة                  

  .إىل توسيع نطاق احلصار ليشمل بلدنا ثالثة
الثــامن للمجلــس الــسياسي للتحــالف البوليفــاري لــشعوب  الطــارئ اعتمــد االجتمــاع   •  

 ا خاصـ  ا، إعالنـ  ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٥أمريكا الالتينية، املعقود يف هافانا، كوبا، يف        
بـــشأن مـــشاركة كوبـــا يف القمـــة الـــسادسة لألمـــريكتني رفـــض احلـــصار االقتـــصادي 

وتقـرر يف  . الواليـات املتحـدة علـى هـذا البلـد     حكومـة  والتجاري واملايل الذي تفرضه    
املوافقة على طلب إهنـاء الواليـات املتحـدة فـرض احلـصار االقتـصادي               ”ذلك اإلعالن   
املايل على كوبا والبدء يف عملية حوار قائم علـى االحتـرام مـع هـذا البلـد                  والتجاري و 

ــر        ــل للتــصرف يف تقري ــشعب الكــويب غــري القاب ــرام ســيادته وحــق ال علــى أســاس احت
وقـف  باملطالبة بشكل ال لبس فيه، خـالل القمـة الـسادسة لألمـريكتني،           ” ، و “مصريه

ىل بلــدان إتوجيــه نــداء ”و “ ... تلــك الــسياسة ورفــع احلــصار املفــروض علــى كوبــا 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لتجدد علـى غـرار القمـة اخلامـسة لألمـريكتني                

  .“يف ترينيداد وتوباغو املطالبة بضرورة إهناء هذه السياسة الالعقالنية
 Berlingskeصرح وزيـر اخلارجيـة الـدامنركي، فيلـي سـوفندال، للـصحيفة الدامنركيـة          •  

Tidendeإىل إقــدام الواليــات املتحــدة علــى جتميــد   إشــارة فربايــر، يف / شــباط٢٨ ، يف
ينبغـي أال تتـدخل     ”مدفوعات تـاجر دامنركـي يريـد اشـتراء تبـغ كـويب يف أملانيـا، بأنـه                   

. “ التجاريـة بـني الـدامنرك ومؤسـسات اإلنتـاج الكوبيـة            بادالتالواليات املتحدة يف امل   
واليـــات املتحـــدة بـــني الـــشركات يبـــدو يل مـــن الظلـــم أن تتـــدخل ال”وأضـــاف أنـــه 

ــة  ــر بتحويــ     كاألوروبي ــق األم ــا يتعل ــا، حينم ــا هــو احلــال هن ــني   لم ــوال ب ــانوين لألم  ق
ــتني ــصار   . “مؤســـستني أوروبيـ ــان احلـ ــاد األورويب يعارضـ ــدامنرك واالحتـ ــد أن الـ وأكـ

  . عاما٥٠التجاري املفروض على كوبا على مدى 
ــار    •   ــالف البوليفـ ــدان األعـــضاء يف التحـ ــة، يف  أصـــدرت البلـ ــا الالتينيـ ي لـــشعوب أمريكـ

، يف إطار قمة األمريكتني، بالغا خاصا بشأن موقفهـا يف قمـة             ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٣
ويف تلــك الوثيقــة أعربــت عــن قرارهــا عــدم املــشاركة يف القمــم املقبلــة         . كارتاخينــا

مطالبـة حكومـة الواليـات املتحـدة باإلهنـاء الفـوري            ” لألمريكتني دون حـضور كوبـا و      
ــايل  للحــصا ــصادي والتجــاري وامل ــدء يف   ار االقت ــا، وبالب ــى كوب ــساين املفــروض عل لالإن

. “ الكويب يف تقرير مـصريه     بعملية حوار قائم على احترام اإلرادة السيادية وحق الشع        
  .وعربت مجيع البلدان املشاركة يف تلك القمة تقريبا عن معارضتها لوجود احلصار



A/67/118
 

72 12-39640 
 

يف حركـة بلـدان عـدم االحنيـاز، اجملـتمعني يف إطـار              أكد جمددا وزراء البلدان األعـضاء         •  
االجتماع الوزاري ملكتب التنسيق التابع للحركة، املعقـود يف شـرم الـشيخ، مـصر، يف      

، نداءهم حلكومة الواليـات املتحـدة األمريكيـة         ٢٠١٢مايو  / أيار ١٠ إىل   ٧الفترة من   
ــا،     ــى كوب ــايل املفــروض عل ــصادي والتجــاري وامل ــؤدي،  إلهنــاء احلــصار االقت ــذي ي  ال

باإلضافة إىل كونه عمال أحادي اجلانب ومنافيا مليثاق األمم املتحدة والقـانون الـدويل              
. الــشعب الكــويببومبــدأ حــسن اجلــوار، إىل خــسائر كــبرية وأضــرار اقتــصادية تلحــق  

 جلميـع القـرارات الـصادرة عـن اجلمعيـة العامـة            تـام كما طالبوا مرة أخـرى باالمتثـال ال       
وأعربــوا كــذلك عــن قلقهــم البــالغ إزاء اتــساع نطــاق . أن احلــصارلألمــم املتحــدة بــش

 التـدابري التـشريعية   عارضـوا احلصار املفروض على كوبا مبا يتجاوز احلـدود اإلقليميـة و          
 هبــدف تــشديد احلــصار، فــضال    تتخــذها حكومــة الواليــات املتحــدة   اجلديــدة الــيت  

ونـــة األخـــرية ضـــد كومـــة يف اآلهـــذه احلكافـــة التـــدابري األخـــرى الـــيت اختـــذهتا   عـــن
  .الكويب الشعب

    
  استنتاجات    

ــرغم            ــى ال ــزداد حــدة عل ــستمرة وت ــا م ــى كوب ــروض عل ــزال سياســة احلــصار املف ال ت
صدر عن اجملتمع الدويل من مطالبات مكثفة ومتزايـدة حلمـل الواليـات املتحـدة علـى تغـيري               مما

  .اتلك السياسة، ورفع احلصار عن كوبا وتطبيع العالقات الثنائية معه
فاحلصار ينتهك القانون الدويل، ويتعارض مع مقاصد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة،        

ــة ذات ســيادة   وهــو يف جــوهره وأهدافــه، عمــل  . وينتــهك احلــق يف التنميــة وســالم وأمــن دول
وهــو يــشكل انتــهاكا خطــريا وصــارخا   . عــدواين انفــرادي وخطــر دائــم يهــدد اســتقرار البلــد  

يعترب عمال مـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة مبوجـب اتفاقيـة منـع        ومستمرا حلقوق شعب بأكمله و   
وهـو ينتـهك احلقـوق الدسـتورية ألفـراد          . ١٩٤٨جرمية اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا لعـام            

وهــو ينتــهك أيــضا . الــشعب األمريكــي مــن خــالل انتــهاك حقهــم يف حريــة الــسفر إىل كوبــا  
  .جاوز حدود الوالية القضائية للدولةاحلقوق السيادية لدول كثرية أخرى باعتباره يت

وكما ذكر آنفـا، بلغـت األضـرار االقتـصادية الـيت حلقـت بالـشعب الكـويب مـن جـراء                    
احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة علـى كوبـا، حـىت كـانون                

الــسوق املاليــة ، مبراعــاة اخنفــاض قيمــة الــدوالر مقابــل قيمــة الــذهب يف ٢٠١١ديــسمرب /األول
وبتقييمهـــا باألســـعار اجلاريـــة، فإهنـــا تربـــو علـــى .  بليـــون دوالر١ ٠٦٦الدوليـــة، أكثـــر مـــن 

  . باليني دوالر ١٠٨
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ال ميكـن الـدفاع     عفا عليها الـزمن و    وما زال احلصار يشكل سياسة عبثية وغري قانونية           
 كـسر عـزم الـشعب     عنها أخالقيا، وهو مل حيقـق ولـن حيقـق األهـداف املرسـومة لـه املتمثلـة يف                  

الكويب علـى التمـسك بـسيادته واسـتقالله وحقـه يف تقريـر املـصري، ولكنـه يتـسبب يف حرمـان                       
فهـو العقبـة   . السكان ومعاناهتم، ويقيد ويعرقل تنمية البلد، ويلحق أضرارا بالغة باقتصاد كوبـا         

  .الرئيسية اليت حتول دون حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كوبا
ــة مرفوضــة ســواء داخــل الواليــات املتحــدة    إن ا    يف كمــاحلــصار وليــد سياســة انفرادي

  .وينبغي أن تقوم الواليات املتحدة برفعه فورا وبدون شروط. أوساط اجملتمع الدويل
 مـن   دعمـه مجتمع الدويل وأن تلـتمس      عرب عن شكرها لل   ومرة أخرى تود كوبا أن ت       

  .ونية والالإنسانيةغري القانوأجل وضع حد هلذه السياسة اجلائرة 
    

 الدميقراطية الشعبية  مجهورية كوريا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧[
  

عــن موقفهــا الثابــت املتمثــل يف الدميقراطيــة الـشعبية  ا حكومــة مجهوريــة كوريــال حتيـد    
رفــض مجيــع أشــكال اجلـــزاءات الــيت تفــرض علــى دولـــة ذات ســيادة، مبــا يف ذلــك احلظـــر          

 .ادي والتجاري واملايلاالقتص

 خارج نطـاق واليتـها   تفرضه الواليات املتحدة على كوبافهذا احلظر االنفرادي الذي    
ــا ســافر  ، إمنــا هــو حتــدّ اإلقليميــة ميثــاق األمــم املتحــدة  ينتــهك علــى حنــو صــارخ  لــسيادة كوب

دول الـ   لتعايش واالحترام بني  اقواعد  أبسط  و حرية التجارة واملالحة  ، ويقوض   والقانون الدويل 
يف احليـاة   حقـه   الـشعب   ، حيـث ينكـر علـى        انتهاكا حلقوق اإلنسان  هو يشكل   سيادة، و الذات  
 .األمم املتحدة واجملتمع الدويل ومن مثة، فهو يستحق إدانة قوية من التنمية،ويف 

 عقــودالــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة علــى كوبــا منــذ  احلــصار ســببت سياســة وقــد   
الـباليني مـن    مئـات    بلغـت    االقتـصادي واالجتمـاعي   ني  يف اجملـال  لـد   فادحة هلذا الب  خسائر  خلت  

عالقات اقتـصادية وجتاريـة     ثالثة تقيم   أيضا دول    من ذلك    ، وتأثرت الواليات املتحدة دوالرات  
تنميـة  الحتقيـق  الـيت تعرقـل   العقبـة الرئيـسية    من مثة، فإن احلصار ال يـزال هـو          مع كوبا، و  طبيعية  

قــرارات األمــم لــذا، ال بــد مــن القيــام دون تــأخري، عمــال ب . البلــد يف االجتماعيــة واالقتــصادية
ــصلة و  ــاســتجابة ملاملتحــدة ذات ال ــدويل اتطالب ــة  احلــصار اإل، بوقــف سياســة  اجملتمــع ال جرامي

 .الشاذة اليت تنتهجها الواليات املتحدة ضد كوبا
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كوبـا  ا  اجلهـود الـيت تبـذهل     باستمرار  كوريا الدميقراطية الشعبية     حكومة مجهورية وتؤيد    
سـيع  تواصـل زيـادة تو  وس، الواليـات املتحـدة  ذي تفرضـه عليهـا   الـ احلظـر   هناء  ا إل حكومة وشعب 

 .يف املستقبلوتطويرها العالقات االقتصادية والتجارية مع كوبا نطاق 
    

  الدميقراطية مجهورية الكونغو    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢ هيوني/حزيران ٥[
  

ــو الدميق تواصــل    ــة الكونغ ــة مجهوري ــصويت لــ راطي ــدعو إىل  صاحل الت ــرار ي رفــض أي ق
   . يف هذا الشأناجلمعية العامة، اتساقا مع أحكام القرارات اليت اختذهتا احلصار

ألمـــني العـــام أن احلكومـــة لوزارة خارجيـــة مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وتؤكـــد   
مـم  جمعيـة العامـة لأل    للالـسابعة والـستني      الـدورة العاديـة       يف كـويب الوقـف   ستؤيد امل الكونغولية  

  .املتحدة يف نيويورك
    

  جيبويت
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يوليه /متوز ٣١[
  

 مل تـسن    مـن مثـة، فهـي     ، و ٦٦/٦صوتت مجهورية جيبويت لصاحل قرار اجلمعيـة العامـة            
هـي ال حاجـة هلـا       أو تطبق أي قوانني من النوع املشار إليه يف ديباجة القرار املـذكور أعـاله، و               

  .لغاء أو إبطال أي قوانني أو تدابري من هذا القبيلإإىل 
    

  ادومينيك    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٣[
  

منولـث دومينيكـا أو يطبـق أي قـوانني أو تـدابري مـن شـأهنا أن تعـوق بـأي                 ومل يسن ك    
  .شكل من األشكال حرية التجارة واملالحة يف كوبا

  .٦٦/٦ال تاما ألحكام القرار منولث دومينيكا امتثاووميتثل ك  
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  اجلمهورية الدومينيكية    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٣١[
  

تقـوم   واملبـادئ الـيت      للقواعـد اجلمهورية الدومينيكية يف عالقاهتـا الدوليـة        متتثل حكومة     
ه مـن   يف غـري  ميثـاق األمـم املتحـدة و      املكرسـة يف     عالقات التعاون والتبـادل بـني األمـم، و         عليها

 القواعـد أو تطبيق أي قوانني تتنـاىف مـع هـذه         /متتنع عن سن و    لذا، فهي    .القانون الدويل قواعد  
  .واملبادئ

    
 كوادورإ    

  ]باإلسبانية: األصل[
 ]٢٠١٢مايو /أيار ١٧[

  
قـد تـشكل حـصارا    أو تـدابري  أي قـوانني  تـسن أو تطبـق   مل تعلن حكومة إكوادور أهنا      

 اتـساقا مـع سياسـتها الـيت دأبـت فيهـا علـى شـجب         وذلـك  ،كوبـا اقتصاديا وجتاريا وماليا على   
 .على كوبا وشعبها منذ عدة عقوداألمريكية تفرضه الواليات املتحدة ذي احلصار ال

مـا تفرضـه    مجيـع   تطالـب إكـوادور بـأن يـتم فـورا ودون شـرط رفـع                ،  ذاتهيف الوقت   و  
انفراديـة تـسببت لـسكانه يف     تـدابري ا البلـد الكـارييب مـن    الواليـات املتحـدة األمريكيـة ضـد هـذ     

 . واسعة النطاقأزمة إنسانيةفادحة، وأحدثت هلم أضرار اقتصادية واجتماعية 

بلـد  علـى   فـرض    مـن غـري املقبـول إطالقـا أن تُ          هإكـوادور الـيت تـرى أنـ       جتسيدا ملوقف   و  
يـات  لدولة، كالتدابري الـواردة يف قـانون الوال       احدود والية   تتجاوز آثارها   ثالث تدابري انفرادية    

ن و بورتـ -  وقـانون هيلمـز   ١٩٩٢إحـالل الدميقراطيـة يف كوبـا لعـام          بـشأن   املتحدة األمريكيـة    
لقــرارات املتعاقبــة الــيت اختــذت بــشأن هــذا املوضــوع يف فقــد دأبــت علــى تأييــد ا، ١٩٩٦لعــام 

  .اجلمعية العامة لألمم املتحدة
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 مصر    
  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢مايو /أيار ٩[

  
وجهـة   اتـساقا مـع      ٦٦/٦ اجلمعيـة العامـة      لـصاحل قـرار   هوريـة مـصر العربيـة       صوَّتت مج   

 ليس مـن أسـاليب      إطار األمم املتحدة   فرض جزاءات انفرادية خارج      نها الثابتة اليت ترى أ    نظر
 .العمل اليت ميكن أن تتغاضى عنها مصر

ا كوبـا يـشكل انتـهاكا واضـح    علـى  فرضه الواليات املتحـدة األمريكيـة      تالذي  فاحلظر    
رقـا ملبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة وقواعـد القـانون الـدويل،                العمل املتعدد األطراف، وخ   ملبادئ  

القطاعـات   مث إن له عواقـب وخيمـة علـى           .، والثقة املتبادلة  اإلقليميةسالمة  الوة  سيادالواحترام  
 .رفاهية الشعب الكويب وعلى احليوية لالقتصاد الكويب

املـضروب  هـذا احلـصار اجلـائر       أن يتواصـل تـشديد      أنـه مـن املـثري للجـزع          مـصر    وترى  
 وللحظـر آثـار متتـد لتطـال     .أكثر من نصف قرنعلى كوبا الذي يستمر سريانه ضد كوبا منذ     

ــ احلقــوق الــسيادية للكــثري مــن البلــدان  ، فإنــه ينتــهك وبــذلك .ة ومواطنيهــاشــركات دول ثالث
ود الواليـة اإلقليميـة، وهـو        بالغ من اتساع رقعة تنفيذه خارج حـد        مصر قلق وينتاب  . األخرى

  . على الفورربرةاملغري ما ميثل حجة أخرى للمطالبة بإهناء هذه اجلزاءات 
    

  السلفادور    
  ]اإلسبانيةب: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١[
مبـادئ ميثـاق األمـم      إن مجهورية السلفادور، انطالقا من حرصها الـدائم علـى احتـرام               
ام لــضرورة إلغــاء التطبيــق االنفــرادي ألي تــدابري اقتــصادية    ومقاصــده، وإدراكهــا التــ املتحــدة

تأكيـد تأييـدها للقـرار       وجتارية تضر بدولة أخرى وتؤثر يف حرية تدفق التجارة الدوليـة، تكـرر            
  .الداعي إىل ضرورة وضع حد للحصار االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا

ن بعـض القـوانني الوطنيـة الـيت تتجـاوز            إىل أن سريا   كذلكوتشري مجهورية السلفادور      
ــضر باملــصاحل      ــا زال ي ــة، م ــة اإلقليمي ــات أو األشــخاص  ملــشروعة اآثارهــا حــدود الوالي للكيان

  .رية التجارة واملالحةحب وة مجهورية كوبا،واليلاخلاضعني 
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وتؤيــد مجهوريــة الــسلفادور اإلهنــاء الفــوري هلــذا احلــصار، ال امتثــاال للقــانون الــدويل     
إمنا أيضا مـن منطلـق أنـه عمـل يرفـضه املنطـق، بـسبب اآلالم واملعانـاة الـيت يكبـدها           فحسب، و 

  .للشعب الكويب
وتود مجهورية السلفادور أن تعرب عن قلقها مما يترتب على هذا احلـصار مـن أضـرار          

متواصلة تطال النظام الصحي للكوبيني وأمنهم الغـذائي، حيـث تـضطر دولـة كوبـا إىل اشـتراء          
ــان كــثرية، األمــر الــذي     مــدخالت مــن أ  ــدة واالســتعانة يف ذلــك بــسماسرة يف أحي ســواق بعي

ــوال       ــة كــان ل ــوارد املالي ــن امل ــب كــبري م ــدر جان ــسبب يف ه ــستخدم يف جمــاالت   يت ــك، سي  ذل
  .أخرى إمنائية

وإذ تكرر مجهورية السلفادور تأييـدها لتوافـق اآلراء املتوصـل إليـه يف أمريكـا الالتينيـة                    
، وللتضامن الذي أعربت عنه معظـم الـدول األعـضاء يف منظمـة األمـم                ومنطقة البحر الكارييب  

، فإهنــا تــدعو إىل إلغــاء هــذه التــدابري ٦٦/٦املتحــدة مــن خــالل تأييــدها لقــرار اجلمعيــة العامــة  
املفروضة على مجهوريـة كوبـا، وتعلـن أهنـا متتنـع، امتثـاال للقـرار املـذكور، عـن سـن أو تطبيـق                         

رها احلدود اإلقليمية للدولة، وتؤثر سلبا يف احلقوق السيادية لدولـة           قوانني أو تدابري تتجاوز آثا    
  .كوبا ومواطنيها

وتود مجهورية السلفادور أن تكرر مطالبتها الواليات املتحدة بأن تضع حدا للحـصار               
االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا، وأن تـدخل مـع هـذا البلـد يف عمليـة حـوار                     

  . وحق الشعب الكويب غري القابل للتصرف يف تقرير املصريحتترم فيه سيادته 
    

  غينيا االستوائية    
  ]اإلسبانيةب: األصل[

  ]٢٠١٢ مايو/أيار ١٨[
  

 مرة أخرى عن قلقها من استمرار احلصار، حيـث إنـه             مجهورية غينيا االستوائية   تعرب  
 يف ميثـاق األمـم      يضر برفاه الشعب الكـويب الـشقيق، وينتـهك القـانون الـدويل املنـصوص عليـه                

  .املتحدة
األمــم  صــوهتا إىل صــوت أغلبيـة الــدول األعــضاء يف مجهوريــة غينيــا االسـتوائية  تـضم  و  
ــة      املتحــدة  ــذي تفرضــه حكوم ــصادي واملــايل والتجــاري ال ــة بإهنــاء هــذا احلــصار االقت للمطالب

  .الواليات املتحدة األمريكية على مجهورية كوبا
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  إريتريا    
  ]يةنكليزاإلب: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /أيار ٣١[
  

قـوانني أو تـدابري مـن النـوع املـشار إليـه يف              أو تطبـق أي     إريتريـا   دولة  حكومة  تسن  مل    
  .٦٦/٦قرار اجلمعية العامة 

االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات            احلظـر   وتعارض إريتريـا بـشدة        
  . ون الدويل يتناىف مع مبادئ القان، والذياملتحدة األمريكية على كوبا

 الفـوري   بطـال اإللغـاء أو    باإلوتضم إريتريا صوهتا إىل أصوات الدول األخـرى املناديـة             
املقـيمني  الكـوبيني  واملـواطنني   لحق آثارا ضارة بالـشعب الكـويب        لقوانني أو التدابري اليت تُ    لتلك ا 

  .يف بلدان أخرى
    

  إثيوبيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٩[
  

يف اســتمرار فــرض احلظــر االقتــصادي    رى مجهوريــة إثيوبيــا الدميقراطيــة االحتاديــة    تــ  
ملبــدأي تــساوي الــدول يف الــسيادة وعــدم التــدخل      علــى كوبــا انتــهاكا   والتجــاري واملــايل  

سّبب احلظـر يف تكبيـد الـشعب        وإضـافة إىل ذلـك، فقـد تـ        . الشؤون الداخلية لبعـضها بعـضا      يف
  .تصادية فادحةالكويب خسائر مادية وأضرارا اق

ولذا، تود حكومة مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية أن ُيرفع احلظـر لتـتمكن كوبـا                 
  .شعباً وحكومةً من التمتع بسيادهتا وفقا للمبادئ والقيم املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة

ل الثقـة   وتؤمن مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية بأنّ احلـوار البّنـاء ضـروري إلحـال               
  .والتفاهم املتبادلني بني بلدان العامل
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  االحتاد األورويب    
  ]يةنكليزاإلب: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار١[

  
الواليـات املتحـدة جتـاه كوبـا     التجارية اليت تنتـهجها  سياسة اليرى االحتاد األورويب أن      
اضــح علــى توســيع بيــد أنــه أعلــن ودولــه األعــضاء اعتراضــه الو. هتــم الطــرفني باألســاسمــسألة 

قـانون  ، حـسبما ورد يف   الذي تفرضه الواليات املتحدة خارج حـدودها اإلقليميـة        نطاق احلظر   
  .١٩٩٦ن لعام ورتو ب- وقانون هيلمز ١٩٩٢لعام يف كوبا الدميقراطية إحالل 

نـوفمرب  /وجتدر اإلشارة إىل أن جملس وزراء االحتـاد األورويب اعتمـد، يف تـشرين الثـاين            
ــاريني    اوإجــراء مــشترك ، الئحــة ١٩٩٦ ــة مــصاحل األشــخاص الطبيعــيني أو االعتب  هبــدف محاي

ن خــارج ورتــو ب-تطبيــق قــانون هيلمــز املترتبــة علــى ر اثــاآلاملقــيمني يف االحتــاد األورويب مــن 
وعـالوة علـى ذلـك، مت    .  للدولة، وذلك عن طريق حظر االمتثال هلذا القـانون   احلدود اإلقليمية 

ــدن  التوصــل يف  املعقــود يف ،بــني االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة   املــشترك مــؤمتر قمــة لن
انطبــاق مــن اســتثناءات ، إىل اتفــاق بــشأن جمموعــة مــن التــدابري تــشمل ١٩٩٨مــايو /أيــار ١٨

 مــن جانــب حكومــة الواليــات اًن؛ والتزامــورتــو ب-البنــدين الثالــث والرابــع مــن قــانون هيلمــز 
دود احلـ وانني أخـرى مـن هـذا القبيـل يتجـاوز نطاقهـا        قـ  سـن  املتحدة باالمتناع يف املستقبل عن    
ويواصـل االحتـاد األورويب     . تعزيـز محايـة االسـتثمارات     قواعد ل اإلقليمية؛ ومذكرة تفاهم بشأن     

ــذ اجلانــب      ــى تنفي ــات املتحــدة عل ــذي خيــصها  حــث الوالي ــا  ال ــذكرة التف ــن م ــة يف همم  املوقّع
  .١٩٩٨مايو /أيار ١٨
    

  فيجي    
  ]يةنكليزاإلب: األصل[

  ]٢٠١٢يه نيو/حزيران ١٤[
  

، وتكـــرر تأكيـــد موقـــف ٦٦/٦ للقـــرار تأييـــد حكومتـــهاؤكـــد فيجـــي مـــن جديـــد ت  
أن متتنع مجيع الدول عن فرض جزاءات اقتـصادية مـن النـوع املـشار إليـه      حكومتها الداعي إىل   

  .املتحدة مبوجب ميثاق األمم املنوطة هبا اللتزاماتلوفقا وذلك يف القرار، 
ها  أي تدابري قد تعرقل العالقات االقتـصادية أو التجاريـة أو املاليـة بينـ               مل تتخذ فيجي  و  

علـى تنميـة عالقـات التعـاون        بل علـى النقـيض مـن ذلـك، إن فيجـي عاقـدة العـزم                 .  كوبا وبني
املفـروض  احلظـر    إىل رفـع      الـداعي  تؤيد يف هذا الصدد تأييدا تاما النداء      هي  مجيع البلدان، و   مع

  .على كوبا
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  غابون    
  ]بالفرنسية: صلاأل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٩[
  

ــسمرب /يف كــانون األول   ــرار   ٢٠١١دي ــصاحل الق ــابون ل ، شــأهنا يف ٦٦/٦، صــوتت غ
ذلك شأن معظم الدول األعضاء يف منظمـة األمـم املتحـدة، وهـا حنـن ال نـزال متمـسكني بـأن                      

  . من القرار املذكور٤ و ٣ و٢تنفذ الدول األعضاء يف منظمتنا الفقرات 
ــدول وعــدم التــدخل يف     فهــذا ا   ــسيادة بــني ال ــادئ املــساواة يف ال ــاىف مــع مب حلــصار يتن

ــادئ          ــها مب ــدوليتني، وكل ــة التجــارة واملالحــة ال ــا، وحري ــّرض هل ــدم التع ــة وع شــؤوهنا الداخلي
  .منصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل

 توســيع نطــاق احلــصار ومــا زال القلــق يــساور بلــدنا مــن اســتمرار التــدابري الراميــة إىل   
االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا وتـشديده، وكـذلك مـن آثـاره علـى سـكان                  

  .كوبا ومواطنيها من املقيمني يف اخلارج
    

  غامبيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ مايو/ أيار٣٠[
  

 هاحــدودغامبيــا ومل تطبــق أي قــوانني أو تــدابري أو قــرارات تتجــاوز آثارهــا   تــسن مل   
املــصاحل املــشروعة للكيانــات أو األشــخاص    ، وّس ســيادة دول أعــضاء أخــرى  ومتــاإلقليميــة 

  .حرية التجارة واملالحة، وتلك الدول اخلاضعني لواليات
كوبـا ألهنـا تعـوق    علـى   وما زلنا نعارض سنَّ أو تطبيـق مثـل هـذه القـوانني أو التـدابري                   

جلميـع  أن حيتـرم ا ينبغي  ؤمن أيضا بأنه    نوحنن  . تنيالتدفق احلر والسلس للتجارة واملالحة الدولي     
عــدة املفــروض منــذ احلظــر القــرارات العديــدة الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة والداعيــة إىل إهنــاء 

  .فال بد من إهناء هذا احلظر. عقود على كوبا
اجملتمـع  تضم غامبيا، مـن منطلـق إحـساسها باملـسؤولية باعتبارهـا عـضوا مـن أعـضاء                   و  
إىل الــدول األعــضاء األخــرى يف الــدعوة إىل اإللغــاء أو اإلبطــال   وهتا إىل أصــوات صــالــدويل، 

 ميثـاق األمـم املتحـدة     مقاصـد   تتعارض مـع    ألهنا  الفوري هلذه القوانني أو التدابري أو السياسات        
  .القانون الدويلومبادئه ومع 
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  جورجيا    
  ]يةنكليزاإلب: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٤[

  
، وهـي مل تـسن أو تطبـق أي قـوانني            ٦٦/٦ديـد تأييـدها للقـرار       تؤكد جورجيا من ج     

ــصادية       ــد العالقــات االقت ــدابري مــن شــأهنا أن حتظــر أو تقي ــا، ومل تتخــذ ضــدها أي ت ضــد كوب
  .التجارية أو املالية بينها وبني جورجيا أو
    

  غانا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٢[
  

احلظـر االقتـصادي     امتداد السنوات اخلمـسني املاضـية        غانا على قط أن أيدت    يسبق  مل    
مل تـسن   ومـن مث فإهنـا      والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكيـة علـى كوبـا،             

وغانـا مقتنعـة    . بكوباوتضر  للدولة  اإلقليمية  حدود الوالية   آثارها  أي قوانني تتجاوز    تطبق  ومل  
ض علـى كوبـا يتعـارض مـع االلتزامـات املنوطـة بالـدول          بأن احلظر األمريكي االنفرادي املفـرو     

وعليـــه، ينبغـــي أال يكـــون لـــه األعـــضاء مبوجـــب ميثـــاق األمـــم املتحـــدة أو القـــانون الـــدويل، 
  .قانوين أثر أي

، هلـا  دولـة ذات سـيادة  ه حيرم غري مقبول أخالقيا ألن   عمل  احلصار  أن  يضا  أغانا  وتعترب    
ميكـن الـدفاع    ال، وذلـك أمـر   وائـد التجـارة اخلارجيـة    فمكانتها بني األمـم، مـن االسـتفادة مـن           

لقـانون  مـن مبـادئ ا  قـانون ينتـهك مبـدأين     ومن مثة، تعترض غانا على احلظـر، وعلـى أي           .عنه
يف أن عــدم التــدخل يف الــشؤون الداخليــة للــدول، وحــق مجيــع الــدول  مهــا ،  األساســيةالــدويل

قـد  هبـذه املبـادئ، و    ملتزمـة   غانـا   وتظـل    . اليت تريـدها   لتنمية االجتماعية امسارات  لنفسها  دد  حت
 .هلذا احلظر وضع حد تدعو يف مجلة أمور إىل اليتاجلمعية العامة قرارات دأبت على تأييد 

اجلمعيـة  الـذي دأبـت     نـداء   يـستجيب لل  أن  األمريكـي   الكـونغرس   أن تناشـد    غانـا   وتود    
 يف موقــفإعــادة النظــر  و، احلظــرمــن أجــل رفــع   ســنة ٢٢مــدى توجيهــه علــى  العامــة علــى  

يف أن ختتـار الطريـق      كوبا، ومعاملة كوبا كدولـة مـستقلة هلـا احلـق            الواليات املتحدة املناهض ل   
 .الذي تريده لنفسها

فمـن املهـم    يف القرن احلـادي والعـشرين،       اليت استجدت   التطورات  وعلى حنو ما أثبتته       
مجيع الـدول أن جتـسد   يف هذا الصدد أن نستجمع سلطتنا األخالقية اجلماعية لنجدد النداء إىل           
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إضـافة إىل   وح التعـاون والتعدديـة واالعتمـاد املتبـادل،          يف مجيع معامالهتا الدولية دون استثناء ر      
وتوجه غانا يف واقـع احلـال انتبـاه الـرأي           .  من تنوع  األيديولوجيةتتسم به مقوماتنا الثقافية و     ما

ــه ا الــشعب الكــويب يف احقــوق العــام الــدويل إىل  ــة  الســتفادة مــن عمل ــزام بالعدال لــشاق وااللت
كوبا مبـا فيـه الكفايـة ألكثـر مـن مخـسة عقـود مـن الـزمن يف سـعيها                      ت  لقد ضح  ف .االجتماعية

 .دعمه التام لتلك القضيةجملتمع الدويل لكي ميد احان الوقت ، وقد احلريةلنيل 

جتـسد  الكـف عـن أي سياسـة        على  ث الدول األعضاء يف األمم املتحدة       حتتود غانا أن    و  
 هــاوقيم يثــاق األمــم املتحــدةل االنفــرادي أو تــروج لــه علــى حنــو يــضرب عــرض احلــائط مب العمــ

يف أيامنـا هـذه     دولـة   أن تؤخـذ أي     إنه ألمـر حمـزن وغـري مقبـول يف الواقـع،             و. األساسيةومبادئها  
أن حتكـم العـامل يف   ال ميكـن  فـ . تـه لنفـسها  مسار التنمية الـذي اختار جبريرة تطبيق  وعصرنا احلايل 

 احلقـة ونـدع   لدميقراطيـة اروح  نعمـل بـ  دعونا فـ  .وحيدةرن احلادي والعشرين أيديولوجية     القهذا  
اإليــديولوجيات البائــدة تتالشــى تــدرجييا، وذلــك مــن خــالل التحلــي باخلــصال القياديــة املثاليــة     

 .ونبذ لغة التهديد وتوقيع العقوباتاحلوار والدبلوماسية، وسلك طريق 

ودحرهـا إمنـا     يف القرن احلادي والعشرين      املطروحة لتحدياتامواجهة  عن  املسؤولية  و  
االعتمـاد املتبـادل ومبـا تتـسم بـه       مبقتـضيات علـى عـاتق جمتمـع دويل يقبـل     تقع يف هناية املطـاف      

 .ثقافاتنا وإيديولوجياتنا وخياراتنا من تنوع

التعــددي والتعــاون الــدويل العمــل روح  تــشبعها بــعلــى مــر الــسننيوقــد أثبتــت كوبــا   
هتم يف  ا االنتـهاء مـن دراسـ      ، وبعد يف كوبا األفريقيني ملتابعة الدراسة    لطالب  اآالف  ا  باستضافته

 .يف تنمية بلداهنمهاهم يسامهون اآلن وسيواصلون املسامهة ، التخصصاتخمتلف 

 والتجـاري   قتـصادي احلظـر اال  آجـال، مـسألة     ال  عـاجال   أن تـصبح،    من املؤمـل    لذلك،    
  . ولّى وانقضىماضجزءا من على كوبا  ةالواليات املتحدواملايل الذي تفرضه 

    
  غرينادا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار١١[

  
ــسن           ــا ال ت ــه، فإهن ــم املتحــدة ومبادئ ــاق األم ــادا مبقاصــد ميث ــة غرين ــا مــن حكوم التزام

تطبق وال تقبل أي قوانني أو تدابري انفرادية تعرقل أو تنسف احلقوق الـسيادية ألي دولـة؛                  وال
أي تدابري اقتصادية وجتارية تنفذ على حنو انفـرادي مـن شـأهنا أن تقيـد العمليـة اإلمنائيـة يف                     وال  

  .أي دولة
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وترى غرينادا أنه ينبغي أال ينفي حق دولة من الدول يف حتديد شـركائها االقتـصاديني                  
  .والتجاريني حق دولة أخرى يف االستقالل السياسي وتقرير املصري

القتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة              واألكيد هو أن احلظر ا      
األمريكية على كوبا منذ مخسني سنة يشكل عمال غري حصيف مينع قيـام عالقـات مثمـرة بـني                   

مث إن سكان كوبا ما زالوا يعـانون مـن اآلثـار الـسلبية العديـدة                . بلدين شديدي القرابة جغرافيا   
  . على بلدهمالناشئة عن التدابري الصارمة املفروضة

ــة أخــرى مــن     ٩٥٩ويــشكل القــانون رقــم     ــدا مــؤخرا حماول ــة فلوري  الــذي ســنته والي
وتأسـف  . احملاوالت العديـدة لزيـادة تـشديد هـذه القيـود االنفراديـة الـشديدة أصـال حبـق كوبـا                    

  .غرينادا هلذا التطور األخري وتدينه بقوة
للنـداء الـذي وجهـه      وحتث غرينـادا مـرة أخـرى الواليـات املتحـدة علـى أن تـستجيب                   

إليهــا اجملتمــع الــدويل قاطبــة، والــذي يــدعوها فيــه إىل أن توقــف دون قيــد أو شــرط اجلــزاءات   
املتعددة اليت تفرضها على كوبا، واليت ختـل يف واقـع األمـر باملبـادئ الدوليـة الـيت تـشجع إقامـة                       

  .٦٦/٦لذا، فغرينادا تؤيد بقوة قرار اجلمعية العامة . عالقات سلمية بني الدول
    

  غواتيماال    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٦[
  

، تــود مجهوريــة غواتيمــاال أن تفيــد بــأن دولـــة      ٦٦/٦عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة       
غواتيماال مل تسّن ومل تطبِّق أية قوانني أو تـدابري خمالفـة لألهـداف واملبـادئ املكرسـة يف ميثـاق                     

  .الحة الدوليتنياألمم املتحدة أو حلرية التجارة وامل
وعليه، توضـح غواتيمـاال أنـه لـيس لـديها أي موانـع قانونيـة أو تنظيميـة مـن شـأهنا أن                        

  .تعيق حرية املرور والتجارة احلرة بينها وبني وكوبا
وبناء على ما سلف، تـرفض غواتيمـاال أي تـدبري انفـرادي يتعـارض مـع مبـادئ حريـة                 

يت ما زال نظامها القانوين يتـضمَّن أحكامـاً مـن هـذا             التجارة والقانون الدويل، وحتث البلدان ال     
  .القبيل على اختاذ التدابري الضرورية إللغائها أو إبطاهلا
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  غينيا    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٩[
  

يــثري احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل املفــروض علــى الــشعب الكــويب اهتمامــا      
  .يا وحكومتهاخاصا وقلقا بالغا لدى شعب غين

 هتا وسـياد  بـني الـدول  املـساواة وتؤكد مجهورية غينيا من جديد رمسيـا متـسكها مببـادئ       
 للدول، عمال بااللتزامات املنوطة هبا مبوجـب ميثـاق األمـم            الداخلية شؤونالوعدم التدخل يف    

لقواعـد  املتحدة والقانون الدويل، ومن منطلق الوفاء بالتزاماهتا الدولية وحرصـها علـى احتـرام ا              
واملقاصد واملبـادئ الـيت حتكـم املنظمـات واملؤسـسات دون اإلقليميـة واإلقليميـة والدوليـة الـيت                    

مث إن مجهورية غينيا ترفض القوانني واألنظمة الـيت تتجـاوز آثارهـا حـدود     .هي دولة عضو فيها  
  .الوالية اإلقليمية، وأي أشكال أخرى من التدابري االقتصادية القسرية ضد كوبا

تطالـب   الـدوليتني الـذي التزمـت بـه،    حريـة التجـارة واملالحـة     إذ تستند إىل مبدأ     وهي    
مـن املعانـاة    الكـثري  لـشعب الكـويب  بأن يرفع فورا ودون شرط هذا احلصار الظـامل الـذي كّبـد ا      

  .واخلسائر االقتصادية واملالية واالجتماعية
سان بـصفة خاصـة، وللقـانون    وإذ تدرك احلكومة الغينية أن هذا احلصار هو انتهاك حلقوق اإلن         

الدويل بصفة عامة، فإهنـا حتـتفظ بـاحلّق يف تطبيـق مجيـع األحكـام الـواردة يف خمتلـف القـرارات                
وهـي توّجـه هبـذا الـشأن نـداء عـاجال مـن أجـل الرفـع الفـوري والكامـل                 . املتعلقة هبذا احلـصار   

مريكيـة علـى كوبـا      للحصار االقتصادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة األ              
ولـذلك ستـصّوت مجهوريـة غينيـا، كمـا كـان دأهبـا دائمـا، لـصاحل أي قـرار                     . ١٩٦٢منذ عام   

  .يؤكد من جديد ضرورة وضع هناية دائمة هلذا احلصار
    

   بيساو-غينيا     
  ]الفرنسيةب: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٥[
  

ق األمــم املتحــدة،  بيــساو عــن متــسكها الكامــل مببــادئ ميثــا - تعــرب مجهوريــة غينيــا  
كوبـا عمـال تعـسفيا جـائرا وغـري          وتعترب احلظر الذي تفرضه الواليات املتحـدة األمريكيـة علـى            

  .وتطالب برفعه فورا ودون قيد أو شرطأخالقي، 
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  غيانـا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١١[
  

د ميثـاق األمـم املتحـدة       مبقاصـ تظهر احترامها وتقّيـدها الثـابتني       غيانا  فتئت حكومة    ما  
 .٦٦/٦يف قرار اجلمعية العامة املبادئ املبينة ، مبا يف ذلك ومبادئه

 تخطـى ت سياسـات أو ممارسـات       ومل تنتـهج أي   أي تـشريعات     تسنلذا، فإن غيانا مل     و  
 . سيادة الدول األخرىواليتها اإلقليمية لتمّس حدود آثارها

االقتـصادي  املعارض بـشّدة للحظـر      ابت  ثوكمسألة مبدئية، ظلت غيانا على موقفها ال        
الـدعوة إىل  ، وهي تكـّرر  على كوباالذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية     واملايل والتجاري   

 يف عمليـة    الواليـات املتحـدة األمريكيـة وكوبـا        وتشجع غيانـا علـى دخـول         . السياسة إهناء هذه 
 .حوار بينهما

ــل    ــا  ومتتث ــة غيان ــا حكوم ــاال تام ــرار اجلل امتث ــة  ق ــة العام ــده  ٦٦/٦معي  وستواصــل تأيي
  .تاما تأييدا

    
  هاييت    

  ]بالفرنسية: األصل[
 ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٧[

  
إن مجهوريــة هــاييت، إذ حتــرص علــى احتــرام الــشروط احملــددة يف قــرار اجلمعيــة العامــة    

 ، تتخذ كل الترتيبات الالزمة لالمتناع عن سـن أو تطبيـق أي قـوانني أو تـدابري تتجـاوز         ٦٦/٦
األشـخاص   آثارها احلدود اإلقليمية ومتس سيادة دول أخرى واملـصاحل املـشروعة للكيانـات أو             

  .اخلاضعني لواليتها، وتنال كذلك من حرية التجارة واملالحة
    

  الكرسي الرسويل    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار١٧[
  

جتاريـة   ري اقتـصادية أو   مل حيدث قط أن وضع الكرسي الرسويل أو طّبق قوانني أو تـداب              
  .مالية ضّد كوبا أو
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  هندوراس    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٨[
تطبــق قــوانني وتــدابري انفراديــة ذات طــابع اقتــصادي   تــسن حكومــة هنــدوراس وال ال  

وجتاري ضد دول أخرى قد تنال من حرية تـدفق التجـارة الدوليـة، وذلـك امتثـاال لاللتزامـات                    
  .مبوجب ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويلاملنوطة هبا 

    
  اهلند    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٣٠[

  
مل تسن اهلند ومل تطبق أي قوانني من النوع املبني يف ديباجة القرار املشار إليـه أعـاله،                    

ــدابري مــن هــذا      ــوانني أو ت ــاء أو إبطــال أي ق ــال ضــرورة إللغ ــايل ف ــوع نظــرا إىل  وبالت  عــدم الن
  .وجودها
وتعارض اهلند باستمرار أي تدابري يتخذها بلد من بالبلـدان بـشكل انفـرادي وتنتـهك                   

تطبيـق قـوانني بلـد مـن البلـدان          ومن بني هذه التدابري حمـاوالت توسـيع نطـاق           . سيادة بلد آخر  
  .جيعل آثارها تتجاوز حدوده اإلقليمية إىل دول أخرى ذات سيادة مبا

 ائق اخلتامية اليت اعتمدها يف هذا الشأن مؤمتر القمة اخلـامس عـشر          وتشري اهلند إىل الوث     
لرؤساء دول ورؤساء حكومات بلدان حركـة عـدم االحنيـاز، املعقـود يف شـرم الـشيخ، مـصر،                    

، بشأن هذا املوضـوع، كمـا تـشري إىل القـرارات            ٢٠٠٩يوليه  /  متوز ١٦ إىل   ١١يف الفترة من    
الحنيـاز علـى أعلـى املـستويات، وحتـث اجملتمـع الـدويل        األخرى اليت اختذهتا بلدان حركة عـدم ا    

  .على اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية احلقوق السيادية جلميع البلدان
    

  إندونيسيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢يونيه / حزيران١[
  

 الواليـات املتحـدة األمريكيـة       تفرضـه االقتصادي والتجاري واملايل الذي     تسبب احلظر     
  . لشعب كوبامعاناة شديدة يفكوبا ى عل
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بـدأي   احلظر االقتصادي والتجـاري واملـايل علـى كوبـا خيـلّ مب             فرضيف  ستمرار  الاوإن    
، ل يف الشؤون الداخليـة للـدول وعـدم التعـرض هلـا            وعدم التدخ  املساواة يف السيادة بني الدول    

لعالقـات  الناظمـة ل  بـادئ   واملواملعـايري   وميثـاق األمـم املتحـدة        لقانون اإلنـساين الـدويل    وينتهك ا 
  .السلمية بني الدول

ــة         ــدابري تتجــاوز آثارهــا حــدود الوالي ــق قــوانني وت ــدول الــيت تطب ــسيا ال وحتــث إندوني
ــسيادة دول أخــرى واملــصاحل املــشروعة لرعاياهــا أو ألي أشــخاص       ــة ومتــس ب ــة للدول اإلقليمي

  .عن تطبيقهاآخرين خيضعون لواليتها، وحبرية التجارة واملالحة، على أن تكف 
  .وتواصل إندونيسيا تأييد هذا القرار والدعوة إىل الوقف الفوري هلذا احلصار  

    
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢مايو / أيار٢٩[

  
عن امتعاضها الشديد مـن التمـادي يف توقيـع          حكومة مجهورية إيران اإلسالمية     تعرب    

ومالية على كوبا رغم أن اجلمعية العامة تتخذ سـنويا قـرارا يطالـب              عقوبات اقتصادية وجتارية    
  .حكومة الواليات املتحدة برفع احلظر الذي تفرضه على كوبا وإهنائه

االقتـصادي  إمياهنا الراسـخ بـأن احلظـر        تأكيد  وتكرر حكومة مجهورية إيران اإلسالمية        
م العالقـات   نظّتـ   يتنون الـدويل الـ     كوبا يتعارض مع مبادئ القا     املفروض على والتجاري واملايل   

 مـع ميثـاق األمـم املتحـدة الـذي يـدعو إىل تعزيـز التـضامن         ا وروحـ ا ويتنـاقض نـص   ،بني الـدول  
 الظـروف املعيـشية  يف  اوال تـزال هـذه التـدابري تـؤثر سـلب          . والتعاون والعالقات الودية بني األمم    

 ا اليت تبذهلا حكومـة كوبـ    تعرقل اجلهود سوف   و ،للشعب الكويب ويف حقوق اإلنسان املكفولة     
 هــذا ويف. ، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةالتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــ 

لقـضاء  مـن أجـل ا     ا وشـعبها  جلهود اليت تبذهلا حكومة كوبـ     احلظر يقيد بشدة ا    يزال الالسياق،  
حقيــق التنميــة   لت، وهــي شــروط أساســية  الــصحة والتعلــيم النــهوض بعلــى الفقــر واجلــوع و  
 .االقتصادية واالجتماعية

منـذ عقـود مـن       علـى كوبـا      املفـروض االقتـصادي والتجـاري واملـايل       وليس هلذا احلظر      
فقـد  . طفـال األاصة النـساء و خب، وكويبالشعب بالاألذى واملعاناة   الكثري منسوى إحلاق طائل  

 إضـافة إىل حريـة      ،رى أخـ  قوق واملصاحل املشروعة لكوبـا ودول     أحلق احلصار ضررا شديدا باحل    
التجارة واملالحة، وال بد بالتايل من رفعه فورا على النحو املطلـوب يف مجيـع قـرارات اجلمعيـة                   
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ــصلة  ــة ذات ال ــسلمية     . العام ــسّوى بالوســائل ال ــتعني أن ت ــدان ي ــات واملــشاكل بــني البل فاخلالف
  .بعضها بعضاواحلوار على أساس من املساواة يف السيادة واحترام الدول األعضاء لسيادة 

الـيت حظيـت يف كـل        اتقـرار على مـدى سـنوات عديـدة هلـذه ال          فاختاذ اجلمعية العامة    
يـرفض بـشدة    اجملتمـع الـدويل     أن  دليـل واضـح علـى       ، إمنا هـو     التأييدالقدر الواسع من    هبذا  مرة  

 املفـروض االقتـصادي والتجـاري واملـايل    واحلظـر  ، االنفرادية عمومالتدابري القسرية االقتصادية   ا
وهـو أيـضا مؤشـر علـى تزايـد التعـاطف مـع اجلهـود الـيت تبـذهلا كوبـا،                      . ، خـصوصا  على كوبا 

ويف وعـالوة علـى ذلـك،      . حكومةً وشعبا، من أجل إهناء هذا احلصار غري القانوين والالإنساين         
األزمـة املاليـة واالقتـصادية    آثار قبيل   من،   اجملتمع الدويل  سياق التحديات الكربى اليت يواجهها    

مل يعـد هنـاك   زيـادة الفقـر والبطالـة وسـوء التغذيـة،      وما متّخض عنهما من       وأزمة الغذاء  مليةالعا
فيما يبدو أكثـر مـن أي وقـت مـضى مـا يـربر فـرض هـذا احلـصار الـذي أصـبح يـستحق إدانـة                           

  .دولية أشد وقعا 
 مــن الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة الثالثــة ٢٥إىل الفقــرة مجهوريــة إيــران اإلســالمية وتــشري   

، وكـذلك إىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر          ٢٠١٢أبريل  / شرة ملؤمتر األونكتاد، املعقودة يف نيسان     ع
القمة اخلامس عـشر لرؤسـاء دول ورؤسـاء حكومـات بلـدان حركـة عـدم االحنيـاز املعقـود يف                      

، وغريها من الوثائق اخلتامية والقـرارات احلكوميـة الدوليـة الـصادرة يف هـذا        ٢٠٠٩يوليه  /متوز
 وحتث اجملتمع الدويل على اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل وضع حـد هلـذا احلـصار                  الشأن،

ــدان       ــع البل ــسيادي جلمي ــة احلــق ال ــها، ومحاي ــا وحكومت ــساين املفــروض علــى شــعب كوب الالإن
  .األخرى يف توسيع نطاق عالقاهتا التجارية واالقتصادية مع كوبا

الـيت تطبقهـا   تجاريـة   القتـصادية و  االتـدابري   لوال تزال مجهورية إيران اإلسالمية تعارض ا        
الواليات املتحدة األمريكيـة بـصفة انفراديـة ضـد بلـدان أخـرى، ممـا يعرقـل حركـة األشـخاص                      

أي تــشريعات وطنيــة خــارج  وتــدفق التجــارة واملعــامالت املاليــة، وهــي تعــارض أيــضا تطبيــق  
سـيادة  ن آثـار تنـال مـن        احلدود اإلقليمية للدولة وتنـاهض مـا يترتـب علـى تلـك التـشريعات مـ                

املـساواة يف الـسيادة   مع مبدأ  تتناىف مع مبادئ القانون الدويل و    اجلزاءاتهذه  ف. الدول األخرى 
  .بينها والتعايش السلمي دخل يف الشؤون الداخلية للدول، وعدم الت،بني الدول
، دية لتـدابري قـسرية اقتـصا   ، اليت ختضع هي أيضا    مجهورية إيران اإلسالمية  ولذلك، فإنّ     

وضــع حــد ملثــل هــذه إىل احلاجــة امللحــة تــه شــواغلهما، وتؤكــد وحكوما تــشاطر شــعب كوبــ
  . تنفيذا كامال٦٦/٦ قرار اجلمعية العامةأحكام تنفيذ ، والتدابري
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  جامايكا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢يونيه / حزيران١[
  

ابري اقتـصادية  تـد تعترض على تطبيق دولة علـى دولـة أخـرى          حكومة جامايكا   ال تزال     
والتعـاون  التجـارة  ممارسـة األنـشطة التجاريـة ومزاولـة      حرية انفرادية من شأهنا أن تقّيد  وجتارية  

  .االقتصادي
مبوجـب ميثـاق   املنوطـة هبـا   التزاماهتـا  احلريـصة علـى الوفـاء ب    حكومة جامايكا   لذا، فإن     

 أن تنتـهك   ابري مـن شـأهن    اقوانني أو تشريعات أو تـد      مل تسن أي     األمم املتحدة والقانون الدويل   
  .  املشروعة هلذه الدولةصاحل الوطنية أخرى أو املسيادة دولة

ولتعزيز هـذا املوقـف الـذي اختذتـه حكومـة جامايكـا، اختـذ جملـس النـواب يف تـشرين                        
أكتـوبر قـرارا يؤيـد رفـع        / وتـشرين األول   ٢٠١٠أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

ت املتحدة األمريكيـة علـى كوبـا، ويـصفه بأنـه ينتـهك حريـة تـدفق                  احلظر الذي تفرضه الواليا   
  .يف املنطقة وحدها، بل ويف نصف الكرة اجلنويب التجارة ال
ــود يف          ــا، املعق ــة وكوب ــة الكاريبي ــع للجماع ــة الراب ــؤمتر القم وشــاركت جامايكــا يف م

ه إعــالن ، الــذي اعتمــد فيــ٢٠١١ديــسمرب /  كــانون األول٨  و٧ترينيــداد وتوبــاغو يف يــومي 
يرفض بشدة ضمن مجلة أمور احلظر االقتصادي والتجاري واملايل اجلـائر والوحـشي املفـروض               
على مجهورية كوبـا، والتـدابري الـيت تتجـاوز آثارهـا احلـدود اإلقليميـة حيـث ترمـي إىل توسـيع                       

وباإلضافة إىل ذلك، صدر يف مـؤمتر القمـة بيـان خـاص يـشري               . نطاق احلظر ليشمل بلدانا ثالثة    
 الـــضارة يف احليـــاة اليوميـــة  احلظـــر الـــذي تفرضـــه الواليـــات املتحـــدة علـــى كوبـــا وآثـــاره إىل

  .الكويب للشعب
لذا، تكرر حكومة جامايكا تأييـدها لقـرارات اجلمعيـة العامـة الداعيـة إىل إهنـاء احلظـر                  

االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا، وحتث مجيع الدول اليت ال تـزال تطبـق هـذه                 
  .قوانني والتدابري على اختاذ اخلطوات الالزمة إللغائها أو إبطاهلا يف أقرب وقت ممكنال
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  اليابان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٣١[
 ٢يف الفقـرة   مل تسّن حكومة اليابان أو تطبـق قـوانني أو تـدابري مـن النـوع املـشار إليـه                

  .٦٦/٦قرار المن 
هجها الواليــات تــنبغــي اعتبــار الــسياسة االقتــصادية الــيت تنحكومــة اليابــان أنــه يرى وتــ  

قـانون  مـا يـثريه     يابـان تـشاطر غريهـا        ال بيـد أن  . املتحدة جتاه كوبا مـسألة ثنائيـة يف املقـام األول          
 -املعـروف باسـم قـانون هيلمـز          (١٩٩٦لعـام   التضامن من أجل الدميقراطية واحلرية يف كوبـا         

 إذا كـان    ،أنه مؤداه   ، من مشاعر قلق   ١٩٩٢لعام  يف كوبا    الدميقراطيةإحالل  وقانون  ) بورتون
 مـشاق    بلـد ثالـث    مـواطين تطبيق مثل هذه التشريعات يسبب ألنـشطة اقتـصادية ملؤسـسات أو             

أحكــام القــانون ســتتعارض يف هــذه احلــال مــع جح أن هــذه التــشريعات األر، فــلــيس هلــا داع 
خــــارج حــــدود لــــة مــــن الــــدول لدوقــــوانني حمليــــة يف جانبــــها املتمثــــل يف تطبيــــق الــــدويل 
  .اإلقليمية واليتها

املـذكورين أعـاله والظـروف      قانونني  وتتابع حكومة اليابان عن كثب احلالة املتعلقة بال         
لـصاحل  احملفة هبما، وما زال القلق يساورها بشأهنما كمـا كـان احلـال مـن قبـل، وهـي صـوتت                       

  . األمر، يف ضوء دراسة متأنية جدا هلذا ٦٦/٦قرار اجلمعية العامة 
    

  كازاخستان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار٣١[
  

ــة مببــادئ القــانون الــدويل وتؤيــد حقــوق       تــسترشد كازاخــستان يف سياســتها اخلارجي
  .لنمط الذي تريده لنفسهااألمم يف أن حتقق تنميتها حسب ا

 تقـّر  وهـي مل  . وتدين كازاخستان بشدة أي أعمال انفرادية متس بـسيادة دولـة أخـرى              
مطلقـــا أي أنظمـــة وطنيـــة تقـــوض اجلهـــود اإلمنائيـــة لبلـــدان أجنبيـــة مبـــا يف ذلـــك يف اجملـــاالت 

ويف هذا اخلصوص، تـدعو كازاخـستان،       . االقتصادية والتجارية واملالية، أو تعرقلها أو تؤخرها      
شأهنا شأن األغلبية الساحقة من اجملتمـع الـدويل، إىل رفـع احلظـر املفـروض علـى كوبـا ووقـف             

  .يع األعمال املنافية ملبادئ القانون الدويل وميثاق األمم املتحدةمج
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  كينيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ مايو/أيار ٣٠[
  

ميثـاق    مع تتناىفتؤكد حكومة كينيا من جديد رفضها للتدابري القسرية االنفرادية اليت             
  .األمم املتحدة والقانون الدويل

ــة الــدول األعــضا     ء يف األمــم املتحــدة واملنظمــات األخــرى إىل إهنــاء   فقــد دعــت أغلبي
كينيــا وتتمــسك مببــادئ تــؤمن و. احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل املفــروض علــى كوبــا

عالقـات جتاريـة تعـزز الـسالم واألمـن باعتبارمهـا        ذلـك   بـني األمـم، مبـا يف       عالقـات وديـة   إقامة  
  .الشعوبميع القتصادي جلاالجتماعي واغىن عنهما لتحقيق االزدهار  العنصرين 

    
  سكرييبا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٣١[

  
اعتبـارات أخالقيـة وإنـسانية      نطوي علـى    ي ٦٦/٦تالحظ مجهورية كرييباس أن القرار        

  .ستساهم إجيابيا، عند اعتماده، يف حتسني الرفاه العام لشعب كوبا
    

  الكويت    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يو ما/ أيار٢٢[
  

تؤيد دولة الكويت تنفيذ القرار املذكور وتشدد على ضرورة التقيـد مبقاصـد ومبـادئ                 
ل يف الـشؤون الداخليـة      وعدم التدخ   املساواة يف السيادة بني الدول     ميثاق األمم املتحدة، ومبدأ   

  .للدول، والتقيد كذلك حبرية التجارة واملالحة الدوليتني
لكويت على التصويت لصاحل قرارات اجلمعيـة العامـة   وعالوة على ذلك، دأبت دولة ا   

  .اليت تدعو إىل رفع احلظر الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا
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  قريغيزستان    
  ]بالروسية: األصل[

 ]٢٠١٢ يونيه/  حزيران١[

ــإن         ــاق األمــم املتحــدة، ف ــدويل، مبــا يف ذلــك ميث ــادئ األساســية للقــانون ال عمــال باملب
ان مل تـسن أو تطبـق أي قـوانني أو تـدابري نتجـاوز آثارهـا احلـدود اإلقليميـة               مجهورية قريغيزسـت  

  .للدولة وتؤثر يف سيادة دول أخرى
    

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو /أيار ٢٤[
  

علـى  األمريكيـة  الـذي فرضـته الواليـات املتحـدة     احلظـر  من املؤسف أن يستمر سريان        
فهــذا .  سـيادة يلـد مــستقل وذ احلـال أن األمـر يتعلــق بب   الـسنوات املاضــية علـى كوبــا، و  مـدى 

تقـدم كوبـا   فحـسب    ال يعرقـل      للدولـة  الذي تترتب عليه آثار تتجـاوز احلـدود اإلقليميـة         احلظر  
 االقتــصادية ويــسبب معانــاة ال توصــف لــشعبها، بــل يــشكل -مــن حيــث تنميتــها االجتماعيــة 

القـانون الـدويل ومبـدأ تـساوي الـدول يف الـسيادة، ومبـدأ حريـة التجـارة                   أيضاً انتهاكاً ملبـادئ     
ــدوليتني  ــة الـ ــا خيـــص   و. واملالحـ ــا فيمـ ــة الو الدميقراطيـــ أمـ ــم   مجهوريـ ــا، حبكـ ــشعبية، فإهنـ ة الـ

جبميع املبادئ واملقاصد املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة والقانون الـدويل وامتثاهلـا هلـا،      التزامها
 مــن ٤ و ٣ و ٢تــدابري مــن النــوع املــشار إليــه يف الفقــرات  وأقــوانني تــصدر أي ومل مل تــسن 

  .٦٦/٦القرار 
    

 لبنان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤[
  

، وذلـك عمـال    ٦٦/٦مبا نص عليه قرار اجلمعية العامـة        التزاما تاما   لبنان  تلتزم حكومة     
  .مببادئ األمم املتحدة والقانون الدويل
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 توليسو    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار٣٠[

 والقــانون ميثــاق األمــم املتحــدةأحكــام ومبــادئ ليــسوتو تأكيــد التزامهــا بمملكــة تعيــد   
ل يف وعــدم التــدخ يف مجلــة أمــور، علــى املــساواة يف الــسيادة بــني الــدول    ،الــيت تــنّص الــدويل

  .رة واملالحة الدوليتنيالشؤون الداخلية للدول وعدم التعرض هلا، وعلى حرية التجا
االقتــصادي ويــساور مملكــة ليــسوتو قلــق بــالغ مــن اآلثــار الــضارة النامجــة عــن احلظــر     

ويف هــذا الــصدد، . علــى كوبــااألمريكيــة  الواليــات املتحــدة تفرضــهوالتجــاري واملــايل الــذي 
  .تناشد ليسوتو الواليات املتحدة األمريكية رفع احلظر املفروض على كوبا

    
 ليربيا    

  ]نكليزيةباإل: األصل[
 ]٢٠١٢يونيه /حزيران ٤[

  
 تأكيــد تأييــدها رفــع احلظــر االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه    ليربيــاتعيــد   

ــا   ــة علــى كوب ــار االلتزامــات   . الواليــات املتحــدة األمريكي ــا يف االعتب ــة ليربي وإذ تأخــذ مجهوري
ق قوانني أو تدابري أو أعمـال تتجـاوز         املنوطة هبا مبوجب امليثاق، فإهنا تعترض على سن أو تطبي         

  .آثارها حدود الوالية اإلقليمية للدولة ومتس سيادة دول أخرى
تؤكد البعثة الدائمـة لليربيـا أنـه، احترامـا حلقـوق الـدول واملبـادئ املكرسـة يف ميثـاق           و  

حــة األمــم املتحــدة، مل تتخــذ ليربيــا أي تــدابري قــد تعرقــل التــدفق احلــر والــسلس للتجــارة واملال 
  .الدوليتني

  .هذا احلظرإهناء تأييد اختاذ إجراءات حازمة ترمي إىل ليربيا لذا، ستواصل حكومة 
    

 ليختنشتاين    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢ أبريل/ نيسان١٦[
  

ليختنشتاين أو تطبِّق أي قوانني أو تدابري من النـوع املـشار إليـه               إمارة   مل تسن حكومة    
ــرار   ــة و. ٦٦/٦يف ديباجــة الق ــرى حكوم ــارةت ــك أن إصــدار     إم ــى ذل ــشتاين عــالوة عل  ليختن
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 أنظمة ذات آثـار تتجـاوز احلـدود اإلقليميـة أمـٌر       وضع تدابري أو اختاذتشريعات يستتبع تنفيذها 
  .عموماال يتسق مع مبادئ القانون الدويل املعترف هبا 

    
 مدغشقر    

  ]ةفرنسيبال: األصل[
 ]٢٠١٢ هيوني/ حزيران٤[

  
املـساواة يف الـسيادة بـني الـدول وعـدم           تكـرس   ثـاق األمـم املتحـدة الـيت         وفقا ملبادئ مي    

القـانون الـدويل الـيت تـنص علـى حريـة التجـارة        مبـادئ  ، و  للـدول  التدخل يف الشؤون الداخليـة    
مجهورية مدغشقر دائما رفع احلصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل املفـروض             أيدت  واملالحة،  

 مث إن   .الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة        لتضامين مـع سـائر      ال تزال على موقفها ا    على كوبا و  
 ةقــوانني أو تــدابري اقتــصادي أي مجهوريــة كوبــاقــط ضــد سن أو تطبــق مل تــكومــة مدغــشقر ح
  .ةمالي ة أوجتاري وأ

    
 مالوي

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢ هيولي/متوز ١٦[

  
ال تفـرض ضـدها   على حكومة كوبـا و  حكومة مجهورية مالوي أي جزاءات      طبق  ال ت   

من خالل جلنـة دائمـة مـشتركة        عالقات ممتازة   حتتفظ مجهورية مالوي مع كوبا ب     و. حصارأي  
 .حركة عدم االحنيازللتعاون وسائر املنتديات املتعددة األطراف ك

اإلعـراب جمـددا عـن تنديـدها بإصـدار وتطبيـق قـوانني وأنظمـة                حكومـة مـالوي     وتود    
يتعـارض مـع     الـذي    “١٩٩٦لعـام   ‘ رتـون وب -ون هيلمـز    قـان ’’’قمعية على حنو انفرادي مثل      

 تــضّم ويف هــذا الــصدد،. ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي يؤكــد علــى حريــة التجــارة بــني الــدول 
اجلـزاءات  رفـع هـذه   املنـاداة ب  اجملتمـع الـدويل يف      أعـضاء    بقية    صوت  إىل صوهتاحكومة مالوي   

ــا املفروضــة ى إطالــة أمــد معانــاة عمــوم  ، والــيت ال طائــل مــن ورائهــا ســو   علــى حكومــة كوب
 .الكوبيني
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 ماليزيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢يونيه /حزيران ٧[
  

ــا     ــرار مــرة أخــرى  صــوتت ماليزي ــة العامــة لــصاحل ق ، متــشيا مــع موقــف  ٦٦/٦  اجلمعي
  .هذا املوضوعالصادرة عن اجلمعية العامة بشأن قرارات السابقة حكومة ماليزيا إزاء ال

اليزيــا تعــارض مجلــة وتفــصيال مجيــع أشــكال اجلــزاءات وأنــواع  ومــا زالــت حكومــة م  
احلظر االقتصادية والتجارية واملالية اليت تتعارض مع معايري القـانون الـدويل وتتنـاىف مـع مبـادئ                  

فهـذه  . ميثاق األمم املتحدة ومقاصده، والنظـام التجـاري املتعـدد األطـراف املـستند إىل قواعـد                
  .ة تعوق التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول املتضررةالتدابري االنفرادية متثل عقب

  التـام جلهـود اجملتمـع الـدويل، حـسب     تأييـدها ماليزيـا  حكومـة  ر تكـرّ هذا الّصدد،    يفو  
، وستواصــل بــذل  ويف القــرارات األخــرى ذات الــصلة٦٦/٦ اجلمعيــة العامــة  يف قــرارجــاء مــا

  .قصارى اجلهود لتمتني عالقاهتا الثنائية مع كوبا
    

  ملديف    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣مايو / أيار٢٣[
  

ــزاءات علـــى أي بلـــد   مجهوريـــةال تفـــرض   ــرحية مـــن  ملـــديف أي جـ ــة صـ دون واليـ
 . عـضو فيهـا    هيأو من املنظمات الدولية اليت      لألمم املتحدة   جملس األمن    اجلمعية العامة أو   من

بـا، ومل تـسن أي قـوانني        وتبعا لذلك، فـإن مجهوريـة ملـديف مل تفـرض أي جـزاءات علـى كو                
  .٦٦/٦لوائح تتعارض مع أحكام قرار اجلمعية العامة  أو
    

 مايل    
  ]بالفرنسية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار٢٩[
  

ــةصــوتت    ــة حكوم ــايل  مجهوري ــة     م ــة املتعلق ــة العام ــرارات اجلمعي ــصاحل ق ــتمرار ل باس
 .بضرورة رفع احلصار االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا
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و  تأييـدا تامـا أن سـّنت أ        ٦٦/٦اليت تؤيد القـرار      مايل    مجهورية كومةمل يسبق قط حل   و  
  .طبقت تدابري من النوع املنصوص عليه يف ديباجة القرار املذكور

  .لذا، فإهنا ال تزال كما كان احلال يف املاضي تؤيد رفع احلصار املفروض على كوبا  
    

  موريتانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه /زيران ح٢٧[
تتبـــدى استجابة احلكومــــة املوريتانيـــة لضرورة إهنـاء احلـصار االقتـصادي والتجـاري               

 Assembly/AU/Res.1: واملايل الذي فرضته الواليات املتحدة األمريكيـة علـى كوبـا يف القـرار    

(XVII  القمــة االحتــاد األفريقــي خــالل مــؤمتر بلــدان ، الــذي اعتمــده رؤســاء دول وحكومــات 
، والـذي ذكـر بـه مـؤمتر االحتـاد األفريقـي خـالل               ٢٠١٠يوليـه   / متوز ٢٧املعقود يف كامباال يف     

 / متـــوز١يونيـــه و / حزيـــران٣٠دورتـــه العاديـــة الـــسابعة عـــشرة، املعقـــودة يف مالبـــو يـــومي   
  .٢٠١١ يوليه

    
 موريشيوس    

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[

  
ترمــي إىل فــرض حظــر اقتــصادي وجتــاري  قــوانني أو تــدابري  موريــشيوس أي سنمل تــ  

  .ومايل بشكل انفرادي ضد كوبا
وتود البعثة الدائمة ملوريشيوس كذلك أن تضيف أن هناك فعال عالقـات جتاريـة بينـها          

ــا  ــني كوب ــسبة    . وب ــواردات بن ــا يف ال ــاك تراجع ــام   ٤١ورغــم أن هن ــام ع ــة بأرق ــة مقارن  يف املائ
 مليـون روبيـه يف عـام      ٢،٨ردات موريـشيوس مـن البـضائع كوبـا          ، فقد بلغـت قيمـة وا      ٢٠٠٧
٢٠١١.  
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  املكسيك    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٣[
  

تـدابري انفراديـة تفـرض علـى      تكرر املكسيك تأكيـد رفـضها القـاطع لتطبيـق قـوانني أو             
م تـدابري قـسرية     بلد حصارا اقتصاديا أو جتاريا أو غري ذلك من اجلزاءات، وكذلك استخدا            أي

  .ليس هلا أي سند قانوين يف ميثاق األمم املتحدة
وترى املكسيك أن اجلزاءات السياسية أو االقتـصادية أو العـسكرية ال تـستمد إال مـن                   

  .جملس األمن أو اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارات أو توصيات تصدر عن
ظم التعايش بني الـدول، بغـض النظـر         فاحترام القانون الدويل والقواعد واملبادئ اليت تن        

عن أوجه عدم التماثل أو االختالف فيما بينها، باإلضافة إىل احلوار القائم على االحترام، هـي                
  . الوسائل الكفيلة بالتغلب على اخلالفات بني الدول و هتيئة مناخ يسوده السالم الدويل

اإلقليميـة للدولـة إىل إحلـاق    وتؤدي التدابري االنفراديـة املفروضـة خـارج نطـاق الواليـة            
أضرار إنسانية فادحة بدول ثالثة، وهذا ما يتعارض تعارضـا صـرحيا مـع املقاصـد الـيت استرشـد         

مث إن ذلك معنـاه أيـضا التخلـي عـن التفـاوض والدبلوماسـية واحلـوار كـأدوات                   . هبا يف اختاذها  
  .لتسوية املنازعات بني الدول

ية التجـارة واالسـتثمارات مـن التـشريعات         وكانت دولة املكسيك أصدرت قانون محا       
، منعـاً   ١٩٩٦أكتـوبر   /تـشرين األول   ٢٣األجنبية املخالفة للقانون الدويل، الذي بدأ نفـاذه يف          

ألي عمــل مــن شــأنه أن يــؤثِّر يف التجــارة واالســتثمارات نتيجــة تطبيــق قــوانني أجنبيــة خــارج   
  .احلدود اإلقليمية للدولة

 كوبا إىل مجيع هيئات التكامل اإلقليمية بغيـة تـسهيل   وتؤيد حكومة املكسيك انضمام   
  .املبادالت االقتصادية والتجارية والتعاون والتنمية

وقد أشارت األمانة العامة لألمم املتحدة وخمتلـف أجهـزة األمـم املتحـدة وكياناهتـا إىل          
ــة       ــدان ثالث ــى بل ــسكان الكــوبيني وعل ــصادية وال ــة االقت ــى التنمي ــسليب للحظــر عل ــر ال  نظــرا األث

  .للصعوبات اليت تكتنف التعامل مع كوبا
وستواصل املكسيك تأييد إشراك كوبا يف اآلليات العاملية للحوار والتبادل االقتـصادي             

والتجاري واملايل، وفقا إلرادهتا وقراراهتا السيادية، وذلك للتـشجيع علـى التعـاون والتنميـة مبـا                 
  .يعود بالنفع على الشعب الكويب
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املكــسيك كــل مــا يــصدر يف اجلمعيــة العامــة واألونكتــاد واملنتــديات    وتؤيــد حكومــة   
األخرى مثل منظمـة الـدول األمريكيـة واملنظومـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ،ومـؤمتر القمـة                    

وقـد أكـد    . اإليبريي األمريكـي وجمموعـة ريـو مـن مبـادرات ضـد احلـصار والتـدابري االنفراديـة                  
أمهيـة املــشاركة الفعليــة  ) ٢٠١٢أبريــل /نيـسان (تــه إىل كوبــا الـرئيس فيلــييب كالـديرون يف زيار  

  .مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبلكوبا يف 
ــدفاع عــن          ــدويل وال ــانون ال ــاذ الق ــسامهة يف إنف ــا بامل ــد التزامه وتكــرر املكــسيك تأكي

ــسوية املن    ــة الت التعــاون والتفــاوض باعتبارمهــا أفــضل وســيلتني لت ــسلمي  ازعــات وكفال عــايش ال
  .الدول بني

ــام      ــديو لع ــدة مونتيفي ــاق    ١٩٨٠ويف إطــار معاه ــى اتف ــا عل ، وقَّعــت املكــسيك وكوب
ويف زيــارة . ، الــذي سيتواصــل ســريانه إىل أجــل غــري مــسمى )ACE-51(التكامــل االقتــصادي 

توســيع املتعلقــة بللمفاوضــات للــرئيس فيلــييب كالــديرون، انــضمت املكــسيك إىل اإلطــار العــام 
املزيـد مـن التكامـل    يأمل البلدان أن حيققـا مـن خاللـه          الذي   تكامل االقتصادي ال اتفاق   وتعميق

 .األفضليات القائمةوتعميق جديدة مجركية ليات فضبتضمينه أ

باهتمامهــا بــأن تــشارك حكومــة املكــسيك كوبــا أبلغــت  ،٢٠١١ســبتمرب /ويف أيلــول  
ــنفط املكــسيكية    ــنف  )PEMEX(شــركة ال ــاز يف أراضــيها  يف استكــشاف واســتغالل ال . ط والغ

 االحتــاد ولتنقيــب واإلنتــاجأربــاب شــركة الــنفط املكــسيكية ل  ، وقــعخــالل الزيــارة الرئاســية و
يعلنون فيه أن شـركة الـنفط املكـسيكية سـتنظر باهتمـام             خطاب نوايا غري ملزم     النفطي الكويب   

يف  كوبـا،    يف إمكانية املشاركة واالسـتثمار يف أعمـال استكـشاف واسـتغالل الـنفط والغـاز يف                
وذلــك يف إطــار االحتــرام التــام  لمكــسيك، لاملتامخــة للمنطقــة االقتــصادية اخلالــصة  القطاعــات 

 .لسيادة البلدين

علـى حنـو فعلـي وحـازم يف         املـسامهة   بالتزامها الراسخ   تأكيد  حكومة املكسيك   وتكرر    
  .لألمم املتحدةجدول أعمال اجلمعية العامة بند من  الاالقانون الدويل فيما يتعلق هبذإنفاذ 

    
  منغوليا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢ مايو/ أيار٣١[

  
مل تسن حكومة منغوليا أو تطبق أي قوانني أو تدابري من النوع املـشار إليـه يف ديباجـة             

  .وقد دأبت منغوليا على تأييد القرار املذكور والتصويت لصاحله. ٦٦/٦قرار اجلمعية العامة 
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  اجلبل األسود    
  ]باإلنكليزية: لاألص[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١١[
  

ــرار      ــل األســود الق ــد التزامهــا باملقاصــد   ٦٦/٦أيَّــدت حكومــة اجلب ــد تأكي ، وهــي تعي
ومل تسن حكومة اجلبل األسود قط أو تطبق قـوانني          . واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة     

 علــى اسـتعداد لزيــادة تطــوير  ، وهــي٦٦/٦أو تـدابري مــن النــوع املـشار إليــه يف ديباجــة القـرار    
  .التعاون مع كوبا على الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف

    
 املغرب    

  ]بالفرنسية: األصل[
 ]٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٥[

  
تكــرر اململكــة املغربيــة تأكيــد التزامهــا الثابــت مببــادئ ومقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة    

 .واملبادئ األساسية للقانون الدويل

 من أجل تعزيز العالقات الودية بني الـدول األعـضاء           دائمااململكة املغربية    عملتوقد    
  .يف األمم املتحدة

    
 موزامبيق    

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢مارس /آذار ١٩[

  
ــسبقمل    ــق  جل يـــ ــة موزامبيـــ ــنت مهوريـــ ــأن ســـ ــامهتأو طبقـــ ــق ت أو ســـ  يف تطبيـــ

يف هذا السياق، صوتت مجهوريـة      و. ذكوراملالقوانني أو األنظمة املشار إليها يف القرار         من أي
تأييـدها غــري املـشروط ألحكامــه،   املــذكور، وهـي بــذلك تعيـد تأكيــد   لــصاحل القـرار  موزامبيـق  

  .ا األعضاء هذا القرار بعني االعتبارمجيع دوهلتناشد األمم املتحدة أن تكفل أن تأخذ و
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  ميامنار    
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يوليه / متوز٦[

 فـضمت صـوهتا إىل صـوت اجملتمـع     ٦٦/٦ميامنار لـصاحل قـرار اجلمعيـة العامـة     صوتت    
 االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة               صارالدويل من أجـل إهنـاء احلـ       

  .األمريكية على كوبا
 االقتــصادي والتجــاري واملــايل صاروتــؤمن مجهوريــة احتــاد ميامنــار إميانــا قويــا بــأن احلــ  

ه الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى كوبــا يــؤثر تــأثريا بالغــا يف الــشعب الكــويب،   الــذي تفرضــ
 علـى الــشعب الـربيء ليــست   صاروإن اآلثــار الـسلبية للحــ . وخباصـة يف كبـار الــسن واألطفـال   

متنافيــة مــع القــانون الــدويل فحــسب بــل إهنــا أيــضا ال تتماشــى مــع ممارســة التجــارة والتبــادل    
  .التجاري على الصعيد الدويل

مة مـن شـأهنا إعاقـة    ظنأن مجهورية احتاد ميامنار لن تسن قوانني أو إويف هذا السياق، ف   
  .حرية التجارة واملالحة لدولة عضو ذات سيادة يف األمم املتحدة

    
 ناميبيا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢ مايو/أيار ١٦[

  
ــا  تلتــزم    م، وحتتــرم املــساواة بــدأ التعــايش الــسلمي بــني األمــ مبحكومــة مجهوريــة ناميبي

 واحلظـر  .السيادة بني الدول، وتؤمن بضرورة التبادل التجـاري العـادل واملفتـوح بـني األمـم        يف
الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا وشعبها خمـالف للمبـادئ األساسـية املنـصوص عليهـا                 

  .يف القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ولوائح منظمة التجارة العاملية
وال يزال القلق يساور ناميبيا إزاء إصـدار وتطبيـق مجيـع القـوانني والتـدابري الـيت جتـسد                      

احلظر االقتصادي أو التجاري أو املايل املفـروض علـى كوبـا، وال سـيما وأن األمـر يتعلـق هنـا                       
وقد اختذت ناميبيـا منـذ حـصوهلا        . بقوانني وتدابري يتجاوز أثرها احلدود اإلقليمية لوالية الدولة       

، أنـشأ البلـدان     ١٩٩١ويف عـام    . لى االستقالل خطوات لتعزيـز عالقاهتـا التجاريـة مـع كوبـا            ع
. جلنــة حكوميــة دوليــة مــشتركة للتعــاون االقتــصادي والعلمــي والتجــاري والتعليمــي والثقــايف  

وتعقد هذه اللجنة منذ إنشائها اجتماعاهتا مرة كل سـنتني، ومـن املقـرر أن جتتمـع مـرة أخـرى                 
  .عقد دورهتا الثالثة عشرة يف هافانا ل٢٠١٣يف عام 
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وتظــل العالقــات الثنائيــة بــني ناميبيــا وكوبــا ممتــازة، وبالتــايل فــإن احلكومــة متمــسكة      
بـضرورة وضـع حـد فــوري جلميـع العقوبـات الـيت تفرضــها الواليـات املتحـدة األمريكيـة علــى          

رية يف حتقيـق هنـضة   ونعتقد أن التدابري املفروضة على كوبا تترتب عليها انعكاسات خطـ      . كوبا
، وتـدعو إىل    ٦٦/٦وتؤيد ناميبيا بقوة قرار اجلمعيـة العامـة         . الشعب الكويب ورفاهه بوجه عام    

ــات          ــا لاللتزام ــد، وفق ــدون شــرط أو قي ــورا وب ــا ف ــة كوب ــى مجهوري ــروض عل ــع احلظــر املف رف
 ولقـد درجنـا كـل سـنة علـى إصـدار بيـان تأييـد يف                . املنصوص عليهـا يف ميثـاق األمـم املتحـدة         

ــر املفـــروض ع    ــع احلظـ ــه إىل رفـ ــدعو فيـ ــة نـ ــة العامـ ــل  اجلمعيـ ــويب، وسنواصـ لـــى الـــشعب الكـ
  .بذلك القيام

    
 ناورو    

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢ يونيه/ حزيران٥[

  
 معارضتها القوية لفرض تدابري انفرادية قـسرية علـى الـدول            ناورو تأكيد حكومة  تعيد    

 تـسنّ  وعـالوة علـى ذلـك، مل         .تحدة والقانون الـدويل   لدواع سياسية، تتناىف مع ميثاق األمم امل      
 قيـام عالقـات اقتـصادية أو        ظـر تدابري ضـد كوبـا مـن شـأهنا أن حت           ناورو أو تطبق أي قوانني أو     

  .بني مجهورية ناورو ومجهورية كوباجتارية أو مالية 
تـــشرين  ٢٥ املـــؤرخ ٦٦/٦وتلتـــزم حكومـــة نـــاورو بأحكـــام قـــرار اجلمعيـــة العامـــة    
  .٢٠١١بر أكتو/األول

    
  نيبال    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢ يونيه/ حزيران١٢[

  
 ومل تـسن أو تطبـق       ٦٦/٦ألحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة         ا  حكومة نيبال امتثاهل  تواصل    

  .القرارمنافية هلذا أي قوانني أو تدابري 
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  نيوزيلندا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٩[
  

ــة تؤكــد    ــحكوم ــد ل  نيوزيلن ــا املؤي ــد موقفه ــن جدي ــة   دا م ــة العام ــرار اجلمعي . ٦٦/٦ق
ــا ــة إىل وضــع حــد للحظــر     حكومــة فتئــت  وم ــة الداعي ــة العام ــرارات اجلمعي ــد ق ــدا تؤي نيوزيلن

وال تفـرض نيوزيلنـدا أي قـوانني أو تـدابري جتاريـة أو اقتـصادية          . التجاري املفروض علـى كوبـا     
  . الدخول يف عالقات استثمار متبادلة معهامن شأهنا أن تقيد أو تثبط التجارة مع كوبا أو

    
  نيكاراغوا    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار١٧[

  
ملقاصـد واملبـادئ املكرسـة يف ميثـاق         تؤكد حكومة نيكاراغوا من جديد أهنـا، عمـال با           

 ، حتترم احتراما راسـخا املبـادئ املنـصوص عليهـا يف عـدة             األمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل    
صكوك دولية، وهي مبـادئ تـساوي الـدول يف الـسيادة، وعـدم التـدخل يف الـشؤون الداخليـة                 
للدول وعدم التعرض هلا، وحرية التجارة واملالحـة الـدوليتني، وكـذلك حـق كـل دولـة يف أن                     
ختتار، دون تدخل خارجي، ما تريده لنفسها مـن أنظمـة اجتماعيـة وسياسـية وأنظمـة لتحقيـق                   

 ومـن مث فـنحن نـدين ونـرفض تطبيـق هـذه التـدابري القـسرية االنفراديـة الـيت                      .التنمية االقتصادية 
  .تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية لوالية الدولة

وتكرر نيكاراغوا التأكيد على أهنا مل ولـن تـسن أي قـانون ميـس بـاحلقوق االقتـصادية                     
كـن أن تفـرض قيـودا       والتجارية واملالية حلكومة كوبـا وشـعبها الـشقيق، ومل تنفـذ أي تـدابري مي               

وال تعتـرف   . ٦٦/٦على التجارة مـع كوبـا، حيـث إن ذلـك يـشكل انتـهاكا ألهـداف القـرار                    
تتجاوز آثارها احلدود اإلقليميـة لواليـة الدولـة،         تشريعات نيكاراغوا جبواز تطبيق تدابري قسرية       
  .ولذا فإننا ندين هذه التدابري ونرفض تطبيقها

عالقاهتا السياسية واالقتصادية والتجارية وعالقـات      وتواصل حكومة نيكاراغوا تعميق       
شـعب كوبـا وحكومتـه سـواء علـى الـصعيد الثنـائي أو مـن خـالل خمتلـف            التعاون اإلمنائي مـع   

آليــات التكامــل والتعــاون القائمــة يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب، وخباصــة مــن    
املعاهدة التجارية للشعوب وحتالف بلـدان      /التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية    خالل  

  .مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبمنطقة البحر الكارييب يف جمال النفط، و



A/67/118  
 

12-39640 103 
 

وقد تزايدت بشكل ملحوظ أشكال الدعم غري املـشروط الـيت تقـدمها كوبـا حكومـة                   
ــعبا ملـــساندة مـــشاريع اجتماعيـــة يـــستفيد منـــها شـــعب نيكـــ   ــيما يف جمـــايل اراغوا، والوشـ  سـ

  .والتعليم الصحة
وقد جاءت ردة فعل أشـقائنا الكـوبيني يف خـضم هـذا احلـصار الوحـشي ومـا يعانونـه                    

من ويالته لتثبت متسكهم املتزايد مبوقفهم التضامين مع اجملتمع الـدويل وبالعمـل األممـي، حيـث             
تعــاون والتــضامن إهنــم يــضاعفون عــدد موفــديهم مــن األطبــاء واملعلمــني ويبــذلون املزيــد مــن ال

وهــو . ويعــززون التجــارة العادلــة مــن أجــل املــسامهة يف التنميــة احلقيقيــة جلميــع شــعوب العــامل 
يضربون بذلك مثال يستحق بالفعل االحتذاء به على ما جيب أن تكون عليـه عالقـات التعـاون               

  .بني الدول
كـارييب،  أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر ال        الـذي جعـل مجاعـة دول        هذا هو الـسبب     و  

تكتفي باإلعراب عن تأييدها وتضامنها التامني مع كوبا حكومة وشـعبا، وعـن إدانتـها هلـذا                 ال
احلـصار املخــزي فحــسب، بــل وختتـار أن تكــون كوبــا هــي املمثـل الرئيــسي لنــا يف مــؤمتر قمــة    

 .٢٠١٣اجلماعة املزمع عقده يف هافانا يف عام 

لــم اجلــائر الــصادر عــن الواليــات  مــرة أخــرى موقفهــا الــرافض للظ نيكــاراغوا وتعلــن   
مـن رجـال مكافحـة    الكوبيني املتحدة وازدواجية معايريها األخالقية يف حق مخسة من األبطال   

املزيـد مـن القتلـى األبريـاء مـن الكـوبيني            ال جلرمية ارتكبوها سوى أهنم منعوا سـقوط         رهاب  اإل
 .لواليات املتحدةيف أراضي ايقيم أصحاهبا واألجانب يف كوبا على يد قوى إرهابية 

رغــم أن هــذا احلــصار يلقــى علــى مــر الــسنوات نــه ألنيكــاراغوا القلــق أيــضا ويــساور   
فإنـه مل يرفـع، وإمنـا جـرى تـشديد           طـار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة،           اإلدانة تلـو اإلدانـة يف إ      

دا، يف واليـة فلوريـ  الـذي ُوقـع    ٩٥٩مثـل قـانون    اختاذ تـدابري جديـدة      برتون  و ب - هيلمزقانون  
أمـوال  مـن احلـصول علـى    لشركات الـيت تتعامـل مـع كوبـا        منع ا الواليات املتحدة األمريكية، و   

الـيت توجـد مقارهـا يف    شركات  مـن الـ  القـات جتاريـة مـع كوبـا    فسخ عقـود مـن يقـيم ع       و عامة
 .أراضي الواليات املتحدة

تحــدة التابعــة حلكومــة الواليــات امل وزارة اخلزانــة تعلــن أيــضا أن وممــا يــدعو لألســف    
ماليـة قـدرها   ة غرامـ سيعرض صاحبه لىل كوبا إالقيود املفروضة على السفر أن خرق  مريكية  األ

 .دوالر، بل ورمبا يعرضه لسحب رخصته وما إىل ذلك من عقوبات ٦٥ ٠٠٠

احلـصار  ها وشـجبها البـاتني السـتمرار وتـصعيد          رفـض اإلعـراب عـن     نيكاراغوا  وتكرر    
ــايل ا  ــصادي والتجــاري وامل ــذي تاالقت ــى   ل ــات املتحــدة عل ــا،فرضــه الوالي  حيــث إن هــذا  كوب

ــال اإلجــراء  ــشيء يف ي ــة األجــواء  سهم ب ــهتيئ ــسود    ةالالزم ــي أن ت ــيت ينبغ ــاون ال  للحــوار والتع
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هـذا البلـد   يعرقـل تنميـة     العالقات الدولية بني دول ذات سـيادة، وإمنـا هـو أيـضا عـائق رئيـسي                  
التنميـة االقتـصادية    جمـال   يف   حققهـا    الـيت الشقيق، وجهـوده للحفـاظ علـى اإلجنـازات الرئيـسية            

  .للشعب الكويبإجراء ينتهك من مثة حقوق اإلنسان واالجتماعية، و
    

 النيجر    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٦[
  

ــدابري ختــالف أحكــام هــذا         ــة النيجــر أي ت ــة مجهوري مل حيــدث قــط أن اختــذت حكوم
 املـساواة يف الـسيادة بـني الـدول، وعـدم            مببـادئ القرار،حيث إهنا حتـرص بـشدة علـى التمـسك           

وحرية التجارة واملالحة بني الـدول علـى النحـو املـبني يف             ،   الداخلية للدول  شؤونالالتدخل يف   
  .ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل

بل إن مجهوريـة النيجـر تقـيم مـع مجهوريـة كوبـا عالقـات تعـاون طيبـة منـذ أن وقعتـا                    
ومنذ ذلك احلـني، تطـور واتـسع حقـل هـذه            . ١٩٩٤بني البلدين يف عام     اتفاقا إطاريا للتعاون    
ــة منتظمــة، وهــو مــا يــشهد علــى اإلرادة     . األنــشطة التعاونيــة وجيــري البلــدان مــشاورات ثنائي

السياسية لكبار املسؤولني يف البلدين يف تعزيز أواصر التعاون والتـضامن القائمـة بينـهما ملـا فيـه             
  .خري الشعبني

النيجر من ناحية أخرى أن لكل بلد ولكل شعب حقا مـشروعا يف أن              وترى حكومة     
حيدد حبرية النموذج اإلمنائي الذي يريـده لنفـسه، ويف أن تكـون لـه نفـس فـرص النجـاح وفقـا                       

  .للمبادئ املبينة يف ميثاق األمم املتحدة
وهلذا األسباب مجيعها، تظل مجهورية النيجر متضامنة مع شـقيقتها مجهوريـة كوبـا يف                 

املعركة اليت ختوضها من أجل رفع احلصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه عليهـا                   
  .يةالواليات املتحدة األمريك
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  نيجرييا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه /حزيران ٤[
ال تؤيـد  هـي  حتافظ حكومة نيجرييا االحتادية علـى عالقـات وديـة مـع مجيـع الـدول، و                

تأييـدها   اإلعـراب عـن   تكـرر   لذا، فهي   . االنفرادية لتسوية اخلالفات السياسية   استخدام التدابري   
  .املفروض على كوبااحلظر إهناء للقرار الداعي إىل 

    
 النرويج    

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠[

 .٦٦/٦تعيد حكومة النرويج تأكيد موقفها املؤيد للقرار   

املـشار إليهـا   مـن قبيـل القـوانني أو التـدابري           تـدابري  أو   ويج أو تطبق قوانني   تسن النر ومل    
تطبق النـرويج أي تـشريع جتـاري أو اقتـصادي ضـد كوبـا مـن شـأنه أن                     وال. ٦٦/٦ يف القرار 

بل على العكـس    .  إليها ها أو الوافدة  الواردة من التجارة مع كوبا أو االستثمارات      يقيد أو يثبط    
 بوسـائل عـدة، مـن بينـها     ع مجيع شرائح اجملتمع الكويبمن ذلك، تؤيد النرويج زيادة التعاون م    

  .تجارية العالقاتال
    

  عمان    
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يوليه / متوز٦[

تؤكد حكومـة سـلطنة عمـان التزامهـا بالتنفيـذ الكامـل ألحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة                 
جـارة العامليـة يف ســياق    منظمــة التكرسـتها ومبـادئ القـانون الــدويل، مبـا يف ذلـك املبــادئ الـيت      

  .٦٦/٦تنفيذ قرار اجلمعية العامة 
    

  باكستان    
  ]يةإلنكليزبا: األصل[

  ]٢٠١٢ أبريل/ نيسان٢٠[
  .٦٦/٦متتثل باكستان امتثاال كامال للقرار   
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  بنما    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢يوليه / متوز٥[
 حكومــة مجهوريــة أبــدت حكومــة مجهوريــة بنمــا، منــذ بــدء عالقاهتــا الدبلوماســية مــع  

  . والتزامها بذلك،كوبا، حرصها على توثيق عرى الصداقة والتعاون بني البلدين وتوطيدها
 اتفاقـا تـسري أحكامهـا       ٢٢وعلى امتداد العالقات الدبلوماسـية، وقعـت بنمـا وكوبـا              

 اتفاقا مربما بني مؤسسات يف البلدين يف شىت جماالت التعاون، يـذكر منـها               ١٤بالكامل، منها   
تفاق مكافحة االجتار باملخدرات، واتفاق التعاون األساسي، واتفـاق التعـاون يف جمـال الثقافـة                ا

والتعلــيم، واتفــاق إعفــاء حــاملي جــوازات الــسفر الدبلوماســية مــن تأشــريات الــدخول، وآليــة   
املشاورات السياسية، واتفاق معادلة الشهادات اجلامعيـة، واتفـاق اخلـدمات اجلويـة، واالتفـاق               

  .ي ذو النطاق اجلزئي، واالتفاق املتعلق بتقدمي املساعدة القانونية يف اجملال اجلنائيالتجار
ويف الوقــت احلاضــر، جيـــري البلــدان مفاوضـــات هتــدف إىل إجيـــاد صــكوك إضـــافية        

تعزيـز ومحايـة االسـتثمارات علـى        االتفـاق املتعلـق ب    مـشروع   : للتعاون، يف شكل مشاريع، منها    
الزدواج الــضرييب يف تــشغيل الطــائرات، واتفــاق    اتجنــب لق حنــو متبــادل، ومــشروع االتفــا   

التعاون واملساعدة التقنية بني شبكة إذاعة وتلفزيون بنما واملعهـد الكـويب لإلذاعـة والتلفزيـون،               
  .ومعاهدة األفراد اخلاضعني للجزاءات وتوسيع اتفاق النطاق اجلزئي

تـصادي والتجـاري واملـايل      لقد أعربت بنما على مر التـاريخ عـن إدانتـها للحـصار االق               
الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية علـى كوبـا، وهـو مـا يتجـسد يف التأييـد الـذي أبدتـه                      

، ٢٠١١سـبتمرب   / خالل دورة اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة، املعقـودة يف أيلـول              ٦٦/٦للقرار  
ذة يف حمافــل إقليميــة إضــافة إىل شــىت القــرارات الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــة ســابقا وتلــك املتخــ

  .أخرىودولية 
وترى بنما أن من املستصوب مواصلة احلـوار واملـشاورات هبـدف التوصـل إىل أفـضل                   

للشعب الكـويب، علـى أسـاس مبـادئ القـانون الـدويل، وكـذلك مبـادئ                 بالنسبة  حل للمشكلة   
 القـانون الـدويل     وترى بنما أن تطبيق تدابري قسرية انفرادية أمر يتناىف مـع          . ميثاق األمم املتحدة  

  .ويقوض ممارسة الشعوب للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وستواصــل بنمــا دعــم مجيــع اجلهــود الراميــة إىل إهنــاء احلــصار االقتــصادي والتجــاري     

  .واملايل املفروض على كوبا، وفقا مليثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
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  بابوا غينيا اجلديدة    
  ]كليزيةباإلن: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /أيار ١٨[
  

قـوانني أو تـدابري     أي  تعيد بابوا غينيا اجلديدة تأكيد موقفها بأهنا مل تسن أو تطبق قـط                
   .٦٦/٦قرار الالنوع املشار إليه يف ديباجة  من

وقد دأبت حكومة بابوا غينيا اجلديدة علـى التـصويت لـصاحل قـرارات اجلمعيـة العامـة                    
  . االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبااحلظر بشأن ضرورة إهناء 

تـد  متوتؤمن بابوا غينيا اجلديدة بأن إصدار الدول األعـضاء وتطبيقهـا لقـوانني وأنظمـة                  
ــا ــة و  آثاره ــ خــارج احلــدود اإلقليمي ــات    مت ــشروعة لكيان ــصاحل امل ــسيادة دول أخــرى وبامل س ب

ــدول، عــالوة ع   خاضــعني لأشــخاص  وأ ــة لتلــك ال ــة القانوني ــة التجــارة   لوالي ــى املــساس حبري ل
يتــسق مــع االلتزامــات الــيت أخــذهتا تلــك الــدول األعــضاء علــى عاتقهــا     الأمــٌرهــو واملالحــة، 

  .مبوجب ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل
    

 باراغواي    
  ]باإلسبانية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار١٧[
  

 األصـــوات الرافـــضة  وتـــضم صـــوهتا إىل٦٦/٦متتثـــل بـــاراغواي امتثـــاال تامـــا للقـــرار   
باإلمجــاع تقريبــا للحــصار، وتعــرب مــرة أخــرى عــن اعتراضــها علــى هــذه التــدابري، وتأييــدها   

  . احلازم للمطالب الكوبية
وهي تشعر باألسف بوجه خاص إزاء ما يتكبـده الـشعب الكـويب مـن آثـار بالغـة مـن                       

. ري وشفافية التجارة الدوليـة    جراء القوانني الوضعية االنفرادية اليت تؤثر يف حرية التبادل التجا         
  .وهلذا السبب فإهنا تطالب بوضع حد للحصار باعتبار ذلك ضرورة ملحة

هنـاء  ذات الـصلة الداعيـة إىل إ       قـرارات اجلمعيـة العامـة        على تأييـد  باراغواي  وقد دأبت     
عـن  مناسـبات   عـدة   يف  احلصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل املفـروض علـى كوبـا، وأعربـت                

الـيت  بلدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب            هلذا احلصار على حنو ما فعلت       ا  معارضته
 .انضمت إليها باراغواي يف املطالبة بإهنائه فورا
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املنظمـــات املتعـــددة األطـــراف  يف هـــذا الـــصدد إل مـــا صـــدر عـــن بـــاراغوايوتـــشري   
ــة ر االقتـــصادي احلـــصاإعالنـــات تـــرفض قـــرارات وبيانـــات و  مـــنواإلقليميـــة ودون اإلقليميـ

علـى  ، وخباصـة آثـاره   كوبـا علـى  والتجاري واملايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة األمريكيـة             
 .وتؤكد ضرورة إهنائهالشعب الكويب، 

ــا          ــدى آثاره ــة تتع ــوانني دولي ــق ق ــشريعاهتا بتطبي ــاراغواي يف ت ــة ب ــرف مجهوري وال تعت
 أن مثـل هـذه املمارسـة تنتـهك          احلدود اإلقليمية على حنو ينال من سـيادة دول أخـرى، وتعتـرب            

 . مبادئ القانون الدويل

نظمـة األمـم    مل ةمؤسـس بـصفتها دولـة      ،بـاراغواي تـدافع   الـسياسة اخلارجيـة،     جمال  يف  و  
  مـن  ١٤٣عن املبادئ الدستورية اليت تنظم عالقاهتا الدوليـة وتنـادي هبـا عمـال باملـادة                  ،املتحدة

لـشعوب يف تقريـر املـصري، واملـساواة القانونيـة           ، أي االستقالل الوطين، وحـق ا      الدستور الوطين 
بني الدول، والتضامن والتعاون الدوليان، ومحاية حقوق اإلنسان، وحريـة املالحـة يف املمـرات               

  .الدولية، وعدم التدخل، وإدانة مجيع أشكال الديكتاتورية واالستعمار واإلمربيالية
ا تـنص عليـه     لتجـارة وفقـا ملـ     حريـة املالحـة وا    تؤيـد   باراغواي سياسـة خارجيـة      وتنتهج    

 . بشأن هذه املسألةاألطرافالترتيبات املتعددة 

ــاراغواي مث إن    ــادئ ميثــاق األمــم  املتعلقــتني مبقاصــد  ٢  و١املــادتني حتــتكم إىل ب ومب
تقـوم علـى احتـرام مبـدأ املـساواة يف           عالقـات وديـة بـني الـدول         اليت تشجع على إقامـة      املتحدة  

ر املــصري حبريــة واملبــادئ العامــة للقــانون الــدويل، باعتبــار أن  احلقــوق وحــق الــشعوب يف تقريــ 
تطبيق قوانني داخلية خارج حدود والية الدولة أمر ينال من سيادة الدول األخـرى، واملـساواة    
القانونية بني الدول، ومبـدأ عـدم التـدخل، وهـو مـا ينـال كـذلك مـن حريـة التجـارة واملالحـة                    

 .الدوليتني

اراغواي بصورة منهجية مجيـع قـرارات اجلمعيـة         تحدة، أيدت ب  وعلى مستوى األمم امل     
العامــة ذات الــصلة باملوضــوع، الــيت تطالــب بإهنــاء احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل          
املفروض على كوبا، وأعربت يف عدة مناسبات عن اعتراضها عليه على حنـو مـا فعلـت بلـدان                   

  . احلصار على الفورأمريكا الالتينية اليت طالبت معها بوضع حد هلذا
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  بريو    
  ]باإلسبانية: األصل[

 ]٢٠١٢مايو / أيار١٤[

خباصـة  بادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل، و          تلتزم التزاما تاما مب   بريو  ال تزال     
يف الـشؤون الداخليــة للــدول  املـساواة يف الــسيادة بــني الـدول، وعــدم التــدخل   مـا يتعلــق منــها ب 

 .تنية التجارة واملالحة الدولي وحريوعدم التعرض هلا،

احلــصار واليــة الدولــة املتمثــل يف  وتــرى بــريو أن تطبيــق قــوانني حمليــة خــارج حــدود     
يثـاق األمـم املتحـدة    انفـرادي منـاف مل  االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا، عمـل        

 .املتعدد األطرافالتجاري والقانون الدويل واملبادئ األساسية للنظام 

قدمتــه كوبــا ذي  الــ٤٧/١٩بــريو لــصاحل القــرار تــاريخ تــصويت ، ١٩٩٢نــذ عــام مو  
وحكومة بريو تـصوت علـى حنـو متتـال لـصاحل            ،   عليه وافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة    طلبا مل 

 .القرارات املتعلقة هبذا الشأن

سـيادة  يف قـوانني أو لـوائح قـد تـؤثر          أي  بـريو مل تـسن أو تطبـق         لصدد، فـإن    يف هذا ا  و  
 .حرية التجارة واملالحةيف دول أخرى أو 

خر التنميـــة ؤالنمـــو االقتـــصادي وتـــيف التـــدابري القـــسرية تـــؤثر هـــذه وتـــرى بـــريو أن   
يف هــذا الــصدد عــن قلقهــا العميــق مــن حكومــة بــريو وتعــرب .  يف كوبــااالجتماعيــة والبــشرية

، وال سـيما يف    همورفـاه  ملواطنني الكـوبيني  حياة ا نوعية  اليت تترتب على ذلك يف      ثار السلبية   اآل
ــة األساســية       ــن اخلــدمات االجتماعي ــا م ــذاء وغريه ــصحة والغ ــن   جمــاالت ال ــاهنم م جــراء حرم

والتكنولوجيـا واملـواد الالزمـة      اخلـدمات الطبيـة،     واألغذيـة،   اخلاصـة، و  ئتمانات  االالوصول إىل   
 .تنمية كوبال

ملـايل املفـروض   احلصار االقتصادي والتجـاري وا على منهجية  بصورة بريووإذ تعترض    
هما، التجـارة الثنائيـة بينـ     ف. هـا تعزيز التبـادل التجـاري واالقتـصادي مع       فإهنا تواصل   على كوبا،   

مــرات وإن كانــت ال تــزال يف طــور  مــس  خبخــالل الــسنوات الثمــاين املاضــية ارتفــع حجمهــا 
، حيـث إن عـدد      بني ليمـا وهافانـا    تزايدت بشكل ملحوظ اخلطوط اجلوية اليت تربط        ، و النشوء

هو مـا ال ينبـئ فحـسب        رحلة وفقا هليئة الطريان يف بريو، و       ٢١ الرحالت األسبوعية ارتفع إىل   
، وإمنا يتـيح الفرصـة      من جنوب أمريكا إىل كوبا    الوافدين  السياح  حبدوث زيادة كبرية يف عدد      

 .لتعميق العالقات التجارية الثنائيةأيضا 
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املايل املفروض على كوبا يتنـاىف      أخريا، ترى بريو أن احلصار االقتصادي والتجاري و       و  
ــ ــسياسي زخم مــع ال ــا إىل     ال ــة األخــرية عــودة كوب الــذي تعيــشه املنطقــة الــيت شــهدت يف اآلون

  .حلوار والتعاون يف األمريكتنيامنتديات 
    

  الفلبني    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٥[
  

ــة عالقــات  الفلــبنيتقــيم دعمــا للقــرار،    ــا، وخباصــ فعلي ة يف جمــاالت التعــاون مــع كوب
ليـشمل جمـاالت أخـرى      بينـهما   توسـيع التعـاون     سـبل   كال البلدين   ويبحث  . األكادميي والثقايف 

 واملعلومــات، والــصحة تبــادل األنبــاءمثــل الزراعــة والتكنولوجيــا احليويــة واملــسائل البحريــة، و(
لــي القــائم بينــهما وفيمــا يلــي جمــاالت التعــاون الفع).  واالســتثمار، والتجــارة،العامــة والرياضــة

  :حاليا
. تقدم حكومة كوبا كل سـنة للطلبـة الفلبينـيني منحـا جامعيـة لدراسـة الطـب                : التعليم  •  

وتدعو كوبا املـسؤولني عـن التعلـيم يف الفلـبني حلـضور مـؤمترات التعلـيم الدوليـة الـيت                     
  .تعقد يف هافانا

كـل منـهما للمـشغوالت      يعزز البلدان التفاهم الثقايف بينهما من خالل عـرض          : الثقافة  •  
  .الفنية النموذجية لآلخر والكتب واملهرجانات السينمائية

أيدت الفلبني عـدة طلبـات قدمتـها كوبـا إىل األمـم املتحـدة تـشمل              : التعاون السياسي   •  
رفع احلظر اليت تفرضه الواليـات املتحـدة، ووقـف إذاعـة الواليـات املتحـدة إلشـارات                  

  .مة كوبارسائل إىل كوبا بدون موافقة حكو
تتعاون الفلبني مع كوبا علـى مكافحـة        : التعاون على مكافحة املخدرات غري القانونية       •  

  .االجتار باملؤثرات العقلية والسالئف الكيميائية
رغـم احلـصار االنفـرادي الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة علـى كوبـا، تقـيم                    : التجارة  •  

  .الفلبني معها عالقات جتارية عادية
ــ    وال تعتــزم أن تفــرض أي قــوانني  بني أن تؤكــد مــرة أخــرى أهنــا مل تفــرض  وتــود الفل

  .٦٦/٦أنظمة أو تدابري منافية للقرار  أو
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  قطر    
  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢مايو / أيار٧[

  
ــة      الــذي يرمــي إىل إهنــاء احلظــر الــذي تفرضــه   ٦٦/٦القــرار قطــر تؤيــد حكومــة دول

  .الواليات املتحدة األمريكية على كوبا
    

  االحتاد الروسي    
  ]بالروسية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٧[
  

احلــصار إدانــة قويــة األغلبيــة الــساحقة ألعــضاء اجملتمــع الــدويل، تــدين روســيا، ومعهــا   
وحنـن نعتـرب    . على كوبا األمريكية  الذي تفرضه الواليات املتحدة     واملايل  االقتصادي والتجاري   
  .رب الباردةمن خملفات احلاإلبقاء على هذا احلظر 

تـستطع   على كوبا منذ قرابـة نـصف قـرن مل            اجلزاءات املفروضة وقد ثبت بوضوح أن       
، وأهنـا مل تكـن هلـا مـن نتيجـة      الـسيادي لنمـوذج إمنـائي      خيـاره    التأثري علـى الـشعب الكـويب يف       

تردي األوضاع املعيـشية للـشعب الكـويب، وإقامـة حـواجز مـصطنعة إلعاقـة منـو اقتـصاد            سوى  
  .بلدان ثالثةمصاحل عدي على البلد والت
مـن  لتخفيـف   إىل ا القـرارات الـيت اختـذهتا حكومـة الواليـات املتحـدة             تؤدي  نتوقع أن   و  

املفروضة على الزيـارات الـيت يقـوم         وخباصة إلغاء بعض القيود      (يف بعض جوانبه    احلصار  وطأة  
) لنقديـة والربيديـة   رسال التحـويالت ا   إ وعلى   ،هبا مواطنو الواليات املتحدة إىل ذويهم يف كوبا       

 .إجراءات أخرى من أجل رفع احلصار هنائيا وإىل األبدأن تعقبها و

لعالقــات بــني كوبــا  لتطبيــع مــا يلــي ذلــك مــن  وزاءات وحنــن مقتنعــون بــأن رفــع اجلــ   
ها مجهوريـة كوبـا، وسـوف يـسهل تنفيـذ         الـة يف    سهم يف حتسني احل   يوالواليات املتحدة سوف    

 وحتـديث   ،٢٠١١ ت فيـه عـام    الـذي بـدأ    طمـوح القتـصادي   إلصالح االجتمـاعي واال   اربنامج  ل
 .لسكانااالقتصاد ورفع مستوى معيشة 

أيـة تـدابري   املتعلقة بعدم قبـول  املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة  رشد ب إذ نست حنن  و  
فإننا ندعو باسـتمرار إىل رفـع هـذا احلظـر يف            تدخل يف الشؤون الداخلية للدول،      أي  متييزية أو   
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وقت ممكن، وندعو عموما إىل رفض الضغوط السياسية والتدابري القسرية اليت تزيـد مـن     أقرب  
  .تصعيد األسلوب التصادمي يف العالقات الدولية

    
  رواندا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢ أبريل/ نيسان١٣[

  
تؤكد رواندا من جديد التزامها باملقاصد واملبـادئ املكرسـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة،                   

وهي مل تقـم ال بـسن وال بتطبيـق أيـة قـوانني أو تـدابري مـن النـوع املـشار إليـه يف ديباجـة قـرار                              
  .٦٦/٦اجلمعية العامة 

    
  سانت كيتس ونيفس    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩[

أقامــت ســانت كيــتس ونــيفس، يف وقــت مبكــر مــن نــشأهتا، عالقــات دبلوماســية مــع    
نـة بـذلك علـى األمهيـة الـيت تعقـدها علـى كوبـا باعتبارهـا شـريكا حيويـا                      مجهورية كوبـا، مربه   

بلــدين حمتومــة حبكــم الوالعالقــة بــني . عــامليحيظــى بالتقــدير يف املنطقــة، وكــذلك يف اجملتمــع ال 
بلدين أقوى مـن أي وقـت       الالعالقة بني   فإن  ،   تقريبا وبعد ثالثة عقود  . القرب واهلوية املشتركة  

 دة توطدت على مر السنني تقوم على أسـاس االحتـرام املتبـادل للـسيا              وهذه العالقة اليت  . مضى
  .طنني يف حتديد نظم حكمهماواحلق السياسي للمو

 مبيثـاق األمـم املتحـدة وغـريه         ثابـت ويف ضوء أواصر األخوة بني البلدين، والتزامهمـا ال          
رسـها، مل تـسن   من الصكوك القانونيـة الدوليـة الـيت تـثين عـن أي أعمـال ختـل باملبـادئ الـيت تك          

سانت كيتس ونيفس ومل تطبق أي قوانني تتجـاوز آثارهـا احلـدود اإلقليميـة علـى كوبـا ومتنـع                     
علــى النقــيض مــن ذلــك، تواصــل، علــى الــصعيدين الثنــائي واملتعــدد  . حريــة املالحــة والتجــارة
يف وقد أمثـر هـذا النـهج        .  تعاونية لتحقيق األهداف واملثل املشتركة     ُبلاألطراف، البحث عن سُ   

التعامل فوائد اجتماعية واقتصادية للبلدين، وبالتايل ستسعى سانت كيـتس ونـيفس جاهـدة يف               
شؤون الـ الـدول يف الـسيادة وعـدم التـدخل يف       مببـدأي املـساواة بـني       هذا االجتاه متـشبثة بإمياهنـا       

  . للدولالداخلية
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ــات امل          ــاء الوالي ــداعي إىل إهن ــرار ال ــم أن الق ــزاءات رغ ــاء اجل ــن املؤســف بق تحــدة وم
 املفــروض علــى كوبــا حظــي للــسنة العــشرين علــى التــوايل بتأييــد ســاحق مــن اجملتمــع صارللحــ

الـيت دامـت أكثـر    االنفراديـة  وقـد أدت هـذه املبـادرة    . الدويل الذي صوت عليه بأغلبية عظمـى   
  . يف تنمية شعبها اجتماعيا واقتصادياتإىل إعاقة منو اقتصاد كوبا وأثرنصف قرن من 

يتس ونـيفس دعوهتـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة إىل رفـع اجلـزاءات                وتكرر سانت ك    
مـدمرة  ذات آثـار     صـعوبات اجتماعيـة واقتـصادية        يف وضـع  املفروضة على كوبـا، الـيت تـستمر         

وقـد اغتنمـت سـانت كيـتس ونـيفس إىل جانـب             . أمام املورد األساسي لكوبا أال وهـو شـعبها        
رة أخرى، فرصة إصدار إعـالن بـورت إسـبانيا يف           بلدان أخرى أعضاء يف اجلماعة الكاريبية، م      

، خالل القمة الرابعة للجماعة الكاريبية وكوبا، حلـث الواليـات           ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
ــورا احلــ     ــع ف ــى أن ترف ــى     صاراملتحــدة عل ــروض عل ــامل املف ــايل الظ ــصادي والتجــاري وامل  االقت

  .مجهورية كوبا
    

  سانت لوسيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /أيار ٢٢[
  

ــدول يف         ــساوي ال ــادئ ت ــزام مبب ــة ومتــشيا مــع االلت ــة الدولي ــاال لاللتزامــات القانوني امتث
السيادة، امتنعت حكومة سانت لوسيا عن سن أي قوانني أو تشريعات أو تـدابري، وعـن اختـاذ      
أي إجراءات أخرى، مـن شـأهنا التعـدي علـى ممارسـة أي دولـة عـضو لـسيادهتا وفقـا ملـا خيـدم               

  .مصاحلها املشروعة، أو إعاقة حرية النشاط التجاري والتعاون التجاري أو االقتصادي
وتؤكد حكومة سانت لوسيا جمددا اسـتمرار التعـاون االقتـصادي والتعليمـي والعلمـي                 

االقتـصادي  علـى الـصعيدين     والتقين القائم بني كوبا وسانت لوسـيا لتعزيـز التنميـة واالسـتدامة              
  .واالجتماعي

سانت لوسيا جمـددا موقفهـا بـشأن تطبيـق التـشريعات الوطنيـة خـارج احلـدود                  وتؤكد    
اإلقليمية، وتعترب أن ذلك يتناىف مع مبادئ القـانون الـدويل وتـساوي الـدول يف الـسيادة وعـدم                  

  .والتعايش السلمي بني األممبعضا التدخل يف الشؤون الداخلية لبعضها 
ات اجلمعيـة العامـة الداعيـة إىل إهنـاء          وقد دأبت حكومة سانت لوسيا علـى تأييـد قـرار            

  .االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبااحلظر 
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 سانت فنسنت وجزر غرينادين    
  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢مايو / أيار٨[

  
 تطبيــق التــشريعات الوطنيــة   بقــوةغرينــادين  حكومــة ســانت فنــسنت وجــزر تعــارض  

وترى سانت فنست وجـزر غرينـادين       .  لسيادة الدول  بارون أي اعت  ، د  اإلقليمية خارج احلدود 
ــاق األمــم املتحــدة اءات تتعــارض مــع رجــأن هــذه اإل ــساواة   و  ميث ــادئ امل ــدويل ومب ــانون ال الق

 .السيادة والتعايش السلمي وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى يف

فراديـة ضـد دول     غرينـادين تـدابري اقتـصادية ان       وال تطبق حكومة سانت فنست وجزر       
وليس لدى سـانت فنـست وجـزر غرينـادين         . أخرى كوسائل لإلكراه السياسي أو االقتصادي     

أي قــوانني تقيــد بــأي شــكل مــن األشــكال حريــة التجــارة أو املالحــة أو التعــاون االقتــصادي   
وتتمتـع سـانت فنـست وجـزر غرينـادين بعالقـات صـداقة               . آخر مع كوبا    جتاري أي نشاط  أو

 يف تـضامن بـشأن جمموعـة        هابـا، وتواصـل التعامـل مـع حكومـة كوبـا وشـعب             يـة مـع كو    جد ود 
  .متنوعة من الشراكات البّناءة والتعاونية واليت تعود بالفائدة على الطرفني

وتصوت سانت فنست وجزر غرينادين باستمرار ودون تردد لصاحل قـرارات اجلمعيـة               
ايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة         االقتصادي والتجاري وامل  احلظر  العامة بشأن ضرورة إهناء     

  . األمريكية على كوبا
 قلـق مـستمر بـسبب املـشاق         ما يساورها مـن   وتعرب سانت فنست وجزر غرينادين ع       

املفـروض علـى كوبـا، علـى الـرغم مـن       احلظـر  واملعاناة اإلنـسانية الناشـئة عـن اسـتمرار سـريان            
  .ىل إهنائهالتأييد الدويل الكاسح للعديد من القرارات اليت تدعو إ

    
  ساموا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[

  
يف ميثـاق األمـم     املكرسـة   تؤكد حكومة دولة ساموا املستقلة، وفقا للمقاصد واملبادئ           

ــؤثر        ــدابري تـ ــوانني أو تـ ــق أي قـ ــسّن أو تطبـ ــا مل تـ ــدويل، أهنـ ــانون الـ ــدة والقـ ــيادة يف املتحـ سـ
  .أخرى دول
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  سان مارينو    
  ] باإلنكليزية:األصل[

  ]٢٠١٢ أبريل/ نيسان١٧[
  

تعارض مجهورية سان مارينو دائما وبصفة عامة فرض أي شكل مـن أشـكال احلظـر،                
االنفرادي على كوبا كوسيلة للـضغط عليهـا، ملـا يـنجم عنـه              احلظر  فرض  تناهض  ومن مث فهي    

  .من عواقب خطرية على السكان
    

  سان تومي وبرينسييب    
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يوليه /متوز ٤[

تؤكــد حكومــة مجهوريــة ســان تــومي وبرينــسييب الدميقراطيــة مقاصــد ومبــادئ ميثــاق     
تعددية األطراف يف العالقات الدولية، واملبدأ األساسـي املتمثـل يف حريـة             مبدأ  األمم املتحدة، و  

  .التجارة وسائر الصكوك القانونية الدولية
دميقراطيـة أي قـرار انفـرادي يرمـي إىل تقييـد      وتدين مجهورية سان تـومي وبرينـسييب ال       

هلــذه التــدابري كــان ويف هــذه احلالــة، . احلريــة االقتــصادية والتجاريــة واملاليــة لدولــة مــن الــدول 
القسرية اليت تعيق التنمية االجتماعية والبشرية أثر مباشر على الـشعب الكـويب وال سـيما علـى                  

  .صاد الكويبر يف منو االقتأثَّأضعف قطاعات اجملتمع، ما 
 مجهوريـة سـان تـومي       توإظهارا لعالقات التعاون والصداقة املمتازة مـع كوبـا، صـوت            

وبرينسييب الدميقراطية على الدوام لصاحل مشروع القرار ضد احلصار، وهـي جتـدد مـرة أخـرى                 
  .٦٦/٦تأييدها للقرار 

واليـات  وترحب مجهوريـة سـان تـومي وبرينـسييب الدميقراطيـة بـالقرار الـذي اختذتـه ال                   
 حلـول بـروح     د وتـشجع كـال مـن الواليـات املتحـدة وكوبـا علـى إجيـا                ٢٠٠٩املتحدة يف عام    

يف سبيل تعزيـز الـسالم والتعـاون يف مجيـع           بني البلدين   السلم وحسن اجلوار لتحسني العالقات      
  .أحناء العامل
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  السنغال    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٩[
 العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السابعة والستني، كما تفعل كـل سـنة،           ستنظر اجلمعية   

يف تقرير األمني العام ويف مـشروع القـرار بـشأن ضـرورة إهنـاء احلـصار االقتـصادي والتجـاري           
  .واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا

 األمـم املتحـدة، ومتاشـيا مـع         وتدعو مجهورية السنغال، وفقا اللتزاماهتا مبوجـب ميثـاق          
موقفهــا إزاء هــذه القــضية، إىل اإلهنــاء الفــوري هلــذا احلــصار الــذي ال ختفــى علــى أحــد آثــاره   

  .السلبية على السكان
فهذا احلظر الذي تفرضه بشكل انفـرادي منـذ عـشرات الـسنني دولـة عـضو يف األمـم                      

رض مـع مقاصـد امليثـاق ومبادئـه         املتحدة على دولة أخرى عضو يف املنظمة العامليـة أيـضا، يتعـا            
ويــؤدي إىل نتــائج عكــسية جبميــع املقــاييس، حيــث إنــه حيــرم الــسكان األبريــاء مــن حقــوقهم     

  .األساسية املكفولة يف ديباجة امليثاق ومجيع الصكوك األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان
ه، بـوحي   وما فتئت السنغال تدعم القرار املذكور يف اجلمعية العامة وتـصوت تأييـدا لـ                

من إمياهنا الراسخ بأن هذا احلظر املفروض بشكل انفرادي يتناىف مـع فـضيليت احلـوار والتـشاور                  
  .اللتني تروج هلما املنظمة العاملية من أجل تعزيز التفاهم والثقة املتبادلة بني البلدان

    
  صربيا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١١[

يد التزامها األساسي مببادئ ميثاق األمـم املتحـدة وقواعـد           إن صربيا، إذ تؤكد من جد       
القانون الدويل، مل تصدر ومل تطبق قط أي قوانني أو أنظمة أو تدابري أو أعمـال يتعـدى أثرهـا                    
حــدودها اإلقليميــة أو تــؤثر يف ســيادة أي دولــة مــن الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة، علــى   

  .٦٦/٦جلمعية العامة النحو املنصوص عليه يف ديباجة قرار ا
وما برحت مجهورية صربيا تؤيد القـرار املـذكور وتـصوت لـصاحله يف اجلمعيـة العامـة                   

وهي إذ تشاطر الرغبة اليت أعربت عنها األغلبية الساحقة مـن الـدول األعـضاء يف               . هبذا الصدد 
  .كوبااألمم املتحدة، تدعو إىل إهناء احلصار االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على 
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  سيشيل    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٢[
 املعنـون   ٦٦/٦تؤيد حكومة مجهورية سيشيل مرة أخرى تأييـداً تامـاً مـضمون القـرار                 

ضرورة إهناء احلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحـدة األمريكيـة             ”
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٥ة يف ، الذي اختذته اجلمعية العام“على كوبا
وال يزال مدى احلظر املفروض على اقتصاد كوبا مصدر قلق كـبري للمجتمـع العـاملي،                  

ــة الــصحية        ــا، ال ســيما يف جمــايل الرعاي ــسانية علــى شــعب كوب ــة اإلن ــره مــن الناحي كمــا أن أث
  .والغذاء، يبعث على احلزن بصفة خاصة

ثار السلبية املترتبة على األزمـة االقتـصادية واملاليـة     ومما يزيد من تفاقم هذه العواقب اآل        
وأزمــيت الطاقــة والغــذاء الــيت هــزت العــامل، والــيت تعرقــل بــشدة جهــود كوبــا الراميــة إىل زيــادة  

وال يـزال احلـصار يلحـق أضـرارا ال ميكـن جربهـا بالتنميـة االقتـصادية                  . حتسني مـستوى تنميهـا    
ــا إذ حيــرم شــ   ــة لكوب ــة والثقافي ــامواالجتماعي  مــا يــستحقه مــن فــرص ناشــئة مــن   عبها مــن اغتن

  .التجارة حرية
وسيشيل، بوصـفها دولـة جزريـة مثـل كوبـا، تقـر مبـا للتجـارة مـن دور حاسـم بـصفة                       

خاصــة يف تنميــة اجلــزر، إذ كــثريا مــا تكــون اجملتمعــات اجلزريــة أكثــر مــيال إىل االعتمــاد علــى   
  . مرة١٢ا مبقدار الواردات وتتعرض لصدمات أسعار الوقود أكثر من غريه

وال خيـــالف احلظـــر القواعـــد األساســـية للقـــانون اإلنـــساين الـــدويل ومبـــادئ تعدديـــة     
  .األطراف فحسب بل يتعارض أيضا مع ميثاق األمم املتحدة وإعالن األلفية نصا وروحا

وتــرفض سيــشيل فــرض أي قــوانني وأنظمــة تتجــاوز آثارهــا احلــدود اإلقليميــة ومجيــع     
لتدابري االقتـصادية القـسرية، وهتيـب جبميـع الـدول أن متتنـع عـن تطبيـق                  األشكال األخرى من ا   

مثل هذه التدابري ألهنا تؤثر يف سيادة الدول األخرى ويف املصاحل املـشروعة للكيانـات اخلاضـعة     
  .لواليتها ويف حرية التجارة واملالحة

ــا . ولقـــد تغـــري الكـــثري منـــذ أن فُـــرض احلظـــر ألول مـــرة      فقـــد هيـــأت العوملـــة ظروفـ
وســيكون رفــع احلظــر متماشــيا مــع  . لتــضامن وشــراكة عــامليتني حقيقيــتني بــني الــدول  مؤاتيــة
  .العصر روح
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  سرياليون    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٤[
إن ســرياليون، متاشــيا مــع التزاماهتــا مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل،       

 مــن النــوع املــشار إليــه يف ديباجــة قــرار اجلمعيــة العامــة تــسن ومل تنفــذ أي قــوانني أو تــدابري مل
وقــد أيــدت هــذا القــرار باســتمرار، وتــؤمن بــأن إهنــاء املمارســات التجاريــة التمييزيــة    . ٦٦/٦

وتطبيق القوانني احمللية خارج احلدود اإلقليمية أمـٌر ال يـساعد فحـسب يف التخفيـف مـن حـدة                    
ها الــشعب الكــويب، وإمنــا يعــزز احلــوار وحــسن  الظــروف االقتــصادية واالجتماعيــة الــيت يعيــش 

  .اجلوار والتعاون بني الدول أيضا
  

  سنغافورة    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٣٠[
ومـا انفكـت   . ٦٦/٦تؤكد حكومة سنغافورة من جديد تأييدها لقرار اجلمعية العامـة             

ه الواليـات املتحـدة علـى كوبـا     تؤيد القرارات اليت تدعو إىل إهناء احلظر التجاري الـذي تفرضـ        
  .١٩٩٥وتصوت لصاحلها منذ عام 

    
  جزر سليمان    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٨[

ال تزال جزر سليمان تشعر باألسى الستمرار خملفات احلرب البـاردة حـىت يومنـا هـذا           
تحـدة األمريكيـة    فاحلظر االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضـه الواليـات امل         . وعصرنا هذا 

ومـن مث   . على حكومة كوبا وشعبها ما زال يعـرض أطفـال هـذا البلـد وشـعبه ألوضـاع صـعبة                   
فإن جزر سليمان تدعو إىل رفع هذا احلـصار دون قيـد أو شـرط، متاشـيا مـع مبـادئ ومقاصـد                      

  .ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل وباسم شعوب العامل
حلى هبا كوبا، حكومة وشعباً، ومبا تبديه من قـدرة          وتنوه جزر سليمان بالروح اليت تت       

علــى التحمــل والــسخاء، رغــم املــشقات املفروضــة عليهــا، لكفالــة التعلــيم واإليــواء والكــساء    
  .لألطفال القادمني من دول شىت ملتابعة دراساهتم هناك

    



A/67/118  
 

12-39640 119 
 

  الصومال    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٢[
ــه يف ديباجــة القــرار    لــيس لــدى الــصومال أي قــو    ــدابري مــن النــوع املــشار إلي انني أو ت

، وفقا اللتزاماته مبوجب ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اللذين يؤكـدان، يف مجلـة     ٦٦/٦
  .أمور، حرية التجارة واملالحة

    
  جنوب أفريقيا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[

صادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات املتحـدة             إن مسألة إهنـاء احلظـر االقتـ         
األمريكية على كوبا كانت وال تزال مشكلة مستمرة بالنـسبة لألمـم املتحـدة، رغـم الـدعوات                  

  .العديدة إىل إلغائه
ويــشكل اســتمرار هــذا احلظــر الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة علــى كوبــا   

يف السيادة وعدم التـدخل يف الـشؤون الداخليـة لبعـضها            انتهاكا صارخا ملبدأي تساوي الدول      
وإضافة إىل ذلك، يشكل احلـصار انتـهاكا للقـانون الـدويل ويـدل فرضـه                . بعضا أو التعرض هلا   

  .على جتاهل املبادئ السامية الواردة يف ميثاق األمم املتحدة
اء والطاقـة الـيت     ولقد ازداد الوضع تفاقما بسبب األزمة املالية واالقتصادية وأزميت الغذ           

. هزت العامل، إضافة إىل حتديات تغري املناخ الـيت أثـرت يف العديـد مـن البلـدان، مبـا فيهـا كوبـا              
ويعرقل احلظر بشكل مباشر االنتعاش االقتصادي يف كوبـا ويـؤثر سـلبيا يف التجـارة والـسياحة                  

 حلقــت باقتــصاد وتقــدر األضــرار الــيت. واالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة والتحــويالت النقديــة
  . بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٩٧٥كوبا مبا يزيد عن 

لذلك، انـضمت جنـوب أفريقيـا مـرارا إىل غالبيـة البلـدان يف اإلعـراب عـن معارضـتها              
  .جلميع جوانب هذا احلصار واإلجراء االنفرادي الذي اختذته الواليات املتحدة األمريكية

وحتقيقـا هلـذه الغايـة،      . تكشاف سبل تقـدمي الـدعم لكوبـا       وستواصل جنوب أفريقيا اس     
  . بليون راند١,١ على إلغاء دين مستحق على كوبا مببلغ ٢٠١٠وافقت يف عام 
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فربايــر /ومت التوقيــع علــى االتفــاق بــشأن تقــدمي املــساعدة االقتــصادية لكوبــا يف شــباط    
ة لتنميــة التعــاون  ويف حماولــ. ٢٠١٢مــايو / وصــدقت عليــه اجلمعيــة الوطنيــة يف أيــار    ٢٠١٢

 ماليـني دوالر    ١٠التجاري والزراعي مع كوبـا، فتحـت جنـوب أفريقيـا خـط ائتمـان مقـداره                  
وسيـشكل ذلـك إجنـازا كـبريا يف جمـال العالقـات       . من دوالرات الواليات املتحدة لفائدة كوبـا      

  .والتعاون، وسيؤكد من جديد التزام جنوب أفريقيا ودعمها املستمر لكوبا
مع الدويل بعمل كوبـا املتميـز يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم والتكنولوجيـا         ويعترف اجملت   

األحيائيــة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب وأفريقيــا ويف املنــاطق األقــل منــوا بــصفة  
ويعمـل يف خمتلـف مستـشفيات جنـوب أفريقيـا مـا جمموعـه               . خاصة والعامل علـى وجـه العمـوم       

 طـالب مـن جنـوب أفريقيـا         ٤٠٨وا مـن كوبـا، ويوجـد حاليـا           من األطبـاء الـذين خترجـ       ٣٢١
وخينق احلظر هذا اإلسهام البـارز يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة     . يدرسون الطب يف كوبا   

  .ويعيق حتسني الظروف املعيشية للفقراء
ومــن مث، فــإن جنــوب أفريقيــا تؤيــد رفــع احلظــر الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة             

وبا ومتتنع عن االعتـراف بالتـدابري االنفراديـة والقـوانني ذات الطـابع القـسري                األمريكية على ك  
  .اليت تتحدى مبادئ ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدويل

      
 جنوب السودان

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢ هيولي/متوز ٣١[

  
قتـصادي  مجهورية جنوب السودان عـن قلقهـا العميـق إزاء اسـتمرار احلـصار اال         تعرب    

وجريـا علـى مـا دأبـت        . كوبـا على  والتجاري واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية        
حلـصار  اىل رفع   إمجهورية جنوب السودان    تدعو  غالبية الدول األعضاء يف األمم املتحدة،       عليه  

انفــرادي فهــي تــرى أنــه عمــل . أكثــر مــن نــصف قــرنمنــذ الــذي يعــاين منــه الــشعب الكــويب  
املبـادئ األساسـية    مـع    و ،مع مبـادئ القـانون الـدويل الـواردة يف ميثـاق األمـم املتحـدة               يتعارض  

النمـــو تـــؤثر يف ن هـــذه التـــدابري القـــسرية وهـــي تـــرى أ. للنظـــام التجـــاري املتعـــدد األطـــراف
  . االجتماعية والبشريةتهاعوق تنميتكوبا ولاالقتصادي 
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  سري النكا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ أبريل/ نيسان٢٧[
ــد           ــة ضــد أي بل ــصادية االنفرادي ــدابري االقت ــى اســتخدام الت ــا عل ــق ســري النك ال تواف

وتعتقـد سـري النكـا أن تنفيـذ مثـل           . يتفق ومبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الـدويل        ال مبا
  .هذه التدابري يعرقل سيادة القانون والشفافية يف التجارة الدولية، وحرية التجارة واملالحة

 تقــم ســري النكــا بــسن أي قــوانني أو اختــاذ أي تــدابري مــن النــوع املــشار إليــه يف   ومل  
  .٦٦/٦ديباجة القرار 

وقــد دأبــت ســري النكــا علــى تأييــد اعتمــاد هــذا القــرار يف اجلمعيــة العامــة، واختــذت   
املوقف الذي يفيد بضرورة إهناء احلظر االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي تفرضـه الواليـات                  

  .ة األمريكية على كوبااملتحد
    

  السودان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٤[
تنتهج حكومة مجهورية السودان سياسـة قائمـة علـى احتـرام القـانون الـدويل ومبـادئ                    

ــة لآلخــرين      ــشؤون الداخلي ــدخل يف ال ــدول، وعــدم الت ــسيادة بــني ال ــساواة يف ال ويعــارض . امل
ائم على هذه املبادئ، فرض جـزاءات علـى البلـدان الناميـة نظـرا               السودان، متاشياً مع موقفه الق    

ألثرها املدمر على جهود هذه البلدان يف سبيل حتقيق التنمية املـستدامة، وألهنـا تـشكل انتـهاكا              
ولذا يشارك وفد السودان كـل عـام يف املناقـشات الـيت تـدور يف اجلمعيـة           . مليثاق األمم املتحدة  

جدول األعمال ويصوت، إىل جانب غالبية الدول األعـضاء، لتأييـد       العامة بشأن هذا البند من      
وتؤكــد . قــرارات اجلمعيــة العامــة الــيت حتظــر فــرض تــدابري وجــزاءات انفراديــة مــن هــذا النــوع 

حكومة مجهورية السودان من جديد أهنا ال تسن أو تطبق أي قـوانني أو تـدابري ميكـن أن متـس                     
وتـدعو حكومـة مجهوريـة الـسودان إىل     . ها الوطنيةبسيادة أي دولة عند تطبيقها خارج حدود   

  .إلغاء القوانني اليت تفرض تدابري من هذا القبيل
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وبنــاء علــى مــا تقــدم، يعــارض الــسودان احلظــر االقتــصادي والتجــاري الــذي تفرضــه     
الواليات املتحدة على كوبا، والذي أحلق خسائر فادحة بالـشعب الكـويب وتـسبب يف معاناتـه                 

احله املــشروعة، لكونــه انتــهاكا صــارخا للقــانون الــدويل وميثــاق األمــم   وهــضم حقوقــه ومــص 
  .املتحدة وجتاهالً ملبادئهما السامية والنبيلة

وال يزال السودان نفسه يعاين من العقوبات االقتصادية االنفرادية الـيت تفرضـها عليهـا                 
ءات االنفراديــة فتلــك اجلــزا. ١٩٩٧نــوفمرب /الواليــات املتحــدة األمريكيــة منــذ تــشرين الثــاين  

تشكل انتهاكا للحق املشروع للسودان وكوبا ومجيع البلدان النامية وشعوهبا يف اختيار النظـام              
  .السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي يتجاوب متاما مع تطلعاهتا

ومنذ أن اختذت اجلمعية العامة هذا القرار، وضـعت حكومـة مجهوريـة الـسودان هـذه                   
ظــام املتعــدد األطــراف هبــدف تعبئــة الــدعم مــن أجــل القــضاء علــى مجيــع املــسألة يف صــدارة الن

  .أشكال التدابري االقتصادية القسرية االنفرادية املطبقة على البلدان النامية
ويف هذا الـصدد، اجتمعـت      . وما فتئ السودان يعزز عالقاته الثنائية مع مجهورية كوبا          

يونيـه  / إىل حزيران ٢٠٠٧مايو  / الفترة من أيار   اللجنة الوزارية املشتركة بني السودان وكوبا يف      
 يف هافانـــا، وتـــرأس وفـــد الـــسودان وزيـــر التعـــاون الـــدويل ورافقـــه عـــدد مـــن كبـــار   ٢٠٠٧

واللجنـة الوزاريـة املـشتركة هـي اآلليـة الـيت متثَّـل فيهـا مجيـع قطاعـات التعـاون بـني                        . املسؤولني
قـات الثنائيـة ومكافحـة اآلثـار الـسلبية        ويتوقع من اللجنة، بوصفها وسيلة لتوطيد العال      . البلدين

  .للحظر، أن تعزز وتوطد العالقات بني السودان وكوبا يف مجيع اجملاالت
وقطعت العالقات الثنائية بني البلدين خطوة إىل األمام باعتماد املمثل الـدائم للـسودان      

ى ذلـك،   وعـالوة علـ   . ٢٠٠٧ديـسمرب   /لدى األمم املتحدة سفريا لدى كوبـا يف كـانون األول          
تعـــززت العالقـــات الثنائيـــة بـــني البلـــدين نتيجـــة للزيـــارات املتبادلـــة بـــني كبـــار املـــسؤولني يف 

   .البلدين كال
وشــارك الــسودان علــى مــستوى الــوزراء يف االجتمــاع الــوزاري للمكتــب التنــسيقي      

أبريــل / نيــسان٣٠ إىل ٢٧حلركــة بلــدان عــدم االحنيــاز، الــذي عقــد يف هافانــا، يف الفتــرة مــن  
وأكـد الـسودان مـن    . ، وطالب يف بيانـه باإلهنـاء الفـوري للحظـر املفـروض علـى كوبـا               ٢٠٠٩

جديد، يف اجتماعه الثنائي مع املسؤولني الكـوبيني، التزامـه بتعزيـز العالقـات الثنائيـة مـع كوبـا            
  .يف مجيع امليادين
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  سورينام    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٩[
ورينام ملتزمـة باملقاصــد واملبـادئ املكرســة يف ميثـاق األمــم    تظـل حكومــة مجهوريـة ســ    

ويف هذا الصدد، فـإن احلظـر االقتـصادي والتجـاري          . املتحدة ومتمسكة مببادئ القانون الدويل    
واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا بشكل انفرادي يتعارض مـع ميثـاق        

  .ا تكرر سورينام دعوهتا إىل إهناء هذا احلظرولذ. األمم املتحدة والقانون الدويل
وعالوة علـى ذلـك، تـرى حكومـة مجهوريـة سـورينام أنـه ينبغـي علـى الـدوام احتـرام                         

ــدان األخــرى،         ــة للبل ــشؤون الداخلي ــدخل يف ال ــدم الت ــسيادة وع ــدول يف ال ــساوي ال ــدأي ت مب
  .واملعايري األخرى ذات الصلة اليت حتكم العالقات الدولية

    
  دسوازيلن    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩[

لجهـود الراميـة إىل إهنـاء احلـصار املفـروض علـى             ل هـا دعمتأكيـد    مملكة سوازيلند    عيدت  
كوبــا، وتأمــل أن يــستطيع الــشعب الكــويب االعتمــاد علــى دعــم اجملتمــع الــدويل لــه يف مطالبتــه 

، وأن تتمتـع كوبـا مـن دون أي          املشروعة بفـك احلـصار الـذي فرضـته الواليـات املتحـدة عليـه              
  . عائق بكل احلريات واحلقوق واالمتيازات اليت تتمتع هبا سائر الدول ذات السيادة

ترى مملكة سوازيلند أن استمرار فـرض احلـصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل علـى                 و  
ؤون كوبــا يــشكل انتــهاكا ملبــدأ املــساواة يف الــسيادة بــني الــدول، ومبــدأ عــدم التــدخل يف الــش

وباإلضـافة إىل كـون احلـصار عمـال انفراديـا ومنافيـا             . الداخلية لبعـضها الـبعض أو التعـرض هلـا         
مليثــاق األمــم املتحــدة، وملبــدأ حــسن اجلــوار، فقــد تــسبب للــشعب الكــويب يف خــسائر ماديــة     

ومل يتـــسبب احلـــصار للـــشعب الكـــويب يف معانـــاة ال حـــصر هلـــا . وأضـــرارا اقتـــصادية فادحـــة
  .أيضا املصاحل االقتصادية املشروعة لبلدان ثالثةوض إنه يقفحسب، بل 

ــرى،     ومتشيا مع قرارات األمم املتحدة السابقة بشأن هذا البند،    ــرارات أخـ ــمن قـ ضـ
تعتقــد مملكــة ســوازيلند أن احلــوار البنَّــاء ضــروري لتعزيــز الثقــة املتبادلــة والتفــاهم، فــضال عــن   

  .االنسجام والتعايش السلمي بني سائر أمم العامل
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ولــن تكــف مملكــة ســوازيلند أبــدا عــن تأييــد أي مــشروع قــرار ُيعــرض علــى اجلمعيــة     
  .العامة بشأن هذا البند من جدول األعمال

    
  اجلمهورية العربية السورية    

  ]بالعربية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١[

رضـه  انطالقا من موقفها املبدئي حيال احلصار االقتـصادي والتجـاري واملـايل الـذي تف                - ١
الواليات املتحدة األمريكيـة علـى كوبـا، وحـق الـشعوب يف الـسعي بكافـة الوسـائل املـشروعة                
حلمايــة وتعزيــز احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف التنميــة،          

نص عليها العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، واإلعـالن                   كما
ــامل ــة        الع ــة العام ــرار اجلمعي ــصاحل ق ــسورية ل ــة ال ــة العربي ــسان، صــوتت اجلمهوري ــوق اإلن ي حلق
الذي يشدد على ضرورة االمتثال ملقاصد ميثاق األمـم املتحـدة ومبادئـه، ويعيـد تأكيـد                  ٦٦/٦

مبادئ تساوي الدول يف السيادة، وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية وحريـة التجـارة واملالحـة          
لــك القــرار، أهابــت اجلمعيــة العامــة أيــضا بالــدول أن تتخــذ يف أســرع وقــت  ويف ذ. الــدوليتني

ممكــن التــدابري الــضرورية إلهنــاء احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل املفــروض علــى كوبــا    
  .يزيد على ثالثة عقود ملا
ويف هذا الصدد، تشري اجلمهورية العربية السورية إىل أن احلصار االقتصادي هـو أحـد          - ٢

 االبتزاز السياسي غري املشروعة اليت تلجأ إليها الواليـات املتحـدة هبـدف إحـداث تغـيري                  وسائل
يف أنظمــة احلكــم الــشعبية يف بعــض البلــدان، مبــا يتنــاىف كليــا مــع مفهــوم دميقراطيــة العالقــات    

وتشري اجلمهورية العربيـة الـسورية      . الدولية ومبدأ عاملية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة       
هذا الصدد إىل البيان الصادر عن رؤساء دول وحكومات بلدان عـدم االحنيـاز يف مـؤمترهم                 يف  

، الـذي دعـوا فيـه       ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١٦ إىل   ١١املعقود يف شرم الشيخ، مصر، يف الفترة من         
الواليات املتحدة إىل إهناء احلصار املفروض على كوبا، الذي يـسبب للـشعب الكـويب خـسائر                 

ــة فادحــة وأضــ  ــشكل     مادي ــصادية جــسيمة، فــضال عــن كــون هــذا احلــصار مت فرضــه ب رارا اقت
وحـث رؤسـاء    . انفرادي ومنـاف مليثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدويل ومبـدأ حـسن اجلـوار                  

الـدول واحلكومــات مــرة أخــرى علــى االمتثـال الكامــل لقــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة،   
حلصار املفـروض علـى كوبـا مبـا يتجـاوز احلـدود             وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء اتساع نطاق ا       

  .اإلقليمية، وإزاء التدابري التشريعية اجلديدة اليت ال تزال تتخذ هبدف تشديد احلصار
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وتشري اجلمهورية العربية السورية أيضا إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان ذات الـصلة               - ٣
 أكتـــوبر/ تـــشرين األول١  املـــؤرخ١٥/٢٤بـــاإلجراءات األحاديـــة القـــسرية وآخرهـــا القـــرار 

 الذي يشري إىل األثر الكبري هلـذه اإلجـراءات األحاديـة علـى إعمـال احلقـوق الـيت نـص                      ٢٠١٠
عليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنميـة، وعلـى العالقـات والتجـارة          

واليــات املتحــدة واالســتثمار والتعــاون الدوليــة، ويــدين تطبيــق هــذه اإلجــراءات مــن جانــب ال 
واستخدامها كأداة للـضغط الـسياسي واالقتـصادي، يف حماولـة إلعـادة إنتـاج عهـد االسـتعمار                   
البائد بصورة جديدة وخصوصا جتـاه البلـدان الناميـة الـيت تـدافع عـن العدالـة واإلنـصاف وعـن                      

  .استقاللية قراراهتا وإرادة شعوهبا ووحدة وسالمة أراضيها
بية السورية أيضا إىل اإلعالن الذي اعتمـده مـؤمتر قمـة اجلنـوب              وتشري اجلمهورية العر    - ٤

ـــ  ــه املــشاركون عــن رفــضهم     ٧٧جملموعــة ال  والــصني، املعقــود يف الدوحــة، والــذي أعــرب في
ــدابري         ــة، وســائر أشــكال الت ــا احلــدود اإلقليمي ــيت تتجــاوز آثاره ــة ال ــوانني واألنظم ــاطع للق الق

عميـق إزاء اآلثـار الـيت ختلفهـا اجلـزاءات االقتـصادية             االقتصادية القسرية، وأعربـوا عـن قلقهـم ال        
كما اعتمد مـؤمتر القمـة نـداء خاصـا باسـم مجيـع قـادة                . على القدرة اإلمنائية للبلدان املستهدفة    

د الشعب الكويب خسائر ماديـة فادحـة        البلدان النامية من أجل رفع هذا احلصار فورا، ألنه يكبّ         
ــصادية جــسيمة، إضــافة إىل    ــم املتحــدة     وأضــرارا اقت ــاق األم ــا مليث ــا ومنافي ــدبريا انفرادي ــه ت كون

  .والقانون الدويل ومبدأ حسن اجلوار
ولقد أعلن اجملتمع الدويل مرارا رفضه الستمرار اجلزاءات املفروضة من جانـب واحـد                - ٥

 بورتون، الـذي يتجـاوز تـأثريه احلـدود اإلقليميـة للقـوانني احملليـة،                -على كوبا، وقانون هيلمز     
وفـرض هـذه اجلـزاءات أمـر يتعـارض مـع            . سيادة الدول األخرى الـيت تتعامـل مـع كوبـا          وميس  

ــسيادة   ــدول يف ال ــساوي ال ــدأ ت ــسبب يف معظــم    . مب ــة أن نظــم اجلــزاءات ت ــد أثبتــت التجرب وق
األحيــان أضــرارا ماديــة هائلــة وتلحــق خــسائر اقتــصادية جــسيمة بالــسكان املــدنيني يف البلــدان 

كمــا أنــه يقــوض قــدرة البلــدان .  حيويــة كالــصحة والغــذاءاملــستهدفة وخــصوصا يف قطاعــات
النامية على حتقيق التنمية املستدامة وإجناز األهداف اإلمنائية لأللفية، إضافة إىل أنه يتنـاقض مـع                
مبدأ حترير املبادالت التجارية وعدم التمييـز الـذي يـشكل الـركن األساسـي التفاقيـات منظمـة                

  .التجارة العاملية
 تــدعو اجلمهوريــة العربيــة الــسورية إىل إهنــاء احلــصار االقتــصادي والتجــاري    وبالتــايل  - ٦

وهـذا مـن شـأنه أن يـساعد علـى           . واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية علـى كوبـا         
هتيئــة منــاخ إجيــايب يف العالقــات الدوليــة وتعزيــز دور الــشرعية الدوليــة يف صــون مبــدأ تــساوي  

  .الدول يف السيادة
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  جيكستانطا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٢[
    
. ٦٦/٦تؤكد حكومـة طاجيكـستان مـن جديـد موقفهـا املؤيـد لقـرار اجلمعيـة العامـة                      

وتلتزم طاجيكستان مببادئ القانون الـدويل وتؤيـد احلقـوق األساسـية لألمـم يف أن ختتـار حبريـة               
االعتبــار مجلــة مبــادئ منــها تــساوي وهــي، إذ تــضع يف . الــسبيل الــذي تريــده لتحقيــق التنميــة

الــدول يف الــسيادة وعــدم التــدخل يف الــشؤون الداخليــة لبعــضها بعــضا والتعــرض هلــا، وحريــة  
ــا      ــة املفروضــة علــى كوب ــة واملالي التجــارة الدوليــة، تــرى أن هــذه التــدابري االقتــصادية والتجاري

ويب، وتعرقـل اجلهـود     تزال تـؤثر سـلبا يف األوضـاع املعيـشية وحقـوق اإلنـسان للـشعب الكـ                  ال
تبــذهلا حكومــة كوبــا لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا األهــداف    الــيت

  .اإلمنائية لأللفية
وعالوة على ذلك، فبالنظر إىل أن اجملتمع الدويل يواجه حتديات كبرية كاألزمة املاليـة                

ــة وســوء التغذيــة،  واالقتــصادية العامليــة، ومــا جنــم عنــها مــن زيــادة يف معــدال    ت الفقــر والبطال
سيتعذر، أكثر من أي وقت مضى، تربير فرض احلظـر أو اجلـزاءات، وسيـستوجب ردود فعـل                  

  .مناسبة على الصعيد العاملي
فتلــك اإلجــراءات ختــالف مبــادئ القــانون الــدويل، واملــساواة يف الــسيادة بــني الــدول،    

  .لتعايش السلمي بينهاوعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لبعضها بعضا، وا
وستـــستمر . وتقـــيم طاجيكـــستان مـــع كوبـــا عالقـــات دبلوماســـية واقتـــصادية وديـــة    

  .طاجيكستان يف اختاذ املزيد من التدابري لتعزيز التعاون وتطوير العالقات الودية مع كوبا
    

  تايلند    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢[
، قيـام بلـد مـا بفـرض قانونـه الـوطين علـى بلـد آخـر،                   ال تؤيد تايلند، مـن حيـث املبـدأ          

فهــذا التــصرف، . يـــؤدي، يف الواقــع، إلـــى إرغــام بلــد ثالــث علــى االمتثــال لتلــك القــوانني  ممــا
  .رأي تايلند، خمالف للمبادئ األساسية للقانون الدويل ومليثاق األمم املتحدة يف

  .ة من هذا القبيلوال توجد يف تايلند أي أحكام قانونية أو تدابري حملي  
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وتايلنــد تــؤمن إميانــا راســخا مببــادئ مــن بينــها املــساواة يف الــسيادة بــني الــدول وعــدم    
ــة التجــارة          ــا، وكــذلك حري ــرض هل ــدم التع ــضا وع ــضها بع ــة لبع ــشؤون الداخلي ــدخل يف ال الت

وجيب أن تتحقق أية عملية اقتصادية أو سياسية من خالل التعـاون الطـوعي والبّنـاء،        . واملالحة
وينبغــي للــدول أن حتتــرم هــذه املبــادئ . وفقــا ملبــادئ القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة و

  .وتتقيد هبا وأن تعمل معا من أجل توثيق التعاون بينها حتقيقا لألمن واالزدهار املشتركني
فقـد  . وال يزال حجم التجارة بني تايلند وكوبا ضئيال ولكنه يـسري يف اجتـاه تـصاعدي       

مليــون دوالر مــن  ٢,١مــة اإلمجاليــة للــصادرات إىل كوبــا، حيــث ارتفعــت مــن تــضاعفت القي
ــات املتحــدة يف عــام   ــات  ٤,٣ إىل ٢٠١٠دوالرات الوالي ــني دوالر مــن دوالرات الوالي  مالي

وزادت القيمـة اإلمجاليـة للـواردات مـن كوبـا بـشكل مـستمر خـالل                 . ٢٠١١املتحدة يف عـام     
  .السنوات األربع املاضية

    
  مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهورية     

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يوليه / متوز٩[

  .٦٦/٦تنفذ مجهورية مقدونيا تنفيذا كامال القرار   
    

   ليشيت-تيمور     
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يوليه / متوز٩[

 يف  ليشيت الدميقراطيـة التزامـا تامـا باملقاصـد واملبـادئ املكرسـة            -تلتزم مجهورية تيمور      
ــدول وعــدم التــدخل يف       ــسيادة بــني ال ــادئ املــساواة يف ال ميثــاق األمــم املتحــدة، وال ســيما مب

  .الشؤون الداخلية لبعضها البعض أو التعرض هلا، وحرية التجارة واملالحة الدوليتني
 ليشيت الدميقراطية من جديـد موقفهـا املؤيـد    -ويف هذا الصدد، تؤكد مجهورية تيمور       

، وتكـرر تأكيـد أهنـا مل تـسن أو تطبـق أيـا مـن القـوانني أو التـدابري                      ٦٦/٦عامة  لقرار اجلمعية ال  
  .املشار إليها يف ذلك القرار

 ليشيت استمرار اختاذ وتطبيق تدابري تتجاوز آثارهـا احلـدود           -وتعارض حكومة تيمور      
وبـا  اإلقليمية، وتعرب عن تأييدها لرفع احلصار االقتصادي والتجاري واملايل املفـروض علـى ك             

  .فورا ودون أي شرط
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  توغو    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١٨[
وفقا ملقاصد ميثاق األمم املتحـدة ومبادئـه، دأبـت توغـو علـى احتـرام تـساوي الـدول                      

. يف السيادة وسالمتها اإلقليمية، وكذلك عدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية وعـدم التعـرض هلـا               
دأ حريــة التجــارة واملالحــة املكــرس يف العديــد مــن الــصكوك وتؤيــد توغــو أيــضا بــال حتفــظ مبــ

  .القانونية الدولية
وبناء علـى ذلـك، تـرفض توغـو بـشكل قـاطع كـل جلـوء إىل تـدابري انفراديـة ملمارسـة                          

  .ضغوط على الدول
ولذلك مل تقم توغو قط بإصدار أو تطبيق قوانني أو أنظمة ترمـي إىل املـساس بـسيادة                    

  .حل املشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعني لوالية تلك الدولأو باملصا/دول أخرى و
وقد دأبت حكومـة توغـو كـذلك علـى مـساندة مـسعى احلكومـة الكوبيـة الرامـي إىل                       

  .إهناء احلظر الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا
    

  تونغا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١١[
التزامــا تامــا باملقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق األمــم املتحــدة   تلتــزم مملكــة تونغــا    

واملتعارف عليها يف القـانون الـدويل، وال سـيما مبـادئ املـساواة يف الـسيادة بـني الـدول وعـدم                
التــدخل يف الــشؤون الداخليــة لبعــضها الــبعض وعــدم التعــرض هلــا، وحريــة التجــارة واملالحــة    

  .الدوليتني
ر مملكــة تونغــا أو تطبــق أي نــوع مــن القــوانني أو التــدابري املــشار وبنــاء عليــه، مل تــصد  

  .وحتتفظ مملكة تونغا بعالقات ودية ودبلوماسية مع كوبا. ٦٦/٦إليها يف ديباجة القرار 
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  ترينيداد وتوباغو    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[
مـا تامـا مبقاصـد ومبـادئ ميثـاق         تظل حكومـة مجهوريـة ترينيـداد وتوبـاغو ملتزمـة التزا             

األمم املتحدة، وال سـيما مبـادئ املـساواة يف الـسيادة بـني الـدول، وعـدم التـدخل يف الـشؤون                       
  .الداخلية لبعضها بعضا أو التعرض هلا، وحرية التجارة واملالحة الدوليتني

 الـدويل،   وبالتايل، فإن احلكومة، وفقا اللتزاماهتا مبوجب ميثاق األمم املتحدة والقانون           
  .ال تطبق تدابري اقتصادية انفرادية كوسيلة إكراه سياسي واقتصادي ضد البلدان األخرى

وتتمتــع حكومــة مجهوريــة ترينيــداد وتوبــاغو بعالقــات دبلوماســية واقتــصادية وجتاريــة    
ودية مع مجهورية كوبا وتواصل دعمهـا املنـتظم للجهـود املبذولـة علـى كـل مـن الـصعيد دون                 

قليمي والدويل لتعزيز احلوار البّناء الرامي إىل الوقـف النـهائي للحظـر االقتـصادي               اإلقليمي واإل 
  .والتجاري واملايل املفروض على كوبا

    
  تونس    

  ]بالفرنسية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦[

  .ال تطبق تونس أي قوانني أو تدابري انفرادية تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية  
    

  تركيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٥[
ال توجد لدى مجهورية تركيـا أيـة قـوانني أو تـدابري مـن النـوع املـشار إليـه يف ديباجـة                          

؛ وهي تعرب عـن قلقهـا إزاء هـذه التـدابري الـيت تـؤثر سـلبا يف الظـروف املعيـشية                       ٦٦/٦القرار  
 مليثـاق األمـم املتحـدة       للشعب، وتؤكد من جديد متسكها مببادئ حرية التجارة واملالحـة وفقـاً           

  .والقانون الدويل
وتتمسك حكومة تركيا مبوقفها الـداعي إىل ضـرورة تـسوية اخلالفـات واملـشاكل بـني          

  .الدول عن طريق احلوار واملفاوضات
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  تركمانستان    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١٣[
ال حتتــوي التــشريعات وعــالوة علــى ذلــك،  . ٦٦/٦تؤيــد تركمانــستان اختــاذ القــرار    

  .الوطنية لتركمانستان على أية أحكام بشأن احلد من حرية التجارة واملالحة
    

  توفالو    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١١[
تكرر حكومة توفالو تأكيد موقفها بأن احلظر االقتصادي والتجاري واملـايل املفـروض               

صون مبادئ ومقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة الـذي            على كوبا خمالف لضرورة تشجيع احلوار و      
ــة بــني األمــم     ــدعو إىل التــضامن والتعــاون وإقامــة عالقــات ودي ــة  . ي فهــذه املمارســات التجاري

التمييزيــة مــا زالــت تــؤثر ســلبا يف ظــروف عــيش الــشعب الكــويب وحقوقــه اإلنــسانية، وتعــوق  
ــة     ــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائي ــة الرامي ــا، مبــا فيهــا   جهــود احلكومــة الكوبي املتفــق عليهــا دولي

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
ومل تقم حكومة توفالو بإصدار أو تطبيق أي قوانني أو تدابري ضد كوبا مـن شـأهنا أن                    

  .حتظر إقامة عالقات اقتصادية وجتارية ومالية بني توفالو ومجهورية كوبا
بيق مثـل تلـك التـدابري      وعالوة على ذلك، تعارض حكومة توفالو استمرار اعتماد وتط          

ــايل          ــصادي والتجــاري وامل ــر االقت ــع احلظ ــصدد رف ــذا ال ــد يف ه ــة، وهــي تؤي ــة التقييدي التجاري
ــه الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة بــصورة        ــا، متاشــيا مــع مــا تطالــب ب املفــروض علــى كوب

  .ومستمرة واضحة
    

  أوغندا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥[
  .دا عالقات جتارية طبيعية مع كوبا وال تلتزم باحلظرتقيم أوغن  
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  أوكرانيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[
ليس لدى أوكرانيا أية تشريعات أو أنظمة قد تتجاوز آثارها احلدود اإلقليمية وتطـال                

ــها، أو حر     ــات أو أشــخاص خاضــعني لواليت ــة ســيادة دول أخــرى واملــصاحل املــشروعة لكيان ي
  .التجارة واملالحة الدولية

وباملثل، ال تقبل حكومة أوكرانيا تطبيق تدابري من النوع املشار إليه أعـاله، وتتمـسك                 
يف عالقاهتا مع البلدان األخرى باملبادئ األساسية املكرسـة يف ميثـاق األمـم املتحـدة، وبقواعـد                  

  .القانون الدويل وحرية التجارة واملالحة
    

  ة املتحدةاإلمارات العربي    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان١٢[
صّوتت اإلمارات العربية املتحدة لصاحل القرار املذكور أعاله وفقا اللتزاماهتـا يف ضـوء              

وتؤكـد اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى      . مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل    
وبناء عليـه،   . لتجارة واملالحة يف املمرات البحرية الدولية     ضرورة أن تتمتع مجيع البلدان حبرية ا      

فإن اإلمارات العربية املتحدة ال تطبق أي تدابري حظر اقتصادي أو جتـاري أو مـايل علـى كوبـا              
  .وال تؤيد تطبيق مثل هذه التدابري خارج مقتضيات النظام القانوين الدويل

    
  مجهورية تنـزانيا املتحدة    

  ]يةباإلنكليز: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١[

تكرر حكومة مجهورية ترتانيا اإلعـراب عـن قلقهـا العميـق إزاء مواصـلة فـرض احلظـر                     
ومـن املؤسـف أن     . االقتصادي والتجاري واملايل بصورة انفراديـة علـى حكومـة كوبـا وشـعبها             

، مبـا يف    احلصار ما زال قائما علـى الـرغم مـن النـداءات الدوليـة الكـثرية جـدا واملتكـررة لوقفـه                     
  .٦٦/٦ذلك من خالل القرار 
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ــصادية          ــسياسية واالقت ــا باإلصــالحات ال ــا املتحــدة علم ــة ترتاني ــد أحاطــت مجهوري وق
اإلجيابية اليت قامت هبا كوبا يف السنوات األخرية، وتدعم مـا تبذلـه كوبـا مـن جهـود يف ذلـك                      

ة يف رفـع اجلـزاءات      ومن املهم كذلك أن ترتانيا تقدر خطوات الـرئيس أوبامـا التقدميـ            . املسعى
املتعلقة بإزالة القيود املفروضة علـى سـفر العـائالت والتحـويالت النقديـة، وخطـوات الـسماح                  

  .بتوسيع نطاق خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية بني البلدين
وعلى الرغم من التطورات املشجعة، تدعو ترتانيا إىل اتباع هنج أكثر مشـوال مـن شـأنه             

قبل وقف احلظر املفروض على كوبا، الـذي اسـتمر ألكثـر مـن نـصف قـرن                  أن يضمن يف املست   
ويف هذا الـصدد، ستواصـل مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة            . وله عواقب وخيمة على الشعب الكويب     

ــة وضــع حــد للجــزاءات بــشكل ودي وفــوري وكــذلك       مناشــدة الواليــات املتحــدة األمريكي
  .اإلفراج عن جمموعة الكوبيني اخلمسة

فمـن  . ال ميكن وال ينبغي جتاهل إمجاع اجملتمع الدويل والقواعد الـيت وضـعها  وبالفعل،    
واجـب مجيـع الـدول، دون اسـتثناء، التمـسك مببــادئ ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الــدويل،          

  .سواء يف الداخل أو يف اخلارج
  

  أوروغواي    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦[
واي الــشرقية تعــرب عــن معارضــتها للحــصار االقتــصادي   مــا فتئــت مجهوريــة أوروغــ   

ــن           ــشعب الكــويب م ــاه ال ــال رف ــا يط ــضتها مل ــا، ومناه ــى كوب ــروض عل ــايل املف والتجــاري وامل
جــراء التــدابري القــسرية ذات الطــابع االنفــرادي الــيت تــضر حبريــة التبــادل وشــفافية ممارســة  آثــار

  .التجارة الدولية
تـــهج سياســـة خارجيـــة تـــشجع حريـــة التجـــارة  واجلـــدير باإلشـــارة أن أوروغـــواي تن  

واملالحــة، وال تعتــرف يف تــشريعاهتا بتطبيــق قــوانني وطنيــة لــدول أخــرى خــارج أقــاليم تلــك    
وتعترب أن هذه املمارسة، عالوة علـى كوهنـا انتـهاكا ملبـادئ القـانون الـدويل املتعـارف                   . الدول

  .يع عليهعليها بوجه عام، تشكل نوعا من الضغط يعيق احلوار عوض التشج
 أو تطبـق أي قـوانني      وبناء علـى مـا تقـدم، فـإن مجهوريـة أوروغـواي الـشرقية مل تـسنّ                   

ــم          أو ــة لألم ــة العام ــرار اجلمعي ــه ق ــشري إلي ــا ي ــها م ــل يف طبيعت ــدابري ميكــن أن متاث مراســيم أو ت
  .٦٦/٦ املتحدة
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  فانواتو    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[
ــانواتو     ــة ف ــدول عــن فــرض     تكــرر حكوم ــع ال ــاع مجي ــداعي إىل امتن ــا ال ــد موقفه تأكي

، وذلــك وفقــا اللتزاماهتــا مبوجــب ٦٦/٦جــزاءات اقتــصادية مــن النــوع املــشار إليــه يف القــرار  
  .ميثاق األمم املتحدة

ــة        ــدابري مــن شــأهنا أن تــضر بالعالقــات االقتــصادية أو التجاري ومل تتخــذ فــانواتو أي ت
بل على النقـيض مـن ذلـك، حتـرص فـانواتو علـى تطـوير عالقـات         . املالية بني كوبا وفانواتو    أو

التعاون مع مجيع البلدان، وتؤيـد يف هـذا الـصدد تأييـدا تامـا الـدعوة إىل رفـع احلظـر املفـروض                        
  .على كوبا

    
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال     

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٢[

، إذ تسترشد يف العمل الذي تقوم به بني ركـب األمـم             إن مجهورية فرتويال البوليفارية     
ــت        ــزام الثاب ــشعوب ويف االلت ــاون وتعاضــد ال ــسانية والتع ــة يف اإلن ــت الدســتورية املتمثل بالثواب
بالتوجــه الــسلمي، ديــدهنا يف ذلــك االمتثــال املطلــق لقواعــد القــانون الــدويل ومبادئــه، ال تطبــق 

فرادية تتجاوز آثاُرها حدود الوالية القـضائية للدولـة،         حاليا ولن تطبق يف املستقبل أي تدابري ان       
  .ومتس حبق دول أخرى يف السيادة واالستقالل السياسي أو حبقوق اإلنسان املكفولة لسكاهنا

وتكرر حكومة فنـزويال رفضها القاطع لتطبيـق تـدابري انفراديـة تتجـاوز آثارهـا حـدود            
ــة، حيــث إهنــا تعتــرب أن هــ    ــة القــضائية للدول ذه األعمــال ختــالف قواعــد القــانون الــدويل   الوالي

ومبادئه املكّرسة يف ميثاق األمم املتحدة وغريه من الصكوك القانونيـة الدوليـة، وتنتـهك حريـة                 
  .التجارة واملالحة وقواعد نظام التجارة الدولية

 بورتـون   -كذلك تؤكد من جديد إدانتها لتطبيق أحكـام قـانوين توريتـشيلي وهيلمـز                 
آثارهــا حــدود الواليــة القــضائية للدولــة، والــيت تــسببت يف إحلــاق أضــرار إضــافية  الــيت تتجــاوز 

فادحة باالقتصاد الكويب خالل العقدين السابقني يف إطـار عالقاتـه االقتـصادية مـع بلـدان ثالثـة                  
  .ومع فروع الشركات األمريكية
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قـرارا  العـشرين    ١٩٩١وما برحت مجهورية فنـزويال البوليفاريـة تؤيـد بقـوة منـذ عـام                 
اليت اختذهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بأغلبيـة كاسـحة بـشأن هـذه املـسألة، وأيـدت كـذلك               
اإلعالنات اليت أصدرهتا سائر احملافـل الـسياسية، رافـضةً هـذا النـوع مـن األعمـال ذات الطـابع                     

  .العدائي اليت حتول دون التعايش السلمي بني األمم وتنتقص من الشرعية الدولية
 احلكومة البوليفارية نداءها لرئيس الواليات املتحدة األمريكيـة، بـاراك أوبامـا،             وتكرر  

أن يعمل على إهناء حكومة بلده للحصار االقتصادي والتجاري واملايل الوحشي الذي يفرضـه              
ويف حالــة اســتجابته هلــذا النــداء املوجــه مــن اجملتمــع الــدويل، . بلــده علــى شــعب كوبــا الــشقيق

على التزام هذا البلد بالشرعية الدوليـة املتمثلـة يف االحتـرام املطلـق ملبـادئ                فسيكون ذلك دليال    
  .ميثاق األمم املتحدة ومقاصده

ــا           ــرويج هل ــى الت ــات املتحــدة عل ــت الوالي ــيت دأب ــذه، ال ــة ه ــد أدت سياســة املواجه فق
بيـق   عاما إىل اإلضرار برفاه مواطين هذا البلد الـشقيق، إذ أسـفر تط             ٤٠وتطبيقها منذ أكثر من     

ويف هـذا الـسياق،     . تلك التدابري غري القانونية عن النيل مـن حقـوق اإلنـسان املكفولـة لـسكانه               
ــام         ــال الت ــة باالمتث ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي ــال البوليفاري ــة فرتوي ــة مجهوري ــب حكوم تطال

 ٥١/١٧ و ٥٠/١٠ و ٤٩/٩ و ٤٨/١٦ و ٤٧/١٩لقــرارات اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
 ٥٩/١١ و    ٥٨/٧ و    ٥٧/١١ و    ٥٦/٩ و    ٥٥/٢٠ و    ٥٤/٢١ و    ٥٣/٤ و    ٥٢/١٠و  
  .٦٦/٦ و ٦٥/٦ و ٦٤/٦ و ٦٣/٧ و ٦٢/٣ و ٦١/١١ و ٦٠/١٢ و

وتكــرر مجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة إدانتــها لتــشديد احلــصار االقتــصادي والتجــاري    
 هتيئـة  واملايل الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا، وهو ما ال يـساعد علـى اإلطـالق علـى           

املناخ املوايت للحوار والتعاون الذي ينبغي أن يسود العالقات الدولية بني الدول املـستقلة ذات                
بـشأن  ) ٢٥-د (٢٦٢٥السيادة، وذلك متشياً مع روح ميثاق األمم املتحدة ومقاصده والقرار           

قرتــه إعــالن مبــادئ القــانون الــدويل املتــصلة بالعالقــات الوديــة والتعــاون بــني الــدول، الــذي أ   
  .١٩٧٠أكتوبر / تشرين األول٢٤اجلمعية العامة يف 

وتالحـظ احلكومـة البوليفاريـة بقلــق التـدابري الـيت تطبقهــا إدارة الـرئيس بـاراك أوبامــا،          
واليت ما زالت تعرقل عملية اقتناء األدوية ملصلحة الشعب الكـويب، ويتـضح ذلـك مـن رفـضها                   

 عنــصر ســيفوفلوران، وهــو عقــار خــاص   الــسماح هليئــات مــن بينــها خمتــربات أبــوت باشــتراء   
  .بالتخدير العام لألطفال عن طريق االستنشاق

وتشمل هذه القرارات االنفرادية ذات الطابع العقايب أيضا فرض الـسلطات األمريكيـة           
وعلـى هـذا املنـوال، فـإن        . حظرا على بيع املعدات التكنولوجيـة املـستخدمة يف النظـام الـصحي            

بسياساهتا العدائية الدائمة، تنتهك انتهاكا صـارخا حقـوق اإلنـسان           حكومة الواليات املتحدة،    
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املكفولة للشعب الكويب، وال سيما حقه يف الـصحة، عنـدما تعيـق بيـع املعـدات واألدويـة هلـذا                     
  .البلد الشقيق من بلدان أمريكا الالتينية

 ومــن ناحيــة أخــرى، جتــدر اإلشــارة إىل أن تــداعيات سياســة احلــصار اإلجراميــة الــيت     
ففـي  . ظلت الواليات املتحدة متارسها على مدى مخسة عقـود قـد طالـت أيـضا جمـال الرياضـة                  

، مل تسمح حكومة الواليات املتحدة لوفـدها بالـسفر إىل كوبـا للمـشاركة             ٢٠١١مارس  /آذار
  .يف دورة بادمينتون الدولية احلادية عشرة

رة عن جهـات منـها حركـة    وتؤيد مجهورية فرتويال البوليفارية البيانات املتكررة الصاد    
 األمريكـي لرؤسـاء الـدول واحلكومـات، ومـؤمتر           -بلدان عدم االحنياز، ومؤمتر القمة األيبريي       

القمة املشترك ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب واالحتاد األورويب، ومـؤمتر قمـة رؤسـاء          
ــة ومنطقــة البحــر الكــا    رييب، وهــي البيانــات الــدول واحلكومــات جلماعــة دول أمريكــا الالتيني

املنّددة بتطبيق التدابري االنفرادية اليت تتجاوز آثارها حدود الوالية القضائية للدولـة ألهنـا تـدابري                
  .منافية للحوار والتعاون اللذين جيسدان بصورة ملموسة مبدأ تعدد األطراف اجلامع الشفاف

مـــة رؤســـاء دول وباملثـــل، جتـــدر اإلشـــارة إىل البيـــان اخلـــاص الـــصادر عـــن مـــؤمتر ق    
وحكومات مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، الـذي انعقـد يف كاراكـاس،                   

  :، حيث صرحوا فيه مبا يلي٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ و ٢يف يومي 
يرفضون بأقوى العبـارات التـدابري االقتـصادية القـسرية واالنفراديـة الـيت           ... ”  - ١  

ــدوافع سياســية ضــد    ــاه شــعوهبا    ُتتخــذ ل ــدان ذات ســيادة، والــيت تلحــق الــضرر برف بل
ــسياسية          ــها ال ــر أنظمت ــا يف تقري ــا مبحــض إرادهت ــة حقه ــن ممارس ــا م وهتــدف إىل منعه

  .واالقتصادية واالجتماعية
يكررون رفضهم بأقوى العبارات تطبيق قوانني وتـدابري تتعـارض مـع القـانون             - ٢  

يف ذلــك آثــاره الــيت تتجــاوز احلــدود  بورتــون، مبــا -الــدويل، مــن قبيــل قــانون هيلمــز 
ــق          ــى وضــع حــد لتطبي ــة عل ــات املتحــدة األمريكي ــة الوالي ــون حكوم ــة، وحيث اإلقليمي

  .القانون هذا
يطـــالبون مـــن مث حكومـــة الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة بـــأن تقـــوم، امتثـــاال   - ٣  

ــتجابة لل        ــم املتحــدة واس ــة لألم ــة العام ــذهتا اجلمعي ــيت اخت ــة ال ــرارات املتتالي ــداءات للق ن
املتكــررة الــيت وجهتــها بلــدان أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، بوضــع حــد   
للحــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه علــى كوبــا، والــذي يتنــاىف مــع 
القــانون الــدويل ويلحــق أضــرارا فادحــة ال مــربر هلــا برفــاه الــشعب الكــويب وينــال مــن 

  .“ألمريكيةالسالم والتعايش بني البلدان ا
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وجدير بالذكر أيضا، يف هذا السياق، أن رؤساء دول وحكومات إكوادور، وأنتيغـوا               
وبربــودا، ودولــة بوليفيــا املتعــددة القوميــات، ودومينيكــا، وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين،   
وفرتويال، وكوبا، ونيكاراغوا، كانوا خالل مؤمتر القمة التاسع للتحـالف البوليفـاري لـشعوب              

أبريـل  / نيـسان ١٩ املعاهدة التجارية للشعوب، الذي عقد يف كاراكـاس، يف       -الالتينية  أمريكا  
تنـهي فـورا دون قيـد أو شـرط     ”، قد طالبوا مرة أخرى حكومة الواليات املتحدة بـأن     ٢٠١٠

احلصار االقتصادي الذي تفرضه على كوبا، وهو ما ينادي به اجملتمع الدويل قاطبة، وال سـيما                
  .“يكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييبشعوب وحكومات أمر

ومن ناحية أخرى، اعتمد وزراء خارجية بلـدان التحـالف البوليفـاري، مبناسـبة انعقـاد         
ــومي        ــا، يف ي ــدياس، كولومبي ــا دي إن ــة، يف كاراتاخين ــدان األمريكي ــسادس للبل ــة ال ــؤمتر القم م

ــا قــرر فيــه أعــضاء التحــالف،  ٢٠١٢أبريــل / نيــسان١٥و  ١٤ ــا رمسي  يف إطــار التــضامن ، بيان
  :الكامل مع هذا البلد الشقيق من بلدان أمريكا الالتينية، ما يلي

ــالوقف الفـــوري للحـــصار       ... ”  •   ــات املتحـــدة األمريكيـــة بـ ــة حكومـــة الواليـ مطالبـ
االقتصادي التجاري واملايل الالإنساين الذي تفرضـه علـى كوبـا، والـشروع يف عمليـة                

ــرام اإلرادة الـــ     ــاس احتـ ــى أسـ ــوار علـ ــر    احلـ ــه يف تقريـ ــويب وحقـ ــشعب الكـ سيادية للـ
  .“...مصريه

وفنـزويال على يقني بضرورة أال يدخر اجملتمع الدويل وسعا يف جهوده للمطالبـة بإهنـاء        
ممارسة التدابري القسرية االنفراديـة الـيت هتـدف إىل احليلولـة دون ممارسـة الـدول حقهـا                   

ــار نظ   ــر املــصري، يف أن ختت امهــا الــسياسي واالجتمــاعي  الــسيادي وفقــا للحــق يف تقري
وعليه، يرى بلـدنا أنـه جيـب، مهمـا          . يتواءم مع واقع وخصوصيات بلداهنا وشعوهبا      مبا

كانــــت الظــــروف، عــــدم حرمــــان الــــشعوب مــــن التمــــاس ســــبل كــــسب رزقهــــا 
  .تنميتها وحتقيق

وختاما، تؤكد مجهورية فنـزويال البوليفارية التزامهـا الثابـت بـاالحترام املطلـق لقواعـد                 
انون الدويل ومبادئه، وتكرر بناء على ذلك دعوهتا حكومة الواليات املتحدة األمريكيـة إىل              الق

االمتثال ألحكام العشرين قراراً اليت اختذهتا اجلمعية العامة وفك احلصار االقتصادي والتجـاري             
  .واملايل الوحشي واإلجرامي الذي تفرضه على كوبا دون وجه حق
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  فييت نام    
  ]كليزيةباإلن: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار١١[
ــى            ــا عل ــى كوب ــات املتحــدة عل ــيت فرضــتها الوالي ــر ال ــشكل سياســة احلــصار واحلظ ت
العقود املاضية انتهاكاً للقوانني الدولية بصفة عامة ولقانون حريـة التجـارة والنقـل بـصفة                 مدى

 مـع التطلعـات   خاصة، وتعدياً على املبادئ األساسية مليثـاق األمـم املتحـدة، كمـا أهنـا تتعـارض               
املشتركة لألمم يف مجيع أرجاء العامل إىل بناء عالقات دولية متينة قوامها املساواة، بغض النظـر                
عـــن النظـــام الـــسياسي لكـــل منـــها وعلـــى أســـاس احتـــرام حـــق كـــل بلـــد يف اختيـــار املـــسار  

  .اخلاص به اإلمنائي
 قــرارات، وقــد دأبــت اجلمعيــة العامــة علــى مــدى ســنوات متتاليــة عديــدة علــى اختــاذ     

بأغلبية ساحقة، تطالب فيها الواليات املتحدة بإهنـاء حـصارها االقتـصادي والتجـاري واملـايل،                
 الـذي   ٦٦/٦وسياسات وقوانني احلظر اليت اعتمدهتا ضد كوبا، وآخـر هـذه القـرارات القـرار                

  . صوتا١٨٦اختذ بأغلبية 
با جيب أن ُتحل مـن      وترى فييت نام أن اخلالفات بني الواليات املتحدة ومجهورية كو           

خالل احلوار والتفـاوض، مـن منطلـق روح االحتـرام املتبـادل، واحتـرام كـل منـهما السـتقالل                     
  .األخرى وسيادهتا وعدم التدخل يف شؤوهنا الداخلية

وتؤكــد فييــت نــام مــن جديــد تأييــدها القــوي لقــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة،     
ــا مبــ   ــة للتعجيــل بتنفيــذ القــرارات   وتعتقــد أن األمــم املتحــدة ســتتخذ قريب ادرات وتــدابري عملي

  .املتخذة بغية اإلهناء الفوري للحصار واحلظر املفروضني على كوبا
ومرة أخرى تؤكد فييت نام صداقتها للشعب الكويب وتعاوهنا وتضامنها معـه، وتعلـن              

عــن تــصميمها علــى بــذل قــصارى جهــدها مــع شــعوب العــامل األخــرى احملبــة للــسالم واحلريــة 
ــائج النامجــة عــن سياســة احلــصار واحلظــر       ــة ملــساعدة الــشعب الكــويب علــى جتــاوز النت والعدال

   .الالأخالقية وغري املشروعة
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  اليمن    
  ]بالعربية: األصل[

  ]٢٠١٢يوليه / متوز٢[
نود اإلحاطة بأن اجلمهورية اليمنيـة تربطهـا عالقـات دبلوماسـية متميـزة مـع مجهوريـة                    

.  عامـا علـى كافـة املـستويات االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              ٣٥كوبا الصديقة منـذ قرابـة       
وحرصــت اجلمهوريــة اليمنيــة علــى تعزيــز وتطــوير تلــك العالقــات املــشتركة مبــا خيــدم حتقيــق    

ولقد أبرمت اجلمهورية اليمنية العديد من اتفاقيات التعـاون الثنـائي          . مصلحة البلدين والشعبني  
 واالقتصادية والثقافية والطبيـة مـع مجهوريـة كوبـا الـصديقة،             على كافة املستويات الدبلوماسية   

ومت إعمال هذه االتفاقيات بإرسـال مـواطنني كـوبيني للـيمن، كمـا أرسـلت البعثـات التعليميـة                    
إىل كوبا ومت تفعيل التعاون يف جماالت عدة، وإن اليمن تؤيد ضرورة رفع احلـصار االقتـصادي                 

  .لواليات املتحدة األمريكية على مجهورية كوبا الصديقةوالتجاري واملايل املفروض من ِقبل ا
    

  زامبيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[
تعارض حكومة مجهورية زامبيا تطبيق تدابري قسرية انفرادية على أي دولة مـن الـدول           

ــدويل والقـــ         ــانون الـ ــة والقـ ــاق املنظمـ ــلّ مبيثـ ــو خيـ ــى حنـ ــدة علـ ــم املتحـ ــضاء يف األمـ انون األعـ
  .الدويل اإلنساين
ويف هذا الصدد، تؤيد زامبيا الدعوة إىل امتناع مجيـع الـدول عـن سـن وتطبيـق قـوانني              

وتــدابري مــن النــوع املــشار إليــه يف ديباجــة القــرار، الــيت تعيــق حريــة التجــارة واملالحــة، وحتــث  
ات الالزمة مـن    الدول اليت طبقت وما زالت تطبق مثل هذه القوانني والتدابري على اختاذ اخلطو            

  .أجل إلغائها أو إبطاهلا يف أقرب وقت ممكن وفقا لنظامها القانوين
وحتقيقـا هلـذه الغايـة، تـود     . وما برحـت زامبيـا تؤيـد رفـع احلظـر املفـروض علـى كوبـا           

زامبيــا أن تعلــن أهنــا ال تطبــق أي قــوانني تتعــارض مــع مقتــضيات القــرار، وهتيــب بالــدول الــيت  
  .أن تبادر إىل إلغائهاتطبق مثل هذه القوانني 
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  زمبابوي    
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٤[

تود زمبابوي أن تعرب مرة أخرى عن قلقها البالغ من احلصار االقتصادي والتجـاري                
  .واملايل غري القانوين الذي تفرضه حكومة الواليات املتحدة على كوبا حكومة وشعبا

ء أن احلظر الذي تفرضه الواليات املتحدة علـى كوبـا قـد     فتقرير األمني العام يبني جبال      
حــرم ذلــك البلــد مــن دخــول األســواق واالســتفادة مــن االئتمانــات اإلمنائيــة واحلــصول علــى     
التكنولوجيا، كما زاد من القيود املفروضة على حرية املالحة والتجـارة والتحـويالت املوجهـة               

وي لقــوانني احلظــر األمريكيــة عــن حرمــان  وأســفر اإلنفــاذ الــصارم والقــ . إىل الــشعب الكــويب
كوبا، حكومةً وشعبا، من حقهـا يف املـشاركة يف التجـارة الدوليـة، ضـاربا طموحاهتـا اإلمنائيـة               

  .يف الصميم
إهنـا شـهادة    .  دولة عضوا لصاحل رفع احلظـر      ١٨٠ويف كل سنة، يصوت ما ينيف عن          

ملتحـدة هـذا التـدبري القاسـي واملـدمر          دامغة على أن جل اجملتمع الدويل يعارض اختاذ الواليات ا         
  .حبق دولة عضو أصغر حجما وأقل بأسا

لذلك، تضم زمبابوي مرة أخرى يف هـذه الـسنة صـوهتا إىل أصـوات البلـدان األخـرى            
فقد شددت غالبيـة    . لدعوة الواليات املتحدة األمريكية إىل رفع احلظر الذي تفرضه على كوبا          

 العـشرين املاضـية علـى أن هـذا احلـصار ينتـهك القـانون                الدول األعضاء على امتـداد الـسنوات      
ونظــرا إىل أن آثــار هــذا احلظــر . الــدويل ويتعــارض مــع مقاصــد ميثــاق األمــم املتحــدة ومبادئــه 

  .تتجاوز احلدود اإلقليمية، فإنه ينتهك أيضا احلقوق السيادية للعديد من الدول األخرى
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   ووكاالهتامم املتحدة منظومة األأجهزةالردود الواردة من   - ثالثا  
  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    

  
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران١[
  

 يف اآلونة األخريةلكوبا األداء االقتصادي 

إصـالحات رئيـسية    مبناقـشة وبـدء تنفيـذ        ٢٠١١ يف عـام     لكوبـا  يداء االقتـصاد  األمتيز    
قاعـدة صـايف    وتوسـيع   تـه   لبلـد مـن أجـل تعزيـز إنتاجي        لث النمـوذج االقتـصادي      هتدف إىل حتدي  

. علـى املـدى الطويـل     مرتفعـة   منـو   معـدالت   جـنيب لتحقيـق     النقـد األ  على  صادراته وإزالة القيود    
ــرز   ــل أب ــصادية     وتتمث ــسائل االقت ــشأن امل ــدة ب ــة اجلدي ــادئ التوجيهي ــا الكــونغرس   املب ــيت أقره ال

 يف املائـة، أي حـذف       ٢٠ا مـن كتلـة األجـور احلكوميـة بنـسبة            جييتـدر التخفيض  ) أ(: يلي فيما
مــن و، ٢٠١١وظيفــة يف عــام  ١٤٠ ٠٠٠(  وظيفــة تقريبــا مــن وظــائف القطــاع العــام مليــون

ــزم  ــول عــام  املعت ــشاء و )ب( ؛) وظيفــة أخــرى ١٧٠ ٠٠٠ إىل ختفــيض ٢٠١٢التوصــل حبل إن
إىل املقدمــة اإلعانــات ترشــيد و )ج( ؛لقطــاع اخلــاصأخــرى تابعــة لمؤســسات غــري حكوميــة و

ــة    ــسكان واملؤســسات العام ــن ال ــأجري الو )د( و ؛كــل م ــة    الت ــل األجــل لألراضــي الزراعي طوي
 .السوقاليت ينظمها قوى  إمكانية زيادة تنشيط الصالحاتاإلوتتيح هذه . اخلمول

ــسانويف    ــل /ني ــة اإلصــالح،    و، ٢٠١٢أبري ــد إطــالق عملي ــا   بع ــاك يف كوب أصــبح هن
 تنشط خباصـة يف قطاعـات     لدولةغري تابعة ل  مؤسسات   ضمن مالك    عامال مسجال  ٣٨٥ ٧٧٥

ملؤســسات ااحلكومــة منحــت و. )٢(املــساكناملــواد الغذائيــة، وخــدمات نقــل الركــاب وتــأجري  
ــذايت اإلداري يف   العامــة ــدا مــن االســتقالل ال االســتثمار واإلدارة املتعلقــة بقــرارات اختــاذ المزي

 .دون الوطنية كيانات واحلكوماتصالحيات إضافية إىل ال اليومية، ونقلت

أي بنـسبة   ،   يف املائـة   ٢,٧ منا النـاتج احمللـي اإلمجـايل يف كوبـا بنـسبة              ،٢٠١١يف عام   و  
ــة٢,١ (٢٠١٠يف عــام ازدهــاره معــدل مــن أعلــى  ــدل إىل نمــو ويعــزى هــذا ال ). يف املائ  املعت

 وال سـيما    تهالك،االسـ ية اخلارجيـة، إضـافة إىل زيـادة         القتـصاد الذي طرأ على احلالـة ا     التحسن  
الـدفع  االلتزامـات املـستحقة   عظم من الوفاء مبحلكومة ا التحسن  هذامكنو. االستهالك اخلاص 

__________ 
عمال بقرار حكومة كوبا ختفيض عدد العاملني يف القطاع العام وتعزيز توسُّع املؤسسات غري التابعة للقطاع                  )٢(  

دة ، مت إقـرار أنـشطة جديـ   ٢٠١١العام، مبـا يف ذلـك التعاونيـات ومؤسـسات العـاملني حلـساهبم، بنهايـة عـام             
يــضطلع هبــا عــاملون حلــساهبم اخلــاص، وذلــك إضــافة إىل األنــشطة األخــرى الــيت جــرى إقرارهــا يف البدايــة    

 . نشاطا١٧٨وعددها 
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للمـوردين  مـستحقة   مدفوعات  من حمو ما تراكم عليها من        و ،٢٠١١عام   يف   للدائنني الدوليني 
 .األجانب

 ٢٠١٠ايل يف عـام   من النـاتج احمللـي اإلمجـ     يف املائة  ٣,٥العجز املايل مما يعادل     وارتفع    
. )يف املائـة   ٠,٢بزيـادة عـن النـسبة املـستهدفة رمسيـا قـدرها              (٢٠١١ يف عام     يف املائة  ٣,٨إىل  

 مؤسـسات   ومشل اإلنفاق احلكومي على سبيل األولوية ضخ موارد اسـتثمارية جديـدة يف عـدة              
هــو مــا ، و٢٠١٠عــام ممــا كــان عليــه يف  ٢٠١١وكــان معــدل التــضخم أعلــى يف عــام . عامــة
الـدعم احلكـومي لـبعض الـسلع االسـتهالكية، وإىل ارتفـاع أسـعار املـواد                 ما إىل   إىل حد   ى  يعز

 .ارتفاع األسعار الدوليةعما كان متوقعا، وإىل مدادات احمللية الغذائية الناجم عن اخنفاض اإل

علـــى كوبـــا يتـــسبب يف زيـــادة الواليـــات املتحـــدة الـــذي تفرضـــه صار وال يـــزال احلـــ  
إعطـاء  إىل  صـناع القـرار     هـا ميـزان مـدفوعاهتا، األمـر الـذي يـضطر معـه               الصعوبات اليت يواجه  

ــة  ــد األجــنيب  إىل دّر األولوي ــه النق ــن خــالل صــادرات   وتوزيع ــة القيمــ م ــدائل  و ة،عالي إجيــاد ب
لتقلبــات أســعار املــواد الغذائيــة ، تتمثــل يف مــا ومثــة مــسألة رئيــسية يف هــذا الــصدد . لــوارداتل

، ويف الزيـادات املـستمرة يف تلـك األسـعار، ويف أن كوبـا             دوليـة يف األسواق ال  من أثر    يةوالنفط
 .لتلبية احتياجاهتاتعتمد بشكل حيوي على تلك املواد 

  
 التطورات األخرية: آثار احلصار األمريكي

احلــصار فــرض بــدء علــى عامــا  مخــسون يكــون قــد مــر   ،٢٠١٢فربايــر /يف شــباط  
حكومـة الواليـات املتحـدة    صـدرت عـن   ممـا قيـل يف تـصرحيات       رغم  بالو ،األمريكي على كوبا  

القيود املفروضة علـى التحـويالت      مؤداها أن من املعتزم التخفيف من حدة         ٢٠١١خالل عام   
رحالت مــن مطــارات علــى الــإىل كوبــا، و كيني الكــوبينييألمــراتــصاريح ســفر علــى املاليــة، و

ى هـذه القيـود أي      مـن الناحيـة العمليـة علـ        حيـدث    ، حيـث إنـه مل     )٣(إىل كوبـا  الواليات املتحدة   
بـق خـارج حـدود الواليـة        أن الواليـات املتحـدة ال تـزال تط        واحلقيقـة،   . )٤(تغيري يستحق الذكر  
ــة   ــة للدول ــذه احلــ تتجــاوز ا صــكوكاإلقليمي ــانوين دود ه ــشيللي كق ــز) ١٩٩٢(توريت  -وهيلم

عالقـات جتاريـة مـع شـركات تابعـة لـشركات       من إقامـة  كوبا اللذين مينعان  ) ١٩٩٦(رتون  وب
ــة، و أمري ــة يف بلــدان ثالث شــركات أخــرى غــري  شــراكات اســتثمارية مــع  مينعاهنــا مــن إقامــة  كي

ــا   ــد االســتثمار يف كوب ــة تري ــة  عاقــب تني، ونلقــانين ابموجــب هــذ  ف.أمريكي احلكومــة األمريكي
__________ 

  )٣(  Mark P. Sullivan, “Cuba: issues for the 112th Congress”, Congressional Research Service Report for 

Congress ،٣٣، الصفحة ٢٠١٢يوليه / متوز٢٠. 

ماذا جيب أن تعرفه عن اجلزاءات اليت تفرضـها الواليـات           : وزارة اخلزانة، مكتب مراقبة األصول األجنبية، كوبا        )٤(  
 .٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٤املتحدة على كوبا، 
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ة فرنـسية للنقـل والـشحن    شركينطبق هذا احلال على   و. الشركات اليت تقيم عالقات مع كوبا     
 ٢٠١١ أغـسطس / آب ١٨ دوالر يف    ٣٧٤ ٤٠٠ غّرمت CMA-CGMالبحريني تابعة لشركة    

ــ ــأجري    ألهن ــا خــدمات ت ــدمت لكوب ــاتا ق ــل، . حاوي ــة  فوباملث ــي هناي ــانون األولف ــسمرب /ك دي
لقيامـــه بتـــسهيل  دوالر ١٧٥ ٠٠٠  فـــرع نيويـــورك بنـــك كـــومريتس األملـــاين ، غـــرم٢٠١١

 .كنديةأخرى عامالت مصرفية بني شركة كوبية وم

 صار إىل اجلمعية العامة أن التكلفة التراكمية للحـ    احكومة كوب ويرد يف أحدث تقارير       
وال يـزال   . دوالر يـون  مل ١٠٤ ٠٠٠  أكثـر مـن    ٢٠١٠ديـسمرب   /كـانون األول  هنايـة   بلغت يف   

وتـضطر كوبـا إىل   . علـى رفـاه املـواطنني الكـوبيني     يوما بعـد يـوم      احلصار األمريكي يؤثر بشدة     
ــصحية    ــة وال ــدات الطبي ــة واملع ــدة،   اســترياد األدوي ــن دول بعي ــصلة م ــو  واملنتجــات ذات ال وه

احلـصار أيـضا   ترتفع جـراء  و. بيع بالتجزئةالأسعار وما يتم ب ،تكاليف الشحنيرفع كثريا يف     ما
نتــاج إصــعوبة  وتكلفــةوهــو مــا يزيــد يف  تكــاليف مــدخالت زراعيــة مثــل األمســدة والبــذور،   

لواليــات املتحــدة املــواد   مــن اأن تــستورد الــشركات الكوبيــة  علــى  ظــروحي. حمليــااألغذيــة 
شـق  ، و الوحـدات الـسكنية   واألدوات واملعدات الالزمة لبناء وتشغيل املستـشفيات واملـدارس و         

.  إىل تكنولوجيـا حتـسني اإلنتاجيـة        كوبـا   وصـول  مث إن احلصار يضيق كـثريا مـن فـرص          .الطرق
حتفـاظ  احلـصار، إىل اال   الناشـئة عـن      عـدم التـيقن       كوبا بسبب حالة   ضطرتوعالوة على ذلك،    
وقد كـان جلميـع مـا تقـدم ذكـره أثـر كـبري                .كبرية من قطع الغيار    وأعدادمبخزونات ضخمة،   
 .على مجيع الكوبيني

كوبـا   ١٩٨٢تـدرج منـذ عـام    الواليات املتحـدة   أن وزارة خارجية   إىل ذلك ويضاف    
ديـة  جلـزاءات انفرا  الفئـة   املـصنفة ضـمن هـذه       البلدان  وختضع  . يف قائمة الدول الراعية لإلرهاب    

مساعدات اقتـصادية،   عليها مبوجبها أي     ظرحتحكومة الواليات املتحدة    شديدة تفرضها عليها    
ملعلومـات الـواردة   ويتبني مـن ا .  املاليةجمموعة متنوعة من القيود املالية وغري     عليها فيها   فرض  تو

 ٢٤٥لـغ  أن الواليات املتحدة صادرت أمواال لكوبـا تب الواليات املتحدة خزانة  يف تقرير أعدته    
ويـشمل هـذا املبلـغ     ،  زاءاتبلدان خاضـعة جلـ    يصادر من   هذا هو أعلى مبلغ     و. )٥(مليون دوالر 

ــون دوالر ٤,٢ ــن   مليـ ــودرت مـ ــا    صـ ــسل واملالريـ ــدز والـ ــة اإليـ ــاملي ملكافحـ ــصندوق العـ  ،الـ
فــريوس نقــص املناعــة يف جمــال مكافحــة كوبــا للتعــاون مــع لتنفيــذ مــشاريع ة صــصخم وكانــت
 .اإليدز والسل/البشرية

__________ 
ة الواليـات املتحـدة، مكتـب مراقبــ   . ‘‘٢٠١١الـسنة التقومييـة   : التقريـر املتعلـق باألصـول اململوكـة لإلرهـابيني     ’’  )٥(  

 .األصول األجنبية، وزارة اخلزانة
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ــا أهنــ    ــة يف عطيا ســتوذكــرت حكومــة كوب ــسنة إىل هــذ األولوي حتــديث النمــوذج ه ال
 احلـصار غـري أن    . احلماية االجتماعية جمال  جنازاته الكبرية يف    إاالقتصادي للبلد مع احلفاظ على      

على سبيل املثال مـن القـدرة علـى تلبيـة           فهو رمبا حيد    عوق تنفيذ عملية اإلصالح اجلارية،      رمبا ي 
العـاملني  طلـب   ، وكـذلك    اتعلـى االئتمانـ    سسات والتعاونيات يف القطـاع الزراعـي      طلب املؤ 

اســتمرار ف. يف حاجــة إىل رأس مــال عامــل وآالت ومعــدات مــن الــذين هــم  حلــساهبم اخلــاص 
  الناشــئة عــن التــضييقات علــى ســعر صــرف العملــة القيــود املفروضــة علــى اســترياد املــدخالت 

، تـنجم عنـه صـعوبات    فرضـها الواليـات املتحـدة   ى تما إىل ذلـك مـن ممنوعـات أخـر       األجنبية و 
فــرص العمــل يف تــوفري اإلنتاجيــة وويف حتقيــق  ،التوســع يف اإلنتــاج الزراعــييف حتقيــق شــديدة 

 .القطاعني العام وغري العام

الــيت ســتنتهي يف خــالل املرحلــة األوىل مــن اإلصــالح  أنــه خلطــط، ويتــضح مــن هــذه ا  
أخـرى يف  القطـاع العـام إىل   يف وظـائف  عامـل مـن   نصف مليـون  سينتقل  ،  ٢٠١١مارس  /آذار

مبـالغ  اإلنتاجيـة  عاليـة  هذا العدد من فـرص العمـل يف قطاعـات           ويتطلب إجياد   . القطاع اخلاص 
كـل مـن البلـدان الناميــة    املـستمدة مـن   التجربـة  مث إن . س املـال والنقـد األجـنيب   ؤومـن ر كـبرية  

املراحـل األوىل مـن إحـداث       صول خـالل     احلـ  النمو تبني أن من األمهية مبكـان      والبلدان املتقدمة   
ــهيكلتغــيريات وحتــويالت   ــة باالســتعانة    . ةة اقتــصادية عميقــ ي ــل التنمي فــشدة ضــيق فــرص متوي

ــة   ــة الدولي ــضا عــن ا  واملــصارف املتعــددة األطــراف، باملؤســسات املالي حلــصار،  الناشــئة هــي أي
ــة التحـــول االقتـــصادي وحت  قـــد ــاليف  تعـــوق عمليـ ــا تكـ ــا عمومـ ــة ّمـــل ســـكان كوبـ اجتماعيـ

  .أخرى واقتصادية
    

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٢٨[
  

آثــــار احلــــصار علــــى األمــــن الغــــذائي والزراعــــة ومــــصائد األمســــاك   : ةالعامــــالــــة احل    
  الغذائية  والصناعات

لة بــالتقرير الــسابق ة املــشموميكــن تلخــيص التغــيريات الرئيــسية الــيت طــرأت منــذ الفتــر  
  :يلي فيما

ــة يف عــام     )أ(   ــاج احلبــوب الغذائي  طــن، أي ٨١٥ ٠٠٠ حبــوايل ٢٠١١يقــدر إنت
زيـادة يف  أساسـا إىل  هـو مـا يعـزى       و ،٢٠١٠إنتـاج عـام      يف املائـة عـن       ٥يزيد تقريبا بنـسبة      ما
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ــام   ــد و. ٢٠١١حمــصول األرز يف ع ــة   يزي ــوب الغذائي ــاج اإلمجــايل للحب عــن متوســطه يف  اإلنت
  . يف املائة٣ مبا يناهز ألعوام اخلمسة السابقةا

مــن حمــصول عــام  أكثــر  طــن، أي ٤٦٠ ٠٠٠يقــدر إنتــاج األرز رمسيــا بأنــه    )ب(  
الظـروف املواتيــة للنمــو، وإن  أساســا إىل زيــادة املتواضـعة   الىعـز تو.  يف املائــة١بنـسبة   ٢٠١٠

.  طــن٥٦٤ ٠٠٠ي  أ٢٠٠٩كــان اإلنتــاج علــى هــذا املــستوى أقــل كــثريا ممــا بلغــه يف عــام    
ويعزى بطء تقدم التعايف إىل قلة فـرص الوصـول إىل املعـدات الزراعيـة واملـدخالت األساسـية،                 
رغم اجلهود اليت تبـذهلا احلكومـة لتعزيـز االسـتثمار يف هـذا القطـاع واحلـد مـن االعتمـاد علـى                        

 يف ٩بزيـادة نـسبتها   أي  طن،   ٣٥٥ ٠٠٠بنحو   ٢٠١١يف عام   إنتاج الذرة   ويقدر  . الواردات
وظــل حجــم الــواردات مــن احلبــوب الغذائيــة مــستقرا يف الــسنوات . املائــة عــن املوســم الــسابق

ــرة       ــع أن يغطــي يف الفت ــن، ويتوق ــوين ط ــاع  ٢٠١٢-٢٠١١األخــرية يف حــدود ملي ــة أرب  ثالث
  .احتياجات االستهالك احمللي للبلد

ناعات الغذائيـة،   أما آثار احلصار الرئيسية على الزراعة ومصائد األمساك واملاشية والـص            
  :فينبغي مواصلة النظر إليها من زاويتني خمتلفني مها

الــنب املـشاكل النامجـة عـن اسـتحالة االسـتفادة الكاملـة مـن إمكانـات تـصدير            )أ(  
والعسل والتبغ وجراد البحر احلي ومنتجات تربية املائيـات إىل أقـرب األسـواق، أي الواليـات                 

أسـواق أبعـد،    هـا يف    الضطرار إىل بيع  بسبب ا ر كبرية،   وقد أدى ذلك إىل تكبد خسائ     . املتحدة
وقـد كـان لـدفع تكـاليف     .  ذلـك مـن زيـادة يف تكـاليف التـسويق والتوزيـع            لـى مع ما يترتب ع   

وعـالوة  . إضافية آثار سـلبية يف قـدرة البلـد علـى شـراء املنتجـات األساسـية، وخاصـة األغذيـة                    
 وإىل التعـاون  ،يـان إىل نقـل اخلـربات   على ذلك، فإن التبادل التجاري يـؤدي يف كـثري مـن األح            

  ولكن الكوبيني ال يستفيدون من هذه اإلمكانية؛. العلمي
الزيــادة يف تكــاليف مــستلزمات الزراعــة ومــصائد األمســاك واإلنتــاج احليــواين     )ب(  

الوقود وقطع الغيار الالزمـة للمعـدات الزراعيـة وعلـف احليوانـات ومنتجـات الـصحة النباتيـة                   (
 مبيـدات أعـشاب ومبيـدات        مـن  مسدة، إضافة إىل املنتجات التكنولوجية املتقدمـة      واحليوانية واأل 

حشرية قليلة السمية وغريها من مبيدات اآلفات الـشديدة الفعاليـة أو األدويـة البيطريـة ولـوازم                  
ــات     )تــشخيص األمــراض  ــيت ال تنتجهــا يف كــثري مــن احلــاالت ســوى شــركات مــن الوالي ، ال

ع مباشرة تكاليف اإلنتاج، وهو ما يقلص هـامش الـربح وحيـد مـن            فهذه الزيادات ترف  . املتحدة
بنـسبة  كانـت سـتنخفض     شراء املعدات   ا، فإن تكاليف    وعموم. القدرة على تلبية الطلب احمللي    

  .و أهنا وردت من الواليات املتحدة، ل يف املائة على األقل٢٠
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قتـصادي يف خمتلـف     وقد سامهت األزمة الغذائيـة واملاليـة الدوليـة يف تـدهور الوضـع اال                
   .احلصاركانت أشد جراء أحناء العامل، إال أن آثارها السلبية يف كوبا 

وكان للحصار آثر سليب للغاية على امليزان التجاري لكوبا وعلـى إيراداهتـا مـن القطـع             
فاحلـصار يـؤثر علـى    . األجنيب، وكذلك علـى إمـدادات البلـد مـن املنتجـات الغذائيـة والزراعيـة              

ــة     اســترياد امل ــة الالزمــة لالســتهالك البــشري، وال ســيما املنتجــات الالزمــة لتلبي نتجــات الغذائي
احتياجات الربامج االجتماعية، ألن القيود تقلل مـن كميتـها ونوعيتـها، وهـو مـا يـؤثر بـشكل                    

  .مباشر على األمن الغذائي للفئات السكانية الضعيفة
ول كوبـا علـى متويـل       وهناك مشكلة أخرى نامجة عن احلـصار تتمثـل يف صـعوبة حـص               

خارجي متعدد األطراف لصاحل الربامج اإلمنائية يف جمال التنميـة الزراعيـة والريفيـة بوجـه عـام،                  
  .وعدم توافر ما يتصل بذلك من موارد لتصليح املعدات واهلياكل األساسية الزراعية وحتديثها

  
  على سلع أساسية زراعية خمتارةاحلصار  آثار    
  احلبوب الغذائية    

حبـوايل   طـن، أي أقـل   ٨١٥ ٠٠٠ حبـوايل  ٢٠١١در إنتاج احلبوب الغذائية يف عـام        يق  
. متوسـط األعـوام اخلمـسة الـسابقة        مـن     يف املائـة   ٣بنـسبة   و ٢٠١٠إنتـاج عـام      يف املائة مـن      ٥

 طــن، وهــو مــا معنــاه أنــه مل يغــط ســوى جزئيــا ٤٦٠ ٠٠٠ويقــدر رمسيــا أن إنتــاج األرز بلــغ 
غري أنـه اعتمـادا علـى    . ٢٠١٠ معدالت هطول األمطار يف عام  اخلسائر املتكبدة بسبب تراجع   

توقعــات بــأن تكــون األحــوال املناخيــة عاديــة، وعلــى اســتمرار اســتعادة املــساحات، يتوقــع أن  
ــاج األرز  ــام يـــسجل إنتـ ــدرها   ٢٠١٢يف عـ ــادة قـ ــة بزيـ ــودة قويـ ــة، ليـــصل إىل ١١عـ  يف املائـ

اقه املواتية، فإن البلد شديد االعتمـاد       ورغم املكاسب األخرية يف اإلنتاج وآف     .  طن ٥١٠ ٠٠٠
 طـن  ٥٠٠ ٠٠٠على الواردات، حيـث تـشري التوقعـات احلاليـة إىل أن احتياجاتـه تقـدر بنحـو          

 طـن مــن  ٨٠٠ ٠٠٠واردات الـ مـن املتوقــع أن تبلـغ   ؛ و)٢٠١٢عـام   ستـستورد يف (مـن األرز  
ــوب اخلــشنة   ــسويقية   (احلب  / حزيــران-يوليــه /متــوز (٢٠١٢-٢٠١١ستــستورد يف الــسنة الت

وعمومــا، تــساهم واردات احلبــوب الغذائيــة   . طــن مــن القمــح ٨٠٠ ٠٠٠؛ وحــوايل ))يونيــه
  . يف املائة من االستهالك احمللي٧٠بأكثر من 
، إنتـاج األغذيـة احملليـة   تحرير وتعزيـز  وبشكل عام، ورغم اجلهود اليت تبذهلا احلكومة ل        

 خباصة إىل قلة الكميات املتـوافرة مـن         تظل درجة االعتماد على الواردات عالية، وهو ما يعزى        
وتفــسر هــذه العوامــل أيـضا التقــدم البطــيء يف معــدل منــو إنتــاج األرز يف  . املـدخالت الزراعيــة 

املوسم املاضي، رغم أن اجلهود اليت بذلتها احلكومة للحـد مـن الـواردات، وخباصـة األرز، قـد                   
ونـتج  . اعيـة، وهياكـل الـري والـسقي       مشلت يف اآلونة األخرية تعزيز االسـتثمار يف اآلالت الزر         
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 زيـادة يف املـشتريات مـن املنتجـات         ٢٠٠١عن ختفيف الواليـات املتحـدة للجـزاءات منـذ عـام             
الغذائية والزراعية املوردة من هذا البلد الذي أصبح منذ ذلك احلني هو املـزود الرئيـسي لكوبـا                  

تعزيز اإلنتاج احمللـي، ال تـزال كوبـا         نه بالرغم من اجلهود الكبرية املبذولة ل       وباملثل، فإ  .باحلبوب
تعتمد بدرجة كبرية على اإلمدادات اخلارجية لتلبية معظم احتياجاهتـا االسـتهالكية مـن األرز،               

غـري أن احلـصار   .  طـن ٥٠٠ ٠٠٠حيث بلغت وارداهتا السنوية منه يف األعوام القليلـة املاضـية            
 املتحـدة الـيت كانـت يف وقـت مـن            حد كثريا من شحنات األرز املوردة إىل كوبا من الواليات         

، تراجعـت   ٢٠٠٤ طـن يف عـام       ١٧٧ ٠٠٠فبعد أن بلغت    . األوقات أكرب مزود لكوبا باألرز    
يونيه من تلـك    /، ومل ترد أي شحنات إىل كوبا منذ حزيران        ٢٠٠٨ طن يف عام     ١٢ ٠٠٠إىل  
 األرز،  وخالفا لذلك، فإن الذي سهل تزويد كوبا بالقـسط الكـبري مـن احتياجاهتـا مـن                . السنة

 إىل جانـب كـل مـن الربازيـل     ، نـام - يتيأن كوبا أبرمت اتفاقات معاملة جتارية تفضيلية مع ف   
ويظـل مـع ذلـك مـن احملتمـل          . واألرجنتني اللتني حلتا يف اآلونة األخرية حمل الواليـات املتحـدة          

ــا،        ــة مــن كوب ــا ألهنــا قريب ــات املتحــدة إىل كوب ــات كــبرية مــن األرز مــن الوالي ــورد كمي أن ت
اجلـزاءات  ختفيـف  وسهولة نقل األرز إليها شجع صناعة األرز يف الواليات املتحدة علـى تأييـد          

فهناك يف صدارة مشاريع القوانني، مشروع قانون يقترح أن يلغـى هنائيـا             . املفروضة على كوبا  
 الزراعيـة   تسديد قيمـة الـصادرات    املنصوص عليه يف التشريعات السارية حاليا القاضي ب       شرط  ال

  .  من خالل مصرف طرف ثالث،مقدما
  

  البذور الزيتية    
ال تنتج كوبا كميات كبرية من البذور الزيتية، ونتيجة لذلك، يكاد البلد يعتمـد كليـا                  

والـسلع األساسـية الغالبـة يف    . على الواردات لتلبية احتياجاته من الزيوت النباتية ومـن الطحـني    
ومـؤّخرا، بـدأت الربازيـل يف تقـدمي         . وياالواردات هي فول الصويا وزيت الصويا وطحني الـص        

وعنـدما دخـل احلـصار      . املساعدة إىل كوبا لزراعة أصـناف وفـرية الغلـة تناسـب منـاخ اجلزيـرة               
الذي فرضته الواليات املتحدة حيز النفـاذ، أصـبحت األرجنـتني والربازيـل املـوردين الرئيـسيني                 

عـض األحيـان، بـشحن كميـات        وتقوم كل من كندا واملكسيك، يف ب      . لفول الصويا ومشتقاته  
وأمــا مــا عــدا مــا يــستخلص مــن فــول الــصويا مــن الزيــوت والطحــني، فهــو . صــغرية إىل كوبــا

عــام  واســتؤنفت منــذ .يــستورد مــن األرجنــتني واملكــسيك واالحتــاد األورويب وكنــدا والــصني 
ــها     ٢٠٠٢ ــشتقة من ــصويا واملنتجــات امل ــول ال ــستقدمة ، واردات ف ــات املتحــدة،   امل ــن الوالي م

الواليـات  الـذي اختذتـه   جـراء  اإلغـري أن  . لـت حمـل معظـم املـشتريات مـن املنـاطق األخـرى       وح
، يراد به إبقاء وارداهتا أقل من املستوى الذي كانت ستظل عليه لـواله             ٢٠٠٥املتحدة يف عام    
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زيـت  منتجـات    ال سـيما     ،مـن بلـدان أخـرى     وهو ما سيمكن من اسـتئناف املـشتريات املـوردة           
  .الربازيلمن املوردة الصويا 

  
  السكر اخلام    

ــة والزراعــة،          ــم املتحــدة لألغذي ــيت أصــدرهتا منظمــة األم ــديرات ال ــا ألحــدث التق وفق
، وهــو مــا يقــل بنــسبة ٢٠١١-٢٠١٠ة  مليــون طــن مــن الــسكر يف الفتــر ١,٢أنتجــت كوبــا 

وبـالرغم مـن االنتعـاش الطفيـف يف         . ٢٠٠٩-٢٠٠٥يف املائة عن املستوى املتوسـط للفتـرة          ٣
، ظل اإلنتاج يتخـذ اجتاهـا اخنفاضـيا،         ٢٠٠٧ مليون طن يف عام      ١,٥ الذي وصل إىل     اإلنتاج،

ويرجع ذلك أساسا إىل قلة االستثمار يف قدرات إنتاج السكر يف املزارع واملطـاحن علـى حـد                  
 طــن، بزيــادة ٧٣٤ ٠٠٠ حبــوايل ٢٠١١-٢٠١٠ويقــدر اســتهالك الــسكر يف الفتــرة  . ســواء

وبـسبب  .  السابقة، وهي زيادة تتـسق مـع زيـادة عـدد الـسكان              يف املائة عن السنة    ٣,٣نسبتها  
 يف املائــة عــن مــستوياهتا يف ٧٦اخنفــاض اإلنتــاج، اخنفــضت الــصادرات بــصورة حــادة، بنــسبة  

ونتيجــة للحــصار، يتعــذر علــى كوبــا الوصــول إىل أســواق الواليــات   .٢٠٠١-٢٠٠٠الفتــرة 
  .اماملتحدة مبوجب حصة معدل الرسوم املفروضة على السكر اخل

  
  الدواجن والبيض    

 إىل حــوايل ٢٠١٠ و ٢٠٠٩بعـد أن ارتفعـت واردات كوبــا مـن الــدواجن يف عـامي       
 يف املائــة توردهــا ٧٠، منــها ٢٠١١ طــن يف عــام ١٣٣ ٠٠٠تراجعــت إىل   طــن،١٨٠ ٠٠٠

غـري أن هـذه الـواردات تـضاعفت يف الربـع            .  يف املائة توردها الربازيـل     ٣٠ الواليات املتحدة و  
 بثالثة أمثاهلـا مقارنـة مبـا كانـت عليـه يف نفـس الفتـرة مـن العـام املاضـي             ٢٠١٢ عام   األول من 

ورغـم الـتغري الـذي      .  طـن  ٤٥ ٠٠٠ أشـهر    ةوبلغ ما شحن منها من الواليات املتحـدة يف ثالثـ          
طرأ يف اآلونـة األخـرية علـى سياسـة احلكومـة لـصاحل النـهوض بالزراعـة الوطنيـة، فـإن ارتفـاع                        

ق فرص الوصول إىل املـوارد املاليـة والتكنولوجيـات، إضـافة إىل اهلياكـل               اإلنتاجية يصطدم بضي  
ــا بدرجــة كــبرية علــى وار  . األساســية احملــدودة ــذا، تعتمــد كوب ــة الطلــب  ل ــدواجن لتلبي دات ال

  .املتزايد احمللي
  

  منتجات األلبان    
 ٢٠١١، ويقدر أنه وصـل يف عـام   ٢٠٠٥ارتفع إنتاج احلليب كثريا يف كوبا منذ عام     

غري أنـه يقـال   .  يف املائة عما كان يف العام السابق٣ طن، أي بزيادة بأكثر من       ٦٥٠ ٠٠٠  إىل
 - فـة أن املكاسب يف اإلنتاجية آخذة يف التراجـع ويواصـل البلـد اعتمـاده علـى الـواردات املكلِّ                 

املـورد مـن أوقيانوسـيا      )  طـن سـنويا    ٤٠ ٠٠٠ و ٣٥ ٠٠٠مـا بـني     (وخباصة مسحوق احلليـب     
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ومن األسباب الرئيسية حملدودية زيـادة النـاتج يف العـام           ). وخباصة أوروغواي (ينية  وأمريكا الالت 
. املاضي ورداءة نوعية اإلنتاج اخلـام، هنـاك األحـوال املناخيـة املناوئـة ومعهـا املـشاكل اهليكليـة            

ويشكل القطاع الوطين لأللبان أحد القطاعات ذات األولويـة يف الـسياسة الـيت تنتـهجها كوبـا                  
. فـة مـن املـواد الغذائيـة       ال الغذائي الراميـة إىل التقليـل مـن االعتمـاد علـى الـواردات املكلِّ               يف اجمل 

إن حكومة كوبا تضطر أمام ارتفاع أسعار هذه املنتجات يف السوق العاملية إىل زيـادة سـعر                  مث
  .اإلنتاج حلفز اإلنتاج الوطين

  
  املنتجات السمكية    

قريبا من منتجات عالية القيمـة، ومنـها علـى    تتكون مجيع صادرات كوبا من األمساك ت   
األخــص املنتجــات اجملمــدة مــن القريــدس وجــراد البحــر، الــيت يــشتد عليهــا الطلــب يف الــسوق  

 ولكن احلصار مينـع     .سليب على الطلب على هذه األنواع     أثر  ألزمة االقتصادية   كان ل و. الدولية
ــسمكية، وهــي     ونتيجــة . الواليــات املتحــدة الوصــول إىل أكــرب أســواق األمســاك واملنتجــات ال

لذلك، تضطر كوبا إىل التصدير إىل أسواق أبعد، وهو ما يتـسبب يف زيـادة تكـاليف التـسويق                  
ــع ــون دوالر يف عــام  ٥٩,٥وقــد بلغــت حــصيلة الــصادرات   . والتوزي ــا جمموعــه  ٢٠١٠ ملي  مل
قابــل   يف املائــة م ٣١متثــل مــن حيــث القيمــة زيــادة بنــسبة       ،)وزن املنتجــات ( طــن ٥ ٧٠٠

 يف املائـة مقارنـة مبـا كانـت عليـه            ٢٥، ولكن متثل نقصانا بنسبة      ٢٠٠٩كانت عليه يف عام      ام
 مليـون   ٢٥,١نخفضة القيمـة    املسمكية  النتجات  املمن   قيمة الواردات وبلغت   .٢٠٠٨يف عام   
 يف  ٤٢، وهو ما ميثل نقصانا بنـسبة        )وزن املنتجات ( طن   ١٣ ٠٠٠ملا جمموعه   أمريكي  دوالر  

  .٢٠٠٨ يف املائة عما كانت عليه يف عام ٦٢ وبنسبة ٢٠٠٩نت عليه يف عام املائة عما كا
  

  ألغذية والزراعة إىل كوبالاألمم املتحدة املساعدة التقنية اليت تقدِّمها منظمة 
تقـدمي الـدعم إىل احلكومـة الكوبيـة مـن أجـل         ) الفـاو (تواصل منظمة األغذية والزراعة       

 وباإلضـافة إىل ذلـك      .اك، مـع التركيـز علـى األمـن الغـذائي          تعزيز التنمية الريفية ومصائد األمسـ     
ــادل معارفهــا الواســعة بــشأن الزراعــة احلــضرية وشــبه       ــا يف تب تقــدم املنظمــة مــساعدة إىل كوب

ويف هـذا الـسياق، قـدمت املنظمـة يف          . احلضرية مع البلدان األخرى اجملاورة مـن بلـدان املنطقـة          
ــة األخــرية مــساعدة إىل وزارة الزراعــة   ــا يف اآلون ــة    يف كوب ــة عمــل معنون ــة ’’تنظــيم حلق حلق

ــة احلــضرية وشــبه احلــضرية      ــشأن الزراع ــة ب ــن   ، يف‘‘دراســية دولي ــرة م ــا يف الفت  إىل ١٥ هافان
ــار ١٨ ــايو /أي ــة  ٢٠١٢م ــة  ’’، يف إطــار اتفاقي ــة املداري ــين   ‘‘٢٠١٢املنطق ــع املع ــؤمتر الراب ، وامل

  .بالزراعة املدارية
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ني بلـدان اجلنـوب، مت التوقيـع علـى اتفـاق ثالثـي بـني        يف إطار برنامج التعاون فيمـا بـ       و  
ــا و ــرأس كوب ــة يف   ال ــة والزراع ــة األغذي ــار ١٣األخــضر ومنظم ــايو /أي ــدم ، ٢٠١١م ــا تق كوب
تقنيــا علــى امتــداد فتــرة  ١٢إيفــاد خــبري و مــن خــالل للــرأس األخــضر مــساعدة تقنيــة مبوجبــه 

التاليــة ضــمن برنــامج الــرأس ألنــشطة اهلــدف الرئيــسي يف صــياغة وتنفيــذ اويتمثــل . شــهرا ١٨
علـى  احليوانـات  وتربيـة  البـستنة وإنتـاج اخلـضر، وإدارة امليـاه،     : األخضر الوطين لألمن الغـذائي    

  .ملنتجات النباتيةازراعة اخلضر وتعبئة ، والزراعة املائيةو، نطاق ضيق
مشروع بتمويل إسـباين وآخـر بتمويـل نروجيـي          إجناز   ٢٠١١مايو  /بعد أن مت يف أيار    و  

عمان كالمهـا تأهيـل األنـشطة املتعلقـة بالزراعـة وتربيـة املواشـي ومـصائد األمسـاك يف البلـد،                      يد
انتــهت اآلن أنــشطة الــدعم الفــوري وأنــشطة التأهيــل املــضطلع هبــا يف إطــار االســتجابة آلثــار    

ومل تكـن  . ٢٠٠٨ هناية عـام  يفاألعاصري والعواصف املدارية اليت أحلقت أضرارا شديدة بالبلد  
ة، ومــن مثــة مل تــرد مــن احلكومــة  سن احلــظ كــوارث كــبرية خــالل الــسنة املــستعرض هنــاك حلــ

  .طلبات مساعدة أخرى ألغراض الطوارئ والتأهيل أي
وتشارك منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف برناجمني مشتركني ميوهلمـا برنـامج                

حـدة اإلمنـائي وإسـبانيا لتحقيـق        الصندوق املشترك بني برنامج األمـم املت      (األمم املتحدة اإلمنائي    
وبالتعـاون مـع منظمـة األمـم        . ، بالتعاون مع وكـاالت مقيمـة أخـرى        )األهداف اإلمنائية لأللفية  

املتحدة للطفولة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة ومنظمـة                    
بعــة خلمــس وزارات، تنفــذ الــصحة العامليــة وبرنــامج األغذيــة العــاملي، إىل جانــب مؤســسات تا

تقدمي الدعم ملكافحة فقر الدم لـدى الفئـات الـضعيفة           ”منظمة األغذية والزراعة برناجما بعنوان      
وتبلـــغ امليزانيـــة اإلمجاليـــة . ، وتـــضطلع بأنـــشطة تـــشمل إنتـــاج األغذيـــة وجتهيزهـــا “يف كوبـــا

ظمــــة رها من ماليــــن دوالر، تــــدي٣,٣ ماليــــني دوالر مــــن بينــــها ٨,٥للمــــشروع املــــشترك 
  .والزراعة األغذية

ــادرات اجلديــدة املتــصلة   ”أمــا الربنــامج املــشترك الثــاين، برنــامج      تقــدمي الــدعم إىل املب
، فيجري تنفيذه باالشتراك مـع الربنـامج اإلمنـائي      “بتحقيق الالمركزية وحبوافز اإلنتاج يف كوبا     

ــة، إىل جانـــب وزارات الزر   ــة والعلـــم والثقافـ ــدة للتربيـ ــة األمـــم املتحـ ــة واالقتـــصاد ومنظمـ اعـ
 مليون دوالر لتقـدمي الـدعم    ١,١ ماليني دوالر، من بينها      ٧وتبلغ ميزانية الربنامج    . والتخطيط

  .إىل أنشطة تشمل التدريب وإنتاج األغذية وجتهيزها تديرها منظمة األغذية والزراعة
ــا بــ    ات طــوال خمتلــف إدارة مبيــدات احلــشريف جمــال دعم تقــين ويتواصــل تزويــد كوب
بنـاء  أمـا   . ملفوضية األوروبيـة  امتوله  املبادرات اإلقليمية ملشروع    ، وذلك يف إطار     ةتياحليا دوراهتا
اتفاقـات بيئيـة متعـددة األطـراف يف أفريقيـا والبحـر الكـارييب ودول                ، فينـدرج ضـمن      القدرات
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إدارة مبيـدات اآلفـات، واإلدارة املـستدامة لآلفـات     و تنظيف املبيدات املتقادمة   -احمليط اهلادي   
ها، وزاد مــن ملخــزون مــن املبيــدات املهجــورة، وعــزز تــسجيل  الــدعم شروع قــدم املــوقــد . ‘‘

ــرانو. املــسائل املتعلقــة هبــا  بالتعريــف ــه/يف حزي ــا يف  ٢٠١٢ يوني  عمــل حلقــة، شــاركت كوب
تناولت تنسيق تسجيل املبيدات يف منطقة البحر الكـارييب، وجتميـع           وإقليمية عقدت يف غرينادا     

إلدارة املـستدامة حلاويـات     ل ربنامج االتصايل الزونات املبيدات املهجورة، و   خمعن  قاعدة بيانات   
  .املبيدات الفارغة

ــة لــصحة         ــة والزراعــة واملنظمــة العاملي ــادرة املــشتركة بــني منظمــة األغذي ويف إطــار املب
احليوان حول اإلطار العاملي للسيطرة التدرجيية على أمراض احليـوان العـابرة للحـدود، ُمــنحت                

إنفلـونزا الطيـور    (احلمـى القالعيـة ومحـى اخلرتيـر وأنـواع اإلنفلـونزا             : ولوية لألمـراض التاليـة    األ
والـدودة احللزونيـة للعـامل      ) وإنفلـونزا اخليـول   ) H1N1( وإنفلونزا ألف    H5N1/املمرضة الشديدة 

وقــد . وورم الــدماغ األســفنجي البقــري وداء الكلــب ) Cochliomyia hominivorax(اجلديــد 
  .با عدة تدابري للوقاية من هذه األمراض والسيطرة عليها والتخلص منهااختذت كو

وإضافة إىل ذلك، قدمت منظمة األغذية والزراعة دعما ومساعدة تقنيني السـتحداث              
أدوات تستعني هبا كوبـا يف إنـشاء آليـة وطنيـة لتبـادل املعلومـات لتطبيـق النـهج اجلديـد لرصـد                        

االســتفادة منــها علــى  د اجلينيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة و خطــة العمــل العامليــة لــصيانة املــوار 
  .مستدام حنو
    

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ يونيه/ حزيران١[
  

ختـضع أنــشطة املــساعدة الــيت تقــدمها الوكالـة الدوليــة للطاقــة الذريــة إىل مجيــع الــدول     
 جـيم مـن نظامهـا األساسـي، الـيت تـنص             -م املـادة الثالثـة      األعضاء فيها، مبا فيها كوبا، ألحكـا      

متتنع الوكالة، يف اضطالعها بوظائفها، عن إخـضاع املـساعدة الـيت تقـدمها إىل               ”: على ما يلي  
ــع         ــاىف م ــسكرية، أو أي شــروط أخــرى تتن ــصادية أو ع ــية أو اقت ــضائها ألي شــروط سياس أع

  .“أحكام هذا النظام األساسي
 يزال يفرض صعوبات معينة على تنفيذ برنـامج التعـاون الـتقين     ولكن احلصار القائم ال     

، أو  األمريكيـة شركات  الـ شـراء بعـض املعـدات املتخصـصة مـن           ال يتـسىن    للوكالة يف كوبا، إذ     
ــصول  ــااحلـ ــول ل  أحيانـ ــريات دخـ ــى تأشـ ــا  علـ ــوبيني رعايـ ــضور كـ ــة أو  حلـ ــشطة التدريبيـ األنـ

وحتاول الوكالة عمـال باملـادة املـذكورة    . حدةاالجتماعات اليت تنظمها الوكالة يف الواليات املت     
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وذلك بالقيام علـى    أعاله من نظامها األساسي، أن تتغلب قدر اإلمكان على هذه الصعوبات،            
سبيل املثال بشراء املعدات من أماكن أخرى بتكاليف أعلى وإيفاد الرعايـا الكـوبيني للتـدريب                

  .عاون التقين يف كوبامن أجل تلبية احتياجات برناجمها للتيف بلدان أخرى 
    

  منظمة الطريان املدين الدويل
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ يونيه/ حزيران٥[
  

تتمثــل واليــة منظمــة الطــريان املــدين الــدويل يف تعزيــز تطــور الطــريان املــدين يف العــامل      
 ٦٥/٦واملنظمــة ليــست معنيَّــة علــى حنــو مباشــر بتنفيــذ القــرار  . بــشكل آمــن ومــأمون ومــنظَّم

  .ملوجَّه إىل الدولا
كدولــة عــضو، فــإن كوبــا تــستفيد ممــا تقدمــه املنظمــة مــن خــدمات تــشمل فحــوص  و  

  .التأكد من سالمة الطريان وأمنه
    

  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يوليه / متوز٦[

  
حكومـة كوبـا، عـن      يقيم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية حواراً مفتوحاً مستمراً مع            

طريــق ممثليــه يف إيطاليــا، خبــصوص مجيــع املــسائل املرتبطــة بالتنميــة الريفيــة واإلنتــاج الزراعــي     
. وتشارك كوبا أيضا يف جملس إدارة الـصندوق بوصـفها دولـة عـضواً          . واألمن الغذائي يف البلد   

هــا يف وعلــى مــدى األعــوام املاضــية، أوفــد الــصندوق عــدة بعثــات إىل كوبــا هبــدف إعــادة دجم 
وعالوة على ذلـك، يواظـب الـصندوق علـى          . برامج اإلقراض العادية للصندوق وبرنامج عمله     

إجراء حوار َسِلس مع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومـع وكـاالت األمـم املتحـدة                      
  .األخرى املوجودة يف البلد ويتعاون معها مجيعاً
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  نظمة العمل الدوليةم
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٧[

  
أي دولة عضو أخرى يف منظمـة العمـل الدوليـة، وهـي تـشارك بنـشاط                 كُتعاَمل كوبا     

ويواصـل  . يف مؤمتر العمل الدويل الـسنوي ويف اهليئـات األخـرى التابعـة ملنظمـة العمـل الدوليـة                  
 والعمـل   مكتب منظمة العمل الدولية يف املكسيك برناجمه للتعاون التقين املعـين مبـسائل العمالـة              

، بدأت املنظمـة بتقـدمي املـساعدة التقنيـة     ٢٠١٣-٢٠١٢وخالل فترة السنتني . الالئق يف كوبا 
  :هي، ويف ثالثة جماالت فنية

العمل الالئـق بتطـوير املمارسـات املـسؤولة يف مكـان العمـل              تعزيز اإلنتاجية و    )أ(  
 أسـاس كفـاءات اليـد       علـى نتاجيـة   إلمن خالل تنفيذ طريقة نظام القياس املتكامـل والنـهوض با          

  ؛ يف صناعة السكرالعاملة
عزيز بناء قدرات عناصر توطيد برامج السالمة والـصحة مـع التركيـز خباصـة               ت  )ب(  

ــصلة بالعمــل   علــى احلــد   ــسكر وغــريه مــن القطاعــات  مــن اإلصــابات املت ــة يف صــناعة ال  العالي
  اخلطورة كقطاع الكهرباء؛

سق مـع معـايري العمـل الدوليـة للتـشجيع         وآليته مبـا يتـ     تعزيز احلوار االجتماعي    )ج(  
  . املتعلقة بالتشاور الثالثي١٤٤على التصديق على االتفاقية رقم 

وتعيد منظمة العمل الدولية تأكيد وجهة نظرها بأن األمم املتحدة هي احملفل املناسـب          
  .ملعاجلة املسائل املتصلة باحلصار االقتصادي والتجاري واملايل املفروض على كوبا

    
  ملنظمة البحرية الدوليةا

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار١٤[

  
ــة عــضواً يف املنظمــة البحريــة الدوليــة، مــن املــشاركة يف        تــستفيد كوبــا، بوصــفها دول

الـربامج  (اجتماعات هيئات املنظمة، وهي مـن املـستفيدين مـن بـرامج التعـاون الـتقين للمنظمـة                
ــدع    ــذها املنظمــة ل ــيت تنف ــة ال ــة البحــر    اإلقليمي ــة ويف منطق ــة يف أمريكــا الالتيني ــة البحري م التنمي

  ).الكارييب، فضالً عن الربامج العاملية حسب ما تقتضيه احلالة
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وحتافظ املنظمة البحرية الدوليـة علـى عالقـات تعـاون مـع مجيـع دول أمريكـا الالتينيـة                      
حنـو وثيـق مـع الـشبكة        ومنذ مطلع الثمانينات، تعاونـت املنظمـة علـى          . األعضاء، مبا فيها كوبا   

التشغيلية للتعـاون اإلقليمـي يف مـا بـني الـسلطات البحريـة يف األمـريكتني، الـيت تـشمل أمريكـا                       
  .اجلنوبية وكوبا واملكسيك وبنما

وتسترشد املساعدة اليت تقدِّمها املنظمـة إىل أمريكـا الالتينيـة باالسـتراتيجيات البحريـة                 
ــيت جيــري تنقيحهــا كــل مخــسة    ــز علــى دعــم    يف املنطقــة، ال  أعــوام، وستواصــل املنظمــة التركي

وقد عاجلت بلدان الشبكة التشغيلية مسائل كمعايري السالمة والتدريب ومحايـة البيئـة        . تنفيذها
البحريــة، وذلــك بواســطة االســتراتيجيات اإلقليميــة، مــع تنظــيم العديــد مــن األنــشطة التدريبيــة 

لـسياق، وعمـالً بـسياسات املنظمـة يف حتقيـق      ويف هـذا ا . بالتعاون مـع املنظمـة البحريـة الدوليـة        
 عمـال يف ذلـك مبـذكرة التفـاهم          ،الدعم يوجَّـه عـن طريـق الـشبكة        هذا  الالمركزية، فإن معظم    
ومن خالل هذا الصك، أوِكلت إىل الـشبكة مـسؤولية إدارة وتنفيـذ        . اليت وقّعتها أمانة الشبكة   

دان املعنيـة، مبـا فيهـا كوبـا، بوصـفها أنـشطة          األنشطة اإلقليمية للتعاون الـتقين الـيت حتـدِّدها البلـ          
  .ذات أولوية يف بناء القدرات لتنفيذ املعايري البحرية العاملية للمنظمة وإنفاذها بشكل فعال

، تولــت كوبــا مــن خــالل وزارة النقــل مهــام أمانــة ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١ويف   
ملتحـدة، فقـد واجهـت املنظمـة        ونتيجـة للحـصار الـذي فرضـته الواليـات ا          . الشبكة ملدة عامني  

البحرية الدولية بعض الصعوبات يف أن تنقل إىل األمانـة األمـوال الـيت ختصـصها للـشبكة لكـي                    
وقــد فتحــت األمانــات الــسابقة للــشبكة حــساباً  . تــتمكن مــن القيــام باألنــشطة املفوضــة إليهــا 

ويف حالـة   . لتدريبيـة مصرفياً خاصاً يف أحد البنوك الوطنية لتلقي األمـوال املخصـصة لألنـشطة ا             
كوبــا، جيــب أن تــدار مجيــع األمــوال مــن خــالل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف كوبــا ألن   

  .وزارة النقل ال ميكن أن يكون هلا حساب مصريف بدوالرات الواليات املتحدة
وتتلقــى كوبــا أيــضاً مــساعدة تقنيــة مــن املركــز اإلقليمــي للمعلومــات والتــدريب علــى   

ئ املتعلقة بالتلوث البحري اخلاص مبنطقة البحر الكارييب الكـربى، وهـو مركـز              حاالت الطوار 
أنشطة إقليمي مقره كوراساو، يهدف إىل مساعدة البلدان يف منطقـة البحـر الكـارييب الكـربى                 

  .يف منع حوادث التلوث الكربى يف البيئة البحرية واالستجابة هلا
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  االحتاد الدويل لالتصاالت
  ]يزيةباإلنكل: األصل[

  ]٢٠١٢ مايو/أيار ٢٢[
  

أكتـوبر  /أثارت كوبا خالل مؤمتر املندوبني املفوضني لالحتـاد املعقـود يف تـشرين األول               
ــذي مينعهــا مــن      ٢٠١٠ ــساورها إزاء احلــصار ال ــيت ت ــشواغل ال  يف غواداالخــارا، املكــسيك، ال

موقفهـا مـن   الوصول إىل تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت، يف بياهنـا الـذي أعربـت فيـه عـن           
ــذا املوضــوع  ــاين عــشر         .ه ــاملي الث ــؤمتر الع ــشواغل ذاهتــا يف امل ــن ال ــراب ع ــد كــررت اإلع  وق

   . يف جنيف٢٠١٢فرباير /لإلذاعات الالسلكية الذي عقده االحتاد يف شباط
ــال        ــا يف جمـ ــؤون كوبـ ــدخل يف شـ ــذا التـ ــل هلـ ــار الكامـ ــالء االعتبـ ــاد إيـ ــل االحتـ وواصـ

 الالســلكية يف قــضيتني جــاريتني  اإلذاعــاتعــين بأنظمــة  وينظــر جملــس االحتــاد امل . االتــصاالت
قدمتهما حكومة كوبـا بـشأن أعمـال تـشويش ضـار بالبـث يف كوبـا تقـوم هبـا حمطـات إذاعيـة                         

ونظر املؤمتر العاملي يف دورته الثانيـة عـشرة   . حممولة على طائرة تابعة حلكومة الواليات املتحدة   
مكتــب االحتــاد الــدويل لالتــصاالت أن  إىل مــدير ، طلــبنفــسهويف املــؤمتر  .يف كلتــا املــسألتني

خــدمات البــث أعمــال التــشويش علــى يــدرج يف تقريــره إىل املــؤمتر العــاملي التــايل تقريــرا عــن  
يف اسـتنتاجات  عمـال مبـا مت التوصـل إليـه مـن      حكومـة الواليـات املتحـدة،    يت تقوم هبا    الكويب ال 

املنوطـة هبـا    ارات املعنيـة علـى الوفـاء بالتزاماهتـا          اإلدواليت حث فيها املؤمتر املـذكور       ،  هذا املؤمتر 
عــن رأي مفــاده أن قيــام حمطــة للبــث ، لكنــه أعــرب مــع ذلــك الــنظم اإلذاعيــةأحكــام مبوجــب 

دون اإلذاعــي حممولــة جــوا بالبــث علــى وجــه احلــصر حنــو أراض خاضــعة لواليــة دولــة أخــرى  
ويـستمر عـرض هـذه      . اإلذاعيـة ة من هذه الدولة، ال ميكن اعتباره عمال يتفـق مـع الـنظم               موافق

املسألة ضمن بنـود جـدول أعمـال اجمللـس املعـين بـالنظم اإلذاعيـة، وسـينظر فيهـا يف االجتمـاع               
 .اسع واخلمسني للمجلسالت

ألعمـال تقـوم هبـا      ن  اجديـدت ان  حالتـ ستعرض أيـضا علـى اجمللـس        وباإلضافة إىل ذلك،      
علـى   للتـشويش  الواليـات املتحـدة،   كومـة لواليـة القـضائية حل  لخاضعتان تان حممولتان جوا   حمط

تقدم فيهـا كوبـا     هذه هي املرة األوىل اليت      و. البث اإلذاعي الكويب على املوجة املتوسطة     خدمة  
 .شويشهذا النوع من التشكوى من 
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  مكتب املنسق املقيم ملنظومة األمم املتحدة املعين باألنشطة التنفيذية ألغراض التنمية، كوبا
  ]ةباإلنكليزي: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨[
  

 ٢٠١١يف عـام  فقـد حلـت   التنمية البـشرية،  مرتفع يف جمال معدل على حافظت كوبا     
ــة  ــة١٨٧بــني مــن  ٥١يف املرتب ــة  دول ــة  بــني ١١، واملرتب ــدان النامي ــا مــن  . البل از حيــث إجنــ أم

يلـة مـن    ، فهي بلد نام حقـق العديـد مـن هـذه األهـداف قبـل فتـرة طو                  األهداف اإلمنائية لأللفية  
والتحديات الرئيسية املطروحة بالنسبة هلا، إمنا تتمثـل يف جـودة   . االتفاق عليها يف منتدى دويل 
  .واستدامة ما أجنزته منها بالفعل

تنفيـذ عمليـة    ب ٢٠١١علـى مـدار عـام        يف كوبـا     سياق االقتصادي واالجتماعي  الومتيز    
االقتـصادية واالجتماعيـة للحـزب      املبادئ التوجيهيـة للـسياسة      ف. استكمال منوذجها االقتصادي  

 مــستنداالوثيقــة واســتخدمت  .عمليــةذه الللمحــاور األساســية هلــهــي مبــادئ تتــصدى والثــورة 
خالل املؤمتر السادس للحزب الـشيوعي يف كوبـا يف          مث نوقشت ومت إقرارها     للمناقشة الشعبية،   

، مثـل الكفـاءة   عمليـة إعـادة التنظـيم علـى األولويـات الوطنيـة           وركـزت   . ٢٠١١ أبريـل /نيسان
ــصاد، و  ــة يف االقتـ ــة ل واإلنتاجيـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة إ االسـ ــذائي وسياسـ ــن الغـ ــألمـ ــدائل الل حـ بـ

على معـايري التنميـة     باحملافظة  كان هناك التزام واضح من جانب السلطات الوطنية         و. لوارداتل
  .منجزاهتااالجتماعية و

 إطــار تنفيــذ املبــادئ  يفالــيت اختــذت التــدابري االقتــصادية واالجتماعيــة  وتتمثــل بعــض   
؛ )هــا ووهبــهابيع( نــازل والــسياراتامل ملكيــة  وتــسهيلانتقــالالــسماح ب: فيمــا يلــيالتوجيهيــة 

إبداء مرونة فيما يتعلق باألعمـال احلـرة وتوسـيع نطاقهـا باعتبارهـا خيـارا مـن خيـارات إجيـاد           و
يـستفيد  (قـدميها  قيام املؤسسات املالية بإنشاء نظام لسياسة للقـروض وتـسهيل ت       و؛  فرص العمل 

ن ممـن جييــز هلـم القــانون حيـازة األراضــي،    ون الزراعيـ ومنـها قطـاع العــاملني حلـساهبم، واملنتجــ   
ذوي الـــدخل إىل  مـــنحو ؛)ن يف أنـــشطة بنـــاء املـــساكن جبهـــودهم الذاتيـــةوواألفـــراد املـــشارك

تــرخيص للمنــتجني الو؛  أو ترميمهــابنــاء مــساكناملــنخفض للقيــام مباشــرة بأنفــسهم بأعمــال  
اخلــدمات، تقــدمي وقــراض اإلمجعيــات و، تعاونيــات اإلنتــاج الزراعــي(بــالبيع املباشــر لــزراعيني ا
نتجــات  إلنتــاج، والــشركات اململوكــة للدولــة ملــزارع امل    تعاونيــات االوحــدات األساســية ل و
  .دون املرور عرب وسيط حكومي ةالكوبيبالعملة إىل املرافق السياحية ) عضويةال

 كــالتوظيف البــديل القــائم ضــمن  غــري احلكوميــةل اإلداريــة األشــكارعايــة ويف إطــار   
ة تتمثل يف ختفيف القواعـد التنظيميـة         تدابري حمدد  ت، اختذ احلكوميةهيكلة القوى العاملة    إعادة  

الـضمان االجتمـاعي،    أقساط  إعفاء املسنني من دفع      و لضرائب، ورسوم الترخيص،  كتخفيض ا 
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انتــداب العمــال  تغــريات لتــسهيل  إدخــال و، ني مــن دفــع الــضرائب  ستقلاملــعمــال إعفــاء الو
ــز املكــاينســتئجار وا ــة أيــضا  و. احلي ــادة عــدد قــررت الــسلطات الكوبي ــة مــن  زي الفئــات احلالي

 . فئة١٨١لتصبح يف اجملموع الوظائف يف القطاع اخلاص 

اصـة  التركيـز خب   إىل تعزيز التعاون املتعدد األطراف، مـع         ة التوجيهي ئدااملبأحد  ويدعو    
دعم الـ منظومـة األمـم املتحـدة       تقـدم   هذا الـسياق،    ويف  . منظومة األمم املتحدة  مؤسسات  على  

 .لقضايا والتحديات الناشئةالتصدي لسلطات الوطنية يف لل

 ومنظمـة  يتكون فريق األمم املتحدة القطري يف كوبا مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة،            و  
مم املتحدة اإلمنـائي، واليونـسكو،       وبرنامج األ  ،منظمة الصحة العاملية  /الصحة للبلدان األمريكية  

هنـاك بـرامج ومبـادرات كـبرية يف     وباإلضـافة إىل ذلـك    . واليونيسيف، وبرنامج األغذية العاملي   
برنــامج األمــم ووكالــة الطاقــة الذريــة، ولوكــاالت غــري املقيمــة مثــل اللجنــة االقتــصادية كوبــا ل

 .األمم املتحدةهيئة  و،املتحدة املشترك، األمم املتحدة للبيئة، واليونيدو

، ٢٠١٣-٢٠٠٨لفتـرة   لكوبـا   ل ويعاجل إطار األمـم املتحـدة األول للمـساعدة اإلمنائيـة            
 والتخفيـف مـن     التنمية البشرية احملليـة، والكـوارث الطبيعيـة       : مخس أولويات وطنية رئيسية هي    

 متفقـة مـع  ظلـت هـذه األولويـات    قـد  و. واألمـن الغـذائي   ،   والصحة ، والطاقة ،والبيئةخماطرها،  
التركيــز علــى تعزيــز القــدرات الوطنيــة مــا ينــصب عمومــا و. عمليــة التحــديث الوطنيــة اجلاريــة

باإلضـافة إىل ذلـك، مت الـشروع يف صـياغة إطـار األمـم املتحـدة          . واحمللية لدعم التنمية يف كوبا    
ســـتراتيجيات الـــواردة يف االولويـــات األالحتياجـــات ولاســـتجابة ) ٢٠١٨-٢٠١٤(الثـــاين 
 .نية احلاليةالوطاإلمنائية 

االجتمــاعي يف اجملــالني احلــصار ســلبا علــى أداء البلــد يــؤثر ، اإلمنــائيهــذا الــسياق ويف   
 .سكان كوبامن  االقتصادية االجتماعية الفئاتيف أضعف ويؤثر بوجه خاص واالقتصادي، 

. يف هـذا التقريـر    مـسامهتها النوعيـة     األمم املتحدة   من وكاالت   كل وكالة   قدمت  وقد    
الشاملة اليت تؤثر سـلبا علـى صـناديق األمـم املتحـدة وبراجمهـا               سائل   القسم أهم امل   يعرض هذا و

  .يف كوباالعاملة ووكاالهتا املتخصصة 
  

ــسلع واخلــدمات         ــترياد ال ــى اس ــسية والقيــود املفروضــة عل ــعار تناف ــدخالت بأس ــراء امل  ش
  والتكنولوجيات املسجَّلة يف الواليات املتحدة

الكوبية والشركات األجنبية العاملة يف كوبا بأن تـشتري         ال ُيسمح للشركات الوطنية       
تكنولوجيــات رغــم أن الواليــات   يف أراضــي الواليــات املتحــدة أي منتجــات أو مكونــات أو  

املتحــدة هــي أقــرب األســواق إليهــا مــن الناحيــة اجلغرافيــة وأفــضلها مــن حيــث تنــوع منتجاهتــا  
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ضطر كوبا إىل أن حتول وجهتها حنوهـا، فهـي          أما األسواق البديلة اليت ت    . وقدرهتا على املنافسة  
تقع على مسافات أبعد، وتترتـب علـى ذلـك زيـادة يف تكـاليف النقـل، وتـأخريات يف مواعيـد                      

ســـلع وخـــدمات وتكنولوجيـــات تنتجهـــا كوبـــا ال تـــستطيع أن حتـــصل علـــى مث إن . التـــسليم
تتــضمن تحــدة أو يف الواليــات املمــسجلة الواليــات املتحــدة أو الــيت تــشملها بــراءات اختــراع  

  . أنتجته أو سجلته الواليات املتحدةاعنصر
إنـسانية كاألدويـة   املتعلقة بـأغراض  وتؤثر هذه القيود يف املدخالت اإلمنائية واملنتجات     

واملعـــدات الطبيـــة واألمســـدة واألغذيـــة التكميليـــة واملعـــدات املختربيـــة واألدوات الزراعيـــة        
واملولِّـدات الكهربائيـة حـىت وإن اشـتريت مـن خـالل             واحلواسيب واللوازم املكتبيـة واملركبـات       

وقــد أثــر هــذا الــسياق ســلبا يف املــساعدة اإلمنائيــة واإلنــسانية الــيت   . التعــاون املتعــدد األطــراف
ــا   ــة    . تقــدمها منظومــة األمــم املتحــدة إىل كوب ــة خاصــة يف حال وينطــوي هــذا األمــر علــى أمهي

لفية، وتركز علـى الفئـات الـضعيفة، يف جمـاالت           املشاريع اليت تدعم بلوغ األهداف اإلمنائية لأل      
  .اإليدز، واألمن الغذائي/كمجاالت صحة األم، وفريوس نقص املناعة البشرية

وبالتايل، فقد كانت النتائج املتوقعة من الربامج واملـشاريع حمـدودة مـن حيـث النطـاق                   
طية التكـاليف الناشـئة     من أجل تغ  يتعني باإلضافة إىل ذلك رصد موارد يف امليزانية         و. والتوقيت

 استعماهلا لزيـادة الفعاليـة يف حتقيـق النتـائج     ،، لوال ذلك  سيتسىنكان  عن ظروف احلصار، رمبا     
  .اإلمنائية املتوقعة من الربامج

ــة إىل رصــد التقــدم يف حتقيــق األهــداف           ــضاف إىل ذلــك أن تنفيــذ الــربامج الرامي وي
رث الطبيعية وأثرها وما إىل ذلـك، كـان حمـدودا           اإلمنائية لأللفية ورصد األنشطة املتعلقة بالكوا     

بــسبب انعــدام الرباجميــات املتخصــصة املطلوبــة، حيــث إن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة     
العاملة يف كوبا تتأثر بالقيود املفروضة علـى اقتنـاء تـراخيص احلـصول علـى الـربامج احلاسـوبية                    

  .املسجلة يف الواليات املتحدة
يـومي لوكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا يف كوبـا               ويتأثر كـذلك العمـل ال       

فقلمـا تـسىن ملؤسـساهتا العاملـة يف البلـد           . على حنـو مباشـر بـسياسات الواليـات املتحـدة، هـذه            
االنتفاع من العقود العاملية املربمة بني األمم املتحدة وشركات من الواليات املتحدة إما بـشراء               

خيص الـربامج احلاسـوبية، وخـدمات اإلنترنـت ومـا إىل            معدات وخـدمات كاحلواسـيب، وتـرا      
ذلك أنه ال بد من إجياد موردين يعملـون هلـذه املكاتـب علـى وجـه                 . ذلك، أو باالستفادة منها   

  .احلصر، مع ما يترتب على ذلك من زيادة يف األسعار وتكاليف إدارية
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  تبادل اخلربات
اركة يف اجتماعــات يف الواليــات واجــه اخلــرباء والبــاحثون الكوبيــون املــدعّوون للمــش  

وتـؤثر هـذه احلالـة يف املبـادالت الفنيـة      . املتحدة صعوبات يف احلصول علـى تأشـريات يف أواهنـا    
  .ويف بناء الشراكات يف اجملاالت اإلمنائية الرئيسية

  
االئتمانــات اإلمنائيــة املقدمــة مــن املؤســسات املاليــة الدوليــة واخلــدمات املاليــة املقدمــة مــن   

  الواليات املتحدةمصارف 
ــدمها           ــيت تق ــة ال ــات اإلمنائي ــا إىل االئتمان ــة وصــول كوب ــن إمكاني ــد حــد احلــصار م لق

ــة        ــدان األمريكي ــة للبل ــدويل ومــصرف التنمي ــك ال ــل البن ــة مث ــا  ،مؤســسات إمنائي ضــيَّق مــن  مم
  .أو احمللية/احتماالت احلصول على موارد لتقدمي دعم مايل خلطط كوبا اإلمنائية الوطنية و

ــستطيع وال   ــشركات      ت ــا اســتخدم حــسابات ال ــة يف كوب مكاتــب األمــم املتحــدة احمللي
ــة  ــة إضــافية   عليهــا ويــتعني . املفتوحــة يف املــصارف األمريكي مــن مثــة اســتخدام إجــراءات إداري

يتكبــدها الــيت ترتــب علــى ذلــك زيــادة يف التكــاليف   تلالضــطالع بعمليــات متويــل الــربامج، و 
وقـد متـت    . اسـتخدام مـصارف بلـدان ثالثـة       مـن جـّراء      اإلدارية   زيادة يف األعباء  واملكتب املعين   

تغطية الزيادة املتـصلة بـذلك، بـأموال قدمتـها األمـم املتحـدة وأمـوال خاصـة باملـشاريع قدمتـها            
  .بلدان ماحنة أخرى

ــبح موظ      ــضا، أن أصـ ــصار أيـ ــن احلـ ــتج عـ ــد نـ ــوبيني   وقـ ــن الكـ ــدة مـ ــم املتحـ ــو األمـ فـ
صرفية، وهو ما حّد من قـدرهتم علـى تغطيـة التكـاليف،     يستطيعون الوصول إىل اخلدمات امل     ال

  .احلصول على بطاقات ائتمانحيث إهنم ال يستطيعون وخباصة يف حاالت الطوارئ، 
  

  مهمات موظفي األمم املتحدة لدى مقر األمم املتحدة يف الواليات املتحدة
 للسفر إىل مقـر    ن على موظفي األمم املتحدة من حاملي اجلنسية الكوبية املطلوبني         يتعيَّ  

أن يقـدموا طلـب احلـصول علـى التأشـرية           أو إىل واشنطن العاصـمة،      األمم املتحدة يف نيويورك     
ويـتعني احلجـز علـى مـسارات بديلـة أطـول وأعلـى تكلفـة، متـّر          . قبل موعد السفر بفترة طويلة  

 أو واشـنطن    عرب بلدان ثالثـة، حيـث ال توجـد رحـالت جويـة مباشـرة مـن كوبـا إىل نيويـورك                     
مـن حـاملي اجلنـسية الكوبيـة         املتحدة   األممموظفي منظومة   وهذا ما يعوق مشاركة     . لعاصمةا

 يف جمال التدريب ويف االجتماعات الرمسية، وهو ما حيّد من قدرات مؤسـسات األمـم             ومتثيلهم
املتحدة العاملة يف كوبا على العمـل ومتابعـة أحـدث الـنظُم والـسياسات والتوجيهـات املتعلقـة                   

  .اإلمنائية وأنشطة الطوارئباألنشطة 
  



A/67/118  
 

12-39640 159 
 

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو / أيار٤[

 املتعلقة مبركـز الالجـئني وال علـى    ١٩٥١على اتفاقية عام    ال  موقّعة  ليست دولة   كوبا    
ني تتلقـى   وبناء على ذلك، فإن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ        . ١٩٦٧بروتوكوهلا لعام   

ــا، وت       ــّت فيه ــات اللجــوء وتب ــا، طلب ــة هب ــة املنوط ــساعدة مبوجــب الوالي ــدم امل .  إىل الالجــئنيق
كوبا متمسكة حىت اآلن بتطبيـق سياسـة األخـذ بـاألمر الواقـع املتمثلـة يف عـدم الـرد                   زالت   وما

 هلـم   القسري لالجئني املعترف هبم وفقا للوالية املنوطة باملفوضية، وحبمايتـهم وتقـدمي مـساعدة             
تــشمل قطــاعي التعلــيم والــصحة، غــري أهنــا ال تعطــيهم الوســائل الكفيلــة بإدمــاجهم يف اجملتمــع  

لذا، ويف غياب فرص عودهتم الطوعية يف أغلـب احلـاالت، يكـون احلـل الوحيـد الـدائم          . احمللي
  .لالجئني يف كوبا هو أن تسعى املفوضية إىل إعادة توطينهم يف بلدان ثالثة

الــصكوك الدوليــة املتعلقــة بــالالجئني،  لالنــضمام إىل تعداد كوبــا ويتوقــع أن يظــل اســ  
يف إجياد حلول حلالة الالجئني داخل البلد، مرهونا حبدوث تغيري يف عالقاهتا الثنائيـة              املشاركة  و

ــات املتحــدة   ــع الوالي ــصادي      . م ــاء احلــصار االقت ــساهم يف إهن ــراء ي ــر إىل أي إج ــن مث، ينظ وم
ى كوبا، على أنه رمبا يكون خطوة إجيابية تفـضي إىل انـضمامها             والتجاري واملايل املفروض عل   

  .إىل تلك الصكوك
    

  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ يونيه/ حزيران٤[
مــا زال احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل خيلــف آثــارا ســلبية يف حالــة األطفــال     

وتتبــدى آثــاره الــضارة يف قطــاعي .  يف كوبــاألساســيةوحقــوقهم اواألســر والنــساء واملــراهقني 
  .، وخباصة فيما يتصل بتوريد املواد، ويف تقدمي الدعم لألطفال واملعوقنيالصحة والتعليم

  
  يف كوباواملراهقني أثر احلصار على احلقوق األساسية لألطفال 

  الصحة    
ــوازم واألد        ــأثر جــراء نقــص الل ــزال اخلــدمات تت ــصحة، ال ت ــةيف جمــال ال ويواجــه . وي

ومن ذلـك علـى سـبيل       . األطفال وأمهاهتم عراقيل حتول دون عالجهم وحصوهلم على األدوية        
عدم إمكانية الوصول إىل آخر جيل من املضادات املـستخدمة لعـالج األطفـال الـذين                املثال أن   
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 مينــع ،هــم دون ســن الواحــدة، واملــضادات الــيت تتنــاول عــن طريــق الفــم، علــى وجــه التحديــد 
اسـتخدام  علـم األورام واألشـعة      ويتعـذر علـى معهـد       . العالج الكامل يف الوقت املناسب    تقدمي  

ــات املتحــدة         ــا إال يف الوالي ــه ال ميكــن احلــصول عليه ــال ألن ــود يف معاجلــة األطف . صــفائح الي
وتصطدم بعض املؤسسات الطبية كمركز وليام سولري ألمراض القلب لـدى األطفـال بعقبـات               

ر تكنولوجيـات اجلراحـة ومعـداهتا الـيت جيـب االسـتعانة هبـا يف حالـة           حتول دون وصوهلا إىل آخ    
  .األطفال اخلاضعني للعالج

وممــا يــؤدي إىل ارتفــاع األســعار وتكــاليف الــشحن، فــرض شــروط علــى مــشتريات       
صنعها أو تــسوقها شــركات أمريكيــة  بيــع البلــد منتجــات تــظــراملنتجــات واألجهــزة الطبيــة وح

عــد األســواق البديلــة ، وُبفــرض جــزاءات علــى مــن يقــوم بــذلك وشــركات فرعيــة تابعــة هلــا أو
  .وسطاء جتارينياحملتملة، واالستعانة ب

  
  األغذية والتغذية

فشراء األغذية من األسـواق البعيـدة   . يضيِّق احلصار أيضا هامش استرياد املواد الغذائية       
كــذلك إن قلــة . نيــؤدي إىل ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة، بارتفــاع تكــاليف التــأمني والــشح

توافر اخليارات السترياد واستهالك أطعمة غنية باحلديـد مـا زال يـشكل أحـد أسـباب اإلصـابة                   
بفقر الدم بني أفراد الفئات السكانية الضعيفة كالنساء الالئي هن يف سن اإلجنـاب، واحلوامـل،            

  . والفتيان والفتيات الذين هم دون سن اخلامسة
  

  التعليم
تصادية واملالية والتجاريـة أيـضا يف املـشاكل القائمـة يف جمـال تـوفري              العقبات االق ُتسهم    

ويؤثر هـذا األمـر علـى    . التعليم اجليد، حيث إهنا تعوق شراء مواد البناء ولوازم التعليم ومعداته     
  .، مبا فيها مرافق ما قبل االلتحاق باملدرسةاملرافق املدرسيةوتصليح صيانة 

هتيئــة الظــروف املواتيــة لعــالج األطفــال املعــوَّقني   ويــؤثر احلظــر أيــضا بطــرق عــدة يف     
، ذوو اإلعاقات احلركية واحلسية واالحتياجات التعليميـة اخلاصـة    ، مبن فيهم األطفال     وتعليمهم

وذلك على كل من مـستوى املـدارس ومـستوى املؤسـسات األخـرى الـيت تقـدم هلـم خـدمات                     
سد االحتياجـات التعليميـة للطلبـة ذوي    مواد لهناك عراقيل حتول دون شراء      ف .الرعاية والتعليم 

ــة  ــة، ولوحــات        (اإلعاق ــاتيح ذكي ــة، ولوحــات مف ــاللمس، ولوحــات تفاعلي ــل ب شاشــات تعم
 عنـدما ) يونيكورن، وطابعـات حلـروف بريـل، ووحـدات عـرض لغويـة بـصرية، ومـا إىل ذلـك                   

  .تسوقها شركات ذات تراخيص من الواليات املتحدة
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  طري القُأثر احلصار على برنامج التعاون    
لتنفيـذ برناجمهـا    ترفع القيود التجارية سعر األصناف اليت حتتاج اليونيسيف إىل شـرائها              
فمكتــب اليونيــسيف يف كوبــا ال يــستطيع اســتخدام احلــسابات املؤســسية مــع بنــوك  . يف كوبــا

امج،  لذا، يتعني استنباط تـدابري إداريـة إضـافية للقيـام بالعمليـات املاليـة للربنـ                 .الواليات املتحدة 
د املكتب تكاليف أعلى وحيمله أعباء إدارية أخرى تنشأ عـن املـرور عـرب مـصارف          وهو ما يكبّ  
 املتـصلة بـذلك عـن طريـق أمـوال لـدعم املـشاريع، كـان              لزيـادات وقد متت تغطية ا   . بلدان ثالثة 

  .سيتسىن، لوال ذلك، استثمارها يف أنشطة من األنشطة املشمولة بالربنامج مباشرة
    

  مم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر األ    
  

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢ه ييون/حزيران ٤[

  
حثــت الواليــة املنوطــة مبــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة يف دورتــه الثالثــة عــشرة   

، الــدول علــى االمتنــاع عــن اختــاذ أو تطبيــق أي  ٢٠١٢أبريــل /يف نيــساناملعقــودة يف الدوحــة 
سـتثمارات وحريـة    التعرقل الوصول إىل األسـواق وا     لية أو جتارية انفرادية     تدابري اقتصادية أو ما   

املرور العابر وحسن رفـاه سـكان البلـدان املتـضررة، وحثـت الـدول علـى االمتنـاع عـن تطبيـق            
  . )٦(ال تتوافق مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدةهذه التدابري اليت 

  
  االجتاهات يف كوبا    

. ريا كبريا على اقتصاد كوبـا وعلـى مـستوى معيـشة املـواطنني الكـوبيني        أثّر احلصار تأث    
حـىت  وتشري تقارير حكومة كوبا إىل أن إمجايل اخلسائر االقتصادية املباشرة اليت سببها احلـصار               

فقد تعني على املـواطنني الكـوبني حتمـل تكـاليف         .)٧( باليني دوالر  ١٠٤ بلغ   ٢٠١٠هناية عام   
ــة يف قطــاعي   ١٥  و١٢٠بلغــت اخلــسائر يف هــذين القطــاعني   و.لعامــة والغــذاءالــصحة اعالي

 .)٨(٢٠١١أبريــل / إىل نيــسان٢٠١٠مــايو /مليــون دوالر تباعــا خــالل الفتــرة املمتــدة مــن أيــار
 .يف امليـادين االقتـصادي واالجتمـاعي والثقـايف بـسبب احلـصار            فادحـة   وأبلغ أيضا عن خـسائر      

__________ 
 .٢٥، الفقرة TD/500/Add.1نظر ا  )٦(  

: ١٩٩٤املتعلقة بكوبا مـن االتفـاق العـام للتعريفـات والتجـارة             : املادة اخلامسة عشرة  ’’. منظمة التجارة العاملية    )٧(  
املـؤرخ   )WT/L/826(‘‘ ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥تقرير مقدم من حكومة كوبا مبوجب القرار املؤرخ         

 .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٨

 .٣٤ و ٣٢، الفقرتان A/66/114انظر   )٨(  
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 مليـون دوالر مـن التـدفقات الوافـدة          ٨٦  تلقـت كوبـا    وفيما يتعلق باالستثمار األجنيب املباشر،    
 مليـون دوالر لـوال احلـصار الـذي فـرض      ٦٠٠، ويقدر أهنـا كانـت سـتبلغ حنـو     ٢٠١٠يف عام   
ــا ــا      . عليه ــاوران، تلقي ــدان اجمل ــة، البل ــة الدومينيكي ــتاريكا واجلهوري  ١,٦٢٦  و١,٤١٣فكوس

 يف التطــورات يف جمــال العلــم وأثــر احلــصار أيــضا. ٢٠١٠مليــون دوالر، علــى التــوايل يف عــام 
 ومن األمثلة على ذلك أن عـدم اسـتطاعة كوبـا الوصـول     .والتكنولوجيا يف كوبا جراء احلصار   

ــل       ــة عرق ــشركات األمريكي ــدمها ال ــيت تق ــات احلاســوبية وإىل خــدمات اإلنترنــت ال إىل الرباجمي
طببـق القـانون    ويـضاف إىل ذلـك أن ت      . جهودها لتحسني جماالت التعليم والعلـم والتكنولوجيـا       

مسالية ورفـع مـن مثـة يف        أخارج حدود الواليات املتحدة عطل األعمال التجارية واملعامالت الر        
  .التكاليف اليت تتكبدها كوبا والبلدان الثالثة

 يف ١بزيــادة ، أي ٢٠١٠ يف املائــة يف عــام ٢,٤وشــهد االقتــصاد الكــويب منــوا بنــسبة    
هـذا معـدل متـدن مقارنـة مبعـدالت منـو بلـدان أمريكـا                و. كان عليه يف العـام الـسابق       املائة عما 

ــة والعــشرين يف        ــة احلادي ــأيت يف املرتب ــا ت ــة األخــرى، حيــث إن كوب ــدان الكاريبي ــة والبل الالتيني
. ٢٠١١ يف املائـة يف عـام   ٢,٧فقد كان من املتوقع أن يرتفع الناتج اإلمجايل بنـسبة     . )٩(املنطقة

 حات يف حماولــة لتحــسني اإلنتاجيــة باحلــد مــن وقــد خــضعت كوبــا لعمليــة كــبرية مــن اإلصــال 
غـري أن األنبـاء تفيـد بـأن         . أنشطة القطاع العـام وتوسـيع األنـشطة االقتـصادية للقطـاع اخلـاص             

آثـار األزمـة   زال تتعاىف مـن  يال اإلصالحات تقدمت بوترية أبطأ مما كان متوقعا ألن البلد كان  
. ٢٠٠٨يف عــام  غوســتاف وأيــك صاريالــدمار الــذي حلقــه مــن إعــاالقتــصادية العامليــة ومــن 

ــيت عرق       ــات ال ــن العقب ــان م ــا ك ــضا أن ضــعف هياكــل كوب ــن أجــل    وورد أي ــا م ــت جهوده ل
  .اإلنتاجية حتسني

ــام    ازداد حجــم و   ــسلع كــثريا يف ع ــا يف ال ــسابق  ٢٠١١جتــارة كوب ــام ال ــة بالع .  مقارن
سـلعا بقيمـة     واسـتوردت    ، باليـني دوالر   ٦,٣ويقّدر األونكتاد أن كوبا صـّدرت سـلعا بقيمـة           

بليـون دوالر    ١,٣ مببلغـي    ٢٠١٠يف عـام    أكثر مما كـان عليـه احلـال          دوالر، أي    بليون ١٤,٣
ــون دوالر٢,٨ و ــغ العجــز يف  و.  بلي ــضائعالبل ــني دوالر يف٨ ب ــام   بالي ــادة ، ٢٠١١ع أي بزي

أهم أصـناف الـصادرات مـن        متثلتو. ٢٠١٠يف عام    بليون دوالر عما كان عليه       ١,٥قدرها  
 يف ٦٤دوالر أو  باليــني ٤، الــيت بلغــت “اخلامــات واملعــادن ” فئــة يف٢٠١١عــام الــسلع يف 

أمـا فيمـا يتعلـق      . “الـسلع املـصنعة   ”و  “ مجيـع األصـناف الغذائيـة     ”فئـة املائة من اجملموع، تليها     
 يف املائـة مـن هـذه        ٣٠بوجهاهتا، فهي الواليات املتحدة، الشاري األكرب للسلع الكوبية بنـسبة           

 يف املائـة  ٢٥  و ٢٧بنـسبيت    للـسلع الكوبيـة      ستوردينالصني وكندا مهـا أكـرب مـ       غري أن   . السلع
__________ 

 .١٤، الصفحة ٢٠١٢أبريل /، نيسان‘‘التقرير القطري؛ كوبا’’وحدة التحريات االقتصادية  )٩(  



A/67/118  
 

12-39640 163 
 

وردة الرئيـــسية األخـــرى هـــي فرتويـــال، ستوالبلـــدان املـــ. )١٠(مـــن إمجـــايل الـــصادرات الكوبيـــة
  . لكل بلد من هذه البلدان يف املائة٦ إىل ٥وإسبانيا، وهولندا بنسبة تتراوح من 

، “الـسلع املـصنعة   ” فئـة  يف٢٠١١لع يف عـام  ومتثلت أهم أصناف الـواردات مـن الـس         
مجيـع   ”فئـة و“ الوقـود ” فئـة  يف املائة من اجملمـوع، يليهـا         ٤٧ باليني دوالر أو     ٦,٧اليت بلغت   

أما أكرب مصادر الواردات الكوبية، فهـي بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة               . “األصناف الغذائية 
 املـوردين حيـث تبلـغ نـسبة         ىأي أكـرب فـراد    وفرتويال  . البحر الكارييب اليت تعد نصف اجملموع     

وكنـدا والواليـات املتحـدة      والربازيـل    يف املائة، وتليها الصني وإسـبانيا،        ٣٦ما تورده إىل كوبا     
 املتعلـق بتعـديل     ٢٠٠٠قـانون عـام     ومسـح   . )٩( لكـل بلـد     يف املائـة   ١٢ إىل   ٤بنسبة تتراوح مـن     

وقــد مكــن هــذا اإلجــراء . إىل كوبــايكيــة األمرملنتجــات الزراعيــة بتــصدير ااجلــزاءات التجاريــة 
ويتـضح مـن    . إىل كوبـا  الواليات املتحدة من أن تتحـول إىل أكـرب مـصدر للمنتجـات الزراعيـة                

  .البيانات املتعلقة بكوبا أن الواردات من الواليات املتحدة كانت ستزداد كثريا، لوال احلصار
ــصاد الكــويب،      و   ــوة احملركــة لالقت ــصدير  كــان قطــاع اخلــدمات هــو الق حيــث كــان ت

قـدر األونكتـاد أن كوبـا    وت. خدمات الصحة والتعليم والسياحة املصدر الرئيسي للنقد األجنيب  
 باليــني دوالر واســتوردت خــدمات ١١,٦خــدمات بقيمــة  ٢٠١٠اعتبــارا مــن عــام صــدرت 

 وكانت احلصة الرئيـسية مـن نـصيب    .، أي بفائض قدره بليون دوالر   دوالر  باليني ٩,٥بقيمة  
وكــان لتــصدير خــدمات األفــراد الطبــيني إىل . “األســفار” تليهــا فئــة ‘‘مات أخــرىخــد’’فئــة 

أمهيــة خاصــة، حيــث إن كوبــا تتلقــى مقابــل ذلــك مــن “ خــدمات أخــرى”حتــت فئــة فرتويــال 
وارتفع حجـم الـسياحة الدوليـة علـى امتـداد الـسنوات اخلمـس        . تفضيليةفرتويال نفطا بشروط  

ويـشكل الـسواح الكنـديون      . )١١(٢٠١٠ئح يف عـام      مليـون سـا    ٢,٥املاضية، حيث زار كوبـا      
ــزوار   ٣٨ ــن جممــوع ال ــة م ــدوليني يف املائ ــا،      ال ــا، وإيطالي ــن أملاني ــدون م ــسواح الواف ــيهم ال ، يل

ات املتحـدة بأعـداد     مـن الواليـ   وفـد الـزوَّار      و . يف املائـة لكـل بلـد       ٤وإسبانيا، بأعداد تـصل إىل      
لواليات املتحدة مسحت بزيادة عـدد تـصاريح        ورغم أن ا  . يف املائة من اجملموع    ٢تزيد على    ال

الــسفر إىل كوبــا ألغــراض تعليميــة وثقافيــة ودينيــة وصــحفية، فقــد كــان للحــصار علــى ســفر    
ــد       ــسبة للبل ــصادية خطــرية بالن ــضاعفات اقت ــا م ــات املتحــدة إىل كوب ــواطين الوالي ــدر أن . م وق

 مليــون ١,٦٦٨ عــن هــذا اإلجــراء تــصل إىل  ٢٠١٠خــسائر قطــاع الــسياحة الناشــئة يف عــام  
ــة‘‘ النقــل’’ا يتعلــق باســترياد اخلــدمات،كان  وفيمــ. )١٢(دوالر ــة الغالب وكــان للحــواالت . الفئ

__________ 
 .٢٠١٠األرقام مستمدة من حسابات أمانة األونكتاد بالنسبة لعام   )١٠(  

 ).www.onecaribbean.org(ملوقع الشبكي ملنظمة السياحة الكاريبية ميكن االطالع عليه يف ا  )١١(  

  .٤٢، الصفحة A/66/114انظر   )١٢(  
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املرسلة من األقارب املقيمني يف اخلارج مصدرا هاما لدّر النقد ومبلـغ يزيـد علـى بليـون دوالر                   
ــاير /وقــد خففــت الواليــات املتحــدة يف كــانون الثــاين  . )١٣(ســنويا وضــة  القيــود املفر٢٠١١ين

  .عليها، وأصبحت للحواالت املرسلة من البلد أمهية متزايدة يف حياة املواطنني الكوبيني
  

  التطورات املستجدة يف الواليات املتحدة    
اختـذت   ٢٠١١ينـاير  /كانون الثاينمنذ ختفيف بعض القيود على السفر واحلواالت يف        

ت للتخفيـف مـن احلـصار       يعافقد كانـت هنـاك مـشاريع تـشر        . ن احلصار أإجراءات جديدة بش  
يتحـول   ود علـى الـسفر واحلـواالت، ولكـن مل    رفعه، وحديث عن التراجع عـن ختفيـف القيـ         أو

ويف األثناء، هناك بـوادر خفيـة علـى اهتمـام حكومـة      . أي من تلك املشاريع إىل قانون ملموس   
ليــات الرمســي مــع كوبــا يف جمــاالت االهتمــام املــشترك كعم  الواليــات املتحــدة بزيــادة التعــاون 

  .)١٤(مكافحة املخدرات
  

  االستنتاجات    
مل يطـرأ تغـيري يـذكر يف احلـصار الـذي تفرضـه              منذ الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الـسابق،            

وما زال احلـصار علـى حالـه وحيـد بـشدة مـن فـرص تنميـة كوبـا           . على كوبا الواليات املتحدة   
دان اجلنـوب ألغـراض التجـارة        ورغم أن التعـاون مـع بلـ        .وحتسني املستويات املعيشية ملواطنيها   

واالســتثمار يــساعد كوبــا علــى جماهبــة التحــديات الــيت يطرحهــا احلــصار الــذي تفرضــه عليهــا   
ــة مجــة     فاخلــسائر . الواليــات املتحــدة، فــإن البلــد مــا زال يعــاين صــعوبات اقتــصادية واجتماعي
بنـاء اقتـصاد    الفادحة املتكبدة جراء احلـصار تـشمل الفـرص املفوتـة علـى تعزيـز هياكـل البلـد و                   

ــشية للمــواطنني الكــوبيني     ــستويات املعي ــة، وحتــسني امل ــاءة واحليوي ــسم بالكف ــدام . يت مث إن النع
عميقـة بالنـسبة للبلـد، وخباصـة       القدرة على إجراء مبـادالت مـع الواليـات املتحـدة مـضاعفات              

ويـضاف  . لكوبا من إمكانات لتطـوير صـناعات ذات كثافـة يف املعـارف وذات قيمـة عاليـة                ملا
إىل ذلــك أن تطبيــق احلــصار خــارج نطــاق واليــة الدولــة يعاقــب شــركات وشــعوب يف بلــدان  

خــريا، مــا زال احلــصار حيــرم مــواطين الواليــات املتحــدة مــن فــرص اقتــصادية وعلميــة  أو. ثالثــة
  .وثقافية كبرية من شأهنا أن تنشأ عن إقامة عالقات طبيعية مع كوبا

 يف  ٢٠١١-٢٠٠٧البـضائع عـن الفتـرة       وترد تفاصـيل صـادرات كوبـا ووارداهتـا مـن              
 ٢٠١٠ كــشفا بــواردات كوبــا مــن املنتجــات الزراعيــة يف عــام ٢؛ ويقــدم اجلــدول ١اجلــدول 

__________ 
  )١٣(  Mark P. Sullivan, “Cuba: issues for the 112th Congress”, Congressional Research Service Report for 

CongressK 24 February 2012, p.15.  
  )١٤(  The Economist Intelligence Unit “Country report: Cuba١١، الصفحة ٢٠١٢أبريل / نيسان. 
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ثمارات األجنبيـة يف   ت التدفقات الوافـدة مـن االسـ       ٣حبسب املوردين الرئيسيني؛ ويظهر اجلدول      
ن اخلـدمات    تفاصيل واردات كوبا وصـادراهتا مـ       ٤؛ وترد يف اجلدول     ٢٠١٠  و ٢٠٠٩ يعام

  .٢٠١١-٢٠٠٧عن الفترة 
  

  ١جلدول ا    
  من البضائعووارداهتا صادرات كوبا 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  )أ(٢٠١١  )أ(٢٠١٠  )أ(٢٠٠٩  )أ(٢٠٠٨  )أ(٢٠٠٧  جمموعة السلع األساسية  الشركاء

              الصادرات
  ٥٥٧  ٣٩٦  ٣٣٣  ٣٤٤  ٤٠٥  مجيع املواد الغذائية  ) دولة٢٧(االحتاد األورويب 

  ١ ١٧٤  ٨٩٢  ٤٤٥  ٥٤٠  ٥٠٩  اخلامات واملعادن  
  ١٦  ٣  ٥  صفر  ٢  الوقود  
  ٦٦  ٣٩  ٢٦  ١١  ١٨  السلع املصنعة  

  ١ ٨١٣  ١ ٣٣٠  ٨٠٩  ٨٩٥  ٩٣٤    اجملموع  
  ٣٨  ٣٩  ١٨  ٥  ٣  مجيع املواد الغذائية أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ٣١  ٢٥  ١٣  ١  صفر  اخلامات واملعادن  
  ٧١  ٥٠  ٣٠  صفر  ٢  الوقود  
  ٥٠٢  ٤٠١  ٣٤٦  ٢٧٢  ٢٢٤  السلع املصنعة  

  ٦٤٢  ٥١٥  ٤٠٧  ٢٧٨  ٢٢٩    اجملموع  
  -  -  -  -  -  مجيع املواد الغذائية  الواليات املتحدة

  -  -  -  -  -  اخلامات واملعادن  
  -  -  -  -  -  الوقود  
  -  -  -  -  -  السلع املصنعة  

  -  -  -  -  -    اجملموع  
  ٩١٧  ٦٩٠  ٤٧٦  ٧٤٠  ٨١٥  اد الغذائيةمجيع املو  بقية العامل

  ٢ ٨٤٣  ٢ ٣٦٩  ١ ٣٦٦  ٢ ٠١٩  ١ ٧٨٤  اخلامات واملعادن  
  ٣٨  ٢٥  ٢٣  ٢٨  ٢٠٠  الوقود  
  ٤٩  ٣٥  ٢٨  ١٠  ١٥  السلع املصنعة  

  ٣ ٨٤٧  ٣ ١١٩  ١ ٨٩٣  ٢ ٧٩٧  ٢ ٨١٤    اجملموع
  ١ ٥١١  ١ ١٢٥  ٨٢٧  ١ ٠٩٠  ١ ٢٢٤  مجيع املواد الغذائية  العامل

  ٤ ٠٤٨  ٣ ٢٨٧  ١ ٨٢٤  ٢ ٥٦١  ٢ ٢٩٤  اخلامات واملعادن  
  ١٢٤  ٧٨  ٥٨  ٢٩  ٢٠٥  الوقود  
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  )أ(٢٠١١  )أ(٢٠١٠  )أ(٢٠٠٩  )أ(٢٠٠٨  )أ(٢٠٠٧  جمموعة السلع األساسية  الشركاء

  ٦١٧  ٤٧٦  ٣٩٩  ٢٩٣  ٢٥٧  السلع املصنعة  
  ٦ ٣٠٠  ٤ ٩٦٦  ٣ ١٠٨  ٣ ٩٧٣  ٣ ٩٨٠    اجملموع  

              الواردات
  ٥٦٧  ٤٠٥  ٢٨٣  ٤٥٢  ١٨٨  مجيع املواد الغذائية  ) دولة٢٧(االحتاد األورويب 

  ٥٥  ٣٦  ٣٣  ٦٢  ٣٢  اخلامات واملعادن  
  ٨٢  ٣٢  ٢٢  ٤٤  ١  دالوقو  
  ٢ ٤٧٥  ١ ٩٢٩  ١ ٨١٢  ٢ ٨٦٢  ٢ ٠٣٥  السلع املصنعة  

  ٣ ١٧٩  ٢ ٤٠٢  ٢ ١٥٠  ٣ ٤٢٠  ٢ ٢٥٦    اجملموع  
  ٧٠٢  ٥٧٨  ٣٨٨  ٧٠٠  ٦٨٣  مجيع املواد الغذائية أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  ٢٠  ٥٨  ٢٩  ٤٩  ١٧  اخلامات واملعادن  
  ٥ ٤٠٣  ٣ ٩٧١  ٢ ٩٠٤  ٤ ٧٥٣  ٣ ٢٢٥  الوقود  
  ١ ٠٢٢  ٨٤١  ٧٢٨  ١ ٠٦٠  ٨٧٩  السلع املصنعة  

  ٧ ١٢٧  ٥ ٤٤٨  ٤ ٠٤٩  ٦ ٥٦٢  ٤ ٨٠٤    اجملموع  
  ٤٤١  ٤٤٨  ٦٧١  ٩٧٦  ٦٠٨  مجيع املواد الغذائية  الواليات املتحدة

  -  -  -  -  -  اخلامات واملعادن  
  -  -  -  -  -  الوقود  
  ١٣  ١٤  ١٨  ٢٨  ١١  السلع املصنعة  

  ٤٥٤  ٤٦٢  ٦٨٩  ١ ٠٠٤  ٦١٩    اجملموع  
  ٢٤٥  ٢٠٢  ١٧٥  ٥٠٩  ٢٣٠  مجيع املواد الغذائية  ية العاملبق
  ٧٨  ٧٠  ٤٠  ١٢٩  ١٤  اخلامات واملعادن  
  ٤٥  ٣٤  ٣٣  ١٣  ٢٩٧  الوقود  
  ٣ ١٧١  ٢ ٨٨٠  ٢ ٤٨٤  ٣ ٧٤٦  ٢ ٦٦٣  السلع املصنعة  

  ٣ ٥٣٩  ٣ ١٨٦  ٢ ٧٣٢  ٤ ٣٩٧  ٣ ٢٠٤    اجملموع  
  ١ ٩٥٥  ١ ٦٣٤  ١ ٥١٧  ٢ ٦٣٦  ١ ٧٠٨  مجيع املواد الغذائية  العامل

  ١٥٣  ١٦٣  ١٠٢  ٢٤٢  ٦٣  اخلدمات واملعادن  
  ٥ ٥٣٠  ٤ ٠٣٨  ٢ ٩٥٩  ٤ ٨١١  ٣ ٥٢٣  الوقود  
  ٦ ٦٦١  ٥ ٦٦٤  ٥ ٠٤٢  ٧ ٦٩٦  ٥ ٥٨٧  السلع املصنعة  

 ١٤ ٢٩٩ ١١ ٤٩٩  ٩ ٦٢٠  ١٥ ٣٨٥  ١٠ ٨٨١    اجملموع  
  

ءات جتــارة الــسلع حــسابات أمانــة األونكتــاد، اســتنادا إىل قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة املتعلقــة بإحــصا     :املصدر
  .األساسية، وإدارة صندوق النقد الدويل لقواعد بيانات إحصاءات التجارة

التصنيف املوحد للتجارة الدولية الذي تعده شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة،             (مجيع املواد الغذائية     :مالحظات
  .)٤+٢٢+١+صفرالرموز 
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  .)٦٨+٢٨+٢٧ية، الرموز التصنيف املوحد للتجارة الدول(اخلامات واملعادن    
  ).٦٨  و٦٦٧، عدا الرمزين ٨ إىل ٥التصنيف املوحد للتجارة الدولية، الرموز (السلع املصنعة    

  .تقديرات  )أ(
  

  ٢اجلدول     
  ٢٠١٠من املنتجات الزراعية حبسب املوردين الرئيسيني يف عام واردات كوبا 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  

  العامل  الصني  شيلي  نيوزيلندا األرجنتني  كندا  الحتاد األورويبا  الربازيل  الدول

١ ٢٨٠  ١٥  ٢٧  ٣٦  ٦٨  ١٠٣  ٢٤٢  ٢٨٩  ٣٥٩  
  
  .قاعدة بيانات اإلحصاءات التجارية للسلع األساسية  :املصدر  
    

  ٣اجلدول     
  التدفقات الوافدة املباشرة من االستثمارات األجنبية

  )حدةمباليني دوالرات الواليات املت(
  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

  ٨٦  ٢٤  كوبا
  ١ ٤١٣  ١ ٣٤٧  كوسيتاريكا

  ١ ٦٢٦  ٢ ١٦٥  اجلمهورية الدومينيكية
  
  .حصاءات العاملية لألونكتادإلا  :املصدر  

    
  ٤اجلدول     

  ادرات كوبا ووارداهتا من اخلدماتص
  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
  

  )أ(٢٠١١  )أ(٢٠١٠  )أ(٢٠٠٩  )أ(٢٠٠٨  )أ(٢٠٠٧  فئة اخلدمات  التدفقات

  ٢ ٠٧٤  ١ ٨١٦  ١ ٤٢٥  ١ ٦٢٠  ١ ٥٠٩  النقل  الصادرات
  ٢ ٢٦٧  ٢ ١٨٧  ٢ ٠٥١  ٢ ٢٥٨  ٢ ١٤١  السفر  
  ٧ ٣٢٠  ٦ ٤٣٠  ٤ ٩٠٨  ٥ ٣٧٤  ٤ ٩٣٨  خدمات أخرى  

  ١١ ٦٦١  ١٠ ٤٣٣  ٨ ٣٨٤  ٩ ٢٥٢  ٨ ٥٨٨    اجملموع  
  ١ ٤٥٠  ١ ١٦٤  ١ ٠٠٥  ١ ٥٥٧  ١ ٠٩٧  النقل  الواردات
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  )أ(٢٠١١  )أ(٢٠١٠  )أ(٢٠٠٩  )أ(٢٠٠٨  )أ(٢٠٠٧  فئة اخلدمات  التدفقات

  ٢١٠  ١٨٨  ٢١٢  ١٦٠  ٧٠  السفر  
  ٤٨٩  ٤٣٨  ٤٩٦  ٣٧٣  ١٦٣  خدمات أخرى  

    ٢ ١٤٩  ١ ٧٩٠  ١ ٧١٣  ٢ ٠٩٠  ١ ٣٣٠  اجملموع  
  
  )التقديرات(األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية   :املصدر  

  تقديرات  )أ(  
    

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢يونيه / حزيران٢٨[

 السياق الكويب

 ٢٠١١يف عـام  فقـد حلـت   كوبا على معدل مرتفع يف جمال التنمية البـشرية،   حافظت    
ــة، وامل١٨٧ مــن بــني ٥١يف املرتبــة  ــة ١١رتبــة  دول وهــي كانــت حققــت  .  بــني البلــدان النامي

. قبــل فتــرة طويلــة مــن االتفــاق عليهــا يف منتــدى دويل   األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةالعديــد مــن 
  .منها بالفعلأجنزته جودة واستدامة ما حتقيق يف عليها وحة التحديات الرئيسية املطرتتمثل و

املبـادئ  ’’املـسماة  وثيقة فقد مت إقرار ال. تغري اآلن يبدأ  النموذج اإلمنائي الكويب    غري أن     
أبريـل  /نيـسان يف   خـالل مـؤمتر احلـزب الـشيوعي          “التوجيهية للسياسة االقتصادية واالجتماعيـة    

وتتسم املبادئ التوجيهيـة بطابعهـا      . لعملية اإلصالح اسا  أس، وتشكل هذه الوثيقة اآلن      ٢٠١١
: العوامــل التاليــةاالبتكــاري يف الــسياق الــوطين، إضــافة إىل مــا متثلــه للبلــد مــن حتــد يعــزى إىل   

 حيـث   احلكومات احمللية  يشمل خباصة    املستوى احمللي  على   تغيريات هيكلية إىل  االقتصاد حباجة   
ــات دور  ــذه احلكوم ــا كــبرياإن هل ــق  يف إط ــستقبلالالمركزيــة ار حتقي ــل جــار يف  ؛ يف امل والعم

االجتماعيـة  خلـدمات  غـري أنـه ال بـد مـن اإلشـارة إىل أن ا     . تكييف الصكوك االقتصادية واملالية   
ما زالت حتظى باألولوية وستظل هاجـسا يـساور الدولـة إىل حـني اسـتكمال                الشاملة  واإلمنائية  
 .االستدامةى حنو يكفل زيادة الفعالية وعلماية االجتماعية التقليدية حلشبكة تكييف 

حلد مـن ارتفـاع مـستوى       ا :فيما يلي بعض األولويات الوطنية    تتمثل  يف هذا السياق،    و  
تقـدمي حـوافز اقتـصادية    و ؛زيادة اإلنتاج الزراعـي واملسارعة ب  ؛خباصة املواد الغذائية  الواردات، و 

إيـالء  ؛ و عمـل  مرونـة علـى سـوق ال       تـدابري تـضفي   وإدخـال   القواعـد احلاليـة     جديدة لتغيري نظـام     
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ــة     ــر املؤشــرات الدميغرافي ــام خــاص ألث ــسن  قطــاع (اهتم ــار ال ــارهم   كب ــوق أعم ــذين تف ــن ال م
 ). من إمجايل عدد السكان يف املائة٢٠ثل حنو ميعاما  ٦٠

التركيـز  إىل تعزيـز التعـاون املتعـدد األطـراف، مـع            ويدعو أحد هذه املبادئ التوجيهيـة         
األمـم املتحـدة   تقـدم منظومـة     يف هذا السياق،    و. ظومة األمم املتحدة  مؤسسات من على  مباشرة  

 .يف معاجلة القضايا والتحديات الناشئةدعما لسلطات الوطنية ل

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــع الــسلطات الكوبيــة علــى عالقــات  تقــوم شــراكة و  
 الـــدعم ملاضـــية ا٤٠ ـربنـــامج اإلمنـــائي علـــى مـــدى الـــسنوات الـــ الفقـــد قـــدم . طويلـــة األمـــد

وتنـدرج أنـشطة التعـاون احلـايل        .  الرئيـسية  احمللية والوطنيـة  منائية  اإل ستراتيجيات والسياسات لال
 ،)٢٠١٣-٢٠٠٨(ضمن إطار األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة          بني الربنامج اإلمنائي وكوبا     

واردة فيهــا الــاألولويــات فقــد ظلــت . كوبــاالقطــري لبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  وثيقــة و
علـى تعزيـز    ، فـإن التركيـز فيهـا ينـصب          عمومـا و. تحـديث الوطنيـة اجلاريـة     المع عمليـة    متسقة  

 .القدرات الوطنية واحمللية لدعم التنمية البشرية املستدامة يف كوبا

التعـاون  فـرص   برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       يتيح  يف سياق عملية اإلصالح احلالية،      و  
ــةاالت اجملــيف  ــز األمــن الغــذائي :التالي ــة   و ؛ تعزي ــة واســتراتيجياهتا اإلمنائي دعــم احلكومــات احمللي

إنتــاج الغــذاء؛ جمــال يف خباصــة وتطبيــق تــدابري للتكيــف مــع تغــري املنــاخ، و  ّنَســواالقتــصادية؛ 
 لفـريوس   تـصدي الوقاية من املخـاطر؛ ودعـم ال      زيادة فعالية   تنمية مستدامة و  حتقيق  ملسامهة يف   او

 . على الصعيد الوطيناإليدز/يةنقص املناعة البشر

اجلديـد للمـساعدة     املتحدة   األممإطار  صياغة  فإن العمل جار يف     باإلضافة إىل ذلك،    و  
منائيــة ســتراتيجيات اإللالولويــات األحتياجــات واالمــع مبــا يتــسق ، )٢٠١٨-٢٠١٤(اإلمنائيــة 

 .الوطنية احلالية
  

 ات املتحدةالذي تفرضه الوالياآلثار احملددة الناشئة عن احلصار 

الــسنوات مبــا كانــت عليــه يف ىل حــد بعيــد  شــبيهة إ، ظلــت احلالــة٢٠١١خــالل عــام   
 يف أثـره احلـصار علـى العالقـات االقتـصادية اخلارجيـة لكوبـا، وميكـن مالحظـة            ويؤثر   .السابقة

ؤثر علـى فـرص التنميـة الوطنيـة         فهو يـ  يف البلد،    مجيع جماالت األنشطة االجتماعية واالقتصادية    
التنميـة  علـى  وعلـى أضـعف الفئـات    احلـصار  ويـؤثر  . لق مصاعب اقتصادية للسكانخيية و واحملل

 .عموماالبشرية 



A/67/118
 

170 12-39640 
 

اخلسائر املتراكمـة املباشـرة وغـري املباشـرة     وصلت  وفقا لتقديرات السلطات الكوبية،     و  
ديـسمرب  /كـانون األول   حـىت    تيناتسالـ القتصاد الكويب بسبب احلصار منذ أوائـل        اليت تكبدها ا  

 .)٦(باليني دوالر ١٠٤إىل ، ٢٠١٠

مؤســسات التنميــة الــيت متنحهــا  إىل القــروض  كوبــاوصــولإمكانيــة احلــصار د قــد قيَّــو  
وهذا ما ضـيق عليهـا فـرص         .البنك الدويل، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية     كاملالية الدولية   

 .أو احمللية/ وتقدمي الدعم املايل خلططها اإلمنائية الوطنيةاحلصول على املوارد الالزمة ل

سفر اخلرباء والباحثني الكوبيني إىل الواليات املتحـدة يف إطـار اتفاقـات        وكانت فرص     
ــى تأشــريات  ةالتعــاون، حمــدود  ــة احلــصول عل ــسبب عملي ــة   و.  ب ــضا إقام ــصعب أي كــان مــن ال

وتعزيـز تبـادل اخلـرباء مـن        والتعاون معهـا    شراكات مع اجلامعات األمريكية ومعاهد البحوث،       
 .دينكال البل

لق الكـثري مـن الـصعوبات       خيسلبية ملبادرات التعاون اخلارجي، و    ا  احلصار آثار ويسبب    
ــة أو احلــصار علــى شــراء املــدخالت مــن       يف  ــود التجاري ــسبب القي ــشاريع ب ــربامج وامل ــذ ال تنفي

ــا   ــات املتحــدة وفروعه ــ. شــركات الوالي ــر ذا الوضــع وهل ــى  أث ــى  فــرص ســليب عل احلــصول عل
، وذلـك    إلقامـة املـشاريع    لسلع واملعدات املستوردة  ل التكلفة النهائية     وعلى ،املدخالت الرئيسية 

 .الوسطاء والنقل ملسافات طويلةببسبب التكاليف املرتبطة 

تكـاليف أعلـى    بشراء واسترياد املنتجات من أماكن أبعد       اإلمنائية  شاريع  ويتعني على امل    
ربنــامج األمــم املتحــدة  منائيــة لإلشاريع ااملــمجيــع األمــر تــأثريا مباشــرا علــى  هــذا يــؤثر و. اكــثري

زيـادة  كـان ذلـك نتيجـة ل       الطـوارئ، سـواء      ته اليت يضطلع هبـا يف حـاالت       أنشط، وعلى   اإلمنائي
لبـضائع  ازيـادة تكـاليف نقـل       اريع أو   معامالت إجراءات احلصول على مدخالت املش      تكاليف
، ويف وتوزيعهـا عليهـا     اشراء مدخالهت جراء التأخريات الكبرية يف      املشاريع   توتأثر. املستوردة

واقـع  هـو   ذلـك   وقـد كـان     . تها وحتقيـق نتائجهـا أوال بـأول       سلبا على تنفيذ أنشط   وهو ما يؤثر    
زراعية، مثـل   الدخالت  امللوصول إىل   حيث إن ا  احلال يف مجيع املشاريع املتعلقة باألمن الغذائي        

ــة،    ــري واآلالت واألدوات الزراعي ــة ال ــستغرق  أنظم ــد وي ــر معق ــا طــويال واســتريادها، أم .  وقت
ومـن مث، فـإن     . فعمليات الشراء تتطلب مهلة طويلة، وهو ما يؤخر أنـشطة املـشاريع ونتائجهـا             

ــا عمليــة الــشراء ال بــد يف أي عــرض مــايل أو مــشروع جديــد توقــع أن تــستغرق    وحــدها وقت
املترتبـة علـى    التكـاليف   الزيـادة يف    موارد مالية إضافية لتغطيـة      أطول، وال بد أيضا من ختصيص       

 .لك، وهي موارد كانت ستذهب لوال ذلك، إىل األنشطة اإلمنائيةذ

والـيت  ، ملكافحـة اإليـدز والـسل واملالريـا     املشاريع املمولـة مـن قبـل الـصندوق العـاملي     ف  
قــدم األدويــة والكواشــف،  ت، ستفيد الرئيــسي منــهابرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي املــ  يــشكل 
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فــريوس نقــص مــصابني بن مجيــع األعمــار  مــا شخــص١٣ ١٦٩خلدمــة ومعــدات املختــربات، 
 مـن   ابأسـعار أعلـى كـثري     ني  ثانويموردين  ، و ةيتم شراؤها من دول ثالث    و. اإليدز/املناعة البشرية 

 األجـل   ةطويلـ الحىت يف ظل اتفاقـات برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي              و. األسواق العاملية أسعار  
مـن  تعرقل املـشتريات الـيت تـتم        احلصار  ن  الناشئة ع لقيود  فإن ا مع املوردين للشركات الدولية،     

يف الواليـات  تـصنع أو حتتـوى علـى عنـصر يـصنع        هـذه املنتجـات     إذا ما كان    خالل هذه اآللية    
احلـصول علـى تـرخيص مـن مكتـب مراقبـة       يـتعني علـى املـوردين    يف هـذه احلـاالت،    و. املتحدة

وبــا، وهــي عمليــة تقــدمي خــدمات أو منتجــات للمــشاريع يف كليتــسىن هلــم األصــول األجنبيــة 
أعــاله علــى مــا يــرد األمثلــة و. جهــد متكــررتتطلــب بــذل بريوقراطيــة تــستغرق وقتــا طــويال و 

تعـني علـى املـوردين تقـدميها خـالل األشـهر الثالثـة األوىل مـن عـام                   الطلبـات الـيت     مأخوذة من   
 غ لعــالج ملــ٢٠نــافري وريت/ملــغ ٨٠بينــافري لوريتونــافري وإذن بتوريــد لحــصول علــى ل ٢٠١٢
 قــد يفقــدون فرصــة العــالج يف حالــة انقطــاع       يف كوبــا طفــال٢٦ بــالغ و ٥٠٠ر مــن أكثــ

 .اإلمدادات جراء القيود املفروضة على فرص الوصول إليها، وهو ما يعرض حياهتم للخطر

ــضعه            ــا وي ــائي يف كوب ــامج اإلمن ــب الربن ــومي ملكت ــل الي ــضا يف العم ــؤثر احلــصار أي وي
وتفـرض قيـود علـى الفوائـد الـيت ميكـن        . طرية األخرى وضع غري مؤات مقارنة باملكاتب الق      يف

. ومتابعـة أثرهـا    تنفيـذ األنـشطة اإلمنائيـة وأنـشطة الطـوارئ         لأن تأيت من اتفاقات طويلة األجـل        
ــامالت     ــاع تكــاليف املع ــك إىل ارتف ــسبةويفــضي ذل ــل عــن  بن ــة ١٥ ال تق حــصة  هــي يف املائ

ــطاء ــن ق     ،الوس ــدات وخــدمات م ــاليف شــراء مع بيــل احلواســيب وتكــاليف    وإىل ارتفــاع تك
  .، وما إىل ذلكاحلصول على تراخيص الرباجميات وخدمات اإلنترنت

يتـــضرر كـــذلك ألنـــه ال يـــستطيع  ربنـــامج اإلمنـــائي يف كوبـــا مث إن املكتـــب احمللـــي لل  
املتحدة لتـسديد   ات  تعامل بدوالر الوالي  وال ال املفتوحة يف مصارف أمريكية      هاستخدام حسابات 

يه من مث، استخدام تدابري إدارية إضافية إلجناز عمليـات متويـل براجمـه، وهـو                ويتعني عل . فواتريه
إداريــة تــنجم عــن االســتعانة   مــا يــؤدي إىل زيــادة تكــاليف املكتــب ومــشاريعه، وحيملّــه أعبــاء  

واستخدمت كـذلك    ، التكاليف الزائدة  تغطيةالربنامج اإلمنائي   وقد توىل   . مبصارف بلدان ثالثة  
ويؤثر هذا األمـر علـى اسـتخدام         ،مشاريعآخرون لتمويل    قدمها ماحنون يف هذا الغرض أموال     

 .نشطة اإلمنائيةتلك املوارد اليت كانت لوال ذلك، ستذهب إىل األ

ــ ويتــأثر الربنــامج اإلمنــائي باحلــصار بطريقــة أخــرى تتمثــل يف أنــه يــتعني علــى       هموظفي
 اتيف نيويـورك أن يطلبـوا تأشـري       الوطنيني الذين يطلب منهم السفر إىل مقـر الربنـامج اإلمنـائي             

هنـاك العديـد مـن احلـاالت الـيت مل ُتمـنح فيهـا               ،  بل وقـت طويـل مـن موعـد سـفرهم          قالدخول  
وقـد حـدثت   . هـا ءتغيري خطط الـسفر أو إلغا تطلب األمر الذي  ،التأشريات يف الوقت املناسب  
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ــة   ــتعني  حــاالت مماثل ــا ي ــر الرب    حينم ــة حــضور اجتماعــات يف مق ــسؤويل احلكوم ــى م ــامج عل ن
عـرب بلـدان    و طـرق بديلـة أطـول وأعلـى تكلفـة            عـرب وعالوة على ذلك، يـتعني الـسفر        . اإلمنائي

مـشاركة  ذلـك  ويعـوق  . إىل نيويـورك كوبا ثالثة بسبب عدم وجود رحالت جوية مباشرة من    
ــا ومتثيلــهم يف الــدورات التدريبيــة املؤســسية واالجتماعــات     مــوظفي الربنــامج اإلمنــائي يف كوب

حيـد بالتـايل مـن قـدرات مكتـب الربنـامج اإلمنـائي يف كوبـا علـى العمـل وفقـا                   ما   هوالرمسية، و 
علـى حنـو فعـال      يف بلدان أخرى ومتابعتـها      اليت تنفذ   ألحدث النظم، والسياسات والتوجيهات     

 أيــضا هــذه اآلثــار الــسلبية مــن حيــث  ال وتطــ.واآلثــار اإلمنائيــة أو الطارئــةتحقيــق األهــداف ل
شرية السلطات الكوبية واخلرباء الكـوبيني كلمـا تعـني علـيهم الـسفر              تكاليف احلصول على التأ   

  .حلضور اجتماعات األمم املتحدة أو اجتماعات أخرى
    

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٨[
 بــشأن ٢٠١١ردا علــى طلــب تقــدمي معلومــات عــن التطــورات املــستجدة منــد عــام      

 علـى  )اليونـسكو (منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة      مظاهر تأثري احلصار يف قدرة      
وكالــة متويــل، التعــاون والتعامــل مــع الــسكان الكــوبيني، تقــول اليونــسكو إنــه مبــا أهنــا ليــست  

 يـصعب حـصر الـضرر    هإنـ فهـي وكالـة فنيـة متخصـصة يف إطـار منظومـة األمـم املتحـدة،            وإمنا
التعلـيم والعلـوم    : اشئ عن احلصار يف الربامج اليت تديرها ضـمن جمـاالت اختـصاصها، وهـي              الن

بيد أن احلصار، ال يزال يؤثر على تلك اجملاالت، وميكـن يف            . والثقافة واالتصاالت واملعلومات  
  .هذا الصدد إبداء املالحظات التالية

ففــي جمــال . ريأي تغــي  ومل تــشهد نــسبيا٢٠١١ظلــت احلالــة كمــا كانــت منــذ عــام     
التعليم، ال يزال احلـصار يـؤثر علـى تـوافر املـوارد التعليميـة بـسبب القيـود التجاريـة الـيت حتـول                      

ويف جمال العلـوم، ال يـزال احلـصار املفـروض حيـد مـن               . دون شرائها بأسعار أقدر على املنافسة     
ر يـؤثر علـى إمكانيـة        ويف جمال الثقافة، ال يـزال احلـصا        .القدرة على شراء املواد العلمية احلديثة     

احلصول على املواد احلافظة لآلثار التارخيية، واللوازم املستخدمة يف الصناعات الثقافيـة، ويـؤثر              
كذلك على التعاون مع املؤسسات األمريكية اليت لواله، لكانت رمبا ستقبل على إقامـة تعـاون          

زال كوبــا ال تــستطيع ويف جمــال االتــصاالت واملعلومــات، ال تــ. يــشمل القيــام بعمليــات تبــادل
احلــصول علــى كــابالت األليــاف الــضوئية املغمــورة الــيت تــتحكم فيهــا شــركات يف الواليــات   

 ولـئن ازدادت إىل حـد مـا فـرص      .املتحدة، وال على تراخيص الربجميات أو على معدات معينـة         
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جتعـل   والثقايف، فإهنا ال تـزال حمـدودة بـسبب سياسـات مـنح التأشـريات الـيت                   األكادمييالتبادل  
  .من الصعب التنقل والسفر ألغراض الدراسة

ويــؤثر احلــصار أيــضاً علــى عمليــات مكتــب اليونــسكو يف هافانــا، مبــا فيهــا عمليــات      
التحويالت املـصرفية ملقـدمي اخلـدمات، وهـو مـا ينـتج عنـه تكـاليف إضـافية تتكبـدها املنظمـة                       

ســرهم أيــضاً علــى   املوظفــون وأضرر ويتــ. كتكــاليف التــذاكر واالتــصاالت، ومــا إىل ذلــك    
 الدوليـة املكاملـات   املـصرفية و   تحويالتضررا يتأتى على سبيل املثال من ال      املستوى الشخصي،   

  .اليت يقومون هبا
    

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يونيه / حزيران٤[
  

 علـى    كوبـا  علـى  الواليـات املتحـدة   ذي تفرضـه    احلـصار الـ   ال يـؤثر    من املنظور البيئي،      
 .الواليات املتحدة نفسها فحسب، وإمنا يؤثر أيضا على منطقة البحر الكارييب دون اإلقليمية

ــة جهــود ف   تتــسم بتــشتتها وعــدم   )١٥(الكاريبيــةيف جــزر هــوت ســبوت  احلفــظ املبذول
من العديـد مـن   بعدت ال بد منها، حيث إن كوبا استُ    ، وتفتقر إىل استراتيجية مشتركة      اكتماهلا
ــا  شاريع أهــم املــ  ــيت متوهل ــة   ال ــات املتحــدة يف املنطق ــةالوالي ــال،   . دون اإلقليمي ــى ســبيل املث فعل

، وهـي  ةمبـادرة التحـدي الكاريبيـ   كرفـق البيئـة العامليـة     مـشاريع مل  املشاركة يف   تستطيع كوبا    ال
مـن املوائـل    يف املائـة  ٢٠محاية إىل  ٢٠٢٠التوصل حبلول عام مبادرة واسعة النطاق هتدف إىل    

 مـن فوائـد     احيرمه  من املشاريع ال  ها  استبعاد ف .ة والساحلية لبلدان منطقة البحر الكارييب     البحري
يؤثر أيضا على النهج العابر للحدود إلدارة النظم اإليكولوجية يف منطقـة             فحسب، وإمنا    كثرية

  .البحر الكارييب
ة يؤثر احلصار أيضا بشكل كـبري علـى حفـظ التنـوع البيولـوجي والـنظم اإليكولوجيـ               و  

ــة      ــاة البحري ــاجرة واحلي ــور امله ــل الطي ــشتركة مث ــني   امل ــة الفاصــلة ب ــات  يف املنطق ــا والوالي كوب
اسـتراتيجيات  أن يتـيح إمكانيـة القيـام يف جمـال احلفـظ بوضـع              رفع احلـصار    من شأن   و. املتحدة

ــات مــشتركة بــني حكــوم  و ــديناتفاق ــاق  . يت البل ــد االتف ــا  وميكــن متدي ــائم حالي ــي الق بــني البيئ

__________ 
هي اجلزر الكاريبية، وتتكـون أساسـا مـن ثـالث جمموعـات، وهـي جـزر البـهاما، واألنتيـل الـصغرى، واألنتيـل                           )١٥(  

ا وتـشكل كوبـ   ) بورتو ريكو، جاماكا، وكوبا، واسبنيوال، اليت تشمل اجلمهورية الدومينيكيـة وهـاييت           (الكربى  
 . يف املائة من مساحتها٩٠وجامايكا واسبنيوال 
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باعتبارهــا توجــد شمل كوبــا يــالطيــور املهــاجرة، لبــشأن املتحــدة واملكــسيك وكنــدا الواليــات 
  .هجرة تلك الطيورمسار ضمن 

يضطلع برنامج األمم املتحدة للبيئة جبزء كبري من عمله يف كوبـا مـن خـالل التعـاون                  و  
 وحلقـات عمـل وأنـشطة أخـرى     ،دورات تدريبيـة يتـألف مـن   الـذي  فيما بـني بلـدان اجلنـوب،     

الدعم التقين بني كوبا وبلـدان أخـرى يف أمريكـا           وتبادل   ،وبناء القدرات املعارف،  قل  تشمل ن 
مـن احلـصار، مثـل مـشروع املمـر          وتتـضرر مـشاريع للربنـامج       . الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

البيولوجي الكارييب اجلاري تنفيـذه عمـال باتفـاق بـني اجلمهوريـة الدومينيكيـة وكوبـا وهـاييت،                   
ويتجلى أثر احلـصار يف مجـع   . ا اآلن جامايكا اليت انضمت إليه بصفة مراقب دائم  وتضاف إليه 

ومعاجلة البيانات املستقاة عن طريق االستـشعار عـن ُبعـد والبيانـات املكانيـة للممـر البيولـوجي               
  .املطلوبةالوصول إىل التكنولوجيا واملعدات ، ألنه يتعذر على كوبا الكارييب
 مر يف الفرص املفوتة على التعـاون يف جمـال البيئـة يف املنطقـة،              ويتبدى أثر احلصار املست     

  .ويف النهج املتوخى لتقدمي اخلدمات احليوية املستدامة واملنصفة يف منطقة البحر الكارييب
  :وترد أدناه أمثلة أخرى على اآلثار املرتبطة باحلصار  
ملعــــدات مــــا دام ال ُيــــسمح للــــشركات التابعــــة للواليــــات املتحــــدة ببيــــع ا  )أ(  

والتكنولوجيـــا واملنتجـــات األخـــرى إىل الـــشركات الكوبيـــة، تـــضطر الـــشركات الكوبيـــة إىل 
ــست       ــيت ي ــدد ال ــل املُ ــا يطي ــن أســواق أخــرى، وهــو م ــا،   شــرائها م ــضائع إىل كوب ــل الب غرقها نق

  يؤدي بدوره إىل زيادة انبعاثات الكربون املرتبطة بالنقل؛ وما
 إطـار برنـامج الثـورة يف جمـال الطاقــة،     تواصـل كوبـا زيـادة كفـاءة الطاقــة، يف      )ب(  

وكــذلك تعزيــز أنــشطة إعــادة التــدوير وغــري ذلــك مــن التكنولوجيــات املراعيــة للبيئــة، وذلــك   
ــاءة         ــادة كف ــون وزي ــاين أكــسيد الكرب ــات ث ــنفط واحلــد مــن انبعاث هبــدف خفــض اســتهالك ال

وعهــا يف بلــدان  علــى الــشركات األمريكيــة وعلــى فرظــربيــد أنــه ُيح. اســتخدام املــوارد العامــة
ويــصدق هــذا . أخــرى، أن تبيــع لكوبــا التكنولوجيــات الــيت ميكــن أن تفيــدها يف هــذا املــسعى  

القول أيضا على بيع أي منتج آخر تنتجه شركات غري أمريكية من املنتجات اليت حتتـوي علـى    
إحـراز تقـدم يف    توفرها شركات أمريكيـة أو فروعهـا، وميكنـها أن تـساعد يف     عناصرأجزاء أو   

  ؛ذا اجملاله
كوبا هي أحـد البلـدان الرائـدة يف جمـال البحـوث البيولوجيـة يف العـامل حيـث                      )ج(  

ـــ       ــد ال ــد البل ــات ومعاه ــن خرجيــي جامع ــي، فينتجــون   ١٠يتخــصص اآلالف م  يف اجملــال البيئ
وتتـوافر لكوبـا أيـضاً      . تكنولوجيات ومنتجات هامة، مبا يف ذلك تطبيقات التكنولوجيا احليوية        
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ــارف واســعة   ــة  مع ــوارد الطبيعي ــشأن حفــظ امل ــات     . ب ــك التكنولوجي ــع تل ــه ال ميكــن بي ــد أن بي
  واملنتجات يف الواليات املتحدة؛

كثريا ما حتد القيـود املفروضـة علـى الـسفر مـن مـشاركة اخلـرباء الكـوبيني يف                   )د(  
ف املــؤمترات واألنــشطة التدريبيــة الــيت ُتــنظم يف جمــايل البيئــة والتنميــة املــستدامة، وُتــصَرف آال  

  الدوالرات يف مسارات سفر أكثر تكلفة ورحالت أطول يف كثري من األحيان؛
حيد احلصار أيضاً من قدرة كوبا علـى احلـصول علـى املعلومـات مـن اجملـالت           )هـ(  

واملنــشورات العلميــة والتقنيــة الرائــدة، وكــذلك مــن الوصــول إىل املواقــع الــشبكية للــشركات   
وحيـد ذلـك مـن فـرص األكـادمييني واملهندسـني            . تحـدة واملؤسسات املتخصـصة يف الواليـات امل      

والطالب الكوبيني يف االطالع على أحدث التطورات يف جمال علوم الطاقة والبيئة، اليت ميكـن               
وحتـد أيـضا القيـود املفروضـة        . أن تزيد من قدرهتم علـى تطبيـق التكنولوجيـات البيئيـة الـسليمة             

 معاهـدات بيئيـة معينـة تتطلـب االسـتخدام      على االتصال الشبكي من قدرات كوبا علـى تنفيـذ   
  املستمر لإلنترنت، وعلى االمتثال لتلك االتفاقيات؛

لكل من الواليـات املتحـدة وكوبـا مـصلحة يف استكـشاف الـنفط يف املنـاطق                    )و(  
وال ميكــن يف الوقــت احلــايل بــسبب احلــصار، إجــراء دراســات   . البحريــة املــشتركة واســتغالله 

ويؤكد االنسكاب النفطـي الـذي وقـع        .  وطرق التشغيل املالئمة للبيئة    مشتركة عن األثر البيئي   
   هذه املسألة كضرورة ُمِلحَّة؛٢٠١١يف عام 

ــها        )ز(   ــة ميكن ــة حامســة األمهي ــزان مبمــرات بيولوجي ــدان يف منطقــتني تتمي يقــع البل
  االستفادة من إقامة تعاون إقليمي كامل؛

نطقـة تـؤثر فيهـا الكـوارث، وخباصـة          تقع الواليات املتحـدة وكوبـا أيـضاً يف م           )ح(  
ويعمـل البلـدان علـى حتقيـق        . األعاصري، تأثريا خطريا على الـنظم اإليكولوجيـة وعلـى الـسكان           

ومن هذا املنطلق، سيفيد التعاون فيمـا بـني         . مستويات أعلى للوقاية من الكوارث والتأهب هلا      
  كارييب؛البلدين ومع غريمها من البلدان يف باقي أحناء منطقة البحر ال

ُيشهد لكوبا بأهنا، وفقا ملعايري متعددة، بلد مينح أولويـة كـبرية للبيئـة والتنميـة                  )ط(  
جامعتـا ييـل    جرهتـا   أيت  مؤشر األداء البيئـي الـ     دراسة  واحتلت كوبا املركز التاسع يف      . املستدامة

ن الواليـات   ورغم منجزات كوبا يف اإلدارة املـستدامة للبيئـة، فـإ           .يف اآلونة األخرية  وكولومبيا  
  املتحدة تعارض دائما املشاريع الكوبية يف جملس مرفق البيئة العاملية؛
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فرص حـصول كوبـا علـى قـروض دوليـة ووصـوهلا إىل املؤسـسات        يؤثر ضيق    )ي(  
قد حدا هبا هذا األمر إىل الدفع عموما بـأن          و. حتقيق االستدامة تقدمها حنو    على   املالية الدولية، 

  .قيق االستدامةجهودها لتحيعرقل احلصار 
ــة يف اإلدارة         ــة املتمثل ــصدي للتحــديات البيئي ــسهم يف الت ــع احلظــر أن ُي ومــن شــأن رف

للــنظم اإليكولوجيــة املــشتركة والتعــاون بــني األوســاط العلميــة واألكادمييــة، وزيــادة املــستدامة 
وارث اإلدارة املــستدامة للبيئــة، وإدارة النظــام اإليكولــوجي والتــصدي للكــمــسامهة البلــدين يف 

  .الطبيعية والرتاعالت ومكافحة تغيُّر املناخ
ومن شأن رفع الواليات املتحدة للحصار الذي تفرضه على كوبا، أن حيـسن التعـاون                  

يف منطقة البحر الكارييب على التصدي للتحديات البيئية ومساعدة برنامج األمم املتحدة للبيئـة              
ملوارد الطبيعيــة لكوكــب األرض  الذكيــة بــاعلــى تــوفري العناصــر القياديــة الــيت تعــزز االســتعانة  

  . حيقق التنمية املستدامة مبا
    

  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧[
  

ــة برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية يف تنــسيق تنفيــذ جــدول        تتمثــل والي
املتـصلة باملـستوطنات   لأللفية عضاء يف حتقيق األهداف اإلمنائية   أعمال املوئل ملساعدة الدول األ    

احلــصار االقتــصادي والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه الواليــات املتحــدة علــى   وحيــد . البــشرية
كوبا، من حرية التجارة ونقل املعارف واخلربة العلمية والتكنولوجية لصاحل األغراض الـسلمية             

ــأثريا ســلبيا   ــؤثر ت ــسانية، في ــستوطنات    واإلن ــة بامل ــات املتعلق ــسلع واخلــدمات والتكنولوجي  يف ال
ــامج املوئــل وحتقيــق      . البــشرية ــا علــى تنفيــذ برن ــذلك، يقــوض احلــصار قــدرة حكومــة كوب وب

  .األهداف اإلمنائية لأللفية املتصلة باملستوطنات البشرية
ط أوالمهـا   وترتب. بواليته وفعالية أنشطته يف كوبا    تتصالن  وئل إبداء مالحظتني    ود امل وي  

  : الذي تتمثل أهدافه الطويلة األجل فيما يلي٦٦/٦بتنفيذ قرار اجلمعية العامة 
استقرار وسرعة عملية استرياد اللوازم مـن مـواد البنـاء وأدواتـه ومعداتـه، مـن                   )أ(  

ــشاء وصــيانة       ــضرورية إلن ــواد اخلــام ال ــة وامل ــواردات مــن الطاق ــا، وكــذلك ال قبيــل التكنولوجي
  ية وتعمريها يف أعقاب الكوارث الطبيعية؛املستوطنات البشر
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نقــل التكنولوجيــات األكثــر كفــاءة واألســلم مــن الناحيــة البيئيــة، واســتخدام     )ب(  
بـــراءات االختـــراع املـــسجلة يف الواليـــات املتحـــدة، أو التكنولوجيـــات الـــيت تقـــوم بتـــسويقها 

  شركات الواليات املتحدة وسائر الشركات يف مجيع أحناء العامل؛
مكانية احلـصول علـى الطاقـة والتكنولوجيـات املقتـصدة يف اسـتهالك الطاقـة                إ  )ج(  

واحلصول على النفط، وكلها أصول هامة يف جمال توفري اخلدمات احلضرية األساسية كالنقـل،              
ومجع النفايات الصلبة والتخلص منها، ومد شبكات املياه واملرافق الصحية، وكـذلك مواجهـة            

مـن قبيـل احلرائـق والفيـضانات واألعاصـري، وذلـك حـىت يتـسىن                املخاطر يف حاالت الطوارئ،     
  للكوبيني االستفادة من بدائل تتسم بالكفاءة واالستدامة البيئية؛

إمكانية احلصول على مـواد كيميائيـة ومعـدات ذات تكلفـة منخفـضة ملعاجلـة                )د(  
 بتكلفـة ميـسرة، مبـا    املياه واملياه املستعملة الالزمة أيضا لتحسني نوعية تلك اخلدمات وتوفريهـا  

  يترتب على ذلك من تأثريات على الصحة البيئية والصحة العامة؛
تسوية املطالبات القائمة املتعلقة باملمتلكات الـيت كانـت مملوكـة ملـواطنني مـن                 )هـ(  

الواليــات املتحــدة أو مــواطنني حــصلوا علــى اجلنــسية الكوبيــة، ممــا سيحــّسن اســتخدام املرافــق  
  قيق التنمية احلضرية والعقارية بصورة رشيدة ومتسقة؛اهلامة وإصالحها وحت

مــنح التأشــريات وتــصاريح الــسفر الالزمــة لعمليــات التبــادل العلمــي والــتقين     )و(  
والثقايف، وال سيما للمخططني واملهندسني املعماريني واملهندسني اآلخـرين وعلمـاء االجتمـاع             

صميم أنـشطة اإلسـكان واملـستوطنات    من أجل إسداء املـشورة إىل نظـرائهم الكـوبيني بـشأن تـ      
  .البشرية وختطيطها وإدارهتا

وخالصـة القـول إنــه مـن منظــور املـستوطنات البـشرية، لــن حيقـق تنفيــذ قـرار اجلمعيــة          
 نتائجه االجتماعية واالقتصادية والبيئية على صـعيد ختطـيط املـستوطنات البـشرية              ٦٦/٦العامة  

ات الكـبرية املدخلـة علـى أحـوال املـستوطنات           وإدارهتا إمجـاال فحـسب، بـل وسـيعزز التحـسين          
  .البشرية للفئات الفقرية واحملرومة من السكان

ــه            ــا وخطط ــم املتحــدة يف كوب ــل األم ــشطة موئ ــآخر أن ــق ب ــة فتتعل ــة الثاني ــا املالحظ أم
  :٦٦/٦للمستقبل القريب، وكالمها ميكن أن يستفيد من تنفيذ القرار 

ا بــرح موئــل األمــم املتحــدة يتعــاون مــع   خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مــ   )أ(  
 ومع املعهد الوطين الكويب لإلسكان ومعهـد التخطـيط العمـراين، علـى وضـع مـشاريع                  نظرييه،

للتعاون وتعزيز تنفيذ جدول أعمال املوئل، مع تقدمي الـدعم، يف الوقـت نفـسه، إلسـهام كوبـا                   
  يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛
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 يف  ٢٠١٣-٢٠١١للفتـرة   حـدة برناجمـه القطـري األول        موئل األمم املت  وضع    )ب(  
احلكـم احلـضري وتغـري املنـاخ؛ البنيـة          : يتألف الربنامج من ثالثة جمـاالت عمـل رئيـسية         و. كوبا

 تقدمي الدعم لقطاع اإلسكان؛و ؛التحتية احلضرية واخلدمات األساسية والبيئة

 الكولـوميب القـائم يف      التعاون الكويب تنفيذ مشروع   بموئل األمم املتحدة    يقوم    )ج(  
التكيـف مـع تغـري    علـى   متحـسني مـشاركة املـواطنني وقـدراهت     لالتعاون بني بلدان اجلنوب   إطار  

وتنفيـذ املبـادرات    املشروع تـصميم    دعم  يسوف  و. عمليات احلد من املخاطر   النهوض ب املناخ و 
يـة  اين بلـديات كوب مثـ  وهنـاك  .اجملتمعية املرتبطة بتأثريات تغري املناخ واحلد من خمـاطر الكـوارث    

يف هــذا و. ةمــع أربــع بلــديات كولومبيــ يف عالقــات وثيقــة مباشــرستــشرك يف ذلــك علــى حنــو 
وئــل مــع وزارة التجــارة اخلارجيــة واالســتثمار األجــنيب، واملعهــد الــوطين   يتعــاون املاملــشروع، 

جـدول   بتنفيـذ    يف البلـديات املختـارة    املكاتـب املعنيـة      و ،لإلسكان، ومعهد التخطـيط الفيزيـائي     
 ؛٢١أعمال القرن 

شارك بنـشاط يف عمليـة     يـ وئـل   ظـل امل  غوسـتاف وآيـك،     ارين  عـص اإلعلى إثر     )د(  
املكتـسبة يف اسـتعادة    املـسامهة يف منهجـة اخلـربة        الرامي إىل    هاإعادة اإلعمار من خالل مشروع    

 ؛كوبيةحمافظات املساكن يف ثالث 

ز الكــويب للبحــوث للمركــ ٢٠١١مــنح موئــل األمــم املتحــدة جــائزة الــشرف   )هـ(  
ــشافه لطريقــة    ــدة والنــهوض باهلياكــل واملــواد الكت ــاء مبــواد  جدي ــة للبن ــة مراعي منخفــضة وللبيئ

اآلالف مـن املنـازل،     فقـد شـيدت عـشرات       . التكلفة وذات معدل مـنخفض السـتهالك الطاقـة        
ــ لالـــذي يتبعـــه املركـــزنظـــام الللبيئـــة باســـتخدام ومبواصـــفات مراعيـــة بأســـعار معقولـــة  وفري تـ

 تتطلـب معـدالت منخفـضة إلنتـاج         سقف، والبالط، واجلدران من مواد حمليـة      األضيات، و راأل
  .فرص عمل جديدةوهو ما ساعد أيضا يف إجياد . الطاقة

    
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢ مايو/ أيار٢٣[

  
 يـساعد ليا برنامج واحـد يف كوبـا        حا) اليونيدو(ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        

ــسة يف القطاعــات        ــى املناف ــدرة عل ــز الق ــصناعية وتعزي ــدراهتا ال ــز ق ــادة تعزي ــى زي ــها عل حكومت
مبـا يتـسق مـع اسـتراتيجياهتا الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة الـيت         الـصناعية ذات األولويـة،   

  .٢٠١١أعلن عنها يف عام 
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 : اجملاالت التاليةعلىكل رئيسي وقد تركزت أنشطة اليونيدو يف كوبا بش  

 تشجيع استخدام الطاقة املتجددة  •  

بروتوكـول مونتريـال بـشأن      وال سـيما    (تقدمي الـدعم لتنفيـذ االتفاقـات البيئيـة الدوليـة              •  
 )املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 لزراعية والصناعيةتعزيز سالسل القيم التقدمي الدعم   •  

 ال تنظيم املشاريع القدرات يف جمتعزيز بناء  •  

 الت ذات الصلة بالتنمية الصناعيةتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب يف اجملا  •  

 :أنشطة اليونيدو األخريةعلى أمثلة ملموسة وفيما يلي   

مـن خـالل تطبيقـات جتريبيـة       املتجـددة   الطاقـة   للعمـل املتعلـق مبجـال       منـاذج   استحداث    •  
نتـاج  إل يـوي ز الغاز احلمغّومنوذج  و،   والتدفئة لطاقة لتوليد ا  يويز الغاز احل  مغّومنوذج  (

 )طاقة الرياحومنوذج املزارع املستعينة بالوقود، 

ــز مقالــب القمامــة     •   ــصلبة مــن خــالل تعزي ــة األساســية  ، وحتــسني إدارة النفايــات ال البني
ربــاء، وتــدريب املــوظفني للمختــربات، واســتخدام الغــاز احليــوي لتوليــد الكه املناســبة 
 احلكوميني

 وتـبخري احلبـوب   مـشاتل الـنب  يف املـستخدم السـتخراج الترسـبات    بروميد امليثيـل  إزالة    •  
 قنيات ومنتجات بديلةت الذي يتم باالستعانة بالصناعيالطحن املخزنة ومرافق 

نتجـات  ملزارع الـصغرية  املـ املسامهة يف حتقيق األمـن الغـذائي مـن خـالل زيـادة إنتاجيـة            •  
 اخلضرواتواأللبان، 

 لخضروات والفواكه واألعشابللتجفيف الشمسي للنباتات التجريبية ا  •  

 استخدام أدوات إدارة املشاريععلى تدريب اخلرباء واملديرين   •  

 التدريب يف صياغة دراسات جدوى ملشاريع الطاقة املتجددة  •  

 إطـار عمـل األمـم املتحـدة      العملية اجلارية يف كوبا إلعداد      اليونيدو يف   تشارك  حاليا،  و  
رف العامليـة  ايف نظـام إدارة املعـ  وتدرج كوبا أيـضا      .٢٠١٧-٢٠١٣ للمساعدة اإلمنائية للفترة  

إىل تعزيـز  الرامـي  حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      الـذي ميولـه صـندوق     لتنمية القطاع اخلاص  
ت القدرات املعرفية يف منظومة األمم املتحدة لتقدمي املـشورة يف جمـال الـسياسات وبنـاء القـدرا                 

  .املؤسسية واملشاريع الرائدة
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  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ مايو/أيار ٣١[
  

احلــصار قائمــا، أنــه مــا دام  مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــةيالحــظ   
ــستظل  ــة البحــر الكــارييب تواجــه عــددا مــن التحــديات اخلطــرية امل    ف ــصلة باالجتــار غــري  منطق ت
منطقـة  أخـرى مـن     بلـدان   وجتد كوبا نفـسها إىل جانـب        . ملخدرات واجلرمية املنظمة  بااملشروع  

بـني  لكوكـايني يف أمريكـا الالتينيـة و       وهي تقف بني أكرب بلـدان العـامل املنتجـة ل          البحر الكارييب   
 .ن األوروبيةالبلداأمريكا الشمالية وأي ،  يف العامل للمخدراتأكرب البلدان املستهلكة

تعزيــز وجــوده يف منطقــة البحــر الكــارييب، وذلــك لــدعم الــدول   حنــو املكتــب ويتجــه   
مث إن العمل جـار يف الوقـت احلاضـر يف           . األعضاء يف جهودها الرامية للتصدي هلذه التحديات      

أمريكــا يــشمل منطقــة العــابرة للحــدود الوطنيــة اجلرميــة املنظمــة ملخــاطر إقليمــي إعــداد تقيــيم 
عـــن وضـــح صـــورة أ وســـيعطي ،٢٠١٢ هيوليـــ/متـــوزيف  نـــشرسي والبحـــر الكـــارييب الوســـطى

ســس تنــسيق يرســي علــى حنــو أفــضل أ التــدفقات غــري املــشروعة يف منطقــة البحــر الكــارييب، و 
 .الوطنيةستجابات اال

لتنـسيق فيمـا بـني األقـاليم، وهـي        لوباإلضافة إىل ذلك، يعمل املكتب على وضـع آليـة             
، املشتركة بني املكتب ونظام التكامل بني بلدان أمريكـا الوسـطى          لية  اآلميثاق سانتو دومينغو و   

وضــع بــرامج إقليميــة حمـددة ألمريكــا الوســطى ومنطقــة البحـر الكــارييب تــشمل عناصــر   وعلـى  
لمـشاكل  للتـصدي ل  شكل أنشطة مصممة لتزويد احلكومات الوطنية بالدعم الالزم         يف  وطنية،  

  .اخلاصة بكل بلد
، ختـضع حاليـا السـتعراض        اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     وكوبا دولة طرف يف     

 لتقيــيم التنفيــذ الفعلــي لالتفاقيــة مــن جانــب وقــد أنــشئت آليــة االســتعراض آلياهتــا ذات الــصلة
. الــدول األطــراف وتقــدمي املــساعدة التقنيــة ذات الــصلة، عنــد االقتــضاء، وبنــاء علــى الطلــب    

ســتؤدي أيــضا دورا أساســيا يف هــي و ،زيــل وغواتيمــاالكوبــا اآلن حمــل اســتعراض جتريــه الرباو
 متـشيا   ، حيث ستكون اجلهة القائمة باالستعراض يف حالة نيكاراغوا        دورات االستعراض املقبلة  

  .مع القواعد املنصوص عليها يف آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد
لـى اجلهـود الـيت      شددت كوبا على عزمها علـى التـصدي لالجتـار باملخـدرات وع            وقد    

، وكانــت هلــا بــشكل فعــال مــع املكتــب يف جمــاالت والياتــه وتعاونــت .بذلتــها يف هــذا الــصدد
 .باستمرار مسامهة إجيابية
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ــرد يف    ــر عــام  وي ــة املخــدرات  ل ٢٠١١تقري ــة ملراقب ــة الدولي ــا لهيئ ــش، أن كوب ت يف أأن
تعـىن مبنـع   املخـدرات  ومراقبـة   نفـاذ القـانون     هيئة جديدة إل  لتحقيق الفين، و  ل شرطة   ٢٠١١ عام

وأشـار تقريـر اهليئـة    . الدولية ومظـاهره علـى الـصعيد الـوطين    واحلد من آثاره    هتريب املخدرات   
ــا تواصــل التعــاون مــع أجهــزة خمــابرات دول أخــرى ومــع اإلنتربــول علــى أســاس     إىل  أن كوب
ة صـادرت   ، وأن الـسلطات الكوبيـ      فيهـا  طـرف كوبـا   معاهدات متعددة األطـراف     هناك من    ما
نبتــة القنــب يف كيلوغرامــا مــن  ٩ ٤٥١اجتثــت  مــن القنــب وا كيلوغرامــ٢ ٨٩٤جمموعــه  مــا

يف األشــــهر الــــستة األوىل مــــن وورد فيــــه أن الــــسلطات الكوبيــــة صــــادرت . ٢٠١٠ عــــام
ــا جمموعــه  ، ٢٠١١ عــام ــا مــن القنــ  ك٥ ٢٥٦م ــا مــن  ٥ ٨٢٢ب وأتلفــت يلوغرام  كيلوغرام
 .)١٦(النبتة هذه

د احلـ إصـالح الـسجون و     امتياز يف جمال      املاضي مركز   العام وكان املكتب قد دشن يف      
قدم التدريب واملساعدة التقنية لبلـدان      ية، و مهورية الدومينيك اجلعلى املخدرات يف    من اإلقبال   

ن قبيـل  يف املنطقـة مـ  املـضطلع هبـا   وسيواصل املركـز تعزيـز األنـشطة    . املنطقة، مبا يف ذلك كوبا 
 إىل حتديـد    ى وأد ٢٠١١ أغـسطس /ريق اخلـرباء يف آب     ف هاالجتماع الرفيع املستوى الذي عقد    

أفضل املمارسـات يف تنفيـذ قواعـد األمـم املتحـدة النموذجيـة الـدنيا ملعاملـة الـسجناء يف بلـدان             
الستفادة من هذا النـوع مـن       اكوبا   وسيصبح بإمكان . أمريكا الالتينية و منطقة البحر الكارييب     

 .املبادرات اإلقليمية املتكاملة

  إىل٩ى دعــوة مــن حكومــة كوبــا، زار ممثــل املكتــب هافانــا يف الفتــرة مــن    بنــاء علــو  
الناشـئة  تحـديات   مس املعـين بال   االجتماع الدويل اخلـا   حلضور   ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين  ١١

 الـيت ميكـن   ملواصـلة احلـوار بـشأن املـساعدة    ساحنة دعوة فرصة  وكانت ال . جملتمعاتافساد  عن إ 
الـيت  بـادرات  إضافة إىل املـسامهة احملتمـل أن تقـدمها كوبـا إىل امل       كوبا،   للمكتب أن يقدمها إىل   

 . يف منطقة البحر الكارييب وأمريكا الوسطىهاذياملكتب تنفيتوىل 

اجلرميـة عـرب    باملخدرات، و املشروع  باالجتار غري   الوزاري املعين   نتائج املؤمتر   متشيا مع   و  
يف منطقـة البحـر الكـارييب،       ية واإلمنائيـة     بوصفها من التحديات األمن    واإلرهاباملنظمة  الوطنية  

برنــامج علــى وضــع املكتــب كــف ، يع٢٠٠٩فربايــر /شــباطالــذي عقــد يف ســانتو دومينغــو يف 
 القطريـة قليميـة و  االحتياجـات اإل  إقليمي ملنطقة البحر الكارييب مع التركيز الشديد على معاجلة          

 وإن قيـام    .لبية علـى اجملتمعـات    مكافحة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات وآثـاره الـس            يف جمال   
 املتحـدة   األممالتابع ملكتب   اإلقليمي ألمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب       الربنامج  مكتب  

__________ 
 ٣٩٤ الفقرتـان  E.12XI.5منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          (٢٠١١تقرير كتاب املركز الـدويل عـن عـام            )١٦(  

 .٤٠٣ و
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ــة و  ــضا  (الكــائن يف بنمــا  املعــين باملخــدرات واجلرمي ــا أي ــذي يغطــي كوب ــامج  ، )وال ــذ الربن بتنفي
مة بغيـة ربـط الـصلة فيمـا بـني      هو النهج األنسب لتقدمي مساعدة منظ    املذكور آنفا يف املستقبل     

املشاكل اليت تواجهها البلدان الكاريبية، وما تتسم به اجلرمية يف هذه املنطقة دون اإلقليمية مـن             
للتعـاون يف جمـال   طـار إقليمـي   ، ووجـود إ  )االجتـار باملخـدرات يف الغالـب      (بعد عرب وطين قوي     

الوكالة املعنية بتنفيذ تدابري مكافحـة      و،  ةاجلماعة الكاريبي من  بالفعل يتألف   قائم   العدالة واألمن 
 .منظمة دول شرق البحر الكارييبو، اجلرمية واإلجراءات األمنية

 لدول أفريقيا ومنطقة البحر الكـارييب واحملـيط         الكارييبمنطقة البحر   يف سياق منتدى    و  
نـها   يف عـدة جمـاالت م  كوبـا شـراك  مبـادرات إقليميـة إل    اختـاذ   حاليـا يف    املكتب  شارك  ياهلادئ،  

 واملقاضـاة   اجلرميـة املنظمـة يف املنطقـة      يف  منع اجلرمية، وبناء القدرات يف التحقيق       جماالت  اصة  خب
جلمـع   وجـار العمـل اآلن يف اإلعـداد       . على املخدرات وإنفاذ القـانون    واحلد من اإلقبال    ،  عليها

 .يف هذا املسعىله عتمد على دعم الدول األعضاء يأن يف ويأمل املكتب  ،التربعات

 ، إمنـا يعـزز    نطقـة البحـر الكـارييب     املتعلقـة مب  يف خمتلـف مبـادرات املكتـب         كوبا   فإشراك  
كفالــة وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي بــذل جهــود ل     .  يف الــبالد مــع نظرياهتــا اإلقليميــة   اتعاوهنــ

وتـسهيل التعـاون بـني    املنظمـة  لجرميـة عـرب الوطنيـة        عملـي يف التـصدي ل      إقليمياستحداث هنج   
كوبـا دولـة طـرف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة             ف .الكـارييب  منطقة البحـر     يف مجيع الدول األعضاء  

ــة    ــة عــرب الوطني ــة، ويف املكافحــة اجلرمي ــا ملكافحــة   املنظم األعمــال غــري  لربوتوكــول امللحــق هب
املكتـب كوبـا علـى النظـر يف التـصديق           ويشجع  .  واالجتار هبا  األسلحة النارية املشروعة لتصنيع   

ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، وبروتوكـول        منع وقمع    بروتوكولعلى  
. وتنفيــذمهاعــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو،   وهتريــب املهــاجرين،االجتــار باألشــخاصمكافحــة 
املكتب يف منطقة البحـر الكـارييب، مبـا يف ذلـك يف             اليت يقوم هبا    عمليات  زيادة توسيع ال  وينبغي  
  .بشكل استباقي عن أموال لدعم أنشطته الكثريةأن يواصل املكتب البحث كوبا، و

    
  صندوق األمم املتحدة للسكان    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢يونيه /حزيران ٧[

الكوبيني إىل الواليات املتحـدة،     ، مت ختفيف القيود املفروضة على سفر        ٢٠١١يف عام     
ضرون علـى حنـو متـواتر     حيـ اقتـصاد رجال ن وعلماء ووأكادمييفقد أصبح هناك يف احلقيقة اآلن      

 ون وعـــاملون يف جمـــال الترفيـــه يـــزورونيف الواليـــات املتحـــدة، وفنـــانحلقـــات دراســـية تقـــام 
 . بسهولةالواليات املتحدة
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تـشديد الـضوابط املتعلقـة باملعـامالت     تزال سارية مـن خـالل   احلصار ال  غري أن مراقبة      
ىل وكـاالت األمـم املتحـدة واملنظمـات        املالية الدولية، مبا يف ذلك املدفوعات وحتويل األمـوال إ         

بــدوالر حــسابات مــصرفية مبــسك  كوبــاوباإلضــافة إىل ذلــك، ال يــسمح ل . الدوليــة األخــرى
مــصارف الواليــات القــروض الــيت تقــدمها لوصــول إىل ا أو ،بلــدان ثالثــةالواليــات املتحــدة يف 

الــدويل أو بنــك مؤســسات دوليــة مثــل البنــك  واملتحــدة، مبــا يف ذلــك فروعهــا يف بلــدان ثالثــة 
 .التنمية للبلدان األمريكية

زيـارة  ، وممـا زاد مـن هـذا االهتمـام، ال          اهتمام دويل ظلت كوبا حمط    ،  ٢٠١٢يف عام   و  
دف تعزيـز االسـتثمارات   هبالرئيس الربازيلي، ديلما روسيف، يناير  /يف كانون الثاين  اليت قام هبا    

ارس البابـا بنـديكت الـسادس عـشر، الـذي           مـ /الـيت قـام هبـا يف آذار        والزيارة   ؛الربازيلية يف كوبا  
يف الوقـت   و. ‘‘ارجاخلـ مـن   عليهـا   االقتصادية التقييدية املفروضة    ’’أعرب عن قلقه إزاء التدابري      

مريكي علـى كوبـا مـن        األمريكي تعزيز احلصار األ    يف الكونغرس نفسه، اقترح بعض املتحدثني     
 .ال العامةإىل األمو  الشركات اليت تتعامل مع كوباخالل حصار وصول

ه هـ لتحـديات الـيت تواج     تـذليل ا   لـصندوق ليف هذا السياق، واصـل الربنـامج القطـري          و  
اإلجنابيـة واملعـدات واألدويـة واملـواد        الـصحة   سلع الصحة اجلنـسية و    وال سيما   ،   السلع شراءيف  

والـسلع الالزمـة للمـشاريع تعـني        بـضائع   وخباصـة وأن ال   الربنامج،   ذلك على    أثروقد  املختربية،  
وباإلضــافة إىل ذلــك، كانــت املــشتريات مــن الــسلع واخلــدمات يف   . تريادها مجيعهــا تقريبــااســ

مـن خـالل   إلـيهم  ن يـدفع  وكثريا ما يطلب املوردون أ  . أكثر تكلفة املفتوحة  األسواق اخلارجية   
هـذه العمليـة   تـسببت   وقـد   . مـصرفية يف البلـد    إىل مصارف يف اخلارج النعدام سـيولة        حتويالت  

صرفية الـواردة  بيانـات املـ  تظهـر يف املعاملـة ال  عندما ، وخباصة يف عمليات الدفعخر يف تأرهقة  امل
 .من كوبا

الـصحة  الـربامج املتعلقـة ب    دعم  الـيت تـ   الوكاالت القليلة يف كوبا     هو إحدى   الصندوق  و  
وسيواصـل الـصندوق    . اجلنـسني ساواة بـني    اإلجنابيـة والـسكان والتنميـة، واملـ       الـصحة   اجلنسية و 

الـصحة  يف جمـال الـصحة اجلنـسية و       الراميـة إىل احملافظـة علـى منجـزات كوبـا            ود  اجلههذه  دعم  
ــة،  ــق بــ   اإلجنابي ــا يتعل ــرامج    وصــول إىل البصحة األم ووخباصــة فيم ــائل تنظــيم األســرة، وب وس

 ماليـة   اقيـود ح يعـاين    بأصـ املكتب القطري   غري أن   . التثقيف اجلنسي، على الرغم من التحديات     
فعاليـة تكلفـة   مـن  الدولية لتقـدمي املـساعدة إىل كوبـا و   وارد تدفق املاحلصار حيد من أن بدأ  منذ  

  .لربنامج القطرياملرصودة لملوارد ا
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  الحتاد الربيدي العامليا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ يونيه/حزيران ١[
  

ال يـشارك مباشـرة يف تنفيـذ        فإنـه    ،وكالـة متخصـصة     االحتـاد الربيـدي العـاملي      ملا كـان    
  . الصندوقأعضاء إال الدول من ال يعين، الذي ٦٦/٦ة العامة قرار اجلمعي

. مـن أعـضائه   عـضو كامـل     على أهنـا    وقد عامل االحتاد الربيدي العاملي كوبا باستمرار          
ولذا، تتمتع كوبا بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا األعضاء اآلخرون يف االحتـاد وتقـع عليهـا نفـس      

كوبا يف اآلونـة األخـرية يف أنـشطة تدريبيـة وأخـرى             وقد شاركت    .االلتزامات اليت تقع عليهم   
وفريــق  للــتعلم اإللكتــروين، وشــاركت يف اجتمــاع مائــدة مــستديرة عــن االســتراتيجية الربيديــة

  .ويقدم االحتاد أيضا لكوبا مساعدة تقنية يف جمال اإلصالح الربيدي.  بأوامر الدفععامل معين
دارة االحتــاد وجملــس إدارة   يف جملــس إاكوبــا عــضو أصــبحت وعــالوة علــى ذلــك،     

 وهـي عـضو مـشارك يف        ،٢٠٠٨العمليات الربيدية منذ مؤمتر االحتـاد األخـري الـذي ُعقـد عـام               
  .عدد من جلان اجمللس وأفرقته العاملة

    
  برنامج األغذية العاملي    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢ يونيه/حزيران ١٦[

  
على البنية التحتية اللوجـستية     ثر   األ لحصار الذي تفرضه الواليات املتحدة بعض     لكان    

اعتمـاد البلـد   هـو مـا ينـتج عنـه        ، و األغذيةجتهيز  ة على   قدرالاإلنتاج الزراعي و  على  يف كوبا، و  
سـتهالك  لغذائيـة لال مـن االحتياجـات ا     يف املائـة     ٧٠ما نسبته   على استرياد املواد الغذائية لتغطية      

ه عـادة   برنـامج األغذيـة العـاملي ألنـ       يت يتكبـدها    التكاليف النقل   من  احلصار أيضا   ويزيد  . احمللي
غـراض  وقـف يف بلـد جمـاور أل   تكوبـا أن ت موجهـة إىل   الـسفن الـيت حتمـل بـضائع         ما يتعني علـى     

يـة، مينـع عليهـا الرسـو بعـد ذلـك يف أي              لسفن اليت ترسـو يف مـوانئ كوب       مث إن ا  . لشحن العابر ا
  . يوما١٢٠الواليات املتحدة األمريكية ملدة ميناء من موانئ 

    



A/67/118  
 

12-39640 185 
 

  منظمة الصحة للبلدان األمريكية/منظمة الصحة العاملية    
  ]اإلسبانية/باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو / أيار٣١[
  األثر املترتب يف السكان والقطاع الصحي وصحة األفراد

 بلـغ يف    ، كوبيـة  من الناحية االقتصادية، وباالستعانة ببيانات من عدة مصادر حكوميـة           
وتعزى هـذه التكلفـة أساسـا    .  مليون دوالر٢ ٣٥٥ األثر التراكمي للحصار   ٢٠١٢مايو  /أيار

ــة          ــدات الطبي ــار املع ــع غي ــة، وقط ــة والكواشــف الكيميائي ــراء األدوي ــا إىل ش إىل اضــطرار كوب
التشخيــصية والعالجيــة، واألدوات الطبيــة واجلراحيــة وغريهــا مــن اللــوازم مــن أســواق بعيــدة     

ويف قطـاع الـصحة، يترتـب       . اليفهـا يزيـد مـن تك    ر الـذي    األمـ ،   يف حاالت كـثرية    وعرب وسطاء 
يف تكــاليف املنتجــات الــصحية األساســية اليوميــة، وصــعوبة أثــر ســليب مــضاعف علــى احلــصار 

جممـل  يطـال مـن مث      األساسـية،   االجتماعيـة   احلصول على املنتجات الصحية، وتـوافر اخلـدمات         
  .الظروف املعيشية للسكان

وجب احلصار إال استفحاال مع اندالع األزمـة االقتـصادية          ومل تزدد القيود املفروضة مب      
  .ستثن كوباتالعاملية اليت مل 

اإلســكان، (وممــا يهــدد الــصحة العامــة، نقــص االســتثمارات يف اهلياكــل األساســية          
ــاه، والــصرف الــصحي   ــأثر الــصحة العامــة مــن نقــص املــوارد    . )والطــرق، واملي وباختــصار، تت

  .ألوبئةالالزمة للتصدي ملخاطر تفشي ا
مث إن احلصار يعوق أيـضا النـهوض بالـصحة العامـة يف كوبـا حيـث إنـه مينـع حـصوهلا                         

على قروض وهبات من املؤسـسات املاليـة الدوليـة، كالبنـك الـدويل ومـصرف التنميـة للبلـدان                    
من منظمات اجملتمع املـدين      وهبات خريية  األمريكية، إضافة إىل أنه يقيد حصوهلا على تربعات       

، يشتري البلد السلع عن طريق شـركات فرعيـة تـضخم            بسبب احلصار و. ت املتحدة يف الواليا 
 األصـناف مبواصـفاهتا املطلوبـة، وهـو مـا جيـرب كوبـا علـى         يف بعض األحيانالتكاليف وال تقدم    

قـد يـؤدي إىل التفـريط       شراء سلع أخرى شبيهة للسلع اليت تريدها أو قريبة منها، غري أن ذلك              
مث إن الطـابع املعقـد   . الظـروف املعيـشية يف كوبـا   ميس بالتـايل مـن      ، و جودة خدمات الرعاية  يف  

  .هلذا األثر جيعل من الصعب تقدير حجمه وتكلفته النقدية تقديرا دقيقا
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بـصرف النظـر عـن       أعمارهم و  على خمتلف على الرعاية الصحية لألفراد     ويؤثر احلصار     
شمولة بنظامهـا الـصحي املوحـد،       مؤسساهتا امل ، وذلك نظرا ملا يتركه من آثار يف         نوع جنسهم 

ــة ومؤســـــساهتا   ــا البحثيـــ ــال ومبرافقهـــ ــة يف جمـــ ــة ووكاالالعاملـــ ــة األوبئـــ ــا مراقبـــ ــة هتـــ املعنيـــ
  .األمراض كافحةمب
  

  البحوث
ال يزال احلصار حيـّد مـن التبـادل العلمـي رغـم أوجـه التقـدم املـشهود هلـا الـيت حققهـا                       

يع االســتفادة مــن خــدمات كوابــل األليــاف  فالبلــد ال يــستط. البلــد يف جمــايل االبتكــار والعلــوم
حيد ذلـك أيـضا     و.  إضافية تكاليف وحيمله   يقيّد قدرته على االتصال   وهو ما   الضوئية املغمورة،   

مــشاركة كوبــا يف املنتــديات االفتراضــية، ويف اجملتمعــات العلميــة، ويف املناســبات البحثيــة   مــن 
يلحـق بـاجملتمع    مث إن يف ذلـك غـنب        . ةاهلامة، ومـن فـرص وصـوهلا إىل الربجميـات املتاحـة للكافـ             

حيّد من فرص تلقيه هبات ومنح دراسية من الواليـات املتحـدة، إلجـراء مزيـد            العلمي الكويب و  
  .املشاريع البحثيةللنهوض ب يةالتدريبالدورات من الدراسات و

الحتـادات   صعوبة يف دفع املـستحقات ل      ة اجلمعيات املهنية الكوبي   ، جتد بسبب احلصار و  
تضطر اجلماعة الكوبيـة    على سبيل املثال،    ف. مجعيات املهنيني الصحيني  العاملية الحتادات   /يةالدول

ها يف حــدث ؤأعــضاشــارك كلمــا إىل أن تــدفع مباشــرة املبــالغ املــستحقة عليهــا لطــب األســرة 
 ألنسـرة   مباشرة إىل االحتـاد األيـبريي األمريكـي لطـب األ          تسديدها  ستطيع  تال  فهي  . للمنظمة

ة معيـة الكوبيـ   وقد خربت هذه الظروف أيضا كل مـن اجل    . يف بورتوريكو  ه توجد قصندوانة  أم
قنــوات فقــد تعــني علــى األوىل املــرور عــرب عــدة  . ومجعيــة علــم األمــراض الــسريريةللجــراحني،

وذلـك السـتحالة حتويـل      ،  اليت هـي عـضوة فيهـا      الدولية  معيات  السنوية إىل اجل  اشتراكاهتا  لدفع  
الـصحة علـى     يف جمـال      الكـوبيني  من قدرة العـاملني   هذا األمر   د  وحي. أموال عن طريق مصارف   

 .نا املتجه حنو العوملةعامللعلى الساحة الدولية احلضور 

اجملــالت الوصــول إىل ديــدة، هنــاك قيــود علــى اجلعــارف امل بالوصــول إىلفيمــا يتعلــق و  
ة االمريكيـة لعلـم     الدوريـ  مـن قبيـل      جراحة العظام والكسور  املؤثرة يف جمال    األمريكية الشمالية   

 ُيحظـر يف الوقـت نفـسه،   و. الوجـه، واالشـتراك يف تلـك اجملـالت    جراحة عظام وتقومي األسنان   
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن حكومـة الواليـات          . املقـاالت العلميـة الكوبيـة يف تلـك اجملـالت          نشر  

 تعقــد  الــيتعلميــةالناســبات املؤالء املهنــيني الكــوبيني حلــضور هلــتأشــريات تــرفض مــنح املتحــدة 
املدرســـني لالختـــصاصات ســاتذة  األالتبــادل العلمـــي مــع املتخصـــصني و  هنــاك، وال تـــسمح ب 

 .الصلة ذات
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األمـريكيني  وفـد كـبري مـن األطبـاء      ت الواليـات املتحـدة مـنح        رفـض ،  ٢٠١١يف عام   و  
ــوطين لتــشريح األ ملــشاركة يف أعمــال املــؤمتر  اتأشــرية للمــؤمتر  ــة ومل تــستطع اجل. مــراضال معي

 للمــؤمترات الدوليــة االعتياديــةاحــة املــسالك البوليــة االســتفادة مــن وســائل الــدفع   رالكوبيــة جل
علــى عــني التــسجيل يــضطرون إىل يعــين أن الكــوبيني مــا هــذا و. واألحــداث العلميــة األخــرى

 مقـدما،  ادفع أشـهر  بوسـعهم الـ  لـو كـان  من الـسعر الـذي كـانوا سـيدفعونه      أعلى  املكان بسعر   
  . من أنواع احلساباتك ذلبطاقات ائتمان أو غريخدمون ن يستكما يفعل أقراهنم الذي

  
  اخلدمات الصحية

ــى مــــادة           ــصول علــ ــال صــــعوبة يف احلــ ــدى األطفــ ــسام عــــالج األورام لــ ــد أقــ جتــ
عـالج الـسرطان، إضـافة إىل صـعوبة         املـستخدمة ل   ،السيكلوسفوسفميدا الكاحبـة لتكـاثر اخلاليـا      

ن أند كومبين املصنعة للعـدَّاد تـرفض        احلصول على عّداد للكريات ألن شركة بيكتون ديكنسو       
  .أن تبيعه لكوبا

مــن شتري يــأن  إىلأمــراض القلــب وجراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة يــضطر قــسم و  
، مع ما يـصاحب     حثهلمقاطع الثديية ومثبتات القلب و     صمامات ميترالية وأورطية ل    بلدان ثالثة 

، وعـددها   ٢٠١٢عـام   حيـة املتوخـاة ل    العمليات اجلرا   ليتسىن إجراء  زيادة يف التكاليف  من  ذلك  
رسـم  لاألبعـاد    ثالثيللتنظري اإلشعاعي   هناك صعوبات يف شراء جهاز      و.  عملية ٤٠٠أكثر من   
ارتفـاع  ، وهو ما يزيد من      إيطاليااضطرار املرضى إىل الذهاب إىل       التشرحيية، مما يعين     السمات

وباملثـل، هنـاك صـعوبات    . تذاكر الطريان ونفقـات الـسكن  إذ تضاف إليها تكاليف    ،تكاليفال
أجهـزة إيقـاف   جهـزة ضـبط نبـضات القلـب أو      األسـالك الالزمـة أل    اسـتخراج   يف شراء أجهزة    

ــ .االرتعــاش اخليطــي عمليــة جراحيــة باســتخدام التــداول  يتحــتم إجــراء ، ه املعــداتدون هــذفب
، ومـن   املـريض الـيت هتـدد     خـاطر   امليزيـد مـن     األمـر الـذي     خارج اجلسم السـتخراج األقطـاب،       

  .كاليف الرعايةت
فهناك من بـني املعـدات واللـوازم الـيت كـان باإلمكـان شـراؤها مـن الواليـات املتحـدة                        

رعايـة املـصابني بفـشل    بأسعار ميسورة معدات ولـوازم كـثرية تعـني شـراؤها للربنـامج الـوطين ل              
 ، من أسواق بلدان أبعد كأملانيا، واليابان، والصني وغريهـا، وهـو مـا أدى إىل زيـادة يف                  كلوي

شـراء غرفـة تـصوير بأشـعة غامـا مـن            ومن األمثلة على ذلك أن كوبا استحال عليها         . تكاليفها
شــركة جنــرال إلكتريــك واحلــصول علــى كواشــف كيميائيــة عاليــة اجلــودة مــضادة للكريــات   

ــة،      ــدا، األمريكي ــا شــركة وان ملب ــيت تبيعه ــشرية، ال ــيض الب ــامج   الب ــا أدى إىل وقــف برن وهــو م
 .الوطنية الزرع
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ــد    ــر احلــصار وق ــى أث ــيت    عل ــن اخلــدمات ال ــد م ــشفى يالعدي ــدمها مست ــانوس ” ق هريم
 :“ساأميخيري

ن هنـاك فيمـا يتعلـق       إمبـساعدة اصـطناعية     الغدد الصماء واإلجناب    يقول قسم     )أ(  
املوجـات  االسـتعانة ب  ثقـب البويـضة عـرب املهبـل و         يـشمل أدوات     ابالتخصيب االصطناعي نقـص   

اخلاصـة  كواشـف  الهنـاك أيـضا نقـص يف األدويـة و    و .حويـصالت املبـيض  لشفط فوق الصوتية  
البول والــدم لتــشخيص   الــيت متــزج بــ   جرعــات الكاتيكوالمينــات   : ةديناميكيــ الختبــارات  باال

املــستخدمة  وهرمــون االدرينوكورتكتروبــكاأللدوســتريون وجرعــات االضــطرابات الكظريــة، 
جرعـات  ) جسام املضادة نسولني ملكافحة األ  األ(مرضى السكري   لدى  ناعة  املدراسات  إلجراء  
17-OHتشخيص تضخم الغدة الكظرية اخللقي؛ املستخدمة ل 

مــدادات إصــعوبات يف احلفــاظ علــى  هنــا جتــد إوحــدة العنايــة املركــزة  تقــول   )ب(  
أكياس التغذيـة   ها ألغراض التغذية املعوية والوريدية، ومن       مستقرة من املواد الغذائية الستخدام    

 وأنابيـب التغذيـة،   ، أجهـزة ضـبط نبـضات القلـب        القساطر الوريديـة  و ،نفيةواملسابر األ املعوية،  
ــضغط اخلاصــة مب  ــة  وحمــوالت ال ــة، وأدوي ــسومتوستاتنسعــدات التهوي ــة  كال ، ومــضادات حيوي

 ؛كمبوبنيم، والتيسكلني

راء أجهــزة ا تــضطر إىل شــهنــإحــدة جراحــة القلــب واألوعيــة الدمويــة تقــول و  )ج(  
ق بعيــدة وبأســعار مرتفعــة، باملقارنــة مــع تكلفــة ضبط نبــضات القلــب والــدعامات مــن أســوالــ

 فـإن  وباملثـل . الواليـات املتحـدة  بسعر أقل وبنوعية أفـضل مـن سـوق أقـرب هـو سـوق               شرائها  
ميكـن  والكشف عنـه ال  شغاف وعضلة القلب املستخدمة يف استئصال نسيج     غماد  املالقط واأل 

مـن  الوحـدة إىل شـرائها   مـن مثـة، تـضطر     ألهنا شـركة أمريكيـة، و    كورديسشراؤها من شركة    
 ؛اموردين آخرين بأسعار أعلى من ذلك كثري

ــسم    )د(   ــول ق ــصي  يق ــصوير التشخي ــاج إىل  إالت ــه حيت ــسن ــات  طراق ــراء عملي  إلج
 املرضى الذين يعانون من أورام الكبد واملخ؛تدخلية كعمليات قسطرة إشعاعية 

ت مـستقرة وأقـل     تتأثر اخلدمات اجلراحية بشكل عام ألهنا تعتمد على إمـدادا           )ـه(  
، ميكــن اســتيعاهباطويلــة األجــل وإمــدادات تكــون خباصــة ياطــة املناســبة، واخلتكلفــة مــن مــواد 

األوعيـة  ولـول أو بـدائل الـدم،        وهـو مـا يوسـع دائـرة احل        األدويـة،   علـى إمـدادات مـن       وكذلك  
دباسـات ميكانيكيـة ودباسـات      هناك أيـضا صـعوبات يف شـراء         و. دوية تثبيط اخلاليا  أالدموية و 

لجراحـة التقليديـة    أمريكية يف األساس، وهـي أجهـزة ضـرورية جـدا ل           شركات  راحية تنتجها   ج
املتقدمـة  دوات  وينطبـق الـشيء نفـسه علـى شـراء األ          . تـنظري الـبطن املتقدمـة     لعمليـات   وكذلك  
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خمثـارات كهربائيـة عاليــة   ، ومـشرط متنــاغم، وخمثـار شـعاع األرجــون، و   LigaSure املـستخدمة 
 .من الواليات املتحدةعديدة تورد مكونات مجيعها أجهزة تتطلب ني، والقطبالكفاءة ثنائية 

قـد  ، ف لبحـوث لمركـز   ذي هو أساسا    معهد علم األعصاب وجراحة األعصاب وال     أما    
كواشـف،  املـستخدمة ك  شراء املستحـضرات البيولوجيـة      مـا يتعلـق بـ     اصة في خب، و فيهأثر احلصار   

دعم العالج الطيب مـن خـالل تـسهيل         يف  ية، و ومعدات املختربات املستخدمة يف املشاريع البحث     
ومـن  .  ومراقبتـهم  املرضـى الـذين يـتم إدخـاهلم إىل املنـاطق الرعايـة الـسريرية              إصابات  تشخيص  

فهــذه . فوخرييبــو دياكنوســتكوتنتجهــا الــشركة الــيت  املختربيــةموعــة ، اجملاألمثلــة علــى ذلــك 
املــستخدم يف  العــصبية  يــا  عــن بــروتني إينــوليز اخلــاص باخلال     للكــشف  املــستخدمة موعــة  اجمل

والنــذير يف ميكــن االســتعانة هبــذه الطريقــة ألغــراض الكــشف  و. األمــصال والــسوائل النخاعيــة
ة ئ معدالت حاالت االعـتالل والوفيـات الناشـ        يف كوبا ترتفع  األمراض الدماغية الوعائية، واليت     

 تـك  - اكـسيل  ة مـن شـركة    شراء معـدات كهربائيـ    ه مل يستطع    ملعهد أيضا أن  وقد ذكر ا  . عنها
 . يف تلك الشركةاأسهمناتوس الطبية اشترت شركة ألن الكندية 

 املـرض مـن اجليـل اجلديـد       امضادات هذ نقص  من  بشدة  أيضا  مرضى الصرع   ويتضرر    
عـصاب ملتالزمـات   حتفيـز األ  عمليـات   عدم الوصـول إىل     من  و،  األطفال والكبار الالزمة ملعاجلة   

ألقطـاب  وا،  هلـم راحيـة ات جإجراء عمليـ كـن عالجهـم بـ    للذين ال مي  قابل للعالج   الالصرع غري   
غـــراض لتـــسجيالت داخـــل اجلمجمـــة، وغريهـــا مـــن التكنولوجيـــات الالزمـــة أل املـــستخدمة ل

 .عالج الصرعللتشخيص والتقييم، والعمليات اجلراحية وغري اجلراحية ا

اإليـدز  /فريوس نقـص املناعـة البـشرية      مكافحة  برنامج  قد عرض للخطر    احلصار  وكان    
ى إثر قيام مكتب مراقبة األصول األجنبية التـابع لـوزارة اخلزانـة يف الواليـات املتحـدة حبجـز             عل

 ماليـني دوالر    ٤أكثـر مـن      (األموال املرصـودة للربنـامج ذي األولويـة ملكافحـة اإليـدز والـسل             
حـساب برنـامج   إىل من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريـا  واليت تنقل  ) أمريكي

هـود  اجلمـن خـالل     و. وكـان الـصندوق العـاملي هـو املـستفيد الرئيـسي           مم املتحـدة اإلمنـائي،      األ
 أفرج عن هـذه األمـوال يف        ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ة اليت بذهلا الصندوق العاملي    العديد

اســتمرارية عــالج للخطــر هــذا الوضــع وقــد عــرض . ٢٠١١نيــسان /بريــلأالنهايــة يف أواخــر 
بفريوس نقص املناعة البشرية مل يتمكنـوا       املصابني   طفال   ١٥  من البالغني و   ٧٠٠يقرب من    ما

) للبـالغني واألطفـال   (ريتونـافري   كـدواء   منظمـة الـصحة العامليـة       أدويـة تقـدمها     من الوصـول إىل     
يت يوجـد مقرهـا يف      خمتـربات أبـوت الـ     هي أدويـة تنتجهـا      ، و )مل/ ملغ ٢٠-٨٠(ريتو   - لويبو
تركيبـات معينـة مــن   أيـضا بالنـسبة ل  احلـال  هـذا هـو واقـع    وكـان  . يكيـة واليـات املتحـدة األمر  ال

 سيانـسيس   جلعـاد ذي تـصنعه شـركة      تينوفـوفري الـ   عكوسـة ومنـها دواء      مضادات الفريوسـات ال   
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الــدكتورة مارغريــت تــشان، املــديرة العامــة ملنظمــة الــصحة العامليــة  وقــد اتــصلت. كربوريـشن 
لـصندوق العـاملي كـي ال حتجـز األمـوال            تـرخيص ل   أمنيلتـ الواليـات املتحـدة     بوزارة اخلزانة يف    

 .هلذا السببمرة أخرى يف املستقبل 

اإليـدز يتـصل بـشراء كواشـف        /وهناك حادث آخر بشأن فريوس نقص املناعة البشرية         
وقـد  .  لتـشخيص املـرض لـدى أطفـال األمهـات املـصابات      P24 ELISAهلذا الفريوس من نـوع  

شـركة المبـادا األمريكيـة املـصنعة      منـتج مـن كنـدا أن      ذي أراد التوسـط لتوريـد     كتب املورد الـ   
تجهيز طلب توريـد اجملموعـات اخلمـس         استفسرت ضمن اإلجراءات املطلوبة ل     هلذه الكواشف 

من الكواشف املذكورة، عن الوجهـة النهائيـة للـسلع، وعنـدما علمـت أهنـا كوبـا، أبلغتـه بأهنـا                      
  .تزوده هبا لن

بداء الشبكية من املشمولني بـالربوتوكول الرامـي   وهناك جمموعة من األطفال املصابني       
ويــستلزم العــالج املوضــعي أدويــة  . العــني املــصابةعلــى البــصر لــدى قــدرة الإىل احلفــاظ علــى 

ومل تـستطع   .  مغلفـة يف بـذور مـشعة       I-132متعددة ولوحيـات مـن اليـود املـشع تـستخدم نظـائر              
منع عليهـا أن تـسوق هـذه     3Mكية شركة األمريالألن كوبا احلصول على لوحيات اليود املشع       

  .يف كوبااللوحيات 
وأبلغ مركز وليام سولري ألمراض القلب لدى األطفال أنه جيـد صـعوبات يف احلـصول                  

 السـتخدامها يف معاجلـة      ،سـيفوفلوران كـدواء ليفوسـيمندان، ودواء      لتخـدير التـام     لعلى أدويـة    
لطـات الغذائيـة حلـديثي الـوالدة        وذكـر أن اخل   . ، أو أنـه عـاجز عـن تـدبر تلـك األدويـة             األطفال

والرضع غري متوفرة، شأهنا يف ذلـك شـأن العناصـر الـرترة وبعـض الفيتامينـات املـستخدمة عـن                     
أطقـم التغذيـة املعديـة عـن طريـق فتحـة يف جـدار               طريق احلقـن املنتجـة يف الواليـات املتحـدة، و          

مـن الواليـات املتحـدة      ال  هزة امرباتسر لقسطرة األطف   جأمث إنه يتعذر على املركز شراء       . البطن
ضــمن فئــة املستــشفيات الــيت متنــع حكومــة الواليــات املتحــدة   ال يــزال مــصنفا األمريكيــة ألنــه

ويترتـب علـى ذلـك أن املرضـى الـذين ميكـن معاجلتـهم هبـذه األجهـزة املتطـورة                     . التعامل معهـا  
قطــاب وألسـباب مماثلـة، فـإن شـراء أ    . يـضطرون إىل اخلـضوع لعمليـة جراحيـة بـدال مــن ذلـك      

ــال،    ــشخيص أمــراض األطف ــساطر لت ــوالدة والرضــع، وإجــراء    ووق ــة حــديثي ال خباصــة يف حال
فالقـساطر املطلوبـة غـري متـوفرة،        . ألسباب مماثلة ، وذلك   عليهم عملية  عمليات جراحية معقدة  
.  أخـرى  تعرضـه ملـضاعفات   رمبـا   اخلضوع لعمليـة جراحيـة،      إىل  املريض  األمر الذي يضطر معه     

ــة املــصنعة يف الواليــات املتحــدة لعــالج     مث إن املركــز ال  يــستطيع احلــصول علــى بعــض األدوي
  .ارتفاع ضغط الدم الرئوي
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شعاعي إىل مورد ملـصادر مـشعة       حياء اإل ملعهد الكويب لألورام وعلم األ    اوحاليا، يفتقر     
فالشركة اليت كانـت تـوفر بـدائل هلـذه املـصادر اشـترهتا       . للعالج املوضعي ألمراض عنق الرحم    

وقـد  . اإلصابات بسرطان عنـق الـرحم     باست مديكل ايكويبمنت املتخصصة يف معاجلة       شركة  
بــات لزامــا اآلن إجيــاد مــورد جديــد، ورمبــا ســيتعني أيــضا اســتبدال معــدات العــالج املوضــعي   
  .املتاحة حاليا يف كوبا، وهو ما ستترتب عليه نفقات إضافية لكفالة استمرارية رعاية املصابني

ــدا    ــد وحـ ــنع كنـــدي ٦٠ -  بالكوبالـــتعت للعـــالج بالتـــشعيوميتلـــك البلـ  . مـــن صـ
، وبيعـت مـرة    MDS Nordionبيعت الشركة املـصنعة فابريكنـت ثرياتـرونيكس إىل شـركة     وقد

مـا إن كـان مثـة    جار النظـر في  و.  إىل شركة باست مديكل ايكويبمنت     يف اآلونة األخرية  أخرى  
قبة األصول األجنبية التابع لـوزارة      مرامكتب  حاجة إىل تطبيق نظام منح التراخيص الذي يتبعه         

فلـن يتـسىن اسـتبدال معـدات املـصادر          األمر على هـذا النحـو،       كان  يف حالة ما إذا     و. اخلارجية
  .عالج املرضى، وهو ما سيؤثر على ةاملشعة قبل انتهاء مدد صالحيتها االفتراضي

  
 للبلـــدان منظمـــة الـــصحةأنـــشطة التعـــاون الـــتقين علـــى إدارة املعـــارف واألثـــر املترتـــب 

  منظمة الصحة العاملية/األمريكية
منظمــة /نتيجــة للحــصار، تتحمــل عمليــات مكتــب منظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة   

الصحة العاملية يف كوبا تكاليف أكرب حجما من تكاليف غريها من عمليات املنظمـة يف بلـدان                 
  .دأخرى، ويؤدي ذلك إىل تقليص املوارد املتاحة للتعاون التقين يف البل

االقتــصادي املفــروض علــى كوبــا علــى قــدرة بــرامج التعــاون الــتقين  صار أثــر احلــقــد و  
ــة  ــدان األمريكيـ ــصحة للبلـ ــة الـ ــر  /ملنظمـ ــى شـ ــة علـ ــة الـــصحة العامليـ ــواد  منظمـ ــدات واملـ اء املعـ

منظمة الصحة العامليـة يف كوبـا احلـصول         /يستطيع مكتب منظمة الصحة األمريكية     وال.املكتبية
وما إىل ذلك من أعمـال صـيانة ولـوازم يتـوىل املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة        على أجهزة الكمبيوتر   

الصحة للبلدان يف الواليات املتحـدة علـى حنـو مركـزي إدارهتـا وتوزيعهـا علـى مجيـع املكاتـب                     
ــاظرة، و ــة املن ــقــد تعــذر هلــذا الــسبب االحتفــاظ ب  القطري يف مجيــع تــستخدم  ةوحــدة تكنولوجي

إىل شـراء كـل التكنولوجيـا    القطـري يف كوبـا     املكتـب    لـذا، يـضطر   .  األخـرى  املكاتب القطرية 
زيـادة كـبرية يف التكـاليف الـيت تترتـب علـى             تكبـد   واخلدمات التكنولوجية من مناطق بعيدة، و     

  .جراء هذا األمرذلك 
وتواجه الباعة واملوردين قيـود متزايـدة لالسـتمرار يف القيـام بعمليـات تكنولوجيـة مـن                    

بنفـسه  ال يـستطيع أن يـشتري       القطـري    إىل ذلك، فـإن املكتـب        وباإلضافة. هذا النوع يف كوبا   
. مكاتبــهاالســتخدامها يف دهتا منظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة   الربجميــات الــيت وحَّــمباشــرة

يستطيع الفنيون والتقنيون الكوبيون الوصول على قدم املـساواة مـع غريهـم إىل املعلومـات                 وال
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كـبري مـن املواقـع الـشبكية الـيت          نترنـت والعـدد ال    إلتبطـة با  والتطورات الفنية بسبب املشاكل املر    
ــة لترتيــل املعلومــات، مبــا يف ذلــك الرباجميــات       ال يــسمح بالــدخول إليهــا مــن األراضــي الكوبي

  .احلاسوبية
 اومن األمثلة اهلامة على املواقع الشبكية اليت مينع الدخول إليها من كوبـا، هنـاك موقعـ                  
ــل  ــورين غوغ ــسهيل   ) developers.google.com و code.google.com(للمط ــذان صــمما لت والل

فكـل  . حرية تبادل املعلومات ورموز املـصادر بـني مطـوري مجيـع أنـواع الرباجميـات احلاسـوبية                 
حماولة لدخول هذين املوقعني تـؤدي إىل ظهـور رسـالة تقـول إن احملاولـة تـتم مـن بلـد حمظـور،                        

ق هـــذا األمـــر أيـــضا علـــى املوقـــع     وينطبـــ. وتنتفـــي بـــذلك أي إمكانيـــة لـــدخول املـــوقعني    
sourceforge.net     ــوافرة اكتمــاال ــربامج احلاســوبية املت ــستودعات ال ــر م ــن . ، وهــو أحــد أكث وم

بــشركة إلنتــاج املــواد البــصرية ويتعلــق األمــر هنــا . األمثلــة األخــرى علــى ذلــك شــركة نيفيــديا
ــة أقفلــ   ــات احلوســبة العلمي ــستودعات  ا مواقعهــتوتكنولوجي ــيت هــي م ــشبكية ال  ملعلومــات  ال

النسبة للعمل يف جمـال النمذجـة العلميـة واحملاكـاة والتـصوير يف              بالغة األمهية ب  وبرامج حاسوبية   
ــصور  ــاجمي جــاوا    ويــضاف إىل ذلــك أن شــركة . نظــم التــشخيص بال ــل برن ــع ترتي أوراكــل متن

التكنولوجيــات لتثبيــت مــشغلي املقــاطع الومــضية، وهــي مــن وأدويب االفتراضــيني املــستخدمني 
) مثـل إليومننيـت، ويوتيـوب     (جمموعـة واسـعة مـن خـدمات اإلنترنـت           مـن    فادةاسية لالست األس

  ).مثل غرينستون، وبيغبلوبوتون(وأدوات 
 أيضا من التقدم يف اجملال العلمي إذ عرقل مشاركة املهنيني الكـوبيني             احلصاروقد حد     

زيــزه، وذلــك يف اجتماعــات تقنيــة وأخــرى علميــة تــشجع علــى تبــادل املعــارف واخلــربات وتع 
دون إدراج األدوية واللقاحات املنتجة يف كوبـا        احلصار  وحيول  . هبدف تعزيز القدرات الوطنية   

ــا يف  . يف بروتوكـــوالت تطـــوير األحبـــاث يف الواليـــات املتحـــدة  ويعرقـــل احلـــصار متثيـــل كوبـ
ــأخري يف    ــة يف الواليــات املتحــدة، بــسبب الت ــسفر   املنظمــات الدولي  مــنح التأشــريات الالزمــة لل

  .منعها وأ
وأخريا، توجه املنظمة االنتباه إىل أن األثر السليب للحصار على الـصحة العامـة يتعـدى                  

فاســتبعاد كوبــا مــن املــشاركة يف األنــشطة اإلقليميــة  . بــشكل عــام الــسكان املقــيمني يف كوبــا 
  .والدولية، ينال من التقدم الدويل يف جمال املعرفة واملمارسة على درب حتسني صحة اجلميع

وقــد أقامــت املنظمــة عالقــات تعــاون مــع منظمــات غــري حكوميــة توجــد مقارهــا يف      
) مـن أدويـة وأجهـزة     (الواليات املتحدة جتمع معدات ومواد مـستخدمة أو فائـضة عـن احلاجـة               

وتتوىل هذه املنظمات على حنو دقيق تـصنيف ومعـايرة، وتغليـف املـواد               .تتربع هبا املستشفيات  
وكوبـا جـزء مـن هـذه اجملموعـة مـن            . لـدان املنطقـة حاجـة إليهـا       املزمع شحنها إىل بعض أشد ب     
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ــدان  ــود حبكــم البل ــارة عــن   . احلــصارجــراء املفروضــة عليهــا  القي وواضــح أن هــذه اجلهــود عب
نظــرا ملــا يترتــب عليــه يف صــحة احلــصار فاحلــل احلقيقــي للمــشكلة يكمــن يف رفــع . ناتمــسكِّ

ون الـــتقين للمنظمـــة مـــع هـــذه عـــاســـكان كوبـــا مـــن أثـــر جـــائر ال ســـبيل لتفاديـــه، وعلـــى الت
  .العضو الدولة

أمتـوا تدريبـهم   الـذين   مـواطين الواليـات املتحـدة    أن هناك الكثريين مـن وجدير بالذكر     
ضمن دفعة مـن الطلبـة الطـاحمني إىل التخـرج           هم  الطيب أو هم يف سبيلهم إىل التخرج كأطباء،         

الـذين تـابعوا دراسـتهم يف مدرسـة         يف مهن طبية من عدة بلدان من منطقة األمريكتني وأفريقيا           
  .كوبا با الالتينية للطبأمريك

ــدكتورة مارغريــت تــشان، املــديرة العامــة ملنظمــة    ، ٢٠١٢مــارس /ويف آذار   قامــت ال
ستة مديرين إقليميني مـن منظمـة الـصحة العامليـة، بزيـارة رمسيـة إىل            إىل جانب   الصحة العاملية،   

اهليئـة التنفيذيـة األعلـى      أي  عامليـة للـسياسات،     كوبا، وعقدت االجتماع الدوري للمجموعـة ال      
الزيــارة مناقــشات حــول التحــوالت أُجريــت أثنــاء و. مــستوى يف أمانــة منظمــة الــصحة العامليــة

املعلـن عنـها    املبـادئ التوجيهيـة الـسياسية       يف ضـوء    االقتصادية واالجتماعية الـيت يـشهدها البلـد         
حة، واألثــر الناشــئ عــن التزايــد الــسريع  اإلجنــازات الرئيــسية يف جمــال الــص يف ضــوء مــؤخرا، و

ــر        ــا يف ذلــك أث ــسكان وإدارة هــذه التحــديات وغريهــا، مب ــشيوخ إىل إمجــايل عــدد ال ــسبة ال لن
ديـد للتعـاون   اجلطـار  مـن أجـل إعـداد اإل     وقد أدرجت مجيع هذه العناصر يف التحليـل         . احلصار

اســتراتيجية تعــاون ال اســتكم و، الــذي جيــري وضــعه حاليــا،اإلمنــائي لألمــم املتحــدة مــع البلــد
  .املنظمة مع كوبا

    
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /أيار ١٤[
  

نتيجة للحصار املفـروض، لوحظـت يف كوبـا الظـروف التاليـة باعتبارهـا تـشكل عقبـة                    
ــه مــ     ــة الفكريــة، وتــؤثر مباشــرة علــى النــهوض ب ن النــواحي حتــول دون التقــدم يف جمــال امللكي

  .التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية
د دخول املواطنني الكـوبيني إىل الواليـات املتحـدة فإنـه حيـد              إن احلصار إذ يقيِّ     )أ(  

ونتيجـة لـذلك، فـإن هنـاك مـن          . بذلك من إمكانية تنمية قدراهتم يف أراضي الواليـات املتحـدة          
حنو كامل من فـرص زيـادة التخـصص يف          املتخصصني املهنيني الكوبيني من قد ال يستفيد على         
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جمال امللكية الفكرية، املتاحة بشكل خـاص يف الواليـات املتحـدة وتـشمل هـذه الفـرص، علـى                    
ــة ا  ــا،   كتــساب التجربــةوجــه اخلــصوص، إمكاني  يف جمــاالت األخــذ مبكاتــب لنقــل التكنولوجي

دامها كــضمانات وإدارة التكنولوجيــات، وفيمــا يتعلــق مبــسأليت تقيــيم امللكيــة الفكريــة واســتخ 
  رهنية، اللتني ينطويان على أمهية بالغة يف حتقيق فعالية استخدام نظام امللكية الفكرية؛

تعــوق القيــود املفروضــة علــى مــنح التأشــريات إمكانيــة مــشاركة املتخصــصني   )ب(  
ــات واملناســبات         ــدريب املنتظمــة واالجتماع ــة يف بــرامج الت ــال امللكيــة الفكري ــوبيني يف جم الك

  اليت تعقدها املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف الواليات املتحدة؛األخرى 
تعــوق القيــود املفروضــة علــى هياكــل االتــصاالت الــسلكية والالســلكية أيــضا   )ج(  

الـيت توفرهـا املنظمـة يف كوبـا بـالرغم مـن           عن ُبعد   شر الدورات اإللكترونية للتعلم     التوسع يف ن  
ة والتزامها بتعزيز ثقافـة احتـرام امللكيـة الفكريـة علـى الـصعيد       اجلهود اليت تبذهلا السلطات احمللي   

كما أن املرافق املستخَدمة يف عقد اجتماعـات عـرب الفيـديو، الـيت تـوفر وسـيلة اتـصال                    . الوطين
عاليــة الكفــاءة وتتــسم بالفعاليــة مــن حيــث التكلفــة، خاصــة ألغــراض التعلــيم والتــدريب، غــري 

عــدات التقنيــة وأدوات الربجميــات مــصنوع يف الواليــات  متــوفرة نظــرا ألن جــزءا كــبريا مــن امل 
  املتحدة األمريكية ويتعذر شراؤه؛

تــؤثر مرافــق االتــصاالت الــسلكية والالســلكية الرديئــة ســلبا هــي أيــضا علــى      )د(  
ــة        ــة للملكي ــة للمنظمــة العاملي ــات اإللكتروني ــا الكــوبيني لقواعــد البيان ــة اســتخدام الرعاي إمكاني

رقمية األخرى اليت تعرضها يف جمال امللكية الفكرية وحتول دون وصـوهلم            الفكرية واخلدمات ال  
 وهذا الوضع، وال سيما عدم االطالع عرب شبكة اإلنترنت على قواعد بيانات املعلومـات               .إليه

املتعلقة بالرباءات، مبا يف ذلك نطاق براءات االختـراع وغريهـا، والـيت ال تتـوفر إال مـن خـالل                      
 يــؤثر ســلبا علــى التقــدم يف جمــاالت البحــوث التكنولوجيــة وغريهــا مــن   شــبكة اإلنترنــت، إمنــا

الــربامج االبتكاريــة الــيت تقــوم هبــا حكومــة كوبــا يف جمــال البيئــة والعلــوم الطبيــة وعلــوم احليــاة   
  والتكنولوجيات األحيائية والتكنولوجيات املتناهية الصغر؛

ــات تكنول        )هـ(   ــى تــوافر معــدات وبرجمي ــؤثر احلــصار أيــضا عل وجيــا املعلومــات  ي
الالزمة لتنفيذ العمليـات اإلداريـة املتعلقـة بـإجراءات تقـدمي الطلبـات واملوافقـة عليهـا، وخاصـة               

وبالرغم من أن البلـد     . خدمات التحري بشأن براءات االختراع والعالمات التجارية وفحصها       
يف املقاطعـات،   مهيأ إداريا ألداء هذه املهام بفضل وجود فروع ملكتب كوبا للملكية الصناعية             

واإلجـراءات املتعلقـة    . فإن عدم توافر برجميات متخصصة يعوق إىل حـد كـبري أداء هـذه املهـام               
باملشتريات من اخلارج للحـصول علـى املعـدات والربجميـات املطلوبـة مرهقـة للغايـة، وال يـزال                    

ول هذا الوضع يتسبب يف تـراكم تـأخري اخلـدمات الـيت ُيطلـب مـن هـذه املكاتـب تقـدميها وحيـ                       
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واألهم من ذلك أن هـذا الوضـع يقلـص       . دون منو هذه اخلدمات بشكل طبيعي ودون توّسعها       
ــابع         ــة الت ــة الفكري ــا النظــام اآليل للملكي ــيت يتيحه ــن اخلاصــيات ال ــة م ــرص االســتفادة الكامل ف

. للمنظمة نظرا إىل أن بعض أدوات تشغيل النظام ليـست متاحـة حبريـة للمـستخدمني يف كوبـا            
 كــثريا مــن فــرص توســيع نطــاق النظــام اآليل للملكيــة الفكريــة ومواءمتــه مــع  وحيــد هــذا األمــر

  ؛)يف كل من العاصمة واملقاطعات(احتياجات املستخدمني الكوبيني 
متتد آثار احلصار خـارج حـدود الواليـة القـضائية للدولـة لتـشمل اجملـال املـايل                 )و(  

ة للملكيــة الفكريــة مبوجــب   أيــضا، حيــث إن املبــالغ املــستحقة علــى كوبــا للمنظمــة العامليــ       
، ال تـسدد  )ءات، واتفـاق مدريـد  معاهـدة التعـاون بـشأن الـربا     (املعاهدات الـيت تـديرها املنظمـة        

بعمليت اليـورو والفرنـك السويـسري، ال بـدوالرات الواليـات املتحـدة، تفاديـا للقيـود الـيت                     إال
وباملثــل، يــتعني ســداد  . يفرضــها مكتــب مراقبــة املمتلكــات األجنبيــة التــابع للواليــات املتحــدة  

والتكلفـة النامجـة    . مدفوعات املنظمة إىل مكتـب كوبـا املعـين بامللكيـة الفكريـة هبـاتني العملـتني                
عن هذه املعامالت غري املباشرة جتنبا للتعامل مـع مـصارف الواليـات املتحـدة، تـسبب خـسائر                   

اون بـشأن الـرباءات     مالية كبرية، وتـثين املـواطنني الكـوبيني عـن اسـتخدام نظـامي معاهـدة التعـ                 
  .واتفاق مدريد

    
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو /أيار ١٥[

  
املــشاريع بالــدعم ومعــدات األرصــاد اجلويــة،  العامليــة لألرصــاد اجلويــة املنظمــةزودت   

  : هذا السياقويف. واألجهزة واألدوات، وقامت أيضا برعاية مؤمترات بشأن األرصاد اجلوية
تتمتــع كوبــا بوصــفها عــضوا يف املنظمــة خبــدمات املنظمــة العامليــة واإلقليميــة،   )أ(  

وتـشارك كوبـا يف أنـشطة املنظمـة مـن           . حيث إهنا تتلقى منشورات املنظمـة وغريهـا مـن املـواد           
  حلقات عمل واجتماعات ودورات؛

، مبـا فيهـا كوبـا       تقيم املنظمة عالقات تعاونيـة مـع مجيـع دول البحـر الكـارييب               )ب(  
أمريكـا الـشمالية وأمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر            (اليت هي عضو يف االحتاد اإلقليمـي الرابـع          

  من خالل مكتب املنظمة اإلقليمي لألمريكتني؛) الكارييب
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وعالوة على ذلك، تشارك كوبـا يف مـشاريع تغطـي منطقـة البحـر الكـارييب،                   )ج(  
ــل املــشروع الكــارييب لوضــع اســتراتيجي   ــة للحــ مث ــستفيد مــن   ة دولي د مــن الكــوارث، وهــي ت

  .املشاريع تلك
    

  منظمة السياحة العاملية    
  

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢مايو /أيار ١٥[

  
، واصــلت الواليــات ٢٠١٢مــارس /آذار إىل ٢٠١١أبريــل /نيــسانخــالل الفتــرة مــن   

ه قيـودا ضـد كـل     املتحدة تطبيق احلظر االقتصادي والتجاري واملـايل ضـد كوبـا، وأدرجـت فيـ              
يــؤثر مباشــرة علــى قطــاع الــسياحة  مــن يــسافر إىل كوبــا مــن املــواطنني األمــريكيني، وهــو مــا  

  .كوبا يف
 يف  ٤,٢وارتفع عدد السياح الدوليني يف منطقة البحـر الكـارييب دون اإلقليميـة بنـسبة                  

نمــو، وســاهم ســوق الواليــات املتحــدة مــن الــسياح الوافــدين يف هــذا ال. ٢٠١١املائــة يف عــام 
 يف املائــة مــن جممــوع الــسياح الــذين زاروا هــذه املنطقــة دون  ٥٠حيــث إنــه أرســل أكثــر مــن  

 مليــون ســائح أمريكــي زاروا منطقــة البحــر الكــارييب، مبــا يف ١٣وهــذا مــا يعــين أن . اإلقليميــة
 مـواطن أمريكـي فقـط زاروا        ٧٠ ٠٠٠ذلك منطقة البحر الكارييب املكسيكية، وأن أكثـر مـن           

  .للقيود املفروضةكوبا، نتيجة 
 ٢٠١١ يف املائـة منـهم زاروا كوبـا يف           ١٥وتقدِّر منظمة السياحة الكاريبية أنه لـو أن           

 دوالرا، وهـو مـا مـن شـأنه أن     ٩٧٥بافتراض عدم وجـود القيـود، لكـان معـدل إنفـاقهم فيهـا             
 بليــون دوالر ممــا جمموعــه مليــوين ســائح أمريكــي  ١,٩٥يــدر لفائــدة قطــاع الــسياحة الكــويب  

  .وا سيزورون كوبا يف هذه احلالكان
فشركات الواليات املتحدة للجوالت البحرية تسيطر علـى سـوق الـسياحة يف منطقـة                 

 ١٤٠البحــر الكــارييب، ونتيجــة للحــصار فــإن أيَّــا مــن ســفن الــرحالت البحريــة البــالغ عــددها  
 مــواطن  ماليــني٧وتقــدَّر الــشركات الــسياحية أن . ســفينة لــن تــستطيع زيــارة املــوانئ الكوبيــة

أمريكي يشترون تذاكر رحـالت حبريـة إىل منطقـة البحـر الكـارييب، منـهم حنـو مليـون مـواطن                      
هـذا مـا مينـع أيـضا الـشركات          . كانوا سيزورون املوانئ الكوبية لو أنه كـان مـسموحا بزيارهتـا           

ــة، وتقــّدر اخلــسائر مبــا يــصل إىل       ــة مــن توريــد ســلع وخــدمات هلــذه الــرحالت البحري الكوبي
باإلضافة إىل ذلك، تفقد املراسي الكوبية أكثر مـن         . دوالر يف هذه املبيعات احملتملة    مليون   ٨٠
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ذلــك . رب شــراعية أمريكيــة مليــون دوالر كانــت ســتتأتى مــن التعامــل مــع خيــوت وقــوا   ١٢
ــشراعية الـــيت    أن ــسابقات الـ ــدة ال تـــشارك يف املـ ــية  الواليـــات املتحـ ــوادي الرياضـ ــا النـ تنظمهـ

  .الكوبية البحرية
تـــدابري احلظـــر علـــى التجـــارة اإللكترونيـــة، واســـتخدام اإلنترنـــت ومعـــامالت وتـــؤثر   

بطاقات االئتمان، كوسيلة لدفع مثن مبيعات تذاكر الطريان واخلدمات الـسياحية، وتـؤثر علـى               
عمليات السياحة يف كوبـا برفـع تكاليفهـا ومنـع الكيانـات القائمـة يف كوبـا مـن املنافـسة علـى                 

مث إن جتهيــز بطاقــات  . راف العاملــة يف املنطقــة دون اإلقليميــة  قــدم املــساواة مــع ســائر األطــ    
االئتمان يؤثر على وكاالت السفر وعلى الرسوم املطبقة على املعامالت املاليـة املتـصلة بكوبـا،                

  .حيث إهنا تعترب عالية املخاطر وتفوق املتوسط
اسـتخدام سـوى   ومن أصل ُنظُم التوزيع العامليـة األربعـة، ال تـستطيع الفنـادق الكوبيـة            

وهو نظام أمـاديوس، ألن بقيـة األنظمـة الثالثـة األخـرى سـابري، وغـاليليو،              : نظام واحد فقط  
وإزاء هذه احلالـة، ُيمنـع علـى الكيانـات الـسياحية الكوبيـة              . وورلدسبان هي شركات أمريكية   

وهــي ال ميكنــها كــذلك اإلشــهار عــن منتجاهتــا ذات . عقــد صــفقات مــع الوســطاء الــسياحيني
  .ة العاملية يف بوابات اإلنترنت األمريكية، مثل غوغل، وياهو، وإم إس إنالشهر

ومن اجملاالت األخرى املتضررة من احلصار، الشراء لقطـاع الـسياحة، وهـو مـا ُيعـزى              
خباصة إىل ارتفاع التكاليف الناشئة عن تغيُّر مكان وجود املوردين، حيث إن ذلـك يـؤدي إىل                 

ر النقـل والتـأمني، وذلـك بـسبب طـول املـسافة الـيت جيـب علـى                  ارتفاع األسعار، وارتفاع أجو   
. املورِّد تغطيتها، وُيعزى كذلك إىل عدم حراك املوارد لالحتفاظ مبخزونات كـبرية مـن الـسلع               

وهذا ما يعين أيضا زيادة التكـاليف املاليـة حيـث إنـه يـتعني حتمُّـل تكـاليف أعلـى للوصـول إىل                       
نـات املـصرفية واحلكوميـة األيـسر منـاال، وهـو مـا ُيزيـد مـن          االئتمان التجاري، مقارنـة باالئتما    

صعوبة احلصول عليه جراء الضغط الذي متارسه حكومة الواليات املتحدة على الدول الثالثـة،              
. ونظرا الختالف أسعار صرف العمالت، وتعذُّر استخدام الـدوالر األمريكـي كعملـة شـرائية              

  . مليون دوالر٣٠اء الناشئة عن احلصار حبوايل وميكن تقدير إمجايل الزيادة يف نفقات الشر
وعمومــا تكبــدت الــسياحة الوطنيــة والدوليــة يف كوبــا، خــالل الفتــرة املمتــدة مــن            
 بليـون دوالر جـراء تـدابري        ٢,١، خـسائر بلغـت      ٢٠١٢مـارس   /آذار إىل   ٢٠١١أبريـل   /نيسان

  .دة على كوبااحلصار االقتصادي والتجاري واملايل الذي تفرضه حكومة الواليات املتح
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  منظمة التجارة العاملية    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢مايو /أيار ٢٤[
  

بالرغم من أن األعضاء يف منظمة التجارة العاملية ال يتطرقون إىل مسألة تنفيذ قـرارات                 
، فــإن هنــاك  الــدويلالقــانونو املتحــدة األمــم، يف ضــوء مقاصــد ومبــادئ ميثــاق  املتحــدةاألمــم

يات خمتلفة تابعة للمنظمة ميكن للواليـات املتحـدة وكوبـا وغريمهـا مـن األعـضاء،                 منتديات وآل 
أن يتطرقوا يف إطارها إىل املـسائل املتـصلة حبقـوقهم والتزامـاهتم وهـذه تـشمل، يف مجلـة أمـور،                 
التزامات تتعلـق بعـدم التمييـز وحظـر نظـام احلـصص وإمكانيـة احلـصول علـى إعفـاء مـن تلـك                         

  .االلتزامات
ــسابقة، أُثــريت هــذه املــسألة يف عــام    وعلــى غــر    ــسنوات ال ، يف عــدد مــن  ٢٠١١ار ال

 مـــايو /أيـــار  ٢٤، و أبريـــل /نيـــسان  ٢١احملافـــل، مبـــا يف ذلـــك هيئـــة تـــسوية املنازعـــات يف      
 ١٩، و نـــوفمرب/ الثـــاينتـــشرين ١٨، و أكتـــوبر/ األولتـــشرين ٢٥و  ،ســـبتمرب/أيلـــول ٢٧ و

ــسمرب / األولكــانون ــاينكــانون ٢٠، و ٢٠١١دي ــاير ي/ الث ــل، أُشــري إىل هــذه  ٢٠١٢ن ، وباملث
 / الثـاين  تـشرين  ٣٠و  أكتـوبر   / األول تـشرين  ٢٦املسألة يف جلسيت اجمللس العـام املعقـودتني يف          

ــامن للمنظمــة املعقــود يف     . ٢٠١١نــوفمرب  ــوزاري الث وأخــريا أُثــريت هــذه املــسألة يف املــؤمتر ال
  .٢٠١١ديسمرب / األولكانون ١٦
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