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 دور العقوبات الذكية في تنفيذ القرارات 
 األحكام الدوليةو  



 
 االذي وفقني وأنار دربي إلنجاز هذ أتقدم بالحمد والشكر هلل

 البحث المتواضع؛
" يوسفي محمد" لدكتوركما أتقدم بخالص الشكر والعرفان ل

 في كّل مراحل إنجازه؛ ثحعلى هذا الب شرفي أالذ
إلى كّل شخص ساهم في إتمام هذا البحث الشكر موصول  و

 من قريب أو بعيد.
 

 شكر وعرف ان



 

 

 

 

 .البحث ىذا إلمتام عونو و منو على وجل عز اهلل أمحد
 إىل املبتغى، لنيل األمام حنو قدما يدفعين كان من إىل آمالو، لو أحقق حىت ميلك ما كل وىبين الذي إىل

 مدرسيت إىل ، جسام بتضحيات تعليمي على سهر الذي إىل قوة، بكل اإلنسانية امتلك الذي اإلنسان
  ؛رمحو اهلل و جعل اجلنة مثواه قليب على الغايل أبياىل روح  احلياة، يف األوىل

 قح رعتين اليت شيء، كل على صربت اليت إىل احلنان، و العطاء كل كبدىا فلذة وىبت اليت إىل
 إىل عملي، يف خطوة خطوة تتبعتين بالتوفيق، يل دعواىا كانت و الشدائد، يف سندي كانت و رّعايةال

  أمي احلنان نبع وجهي يف ابتسامتها تذكرت كلما ارحتت من
اليت صربت معي يف الشدائد اليت وىبت يل راحيت و خدميت اىل زوجيت و  القلب على مالك أعزاىل 

 الدارين؛ يف اجلزاء خري عين اهلل جزاىا الكرمية
الدنيا عليا حبركاهتم و حيويتهم حفظهما اهلل و رعهما و أنبتهما نباتا  اىل أبناء املشاغبني الذين ميالءان

 حسانا حذيفة و ىيثم نورا عينيا.
 إخوتي إىلاىل كل عائليت وارم و علي زروقي و صانع 

 ؛ احلياة عبء معي تقامسوا الذين أخواتي و
  السعادة من شيئا وهبمقل على أُدخل كل املتواضع العمل ىذا أىدي إليهم

  جهدي مثرة أىدي
 اىل كل األساتذة و املعلمني من الطور االبتدائي املتوسط الثانوي و اجلامعي شكرا لكم جزيل الشكر

 ...أخرى أشياء يف تكون أن قبل أنفسنا يف و ذواتنا يف ىي التغيري جناح بذور بأن يؤمن من كل إىل و
ُروا َما بِأَنُفِسِهْم  : " تعاىل اهلل قال ُر َما بَِقْوٍم َحىتَّ يُ َغي ِّ  الرعد سورة من[11 ]اآلية ...."ِإنَّ اللََّو ال يُ َغي ِّ

 املتواضع. العمل ىذا أىدي ىؤالء كل إىل
 

 جمال وارم :الطالب

 ءاإهد
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ىو في الوقت و إن العصر الذي نعيش فيو عصر حقوق اإلنسان كما يحمو لمبعض تسميتو،     
نفسو عصر العقوبات، فبالموازاة مع الكم اليائل من االتفاقيات والعيود المرتبطة بحقوق 

اإلنسان أو لمقانون الدولي أو  الخروقات واالنتياكات سواء لحق اإلنسان ىناك كم ىائل من
 لمشرعية الدولية، والتي تعالج بكثير من الجزاءات أو العقوبات.

العقوبات الدولية وفي مقدمتيا العقوبات االقتصادية لم تكن وليدة الصدفة، بل ىي قديمة     
استخدمت عمى نطاق واسع عبر التاريخ: روما وبرلين  قدم الحضارات التي مارستيا، والتي

وانجمترا والقدس... واألمثمة العديدة األخرى التي يمكن أن تصف لنا كيف كان من الشائع تنفيذ 
الحصار واإلغالق إلجبار الخصم لإلذعان لمطالب الطرف القوي )المرسل( الذي كان يسعى 
دائما إلخضاع الخصم )المستيدف( إلرادتو بإضعاف قدراتو وقطع عالقاتو الخارجية والقضاء 

 واالقتصاديةرتو وحرمانو من ضروريات الحياة، بل أكثر من ذلك شل فعاليتو العسكرية عمى تجا
تحقيق االنتصار الساحق الذي لم يكن يتحقق دائما بالقوة العسكرية وحدىا، إلى وكل ىذا ييدف 

ا يضمن تكمفة أقل مقارنة فغالبا ما اعتبرت العقوبات االقتصادية عمى مّر العصور أسموبً 
نسبة لمذي يصدرىا وباىظة الثمن بالنسبة لمن تصدر في حقو وتطبق عميو، ىذا بالحرب بال

الثمن الباىظ الذي كان يرتبط بمنطق العقوبات االقتصادية الذي ظل يقوم عمى فكرة تجويع 
شكل قاعدة لسياسية خارجية مشروعة ومؤسسة أخالقيا عمى العدو لتركيعو أو القضاء عميو، لت  

 لفي عام.ى استمرارىا ألكثر من أة حافظت عممبّررات عد
ىذا المنطق استمر حتى اتمام العقوبات االقتصادية بالطبيعة القانونية ظيور المنظمات     

 الدولية، وتحول العقوبات االقتصادية من قاعدة عرفية إلى قاعدة قانونية مكتوبة في عيد
المنطق اصطدم مع  منطق  مم المتحدة الحقا، إال أن ىذاعصبة األمم بدايًة، ثم ميثاق األ

اإلنسان وحقو في الحياة والصحة والتعميم... وعدة حقوق أخرى برزت مع اطالق إعالن عالمي 
م، والذي تعزز بمجموعة من االتفاقيات والمعاىدات الدولية واآلليات 8441لحقوق اإلنسان سنة 

يين لحقوق اإلنسان سنة التي تيتم بمراقبة وتعزيز حقوق اإلنسان، وفي مقدمتيا العيدين الدول
قسري م، والتي لم تمغ منطق العقوبات االقتصادية ال8491م والمصادق عمييما في 8411
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بعدما تم المجوء المفرط  اإلنسانيالإلنساني، لتطرح فكرة المواءمة بين المنطق القسري والمنطق 
المسمى بـ "عقد من قبل األمم المتحدة ليذه اآللية في فترة التسعينات من القرن الماضي و 

العقوبات"، حيث تم تسجيل ورصد مجموعة من حمقات العقوبات االقتصادية الإلنسانية إلى 
درجة أن البعض وصفيا باإلبادة الجماعية المخطط ليا، كما حدث مع العراق، ليبيا، يوغسالفيا 

 السابقة، ىايتي...الخ
يؤدي فرض العقوبات االقتصادية ولكن ىل يمكن القول أن ىذه المواءمة قد تحققت عندما     

صعدة المدنية والسياسية واالقتصادية اإلنسان عمى جميع المستويات واأل إلى تدىور حقوق
واالجتماعية والثقافية عن طريق الحد من فرص الحصول عمى األغذية واألدوية والرعاية 

 الصحية والمياه النقية ...الخ؟
تحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية فرضيا في لقد بادرت كل من األمم المتحدة واال    

عدة مناسبات ضد نظام "روبرت موغابي" في "زيمبابوي" ونظام "أحمدي نجاد" في إيران، ومن 
.... وغيرىا من حمقات العقوبات 8449قبميما نظام "صدام حسين" في "العراق" منذ العام 

سكان المدنيين بنفس طريقة العقوبات االقتصادية الذكية التي يفترض فييا أنيا ال تؤثر عمى ال
 الشاممة، فيل تحققت النتائج المرجوة من ىذه العقوبات الذكية أم بقيت األمور عمى حاليا؟

وبناًء عمى ما سبق ذكره نطرح اإلشكالية التالية :" ىل تعد العقوبات الذكية بديال عن      
من الدوليين دون التضحية بحقوق السمم واألدية تضمن المحافظة عمى العقوبات االقتصا

اإلنسان، أم أنيا ال تختمف عن العقوبات االقتصادية التقميدية سوى من حيث المفظ، وبالتالي 
 تنطوي عمى ذات االنتياكات لحقوق اإلنسان؟

إن اليدف من ىذه الدراسة ىو مناقشة مختمف الدوافع التي كانت وراء ىذا التحول باتجاه     
قوبات ذكية وفي مقدمتيا النزعة اإلنسانية التي ترتبط بوجود العقوبات الذكية، وتتصل فرض ع

بحقيقة أن حقوق اإلنسان قد حصمت عمى تقدير متزايد من المجتمع الدولي، لذلك تيدف ىذه 
 الدراسة إلى:

 تحديد اإلطار المفاىيمي والقانوني لكل من العقوبات االقتصادية التقميدية والذكية.-8
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 مناقشة الدوافع المختمفة وراء االنتقال من العقوبات االقتصادية باتجاه فرض عقوبات ذكية.-2
تقييم العقوبات االقتصادية التقميدية عمى أساس النزعة اإلنسانية ومدى توافقيا مع قواعد -3

 حقوق اإلنسان.
بين العقاب مدى صالحية العقوبات الذكية كبديل لمعقوبات االقتصادية التقميدية يجمع -4

 الفّعال واحترام حقوق اإلنسان.
 وتبرز أىمية ىذا الموضوع من خالل:    
إبراز حقيقة الحصيمة السوداء الناتجة عن فرض العقوبات االقتصادية الشاممة عمى الدول -8

التي تعرضت ليا كالعراق، ليبيا، يوغسالفيا...الخ، ومدى تعارضيا مع قواعد قانون حقوق 
 اإلنسان.

از التوجو الجديد نحو العقوبات الذكية كبديل منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، إبر -2
 والذي طّبق عمى أساس أنو أكثر فاعمية وأقل إضرارا بحقوق اإلنسان.

 ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية: الموضوعويعود سبب اختياري ليذا     
 أ/ األسباب الذاتية:

" إلى الرغبة  األحكام والقرارات الدولية نفيذالعقوبات الذكية في تدور يعود اختياري لموضوع "
، خاصًة وأن ىذا العامالدولي القانون في البحث عن كل ما ىو جديد في إطار تخصصي، أي 

أصبح يرتبط كثيرا بما يعرف بالقانون الدولي العقابي، والذي تبنى في اآلونة األخيرة  الموضوع
 تصادية يعرف بالعقوبات الذكية.نيجا جديدا لمعقوبات االق
 ب/األسباب الموضوعية:

 حناك جممة من األسباب الموضوعية أبرزىا:
خضوع فكرة العقوبات الدولية بصفة عامة والعقوبات االقتصادية بصفة خاصة العتبارات -

اإلحاطة بمعايير وضوابط توقيع ىذه  سياسية أكثر منيا قانونية، األمر الذي يدعو إلى ضرورة
براز دور مجمس األمن الدولي خاصة في توقيع ىذا النوع من العقوبات، واإلشارة  العقوبات وا 

 إلى الضغوط التي يتعرض إلييا حتى تتماشى مع سياسات دول بعينيا.
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لقديم تحديد مالمح العقوبات الذكية، باعتبارىا أسموبا جديدًا نودي بو ليعوض األسموب ا-
 الشامل الذي ثبت عجزه وعدم فاعميتو، حيث أصبح آلية النتياك حقوق اإلنسان ال لحمايتيا.

 االلتزام بتكييف نظام العقوبات دوما وفقا لتطور األوضاع.-
وقصد اإللمام بكل جوانب الموضوع اتبعت المنيج التحميمي، ألن ىذه الدراسة قانونية، مما      

ويم معظم القواعد القانونية التي سيجري الحديث عنيا في ىذه يستوجب دراسة وتحميل وتق
المذكرة، ولكن رغم غمبة المنيج التحميمي، فإن المنيج الوصفي لم يكن غائبًا، حيث يسبق 

 الوصف قبل تحميل ما ىو حاصل.
"  األحكام والقرارات الدولية نفيذدور العقوبات الذكية في ت"ولقد حاولت معالجة موضوع 

 فصمين:والوقوف عمى أحكاميا من خالل 

، وذلك من خالل دراسة "العقوبات االقتصادية التقميدية "عنوان جاء تحت  الفصل األول
وذلك ، لمعقوبات الذكية التعرضباإلضافة إلى (، مبحٍث أولفي ) العقوبات االقتصادية التقميدية

 .(مبحٍث ثانيفي )

، وذلك من "العقوبات الذكية وعالقتها بحقوق اإلنسان"فقد جاء تحت عنوان فصل ثاني و
(، باإلضافة )مبحث أولفي  اثر العقوبات االقتصادية التقميدية عمى حقوق اإلنسانخالل دراسة 
 .ثاني( مبحٍث وذلك في ) مدى نجاح العقوبات الذكية في احترام حقوق اإلنسانإلى دراسة 

 النتائج والتوصيات بشأن موضوع الدراسة. تضمنت أىمبخاتمة،  وانتيت المذكرة

 

 
 



 

 الفصل األول
 العقوبات االقتصادية التقليدية
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 الفصل األول: العقوبات االقتصادية التقميدية
إن مستقبل البشرية عمى وجو العموم واإلنسان عمى وجو الخصوص في عصر ما بعد     

رىين بمدى قوة أو ضعف العالقات الدولية، وأن مستقبل ىذه األخيرة رىين بالضرورة  ،الحداثة
خير رىين بمدى ضعف أو قوة بمدى قوة وضعف القانون الدولي العام، وأن مستقبل ىذا األ

ل قواعد القانون الدولي عن طريق تفعيل يعلك عممت األمم المتحدة عمى تفالعقوبات الدولية، لذ
 العقوبات الدولية بمختمف أنواعيا سواء العسكرية أو غير العسكرية.

ت تنوعت معيا العقوبات لقواعد القانون الدولي وتعددىا، نظر إلى اختالف االنتياكاو     
 الدولية وتفاوتت شدتيا تبعا لما يتناسب مع ردعيا وصدىا.

والجزاءات االقتصادية التي أصبحت تعرف بالعقوبات االقتصادية ىي نوع من أنواع الجزاء     
الدولي، والتي أصبحت ليا أىمية قصوى في العالقات الدولية الحديثة، حيث تحتل العقوبات 

النظام القانوني العقابي الدولي، فيي من التدابير التي برز االقتصادية الدولية مكانة ىامة في 
استعماليا خالل فترة التسعينات من القرن الماضي، وىذا االستعمال برز معو أسموبان واحد 

ول إدراك مفيوم العقوبات االقتصادية التقميدية في ي" واآلخر جديد  "ذكي"، لذلك سنحا"تقميد
يد المتمثل في العقوبات الذكية فسيكون محال لمدراسة في المبحث األول، أما األسموب الجد

 المبحث الثاني.
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 المبحث األول: العقوبات االقتصادية التقميدية

تم االعتماد عمى العقوبات االقتصادية كأسموب أو نيج لحل الخالفات باعتبارىا األداة     
وليين، حيث تحصى لمسمم واألمن الدالمفضمة لمتعامل مع التيديدات التي ال تعد وال  السياسية

ية أكثر أساليب الردع انتشارا وتأثيرا في العالقات الدولية المعاصرة، تعد العقوبات االقتصاد
عالجا صامتا وقاتال في الوقت نفسو بوسائل أقل عنفا، كما أثبتت التجربة أنيا  فيي تمثل 

ىي من األساليب التي انتيجتيا المعادل االقتصادي لما يسمى في الحروب بالقصف الشامل، و 
زداد استعماليا أكثر مع نياية الحرب  كل من المنظمات الدولية والدول أثناء الحرب الباردة، وا 

، وجنوب إفريقيا عام 1966الباردة، حيث فرضتيا األمم المتحدة  مرتين فقط، ضد روسيا عام 
من خالل قيام األمم  1990م، ليتصاعد استخداميا كاستراتيجية متكررة ابتداءا من 1977

م(، بإضافة  الدول األعضاء 2002 -1990مرة خالل الفترة ) 12المتحدة بفرضيا أكثر من 
قميمية، لذلك سنحاول  في األمم المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية من جانب واحد وثنائية وا 

يا وأساسيا ، وأنواع(مطمب أول)تحديد مفيوم العقوبات االقتصادية الدولية واليدف منيا في 
 . (مطمب ثاني)القانوني في 

 المطمب األول: مفيوم العقوبات االقتصادية الدولية واليدف منيا

بما فييم  -إن العقوبات االقتصادية الدولية تعبير قانوني تقني يستعممو العديد من الناس    
الحصار دون دقة لوصف تشكيمة من التصرفات التي تدخل أحيانا في مفيوم  -رجال القانون

دف المرجو منيا، وىذا من االقتصادي، لذلك سنقوم ببيان مفيوم العقوبات االقتصادية والي
 ندرس اليدف منيا في الفرع الثاني.يث ندرس في الفرع األول مفيوميا و ين، حخالل فرع
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 الفرع األول: مفيوم العقوبات االقتصادية الدولية

احث عند محاولتو تحديد العقوبات االقتصادية الدولية إن العقبة األولى التي يصطدم بيا الب    
فيناك من الباحثين والسياسيين والكّتاب من يطمق ىي تعدد المصطمحات التي تطمق عمييا، 

عمييا المقاطعة االقتصادية، وىناك من يسمييا الحظر االقتصادي وفريق ثالثا يعرفيا بالحرب 
ولدرء ىذا االختالف سنعتمد مصطمح )العقوبات ، 1رابع بالعدوان االقتصاديفريق االقتصادية و 

، وسنستعرض تعريف 2نو يدل عمى المشروعية ويحمل معنى العقاب القانونياالقتصادية( أل
لمعقوبات االقتصادية في مواثيق المنظمات الدولية، ثم نورد تعريفاتيا المتعددة من قبل الفقو في 

 ر ثالث.في عنص لى خصائصيا التي تتضمنياعنصر ثاني لننتيي إ

 أوال: غياب تعريف لمعقوبات االقتصادية في مواثيق المنظمات الدولية

سع في ىذا التعريف سيؤدي حتما إلى و إن تعريف العقوبات االقتصادية شيء ىام وأي ت    
صا، مما يشكل فوضى يضفي الشرعية و الضغوط االقتصادية خصو توسع الضغوطات عموما 
 .3ستوى الدولي وتغيب الضابط التي تحكم العمل بياعمى جميع أشكاليا عمى الم

لذلك لم تحتو كل من عيد العصبة ميثاق األمم المتحدة عمى تعريف محدد لمعقوبات 
نما تم االقتصار عمى تعداد بعض الوسائل المستخدمة لتطبيق ىذا الن ،االقتصادية ع من و وا 

 العقبات التي وردت عمى سبيل المثال ال الحصر.

أن إعراض كل من عيد العصبة وميثاق األمم المتحدة عمى إعطاء تعريف محدد  ويبدو    
لمعقبات االقتصادية إنما يرجع أساسا إلى تطور المجتمع الدولي وتطور الوسائل التي يستخدميا 

 .4لمضغط عمى الدول المنتيكة، حيث يصعب حوصمتيا وجمعيا في مجمعة واحدة

                                                           
 . 31، ص 2008خمف بو بكر، العقوبات االقتصادية في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
 .31، ص نفسوخمف بو بكر، المرجع  - 2
 .34، ص 2000فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولية االقتصادية، دار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة األولى،  - 3
 .66، ص 2006سوالف سميم، الجزاءات الدولية غير العسكرية، شيادة ماجستير، جامعة سعد دحمب، البميدة،  - 4
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األمم المتحدة لم يتضمنا تسمية اإلجراءات االقتصادية: كما نجد أن عيد العصبة وميثاق     
الفقو و بالجزاءات أو العقوبات االقتصادية، إنما أشارت إلى أنواعيا وأشكاليا، وأن العرف 

الدوليين ىما فقط من أطمق عمييا اسم "العقبات االقتصادية" ما يوحي أن واضعي كل من العيد 
. 1ييس العيدين أكثر من إصباغيما بالصبغة القانونيةالميثاق كانوا متجيين من البداية لتس

حيث يرى الفقو البريطاني )كالفروريسكي( أن توقيع العقبات االقتصادية يتم طبقا لقرار سياسي 
اقتصادي في إطار قانوني، مما يؤدي إلى اختالط المضامين الثالثة خاصة منيا السياسية 

عض السوابق، فنكون أمام عقبات اقتصادي دولية في القانونية وطغيان األولى عمى الثانية في ب
مرات وفي أحيان أخرى نكون أمام مجرد ضغوط، األمر الذي ال يقل تأثيره في العالقات الدولية 

 .2المعاصرة عن العدوان المسمح

وبالعودة إلى صياغة ميثاق األمم المتحدة، نجد أنو جرت عدة تعديالت عمى مشروع     
التي ال تتطمب استخدام القوة، كما وردت  (Mesures)ل تعبير التدابير )دمبرتون أوكس( فح

 Les Mesures N'impliquant Pas Le)بال من العقوبات أو الجزاءات  41في المادة 
Recours A La Force Armée) لكن أدبيات األمم المتحدة تأثرت بتعبير العقوبات ،

ة تدابير في الفصل السابع من الميثاق مع المستخدم في عيد عصبة األمم، بحيث ترادفت كمم
العقوبات أو –من عيد العصبة، أصبحت مصطمحات  16العقوبات التي وردت في المادة 

قة العسكرية التي تتخذ ضد دتعني التدابير التي ال تتطمب استخدام ال، (Sanctions)الجزاءات 
ظر، بينما تنصرف كممة تعني الح (Embargo)، وكممة من الميثاق 41ة جب المادو دولة بم
إلى أحد مظاىر األعمال العسكرية التي يمكن أن تقوم بيا األمم المتحدة  (Blocus)حصار 

 42.3بموجب المادة 

                                                           
 .32بوبكر، المرجع السابق، ص  خمف - 1
 .09، ص خمف بوبكر، المرجع السابق- 2
، مركز دراسات الحدة العربية، 2005 -1990باسيل يوسف بجك، العراق وتطبيقات األمم المتحدة لمقانون الدولي  - 3

 .147، ص 2006بيروت، الطبعة األولى، 
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ىو المندوب الفرنسي الذي قدم عدة  (Sanctions)مع العمم أن أول من استخدم كممة     
ل "سمطس" اصطالح اقتراحات بشأن العقوبات في عيد العصبة، في حين اقترح الجنرا

دراجيا في العيد، أما المورد "سيسل" فعّبر بكممة حصار   "Boycottالمقاطعة االقتصادية  وا 
 .1لمداللة عمى العقوبات االقتصادية "Blokade"بحري 

التي تعني بالعربية "العقوبات" ىي من الكممة (Sanctions) وأن أصل الكممة االنجميزية 
يعود تاريخيا إلى القرن الرابع عشر ميالدي والمشتقة من الفعل والتي  (Sanctio)الالتينية 

"Sancire"  (Prescrire) 2التي عادة ما تكون بصيغة الجمع. 

وقد جاء في موسوعة األمم المتحدة أن كممة )الجزاءات أو العقوبات( كانت قد أدرجت في 
، والتي 3من العيد 16م لمداللة عمى ممارسة الضغط بموجب المادة 1919معاىدة فرساي لعام 

تعد مادة العقوبات لتضمنيا إجراءات اقتصادية متنوعة، مالية، تجارية من حظر اقتصادي، 
جراءات أخرى عسكرية ، لتتحول بيذه العقوبات من قاعدة عرفية إلى 4حجز، عقوبات مالية وا 

 قاعدة مكتوبة في عيد العصية بدايًة، ثم ميثاق األمم المتحدة الحقا.

 

 

 

 

 

                                                           
 .64 -63، ص 2009، الدار الجامعية الجديدة، جمال محي الدين، العقوبات االقتصادية لألمم المتحدة - 1

2
 - Krishna Gagné, "Une Analyse De La Sanction Economique En Droit International", 

Université De Montréal, Avril 2005, P 6. Citant: Le Nouveau Petit Robert, 1997 S.V "Sanction", 

]Dictionnaire Robert[ 
 .147بجك، المرجع السابق، ص  باسيل يوسق - 3
 .18 -17، ص 2006ىويدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية وأثرىا عمى حقوق اإلنسان، مييب لمطباعة، القاىرة،  - 4
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 ا: تعدد التعاريف الفقيية لمعقوبات االقتصادية الدوليةثاني

 ,"Blanchard Jean- Marc"اختمف الفقو في تعريف العقوبات االقتصادية، فقد اعتبرىا     
"Norrin Ripsman" (كراه في السياسة الخارجية الدالةأنيا أداة ق التي تنتيك العالقات  سر وا 

 1" من أجل حمل الدولة المستيدفة عمى تغيير سموكيا(االقتصادية الطبيعية مع دولة أخرى...

في حين يراىا البعض أنيا :مرادفة "لممقاطعة االقتصادية" بمعناىا العام، والتي تعني "وقف      
العالقات التجارية مع فرد أو جماعة أو دولة، لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري، 

 .2في السمم والحرب"

في دراستو "العقوبات أسمحة السالم" عمى أنيا:" رد فعل  "Kimberly Ann Elliott"وقد عرفيا 
بيا لو خمية، يمكن لدولة معينة أن تظير سحاعتبر غير مقبول في السياسة الخارجية أو الدا

قراره  باتخاذ عقوبة اقتصادية معينة وال يمكن تحديد ىذه العقوبات بقطع أو تيديد يجري بحثو وا 
 .3لمعالقات المالية أو التجارية الجارية في الدولة المستيدفة" عمى الصعيد الرسمي

ويعرفيا مصطفى يونس عمى أنيا :" إجراء اقتصادي ييدف إلى التأثير عمى إرادة الدولة     
في ممارسة حقوقيا لحمميا عمى احترام التزاماتيا الدولية، بحيث تصبح قراراتيا مطابقة لما 

 .4يفرض عمييا القانون الدولي"

: العقوبات االقتصادية "ىي إجراء اقتصادي تعريف أكثر دقة ذىب صاحبو إلى أنوفي     
لحمميا عمى احترام التزاماتيا الدولية،  ييدف إلى التأثير عمى إرادة دولة في ممارسة حقوقيا

بحيث تصبح قراراتيا لما يفرضو عمييا القانون الدولي"، وىذا التعريف األخير أضاف تحديدا 
                                                           

1
 - Micah Kaplan, "North Korean Economic Sanctions", Journal Of International Relations, 

Volume 9, Spring, 2007, Pp 68- 69. 
 .68جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  - 2
ير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، اإلنسان في العراق" شيادة ماجست فتيحة ليتيم، "عقوبات األمم المتحدة وآثارىا عمى حقوق - 3

 .7 -6، ص 2003
أطروحة دكتوراه، جامعة عي الشمس،  رقية عواشرية، حماية المدنيين واألعيان المدنية في النزاعات المسمحة غير الدولية، - 4

 .382، ص 2001القاىرة، 
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عمى الدولة لحثيا  ة العقوبات االقتصادية، حيث حدد اليدف من وراء العقوبة وىو التأثيرلفكر 
عمى احترام قواعد القانون الدولي، وفي إضافة لمجال توقيع العقوبات الدولية االقتصادية عرفيا 
جانب من الفقو عمى أنيا :" اإلجراءات ذات طابع االقتصادي التي تطبقيا الدول عمى دولة 

دية، إما لمنعيا من ارتكاب عمل عدواني أو إيقاف عمل عدواني كانت قد بدأتو"، وىو ما معت
م، حيث أن ىدف 1931أكدتو لجنة العقوبات الدولية التابعة لعصبة األمم والتي تشكمت سنة 

العقوبات االقتصادية ىو اإلضرار بمصالح الدولة التجارية والصناعية في سبيل تغيير سياسة 
دوانية، وتعريف المجنة يتشابو مع ىذا التعريف في التركيز عمى منع الدول من انتياج الدولة الع

ضاف "كمسن" إلى ىذا التعريف :" أن العقوبات ات عدائية ضد الدول األخرى، وقد أسياس
االقتصادية ال تستيدف حفظ وحماية القانون ولكن تستيدف حفظ وحماية السالم والذي ال يتفق 

 .1انون"بالضرورة مع الق

 : اليدف من العقوبات االقتصادية الدوليةالفرع الثاني

نتناول اليدف من العقوبات االقتصادية من خالل سرد اآلراء الفقيية المتعمقة بوجيات     
النظر المتباينة حول اليدف من العقوبات االقتصادية، ثم نتناول مدى ارتباط اليدف من 

جية، لننتيي إلى االنحرافات التي تشيدىا العقوبات العقوبات االقتصادية بالسياسة الخار 
 .االقتصادية في الواقع الدولي

 أوال: اختالف الفقو في تحديد العقوبات االقتصادية الدولية

 ألداة السياسة المفضمة لمتعامل معا من الفكرة القائمة أن العقوبات االقتصادية ىي اانطالقً     
، وأن العقوبات االقتصادية قد تكون 2مسمم واألمن الدوليينالتيديدات التي ال تعد وال تحصى ل

                                                           
 .25 -24فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  - 1

2
 - Larry Minear, (Et Al), "Toward More Human And Effective Sanctions Management: 

Enhancing The Capacity Of The United Nations System", Institute For International Studies, 

Brown University, 1998, P 9. 
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دليال عن األعمال العدائية المسمحة باعتبارىا سياسة قائمة بذاتيا، فإن األىداف المنشودة من 
 استخدام العقوبات قد اختمف الفقو فييا.

ليس إصالح  يرى أن اليدف يتمثل في عقاب الدولة المرتكبة لمخالفة قانونيةاالتجاه األول: -1
ىذه المخالفة، مستندا بمثال عن العقوبات التي فرضت عمى العراق خالل الفترة الممتدة بين 

راضي ت العراقية عمى االنسحاب من األم، فمم تقف عند حد إجبار القوا2003 -1990
الكويتية أو تعويض الكويت عن الخسائر الناجمة عن الغزو، لكن تجاوزت ىذه األىداف 

والتأكد من عدم قدرتو عمى  و ردع العراق، وعقابوعقوبات لتحقيق ىدف معين، وىواستمرت ال
 ارتكاب ىذا الفعل مجددا؛

عن مخالفة القانون  الناشئ: يرى أن اليدف يتمثل في إصالح آثار الضرر االتجاه الثاني-ب
مقانون، الدولي ىدفا أساسيا لتوقيع العقوبات االقتصادية، فالدولة المتضررة من فعل مخالف ل

تحرص بشكل أساسي عمى إصالح األضرار التي لحقت بيا والحصول عمى التعويض 
المناسب، أما الردع فيو أمر غير مجد بالنسبة ليا، وىذا االتجاه يتميز بالموضوعية في تحديد 

 اليدف من وراء العقوبة؛

ى تغيير يرى أن اليدف يكمن في التأثير عمى دولة ما إلجبارىا عم االتجاه الثالث:-ج
 سياساتيا التي تتعارض وأحكام القانون الدولي؛

يرى ىذا االتجاه أن اليدف من العقوبات سياسي بالدرجة األولى، كمحاولة  االتجاه الرابع:-د
لتدعيم نفوذ دولة كبرى في منطقة معينة أو غير ذلك من األىداف السياسية التي قد تكون 

 .1واضحة جمية أو غامضة خفية

مين العام لألمم المتحدة "كوفي عنان" أن اليدف من العقوبات :" ىو التغيير في ويرى األ    
طرق محددة لسموك الحكومة أو النظام ..."، وفي حالة صراع لمتقميل من قدرة أطراف النزاع 

                                                           
 .31 -30فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  - 1
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، فيي آلية إنفاذ إلجبار الدول عمى االمتثال لمقانون 1عمى االستمرار في قتال طويل األمد"
لألعضاء، فالعقوبات االقتصادية ىي سالح في ترسانة ىامة من وثائق مجمس  الدولي وممزمة

 2األمن "بين اإلدانة المفظية المحضة والمجوء إلى القوة المسمحة"

 ثانيا: ارتباط أىداف العقوبات االقتصادية بأىداف السياسة الخارجية

صورة مبررات ليا أو  عكست الفمسفة الكامنة خمف العقوبات والتي عّبر عنيا سواء في     
أىداف يرتجي تحقيقيا من ورائيا أو مسوغات لتطبيقيا مدى رسوخ ىذه الوسيمة وأىميتيا في 

مصالح التي تفرضيا وتنفذىا، ففي الحاالت التي تمت دراستيا منذ الحرب العالمية التحقيق 
سياسية األولى إلى اآلن تعددت األىداف من وراء فرض العقوبات لتغطي مختمف أبعاد ال

 :األىداف في اآلتي الخارجية لمدول الغربية ومصالحيا الدولية، ويمكن إيجاز تمك

بتحويميا من توجو سياسي/  تغيير سياسات الدول المستيدفة بالعقوبات تغييرا جذريا:-أ
 .3إيديولوجي إلى آخر أو إعادة تشكيل النظام السياسي برمتو

 ت تغييرا جذريا:تغيير سياسات الدول المستيدفة بالعقوبا-ب

 يتعمق ىذا بموضوع محدد مثل:    

يقاف برامجيا في الدولة المستيدفة: -1 حيث فرضت الواليات منع انتشار األسمحة النووية وا 
المتحدة وكندا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي عقوبات اقتصادية عمى باكستان واليند 

 .4نلمنعيما من المضي قدما في برنامجييما النوويي

                                                           
 17األمين العام، مراجعة الدروس المستفادة خالل عقد العقوبات في تصريحاتو في أكاديمية السالم الدولية، الفقرة الثالثة، - 1

 .2000افريل 
2 - Emma Me Clean, "Economic Sanctions Rethought Entirely?", Pp 2. 3, Disponible Sur Le Site 

Internet: Www.Ucclawsociety.Com/Clorc/Edition/2003/2003iii.Pdf  
، 139، العدد 36ي عممية إعاقة التنمية"، مجمة السياسة الدولية، السنة نصر محمد عارف، العقوبات والمعونات: دراسة ف - 3

 .36، ص 2000
 .36نصر الدين محمد عارف، المرجع السابق، ص  - 4

http://www.ucclawsociety.com/clorc/edition/2003/2003iii.pdf
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باعتبار العقوبات االقتصادية وسيمة أساسية لمعاقبة الدول التي ال حماية حقوق اإلنسان: -2
تحترم حقوق اإلنسان، أصبحت الواليات المتحدة األمريكية تعتمد عمى قضايا حقوق اإلنسان 

 ا ماقوق اإلنسان، إال أن ىذا غالبكأولوية في سياستيا العقابية لمعاقبة الدول التي ال تحترم ح
 .1اإلنسان بإنتقائية وتحت ذرائع ومسوغات ال عالقة ليا بحقوق نيكو 

وجيت العقوبات االقتصادية في البداية ضد عمميات خطف  محاربة اإلرىاب الدولي:-3
م، ليتم استخداميا في الثمانينات من قبل الواليات 1960/1970الطائرات الدولية بين أعوام 

منذ  (، لتضافيا، العراق، اليمناعتبرت إرىابية )ليبيا، سور  المتحدة األمريكية ضد أربع دول
م إلى القائمة كل من )كوريا، كوريا الشمالية، إيران، السودان، أفغانستان( إلى قائمة 1986

البمدان المستيدفة بسبب دعميا لإلرىاب، ليتم بعد ذلك شطب العراق من القائمة في أعقاب 
م، وفي أعقاب اليجمات عمى 2006م، ثم ليبيا في عام 2003الغزو األمريكي لمعراق في عام 

م، فرضت عقوبات عمى شبكة واسعة من 11/09/2001مركز التجارة العالمي والبنتاغون في 
 كيانات إرىابية ليست دوال.

 العقوبات االقتصادية الدولية وأساسيا القانونيالمطمب الثاني: أنواع 

ر عنو الفصل السابع من ميثاق ل نظام متكامل عبّ تأخذ العقوبات في األمم المتحدة شك    
ا ممزمة نصا وروحا لجميع الدول سواء أكانت أعضاء أو غير حكامً األمم المتحدة الذي تضمن أ

أعضاء في األمم المتحدة، ومن جممة ىذه العقوبات نجد العقوبات غير العسكرية التي تستمد 
ضمنيا العقوبات االقتصادية التي تكرر  من الميثاق، والتي من 41شرعيتيا من نص المادة 

وتنوع استخداميا في اآلونة األخيرة ، لذلك سنقوم ببيان أىم أنواع العقوبات االقتصادية الدولية 
 في فرع أول، لنتناول في الفرع الثاني أساسيا القانوني الذي تستند إليو في شرعيتيا.

 

 
                                                           

 .37 -36نصر الدين محمد عارف، المرجع السابق، ص  - 1
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 ول: أنواع العقوبات االقتصادية الدوليةالفرع األ 

من ميثاق األمم المتحدة صورا لبعض التدابير غير العسكرية عمى سبيل  41أوردت المادة     
المثال ال الحصر، والتي من ضمنيا العقوبات االقتصادية التي تنصرف إلى مجموعة 

والتي تتمثل في إجراءات الحظر  ،اإلجراءات التي ال تشمل االستخدام المباشر لمقوة المسمحة
مالية، المواصالتية، السياحية...، أي عمى الجوانب االقتصادية دون غيرىا من التجارية، ال

الجوانب العسكرية أو الدبموماسية، وىذه اإلجراءات االقتصادية تمت ممارستيا بطرق وأساليب 
 من أىميا نجد ما يمي: ،مختمفة، ما ترتب عنو بروز أنواع مختمفة من العقوبات االقتصادية

 أوال: الحظر

، ويأخذ شكال 1الحظر من الوسائل القديمة التي استخدمتيا الدول في الماضي كوسيمة إرغام    
من أشكال القصاص، وبالتالي وضع ليؤثر عمى السكان المدنيين ويحرميم من كل البضائع 

 .2التي يحتاجون إلييا داخميا، وقد يكون ىذا الحظر شامال أو جزئيا محدوداً 

 تعريف الحظر:-1

عريف التقميدي لمحظر ينحصر في مفيوم مجال الحظر لمحق البحري، حيث كان إن الت    
يقصد بكممة "الحظر" وضع اليد عمى المراكب الخارجية لمضغط عمى الدولة التي ترفع ىذه 

م، جرى توسيع ىذا التعريف حتى أصبح لو معنيان، 19المركبة عمميا، ومنذ نياية القرن 
سال الصادرات لدولة أو ، فالمعنى الواسع يتعمق بمنع إر 3اعاأحدىما واسع جدا واآلخر أقل اتس

 .4ما المعنى األوسع يتضمن الواردات إلى درجة اختالط بمفيوم المقاطعةعدة دول، أ

                                                           
 -المنازعات الدولية -اإلقميم–يا ام: حقوق الدول وواجبتعسييل حسين الفتالوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدولي ال - 1

 .209، ص 2009الدبموماسية، موسوعة القانون الدولي، الجزء الثاني، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 
 .37ىويدا محمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 2
 .77 -76جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  - 3
 .36لسابق، ص فاتنة عبد العال أحمد، المرجع ا - 4
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وقد عرفت موسوعة األمم المتحدة "الحظر" بأنو مصطمح دولي لممقاطعة االقتصادية لبمد جزئيا 
تبر شكال من العدوان االقتصادي المخالف لمقانون ويع ،أو كميا بمنع التجارة في بعض المواد

 .1الدولي إذا لم يكن بصيغة الدفاع الشرعي ضد عدوان أجنبي

 :تنفيذ الحظر-ب

تقوم المنظمات بفرض ىذا النوع من العقوبات االقتصادية لمعاقبة الدول المخالفة ألحكام     
لمنعيا من استخدام تمك السمع طات غير مشروعة أو االقانون الدولي ومنعيا من القيام بنش

، وفي 2ومعظميا من المواد الحربية ألغراض تعترض عمييا المنظمات التي تفرض الحظر
نما قد يمتد إلى كافة السمع والمواد  بعض األحيان قد ال يقتصر الحظر عمى المواد العسكرية وا 

تصادي لمدولة وتردي الغذائية الضرورية لحياة السكان، ما قد يؤدي إلى اىتزاز النظام االق
 .3األوضاع الصحية والمعيشية لمسكان

ولكي يكون الحظر فعااًل يجب أن يقترن بتطبيق إجراءات الحصار السممي، كما أنو يصاحب 
لى الدولة المخالفة في الموانئ  بإجراءات قانونية تحول دون تداول الصادرات والواردات من وا 

الدول لفرض حظر عمى دولة معينة وتترك ليذه  والمطارات، وغالبا ما تقوم المنظمة بحث
الدول تقرير نوع الصادرات الحيوية التي يجب أن يشمميا الحظر، بينما تقوم المنظمة في 

فتشمل عمى سبيل  ،حاالت أخرى بتحديد نوع السمع المحظور التعامل بيا مع الدول المخالفة
ول أو أية سمعة أخرى يمكن استخداميا في المثال: األسمحة والذخيرة، مواد الطاقة الذرية، البتر 

 .4مجال إنتاج األسمحة

ومن األمثمة عمى تطبيق الحظر في العالقات الدولية، الحظر الجوي والعسكري الذي      
بتيمة رعاية اإلرىاب، حيث  748/1992فرضو مجمس األمن عمى ليبيا بموجب القرار رقم 

                                                           
 .147باسيل يوسف بجك، المرجع السابق، ص  - 1
 .36فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .383رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  - 3
 .37 -36فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  - 4
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ان، كذلك حظر تقديم خدمات وخاصة بالطير  شمل الحظر منع مد أو بيع أي معّدات عسكرية
المؤرخ  883/1993صادرات الميبية بالقرار رقم الالميبي، ليمتد الحظر ويشمل جميع  لمطيران

 .1م1993في نوفمبر 

 ثانيا: الحصار البحري السممي

يعد الحصار البحري من أىم الوسائل لممارسة الضغط عمى دولة ما، لحثيا عمى االلتزام      
ة ألحكام الضغط عمى الدولة المعاقبة، ممدولي، حيث يعد من اإلجراءات المكام القانون البأحك

 :2م القانون الدولياكألمر الذي يؤدي إلى انصياعيا ألحوذلك لزعزعة النظام االقتصادي بيا، ا

 المقصود بالحصار البحري السممي:-1

تصادية التي توقع عمى الدولة يعد الحصار البحري أىم وأشد اإلجراءات العقابية االق    
، ويصنفو البعض عمى أنو صورة من صور القمع )إيذاء الدولة 3المخالفة لمشرعية الدولية

، واألصل فيو أنو عمل حربي، إال أن تطور اآلراء والنظريات في قانون 4وزعزعة اقتصادىا(
لبعض بالحصار العالقات الدولية الحديثة أدى إلى ظيور الحصار السممي أو كما يسميو ا

 وشواطئ موانئاالقتصادي ىو إجراء سممي يقصد منو "منع دخول وخروج السفن إلى ومن 
، ويتم من خالل قيام 5دولة ما بقصد حرمانيا من االتصال بالدول األخرى عن طريق البحر"

لة جنبية بمحاصرة موانئ الدولة المعاقبة لمنع سفن تمك الدولة من مغادرة موانئيا والحيمو سفن أ
دون وصول سفن أجنبية أخرى ليذه الدولة، كما يشمل إغالق الموانئ في وجو سفن الدولة 

 .6المعاقبة

                                                           
 .37، ص السابقاتنة عبد العال أحمد، المرجع ف - 1
 .38 -37، ص نفسوعال أحمد، المرجع نة عبد الفات - 2
 .45خمف بو بكر، المرجع السابق، ص  - 3
 .80جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  - 4
 .674عمي صادق أبو ىيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ص  - 5
 .37فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  - 6
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كما يسمح لمدولة الضاغطة بوقف كل تجارة بحرية بين الدولة المستيدفة وبقية العالم، ولم     
لتصدر يكن الغرض فقط منع البضائع من الوصول إلى الدولة المستيدفة، بل أيضا منعيا من ا

 .1إلى العالم الخارجي ومنعيا من تعزيز اقتصادىا الحربي

يرى البعض فيو أنو إجراء جماعي و والحصار السممي أقل عنفا وأكثر مرونة من الحرب،     
، مع العمم أن لمحصار شكالن 2الغرض منو تسييل الوصول لتسوية المنازعات بين الدول

ي(، وحربي أو )الحصار االستراتيجي(، ويبقى تقميديان ىما حصار سممي أو )الحصار البحر 
الحصار سمميا متى رغب الطرفان المعنيان في اعتباره كذلك، كما أن الدول المحايدة ال 

 .3تستطيع التمسك بحيادىا لعدم وجود حالة حرب رسمية

 مشروعية الحصار البحري السممي:-ب

ى عميو الزمن أو من حيث أنو يشكك بعض الّنقاد في مشروعيتو سواء من حيث أنو قد عف    
( من قرار تعريف 3 -2حيث يدخل ضمن المواد )، 4ال يتسق مع أحكام ميثاق األمم المتحدة

ول م، بل يعد الدليل األ1974حدة سنة ة العامة لمنظمة األمم المتالعدوان الصادر عن الجمعي
ونو نوع من أنواع ( لك2/4لمعدوان، كما يعد ضمن استعماالت القوة التي حرمتيا المادة )
، وقد استعمل أول مرة في 5استعمال القوة المسمحة، إذ يتم عن طريق قوة بحرية وجوية كافية

م، عندما حاصرت بريطانيا وفرنسا وروسيا سواحل اليونان التي كانت تحتميا 1827عام 
را م، انجمت1831الجيوش التركية، وتكرر استخدامو مرات عدة )فرنسا ضد البرتغال في عام 

يطاليا ضد فنزويال في 1850ضد اليونان في  ليصبح بذلك  ،م(1902م، انجمترا وألمانيا وا 

                                                           
 .187، ص 2008قانون الدولي لحل النزاعات، دار ىومة لمطباعة والنشر، التوزيع، الجزائر، عمر سعد اهلل، ال - 1
 .38جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  - 2
 .38فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  - 3
 .47جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  - 4
 .47خمف بوبكر، المرجع السابق، ص  - 5
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من وسائل اإلكراه السممية المألوفة والتي ال تمقى اعتراضا عند كثير الحصار البحري السممي 
 .1من فقياء القانون الدولي

 آثار الحصار البحري السممي:-ج

لتي فرض عمييا الحصار وتتأثر بو آثارا عمى الدولة ا رتبمما الشك فيو أن الحصار ي      
وتتعطل تجارتيا مع الدولة التي فرض عمييا الحصار، كما يترتب عميو  ،يضا الدولة المحايدةأ

لسفن المحايدة أال تحاول اختراق منع كل اتصال بين الشواطئ المحاصرة والبحر العام، وعمى ا
تمجأ إلى ذلك لضرورة ممحة كيياج البحر أو نفاذ  طاق الحصار لموصول إلى الشواطئ ما لمن

ما معيا من مئوية، عمى أن تخرج بعد ذلك دون أن تأخذ أو تترك بضائع في المنطقة 
 .2المحاصرة

 ثالثا: المقاطعة

تعد المقاطعة أىم عقوبة اقتصادية توقعيا دولة أو مجموعة دول ضد الدولة التي يراد     
لنموذج األمثل لمعقوبات االقتصادية، وألنيا تشدد الخناق عمى لكونيا تمثل ا ،الضغط عمييا

ق المعتدي حتى يتم تحقيق اليدف المرجو منيا، وقد تم ممارستيا منذ قرون في العالقات يالطر 
م( في 15م و14الدولية، إذ كان االتحاد األلماني المعروف ب )اليانسا( يطبقيا خالل القرنين )

عة ذات اطفي ذلك ممزم لجميع األطراف، حيث كانت إجراءات المق عالقتو الدولية، وكان قراره
 .3طابع سممي

 مفيوم المقاطعة:-1

ة المقتبس من في المغة الفرنسي (Boycottage)يرادف لفظ المقاطعة في المغة العربية لفظ     
 الرسمية اإلجراءاتنجميزية، وتعرف المقاطعة االقتصادية ب:" في المغة اإل (Boycott)لفظ 

                                                           
 .674صادق أبو ىيف، المرجع السابق، ص عمي  - 1
 .39ىويدا محمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  - 2
 .45 -44خمف بوبكر، المرجع السابق، ص  - 3
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عندما ال تكون ىناك حالة  ،وأخرى معتدية التي تؤدي إلى قطع العالقات االقتصادية بين دولة  
، وتعني تعميق التعامالت االقتصادية والعالقات االقتصادية والتجارية مع 1حرب معمنة بينيما"

ا ، والمقاطعة االقتصادية بمفيوميا الضيق تختص بتعميق الواردات فقط أما بمفيومي2دولة ما
الواسع، فإنيا تتحدد برفض إقامة العالقات التجارية والمالية واالستثمارية واالجتماعية مع الدولة 
المستيدفة أو بعض مؤسساتيا أو رعاياىا، وال تقتصر عمى جانب واحد، بل تمتد إلى كل 
القطاعات بغية تحقيق أغراض اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، ولّعل ىذه أىم ميزة تميز 

 . 3قاطعة عن الحظر الذي ال يمثل إال نوعا من إجراءات المقاطعةالم

تقوم المنظمات الدولية بدعوة الدول األعضاء أو رعاياىا لتطبيق المقاطعة االقتصادية عمى     
، حيث تنقسم المقاطعة 4الدولة المخالفة ألحكام القانون الدولي، وتتخذ المقاطعة أشكاال متنوعة

اق تطبيقيا إلى: مقاطعة داخمية )تتم داخل حدود الدولة الواحدة وتخضع االقتصادية تبعا لنط
لمقانون الداخمي( ومقاطعة دولية )تطبيق خارج حدود الدولة وتخضع لمقانون الدولي(، وتقسم 
بالنظر إلى الجية التي تطبقيا إلى مقطعة فردية وأخرى جماعية، فالمقاطعة الفردية تكون 

في مواجية دولة أخرى أو عدة دول، أما المقاطعة الجماعية فيي عندما تطبقيا دولة واحدة 
المقاطعة التي تقوم بيا مجموعة دول اتجاه دولة أو مجموعة دول تنفيذا لقرار تنظيم دولي أو 

م، األمم المتحدة اتجاه روديسيا 1935إقميمي، كالمقاطعة التي فرضتيا العصبة عمى إيطاليا 
...الخ، وقد تكون مقاطعة بصورة سمبية 1945تجاه إسرائيل م، جامعة الدول العربية ا1966

حينما تيدف إلى منع التعامل بأسموب مباشر أو غير مباشر مع الدولة التي تطبق المقاطعة 
موال أو الخبرات إلى الدولة التي تطبق في مواجيتيا أو بصورة إيجابية بمنع وصول رؤوس األ

                                                           
 .44، ص السابقخمف بوبكر، المرجع  - 1
 .39فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .87جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  - 3
 .85محي الدين، المرجع نفسو، ص  جمال - 4
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أفراد أو جماعات ية غير رسمية إذا ما تولى تنظيميا المقاطعة في مواجيتيا، كما قد تكون أىم
 .1اسمية إذا ما قررتيا سمطة حكومية مختصةخاصة، وقد تكون 

 أىداف المقاطعة:-ب

تيدف المقاطعة االقتصادية بصفة عامة إلى عدم إتاحة الفرصة لمدولة الستيراد المواد     
الدولي، األمر الذي يؤدي في  والسالح الضروري ليا وعرقمة صادراتيا والحج من نشاطيا

وىو تنفيذ مطالب الدولة التي مارست أسموب  ،النياية إلى تحقيق اليدف من نظام المقاطعة
مثال  سياسية )إجبارىا عمى قبول معاىدةالمقاطعة، وقد تكون ىذه األىداف سياسية أو غير 

 .2معاىدة الحد من التسمح(

 مشروعية المقاطعة:-ج

ثير كبير عمى إرادة تي ليا تأأخطر وأحدث أساليب العقوبات االقتصادية الإن المقاطعة من     
الدولة المخالفة، وذلك من خالل النيل من حريتيا في ممارسة حقوقيا السيادية والتزاماتيا 

ت ليا تأثير كبير عمى التوازن االقتصادي لمدولة عمى اعتبار أن الدولة في دالدولية، كما أ
بعالقات اقتصادية كبيرة ومتشابكة مع الدول األخرى، مما يجعميا في العصر الحديث ترتبط 

لسمع أجنبية إلشباع حاجاتيا  باحتياجاتياحالة اعتماد مستمر عمى التعاون االقتصادي، إما 
الداخمية أو لتسويق منتجاتيا خارجيا أو الحصول عمى مساعدات وتسييالت وغيرىا من 

ا ما تعرضت لممقاطعة، فسوف يؤدي ذلك إلى خمل قد ال العالقات التبادلية بين الدول، فإذ
 .3يمكن معالجتو بسيولة

لذلك فقد ثار خالف فقيي بين فقياء القانون الدولي حول مشروعية المقاطعة، حيث     
 دولي حول ىذا األمر، إال أن الخمل اعتبرىا البعض مشروعة في زمن الحرب، وىناك اتفاق

                                                           
 .72 -71سوالف سميم، المرجع السابق، ص - 1
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عد في ، إذ يراىا البعض أنيا غير مشروعة زمن السمم، ألنيا تيكمن في مشروعيتيا زمن السمم
من الدوليين لتجاوزىا مبدأ ضمان حقوق اإلنسان، في حين يرى حد ذاتيا تيديدا لمسمم واأل

 .1الطرف اآلخر أنيا أداة ىامة ومشروعة زمني السمم والحرب

 الفرع الثاني: األساس القانوني لمعقوبات االقتصادية الدولية

لقد سبقت اإلشارة إلى الخالف الفقيي بشأن مدى مشروعية كل نوع من أنواع العقوبات     
االقتصادية المشار إلييا بالحظر، الحصار السممي، المقاطعة، إال أننا ىنا سنركز عمى األساس 

ليو من حيث أن متحدة، باعتبار ما سبقت اإلشارة إمم اللقانوني لمعقوبات المفروضة من األا
ستنا ىو بالدرجة األولى العقوبات المفروضة من قبل األمم المتحدة، لذلك سنركز في نطاق درا

ىذا النوع عمى بيان األساس القانوني لمعقوبات االقتصادية المستمد من نصوص الميثاق )المواد 
 العامة.والتي يتولى تنفيذىا كل من مجمس األمن والجمعية  ،(41 -39

 وص الميثاقأوال: العقوبات االقتصادية ونص

تمثل نصوص الميثاق األساس القانوني لمعقوبات االقتصادية، إال أن صياغتيا تثير بعض      
اإلشكاالت وعمى رأسيا السمطة التقديرية الواسعة المعطاة لمجمس األمن، لذلك سنتناول 

 من الميثاق واإلشكاالت التي تطرحيا. 40و 39مضامين كل من المادة 

من ميثاق األمم المتحدة من أكثر مواد الميثاق التي  39تعد المادة  :33مضمون المادة -1
أثارت الجدل حول تفسيرىا وتحديد طبيعتيا بما تحممو من صالحيات وسمطات خطيرة يتمتع 

، حيث تفتح المادة 2بيا مجمس األمن في تصديو لمقضايا التي تمس السمم واألمن والدوليين
موضع التنفيذ وتفصح عن الحاالت التي من خالليا السالفة مواد الفصل السابع لوضعو 

يستطيع مجمس األمن أن :" يقر ما إذا كان قد وقع تيديد لمسمم أو إخالل بو أو كان قد وقع 
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عمل من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياتو أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا 
عادتيما إلى نصابيما"لحظ السمم واألمن الدول 42و 41ألحاكم المادتين   .1يين وا 

من الميثاق يتعين حدوث حالة من الحاالت الثالث النعقاد  39وباالستناد إلى المادة 
االختصاص لمجمس األمن حتى يمارس سمطتو في توقيع التدابير المؤقتة أو العقابية، وىذه 

لم يرد في الميثاق الحاالت ىي: تيديد السمم أو اإلخالل بو أو عمل من أعمال العدوان، ولكن 
، ويبدو أن الميثاق اعتمد ذلك بقصد االبقاء المجال واسعا 2توضيحا أو تعريفا ليذه الحاالت

بقاء ىدفو النيائي ىو إزالة  ،لمجمس األمن لكي يقرر في كل حالة عمى حدة ما يراه مناسبا وا 
في اعتبار تيديد السمم وليس تحديد الطرف المخطئ، ىذا ما يجعل بعض الفقياء يشككون 

نما ىي عبارة عن إجراءات سياسية ،إجراءات مجمس األمن في ىذا الصدد إجراءات قانونية  .3وا 

 "التدابير غير العسكرية": 41تدابير المادة -ب

من ميثاق االمم المتحدة عمى أن :" لمجمس األمن أن يقرر ما يجب  41تنص المادة     
القوات المسمحة لتنفيذ قراراتو، ولو أن يطمب إلى  اتخاذه من التدابير التي ال تتطمب استخدام

الصالت أعضاء األمم المتحدة تطبيق ىذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينيا وقف 
ديدة والبحرية والجوية والبريدية والبرقية والالسمكية، وغيرىا من االقتصادية والمواصالت الج

 ات الدبموماسية"وسائل المواصالت وقفا كميا أو جزئيا وقطع العالق

من الميثاق لموىمة األولى يدرك أن ىذه المادة أوردت بعضا من  41فالمالحظ لنص المادة 
أشكال العقوبات االقتصادية عمى سبيل المثال ال الحصر، وىذا بإيراد عبارة "... يجوز أن 

                                                           
1 - Jean – Pierre Cot, Alain Pellet, La Charte Des Nations Unies: Commentaire Article Par 

Article, Lére Partie, Economica, Paris, 3 Edition, 2005, P 1131. 
 .67ق، ص فاتنة عبد العال أحمد، المرجع الساب - 2
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فا ، والتي من ضمنيا "... وقف الصالت االقتصادية والمواصالت وق1يكون من بينيا ..."
 جزئيا أو كميا ..."

باستثناء قطع العالقات الدبموماسية تدخل ضمن  41لذلك فالتدابير المنصوص عمييا في المادة 
نيا جمعت بين المقاطعة ، كما أ2إطار العقوبات االقتصادية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

عندما تكون العقوبات االقتصادية والسياسية والثقافية، ولمجمس األمن اتخاذ إجراءات تكميمية 
 .3من الميثاق 42غير مطبقة، فقد يمجأ إلى القوة المسمحة، وىذا حسب المادة 

 ثانيا: مجمس األمن والعقوبات االقتصادية

سواء في زمن السمم كما في أوقات  إن العقوبات االقتصادية يمكن أن تفرض عمى حد      
ن يقررىا كتدبير إكراىي مشروع لحفظ النزاع المسمح، ومجمس األمن ىو المختص األول في أ

 .4السمم واألمن الدوليين أو عادتيما لنصابيما ضد إحدى الدول أو مجموعة دول

 ثالثا: الجمعية العامة والعقوبات االقتصادية

لمتحدة، حيث تمثل فييا الدول اتعتبر الجمعية العامة الجياز األكثر ديمقراطية في األمم     
اواة، فيي الييئة العميا لإلشراف والمراقبة والمناقشة، وىي بمثابة برلمان األعضاء عمى قدم المس

بعد مجمس األمن  -، وتتحمل مسؤولية ثانوية5عالمي ومنبر عام لمتعبير عن اإلرادة الدولية
م واألمن الدوليين وتوقيع العقوبات بميمتي حفظ السال-ئيسي وليس الوحيدالمكمف الر 
 .6االقتصادية

                                                           
 .76سميم، المرجع السابق، ص  فسوال - 1
 .212، ص 1986أحمد ابن ناصر، "الجزاء في القانون الدولي العام"، شيادة ماجستير، جامعة الجزائر،  - 2
 .103 -102جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  - 3
، ص 1999، 836قتصادية والقيود القانونية واإلنسانية، المجمة الدولية لمصميب األحمر، العدد آنا سيغال، العقوبات اال - 4
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 انونية لتوصيات وقرارات الجمعية العامة:القيمة الق-1

عيد ميثاق األمم المتحدة لمجمعية العامة سمطات تشريعية، رقابية، إرشادية، تكون أداتيا     
التوصية غير الممزمة، لذلك حاولت الجمعية العامة إضفاء الطابع اإللزامي عمى توصياتيا عبر 

النتائج المرجوة منو، مع العمم أن ىناك عدة  قرار "االتحاد من أجل السالم" الذي لم يحقق كل
عالن الدول عوامل يمكن أن تتدخل لمنح التوصية القوة اإللزامية، مثل صدورىا  باإلجماع وا 

قبوليا االلتزام بتنفيذىا وغيرىا من العوامل، وبالنسبة لقرارات الجمعية العامة التي تستيدف توقيع 
احة عمى سمطة الجمعية العامة في إصدار مثل ىذه تدابير عقابية، فإن الميثاق لم ينص صر 

القرارات، ولكن نتيجة لفشل مجمس األمن المتكرر في استخدام آلية العقوبات الدولية، قامت 
صدار عدد من القرارات مثمما حدث  الجمعية العامة بالحمول محل المجمس في بعض القضايا وا 

 1مع جنوب إفريقيا، كوريا الشمالية...

ف درجة فعالية قرارات الجمعية العامة واحتمال امتثال الدول ليا وفق عدد من وتختم    
ساسية التي يتصل بيا صدور القرار وطبيعتو والمسائل األاالعتبارات، منيا وقت وظروف 

تيا وخصائص التصويت الذي ار تخدميا الجمعية العامة لتنفيذ قراوالوسائل واألساليب التي تس
قف وتوقعات األعضاء بالنسبة لمقرار، باإلضافة إلى المركز القانوني صدر بموجبو القرار ومو 

باإلضافة إلى المركز لمقرار والمغة التي صيغ بيا وعدد المرات التي تكررت بيا اإلشارة لمقرار، 
القانوني لمقرار والمغة التي صيغ بيا وعدد المرات التي تكررت فييا اإلشارة لمقرار، فمن شأن 

لرأي العام وتأييد القرار والضغط لتنفيذه دون أن نغفل أن معيار استجابة األول كل ىذا تعبئة ا
لمدول ىو ميزان الكسب والخسارة من الوجية السياسية، وفي ىذا الصدد يقترح "روجر فشر" 
أربعة وسائل لمضغط عمى الدول لالمتثال لقرارات الجمعية العامة، وأىميا احتمال قيام الدول 
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بموضوع القرار بأعمال انتقامية واحتمال قيام حمفاء الدول المعارضة برد فعل  المعنية مباشرة
  .1مضاد ليا، وكذلك الدول غير المنحازة والرأي العام العالمي

 :سابقة "االتحاد من أجل السالم"-ب

جرى العمل في عيد األمم المتحدة بتفويض الجمعية العامة بأن تقرر بأن موقفا معينا يعكر     
العالقات الدولية الودية بين األمم أو يشكل تيديدا لمسمم واألمن الدوليين، وىذا حسب صفو 

، وتم ذلك أثناء شل مجمس األمن بصورة مبكرة بالفيتو السوفيتي، 2من الميثاق 14نص المادة 
 .19513وديسمبر  1946مرة بين جانفي  47

حاولت من دون جدوى لتأمين ولمعالجة ىذا العجز فقد عممت الجمعية العامة بعد أن     
م، 13/11/1947البديل عن المجمس بمجنة بالنيابة دعيت )الجمعية الصغيرة( التي أحدثت في 

)الدورة الخامسة( والمعروف "باالتحاد  377/1950القرار رقم  03/11/1950أصدرت بتاريخ 
ر نظاما لألمن ، ولقد أحدث ىذا القرا4من أجل السالم" كما أطمق عميو قرار )دين اتشيسون(

، وجاء في الفقرة العاممة األولى بأنو في حالة وجود 5الجماعي الذي ساىم في حل عدة أزمات
تيديد لمسالم أو إخالل بو أو عمل من أعمال العدوان، ولم يتم التوافق بين األعضاء الدائمين 

األمن في مجمس األمن، وعجز المجمس عن القيام بمسؤولياتو الرئيسية في حفظ السمم و 
الدوليين، تفحص الجمعية العامة مباشرة المسألة بيدف اعتماد توصيات مناسبة لألعضاء حول 

سمحة عند الضرورة لحفظ السمم التدابير الجماعية الواجب اتخاذىا بما فييا استخدام القوة الم
ن لم تكن الجمعية العامة منعقدة يمكنيا االنعقاد واأل في دورة من الدوليين أو استعادتيما، وا 

ساعة التالية، يكون ىذا بطمب من مجمس األمن بتصويت إيجابي  24استثنائية طارئة خالل 

                                                           
 .156لألمم المتحدة، المرجع السابق، ص جمال محي الدين، العقوبات االقتصادية  - 1
 .155جمال محي الدين، المرجع نفسو، ص  - 2
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 اسم وزير الخارجية األمريكي الذي دافع عن ىذال قرار وعززه وتشجع عمى اعتماده. - 4
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من سبعة أعضائو أو أغمبية الجمعية العامة، باالستناد إلى سمطاتيا المخّولة ليا طبقا لنصوص 
 .1من ميثاق األمم المتحدة 1/ ف12، 11، 10المواد 

 المبحث الثاني: العقوبات الذكية

من الفصل السابع من ميثاق األمم  41إن التدابير اإللزامية المفروضة بموجب المادة     
المتحدة ىي أدوات ىامة متاحة لمجمس األمن في السعي لصون أو استعادة السمم واألمن 
الدوليين، إال أنو في السنوات األخيرة كان ىناك قمق متزايد بشأن اآلثار الجانبية لمعقوبات عمى 

لم الثالث، وبالتالي أصبح من الواضع أن العقوبات أداة تحتاج إلى تعزيز وتطبيق دول العا
المزيد من التحديد واالنتقائية عمى أساس تحميل دقيق لكل حالة ومراعاة السمات الخاصة ليذا 

 اليدف.

ومفيوم العقوبات "الذكية" الذي ظير استجابة ليذه الشواغل والذي يشمل جممة من التدابير: 
ساسية، ومن وحظر السفر والقيود عمى السمع األوبات المالية المستيدفة وحظر األسمحة العق

خالل تحسين وضع ىذه التدابير اإللزامية وتنفيذىا بأكثر فعالية، فإن مجمس األمن يمكن أن 
 بية غير المقصودة.ميعزز احتماالت تحقيق أىدافو المعمنة مع التقميل من اآلثار الس

ام في أوساط صناع القرار بمثل ىذه العقوبات المستيدفة بدأ في أواخر لذلك فإن االىتم
م، وسط قمق متزايد إزاء اآلثار اإلنسانية السمبية لمعقوبات الشاممة من األمم المتحدة في 1990

حاالت عدة، عمى رأسيا الحالة العراقية، عمى اعتبار أن العقوبات الذكية وسيمة لتركيز الضغط 
طراف الفاعمة المسؤولة مباشرة عن انتياك المعايير الدولية، لذلك واأل ولعمى زعماء الد

االقتصادية الشاممة سنحاول في ىذا المبحث إدراك ماىية العقوبات الذكية كنيج بديل لمعقوبات 
 في مطمب أول، ومعرفة أنواعيا سواء من حيث محتواىا أو الجية الفارضة ليا في مطمب ثان. 
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 ة العقوبات الذكيةالمطمب األول: ماىي

أن العقوبات االقتصادية قد استخدمت عمى نطاق واسع خالل السنوات  إننا ندرك اآلن    
الماضية، ووفقا لممناقشة الحالية أن الممارسات والمعايير الستخدام العقوبات االقتصادية ىي 

أداة عقاب،  في حاجة إلى اصطالح، وأن النيج  الجديد يجب أن يفيم عمى أنو أداة قسر وليس
وينبغي كذلك أن يطبق وييدف إلى حل النزاع وليس لمعاقبة السكان المدنيين، ومنو سنتناول 

 مفيوم العقوبات الذكية في فرع أول، واليدف منيا في فرع  ثان.

 الفرع األول: مفيوم العقوبات الذكية

سعينات القرن إن مفيوم العقوبات الذكية قد برز إلى الوجود في النصف الثاني من ت    
الماضي، نتيجة اآلثار السمبية التي أصبحت غير محتممة وغير مقبولة عمى المستويين الدولي 
)منظمة األمم المتحدة ووكاالتيا( والداخمي )الدول ومنظمات المجتمع المدني(، ما دفع عديد 

نيج ودورات دراسة لوضع نيج ذكي لتجاوز اآلثار السمبية لمالعمماء عبر عدة مؤتمرات 
التقميدي، لذلك قبل تحديد مفيوم العقوبات الذكية، سنحاول إدراك المبررات الحقيقية وراء بروزىا 

ليتسنى لنا في األخير تحديد  ،ونستعرض أىم الدورات الدراسية التي تناولتيا بالدراسة والتحميل
 المقصود منيا.

 أوال: خمفية بروز العقوبات الذكية

صبحت قضية سياسية رئيسية ارتبطت ببعض أنظمة العقوبات قد أ لتيإن المعاناة البشرية ا    
، فالعقوبات االقتصادية ىي من 1داخل منظمة األمم المتحدة والمجتمع الدولي األوسع نطاقا

األدوات الخشنة، والمعاناة التي يتعرض ليا المدنيون في بعض األحيان ال تتناسب إلى حد 
 مى سموك أطراف الصراع.بعيد والتأثير المحتمل لمجزاءات ع

 :المعاناة اإلنسانية وحجج حقوق اإلنسان-أ
                                                           

1. Andrew Mack, Astif Khan, , un sanctions: a glass half full?", P 156..disponible sur le site 

internet: 

www.eyeontheun.org/assets/attachments/../andrew_mack_statement.pdf 

http://www.eyeontheun.org/assets/andrew_mack_statement.pdf
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ىمية كبيرة في العالت الدولية، فيي تيدف إلى تعطيل إن العقوبات االقتصادية ذات أ    
العالقات االقتصادية خاصة لمضغط عمى الطرف المستيدف، إال أن المعاناة اإلنسانية وعمى 

الناجمة عن الحظر الشامل بصورة خاصة، تقوض مصداقية و  -في اآلونة األخيرة–نطاق واسع 
من، المطالب بعدم انتياك الحقوق ة بيا )المرسمين( وخصوصا مجمس األالسمطات القائم

االجتماعية واالقتصادية والثقافية و/ أو الحقوق المدنية والسياسية، في السعي لتحقيق السالم 
تيدفة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن استمرار أو واألمن الدوليين، بالرغم من أن األنظمة المس

عدم استمرار العقوبات وعمى رفاه سكانيا. إال أن ىذا ال يعفي السمطات المرسمة لمعقوبات من 
 .1مسؤولية عدم انتياك حقوق السكان في البمد المستيدف

 المعاناة اإلنسانية ومبادرة العقوبات الذكية:-ج

مؤخرا، أشارت إلى أن فرض العقوبات ات التي أجريت من خالل العديد من الدراس    
االقتصادية والشاممة منيا عمى وجو الخصوص ليست البديل الالعنفي لمقوة المسمحة مثل 
الحرب، فإنيا يمكن أن تؤدي إلى الموت والمعاناة، عمى الرغم من أن جميع العقوبات تعفي 

، فاآلثار يع الضحايا ىم عمى جانب واحداألنظمة الغذائية واألدوية خالفا لمحرب، إال أن جم
السمبية عمى السكان المدنيين في الدولة المستيدفة بدأ عند فرض عقوبات عمى روديسيا 
الجنوبية والعراق ويوغسالفيا السابقة وىايتي..."، حيث سمطت المجنة الدولية في تقريرىا عام 

لعراق وىايتي وصربيا والجبل م، الضوء عمى الثمن الباىظ لمغاية الذي اضطر سكان ا1995
األسود لدفعو مع تحقيق حد أدنى من النتائج السياسية، واعتبر الصميب األحمر العقوبات 
االقتصادية تدابير متناقضة، فيي تستخدم كمحاولة لتعزيز السالم وحقوق اإلنسان وفي الوقت 

 .2نفسو تقوض ىذه الحقوق

                                                           
1
 - Koenraad Van Brabant, Can Sanctions Be Smarter?: The Current Debate", Rapport Of A 

Conference Held In London, 16- 17 Decembre 1998, May 1999, P 8. 
2
 - Maria Bengtsoon, "Economic Anctions Go Smart: A Human Rights Prespective", Master 

Thesis, Linkoping University, May 2002, P 22, Disponible Sur  Le Site Internet:  

Liu.Diva-Portal.Org/Smash/Get/Diva2:18527/Fulltext01  
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دولة  138م، اتخذت 1995ة في جنيف عام وخالل مؤتمر لجنة الصميب األحمر الدولي    
قرارا بشأن الحاجة إلى إيالء اىتمام لمعواقب اإلنسانية عند اتخاذ قرارات حول فرض عقوبات 

، وتقدمت عدة دول بمبادرة لمحد من اآلثار السيئة لمعقوبات االقتصادية عمى 1اقتصادية
م، والذي اقترح ستة معايير 1997ي من بينيا المبادرة التي تقدم بيا روسيا في جانف ،المدنيين

وشروط أساسية لتوجيو مجمس األمن في محاولة لوضع مفيوم "حدود اإلنسانية وكبح جماح 
 التي اتسمت بيا تصرفاتيا األخيرة. 2حمى العقوبات"

إال أن أىم المبادرات قدمت من طرف الواليات المتحدة وبريطانيا في إطار العقوبات عمى     
، 3من خالل مشروع "العقوبات الذكية" -م1990سنة من فرضيا في  11رابة بعد ق–العراق 

الذي يستيدف وفقا لوجية نظر مقدميو تخفيف العقوبات المجنية وتشديد العقوبات العسكرية 
 .21/05/2001عمى العراق والذي طرح رسميا أمام مجمس األمن في 

 ةثانيا: تطوير مفيوم العقوبات الذكية في دورات الدراسي

 2000و 1998ىناك ثالث مبادرات ىامة عمى الصعيد الدولي أطمقت بالتتابع بين عامي     
 بذلت لتطوير وصقل النيج العقوبات، وذلك بيدف زيادة فعاليتيا وجعميا "ذكية"، وأىميا:

تعد أول المبادرات التي بذلت لتطوير وصقل نيج العقوبات المستيدفة، عمميات "انترالكن": -1
ف زيادة فعاليتيا، وقد جاءت بمبادرة من الحكومة السويسرية في شير مارس عام وذلك بيد
، من طرف اإلدارة االتحادية 4م، حيث عقد مؤتمرات في انترالكن بسويسرا1999حتى  1998

السويسرية لمشؤون االقتصادية، وجاءت ىذه الحمقة كما طمب األمين العام في تقريره السنوي 
                                                           

1
 - Maria Bengtsoon, Op- Cit, P 156. 

لمجنة الخاصة المعنية بالميثاق  51جدر اإلشارة إلى أن مفيوم الحدود اإلنسانية لمعقوبات الذي طرحتو روسيا في الدورة ت - 2
 يتضمن: حظر تييئة الظروف العقوبات التي من شأنيا أن نسب ضررا غير مقبول لممدنيين وبوجو خاص الفئات الضعيفة.

ي في ى"أسموب جديد نحو العراق"، والتي مريكية لمعقوبات المعنونة باسم استمد ىذا المشروع مضمونو من الورقة األ - 3
االصل تقرير أعده: منتدى الحرية الرابع"، بالتعاون مع "معيد جون ب. كروك" لدراسات السالم الدولية، وأطمق عميو اسم 

 )العقوبات الذكية... إعادة ىيكمة سياسية االمم المتحدة اتجاه العراق(
 .173وسف بجك، المرجع السابق، ص باسيل ي - 4
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ن يكون الغرض من ىذه الحمقات الدراسية أحكومة السويسرية عمى م بعد عزم ال1996لعام 
النترالكن ىو وضع وتدقيق المتطمبات المحددة في أنظمة الجزاءات المالية وتطوير خيارات 

 جديدة تستيدف أفراد وكيانات محددة في البمد المستيدف.

خارجية أللمانيا في عام وىي المبادرة الثانية التي نظمتيا وزارة العمميات "بون وبرلين": -2
وركزت  ة واألمانة العامة لألمم المتحدة،بالتعاون بين الحكومة األلماني، حيث نظمت 2000

عمى الحظر عمى األسمحة والعقوبات المفروضة عمى السفر، وتيدف إلى تحسين تصميم وتنفيذ 
ام األفضل الحظر المفروض عمى األسمحة والعقوبات المفروضة عمى السفر من أجل االستخد

، والمشاورات في إطار ىذه العممية لم تحدث مباشرة سجل العقوبات من حيث الفعالية 1ليا
يكن مرضيا، فحظر األسمحة والسفر والطيران، عقوبات جّذابة نظرا ألنيا أقل فظاظة  والذي لم

من العقوبات االقتصادية الشاممة، ولكن غالبا ما كانت ضعيفة، بحيث أنيا لم يكن ليا تأثير 
 .2عمى اليدف، باإلضافة إلى سوء التنفيذ واإلنفاذ في الماضي

لثة في ىذا الثالوث، جاءت بمبادرة من وزارة الشؤون وىي المبادرة الثاعممية "ستوكيولم": -3
بالتعاون مع إدارة بحوث السالم والنزاعات في  3م2002الخارجية السويدية في نوفمبر عام 
وبات المحددة اليدف لألمم المتحدة، والتي تيدف إلى تحسين جامعة أوبساال، وتناولت تنفيذ العق

ماعات محددة، وقد قسم نشاط العممية إلى ثالث فعالية العقوبات المصممة ضد أفراد أو ج
وحول التحديات التي عممية تنفيذ الجزاءات ل ياتيا حو مجموعات تتمحور حول تقديم توص

تفرضيا الجزاءات وحول التحديات التي تفرضيا التشريعات لمدول القومية وحول فرص التممص 
 من العقوبات من جانب الدول المستيدفة.

                                                           
1 - Djacoba Liva, Tehindrazanarivelo, les sanction des nations unies et leurs effects secondaires: 

assistance aux victimes et voies juridiques de prévention, presses universitaire de France, paris 1 

ere édition, 2005, P 252. 
2
 - Djacoba Liva, Tehindrazanarivelo, Op- Cit, P 253 

3
 - Djacoba Liva, Tehindrazanarivelo, P P 253- 254. 
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م، وكان 2003النيائي ليذه المبادرة عمى مجمس األمن الدولي في فيفري وقد عرض التقرير 
من بين توصياتو عمى ضرورة "تأسيس منيجية" منتظمة لتقييم اآلثار اإلنسانية االقتصادية 

 واالجتماعية.

 الفرع الثاني: اليدف من العقوبات الذكية

قي، إنساني، ال يتوافق والمنطق إن المنطق الذي تقوم عميو العقوبات الذكية ىو منطق أخال    
التقميدي لمعقوبات الشاممة الذي ثبت عجزه وفشمو في تحقيق أىدافو التي وضع من أجميا، 

و، ني عمى أساسليحل معو المنطق الذكي التي برز معو الجانب اإلنساني كيدف استراتيجي ب  
في تحقيق أىدافو، ثم لذلك سنقوم أوال بتناول أساس المنطق الشامل لمعقوبات وأسباب فشمو 
 أساس المنطق الذكي ليتسنى لنا في النقطة األخيرة إدراك اليدف منو. 

 أوال: منطق العقوبات الشاممة

إن فكر المدرسة التقميدي فيما يتعمق بأدبيات العقوبات التي تستخدم تدابير العقوبات    
م لتغيير السياسات، بحيث االقتصادية الشاممة لمحد من رفاىية المواطن ىو الضغط عمى النظا

 يتم رفع العقوبات، ىذا المنطق قد أشار إليو العديد بالنظرية التقميدية لمعقوبات أو "السذاجة".

 الساذجة:–النظرية "التقميدية" -1

إن مبدأ ىذه النظرية يقوم عمى افتراض أن الصعوبات والمشاق التي يتعرض ليا السكان     
ة ستؤدي إلى الضغط السياسي من مستوى القاعدة الشعبية عمى المدنيون في الدولة المستيدف

قادة الدولة لتغيير سموكيم. وبعبارة أخرى فإن "آلية اإلرسال" التي كثيرا ما يشار إلييا بصيغة 
الكسب" )مزيد من اآلالم التي لحقت بالدولة المستيدفة وأكبر وأسرع المكاسب من قبل -"األلم

 Andrew Mack, Asif" تكون أساس ىذا المنطق الذي وصفو الدول المعاقبة(، يفترض أن 
Khan"  بـ "النظرية الساذجة أو "التقميدية لمجزاءات التي تقوم عمى فكرة أن الشعور باأللم بشكل
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سوف يؤدي بالنظام لتغيير سياساتو وسموكياتو المشينة، إما تحت  ،جماعي في البمد المستيدف
 .1ير مباشر )تحت ضغط سكانو غير الراضين(تأثير مباشر )الضغط الخارجي( أو غ

 :عيوب المنطق التقميدي-2

بأن زيادة العبء الممقى عمى كاىل المواطنين األبرياء عمى األرجح لن تؤدي  Doxeyيعترف 
جة ارتفاع العواقب اإلنسانية الوخيمة الناجمة عن الحرمان المادي، يإلى تغيير في السياسة، نت
، فالخمل األساسي في 2كل التزام سياسي من قبل النظام المستيدفوالتي يأمل أن تترجم في ش

المكسب" القائم عمى –سس النظرية لصيغة األلم لتقميدية لمعقوبات يكمن في أن األالنظرية ا
حيث  نتحميل التكاليف والفوائد المحسوبة من جانب األطراف من الناحية المالية وكذلك م

ناحية السياسية، والمفاضمة بين المكاسب المستقبمية وقوع خسائر والمكاسب من التكاليف 
لحقوق اإلنسان واالنتياكات الفورية ينقل افتراضات بأن منطق التكاليف والمنافع مشكوك فيو 

يزن التكاليف والفوائد عمى نحو مختمف، عمى سبيل المثال  فنظريا وتجريبيا وأخالقيا، فكل طر 
يعطي نفس القيمة لقدسية ونوعية حياة اإلنسان كما تفعل األنظمة االستبدادية المستيدفة قد ال 

الدول المعاقبة، باإلضافة إلى أن النتائج المترتبة عمى بعض أنظمة الجزاءات جعمت نتائج 
فرضيا عكسية، حيث أن األضرار التي لحقت بالسكان المدنيين يمكن استغالليا بسيولة من 

بات ىو غير إنساني، وىذا بدوره قد يؤدي إلى قبل الحكومة المستيدف لمقول بأن نظام العقو 
 .3التعاطف مع الدولة المستيدفة واالنتقادات ضد إدارة نظام الجزاءات

                                                           
1 - Koenraad Van Brabant, "Can Sanctions Be Smarter?: The Current Debate, Report Of A 

Conference Held In London, 16-17 December 1998/ May 1999, P 15. Disponible Le Site 

Internet: 

Www.Seco.Admin.Ch/Themen/00513/00620/.../Index.Html?...It  
2 - David Lektzain, "Making Sanction Smarter: Are Humanitarian Costs An Essential Element In 

The Success Of Sanction?", Nerwegian Red Cross, International Peace Research Institute, Oslo, 

Norway, 2003, P8. 
3 - Arne Tostensen, Beate Bull, "Arne Smart Sanction Feasible?", World Politics, N° 54, April 

2002, P 375- 376. 

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00620/.../index.html?...it
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ىذه المشاكل في تطبيق نظرية العقوبات التقميدية لم تمض دون أن تالحظ في األدبيات 
-د فكرة قانت Johan Galtungالعممية، فنجد أن معظم الكّتاب عددوا عيوبيا. في مقال ل 

م المدنيين إلى تحقيق مكاسب دم وجود آلية "انتقال" لتحويل األمممحا إلى ع -األلم الكسب
" جادل أيضا ما اعتبره التفاؤل الذي ال أساس "Rebert A.Papeسياسية. وبعد ثالثين عاما 

قتراع وات في صناديق االصأالمدنيين ال يمكن أن تترجم إلى  لو بفعالية العقوبات، إذ أن "آالم"
ىذا ما يدعو إلى التشكيك في رسال من غير المرجح في نياية المطاف أن تعمل، وآلية اإل

ى فرض عقوبات اقتصادية ضد نظم غير الديمقراطية، كما اعترف أحد خبراء العقوبات جدو 
Peter Van Bergei   بأن النتائج التجريبية تشير إلى أنو في الدول األقل ديمقراطية عمى":

 .1أن العقوبات االقتصادية سوف تفشل في تغيير السياسياتاألرجح 

 ثانيا: منطق العقوبات الذكية

إن منطق العقوبات الذكية ال ينطوي عمى فرض تكاليف عمى عامة السكان في البمد     
المستيدف، فالتكمفة االقتصادية المبالغ فييا المفروضة عمى السكان في البمد المستيدف ليست 

 .2منطق العقوبات الذكيةميمة في إطار 

 خطوات المنطق الذكي:-1

إن ممارسة الضغط وقطع اإلمدادات وبالمقابل تجنيب األبرياء يجري عمى نحو أفضل     
 بيذا الصدد خطوتين: "Cortright, Lopezاستراتيجيا من خالل المنطق الذكي، ولقد اقترح 

لقرار المسؤولين عن ىذه السياسة الخطورة األولى في ىذه العممية ىي تحديد النخب صّناع ا
موارد التي المرفوضة والذين لدييم القدرة عمى تغييرىا، والخطوة الثانية ىي تحديد األصول وال

خب وصّناع القرار، وبيذا تيدف العقوبات لحرمان ىؤالء األفراد ىي أكثر قيمة ليذا الن

                                                           
1
 - Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 377. 

2
 -  David Lektzain, Idem, Op- Cit, P 15. 
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الء الذين يتخذون القرارات والجماعات من ىذه األصول والموارد وفرض تكاليف كافية عمى ىؤ 
 1لمتشجيع عمى إعادة تقييم تكاليف ومنافع السياسة المرفوضة.

 خصائص المنطق الذكي:-ب

باتجاه اعتماد "العقوبات الذكية" بدال من العقوبات الشاممة "األداة الفظة" فإن العقوبات الذكية 
 من الناحية النظرية تتمتع بجممة من الخصائص:

لذكية" ال تنطوي في المرحمة المتوسطة عمى إيذاء المدنيين كأسموب إليذاء أن "العقوبات ا-1
رسال" تيدف إلى تغيير في السياسة من جانب صانعي مستيدفين، وبالتالي فإن "آلية اإلالقادة ال

القرار في الدولة المستيدفة وال تنطوي عمى فرض معاناة إنسانية عمى المدنيين "األبرياء" 
 .2غايات"كوسيمة لتحقيق ال

أن "العقوبات الذكية" أكثر فعالية من حيث اليدف والمعاقبة من خالل استيداف ومعاقبة -2
 .3أولئك الذين في السمطة والذين يرتكبون أفعاال تعتبر مستيجنة من جانب المجتمع الدولي

ء ى إلى حماية الفئات االجتماعية الضعيفة: والمتمثمة في النساسعأن "العقوبات الذكية" ت-3
واألطفال والمسنين من الوقوع ضحايا ليذه اآلثار الجانبية عن طريق عزل األطراف األكثر 
ضعفا في المجتمع من آثار العقوبات، وكذا إعفاء السمع المحددة من المواد الغذائية 

 4والمستمزمات الطبية من الحظر، مما يؤدي لمتقميل من الكوارث اإلنسانية.

 

 

 
                                                           

1 - Kai, Koddenbrock, "Smart Sanction Againsl Failed States: Strengthening The State Through 

Un Smart Sanction In Sub- Saharan Africa", Université Passau, Berlin, 2007/2008, P 43. 
2
 - David Lektzain, Idem, Op- Cit, P 5. 

3
 - Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 373. 

4 - Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 374. 
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 وبات الذكيةالمطمب الثاني: أنواع العق

لقد سعت كل من األمم المتحدة والدول األعضاء فييا والمنظمات اإلقميمية من خالل     
"العقوبات الذكية" التي ال تمس بطريقة عمياء كل شعب البمد المعاقب، بل تقتصر عمى 

سمحة والسفر والحظر التجاري فرض أنواع محددة من حظر توريد األمسؤولية فقط إلى 
الذكية من حيث لعقوبات المالية المستيدفة، لذلك سنحاول إدراك أنواع العقوبات المستيدف وا

 محتواىا في فرع  أول، ومن حيث الجية الفارضة ليا في فرع  ثان.

 ول: من حيث المحتوىالفرع األ 

تنقسم العقوبات الذكية من حيث محتواىا إلى أربع فئات ىي: حظر توريد األسمحة وحظر     
والعقوبات المالية التي يخطط ليا وتنفذ بطريقة  ،ان والحظر التجاري لسمع أساسيةالسفر والطير 

 مستيدفة وانتقائية.

 أوال: الحظر عمى األسمحة

إن الحظر المفروض عمى األسمحة المستيدف ىو النوع األكثر استخداما من بين العقوبات     
 وان.ن حاالت العدمردا عمى تيديد لمسالم أو خرق لمسالم أو حالة 

 المقصود بالحظر عمى األسمحة:-1

دة في نطاق ف بأي حال من األحوال ىو فكرة جديإن الحظر عمى األسمحة المستيد    
العقوبات الذكية، وىو انتقائي بحكم تعريفو، ألنو يشمل معّدات عسكرية فقط بدال من مجموعة 

يعتبر عمى نطاق واسع  كاممة من السمع التي تؤثر عمى سبل عيش المدنيين، وعمى ىذا النحو
مبررا من الناحية األخالقية والسيما في حاالت النزاعات، حيث يوجو الحظر عمى األسمحة ضد 
الجماعات المرتبطة بأعمال العنف التي غالبا ما يكون أىم ضحاياىا من المدنيين بصرف 

ىذا القمق  -تبعا ليذه الظروف -دفاعية اءضق المشروع في استخدام السالح إلر النظر عن الح
عموما يعتبر ثانويا في حل الصراع بالوسائل السممية، والحظر عمى األسمحة قد يتخذ شكل 
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فرض حظر شامل، بفرض قيود عمى اإلنتاج/ والعرض/، و/ أو اعتراض أو حجز األسمحة و/ 
 .1أو المواد أو أنشطة المتصمة باألسمحة، مثل المعّدات والمشورة العسكرية والتدريب

 حظر عمى السفرثانيا: ال

إن عقوبات المنع من السفر تتناسب تماما ومفيوم العقوبات الذكية، ألنيا ستستيدف عمى     
وتتوافق ومعيار الحد من اآلثار اإلنسانية غير  ،وجو التحديد أفرادا و/ أو شركات معينة

 المقصودة.

 مفيوم الحظر عمى السفر:-1

ىم النخبوية إلجراء األعمال التجارية والحصول إن السفر ضروري لمقادة السياسيين ودوائر     
عمى الدعم األجنبي وشراء األسمحة، وبناء عمى ذلك فالعقوبات عمى السفر تيدف إلى فرض 

 :من خالل نوعين من العقوبات ،2تكاليف عمى اليدف

لى البمد المستيدف، ويمكن أن تكون -1 القيود المفروضة عمى جميع الرحالت الجوية من / وا 
 .4، أو من خالل فرض حظر عمى النقل العام3ل فرض حظر عمى الطيران العاممن خال

فرض قيود عمى سفر األفراد أو الجماعات أو الكيانات المستيدفة الذين ىم إما جزء من -2
، كحظر أي تأشيرة أو حتى فرض حظر عمى دخول البمد، وىذا 5النظام المستيدف أو داعمة لو

                                                           
1

- Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 383.  
2
 - Kai, Koddenbrock,  Op- Cit, P 49. 

لى ىدف معين البمد و / أو منع انتياكات الحظر العقوبات عمى الطيران تقيد أو تحظر الرحالت ا - 3 لجوية الدولية من وا 
عمى إمدادات األسمحة خاصة ويمكن أن تشمل جميع الرحالت الجوية أو فقط تمك من شركات الطيران الخاصة، ويمكن أن 

 تعطي حركة الركاب و/ أو البضائع.
ير الحدود بغض النظر عن وسائل النقل )طائرات والسفن، عقوبات النقل العام تيدف تقييد أو حظر كل حركة المرور ع - 4

 والقطارات والشاحنات.(.

5
 - Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 390. 
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دية سمبية كبيرة عمى معاقبة النظام ولكن مغزاه الرمزي والنفسي قد ال يتسبب في أضرار اقتصا
 .1كبير

 اليدف من الحظر عمى السفر:-ب

إن األساس المنطقي وراء فرض عقوبات مستيدفة عمى السفر ىو وضع عبء عدم     
حالت ر مى السفر سواء أكانت فردية أم االمتثال عمى النخب، حيث تيدف القيود المفروضة ع

التجارية إلى فرض صعوبات عمى النخب في مجال العالقات التجارية واالتصاالت الركاب 
الخارجية، والحصول عمى الدعم أو التعاطف من األجانب، ومن المتوقع أن القيود المفروضة 
عمى التأشيرات والتدابير المماثمة التي تنطبق مباشرة عمى أسر النظام سوف يكون ليا تأثير 

ولكن أيضا عمى نطاق  ،ليس فقط عمى الدائرة الداخمية ألعضاء النظام سمبي عمى المعنويات
 . 2الوفد المرافق

 ثالثا: الحظر التجاري لسمع أساسية

إن الحظر التجاري المستيدف يتناسب ومفيوم العقوبات الذكية، حيث ينصب عمى سمع     
لتي ىي مورد أساسي حيوية استراتيجية وذات قيمة مادية عالية كالنفط، الماس، األخشاب، وا

 حكومية.لألطراف المستيدف بالعقوبات سواء كانت حكومات أو منظمات فاعمة غير 

 المقصود بالحظر التجاري لمسمع األساسية:-1

إن الحظر التجاري المستيدف يتناسب ىو حظر تجاري انتقائي يتم من خالل حظر التجارة     
من المناطق التي يسيطر عمييا الكيان  في السمع المختارة، إما من خالل حظر صادراتيا

المستيدف أو استيراد سمع أساسية محددة من ىذه المنطقة، في إفريقيا جنوب الصحراء معظم 
العقوبات عمى السمع األساسية التي خمقت عائدات كبيرة لمجماعات المتمردة كثل "الماس" في 

ذا كان بمد ما مثال يعتمد "أنغوال" أو "األخشاب" في "ليبريا" فرضت قيودا عمى صادرا تيا، وا 

                                                           
1
 - Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 390. 

2
 - Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 390- 391. 
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عمى النفط لمحصول عمى العمالت األجنبية، فإن العقوبات المحددة عمى النفط  %90بنسبة 
، فنجد مثال أن اعتماد العراق عمى الصادرات 1ستجعل جميع عائدات التجارة النفطية تتالشى
  .2فّعالة النفطية جعمتو ضعيفا لمغاية وجعمت العقوبات

 ن الحظر التجاري لمسمع األساسية:اليدف م-ب

ييدف ىذا النوع من العقوبة إلى تقييد قدرة النظام أو الجماعة المتمردة عمى الكسب في     
فالموارد الطبيعية كالنفط حاالت خطيرة من انتياكات حقوق اإلنسان أو الحرب األىمية، 

نقالبات العنيفة وبيم، فاالألنيا تمكن المتمردين تمويل حر  ،والخشب والماس تمعب دورا مدمرا
وحركات التمرد والحروب األىمية في كل مكان من جنوب الصحراء اإلفريقية، وىذا لوفرة الموارد 

والتي تتوفر فييا الموارد  ،الطبيعية، لذلك فإن معظم البمدان التي استيدفتيا العقوبات الذكية
وجميورية والكونغو الديمقراطية، الطبيعية كانت أو ال تزال تعاني من صراعات طويمة كأنغوال 

في صيف وخريف عام  "L.Ondon"ة "Antwerp, Pretoria"وىو افتراض استند إليو كل من 
م، حيث اتفق فييا زعماء ىذه الصناعة عمى إصدار شيادات المنشأ لصادرات الماس 2000

التي  "Kimberley"، لتتوج في النياية بعممية 3وتشديد المراقبة والسيطرة عمى واردات الماس
 م لمنع الماس من تأجيج الصراعات.2002تعتبر مخطط أنشأ في عام 

 رابعا: العقوبات المالية المستيدفة

تعد العقوبات المالية المستيدفة من بين أىم العناصر الرئيسية الستراتيجية العقوبات الذكية،     
 .11/09/2001والتي أعطيت زخما كبيرا خاصة بعد ىجمات 

 

 

                                                           
1
 - Kai, Koddenbrock, Ibid, P 50. 

2
 - David Cortright, Op- Cit, P 11. 

3
 - David Cortright, Op- Cit, P 13. 
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 د بالعقوبات المالية المستيدفة:المقصو -1

تسمى العقوبات المالية ذكية ألسباب مماثمة لقرارات الحظر عمى األسمحة، بحيث أنيا      
يجب أن توجو فقط ضد مرتكبي األعمال المسيئة المستيدفين بالعقوبات وىي بخالف قرارات 

العقوبات، جزءا من نظام الحظر عمى األسمحة لم تكن تستخدم كتدبير مستقل، فمقد كانت دائما 
وبالتالي يتم تحميميا كإجراء مكمل لقرارات الحظر عمى األسمحة والعقوبات عمى السفر والسمع 

 .1األساسية

ما أدى إلى  ،ولقد أصبحت العقوبات المالية محط تركيز السياسة الدولية في اآلونة األخيرة     
قات الدراسية والمؤثرات ومشاريع البحوث تنظيم ما أطمق عميو "عممية أنترالكن" وعدد من الحم

 25و 24األخرى في العالم. وقد سبق ذلك حوار مائدة مستديرة عقدت في "كوبنياغن" يومي 
، والتي أكدت عمى مصطمح "العقوبات المالية المستيدفة" بدال من فرض عقوبات 19962جوان 

 مالية شاممة.

 اليدف من العقوبات المالية المستيدفة:-ب

ي محاولة لتحديد أىداف العقوبات المالية من المفيد المقارنة بين تعريفين، حيث يعتبر ف    
"Cortright. Lopez"  أن :" األمم المتحدة تستيدف من العقوبات المالية فقط أصول

الحكومات والجيات الخاضعة لرقابة الحكومة، وبالتالي إعفاء حسابات وموارد القطاع الخاص، 
فإنيم عمى النقيض من ذلك، يؤكدون عمى  "Bierstecke/ Chopra/ Echert/ Reid"أما 

أنيا :" ال تنطبق إال عمى مجموعة فرعية من السكان، عادة القيادة، النخب المسؤولة أو 
 .3األشخاص المسؤولين عن عمميات"

                                                           
1 - Kai, Koddenbrock, Ibid, P 46. 

 .173باسيل يوسف بجك، المرجع السابق، ص  - 2

3
 - Kai, Koddenbrock, Op- Cit, P 46. 
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لذلك عندما تنفذ العقوبات المالية المستيدفة، فإنيا تيدف إلى تغيير في سياسة القيادة 
تيدفة عمى افتراض أن القيادة المستيدفة سوف تتأثر بالضغوط المالية، وفي بعض المس

ألن والءىا لمقضية )انتصار في  ،الحاالت نجد أن استيداف القيادة مباشرة لن يكون كافيا
الحرب أو تطيير عرق ما( قد يتجاوز أي قمق لمصالحيا المالية، وفي ىذه الحاالت يصبح من 

ضمات أن العقوبات واسعة بما فيو الكفاية لتشمل أولئك الذين الميم عمى نحو مضاعف 
القضية، عمى سبيل المثال أشارت  ةري لمقيادة دون أن يشاركوىا حماسيقدمون الدعم الضرو 
 – Slobodan Milosevie S"أن عضوا في الدائرة الداخمية  1999التقارير في ماي 
Dragomir Karic – واألمريكيين في فيينا لمسماح لقوات  تفاوض سرا مع الروس–رجل أعمال

 برية أجنبية لدخول كوسوفو".

 الفرع الثاني: من حيث الجية الفارضة ليا

تخمت األمم المتحدة والتجمعات اإلقميمية والدول عن ممارسة الحظر التجاري الشامل كآلية     
لمرغوب فييا، وعدم نتيجة آثارىا الجانبية الكبيرة غير ا ،قسرية ودبموماسية أواخر التسعينات

فعاليتيا لمتأثير لحماية حقوق اإلنسان، لذلك لجأت لمبحث عن عقوبات أكثر ذكاء من خالل 
 عقوبات مستيدفة عمى نحو أفضل و/ أو فرض عقوبات أكثر إنسانية. 

 أوال: العقوبات الذكية في إطار المنظمات العالمية

في إطار المنظمات الدولية العالمية تتم من إن العقوبات الذكية التي توقعيا الدول مجتمعة     
عن طريق فرض مجمس األمن عقوبات جماعية بمقتضى المواد ، األمم المتحدةخالل منظمة 

 .من الميثاق 14، 39

 أىم التحوالت في سياسة العقابية لمنظمة األمم المتحدة:-1

بعد انتياء الحرب البادرة  بدأت األمم المتحدة التدخل عمى نحو  أكثر قوة في الشؤون الدولية    
بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية إلزامية، وكان ىذا التحول في البيئة الدولية جنبا إلى جنب 
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من الدولي األمن الجماعي، وقاد ىذا مجمس األمع عممية متطورة وتوسيع تعريف السالم و 
 السابقة. 45 لفرض عقوبات أكثر بكثير خالل التسعينات، مما عميو خالل السنوات الـ

 الّ من عقوبات اقتصادية إمجمس األ م( لم يفرض1990 -1945في الفترة الممتدة بين )      
في مناسبتين "روديسيا الجنوبية وجنوب إفريقيا"، وكانت ضد حكومات، ومع ازدىار نظام 

فرضت  ،العقوبات االقتصادية خالل التسعينات من القرن الماضي والمسمى بـ "عقد العقوبات"
 .1حالة 16األمم المتحدة عقوبات اقتصادية عمى أكثر من 

وقد استمر ىذا الوضع مع السنوات األولى من القرن الواحد والعشرين ليصبح العدد     
م( كان 2007-1990نظام من العقوبات االقتصادية لألمم المتحدة خالل فترة ) 25اإلجمالي 

ممة في خمس مناسبات: ضد روديسيا الجنوبية فييا مجمس قد استخدم العقوبات االقتصادية الشا
( وجميورية يوغوسالفيا االتحادية )صربيا والجبل 2003-1990( والعراق )1968-1979)

ما أ(، 1994-1993وىايتي ) (1995 -1993( وصرب البوسنة )1995-1992األسود( )
ساسية، العقوبات ة كحظر األسمحة، السفر، السمع األبقية حمقات العقوبات، فكانت جزئية قطاعي

 المالية...، والتي أدت إلى التحول نحو العقوبات الذكية التي تقوم عمى االنتقائية واالستيداف.

 :تنفيذ العقوبات الذكية من طرف األمم المتحدة-ب

م، وال يتوقع أحد أن 1994لم يفرض مجمس األمن عقوبات اقتصادية شاممة منذ عام      
م أصبحت العقوبات الذكية 1990، فمنذ الجزء األخير من 2ثانيةيتبنى المجمس ىذه السياسية 

يدفة والمنتقاة، أداة تستخدم بشكل متزايد في الشؤون الدولية عبر مجموعة ممن اإلجراءات المست
من بشأن أنغوال استيدفت طرفا فاعال واحدا خاصا "يونيتا" من خالل إجراءات مجمس األ

م، وتم التركيز عمى النفط واألسمحة ثم السفر 1998، 1997، 1993القرارات التي اتخذت في 

                                                           
1 - Andrew Mack, Asif Khan, Op- Cit, 156. 

ات اإلنسانية واحتماالت المستقبل"، تقرير أعده خمسة خبراء دوليين، إصدارات بالعراق: المترتت االقتصادية عمى العقوبا - 2
 . 11، ص 2002المجنة العربية لحقوق اإلنسان، باريس، أكتوبر 
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واألموال لمسؤولي "يونيتا" وأسرىم، ليتم في األخير تجميد األموال وتتم مراقبة تجارة الماس، وفي 
" فتم "ىايتي" تم التركيز عمى النفط واألسمحة وتجميد الحسابات المصرفية، أما في "رواندا

 .ليون" فشممت "النفاط والساح"التركيز عمى "األسمحة" وفي "سيرا

استيدف "تنظيم القاعدة" من خالل تجميد األصول  1وفي العقوبات ضد "أفغانستان"    
فتوزعت اإلجراءات بين حظر السفر وحجز  –خالل أزمة "دارفور" –واألسمحة، وفي السودان 

ا "كيم جونغ إيل" ، أما في كوريا الشمالية فاستيدف زعيمي2األرصدة والودائع المالية واألسمحة
وبرنامجيا النووي من خالل حظر المواد التي ليا تطبيقات مباشرة أو ذات االستخدام المزدوج 
لمحصول عمى أسمحة الدمار الشامل وحظر بيع السمع الكمالية وتجميد األموال واألصول 

ة ببرامج وحظر السفر عمى األفراد واألسر المرتبط ،والموارد االقتصادية لألفراد أو الشركات
 أسمحة الدمار الشامل.

 ثانيا: العقوبات الذكية في إطار المنظمات العالمية

تساىم المنظمات االقميمية في مساعدة المنظمات العالمية في حفظ السمم واألمن الدوليين     
وفي توقيع العقوبات الدولية بما فييا العقوبات االقتصادية سواء التقميدية أو الذكية، وىذا 

من ميثاق األمم المتحدة، إذ ميما بمغت درجة رقي المنظمة الدولية العالمية  53ب المادة بموج
المالئمة في تسيير العالقات الدولية تبقى خيارات المجتمع الدولي عاجزة أمام إيجاد الحمول 

لمقضايا والمسائل اإلقميمية التي يكون العمل إقميميا فييا أجدى من التدخل الدولي في إطار 
نظمة عالمية، وىو ما يتجمى في العقوبات التي يمارسيا االتحاد األوروبي كمنظمة إقميمية م

 وكشريك نشط في ممارسة العقوبات الذكية.

 

                                                           
 (2005/ 1617، 2001/ 1373، 2000/ 1333، 1267/1999قرارات مجمس األمن بشأن أفغانستان ) - 1
خير، أزمات السودان الداخمية والقانون الدولي المعاصر، إيتراك لمنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة السيد مصطفى أحمد أبو ال - 2

 .265 -264، ص 2006األولى، 
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 اختصاص االتحاد األوروبي بتوقيع العقوبات الذكية:-1

م، وبمرور الوقت 1987بفرض عقوبات جماعية ومستقمة في العام  األوروبيبدأ االتحاد     
في أوائل التسعينات، فإن ىذه  (Cfsp)إنشاء وزارة الخارجية والسياسة األمنية المشتركة  وبعد

الممارسات إزدادت وتيرتيا أكثر، بحيث أصبح من الممكن اآلن الحديث عن سياسة عقابية 
والتي تتميز باختالف أىدافيا "مكافحة اإلرىاب، انتشار أسمحة الدمار  ،يتبعيا االتحاد األوروبي

ل، احترام حقوق اإلنسان، الديمقراطية، سيادة القانون، الحكم الرشيد"، واختالف المناطق الشام
الجغرافية التي شممتيا عقوباتو أوروبا الشرقية "مجموعة من األسباب"، جنوب البحر المتوسط 

فريقيا "تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان"(  1"اإلرىاب"، آسيا وا 

م 1957ن معاىدة إنشاء الجماعة االقتصادية األوروبية لعام م 301و 60وتعد المادتان     
األساس القانوني لعقوبات االقتصادية لالتحاد األوروبي، كما تبين كيفية  2)معاىدة روما(

استخداميا، حيث تشترط أن تكون جزءًا من التدبير المشتركة، لذلك يجب أن يؤخذ القرار في 
من  11حاد عمى النحو المنصوص عميو في المادة إطار السياسة الخارجية واألمنية لالت

من معاىدة إنشاء االتحاد  15وبإجماع المجمس حسب نص المادة ، 3معاىدة االتحاد األوروبي

                                                           
1
 - Clara Portela, Where And Why Does The Impose Sanctions", Politique Européenne, N° 17, 

2005, Pp 83- 84. 
توفر األساسي القانوني لفرض  301، في حين المادة صمة بحركة رأس المال والمدفوعاتتالتدابير الم 60تنص المادة  - 2

 عقوبات تجارية.
 من معاىدة االتحاد األوروبي أىداف السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد عمى النحو التالي: 11تتضمن المادة  - 3
 ميثاق االمم المتحدة. لمبادئمة االتحاد وفقت الحفاظ عمى القيم المشتركة والمصالح الجوىرية واستقالليا وسال-
 تعزيز أمن االتحاد في كل السبل.-
الحفاظ عمى السالم وتعزيز األمن الدولي، وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ووثيقة ىمسنكي الختامية، وأىداف ميثاق باريس، -

 بما فييا ذلك التي عمى الحدود الخارجية.
 لتعزيز التعاون الدولي.-
 لتطوير وتوطيد الديمقراطية ومبادئ القانون واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. -
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األوروبي، عمى أن تتعاون الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من أجل تحقيق أىداف 
 .1السياسة الخارجية واألمنية المشتركة

 وروبي لمعقوبات الذكية:ممارسة االتحاد األ -ب

من خالل الممارسة العممية نجد أن التدابير التي اتخذىا االتحاد األوروبي حتى اآلن يمكن     
تصنيفيا إلى تدابير تستيدف جولة بكامميا الحظر عمى صادرات األسمحة وغيرىا من المنتجات 

دات الدولية الحظر لتمك الدولة، الحظر عمى توريد أو تعميق الخدمات أو برامج المساع
المفروض عمى استيراد بعض المنتجات من ىذه الدولة(، وتدابير تستيدف أفرادا أو منظمات 

، ويتم ذلك بإيراد أسماؤىم في قوائم )فرض حظر 2معينة )مثل الجماعات اإلرىابية واإلرىابيين(
ت تؤثر عمى أو قيود عمى دخوليم إلى األراضي األوروبية، تجميد األصول(، وىذه اإلجراءا

 نحو ثالثين بمدا.

ولقد فرض االتحاد األوروبي حظر عمى األسمحة ضد تنظيم القاعدة )أسامة بن الدن     
وحركة طالبان( البوسنة واليرسك، بورما/ ميانمار، الصين، الكونغو الديمقراطية، العراق، ساحل 

 3العاج، ليبيريا، سيراليون، الصومال، السودان، زيمبابوي...

وسياسة العزلة الدولية  تماشىم لت2002ما فرض عقوبات ذكية ضد زيمبابوي في العام ك    
م، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بممارسات النظام 2000المفروضة عمى نظام "موغابي" منذ العام 

م فيما يعرف ب )أزمة 1990، التي برزت منذ أواخر 4واألوضاع الداخمية في "زيمبابوي"

                                                           
1 - David Cortright, George. A. Lopez, Op- Cit, P 88. 

ىذا االتجاه في المعاقبة تعكسو معاىدة لشبونة التي تتضمن التدابير الخارجية ضد األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين أو  - 2
من معاىدة لشبونة(، باإلضافة إلى إدخال مراجعة قضائية من قبل محكمة  188جماعات أو الكيانات غبر الحكومية )المادة ال

 من معاىدة لشبونة(.  25العدل األوروبية لقرارات إخضاع أي فرد أو كيان إلى التدابير التقييدية )إعالن 
3  Htttp://Www.Vertic.Org/Media/Assets/Verifying%20eu%20arms%20embargoes%20unidir.Pdf  

، أفريل 156، العدد 40أيمن السيد شبانة، الحصار الدولي لنظام موجابي في زيمبابوي، مجمة السياسة الدولية، السنة  - 4
 .158، ص 2004
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معاصرة التي ل، التي ىي جزء ال يتجزأ من أزمة زيمبابوي ا1إصالح األرض(زيمبابوي وسياسة 
ىي في األسس تحددىا قضايا العرق، حيث فرض حظر عمى مبيعات األسمحة والسفر إلى 

 20أوروبا وتجميد أي أصول في االتحاد األوروبي، وفي المجموع فرضت العقوبات لتؤثر عمى 
 وزيرا. 12شخصا منيا 

 (:م2222 -1331حاد األوروبي الذكية ضد يوغسالفيا االتحادية )عقوبات االت-ج

من أىم العقوبات المستيدفة التي فرضيا االتحاد األوروبي ضد الدول، نجد العقوبات التي     
م، بسبب الوضع في 2000إلى  1998فرضت ضد جميورية يوغسالفيا في السنوات من 
دفة التي استيدفت النظام ومؤديو وتمثمت كوسوفو، حيث شممت مجموعة من التدابير المستي

 في:

*فرض حظر عمى توريد األسمحة لجميورية يوغسالفيا االتحادية يستيدف النظام، حيث فرض 
حظرا عمى تصدير المعدات التي يمكن استخداميا في القمع  1998االتحاد األوروبي في أفريل 

ظر عمى األسمحة، رغم تفكك بي عمى الح، وقد حافظ االتحاد األورو 2الداخمي واإلرىاب
الجميورية االتحادية اليوغسالفية االشتراكية إلى خمس دول ذات سيادة ورفع مجمس األمن 

 .3الدولي ليذا الحظر

*فرض حظر عمى التأشيرات بالنسبة لكبار ممثمي الجميورية اليوغسالفية االتحادية والصربية 
األمن لجميورية يوغسالفيا االتحادية في  المسؤولة عن األعمال القمعية التي تقوم بيا قوات
أشخاص،  10م، وتضمنت أسماء 1998كوسوفو، حيث اعتمدت أولى القوائم في مارس 

( من أسماء االشخاص الذين ليم دور 1998شخصا )في ديسمبر  19لتتضمن القائمة الثانية 
( 1999لثالثة )ماي رئيسي في التقميص والحد من دور وسائل اإلعالم المستقمة، لتعت القائمة ا

                                                           
الممموكة ة راضي الزراعيومصادرة األ 2000مبابوي في فيفري قام "موجابي" بتطبيق برنامج اإلصالح الزراعي بزي - 1

 صل األوروبي لصالح السكان زيمبابوي األصميين.لممزارعين البيض ذوي األ
2 - David Cortright, George. A. Lopez, Op- Cit, Pp 87. 
3
 - Clara Portela, Op- Cit, P 96. 
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ألول مرة مع أفراد من عائمتو وكبار معاونيو، وفي الفترة  Milosevicويدرج فييا اسم الرئيس 
 .1اسما 800إلى نحو  280م، نمت قائمة األشخاص من نحو 2000/ أوت 1999ماي 

م، ودخل حيز النفاذ في سبتمبر 1998*فرض حظر عمى الطيران الذي تقرر في جوان 
سالفيا االتحادية ميع رحالت شركات الطيران اليوغسالفية بين جميورية يوغم عمى ج1998

التابعة لمدولة بقصد حرمان النظام  (Jat)واالتحاد األوروبي، واستيدف في المقا األول شركة 
في يوغسالفيا االتحادية من عائدات خدمات الحركة الجوية. وقد مدد ىذا الحظر عندما تدخل 

ليشمل جميع الرحالت الجوية بين الجميورية األوربية  1999 حمف شمال االطمسي في
، ليرتفع حظر الطيران 2وجميورية يوغسالفيا االتحادية باستثناء الرحالت ألسباب إنسانية بحتة

 .20003تماما في النصف األول من أكتوبر 

 ثالثا: العقوبات الذكية األحادية

التي تطبقيا الدول بشكل إنفرادي خارج إطار حادية ىي العقوبات إن العقوبات الذكية األ    
منظمة دولية عالمية أو إقميمية معينة، والجول التي تفرضيا فيي في معظميا الدول الكبيرة 
التي تنتيج سياسة خارجية نشطة، إال أن أىم مستعمل ليا عمى اإلطالق ىو الواليات المتحدة 

 األمريكية.

 

 

                                                           
1
 - David Cortright, George. A. Lopez, Op- Cit, Pp 93- 94. 

لى جميور قرر مجمس اال 1990في أكتوبر  - 2 قميم تحاد االوروبي خمق مزيد من اإلعفاءات لمرحالت من وا  ية الجبل األسود وا 
خر لمجبل االسود من خالل طيران الجبل األسود الناقل، وىذا بقصد دعم المعارضة، وقد تم تعميق الحظر عمى كوسوف، وآ

، وىذا التعميق قدم رسميا عمى 2000أوت  ليمدد ستة أشير أخرى في 2000الطيران لمدة ستة أشير، وتقرر ىذا في مارس 
ت أن الحظر عمى الرحالت الجوية أصاب عدد من األبرياء في يوغسالفيا، كما لممعارضة اليوغسالفية، والتي اعدأنو تنازل 

 كان من المفترض أن حظر التأشيرات سيكون كافيا لمنع النخبة الحاكمة في يوغسالفيا من استخدام الحركة الجوية. 
3 - David Cortright, George. A. Lopez, Op- Cit, 94- 95. 



 التقميدية االقتصادية العقوبات                                      األول الفصل

 

 
48 

 ة األمريكية المتعمقة بالعقوبات الدوليةالتشريعات الداخمية لمواليات المتحد-1

، حيث 1تسعى الواليات المتحدة األمريكية إلى تحويل قوانينيا الوطنية إلى قوانين عالمية    
، وتطالب بتطبيق ىذه 2تصدر تشريعات اتحادية أمريكية تفرض بموجبيا عقوبات خارج حدودىا

 .3الدول عمى أقاليمياالتشريعات في دول العالم كافة بما يتعارض مع سيادة 

في حالة العراق وأصدر أمرين  الطوارئحالة  "Bosh"حيث حدث وأن أعمن الرئيس     
( يقضي بفرض حظر عمى التجارة مع 31803/1990تنفيذيين، يحمل األمر األول رقم )
 ( يقضي بتجميد األصول المالية العائدة31805/1990العراق ويحمل األمر الثاني رقم )

 .4الكويت لمعراق أو

م ينص عمى أن الحكومة 04/11/1997أمرا تنفيذيا بتاريخ  "Clinton"كما أصدر الرئيس 
 .5األمريكية "تحتجز أمالكا حكومية سودانية وتحظر المعامالت مع السودان"

في قطاع الطاقة  االستثمار( يحظر 12957/2000وأصدر أمرا تنفيذيا آخر يحمل رقم )
( سعت إلى القضاء عمى 12959/2000وجب األمر التنفيذي )اإليراني، وفي وقت الحق بم

 .مع إيران واالستثمارجميع أشكال التجارة 

 

 

 
                                                           

 .158جمال محي الدين، العقوبات االقتصادية لألمم المتحدة، المرجع السابق، ص   - 1
أدان االتحاد األوروبي التشريعات األمريكية المتعمقة بالعقوبات خارج الحدود اإلقميمية واعتبرىا انتياكا لمقانون الدولي واتخذ  - 2
 و"حظر النظام األساس". 2271/96جراءات لمكافحة ىذه الممارسة عبر الئحة المجمس رقم إ
 .171باسيل يوسف بجك، المرجع السابق، ص  - 3
 .151 -150باسيل يوسف بجك، المرجع السابق، ص  - 4
الوحدة العربية، بيروت، السدوان، مركز دراسات  -ليبيا -تيم نبموك، العقوبات والمنبوذون في الشرق األوسط، العراق - 5

 .236 -230، ص 2001الطبعة األولى، 
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 العقوبات الذكية لمواليات المتحدة األمريكية:-ب

تمجأ الواليات المتحدة األمريكية إلى فرض عقوبات انفرادية، ألن مجمس األمن يستمزم مناخا     
الدائمة العضوية، وىو األمر الذي ال يتأتى دائما، حيث اعتمدت دوليا توافقيا بين الدول الخمس 

 .1الواليات المتحدة العقاب أسموبا لتحقيق أىدافيا في جميع دول العالم

وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن الواليات المتحدة بدأت تزيد استخداميا لمعقوبات الذكية     
د لإلرىاب وتبييض األموال، وأنيا تعكف اليادفة إلى وقف انتشار األسمحة النووية ووضع ح

حاليا عمى تشجيع الدول األخرى عمى الحذو حذوىا، وأن اقناع الدول بيذه اإلجراءات ال يزال 
 يشكل تحديا ليا؛

وقال مسؤول آخر في وزارة الخارجية ىو "بول سايمونز" أن العقوبات "الذكية" تجعل      
يا أكثر فعالية، ألنيا تحد من إمكانية التأدية إلى محاربة العمميات اإلجرامية والمشكوك في

عوائق غير مقصودة والواليات المتحدة تفضل العقوبات الذكية التي تستيدف تصرفات سيئة 
فيا طريقة أكثر فعالية لممارسة المنخرطة في مثل تمك التصرفات بوصمحددة والكيانات 

الحصول عمى الدعم الدولي ىو الضغط عمى األنظمة والشبكات لتغيير مسارىا، كما أن 
عنصر حاسم األىمية في عزل األنظمة المارقة وأسيل بكثير عندما يتعمق األمر بعقوبات ذكي 

 .2مما ىو عندما يتعمق األمر بحظر شامل

 

 

                                                           
 .206جمال محي الدين، العقوبات االقتصادية لألمم المتحدة، المرجع السابق، ص  - 1
لجنة الشؤون الخارجية األمريكية، الواليات المتحدة تحت عمى استخدام أكبر لمعقوبات الدولية الذكية"، متوفر عمى الموقع -2

 التالي:
Http://Www.America.Gov/St/Washfile 
Arabic/2007/April/20070420151530bsibhew0.4759027.Htm  

http://www.america.gov/St/Washfile%20Arabic/2007/April/20070420151530bsibhew0.4759027.Htm
http://www.america.gov/St/Washfile%20Arabic/2007/April/20070420151530bsibhew0.4759027.Htm
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 الفصل الثاني: العقوبات الذكية وعالقتها بحقوق اإلنسان
بعض أنواع فكاف يمكف لمعقوبات في بعض الحاالت أف تبدو وكأنيا أدوات قوية،  إذا     

العقوبات بما في ذلؾ العقوبات االقتصادية ىي أداة خشنة، ففي كثير مف األحياف تمحؽ معاناة 
 .المدنييف دوف لمس أطراؼ النزاع شديدة بالسكاف

معقوبات االقتصادية عمى السكاف بية لمانطبلقا مف ببلغة ووصؼ "كوفي عناف" لآلثار الس    
المدنييف التي برزت في عدد مف حمقات العقوبات الشاممة في كؿ مف العراؽ وليبيا وىايتي 
ويوغسبلفيا... وموقؼ األمـ المتحدة الذي يميؿ إلى اتخاذ خطوات لمتخفيؼ مف اآلثار 

ؤدي إلى تخفيؼ اإلنسانية لمعقوبات مع ضماف أف ىذا الجيد مف أجؿ أنسنة العقوبات ال ي
الضغط عمى قادة الدولة المستيدفة، برزت العقوبات الذكية كبديؿ لمعقوبات الشاممة وكنتيجة 
طبيعية لمتابعة وضع التصورات السابقة لفرض عقوبات دولية اقتصادية، باستثناء أف األىداؼ 

مف األفراد وأف ىذه األىداؼ  فراد والكيانات الخاصة.تعني فقط الدوؿ فحسب بؿ أيضا األ ال
ة التي يتـ استيدافيا مف خبلؿ استراتيجية ترتكز عمى ن  الكيانات الخاصة ىي األطراؼ المسو 

االستيداؼ واالنتقائية، والتي يراىف عمييا لتقيؿ مف اآلثار اإلنسانية الضارة عمى األبرياء 
 وتوجيو الضربات لمجناة.

برز بشكؿ واضح منذ منتصؼ  دراكنا أف ىذا التحوؿ الذي يوصؼ ب"الذكاء" قدوبإ     
التسعينات في عدد مف حمقات العقوبات: السوداف، زيمبابوي، كوت ديفوار، كوريا الشمالية، 
إبراف، مينمار...، وأف المشاغؿ التقنية واالستراتيجية واإلنسانية التي فرضت نفسيا عمى 

وأخذىا في المنطؽ الشامؿ تفرض نفسيا عمى المنطؽ الذكي الذي يرجى منو مراعاتيا 
 الحسباف.

مبحث )شاممة عمى حقوؽ اإلنساف في لذلؾ سنتناوؿ أثر العقوبات االقتصادية التقميدية     
 تقييـ العقوبات الذكية ومدى تحمييا باإلنسانية. (المبحث الثاني)، لتناوؿ في (أوؿ
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 ثر العقوبات االقتصادية التقميدية عمى حقوق اإلنساناألول: أ المبحث
ىناؾ إجماع اليوـ عمى اعتبار حقوؽ اإلنساف تراثا إنسانيا عالميا، فحقوؽ اإلنساف ىي      

حقوؽ لدى الجميع ولمجميع بالتساوي بحكـ اإلنسانية، وىي بكؿ بساطة ألي إنساف لمجرد أنو 
إنساف، إال أف ىناؾ حاالت تـ فييا انتياؾ وتقويض حقوؽ اإلنساف عمى كافة المستويات 

الجماعية، ومف جممة ىذه الحاالت نجد الحاالت التي طبقت فييا العقوبات االقتصادية الفردية و 
)األداة الفظة( دوف إحتراـ لمحدود التي تفرضيا قواعد قانوف حقوؽ اإلنساف، والتي ىي مقصد 
ميـ مف مبادئ وأىداؼ األمـ المتحدة، إلى جانب تحقيؽ السمـ واألمف الدولييف، لذلؾ سنتناوؿ 

، لنتناوؿ في (مطمٍب أوؿ)قوبات االقتصادية الشاممة عمى حقوؽ اإلنساف الفردية في أثر الع
 أثرىا عمى الحقوؽ الجماعية. (المطمب الثاني)

 المطمب األول: أثر العقوبات االقتصادية عمى الحقوق الفردية
، نعني بحقوؽ الجيؿ األوؿ الحقوؽ المدنية والسياسية التي يأتي في مقدمتيا حؽ الحياة     

ونعني بحقوؽ الجيؿ الثاني الحقوؽ االقتصادية والثقافية والتي مف ضمنيا الحؽ في الغذاء 
والصحة والتعميـ...، وىي مف أىـ الحقوؽ التي تتأثر بالعقوبات االقتصادية الشاممة، لذلؾ 
سنتناوؿ في فرع أوؿ إبراز أثر العقوبات االقتصادية التقميدية عمى حقوؽ اإلنساف المدنية 

 ثاف. سياسية، ثـ نتناوؿ أثرىا عمى حقوؽ اإلنساف االقتصادية واالجتماعية والثقافية فرعٍ وال
 الفرع األول: أثر العقوبات االقتصادية 

ـ، والعد الدولي لمحقوؽ 1948دونت ىذه الحقوؽ في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ     
ـ، حيث تعيدت الدوؿ التي 1976ـ، والمصادؽ عميو في 1966المدنية والسياسية لعاـ 

صادقت عمى العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية بحماية األشخاص المقيميف عمى إقميميا 
والتابعيف لواليتيا بحمايتيـ بالقانوف، وتمكينيـ مف التمتع بيا دوف تمييز بسبب العرؽ أو الجنس 

 أو المغة أو الديف ...الخ
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 السياسيةأوال: مفهوم الحقوق المدنية و 
، وىي الحقوؽ الكبلسيكية المرتبطة 1تتمثؿ حقوؽ الجيؿ األوؿ في الحقوؽ المدنية والسياسية    

بالنظاـ الغربي الميبيرالي، فالجميع يجب أف يتمتعوا بالحرية والحماية مف إساءة استعماؿ الدوؿ 
. ويندرج ضمنيا الحؽ في الحياة وما يتصؿ بو مف حؽ الفرد في سبلمة شخصو مف 2لمقوة

في سبلمة شخصو مف تحريـ الفردي والحؽ في الدفاع الشرعي و تحريـ التعذيب وضماف األمف 
التعذيب وضماف األمف الفردي والحؽ في الدفاع الشرعي وفي المحاكمة العادلة، كما تشمؿ 

لعقيدة والفكر والتنقؿ واالجتماع واالنضماـ لمجمعيات والتمتع حريات مثؿ حرية الرأي وا
دارة حبالجنسية والمجوء اإلقميمي، ومنيا أيضا حؽ المشاركة في كؿ مف ال ياة السياسية وا 

الشؤوف العامة إما مباشرة أو عف طريؽ أشخاص يمثمونو في ذلؾ، يضاؼ إلى تمؾ الحقوؽ 
في تقمد الوظائؼ العامة ...الخ، مع العمـ أف مف الحؽ في التصويت والحؽ في الترشح والحؽ 

بيف الحقوؽ المذكورة ما يجمؿ في الحؽ في نظاـ حكـ ديمقراطي وفي الكرامة الشخصية 
 .3والبدنية، ويطمؽ عمى مثؿ ىذه الحقوؽ بأنيا حقوؽ الجيؿ األوؿ، الذي تتطابؽ ومفيـو الحرية

 10/12/1948بلف العالمي الصادر في وقد وردت الحقوؽ المدنية والسياسية في اإلع     
(، كما تـ إصدار وثيقة 21 -3ضمف اوؿ عمؿ "تشريعي" في المنظمة األممية في المواد )

ـ تسمى العيد الدولي لمحقوؽ السياسية 1966دولية خاصة بالحقوؽ المدنية والسياسية في 
وستة أجزاء،  مادة 53ـ، حيث تضمف ديباجة و1977والمدنية والذي دخؿ حيز التنفيذ في 

                                                           
، "إف الحقوؽ المدنية ىي :" مجموعة الحقوؽ التي يقررىا القانوف حماية لمفرد وتمكينا لو بأعماؿ معينة يستفيد منيا - 1

ىي "تمؾ الطائفة مف الحقوؽ التي تثبت لمفرد بصفتو عضو في جماعة سياسية معينة بقص تمكينو مف والحقوؽ السياسية 
المشاركة في إدارة المجتمع الذي ينتمي إليو ويرتبط بو برابط الجنسية كالحؽ في االنتخاب، والحؽ في الترشح لوظائؼ العامة، 

 ا. أنظر في ذلؾ والحؽ في حرية الرأي والتعبير والفكر والديف ... وغيرى
 . 93 -77ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص 

2
 - Maria Bengtesson, Op- Cit, P 11. 

، دار ىومة، الجزائر، -المحتويات واآلليات-عبد العزيز قادري، حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي والعبلقات الدولي،  - 3
 .19، ص 2002
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مف الجزء الثالث مف العيد عمى حريات اإلنساف السياسية  27إلى  10وتؤكد المواد مف 
 .1والمدنية
 2/ؼ4ـ، والمادة 1949المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ االربع لعاـ  03وبالنظر إلى المادة      

وروبية، والمادة األ مف االتفاقية 2/ؼ 12مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والمادة 
مف االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف، نجدىا جميعا تنص عمى عدـ إخضاع بعض  27

االستثنائية(، وىي  الحقوؽ إلى أي استثناء )ال يجوز التنازؿ عنيا أو تعميقيا حتى في الحاالت
مف االعبلف  18و 16و 15و 11و 8و 7و 6جممة الحقوؽ المنصوص عمييا في المواد 

عالمي وىي الحؽ في الحياة، والحؽ في عدـ التعرض لمتعذيب أو المعاممة القاسية أو ال
الئلنسانية أو الميينة، والحؽ في عدـ التعرض لبلسترقاؽ أو االستبعاد، والحؽ في أال يسجف 
اإلنساف لمجرد أنو ليس قادرا عمى الوفاء بالتزاـ تعاقدي، والحؽ في عدـ التعرض لمحكـ عمى 

و أوجو التقصير التي ال تشكؿ جريمة وفقا لمقانوف الوطني أو الدولي وقت ارتكابيا، األفعاؿ أ
والحؽ في االعتراؼ لو في كؿ مكاف بالشخصية القانونية، والحؽ في حرية الفكر والوجداف 

 .2والديف
 ثانيا: االعتداء عمى الحق في الحياة

مما الشؾ فيو أف العقوبات الدولية المفروضة عمى دولة أو دوؿ انتيكت نظاما قانونيا      
متفقا عميو فيما بيف الدوؿ يؤثر بشكؿ خطير عمى حياة اإلنساف وحقو في أف يعيش حياة كريمة 

، والمثاؿ الواضح النتياؾ حؽ اإلنساف في الحياة بسبب العقوبات ىو 3يسودىا األمف والسبلـ
الة العراقية، فقد فرضت عقوبات شاممة عمى العراؽ ما يعني عمميا أف كؿ جانب مف جوانب الح

                                                           
 .119 -114، ص السابؽعبد العزيز قادري، المرجع  - 1
 .197، ص نفسوبد العزيز قادري، المرجع ع - 2
 .91ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  - 3
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ىذا البمد مف واردات وصادرات يتـ الحكـ فييا، وىو ما يمحؽ ضررا بالغا بالببلد التي تحاوؿ أف 
 .1تتنافى مف الحرب

 الحق في الحياة في مواثيق المنظمات الدولية:-1
ية أف اإلنساف كي يمارس حقوقو ويستمتع بيا، يجب أف يكوف عمى إف مف األمور الطبيع    

ال كانت جميع الحقوؽ غير ذات جدوى بالنسبة لو لمتمتع بالحقوؽ األخرى، فالحؽ  قيد الحياة وا 
في الحياة أغمى ما يممكو اإلنساف وىو مف غيره ميت وال وجود لو، لذلؾ فالحؽ في الحياة ىو 

األخرى وىو أصؿ كؿ الحقوؽ، ومف الضروري أف يمتـز كؿ فرد  الحؽ األساسي لمتمتع بالحقوؽ
 .2باحتراـ حؽ الحياة الذي لو ولآلخريف

ونظرا ليذه األىمية القصوى لمحؽ في الحياة واآلثار السمبية التي قد تمحؽ بالنفس      
فقد عنيت مواثيؽ عديدة بالنص عميو، رغـ أنو حؽ  -الناتجة عف انتياؾ حؽ اإلنساف -البشرية

، حيث تضمنتو العديد مف المواثيؽ الدولية 3طبيعي ومبلصؽ باإلنساف وال فضؿ ألحد عميو
( والعيد 6-3وؽ اإلنساف ابتداء مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف في المواد )الخاصة بحق

( والمادة الثانية مف االتفاقية األوروبية لحماية حقوؽ 10-6الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية )
ـ، والمادة الرابعة مف الميثاؽ األوروبي لحقوؽ اإلنساف 1950اإلنساف والحريات السياسية لعاـ 

، إلى 4، والمادة األولى مف اإلعبلف األمريكي لحقوؽ وواجبات اإلنساف1981عوب لعاـ والش
جانب العديد مف االتفاقيات الدولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة )تجريـ التعذيب أو المعاممة 
القاسية أو المينية أو المنحطة...(، واعتبرتو لجنة حقوؽ اإلنساف في األمـ المتحدة في تعميقيا 

                                                           
1
 - Jop Gordon, "Cool War: Economic Sanctions As A Weapon Of Mass Destruction", Hraper, 

2002, P 1. 
 .81 -80ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  - 2
الشافعي محمد بشير، قانوف حقوؽ اإلنساف، مصادر وتطبيقاتو الوطنية والدولية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، الطبعة  - 3

 .91، ص 2009الخامسة، 
 .119فتيحة ليتيـ، المرجع السابؽ، ص  - 4
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العامة"  الطوارئـ أنو : الحؽ االسمي الذي ال يجوز انتقاصو حتى في أوقات 1985عاـ 
 .1ووصفتو بأنو أساسي لكؿ الحقوؽ

 الحق في الحياة واإلبادة الجماعية:-ب
رض عقوبات فإلى  وظروؼ اإلنسانية التي يمكف أف تعز إف الحالة العراقية تصور أسوأ ال    

 " :"Cortright, Lopezاقتصادية ووفقا ؿ 
"لـ يحدث مف قبؿ أف بمدا واجو مثؿ ىذا الخنؽ االقتصادي لفترات طويمة... واألىـ مف ذلؾ 

البقاء عمى قيد الحياة لمشعب العراقي والسيما أضعفيـ الذيف يعانوف عمى  -عمى المحؾ–كمو 
نحٍو مضاعؼ في ظؿ القمع والديكتاتورية والشمولية في واحدة مف أقسى الحصارات 

 .2ادية في التاريخ"االقتص
ـ، تعد أشد 1990سنة ابتداء مف عاـ  13إف تجربة العقوبات التي فرضت العراؽ لمدة     

عقوبات صرامة وشمولية في العصر الحديث، حيث نجـ عنيا مأساة إنسانية مروعة عاشيا 
اإلنساف والشعب العراقي، وأدت في النياية إلى وفاة أكثر مف مميوف شخص حسب ما أعمنتو 

 .3السمطات العراقية
وبالرغـ مف أف اآلثار المترتبة عمى نظاـ العقوبات كانت واضحة منذ األياـ األولى     

والذي نشر تقريرا عف الحالة  Marti Ahtissariلمعقوبات، وىو ما أكده مسؤوؿ األمـ المتحدة 
ـ، أك د فيو عمى النتائج الكارثية اإلنسانية األولية التي ستنجـ عف العقوبات، 1991في سبتمبر 

وىذا لمعديد مف المؤشرات التي تدؿ عمييا، وأف ظروؼ المجاعة واسعة النطاؽ ىي احتماؿ 
حقيقي، ليوصي في األخير :"... بالرفع الفوري لمعقوبات فيما يتعمؽ باإلمدادات الغذائية 
والتعرؼ عمى الحاجة الممحة لمعدات ومواد المنتوجات الزراعية، والمياه والصرؼ الصحي 

                                                           
، ص 1999، 836لمصميب األحمر، العدد آنا سيغاؿ، العقوبات االقتصادية: القيود القانونية واإلنسانية، المجمة الدولية  - 1

770. 
2 -William Seuffert, "The Morality Of Un Economie: Emerging From The Shadow Of Iraq", 

Www.Sis.American.Edu/Students/Sword/Back_Issues/6.Pdf  
 .280 -278جماؿ محي الديف، العقوبات االقتصادية لؤلمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص  - 3

http://www.sis.american.edu/students/sword/back_issues/6.pdf
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أي خفض أو رفع لمعقوبات الصحي  ية... مضيفا بأف الحقيقة المرة ىي أف  والرعاية الصح
موافقة باإلجماع مف جميع الدوؿ الخمس الدائمة العضوية في ممس األمف، وعندىا ال ترفع 

 .1العقوبات
 الفرع الثاني: أثر العقوبات االقتصادية عمى حقوق الجيل الثاني

كاف مف غير الممكف إبراز أثر العقوبات االقتصادية عمى جميع الحقوؽ االقتصادية  إذا    
واالجتماعية والثقافية، فإنو مف الممكف التوقؼ عند البعض منيا، مثؿ الحؽ في الغذاء والحؽ 

 في التعميـ.
 أوال: المقصود بحقوق الجيل الثاني

الجتماعية والثقافية التي ال غنى عنيا تيتـ حقوؽ الجيؿ الثاني بالحقوؽ االقتصادية وا     
لمكرامة والنمو الحر لشخصية اإلنساف، ومف ىذه الحقوؽ نجد حؽ التممؾ والحؽ في الزواج، 
تكويف أسرة وحؽ العمؿ وفقا ألجر عادؿ والتعميـ والعبلج والدخؿ المناسب ...الخ، وىي حقوؽ 

 .2مساواةيطمؽ عمييا حقوؽ الجيؿ الثاني التي تتطابؽ مع مفيوـ ال
مف  27إلى  22وقد وردت الحقوؽ االقتصادي واالجتماعية والثقافية ضمف المواد مف     

ـ، كما تـ إصدار عيد خاص بالحقوؽ االقتصادية 1948اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 
مييا واالجتماعية والثقافية بالموازاة مع العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية السياسية، أطمؽ ع

ـ، والذي دخؿ حيز 1966العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في 
 .3ـ1977التنفيذ في 

ورغـ أف الحقوؽ االقتصادي واالجتماعية والثقافية ال تتمتع ب "تراتبية" التي تتمتع بيا     
تعميقيا في الحاالت  بعض الحقوؽ المدنية والسياسية كالحؽ في الحياة ومنع التعذيب بعد

                                                           
1 - Maria Bengtesson, Op- Cit, P 17. 

عبد القادر رزيؽ المخادمي، قضية لوكربي بيف المنطؽ القانوني والتعنت الغربي، دار الفكر، الجزائر، الطبعة األولى،  - 2
 .16 -15، ص 1999

 .120 -116عبد العزيز قادر، المرجع السابؽ، ص  - 3
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، إال أنيا األكثر عرضة لمتأثر بالعقوبات االقتصادية، فالمبلحظة التي أبدتيا المجنة 1االستثنائية
( في 8المعنية بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تعميقيا العاـ رقـ الحقوؽ )

االقتصادية واحتراـ ( بشأف "العبلقة بيف العقوبات 05/05/1999 -04/12/1997)
االقتصادية واالجتماعية والثقافية تؤكد أف :" العقوبات يجب أف تؤخذ في االعتبار الكامؿ في 

 2"جميع الظروؼ أحكاـ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 ثانيا: أثر العقوبات الدولية عمى الحق في الغذاء

القتصادية واالجتماعية المتأثرة بالعقوبات االقتصادية ىو الحؽ في إف أوؿ ىذه الحقوؽ ا    
الغذاء الكافي الذي ورد ذكره في العديد مف الصكوؾ بموجب القانوف الدولي وعمى وجو 

الثقافية لعاـ بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية و مف العيد الدولي الخاص  11الخصوص المادة 
19663 . 
. وقد نظمت بشأنو العديد مف 4ـ1977مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ  54والمادة     

المؤتمرات والقمـ ويشمؿ ىذا الحؽ، الحؽ في مستوى معيشي الئؽ، بما في ذلؾ الغذاء 
والممبس والمسكف والحؽ في التحسيف المستمر لظروؼ المعيشة، وتشدد المجنة المعنية بالحقوؽ 

                                                           
 .198 -197، ص السابؽقادري، المرجع عبد العزيز  - 1
 .782آنا سيغاؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادي واالجتماعية والثقافية عمى أف :" تقرر الدوؿ األطراؼ في  11تنص المادة  - 3

الحالية حؽ كؿ فرد في مستوى مناصب لنفسو وعائمتو  بما في ذلؾ الغذاء المناسب..." والفقرة الثانية مف ذات فتقضي  االتفاقية 
قرار منيا بالحؽ األساسي لكؿ فرد بأف يكوف متحررا مف الخوخ منفردة أو مف  بأف :" تقـو الدوؿ  المشتركة في الميثاؽ الحالي وا 

 جراءات المناسبة وبما في ذلؾ البرامج المحددة والتي تعتبر ضرورية:خبلؿ التعاوف الدولي باتخاذ اإل
التربية  مبادئتحسيف وسائؿ اإلنتاج وحفظ المواد الغذائية بواسطة االستفادة الكاممة مف المعارؼ التقنية والعممية وعبر نشر -

صبلح األنظمة الزراعية بشكؿ يضمف أفضؿ تنمية.  الغذائية وتطوير وا 
 عمى: 1977مف البرتوكوؿ اإلضافي األوؿ  54تنص المادة  - 4
 حظر تجويع المدنييف كأسموب مف أساليب الحرب.-
حظر مياجمة أو تدمير أو نقؿ أو تعطيؿ األعياف أو المواد التي ال غنى عنيا السكاف المدنييف ومثاليا المواد الغذائية -

 ة ومرافؽ مياه الشرب وشيكاتيا وأشغاؿ الري )...(والمناطؽ الزراعية التي تنتجيا والمحاصيؿ والماشي
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اعية والثقافية عمى أف "الحؽ في الغذاء الكافي جزء ال يتجزأ مف الكرامة االقتصادية واالجتم
المتأصمة في اإلنساف، وىو حؽ ال غنى عنو إلعماؿ حقوؽ اإلنساف األخرى المكرسة في 

 1الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف"
 أثر العقوبات االقتصادية عمى الحصول عمى الغذاء:-1

مف قدرة العراؽ مف الحصوؿ عمى الغذاء، فقبؿ العقوبات قمصت العقوبات االقتصادية      
ـ 1990اـ عمف احتياجاتو الغذائية، وحتى ال %70إلى  %66كاف العراؽ يستورد ما نسبتو 

مميار دوالر عمى واردات الغذاء في كؿ عاـ، ولكف بعد ذلؾ فقد  2.5أنفؽ العراؽ بمتوسط قدره 
غذية الخاصة بو والتي ىي محدودة بسبب اضطر إلى االعتماد بشكؿ كبير عمى إنتاج األ

 المناخ الصحراوي، نتيجة لذلؾ فإف العراقييف قد عاشوا مع نقص مستمر وباألخص األطفاؿ.
ومف خبلؿ تقرير صادر عف البعثة األممية التي قادىا "اىتيساري" صر ح ىذا األخير :"...     

أو أكثر لمعظـ المواد الغذائية، وىو ما  %1000شيدنا ارتفاعا حادا في األسعار، ما يقرب مف 
 ، رغـ أف2يجعؿ مف المنتجات المتاحة قميمة وبعيدة عف متناوؿ معظـ العائبلت العراقية"

ـ، خطة تمويف خاصة عف طريؽ البطاقة 1990الحكومة العراقية وضعت بحموؿ سبتمبر 
غذائية متنوعة ومغذية،  التموينية لكنيا لـ تكف تمبي كؿ االحتياجات لمفرد العراقي في وجبة

فنادرا ما تغطي الشير بأكممو، بؿ كاف النقص جميا، ليستمر معيا سوء التغذية واليزاؿ... 
 .3وغيرىا مف األمراض

والجدير بالذكر أف نصيب الفرد العراقي مف حصة الغذاء التي توزعيا الدولة عميو بعد      
دينار عراقي أي  4.5يا بقيمة كميو غراـ شير  25ـ، تصؿ إلى 1990فرض الحصار عاـ 

دوالر، والتي تحتوي عمى المواد الجافة والطازجة والمعمبة، وتوضح المؤشرات  1.5حوالي 
البيانية إلحصائيات التغذية أف البطاقة التموينية المعتمدة المؤلفة مف اؿ)حبوب، الطحيف، 

سعره  1736.6 توفر سوى األرز، السمف، الحميب، الشاي، السكر( في توزيع المواد الغذائية ال
                                                           

1
 - Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, Op- Cit, P347. 

2
 - Djacoba Liva Tehindrazanarivelo, Op- Cit, Pp 141-142. 
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سعره حرارية، كما لـ يؤدي دخوؿ القرار رقـ  2306حرارية، في حيف يحتاج الفرد يوميا إلى 
إلى أي تحسف فمـ تسفر عف أي حماية لؤلطفاؿ ، مؽ ببرنامج "النقط مقابؿ الغذاء"والمتع 976

 .1مف سوء التغذية واألمراض
 غذاء:أثر تدهور القطاع الزراعي عمى الحق في ال-ب

انعكست نتائج تدىور القطاع الزراعي عمى واقع التغذية لممواطف العراقي الذي عانى منذ     
عقد منصـر مف فقداف األساسيات الغذائية مف البروتينات، حيث انخفض استيبلكو لمحميب 

غراـ،  02غراـ إلى  18والبيض والمحـو الحمراء والسمؾ والبروتينات الحيوانية عموما مف 
 .2فإنو يجب صرؼ أكثر مف ممياري دوالر سنويا ،ض ىذا النقص في الغذاءوبغية تعوي

كما تفاقمت أزمة الغذاء التي سببيا الحظر التاـ تقريبا عمى نحٍو متعمد عمى استيراد المواد      
إذ  -الذي ىو في األصؿ مدمر -الغذائية بحرماف العراؽ مف فرص تعمير قطاعو الزراعي

طبقت العقوبات ليس عمى المواد الغذائية فحسب، بؿ كذلؾ عمى البذور ومبيدات اآلالت 
 .3والمعامؿ الزراعية وقطاع الغياروالكمائف 

 اآلثار الناجمة عن تراجع الحق في الغذاء:-ج
أظيرت معمومات المسح التي قاـ بيا برنامج الغذاء العالمي/ منظمة األغذية والزراعة      

ألؼ طفؿ عراقي يعانوف مف سوء  800ـ أف 2000التابعة لييئة األمـ المتحدة في عاـ 
طفولة واألمومة التابع لييئة األمـ المتحدة في 7اسة صندوؽ رعاية اؿالتغذية، كما أظيرت در 

مف األطفاؿ يعانوف مف نقص الوزف  %21ـ، والتي قامت بمسح ميداني مكثؼ بأف 1999عاـ 
مصابيف باليزاؿ بسبب "سوء  %9توقفيف عف النمو الطبيعي بسبب "سوء التغذية"، و %20و

سوء التغذية خاصة لدى األطفاؿ فقد توفى جوعا في السنة ، لذلؾ ونتيجة لزيادة 4التغذية الحاد"

                                                           
 .219 -214ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .285جماؿ محي الديف، العقوبات االقتصادية لؤلمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .291جماؿ محي الديف، المرجع نفسو، ص  - 3
 .218ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  - 4
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ألؼ، إلى جانب أسباب أخرى )عدـ  14األولى لمحصار حوالي ألؼ شخص فضبل عف وفاة 
 .1توفر األدوية والمياه المموثة(

( بشأف القضاء عمى 1974نوفمبر  16-5وقد جاء في مؤتمر الغذاء العالمي بروما )     
وأكدت عمى :" ضرورة  13/11/1996الجوع وسوء التغذية والذي تبنتو قمة الغذاء المنعقدة في 

االمتناع عف اتخاذ اإلجراءات األحادية الجانب والغير المتفقة مع القانوف الدولي وميثاؽ األمـ 
دولي لمتغذية واإلعبلف العالمي لحدة التي تيدد األمف الغذائي"، كما أقر كؿ مف المؤتمر االمت

لمتغذية ومنظمة األغذية ومنظمة الصحة العالمية :" أف الحصوؿ عمى الغذاء المبلئـ غذائيا ىو 
حؽ لكؿ فرد، وأف الغذاء ينبغي أال يستعمؿ كأداة لمضغط السياسي"، وفي نفس السياؽ صدر 

دعا :"  22/12/1989بتاريخ  44/215عف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة يحمؿ رقـ قرار 
بيؽ وسائؿ الدوؿ المتقدمة إلى الكؼ واالمتناع عف ممارسة الضغط السياسي عف طريؽ تط

القسر االقتصادي بيدؼ إحداث تغيير في النظـ االقتصادية واالجتماعية، فضبل عف السياسات 
وؿ األخرى، ويؤكد مجددا أف الدوؿ المتقدمة يجب أف تحجـ عف تطبيؽ الداخمية والخارجية لمد

التيديد بتطبيؽ القيود التجارية والمالية والحصار والحظر والتي تتعارض مع أحكاـ األمـ 
   .2المتحدة

 المطمب الثاني: أثر العقوبات االقتصادية عمى الحقوق الجماعية
ر الجيؿ الثالث يتطورا كبيرا جدا في نياية ىذا القرف، فظإف مفيوـ حقوؽ اإلنساف قد لقي     

مف حقوؽ اإلنساف، الذي تبدو بعض مبلمحو في حؽ تقرير المصير، الحؽ في التنمية، الحؽ 
بلـ، الحؽ في بيئة في االستفادة واالنتفاع مف التراث المشترؾ لئلنسانية، الحؽ في الس

 (الفرع األوؿ)عمى حقيف فقط، حيث سنتناوؿ في ال أننا في ىذا المطمب سنركز إنظيفة...الخ. 
أثرىا عمى  (الفرع الثاني)ؿ في و لنتنا ،الحؽ في التنمية المستدامةأثر العقوبات االقتصادية عمى 

 حؽ تقرير المصير.
                                                           

 .37ى العراؽ: المترتبات اإلنسانية واحتماالت المستقبؿ"، المرجع السابؽ، ص العقوبات االقتصادية عم - 1
 .89، ص السابؽ فتيحة ليتيـ، المرجع  - 2
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 الفرع األول: أثر العقوبات االقتصادية عمى الحق في التنمية المستدامة
قرارات الجمعية ، نجد أنو قد تأكد في عدد مف إذا نظرنا إلى الحؽ في التنمية المستدامة    

العامة لؤلمـ المتحدة وفي عدد مف المؤتمرات الدولية، فيو مف الحقوؽ البالغة األىمية بالنسبة 
 لممجتمع الوطنية والدولي عمى حد سواء خاصة ونحف عيش في عصر العولمة.

 أوال: تحديد مفهوم الحق في التنمية المستدامة
تنمية المستدامة في حقيقتيا عمى إشباع كؿ مف: الحؽ في التنمية والحؽ في تعتمد ال     

حماية البيئة، فكؿ منيما حؽ مف حقوؽ اإلنساف يكمؿ اآلخر، تمؾ حقيقة ال يجوز إنكارىا، 
فحماية البيئة دعامة ىامة لحماية عدد مف حقوؽ اإلنساف كالحؽ في الحياة، الصحة...، وكؿ 

 يا إلى حد كبير عمى الحؽ في التنمية؛ىذه الحقوؽ يتوقؼ إشباع
ـ عف مؤتمر االمـ 1992وقد استظير ىذا المعني إعبلف "ريو دي جانيرو" الصادر سنة     

المتحدة حوؿ البيئة والتنمية، حيف أك د أف البشر ىـ محور اىتماـ التنمية المستدامة وأف الحؽ 
مية والبيئة لكؿ مف األجياؿ الحاضرة في التنمية يجب تحقيقو بالقدر الذي يحؽ احتياجات التن

ـ، حيف أشار إلى أف القانوف الدولي 1997والمستقبمية، كما استظيره إعبلف "نيروبي" لسنة 
 .1لمبيئة ييدؼ إلى تحقيؽ التنمية المستدامة

ذا كاف عيد عصبة األمـ لـ يشر إلى التنمية مف بيف أىدافو     فميثاؽ األمـ المتحدة ينص  ،وا 
في ديباجتو عمى أف شعوب األمـ المتحدة مصممة عمى أف :" تدفع بالرقي االجتماعي قدما وأف 
ترفع مستوى الحياة في جو مف الحرية أفسح، وتوافؽ لتحقيؽ ىذه الغايات عمى استخداـ اآلليات 

  الدولية لتعزيز التقدـ االقتصادي واالجتماعي لجميع الشعوب"
وقد تـ النص عمى ىذه األىداؼ المحددة في الفقرة الثالثة مف المادة األولى، وفي الفقرتيف     

 مف الميثاؽ؛ 55"أ" و "ب" مف المادة 

                                                           
 .236، ص 2005أحمد فتحي سرور، العالـ الجديد: بيف االقتصاد والسياسة والقانوف، دار الشروؽ، القاىرة،  - 1
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رار رقـ ـ، بالق1986وقد تبنت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة إعبلف الحؽ في التنمية في 
ـ، غير أنو لـ يوضع إال في عقد التسعينات ضمف جدوؿ 04/12/1986المؤرخ في  41/128

 أعماؿ المؤتمرات الدولية، مثؿ مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة والتنمية في "ريو 
، 1(1995ـ، ومؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية االجتماعية في كوبنياجف )1992ي جانيرو" 

ـ، صوتت الجمعية العامة عمى اعتباره 1997في مؤتمر "فيينا"، وفي واعترؼ بو كحؽ أساسي 
ـ، والعيديف 1948مكمبل ومساويا لمحقوؽ المتضمنة في اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف لعاـ 

ـ، لذلؾ يعتبر جزءا مف مجموعة التشريعات المكونة "لمقانوف الدولي 1966الدولييف لعاـ 
 .2لحقوؽ اإلنساف"

ونظرا لؤلىمية التي حصؿ عمييا ىذا الحؽ في القانوف الدولي في اآلونة األخيرة يتوجب      
خصوصا  ،عند تصميـ نظاـ العقوبات عمى مجمس األمف أف يأخذ بعيف االعتبار ىذا الحؽ

 .3عندما نعمـ أف أساس الحؽ في التنمية ىو "كرامة وقيمة اإلنساف الفرد"
لذلؾ سنحاوؿ إبراز أىـ االعتداءات التي تعرض ليا الحؽ في التنمية المستدامة مف خبلؿ     

تحميؿ تراجع مؤشرات التنمية )المستوى المعيشي، الناتج المحمي، البطالة، البنى التحتية( 
والتطرؽ إلى االعتداءات التي شيدىا الحؽ في البيئة باعتباره عامبل ميما في عممية التنمية 

 لمستدامة.ا
 ثانيا: تراجع مؤشرات التنمية

إف عممية األمـ المتحدة والحرماف القسري الذي يؤدي عموما إلى اإلفقار  "Doxey"كتب      
والتخمؼ أو االنييار االقتصادي ال تتوافؽ مع الحاجة إلى تعزيز التنمية االقتصادية ورفع 

لتخمؼ الناجمة عف القسر االقتصادي ، لذلؾ نجد أف مف مظاىر اإلفقار وا4مستويات المعيشة"
 والمناقضة لعممية التنمية نجد ىي:

                                                           
 .17تيـ نبموؾ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .244، ص 2005اهلل، حقوؽ اإلنساف وحقوؽ الشعوب، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  عمر سعد - 2

3
 - Djacoba Liva, Tehindrazanarivelo, Op- Cit, Pp 349. 

4 - David Lektzian, Op- Cit, P 5. 
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 تراجع المستوى المعيشي:-1
انتقؿ المجتمع العراقي نتيجة لمعقوبات مف مجتمع ثري مجيز بأحدث التجييزات وبنظاميف      

تعميمي وصحي مف أكثر النظـ تطورا في الشرؽ األوسط، إلى بمد مؤلؼ مف قطاعات ضخمة 
حيث كاف ىدؼ ، 1مف المواطنيف الفقراء والمحكـو عمييـ بالعيش بأقؿ مف دوالر واحد في اليـو

االقتصادية الشاممة عموما وفي العراؽ خصوصا توليد الفقر الكبير في الدولة العقوبات 
المعاقبة، ىو ما تحقؽ فعبل، حيث أعمنت )اليونيسؼ( مف خبلؿ دراسة قامت بيا بأف الغالبية 
العظمى مف السكاف المدنييف يعيشوف في فقر مدقع، كما أكدت ذلؾ دراسة أخرى لمنظمة 

 .2)الفاو(
 ج المحمي:انخفاض النات-ب

قؿ مف أـ إلى 1989مميار دوالر في عاـ  66تراجع إجمالي الناتج المحمي في العراؽ مف     
في  %31وب  2002في عاـ  %4ـ، وانخفض بنسبة 1992مميوف دوالر بحموؿ عاـ  245
 .3ـ2003بميوف دوالر أمريكي في عاـ  17و 13ـ، بحيث بمغ حوالي ما بيف 2003عاـ 
دوالر سنويا، في حيف كاف البنؾ الدولي قد قدر  200نجد أف نصيب الفرد لـ يعد يزيد عف  كما
 ـ.1989دوالر في  2840ب 
نيارت القدرة الشرائية لمدينار العراقي الذي كاف يساوي أربعة دنانير مقابؿ دوالر واحد إكما     

ـ، 2000ر في أوائؿ عاـ الو د 1985بعد العقوبات فأصبح يساوي ـ، أما 1990في أوائؿ العاـ 
ـ، 1996دينار لكؿ دوالر في  450وأثناء تطبيؽ برنامج النفط مقابؿ الغذاء أصبح يساوي 

 .4والذي أدى بدوره إلى انييار القدرة الشرائية وازدياد نسبة الفقر
 

                                                           
ترجمة: حسف حسف/ عمر تشريح العراؽ: عقوبات التدمير الشامؿ التي سبقت الغزو، ىانز كريستوؼ، فوف سبونيؾ،  - 1

 .16ص ، 2005األيوبي، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، الطبعة األولى، 
 .194ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص - 2
 .145ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص   3
 .117 -116تيـ نبموؾ، المرجع السابؽ، ص  - 4
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 فقدان التماسك النفسي واالجتماعي:-ج
وتجمى ذلؾ مف  ،ع العراقيأثرت الظروؼ االقتصادية عمى نحو واضح في نسيج المجتم    

خبلؿ القضاء عمى الطبقة الوسطى، فأصبح المجتمع العراقي يتألؼ مف طبقتيف "فقيرة  وغنية"، 
وظير أثرياء جدد استطاعوا جمع أمواليـ مف التجارة بانتياكيـ لمعقوبات )حسب تقرير الوكالة 

 1األنباء الفرنسية(
الجريمة والعنؼ االجتماعي وزاد جنوح  جة ارتفاع معدالتاة العائمية نتيكما تمزقت الحي    

بسبب عدـ وجود اتصاؿ مع العالـ الخارجي وبروز  ،األحداث والتسوؿ والبغاء والعزلة الحادة
االقتصاد الموازي، وسيطرة المنتفعيف والمجرميف، والخسارة الناجمة عف تعطؿ الحركة العممية 

سرة، حتى أنو ذكر وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية بأف عدد المصابيف والثقافية في حياة األ
إلى  197.000ـ، أي مف 1198و 1990بيف عامي  %157بأمراض عقمية زاد بنسبة 

 .2وبيذا اختؿ ىـر المكونات االجتماعية العراقي 507.000
 ثالثا: تأثر الحق في البيئة المرتبطة بالحق في التنمية

لعقوبات االقتصادية الشاممة التي فرضت عمى العراؽ، تـ انتياؾ حؽ أساسي مف خبلؿ ا    
 وجماعي لمشعب العراقي وشعوب المنطقة، أال وىو في البيئة النظيفة.

 الحق في البيئة في المواثيق الدولية:-1
إف الحؽ في البيئة ىو أحد حقوؽ اإلنساف الحديثة، وىو الحؽ الذي يتميز بخصائص     

، والذي تـ االعتراؼ بو كحؽ أساسي مف حقوؽ 3نوعية تختمؼ عف بقية الحقوؽ األخرى
اإلنساف في مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة البشرية المنعقدة في ستوكيولـ خبلؿ شير 

جانفي  20-19مؤتمر الذي عقد بمدينة "ستراسبورغ في فرنسا مف ـ، وال1972جواف عاـ 
ـ،  واتفاقية 1982ـ، كما كرستو عدة اتفاقيات، فنجد إتفاقية األمـ المتحدة لقانوف البحار 1979

                                                           
 .99السابؽ، ص فتيحة ليتيـ، المرجع  - 1

2
 - Djacoba Liva, Tehindrazanarivelo, Op- Cit, Pp 143- 144. 

 .110فتيحة ليتيـ، المرجع السابؽ، ص  - 3
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ـ، إلى جانب قمة 1985"فيينا" لحماية طبقة األوزوف وبروتوكوؿ "مونتلاير" الخاص بيا في 
ـ، التي عالجت مسألة التموث كأخطر اعتداء 1990و عاـ األرض المنعقدة بريو دي جانير 

 .1يمكف أف تتعرض لو البيئة وأكدت عمى ضرورة حماية ىذا الحؽ
كما أصدرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عدة قرارات بخصوص حؽ اإلنساف في بيئة سميمة 

أف لكؿ فرد تقرر ب ـ، بقوليا :" أنيا1994لعاـ  45/94مف ضمنيا قرارىا الذي يحمؿ رقـ 
الحؽ في أف يعيش في بيئة تفي بمتطمبات صحتو ورفاىيتو"، وأكد مؤتمر منظمة األمـ المتحدة 

مف خبلؿ مراعاة الكمية البيئية في الجيود  ،عمى الربط بيف البيئة والتنمية 1972لمبيئة عاـ 
 .2المبذولة مف أجؿ التنمية

 أهم اآلثار البيئية الناجمة عن العقوبات:-ب
آثارا خطيرة عمى البيئة  17/01/1991لمعدواف العسكري الذي تعرضت لو العراؽ في  كاف    

الطاقة الكيربائية العراقية فبتدمير العديد مف المنشآت الصناعية والنفطية ومحطات توليد 
، والعديد 3المياه ومحطات صرؼ المياه الثقيمة وشبكات صرؼ مياه األمطارومحطات تصفية 

ألؼ طف مف اليورانيـو  940، وتعرض العراؽ ألكثر مف 4ية والنفطيةمف المنشآت الصناع
المنضب، إضافة إلى استخداـ األسمحة الكيماوية وغازات األعصاب، أدى إلى وفاة المئات مف 
األطفاؿ بسبب اإلصابة بسرطاف الدـ )الموكيميا( والتشوىات الجينية...، باإلضافة إلى العديد 

ليوائية... وغيرىا، كما ألحقت أضرار خطيرة بالبيئة والمياه نتيجة مف أمراض الرئة والقصبات ا
                                                           

 .235 -234عمر سعد اهلل، حقوؽ اإلنساف وحقوؽ الشعوب، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .149 -147ىويدا محمد عبد العاؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
مبلييف متر مكعب سنة  9إلى  1991مميوف لتر مكعب عاـ  45التشغيمية لتصفية مياه الشرب مف انخفضت الطاقة - 3

، وتوقفت محطات صرؼ المياه الثقيمة وشبكات صرؼ مياه األمطار نتيجة نقص وفقداف األدوات االحتياطية الخاصة 1997
 تشغيميا"

( مبلييف برميؿ مف النفط 3والذي أدى إلى حرؽ ) تـ قصؼ منشآت نفطية بمديمة كركوؾ، 25/01/1991حيث أنو في  - 4
( مبلييف لتر مف الغاز 5في إحراؽ ) 17/03/1993الخاـ، كما تسبب القصؼ  لممنشأة النفطية بمحافظة صبلح الديف في 

( مبلييف لتر مف زيوت المحركات عف منشأة التحؼ النفطية 3( مميوف برميؿ مف النقط الخاـ وتسربت إلى التربة )17و)
 ( طف مف الحوامض في مدينة األنبار.5000وتسرب )



 اإلنسان بحقوق وعالقتها الذكية العقوبات               الثاني           الفصل

 

 66 

اإلشعاعات وتحويؿ أجزاء كبيرة مف األراضي العراقية إلى بيئة مموثة ونشيطة إشعاعيا )يحتاج 
 .1اليورانيـو المنتشر في األرض إلى مئات السنوات لكي يفقد إشعاعو(

ال والذي أدى إلى تحويؿ جزء كبير مف العراؽ وبيذا التدمير المنظـ الناجـ عف الحرب أو     
إلى بيئة مموثة ونشطة اشعاعيا نتيجة استعماؿ األسمحة النووية التي ليا تأثيرات ليس فقط عمى 

االقتصادية ثانية، والتي أدت إلى  بالعقوباتالجيؿ الحالي، بؿ عمى األجياؿ القادمة، والمعزز 
جراءات إيقاؼ الزحؼ الصحراوي نتيجة  تأخير الجيود المبذولة لمسيطرة عمى تموث اليواء وا 

في المضخات والمعدات الزراعية ومواردىا االحتياطية البذور، األسمدة، المبيدات لمنقص الحاد 
ورفض لجنة العقوبات  2مف أجؿ الوصوؿ إلى أدنى مستوى مقبوؿ لممتطمبات البيئية والصحية

البيئة والمياه كمادة الكموريف، باإلضافة إلى السماح لمعراؽ باستيراد مواد تستخدـ في تطيير 
صبلح البنية التحتية  .3معدات أخرى تستخدـ في ترميـ وا 

قؿ مف أؿ إلى شاتبسبب نقص اآلليات العاممة في المكما تأثرت المساحات الخضراء     
( مف طاقتيا ولجوء المواطنيف إلى قطع األشجار الستخداميا في التدفئة والطبخ بعد 50%)

المستخدمة ليذه األغراض خبلؿ العدواف العسكري لعاـ  تدمير محطات الغاز ومشتقات النفط
 .4ـ1191
إلى جانب تأثر المياه التي تعد أىـ المجاالت البيئية التي تأثرت بفعؿ نظاـ العقوبات،     

، كما انخفضت إنتاجية مشاريع مياه %13حيث ازداد التموث البكتيري في نماذج الشرب إلى 
مميوف متر مكعب سنويا، أي أف حصة  2000إلى أقؿ مف  -بعد الحرب والعقوبات -الشرب

لترا في اليـو نتيجة تحطـ شبكة المياه التي لـ يتمكف مف  120الفرد الواحد انخفضت إلى 
، والسمع المحدودة نسبيا التي 5إصبلحيا منذ أف فرضت العقوبات كاألنابيب ومحطات التصفية

                                                           
 .110فتيحة ليتيـ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .208ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .110فتيحة ليتيـ، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .213 -208ىويدا محمد عبد المنعـ، المرجع السابؽ، ص  -  4
 .112 -111السابؽ، ص فتيحة ليتيـ، المرجع  - 5
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باإلضافة إلى قيود أخرى ساىمت في عدـ توفر المياه قطاع المياه، وصمت العراؽ في 
 1كاضطراب الطاقة الكيربائية والجفاؼ...

 الفرع الثاني: أثر العقوبات االقتصادية عمى حق تقرير المصير االقتصادي
يعتبر حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا السياسي واالقتصادي مف أىـ الحقوؽ الجماعية أو     

عمييا حقوؽ الجيؿ الثالث، فيحؽ لمشعوب التصرؼ في ثرواتيا ومواردىا وتقرير  كما يطمؽ
مف ميثاؽ األمـ المتحدة والمادة  2الفقرة  24مصيرىا االقتصادي، وىذا بحسب نص المادة 

األولى في كؿ مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، وكذا العيد الدولي الخاص 
 ـ.1966واالجتماعية والثقافية لعاـ  بالحقوؽ االقتصادي

 أوال: تحديد مفهوم حق تقرير المصري االقتصادي
إف حؽ تقرير المصير مف الحقوؽ التي أقرىا ميثاؽ األمـ المتحدة ومؤتمر "باندونغ" لمدوؿ      

ـ، الذي أوجب منح الشعوب المستعمرة حؽ تقرير مصيرىا 1955غير المنحازة المنعقدة في 
بقولو :"  2/2لبلستعمار، فقد نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ىذا الحؽ في المادة  ووضع نياية

، فيذا الحؽ ارتبط مفيومو في البداية بإنياء 2... وأف يكوف لكؿ منيا تقرير مصيرىا ..."
حؽ كؿ شعب في حكـ نفسو بنفسو واختيار  ي، ليصبح يعناالستعمار ليتوسع في مرحمة الحقة

ث يكوف لكؿ دولة الحؽ في اختيار وتطوير بكؿ حرية نظاميا السياسي نظامو ومستقبمو، بحي
، وبيذا يكوف لحؽ تقرير المصير وجياف :" خارجي" 3واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

لحاحا في المجتمع الدولي، والذي أعمف عنو  و"داخمي"، فإذا كاف الوجو الخارجي أكثر وضوحا وا 
ف الوجو الداخمي والذي إؿ في االستقبلؿ بمعناه الواسع، فتمثوالم ،الثانيةعقب الحرب العالمية 

                                                           
 .90 -89تيـ نبموؾ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .111سييؿ حسيف الفتبلوي، غالب عواد حوامدة، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .54 -53عمر سعد اهلل، حقوؽ اإلنساف والشعوب، المرجع السابؽ، ص  - 3
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نما يعني أيضا حؽ الشعوب الخاضعة لسمطة فيرية في  ال نعني بو دائما استقبلؿ الشعوب، وا 
 .1أف تتحرر مف ىذه السمطة واختيار نظاـ حكميا بكؿ حرية

وحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا بمفيومو الواسع برزت معو عدة مفاىيـ تدور في فمكو      
الذي يعتبر مصطمح حديث جدا، محكوما مف أنو  ،مف بينيا "حؽ تقرير المصير االقتصادي"

يشكؿ عنصرا جوىريا في الحياة الدولية المعاصرة، ولقد ظؿ في البداية محكوما بآراء مدارس 
تفاقيات  ومعاىد قانونية أكاديمية مختمفة حوؿ مفيومو إلى حيف إقرار االمـ المتحدة لقرارات وا 

دولية ذات طبيعة اقتصادية، ولقد اعترؼ القانوف الدولي العاـ ونظرياتو المعاصرة بيذا الحؽ، 
وجرى إثباتو في عدد مف الوثائؽ ولو بصورة ضمنية بالنسبة لكافة الشعوب كبيرىا وصغيرىا 

األساسية  المبادئب العرؽ أو الجنس أو المغة أو الديف ...، وأصبح اليـو أحد دوف تفرقة بسب
الممزمة لمقانوف الدولي المعاصر، وقد أخذ ىذا المبدأ أىميتو تحت تأثير الييمنة عمى الثروات 

 .2الطبيعية، وبعد أف ثبت في ميثاؽ األمـ المتحدة الذي يؤكد عميو في المادة األولى
جراءات ع اقتصاديا لجية أجنبية اتخاذ اإللحؽ عمى حرية أي شعب خاضوينطوي ىذا ا    

الكفيمة بالسيطرة المطمقة عمى كافة موارده وأنشطتو االقتصادية، كما يتضمف حؽ تشجيع أو 
عدـ تشجيع رأس الماؿ األجنبي، وطمب أو عدـ طمب المساعدات، وحقيا في االنضماـ أو 

 .3دوليةاالنسحاب مف المؤسسات االقتصادية ال
 
 
 

                                                           
 .150 -148الشافعي محمد بشير، المرجع السابؽ، ص  - 1
، ص 2005اهلل، دراسات في القانوف الدولي المعاصر، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية،  عمر سعد - 2

222. 
 .224عمر سعد اهلل، دراسات في القانوف الدولي المعاصر، المرجع نفسو، ص  - 3
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ثانيا: تفويض حق تقرير المصير االقتصادي عبر التأثير السمبي عمى القطاعات االقتصادية 
 لمدولة
لقد أثرت العقوبات االقتصادية المفروضة في عدد مف حمقاتيا عمى عدة قطاعات مف      

 أننا سنركز الدولة مف بينيا : الزراعة، االقتصاد، التجارة، المواصبلت، النفط، الكيرباء....، إال
 عمى قطاعي: الزراعة، االقتصاد والتجارة.

 قطاع الزراعة:-1
كنتيجة  ،ا عمى أداء االقتصاد العراقيشيد القطاع الزراعي العراقي تراجعا رىيبا أثر سمبً      

القيود الشديدة التي فرضتيا لجنة العقوبات، والتي أدت إلى نقص حاد في البذور المحسنة 
حات، والذي انعكس سمبا عمى اغيار اآلالت الزراعية والكيماوية والمقواألسمدة ونقص قطع 

ى إلى ، مما أد1القدرة اإلنتاجية مف الناحية الكمية والنوعية لممحاصيؿ الزراعية والحيوانية
انتشار سوء التغذية التي تنجـ عنيا أمراض قاتمة، فمـ تتحدث تقديرات الحكومة العراقية في 

 2وقؼ تدىور قطاع الزراعة قدر اإلمكاف"إال عمى " 1999أواخر 
كما ازداد التصحر انتشار وازدادت مموحة األرض وانتشرت األمراض التي تصيب      

الحيوانات، كؿ ىذا دفع الكثير مف الفبلحيف إلى ىجر قطاع الزراعة إلى ميف أخرى. ففي حيف 
لزراعي، نجد ىذا المبمغ مميوف دوالر مف اإلنتاج ا 600حقؽ العراؽ قبؿ حرب الخميج حوالي 

 .3ـ2000مميوف دوالر فقط في عاـ  50قدر بػ 
 قطاع االقتصاد والتجارة:-ب

انخفض اإلنتاج المحمي بشقيو الزراعي والصناعي بسبب ضعؼ القدرة االستيرادية والنقص      
لسمع األساسية وانخفضت الجسيـ في العمبلت االجنبية وفي الوقت نفسو ارتفع الطمب عمى ا

                                                           
 .324جماؿ محي الديف، العقوبات االقتصادية لؤلمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .97تيـ نبموؾ، المرجع السابؽ، ص  - 2
رانيا المصري، االعتداء عمى البيئة في العراؽ: النفايات المشعة واالمراض، آثار أسمحة اليورانيـو المستنزؼ والحصار،  - 3

 .118، ص 2000، سبتمبر 259مجمة المستقبؿ العربي، العدد 
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، وبتفاقـ االوضاع 1رائية لمدينار العراقي ودخؿ العراؽ في نفؽ االستيبلؾ اليوميالقيمة الش
االقتصادية برزت ظواىر اقتصادية غير صحية كظاىرة السوؽ السوداء وانتشار السمع 

 2المغشوشة والسمع غير الصالحة لبلستيبلؾ وتزوير العممة والسرؽ والتيريب...
مف الشركات التجارية األجنبية العراؽ بسبب العقوبات، مف بينيا كما غادرت العديد       

مميار فرنؾ  7الشركات البمجيكية، مما أدى إلى تجميد عدة تعامبلت تجارية منيا وتوقيؼ مبمغ 
الخاصة  "Build Operate- Transferبمجيكي، بسبب إعادة النظر في االتفاقية الموقعة 

تجارية مع الدوؿ األخرى، فتوقفت عدة تعامبلت تجارية مع بالنقؿ، وكذا ألغيت عدة إتفاقيات 
 .3إيطاليا فيما يخص بناء مصانع

 ثالثا: تفويض تقرير المصير االقتصادي عبر التحكم في الثروات الطبيعية لمدولة
عمى تحقيؽ  االقتصادييستند عدد كبير مف الكتاب في تحديد مفيـو تقرير المصير       

سواء كانت تمؾ الثروات واقعة عمى األرض ضمف  ،السيادة الدائمة عمى الثروات الطبيعية
الحدود الدولية لمدوؿ أو كانت موجودة في قاع البحر أو باطف األرض الواقعيف ضمف واليتيا 
الوطنية، ومف خبلؿ ىذه السياسة الدائمة عمى الثروات الوطنية ال يجوز أف تخضع أي دولة 
ألي ضغط سياسي أو اقتصادي أو أي نوع مف الضغوط األخرى تحوؿ دوف الممارسة الحرة 

 .4لمدوؿ لسيادتيا عمى ثرواتيا ومواردىا الطبيعية
وقد حـر الشعب العراقي مف حرية التصرؼ بثرواتو وموارده السيما النفط، وىو المصدر      

ة الشركات لعراقي في البداية ومعاقبالنفط ااألساسي لبلقتصاد، وذلؾ مف خبلؿ حظر استيراد 
التي تخالؼ ذلؾ الحظر، ثـ مف خبلؿ السماح ببيع كميات محددة فقط، أي أقؿ مف التي كاف 
العراؽ يبيعيا قبؿ الحرب، إضافة إلى التحكـ في الموارد المالية المتأتية مف ىذه المبيعات مف 

                                                           
تموينية الرامية إلى حصر الشيرية لممواطف العراقي مف المستيمكات حيث بادرت وزارة التجارة العراقية بإصدار البطاقة ال - 1

 األساسية الحياتية وتحديدىا.
 .328 -327جماؿ محي الديف، العقوبات االقتصادية لؤلمـ المتحدة، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .337 -336جماؿ محي الديف، المرجع نفسو، ص  - 3
 .226 -225اهلل، دراسات في القانوف الدولي المعاصر، المرجع السابؽ، ص  عمر سعد - 4
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اإلجراءات تخالؼ ما ورد في  خبلؿ وضعيا في حساب خاص تشرؼ عميو األمـ المتحدة، فيذه
( 2/ؼ1( مف العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمادة )2/ؼ1المادة )

 .1مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية
فالتركيز عمى النفط باعتباره سمعة حيوية لو أىميتو الوطنية لبلقتصاد العراقي )حيث تمثؿ      

مف الدخؿ القومي اإلجمالي  %60ويشكؿ  %95فطية ضمف صادرات العراؽ الصادرات الن
وأىميتو الدولية )االقتصاد الدولي(، فضبل عف ىاجس الييمنة عميو مف خبلؿ التركيز عميو 

( ومذكرة التفاىـ الموقعة بيف 1995/ 986عبر قرارات مجمس األمف وفي مقدمتيا القرار )
توزيع وقوائـ االحتياجات اإلنسانية الموقعة في العراؽ واألمـ المتحدة عمى خطة ال

ـ، كؿ ىذا فيو انتياؾ لحؽ الشعب في تقرير مصيره بحرمانو مف وسائؿ عيشو 20/05/1996
غاثتو مف موارد الخاصة  .2الخاصة وا 

زاء األوضاع المأساوية في العراؽ أصدر مجمس األمف بعد مفاوضات بيف األمـ المتحدة  وا 
ـ، الذي تضمف صيغة عرفة ب 15/04/1995الصادر بتاريخ  986والعراؽ القرار رقـ 

"برنامج النفط مقابؿ الغذاء" ويقضي بالسماح لمعراؽ أف يصدر كميات مف نفطو شريطة أف 
يستورد بيا بعض المستمزمات الضرورية لمحياة المعيشية مف أدوية وأغذية، وذلؾ بعد موافقة 

 .3يذ بنودهلجنة خاصة تشكؿ بموجب قرار وتشرؼ عمى تنف
فيو ليس  ،وقد وصؼ الكاتب الغربي "جيؼ سيمونز" قرار البرنامج بأنو ليس كسابقيو     

سوى لعبة سياسية تتسـ بالنفاؽ ومناورة جديدة في العبلقات الدولية ضمف الجيود األمريكية 
 .4المستمرة إلحكاـ الحصار

                                                           
 .98فتيحة ليتيـ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .189 -177باسيؿ يوسؼ بجؾ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .57 -56قدرة نظاـ العقوبات االقتصادية في تحميؿ السمـ واألمف الدولييف، المرجع السابؽ، ص جماؿ محي الديف،  - 3
 .151أبو بكر السوقي، المرجع السابؽ، ص  - 4
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ي تقرير المصير، ألنيا تمس فإقرار العقوبات االقتصادية يشكؿ انتياكا صارخا لمحؽ ف     
قرار سمطة اإلنساف عمى نفسو، أي تأكيد استقبللو وذاتيتو، بحيث يستطيع دوف  حرية الفرد وا 
ذا كاف الكثير يرى أف العقوبات االقتصادية تؤدي  ضغط أو توصية خارجية أف يحدد سموكو، وا 

ية، مما قد يؤدي إلى إلى اعتزاز النظاـ االقتصادي لمدولة وحرماف الشعب مف السمع الضرور 
ف  حالة مف السخط عمى الحكومة ، األمر الذي يكوف لو أكبر األثر في تغيير سياسة الدولة، وا 

لـ يكف  صدؽ ذلؾ فإنو يعد مصادرة لمحؽ في تقرير المصير، ألف إتياف الفعؿ مف قبؿ الشعب
 وليد االقتناع بؿ الضغط.

 ترام حقوق اإلنسانالمبحث الثاني: مدى نجاح العقوبات الذكية في اح
بية لمعقوبات الشاممة أدت إلى إحجاـ المجتمع الدولي عف فرضيا مإف اآلثار اإلنسانية الس     

منذ منتصؼ التسعينات مف القرف الماضي، ودفعت باتجاه فرض العقوبات الذكية النوع الواعد 
وخفض التكاليؼ  في مسعى لتحسيف الفعالية السياسية ،الذي يقـو عمى االنتقائية واالستيداؼ

اإلنسانية مف خبلؿ تحقيؽ أكبر المكاسب السياسية وأقؿ اآلالـ المدنية، وبالتالي فؾ التناقض 
عادة االعتبار آللية العقوبات االقتصادية التي  بيف الفعالية السياسية واالنشغاالت اإلنسانية وا 

اىتزت صورتيا بإعطاء صورة إيجابية عنيا، مف خبلؿ البديؿ "العقوبات الذكية" الذي يبدو 
جذابا مف الناحية النظرية، إال  أنو مف الناحية الواقعية يصطدـ بجممة مف التحديات القانونية 

مرتبطة بالرصد واالنفاذ، مع والحقوقية المرتبطة بحقوؽ األطراؼ محؿ االستيداؼ والتشغيمية ال
إدراؾ أف ىذا البديؿ تبرره الحاجة لزيادة الضغط عمى األىداؼ حتى تتمتع بمزيد مف القدرة 
لممساومة عمييا في حؿ النزاع، ما يعطي االنطباع عمى قدرة النيج الذكي في تجاوز 

قعية تقييـ االنشغاالت اإلنسانية، لذلؾ سنحاوؿ عمى ضوء جممة المعطيات النظرية والوا
، ومف الناحية (مطمب أوؿ)العقوبات الذكية مف ناحية االستيداؼ ومف الناحية التقنية في 

 .(مطمٍب ثاني)اإلنسانية في 
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 المطمب األول: تقييم العقوبات الذكية من ناحية االستهداف ومن الناحية التقنية
تـ مف خبللو استيداؼ إف العقوبات الذكية نيج يقوـ عمى االستيداؼ واالنتقائية، حيث ي     
فراد والكيانات التي يتـ بؿ أيضا األ ؼ ال تعني فقط الدوؿ،فراد وليس الدوؿ، فاألىدااأل

استيدافيا مف خبلؿ استراتيجية تقـو عمى اتخاذ تدابير انتقائية معينة بدؿ فرض تدابير شاممة 
دا أكبر مف المرسؿ يذه التدابير االنتقائية يتطمب جعمى عامة السكاف، عمى أف تنفيذ ورصد ى

تقييـ العقوبات الذكية مف حيث اليدؼ  (وؿالفرع األ)سنحاوؿ في مقارنة بالتدابير الشاممة، لذلؾ 
 نتناوؿ تقييـ العقوبات الذكية مف الناحية التقنية التشغيمية. (الفرع الثاني)واالستيداؼ، وفي 

 الفرع األول: تقييم العقوبات الذكية من ناحية االستهداف
المعروؼ في فقو السياسة العقابية ىو مبدأ شخصية العقوبة، فالمذىب ىو الذي يتحمؿ مف     

عواقب فعمو ال الغير، إال أف الممارسات العقابية الدولية نجدىا ال تحتـر البتة ىذا المبدأ، وىو 
ف الوضع الذي ال يقتصر عمى العقوبات االقتصادية الشا نما حتى الجزئية منيا، وا  كاف ممة، وا 

األمر أكثر وضوحا في األولى، لذلؾ سنحاوؿ إبراز ذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى التحوؿ باتجاه 
استيداؼ األفراد والكيانات كأطراؼ مسيئة، عمى أف نتناوؿ بعد ذلؾ االستراتيجية التي يبنى 

 مخاطر أو ثغرات. االستيداؼعمييا االستيداؼ، لنحدد في األخير ما إذا كاف ليذا 
 ق االستهدافأوال: نطا

إف الميزة الرئيسية لمعقوبات الذكية ىي نطاقيا المحدود وتركيزىا عمى جيات معينة أي     
الحكومات المستيدفة و/ أو النخب الحاكمة والجيات الفاعمة مف غير الدوؿ "الكيانات 

عمى  ، فيي أحد الخيارات السياسية الممكنة التي تيدؼ إلى تركيز الضغط أو التأثير1واألفراد"
عممية صنع القرار والنخب وغيرىا مف األطراؼ المسؤولة عف السموؾ غير المقبوؿ، وىي نيج 

                                                           
1 - Kevin Clements, How Can The Accuracy And Effectivencess Of Targeted Sanctions Be 

Improved And How Can Sanctions Evasion Be Addressed?. The Stockhom Process, Working 
Group No 3, Discussion Paper 2, 9- 10 May 2002, P 1, Disponible Sur Le Site Internet: 

Www.Smartsanctions.Se/Stockholm-Process/.../Report-Wg-3-Spits-No1.Pdf  

http://www.smartsanctions.se/stockholm-process/.../report-wg-3-spits-no1.pdf
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ييدؼ لمحد مف تأثير نظاـ العقوبات عمى غير األفراد أو الكيانات المحددة مع التقميؿ مف 
 اآلثار أو التداعيات السمبية عمى أطراؼ ثالثة.

أراضي الدوؿ، ومع ذلؾ مف منتصؼ وقد كانت العقوبات في الماضي تطبؽ عمى     
ـ، تـ فرضيا عمى أطراؼ معينة في النزاع بدال مف التركيز عمى جميع مواطني الدولة، 1990

في عاـ  Caltungوعمى أجزاء مف أراضي الدولة وليس عمى كامؿ أراضييا، حيث كتب 
قانوف الدولي ـ :" أف العقوبات الفردية والتي كانت مستحيمة في ظؿ الظروؼ الحالية لم1967

والتي تحتفظ لنفسيا بالحؽ في الوالية القضائية عمى االفراد الوطنية و/ أو األفراد عمى التراب 
:" أف جميع عقوبات األمـ المتحدة  Cotright, Lopezـ 2002الوطني "..، ليكتب في عاـ 

ممارسة  ىذا التغيير فيـ، كانت انتقائية"، 1990واالتحاد األوروبي المفروضة منذ منتصؼ 
العقوبات الذكية يبرز مبدأيف: األوؿ مبدأ جديد في العبلقات الدولية قد أنشأف لخدمة خمؽ 
مجتمع عالمي، والثاني أف سياسة عقوبات األمـ المتحدة يمكف أف تتحسف بشكؿ كبير إذا ثبت 

 .1مبدأ استيداؼ األفراد
ىذه الممارسة الجديدة مف العقوبات الذكية يبدو أنيا تؤكد أف النظاـ الدولي كما يرى      

البعض قد انتقؿ مف مجتمع الدوؿ إلى مجتمع الكيانات واألفراد، أي مجتمع عالمي )السيناريو 
خذة الدولي الجديد الذي نشأ منذ نياية الحرب الباردة(، وأف الجيات الفاعمة في النظاـ الدولي آ

في التغير: الدوؿ ليست وحدىا ترسـ السياسة الدولية، فاألفراد والكيانات بموافقة تكتسب ىي 
 .2األخرى أىمية

                                                           
1 - Francesco Giumelli , Op- Cit,  P 3. 

2
 - Franesco Giumelli, Ibid, P 21. 
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كما أف ىناؾ افتراض آخر يكمف في أف العقوبات الذكية يمكف أف تستخدـ أيضا مف قبؿ     
نياء الصراع المنظمات الدولية ضد الجيات الفاعمة غير الحكومية )الجماعات المتمردة( إل
 .1واحتكار العنؼ في دوؿ معينة، ومف خبلؿ ىذا دعـ بناء الدولة في الدوؿ الفاشمة

وعميو فإف إعادة النظر في العقوبات كميا مف خبلؿ مقترح العقوبات الذكية جاء بما يتبلئـ      
ات حبل مع متطمبات التطور النظري في المضاميف الحديثة لممفاىيـ الدولية، وليجعؿ مف العقوب

 .2وليست مشكمة كما يرى البعض
 ثانيا: استراتيجية االستهداف

إف العقوبات إف لـ تكف مصممة بعناية يمكف اف تؤدي إلى تصمب السمطة في البمد      
، وىو ما تجمى 3المستيدؼ، مما يؤثر عمى السكاف مع عدـ تحقيؽ أي تغيير في سموؾ الدولة

ة عمى العراؽ، حيث صر ح منسؽ األمـ المتحدة لمشؤوف بمناسبة العقوبات االقتصادية الشامم
صداـ –قائبل :" إف مخالفة القانوف لفرد ما  2000مارس  29اإلنسانية "فوف سبونيؾ" في 

"، وتساءؿ :" غمى متى يجب أف -المجتمع المدني -ال تبرر مخالفة اآلخر لمقانوف -حسيف
 4ناقة ليـ فيو وال جمؿ"؟ يتعرض السكاف المدنيوف لعقوبات كيذه مف أجؿ حدث ال

كما عب ر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة عف شكوكو الشخصية حوؿ العقوبات وقاؿ في اجتماع     
 نظمتو األكاديمية الدولية لمسبلـ وبحضور معظـ سفراء المجمس:

                                                           
أصبح مصطمح "الدوؿ الفاشمة" يستخدـ عمى نحو متزايد في المناقشات حوؿ األمف الدولي،  2001سبتمبر  11منذ  - 1

فالمحمييف وصانعي السياسات وصفوا العديد مف الدوؿ اإلفريقية كالصوماؿ، وأنغوال وجميورية الكونغو الديمقراطية بالدوؿ 
 الفاشمة، حيث أف ىذه الدوؿ ال توفر وظائؼ الدولة الكبلسيكية "األمف والتمثيؿ والرفاه" لسكانيا. أنظر في ذلؾ:

Franesco Giumelli, Op- Cit, p 3. 
العقوبات االقتصادية الدولية في القانوف الدولي بيف الفعالية وحقوؽ اإلنساف، منشورات الحمبي رودريؾ إيميا أبي خميؿ،  - 2
 .126ص  ،2009حقوقية، بيروت، الطبعة األولى، ال

3 - Ali Mastashari, The  Impact Of U.S. Sanction On The Iranian Civil Society: Consequences 

For Democratization,  P 1. 
 .2001جانفي  3في رسالة عمنية لمسيد بيتر ىيف، الغاردياف،  - 4
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"إف ممؼ )عقد العقوبات( أثار شكوكا جدية لـ تقؼ عند مدى فعالية العقوبات فقط، بؿ تعدتيا 
أىدافيا وخطورتيا أيضا، فمـ يعد المدنيوف األبرياء ضحايا حكومتيـ فقط، بؿ ضحاياي  نحو

إجراءات المجتمع الدولي أيضا ...، لذلؾ فعندما توجو العقوبات االقتصادية الشاممة القاسية 
ضد أنظمة فاشية تبرز شكمة أخرى وعادة ما تكوف معاناة الشعب مأساوية بدال عف النخبة 

تي سببت بتصرفاتيا فرض العقوبات...، لذلؾ تبقى العقوبات وسيمة غبية ألنيا السياسية ال
 1تؤذي أعداد كبيرة مف الناس غير مستيدفيف أصبل"

وتتميز العقوبات الذكية بأنيا تجبر القادة والنخب لمتفكير في التكاليؼ والفوائد المترتبة      
ياكؿ الدعـ التي يعتمد عمييا النظاـ لمواجية عمى اتباع السياسة المرفوضة، واألفراد الرئيسية وى

التكاليؼ قد تدفع أولئؾ الذيف استفادوا مف السياسة  وزيادةتغيير حسابات التكاليؼ والفوائد 
السابقة لحثيـ عمى تغيير االتجاه، إال أف المشكمة مع ىذا النيج ىي أنو يمكف أف يكوف االفراد 

عمى مستوى النخبة والذيف قد ال يتفقوف مع سياسة ذوي العقمية اإلصبلحي غير متأثريف حتى 
 .2النظاـ
والنيج النيائي لبلستيداؼ يبدأ بتقدير حدود التكاليؼ الحقيقة عمى مدى واسع عمى      

المجتمع واالقتصاد ودحر عودة القير كإشارة لمضغوط لدعـ وتشجيع اإلصبلحييف وحماية 
أ العقوبات مع مجموعة مف القيود المستيدؼ ثـ األبرياء أو الفئات الضعيفة مف السكاف، فتبد

سرعاف ما يتبع ذلؾ رفع انتقائي لمضغوط عمى المجموعات االجتماعية الرئيسية والدوائر 
 .3االنتخابية

كما تتضمف استراتيجية العقوبات الذكية اختيار منتجات وسمعا معينة لتفرض مف خبلليا      
يس فقط اختيار مف يفرض عمييـ ولكف ما العقوبة التي العقوبات، فيذه االستراتيجية تستيدؼ ل

                                                           
 .18 -17العراؽ: المترتبات اإلنسانية واحتماالت المستقبؿ"، المرجع السابؽ، ص العقوبات االقتصادية عمى  - 1

2 - David Cortright, Geoge, A.Lopez, Op- Cit, P 18. 

3
 - David Cortright, Geoge, A.Lopez, Ibid, P 18. 
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تفرص عمييـ، وأف اليدؼ مف ذلؾ ىو الحد مف الحصوؿ عمى البضائع أو السمع التي ىي 
 .1أكبر قيمة لصن اع القرار والنخبة المستيدفة
 ثالثا: مخاطر استهداف األفراد والكيانات

، فاألمـ المتحدة تعمف فراد والكياناتتركز العقوبات في الوقت الحاضر أساسا عمى اال     
ضد النخب السياسية  االقتصاديةصراحة أف العقوبات المستيدفة تسعى إلى زيادة التكاليؼ 

والكيانات عف سموكيـ المنحرؼ، سواء مف خبلؿ تجميد أصوليـ أو عف طريؽ تقييد وصوليـ 
ئتماف، وسوؼ الدولية لبللسمع محددة والحركة في الخارج أو عف طريؽ حرمانيـ مف المصادر 

تغير النخب السموؾ، ألنيا كما األفراد فيي غير مستعدة لتحمؿ تكاليؼ العقوبات التي ىي في 
ارة فوؽ وطنية في جوىرىا تطبؽ عمى النخب بدال مف الدوؿ، إال أف ىيكمة مجمس األمف كإد

فراد األ ضدـ، لفرض عقوبات 2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث  -رىابمجاؿ مكافحة اإل
والكيانات الخاصة أدت إلى عواقب وخيمة بالنسبة لؤلطراؼ المعنية، حيث يشكؿ ىذا التطور 

 .2اختبلفا بي نا عف ممارسة مجمس األمف في وقت سابؽ
وقد تعرض ىذا التطور الجديد النتقادات مف كيانات مختمفة في المحافؿ الدولية، بما في      

برز مثاؿ عمى ذلؾ دعوة الجمعية العامة اف أالمتحدة، وك ذلؾ المؤسسات داخؿ منظومة األمـ
الفقرة  60/01لؤلمـ المتحدة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي )قرار الجمعية العامة 

ـ، لرؤساء دوؿ وحكومات الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة :" 16/09/2005( في 109
اف إجراءات عادلة وواضحة إلدراج األفراد تدعو مجمس األمف بدعـ مف األميف العاـ لضم
 .3عف منح استثناءات ألسباب إنسانية"والكيانات في قوائـ الجزاءات وشطبيـ منيا، فضبل 

                                                           
1 - David Cortright, Geoge, A.Lopez, Idem, P 18. 

2
 -  Finnur Magnusson, Op- Cit, P 4. 

3
 - Bardo Fassbender, Targeted Sanctions And Due Process, Study Commissioned By The 

United Nations Office Of Legal Affairs: Office Of The Legal Legal Consil, Humboldt University 

Berlin, 20 March 2006, P 3, Disponible Sur Le Site Internet: 

Http://Unetreaty.Un.Org/Ola/Media/Info_From_Lc/Fassbender_Stude.Pdf  

http://unetreaty.un.org/ola/media/info_from_lc/fassbender_stude.pdf
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فاألمـ المتحدة وفي سبيؿ خمؽ مجتمع عالمي بدأت تركز عمى االفراد والكيانات غير      
األمف الدولييف، إال أنيا أغفمت اآلثار الحكومية بالنظر إلييـ عمى أنيـ قد يمثموا تيديدا لمسمـ و 

الجانبية التي قد تنجر عنيا وتمحؽ أضرارا بحقوؽ األطراؼ خاصة تمؾ التي تعد أكثر إلحاحا 
في مجاؿ حقوؽ اإلنساف، فالقمؽ بشأف العقوبات المحددة يتصؿ بالصعوبة المتصورة لمفرد في 

العادلة والحؽ في االنتصاؼ، الطعف في العقوبات التي اتخذت ضده كالحؽ في المحاكمة 
كأىـ الحقوؽ المنتيكة إلى جانب عدة حقوؽ... كالممكية. مع العمـ أف أكثر مف نصؼ األفراد 
والكيانات المدرجة في قوائـ لجاف العقوبات التابعة لمجمس األمف تعاقب كجزء مف الجيود 

نما ينبغي أف العالمية لمنع أعماؿ اإلرىاب، لذلؾ ال ينبغي المفاضمة بيف األمف و  العدالة، وا 
ينظر إلى االثنيف معا، فتعزيز عدالة اإلجراءات يمكف أف يعزز األمف، العكس بالعكس، لذلؾ 
فإف تحسيف النزاىة والوضوح في تطبيؽ العقوبات المستيدفة ىو تعزيز لمجيود العالمية 

 .1الستخداـ وتنفيذ العقوبات الموجية لمتصدي ألعماؿ اإلرىاب
 الثاني: تقييم العقوبات الذكية من الناحية التقنية الفرع
أشار معظـ الدراسات والتقارير إلى الحاجة إلى إدخاؿ تحسينات في عقوبات األمـ المتحدة     

جراءات اإلنفاذ ، لذلؾ تـ استدعاء الدوؿ والخبراء في 2فيما يتعمؽ بالتخطيط والرصد والتقييـ، وا 
ات التقنية لمعقوبات المستيدفة الجديدة، وتـ  التطرؽ ليا مجاؿ العقوبات الستكشاؼ المتطمب

عبر عمميات "إنترالكف" و"بوف وبرليف" و"ستوكيولـ"، إال أف ىناؾ بعض المشاكؿ تحتاج أيضا 
إلعادة النظر فييا لمسماح لؤلجيزة السياسية بالتصدي ليا عمى نحو فعالية، حيث يمكف 

أنظمة العقوبات، لذلؾ سنحاوؿ تقييـ كؿ نوع مف  لمشاكؿ التنفيذ والرصد واالنفاد أف تقوض
 العقوبات الذكية مف الناحية التقنية عمى حدى. 

 

                                                           
1    - Strengthning Targeted Sanctions Through Fair And Clear Procedures, Op- Cit, P 7. 

أعدتو لجنة "كارنيجي" المعنية بمنع الصراعات الفتاكة إلى أف المشاكؿ الرئيسية في رصد  1996تقرير عاـ  رحيث أشا - 2
 وانفاذ العقوبات االقتصادية قد اصبحت واضحة بجبلء لمفنييف سواء داخؿ األمـ المتحدة والحكومات الوطنية.
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 أوال: الخطر عمى األسمحة المستهدف من الناحية التقنية
يرى أنصار نزع السبلح أف الحد مف التسمح يجب أف يحـر األنظمة والجماعات الخارجة      

ة التي تسيؿ وتؤدي إلى تفاقـ القمع وانتياكات حقوؽ عمى القانوف مف الوصوؿ إلى األسمح
اإلنساف، فيناؾ ممحة لتطوير وسائؿ فعالة لمنع شحف األسمحة مف الوصؿ إلى مناطؽ التوتر 

عمى األسمحة جاء السياسي المستمر والصراعات المسمحة القائمة أو وشيكة الوقوع، فالحظر 
والحد مف النزاعات ال تزاؿ بعيدة المناؿ وموضع ليذا المسعى إال اف فعاليتو إلنياء الصراعات 

 .تساؤؿ
فالحظر عمى األسمحة غالبا ما يفرض في وقت متأخر جدا، أي بعد أف تفيض تمؾ المناطؽ 
بالفعؿ باألسمحة والمعد ات العسكرية األخرى، كما كاف الحاؿ مع الحظر المفروض عمى 

ريتريا لوقؼ1992-1991يوغسبلفيا ) ـ، وفي رواندا 2000الحرب في عاـ  ـ( وضد إثيوبيا وا 
، وحتى لو فرض الحظر عمى األسمحة في كثير مف 1994لوقؼ اإلبادة الجماعية لعاـ 

 .1األحياف نادرا ما يطبؽ وينفذ بدقة
إف رصد الحظر عمى األسمحة مكمؼ ويستغرؽ وقتا طويبل بقدر الحظر التجاري، ذلؾ ألف     

الحدود الطويمة واألنظمة المستيدفة والمتواطئيف الخارجييف عمى استعداد التخاذ مخاطر كبيرة 
سمحة وكثير مف الخبرة التي طويؿ مف االتجار غير المشروع باأللتأمينيا، فعمى مدى تاريخ ال

كمت لدييا في التحايؿ ستكوف ىناؾ دائما دوؿ منتيكة لمعقوبات أو جيات فاعمة مف غير ترا
الدوؿ عمى استعداد إلنتاج األسمحة أو التصرؼ كوسطاء لمدولة المعاقبة لمحصوؿ عمى األرباح 

، والمحققوف الخواص 2جاف التحقيؽ التابعة لؤلمـ أو لبعض األغراض السياسية، والذي كشفتو ل

                                                           
وقد نقذ بجدية إال في حالتيف مف أصؿ أربع عشرة حالة، عمى مدى العقد الماضي كاف الحظر عمى األسمحة أقؿ فعالية،  - 1

وفي جميع الحاالت آلخريف في الجيود إلنفاذ حظر األسمحة عمى أرض الواقع في العديد مف الحاالت كانت ضعيفة أو غير 
 موجودة.

الذي كاف  1995تمبر في سب 1013عمى سبيؿ المثاؿ أنشأت لجنة االمـ المتحدة الدولية لتقصي الحقائؽ بموجب القرار  - 2
 لمتحقيؽ في انتياكات الحظر المفروض عمى األسمحة قبؿ وأثناء اإلبادة الجماعية في رواندا.
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يوف وجماعات حقوؽ اإلنساف في اغمب حاالت الحظر عمى األسمحة المفروض مف والصحاف
 .1األمـ المتحدة

كما ال توجد قوائـ موحدة لمسمع والخدمات التي تندرج في إطار فرض الحظر عمى األسمحة 
، عبلوة عمى ذلؾ، نقاط الضعؼ 2ومقبولة داخؿ منظومة األمـ المتحدة، بؿ أف ىناؾ قوائـ

اء بالتجاىؿ دوؿ األعضلـ المتحدة في فرض حظر عمى األسمحة تسمح لبعض االمؤسسي لؤلم
سمحة مف مجمس األمف وتجعؿ األمـ المتحدة عاجزة عف وقؼ موجة عمى األ الصارخ لمحظر

مجمس  ـ سعى1998، لذلؾ في عاـ 3تدفؽ األسمحة في مناطؽ الصراع والسيما في إفريقيا
 1196الحظر عمى االسمحة عف طريؽ اعتماد القرار  األمف لمعالجة الحاجة إلى تعزيز فعالية

انب التقنية ، تركزت جميا عمى الجو 4( بشأف إفريقيا الذي تضمف عددا مف التوصيات1998)
مع إدراؾ المجمس أنو ال يمكف عزؿ حظر األسمحة عف االتجار بيا بشكؿ  عند تنفيذ العقوبات،

)القدرة عمى إخفاء تجارة األسمحة الصغيرة كامؿ نتيجة التحديات االقتصادية والموجستية 
إغراءات الربح العالية مف الت جار غير المشروع باألسمحة، ضآلة قدرة  -5ومكوناتيا بكؿ سيولة

العديد مف الدوؿ لمسيطرة عمى ىذه التجارة "الرصد والتحقيؽ"، انتشار شبكات توريد االسمحة 
مة مف االسمحة التي تنتجيا الدوؿ الصناعية التي تعمؿ في جميع أنحاء العالـ والكميات الضخ

الكبرى، انتشار في العالـ المجموعات المسمحة أو حركات التمرد العازمة عمى امتبلؾ أسمحة، 
العديد مف الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة غير راغبة أو غير قادرة عمى انفاذ الحظر عمى 

                                                           
1 - David Ccortright, George, A.Lopez, Op- Cit, P 15. 

األوروبي المشتركة توجد عدة قوائـ لؤلسمحة المحظورة عمى سبيؿ المثاؿ، قائمة الذخائر لنظاـ "واسنار"، وقائمة االتحاد  - 2
 لمسمع العسكرية في إطار مدونة قواعد السموؾ بشأف عمميات نقؿ األسمحة.

3 - Arne Tostensen, Beate Bull, Op- Cit, P 384. 
(: تحسيف التنفيذ عمى المستوى الوطني، إغبلؽ ثغرات في القوانيف الوطنية، تعزيز 1998) 1196أىـ توصيات القرار  - 4

واإلدارية في البمداف الموردة، تحسيف االتصاؿ والتنسيؽ بيف لجاف الجزاءات لؤلمـ المتحدة والمنظمات  القانونيةالسمطة 
 ببلغ عف انتياكات الحظر عمى األسمحة.استخداـ لجاف التحقيؽ لمكشؼ واإل اإلقميمية، تحسيف مراقبة الحدود،

5
 - David Cortright, Gerge.A.Lopez, Op- Cit, P 14. 
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لى أحد طرفي الصراع، وتقديـ الدعـ األسمحة وفي بعض الحاالت نجد دوؿ الجوار تنحاز إ
 .1العسكري لفصيؿ معيف(

 المطمب الثاني: تقييم العقوبات الذكية من الناحية اإلنسانية
إف العقوبات لدييا القدرة عمى إنتاج كمية كبيرة مف الوفيات والمعاناة التي ال داعي ليا     
دما يساء استخداميا، والمعاناة اإلنسانية السمبية غير المقصودة دائما ما تترافؽ وفرض عن

العقوبات االقتصادية، ىذه المعاناة ىي األكثر شيوعا في حالة فرض عقوبات تجارية شاممة، 
ف وجدت فيؿ ستكوف  لذلؾ فعند فرض العقوبات الذكية ىؿ ستكوف ىناؾ معاناة إنسانية؟ وا 

عاناة التي انجرت عف العقوبات الشاممة؟ ىذه األسئمة سنحاوؿ اإلجابة عمييا مف بنفس حجـ الم
خبلؿ وجيتي نظر، األولى تقوؿ بمحدودية آثار اإلنسانية لمعقوبات الذكية وىو رأي كؿ مف 

ورأي مخالؼ ال يعترؼ  (الفرع األوؿ)"دافيد كورتريت وجورج لوبيز وآخروف"، والذي نتناولو في 
 .(فرع ثافٍ )بؿ عمى عكس يرى بعدـ محدودية آثارىا والذي نتناولو في  بيذه المحدودية،

 ول: االتجاه المدافع عن محدودية اآلثار اإلنسانية لمعقوبات الذكيةالفرع األ 
إف اعتماد العقوبات الذكية أدى إلى آثار إنسانية محدودة، وىو ما تأكده سجبلت العقوبات     

...، حيث أصبحت اآلثار اإلنسانية أفغانستافف، ليبيريا، الذكية في عدد مف الحاالت: سيراليو 
السمبية تقتصر عمى أطراؼ محدودة )المستيدفيف( وترتبط بحقوؽ بعينيا )الحؽ في المحاكمة 
العادلة والحؽ في االنتصاؼ والحؽ في الممكية(، إال أننا قبؿ ىذا سنحاوؿ إبراز الجوانب 

 المستيدفة عمى حدا.اإليجابية والسمبية لكؿ نوع مف التدابير 
 أوال: الجوانب اإلنسانية اإليجابية والسمبية لتدابير العقوبات المستهدفة

إف التحوؿ نحو فرض عقوبات ذكية قد سم ط الضوء عمى أربع فئات  مف العقوبات     
المستيدفة )الحظر عمى األسمحة، العقوبات المالية، العقوبات عمى السفر، العقوبات التجارية(، 

                                                           
1
 - David Cortright, Gerge.A.Lopez, Op- Cit, P 14. 
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ي تـ تقييميا وفؽ أسس ومعطيات مسبقا مف طرؼ مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف والت
 .1اإلنسانية

 تقييم الحظر عمى األسمحة من الناحية اإلنسانية:-1
إف تنفيذ الحظر عمى األسمحة المستيدؼ مف غير المرجح أف يكوف لو تأثيرات سمبية     

مباشرة في المجاؿ اإلنساني، بؿ أنو يساعد عمى الحد مف الكوارث اإلنسانية الناجمة عادة عف 
، إال أف تنفيذه قد ينجـ عنو خفض بعض العمالة 2طريؽ أشكاؿ أخرى مف العقوبات االقتصادية

أو أولئؾ الذي يعمموف في إنتاج الصناعات الدفاعية(، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة )الجنود 
أكبر عندما تخصص الشرائية ليؤالء األفراد وأسرىـ، ومع ذلؾ فإف اآلثار غير المباشرة تكوف 

، وقد 3الحكومات مبالغ أكبر مف العممة األجنبية النادرة والجيد اإلداري المتبلؾ أسمحة محظورة
أف فرض حظر عمى توريد االسمحة يؤدي إلى زيادة تكاليؼ شراء  Michael Brzoskaالحظ 

األسمحة مما يؤدي إلى "تحوؿ كبير في أولويات االنفاؽ الحكومي"، ويترتب عمى ذلؾ انخفاض 
في الرفاه االقتصادي العاـ، ما ينعكس سمبا عمى الموارد المتاحة لموظائؼ الحكومية األخرى، 

أيضا في دوامة مف خدمات الصحية وصيانة البنى التحتية األساسية، وقد ساىـ مثؿ التعميـ وال
تفاقـ الظروؼ غير المواتية بالنسبة لممنتجيف، وانخفاض الناتج المحمي اإلجمالي أو زيادة 

 المديونية، وانخفاض فرص العمؿ والتضخـ.
 
 

                                                           
في ضوء االىتماـ المتزايد بالعواقب غير المقصودة لمعقوبات والنيج المخصص لتقييـ األوضاع اإلنسانية في الدوؿ  - 1

لتطوير  2002مشروع في نياية عاـ  (otcha)، بدأ مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية 1990المعاقبة خبلؿ 
لتقييـ اآلثار اإلنسانية المترتبة عمى العقوبات. المشروع أجرى بالتعاوف الوثيؽ مع المجنة الدائمة لفرقة العمؿ طريقة موحدة 

المعنية باآلثار اإلنسانية عمى الجزاءات والتمويؿ ليذا المشروع كاف عمى قدـ المساواة مف خبلؿ مساىمات مف حكومات كؿ 
 مف كندا وسويسرا.

2 - Krishna Gagné," Une Analyse De La Sanction Economique En Droit International", 

Université De Montréal, Avril, 2005, P 93. 
3
 - Manuel Bessler, Richard Garfield, Gerard Mc Hugh, P 63. 
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 تقييم العقوبات المالية المستهدفة من الناحية اإلنسانية:-ب
إف العقوبات المالية بصفة عامة أثرىا الفوري أقؿ مف التدفقات التجارية، وبالتالي التسبب     

في معاناة أقؿ، إال أنو يجب التذكير بأف التدابير المالية المتعمقة بحجب االئتماف والقيود 
 المفروضة عمى القروض وتمويؿ التجارة يمكف أف يكوف ليا عمى نطاؽ أوسع تأثير كبير عمى

إلى مصاعب إنسانية غير المقصودة، والتي تعادؿ تمؾ التي التجارة العامة، ويمكف أف تؤدي 
تسببيا العقوبات التجارية األكثر شموال، فالعقوبات المالية قد يكوف ليا أثر سمبي عمى أسواؽ 
رأس الماؿ وجعؿ االئتمانات شحيحة، وارتفاع معدالت التضخـ وانخفاض التجارة، أي أف ىذه 

نتائج سيكوف ليا تأثير سبي عمى فرص العمؿ وزيادة تكمفة السمع بصورة خاصة، لكف ال ال
تقتصر عمى القطاعات االقتصادية لمشركات أو األفراد/ المجموعات المستيدفة بالعقوبات بؿ 

 تتجاوزىا إلى المدمنيف.
مى العمبلت والعقوبات المالية قد تقيد التجارة بشكؿ غير مباشر حسب طبيعة تأثيرىا ع    

ت المتحدة االمالية المستخدمة في قطاعات تجارية معينة، عمى سبيؿ المثاؿ، عقوبات الوالي
ـ، تضمنت حظرا عمى المعامبلت المالية األمريكية مع ىذا البمد 2003عمى "ميانمار" في عاـ 

مجاؿ فأثرت العقوبات بحدة عمى تجارة ميانمار سواء بصورة مباشرة ألف الشركات العاممة في 
التجارة أوقفت خطابات االعتماد التي ىي بالدوالر األمريكي لبلستيراد والتصدير، ىذه بعض 
أكثر اآلثار غير المباشرة. ومع ذلؾ قد تكوف قصيرة األمد، حيث أف شركات قد تستكشؼ 

ف كاف ذلؾ ليس بالحؿ السيؿ في معظـ  ،خيارات التحوؿ إلى المتاجرة بعمبلت أخرى وا 
 األحواؿ.

 : السجل المحدود لآلثار اإلنسانية لمعقوبات الذكيةثانيا
إف اآلثار اإلنسانية المترتبة عف أنظمة العقوبات االقتصادية التقميدية كانت بمثابة داع     

كبير لمراجعة آلية العقوبات، حيث أنو في اآلونة األخيرة نشرت العديد مف الدراسات التي 
لمعقوبات حسب نموذج العقوبات المستيدفة، والتي  تتضمف منيجيات لمعالجة األثر اإلنساني

لتقميؿ مف العواقب غير المقصودة، فالواقع يؤكد أف الدافع األوؿ العتماد العقوبات ا ىتيدؼ إل
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المستيدفة كاف الرغبة في تفادي اآلثار اإلنسانية السببية التي ازداد استخداميا في العقود 
، أكثر 1990/2001ات األمـ المتحدة منذ عاـ حالة متعددة األطراؼ مف عقوب 14األخيرة )

، فمقد رفضت خبلؿ الفترة نفسيا( األوروبيحالة مف عقوبات الواليات المتحدة واالتحاد  50مف 
العقوبات الشاممة نظرا آلثارىا االجتماعية الوخيمة بسبب وضعيا العشوائي الذي يؤثر عمى 

العقوبات المفروضة مف األمـ المتحدة األبرياء والفئات الضعيفة مف السكاف لتصبح جميع 
 .    1انتقائية 1990واالتحاد األوروبي منذ منتصؼ 

والواقع يؤكد أنو إذا لـ يتحقؽ تغيير في النظاـ المستيدؼ سيبقى الحكما غير متأثريف     
بأضرار العقوبات بعكس المدنييف، لذلؾ أتت "العقوبات الذكية" التي ال تمس بطريقة عمياء كؿ 

، فصياغة العقوبات الستيداؼ أفراد 2شعب البمد المعاقب، بؿ تقتصر عمى المسؤوليف فقط
محددة يمكف أف يؤدي إلى فرض عقوبات عمى النتيجة المرجوة "المستيدفيف" دوف  وكيانات

 إحداث تغييرات كبير في الحياة المدنية.
 ثالثا: أهم الحقوق التي تمسها العقوبات الذكية

نساف إال أف فرض تجابة لبواعث القمؽ بشأف حقوؽ اإلإف العقوبات الذكية وضعت اس    
يفيا يؤثر أيضا عمى حقوؽ األفراد، فيمكف لمعقوبات المستيدفة أف عقوبات مستيدفة بحكـ تعر 

عمى سبيؿ المثاؿ فحظر السفر يؤثر في المقاـ األوؿ عمى تمس عدة أنواع مف حقوؽ اإلنساف، 
حرية الحركة والتنقؿ، في حيف أف العقوبات المالية المستيدفة ليا تأثير عمى حقوؽ الممكية 

 .3لؤلفراد المستيدفة
االت القصوى فإف ىذه العقوبات يمكف أف تنتيؾ تصور الحؽ في الحياة، عمى سبيؿ وفي الح

المثاؿ إذا كاف الحظر المفروض عمى السفر يمنع الشخص المستيدؼ مف مغادرة الببلد لطمب 

                                                           
1 - David Cortright, George, A. Lopez, Op- Cit, P 1. 

 .110رودريؾ إيميا أبي خميؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
ال يؤثر عمى جوىر حؽ الممكية لؤلفراد عف  إف مصادرة أصوؿ لفرد أو كياف ما ىو تدبير احترازي ال يعني المصادرة، فيو - 3

 أصوليـ المالية ولكف فقط عمى استخداميا.
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، أو عندما يتـ فرض عقوبات مالية صارمة عمى الشخص المستيدؼ وليس 1المعونة الطبية
اسية مثؿ المواد الغذائية، ومع ذلؾ عقوبات األمـ المتحدة ء السمع األسلديو الموارد البلزمة لشرا

تشمؿ دائما إمكانية لمنح أنظمة إعفاءات عمى  2بما فييا عقوبات االتحاد األوروبي -الحالية
المناسبة عند فرض وجو التحديد لتجنب ىذا النوع مف الحاالت، لذلؾ يجب توفير اإلعفاءات 

 خذ في االعتبار االحتياجات اإلنسانية األساسية لؤلشخاص المستيدفيف.العقوبات المستيدفة لتأ
ذكية يمس مف الحقوؽ المذكورة آنفا، فإف أكثر الحقوؽ لوعمى الرغـ مف أف نظاـ العقوبات ا    

المستيدفة(  والكيانات التي تجري مناقشتيا والتي تمس بشكؿ مباشر األطراؼ المستيدفة )األفراد
تتعمؽ باإلجراءات القانونية المتخذة ضدىـ، والتي أكدىا التقرير الذي أعده معيد "واتسوف" 
لمدراسات الدولية في جامعة "برواف"، حيث جمب االنتباه إلى التحديات القانونية لممحاكـ الوطنية 

عادلة والحؽ في واإلقميمية لتشكؿ فعالية العقوبات المحددة اليدؼ، وىما الحؽ في محاكمة 
، وىما أىـ الحقوؽ االساسية الممنوحة ألي فرد أو كياف لحماية بقية 3االنتصاؼ الفعاؿ

الحقوؽ، حيث أنو لـ توفر أي فرصة فعمية لؤلفراد أو الكيانات المدرجة في قوائـ الطعف أماـ 
مف  103دة محكمة وطنية أو ىيئة قضائية، فالدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة ممزمة وفقا لمما

ميثاؽ األمـ المتحدة أف تمتثؿ لمقرارات التي أدلى بيا مجمس األمف بموجب الفصؿ السابع مف 
ميثاؽ األمـ المتحدة، إذا بصورة استثنائية النظاـ القانوني المحمي قد يسمح لمفرد مباشرة باتخاذ 

طمقة مف كؿ إجراءات قانونية ضد قرار لمجمس األمف، لكف األمـ المتحدة تتمتع بحصانة م
                                                           

في نظاـ الجزاءات المفروضة عمى سيراليوف قدـ طمبا لرفع لمحظر المفروض عمى السفر ألحد األشخاص المذكوريف  - 1
الطمب منذ أشير، وسعت لمحصوؿ عمى ليتمكف مف تمقي العبلج الطبي، وقد توفي الشخص المعني، وقد ناقشت المجنة ىذا 

تأكيدات بأنو سيبقى في الحجز وأف يترافؽ ىذا مع طمب المزيد مف المعمومات المحددة، إال أف االستجابة تأخرت. أنظر في 
 (14 -13، الفقرة 2004فبراير  27ذلؾ التقرير السنوي لمجنة العقوبات سيراليوف، وثيقة األمـ المتحدة 

جراءات معينة  اإلعفاءات التي - 2 أتاحيا االتحاد األوروبي عف العقوبات المالية المستيدفة ىنالؾ إعفاءات في ظؿ ظروؼ وا 
)عمى سبيؿ األمواؿ البلزمة لتغطية النفقات االساسية بما في ذلؾ مدفوعات لئليجار والمواد الغذائية أو الرىف العقاري، واألدوية 

 والعبلج الطبي(
مف اإلعبلف العالمي  10و 8والحؽ في االنتصاؼ الفع اؿ تـ النص عمييما في المادتيف الحؽ في محاكمة عادلة  - 3

 مف االتفاقية األوروبية. 13و 6، والمادتيف 1966مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ  2و 14والمادتيف 
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شكؿ مف أشكاؿ اإلجراءات القانونية أماـ المحاكـ الوطنية والسمطات عمى النحو المنصوص 
مف ميثاؽ األمـ المتحدة واالتفاقية العامة بشأف امتيازات  1الفقرة  105عميو في المادة 

( وغيرىا مف 1946فيفري  13مف  1/22وحصانات األمـ المتحدة )قرار الجمعية العامة 
 اقيات.االتف

 الفرع الثاني: الواقع الفعمي لآلثار غير المحدودة لمعقوبات الذكية
إف العقوبات الذكية يجب أف "تستيدؼ النظاـ وليس الشعب" إال أف ىذا التمييز بيف     

العقوبات الذكية ضد أفراد مختاريف والعقوبات العامة ضد شعب البمد ككؿ مف الصعب جدا أف 
اقعية، ففي كمتا الحالتيف فإف المواطنيف العادييف ىـ مف يعاني، في حيف يستمر مف الناحية الو 
ثير العقوبات، ألف لدييا السمطة دة تستطيع اليروب وااللتفاؼ مف تأأف األىداؼ المقصو 

والفرص لمقياـ بذلؾ، لذلؾ سنحاوؿ تحديد األسباب التي تؤدي إلى ىذه اآلثار اإلنسانية السمبية 
 ر المستيدفة مستشيديف ببعض الحاالت التي توضح ذلؾ. والناجمة عف التدابي

 أوال: أسباب اآلثار اإلنسانية السمبية الناجمة عن العقوبات الذكية.
إف العقوبات المستيدفة والمصممة بطريقة "ذكية" مف شأنيا أف تتسبب في انتياكات شديدة     

متوقعة قد تعزز كثيرا مف آثارىا لحقوؽ اإلنساف بسبب تعقيدىا وحقيقة أف ىناؾ عوامؿ غير 
 الجانبية السبية، مف أىميا:

إف توجيو تدابير ضد الحكومات أو جيات فاعمة خاصة لت تحمي بالضرورة السكاف مف -1
اآلثار الجانبية المدمرة، فحتى العقوبات االنتقائية مثؿ حظر السفر والتدابير المالية ستكوف 

ت عمى مدى فترة طويمة مف الزمف، كما أنو بالنظر لتعقيد حتما ليا آثار بعيدة المدى، إذا فرض
اقتصاديات ونظـ الرعاية االجتماعية لمدوؿ المستيدفة فإنو حتى مع التركيز عمى حظر 
الرحبلت الجوية أو توريد النفط يمكف لذلؾ أف يؤثر سمبا عمى سكاف الدلة بطرؽ مثيرة لمقمؽ، 

ؿ فترة األزمة، فعمى سبيؿ المثاؿ حاالت وىذا األثر سيزداد في حاؿ فرض عقوبات خبل
المجاعة أو الحرب، وحالة ىايتي تجسد بوضوح ىذه اآلثار المعقدة، والتي غالبا ما تكوف غير 
مقصودة، فعمى الرغـ مف بنود اإلغاثة اإلنسانية الواردة في نظاـ العقوبات المفروض عمى 
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ؼ النقؿ، وىذا بدوره أدى إلى زيادة ىايتي، مع ذلؾ فإف حظر الوقود أدى إلى زيادة في تكالي
 الغذائية.كبيرة في أسعار المواد 

إلى حالة واقعية أخرى مف عقوبات مجمس األمف الذكية باتجاه كوريا كما أنو بالنظر -2
مف خبلليا، إال أنو مف غير المحتمؿ أف تخفؼ مف رغـ النوايا اإلنسانية الموجودة  1الشمالية

لي إلى حد كبير، نظرا لطبيعة االقتصاد الذي يقؼ عمى شفا  آالـ المجتمع الكوري الشما
االنييار، ومبيعات األسمحة التي ال تزاؿ تمثؿ صناعة ىامة، وبالتالي فإف الحظر المفروش 
عمى األسمحة يؤثر عمى ىذا القطاع الحيوي الياـ، والذي يتردد صداه بسيولة في جميع جوانب 

الحالة الكورية الشمالية فإف عقوبات األمـ المتحدة  االقتصاد ويؤذي السكاف، وبالتالي في
"الذكية" نظريا مف المرجح أف تكوف "شاممة" في الممارسة العممية إلى حد أنيا تؤثر عمى جزء 

 كبير مف المعامبلت االقتصادية مع كوريا الشمالية وجمب المعاناة لمسكاف بصفة عامة.
قيادة بمد  استيداؼأف  فحقيقيةراد المستيدفيف بيا، إف تأثير العقوبات المستيدفة يتجاوز األف-3

لو أثر مضاعؼ عمى البمد ككؿ، فالعقوبات المستيدفة يكوف ليا تأثير عمى نظرة اآلخريف 
المستيدفوف في محكمة الرأي العاـ الدولي، والتعامؿ مع الببلد ككؿ، وبالتالي سيعاني األفراد 

القياـ بأشياء معينة في السوؽ، فمف المحتمؿ أف تؤثر وبالقياس سيتـ منو مديري الشركات مف 
عمى الطريقة التي يتـ بيا النظر لمشركة ككؿ في السوؽ، مف الذي يرغب في التعامؿ مع إدارة 
الشركة التي ىي ممنوعة مف أنشطة معينة؟ الخط الفاصؿ بيف قيادة الشركة والشركة غير 

وف الحظر مقصود بو استيداؼ اإلدارة واضح، المساىموف أيضا يعانوف عمى الرغـ مف ك
 ...الخ

نسانية في بعض -4 عدف فرض عقوبات عمى أفراد أو قطاعات محددة قد تكوف فع الة وا 
الحاالت إال أنيا ال تغطي كامؿ نطاؽ الحاالت في العقوبات التي قد يكوف مف الضروري 

                                                           
 .14/10/2006المؤرخ في  1718/2006المتحدة، مجمس األمف الدولي، القرار رقـ  األمـ - 1
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وفي بعض  فرضيا، العقوبات يجب أف تكوف مصممة وفقا لظروؼ وخصوصيات كؿ حالة،
 .1الحاالت نجد أنو ال تزاؿ الدعوة لفرض عقوبات أكثر شموال قائمة

وعمى سبيؿ المثاؿ صر ح "سعيد جميمي" المفاوض اإليراني النووي متفاخرا لمجمة "دير     
"... ىؿ تعتقدوف حقيقة أف ىناؾ عقوبات يمكف أف تضربنا مف  2009شبيجؿ" في سبتمبر 

عشنا مع العقوبات لمدة ثبلثيف عاما، وأنو ال يمكف ألمة عظيمة مثؿ إيراف أف  الصعب؟ لقد
 نحف نرحب بالعقوبات الجديدة". -تجثو عمى ركبتييا، إنيا ال تخيفنا عمى العكس تماما

 ثانيا: السجل السمبي لآلثار اإلنسانية الناجمة عن العقوبات الذكية
ة التي ثبت مف خبلليا وجود آثار إنسانية سمبية ىنالؾ العديد مف حمقات العقوبات الذكي    

، وىذا ما تبينو الحاالت المستيدؼعمى السكاف عموما في الدوؿ المستيدفة أكثر منيا لمنظاـ 
 التالية:

لقد فرضت عقوبات مستيدفة ضد بورما مف قبؿ االتحاد األوروبي في الحالة البورمية: -1
المؤرخ في  318/2006، مف خبلؿ موقفو المشترؾ رقـ 2شكؿ عقوبات إقميمية مستيدفة

ـ، والذي تضمف حظرا عمى األسمحة ومعدات القمع الداخمي وعمى بعض 27/04/2006
الخدمات وتجميد األمواؿ والموارد االقتصادية، وكذا قيود مفروضة عمى الدخوؿ إلى االتحاد 

كة لمدولة وتعميؽ المعونة المختارة األوروبي، وأيضا حظرا عمى تمويؿ الشركات البورمية المممو 

                                                           
السكرتير األوؿ  CARNE KOSSصر ح العديد بأنو ال ينبغي أبدا أف تستخدـ مرة أخرى، فعمى سبيؿ المثاؿ صر ح السيد  - 1

قائبل :" ال أعتقد أف العقوبات االقتصادية الشاممة  2003و 1999في البعثة الدائمة لمممكة المتحدة لدى األمـ المتحدة بيف 
أك د بأف :"  PATTISSONستفرض عمى اي بمد مرة أخرى بسبب ما فعموه لمشعب العراقي، إال أف البعض ومنيـ السيد 

ات أكثر ذكاء... وتطويرىا وىذا ال يعني كما أعتقد أف العقوبات الشاممة يمكف استبعادىا تماما في االتجاه ىو نحو فرض عقوب
جاء  1999ـ قدـ تقريرا  إلى البرلماف في عاـ 1998الحكومة البريطانية، في استعراضنا  لسياسة العقوبات التي أجريت في 

 فيو :" ... كنا حذريف جدا عمى عدـ استبعاد ذلؾ ...".
باإلضافة إلى عقوبات االتحاد األوربي ىناؾ مجموعة مف العقوبات األحادية المستيدفة مف قبؿ كؿ مف الواليات المتحدة،  - 2

 أستراليا.
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وبرامج التنمية، إلى جانب تعميؽ الزيارات الحكومية الثنائية الرفيعة المستوى والحد مف العبلقات 
 الدبموماسية.

بالنظر إلى العقوبات الذكية التي نشرت مؤخرا ضد إيراف مف طرؼ األمـ الحالة اإليرانية: -2
ـ، ومف قبؿ مف الواليات المتحدة األمريكية منذ ديسمبر 2010المتحدة واالتحاد األوربي في 

ـ، فإف ىذه العقوبات كاف ليا تأثير عمى االقتصاد اإليراني والسيما الفئات االجتماعية 2006
ما الطبقة الوسطى، غربي، والسيلانفتاحا عمى العالـ االيشة والفئات األكثر تنظيما واألكثر 

كف دوف أف تضعؼ النظاـ الذي شيدت عائداتو وخاصة أصحاب المشاريع الصناعية ول
ـ، بسبب ارتفاع أسعار النفط، وبالفعؿ فإف إيرادات النفط 2005النفطية زيادة كبيرة منذ عاـ 
ار ممي 24ـ مقابؿ نحو 2005نويا منذ عاـ مميار دوالر س 70والغاز لمدولة بمغت أكثر مف 

 طار قيادة ىاشمي رفسنجاني.ي إمميار ف 15.5ادة السيد خاتمي ودوالر سنويا بموجب قي
وفي الوقت الحاضر فإف العديد مف الشركات المتعددة الجنسيات غادرت الببلد وأف الشركات 

، ي بيئة عمؿ غير مستقرة بإيرافالمحمية مف القطاع الخاص تجد صعوبة بالغة في العمؿ ف
الوطنية، فالعقوبات والبعض منيا ىي عمى حافة اإلفبلس بسبب تقمبات كبيرة في قيمة العممة 

س الماؿ الخاص أية في إيراف نتيجة انتشار ىروب ر عممت عمى خنؽ بيئة األعماؿ التجار 
، إضافة إلى التضخـ وعدـ كفاية احتياطات النقد األجنبي لمحفاظ عمى سعر صرؼ والركود

أثير يرانييف بالفعؿ بتمنذ فرض العقوبات شعر كثير مف اإلالمنخفض، كما أنو في فترة قصيرة 
"قيود التوريد متقمب وطرؽ التصدير المعطمة"، ىذه اآلثار عمى المدى القصير بدورىا ستؤدي 
حتما في المقتبؿ القرب إلى عجز كبير في الميزانية وىو ما يستمـز إجراء تخفيضات في االنفاؽ 

ـ، ويرى الحكومي التي سيكوف ليا حتما أكثر اآلثار الطويمة األمد عمى الببلد والسكاف بوجو عا
األستاذ "ىاني منصور" بأف تاريخ العقوبات يوضح أف الحكومات غير الديمقراطية مف غير 
المرجح أف تدفعيا الضغوط االقتصادية إلى خفض اإلنفاؽ في المجاالت التي ترىا ضرورية 

، بؿ ستتجو عادة نحو تخفيضات ا مثؿ برامج الدفاع واالستخباراتلمحفاظ عمى سمطتي
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ف خمؽ فرص العمؿ والسيما بالنسبة اقتصادية في ق طاعات مثؿ التعميـ والرعاية الصحية... وا 
 .1إليراف المزدىرة بالسكاف مف الشباب ىو أحد المجاالت التي مف المرجح أف يكوف معطوبا

لذلؾ فإف سنوات عديدة مف العقوبات التي اقترنت بسياسات اقتصادية دوف المستوى األمثؿ     
الجولة األخيرة مف عقوبات  فاد اليش والطبقة المتوسطة، كما ألبلقتصفي إيراف ىي إضعاؼ 

األمـ المتحدة والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عمى إيراف مف المرجح أف تدفع المبلييف إلى 
الفقر والعوز وتقمؿ الفرص االقتصادية لنمو الطبقة المتوسطة الصمبة، مما قد يؤدي إلى 

والتي كانت تاريخيا مف عوامؿ التغيير في الببلد قد  ،حة الشباب اإليرانياختفائيا، كما أف شري
تفقد قاعدتيا االجتماعية، ومف المفارقات بعد ذلؾ أف العقوبات قد تؤدي لزيادة سمطة الحكومة 

 حركة المعارضة الداخمية عمى حساب المصالح األمريكية المزعومة.اإليرانية وتضعؼ 
ف العقوبات االقتصادية قد تستمر بصفتيا إحدى آليات إنفاذ قواعد وفي الختاـ يتضح لنا أ    

جبار الدوؿ عمى احتراـ الشرعية المنصوص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة،  القانوف الدولي وا 
 لكف الجدؿ القائـ حوؿ إيجابياتيا وسمبياتيا قد يستمر أيضا بعد ىذا البحث وغيره

ادية التقميدية إلى الذكية مف أجؿ تقميؿ االصطداـ بحقوؽ لقد تـ االنتقاؿ مف العقوبات االقتص
 اإلنساف، لكف طالما أف الثانية الزالت تواجو التحدي فإف اجتيادات أخرى قد تظير.

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وأف نسبة البطالة  ،إف انييار الكثير مف المنتجيف ورجاؿ الماؿ اإليرانييف أدى إلى إحالة موظفي مشروعاتيـ فإلى البطالة - 1

 .2007في عاـ   %40إلى  33الجامعات قدرت ب بيف الشباب خريجي 



 

 الخاتمة



 الخاتمة

 

 
91 

إلى جممٍة من النتائج والتوصيات  ،نخمص في األخيرة من خالل دراستنا ليذا الموضوع     
 وذلك عمى النحو التالي:

 أوال: النتائج
لقد أدت رغبة المجتمع الدول في تحاشي استعمال الوسائل العسكرية إلى تفضيل أسموب -1

أثبت بما ال يدع مجاال لمشك أن العقوبات، والتي برز معيا أسموبان، األسموب األول تقميدي 
سر الذي قد ينجر عن نيجو الشامل يوازي أو يفوق في آثاره اإلنسانية الضارة أو الجانبية الق  

نسانية،  األعمال العسكرية وأن المنطق الذي يستند إليو تترتب عميو معضالت أخالقية وا 
سعى العام المتمثل في الحفاظ عمى باإلضافة إلى عدم الفعالية السياسية، وبالتالي ال يتوافق والم

السمم واألمن الدوليين دون التضحية بحقوق اإلنسان، أما األسموب الثاني ويعرف بالعقوبات 
الذكية وىو األسموب الذي فرضتو المشاغل اإلنسانية السمبية التي برزت في النيج الشامل 

كأداة لمقسر وليس  السابق خاصة خالل عقد من العقوبات، حيث ارتأى منظروه أن يفيم
 لمعقاب، وأن ييدف إلى حل النزاع وليس لمعاقبة السكان المدنيين.

عدم اختفاء العقوبات الشاممة بظيور العقوبات الذكية، فمقد أضيفت الثانية لألولى كما -2
حصل مع العراق، واألكثر من ذلك أنو إلى حد اآلن ىناك من يرى أن العقوبات الشاممة قد 

 مواجية بعض الحاالت الصعبة.تكون األصمح ل
رغم وجود من يدافع عن اآلثار المحدودة لمعقوبات الذكية، فقد أثبت الواقع أنيا لم تحقق -3

اليدف الذي جاءت من أجمو أال وىو احترام حقوق اإلنسان، لقد بقيت الشعوب الضحية األولى 
في مقدمتيا الحق في ليذه العقوبات، سواء عمى مستوى الحقوق الفردية أم حقوق الشعوب و 

 التنمية.
كي تخضع في كثير من األحيان لمنطق الشامل والذيا بنوعي الزالت العقوبات االقتصادية-4

لقد كانت العقوبات األممية المفروضة عمى العراق تمدد بإصرار و انتقامي أكثر منو ردعي، 
والصادرة عن أمريكي أكثر منو أممي، يحدث ذلك عمى الرغم من كون العقوبات األممية 

المنظمات عمومًا يفترض فييا أنيا تمتاز عن العقوبات الفردية بكونيا معّبرة عن موقف 
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المجتمع الدولي ومصالحو أكثر منيا معّبرة عن موقف أناني لدولة ما، أو تعبير عن مصالحيا 
 االستراتيجية.

 ثانيًا: التوصيات
الدولية عموما والعقوبات االقتصادية  ال يمكننا أن نوصي بالتخمي عن استخدام العقوبات    

في نيجيا البديل العقوبات الذكية، فيذه العقوبات يجب أن تظل أداة قسرية  خصوصا، ممثمةً 
وخيارا يستخدمو المجتمع الدولي الذي يحظر استخدام القوة في العالقات بين أعضائيا، ولكن 

 لكي تحقق الغرض المرجو منيا نوصي بما يمي:
المجتمع الدولي أن يعمل عبر اآلليات الدولية المتاحة )المنظمات الدولية( والدول  عمى-1

لخمق الظروف الالزمة لمسالم، وأن تكون األمم المتحدة مركزًا لتنسيق أعمال في ىذا االتجاه، 
 فالسالم ليس ىدفا معزوال فيو ىدف البشرية جمعاء.

 ية في حد ذاتيا.سيمة لتحقيق غاية وليس غاو أن تكون العقوبات -2
 تصميم العقوبات عمى أساس كل حالة عمى حدة.-3
الخروج من سياسة الكيل بمكيالين التي تنال من مصداقية العقوبات ميما كان نوعيا -4

 تعميم فرض العقوبات عمى جميع المخالفين دون تمييز.وغايتيا، وذلك يقتضي ضرورة 
 



 

 مالحقال
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 قائمة المصادر والمراجع
 :ةبالمغة العربي-أ

 أوال: المؤلفات
والسياسة والقانون، دار الشروق، أحمد فتحي سرور، العالم الجديد: بين االقتصاد  .1

 .2005القاىرة، 
، 2005 -1990باسيل يوسف بجك، العراق وتطبيقات األمم المتحدة لمقانون الدولي  .2

 .2006مركز دراسات الحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 
السدوان، مركز  -ليبيا -قوبات والمنبوذون في الشرق األوسط، العراقتيم نبموك، الع .3

 .2001دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة األولى، 
الدار الجامعية الجديدة، جمال محي الدين، العقوبات االقتصادية لألمم المتحدة،  .4

2009 . 
خمف بو بكر، العقوبات االقتصادية في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات  .5

 .2008الجامعية، الجزائر، 
رودريك إيميا أبي خميل، العقوبات االقتصادية الدولية في القانون الدولي بين الفعالية  .6

 .2009قية، بيروت، الطبعة األولى، وحقوق اإلنسان، منشورات الحمبي الحقو 
سييل حسين الفتالوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام: حقوق الدول  .7

الدبموماسية، موسوعة القانون الدولي، الجزء  -المنازعات الدولية -اإلقميم–وواجبتيا 
 .2009دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان،  الثاني،

ؤسسة الثقافة الجامعية، السيد أبو عطية، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، م .8
 .2001اإلسكندرية، 

السيد مصطفى أحمد أبو الخير، أزمات السودان الداخمية والقانون الدولي المعاصر،  .9
 .2006إيتراك لمنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة األولى، 
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ق اإلنسان، مصادر وتطبيقاتو الوطنية والدولية، الشافعي محمد بشير، قانون حقو  .10
 .2009منشأة المعارف، اإلسكندرية، الطبعة الخامسة، 
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 مــمخص المذكرة
إن مستقبل البشرية عمى وجو العموم واإلنسان عمى وجو الخصوص في عصر ما بعد الحداثة 

بمدى قوة رىين بمدى قوة أو ضعف العالقات الدولية، وأن مستقبل ىذه األخيرة رىين بالضرورة 
وضعف القانون الدولي العام، وأن مستقبل ىذا األخير رىين بمدى ضعف أو قوة العقوبات الدولية، 
لذلك عممت األمم المتحدة عمى تفعيل قواعد القانون الدولي عن طريق تفعيل العقوبات الدولية 

 بمختمف أنواعيا سواء العسكرية أو غير العسكرية.
ياكات لقواعد القانون الدولي وتعددىا تنوعت معيا العقوبات الدولية بالنظر إلى اختالف االنت    

 وتفاوتت شدتيا تبعا لما يتناسب مع ردعيا وصدىا.
والجزاءات االقتصادية التي أصبحت تعرف بالعقوبات االقتصادية ىي نوع من أنواع الجزاء 

يث تحتل العقوبات الدولي، والتي أصبحت ليا أىمية قصوى في العالقات الدولية الحديثة، ح
"إذا كان يمكن لمعقوبات في  االقتصادية الدولية مكانة ىامة في النظام القانوني العقابي الدولي،

بعض الحاالت أن تبدو وكأنيا أدوات قوية، بعض أنواع العقوبات بما في ذلك العقوبات 
المدنيين دون لمس االقتصادية ىي أداة خشنة، ففي كثير من األحيان تمحق معاناة شديدة بالسكان 

 أطراف النزاع".
ثار السمبية لمعقوبات االقتصادية عمى السكان المدنيين التي برزت في عدد من انطالقا من اآل    

حمقات العقوبات الشاممة في كل من العراق وليبيا وىايتي ويوغسالفيا... وموقف األمم المتحدة 
نسانية لمعقوبات مع ضمان أن ىذا الجيد من الذي يميل إلى اتخاذ خطوات لمتخفيف من اآلثار اإل

أجل أنسنة العقوبات ال يؤدي إلى تخفيف الضغط عمى قادة الدولة المستيدفة، برزت العقوبات 
الذكية كبديل لمعقوبات الشاممة وكنتيجة طبيعية لمتابعة وضع التصورات السابقة لفرض عقوبات 

قط الدول فحسب بل أيضا األفراد والكيانات دولية اقتصادية، باستثناء أن األىداف ال تعني ف
 الخاصة. 
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