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 مقدمة:

تعػػدلاقعباتػػالتلاادتةػػالدوللاقداقوػػللةػػارةلزػػفلةػػارلاقبػػزاىلاقػػداق لتطتػػؽل  ػػ ل
اقػػداؿلاقتػػػ لونتػػتلا تنالانػػػاللق بػػال افلاقػػػداق للػػػ لززػػفلاقجػػػ ـلااق ػػرب لاقبػػػ لاقزبتزػػػ ل

زػرةللػ لزونػالؽل ةػتللا زػـللػ لاقزػالدةللاقداق لإقػ لإدػرارلاقعباتػالتلاادتةػالدولل اؿ
ضػػػدلاوطالقوػػػاللقعػػػداا نالل  ػػػ لل6602-63-30،لاتالشػػػرماللزب ػػػسلاقعةػػػتللتتػػػالرو 63

،لإّالأفلمػذقل(1)إنواتوال،لا الرضتلاػؿلزػفلتروطال وػاللالر جػاللمػذقلاقعباتػالتلاادتةػالدول
اقعباتػػالتلقػػـلتػػ ب لتجػػتبلتضػػالربلاقزةػػالق لتػػوفلاقبػػاللاقعظزػػ لا وػػالبلاقتضػػالزفل

ل 6603جتتزترلل32اقبزال  لتدقوؿلا تالؿلاوطالقواللإنواتواللل لاقداق ل

تعػػػػدلاق ػػػػربلاقعالقزوػػػػللاقنال وػػػػللأتبػػػػ لزونػػػػالؽلا زػػػػـلاقزت ػػػػدةل  ػػػػ لاقعباتػػػػالتل
ضػػػزفلاقلالةػػػؿلاقجػػػالت لزػػػفلل16اادتةػػػالدوللاقداقوػػػل،لا ػػػصل  ونػػػالللػػػ لاقزػػػالدةل

اقزونالؽ،لاخّاؿلقزب سلا زفلةال وللتبروػرلمػذقلاقعباتػالتلضػدلأللداقػللونتػتل
ل (2)دودماللأالإخالقناللتالقج ـلاا زفلاقداقووفتن

زب سلا زفلخالؿلاقخزسلاأرتعوفلج للا اق لزػفل والتػللقػـلوتخػذلدػراراتل
ل (3)6644اب ابلإلروبواللج لل6633ادتةالدوللداقوللإالل ل القتوفلمزاللراجوالل

                                                             
1

زرازلدراجالتل،ل(5112-0661اقعراؽلاتطتوبالتلا زـلاقزت دةلق بال افلاقداق ل)،لتالجؿلواجؼ -
ل 04صل،ل5113اقطتعللا اق ل،لتورات،لاقا دةلاقعرتول

لزفلاقزونالؽل10 صلاقزالدةلل-2
صا فً إطاس تاسسٍا انجُىتٍح يٍ انًسائم انرً نعة فٍها يجهس األيٍ دوسا دٌذعذ أصيح سو-3

مة ح نه طثما نهفصم انساتع يٍ انًٍثاق. ولذ ذعايم انًجهس يع األصيح عخىنانً سهطاذه
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تعدل نالوللاق ػربلاقتػالردةللػ لزط ػ لاقتجػعو التلزػفلاقبػرفلاقزالضػ لاتخػذلزب ػسل
 باتػػالتلادتةػػالدوللضػػدلاقعػػراؽ،لوا جػػاللواللاقجػػالتبل،لمػػالوت ،لاقةػػازالؿ،لقوتوػػال،لا زػػفل

قوتوروػػال،لأ الػػاا،لراا ػػدالااقجػػاداف،لبػػال اللزػػفلمػػذقلاقعباتػػالتلأداةلدزعوػػللقػػردعلاقػػداؿل
اقز تناللق بال افلاقداق ،لاتعدلزرارللترةلزز ولل   لمذقلاقعباتػالتلتتػّوفلأ نػاللقػـلتاػفل

اؽلا جالجػػوللقس جػػال وللاقزالاقػػللتػػالقزاانوؽلاقداقوػػلل ػػالزاللراد ػػاللتػػؿلأنػػرتل  ػػ لاق بػػ
ذاتلاقة ل،لازجتلاقشعابلاقوسلا  ظزللاق الازل لاا تنػالؾلاقعباتػالتلاادتةػالدولل
اقداقوػػػػػللق بػػػػػاؽلاا جػػػػػالفلاضػػػػػ لاقزبتزػػػػػ لاقػػػػػداق لأزػػػػػالـلزعضػػػػػ لل بوبوػػػػػللا قوتػػػػػوفل
زت الدضػػػتوف،للزػػػفلبنػػػللونػػػػدؼلاقبػػػال افلاقػػػداق لإقػػػ ل زالوػػػػلل بػػػاؽلاا جػػػالفلا ػػػػدـل
اقزجػػالسلتنػػالللػػ لززػػفلاقجػػ ـلأالاق ػػرب،لاأفلا تنػػالؾلأللداقػػللقنػػذقلاق بػػاؽلوعرضػػنالل
قبزاىاتلادتةالدوللأال جارول لازفلبنللأخرللأفلت لوػذلمػذقلاقعباتػالتلاادتةػالدولل

لوزسلت باؽلاا جالفلاوؤنرل  ونال 

وبػالدلتػػاازفل ا  ػالاؿلزػفلخػالؿلمػػذقلاقدراجػللرلػ لاقالزػاضل ػػفلاقت ػالدض،لاا 
ىلاال ػػتلمػػذقلاقعباتػػالتلاادتةػػالدوللزبػػررةلزػػفلزب ػػسلا زػػفلأالتػػوفلايقوتػػوفلجػػاا

لزفلداقللتةلللا لرادوللأالز ظزللإد وزوللاذقؾلزفلخالؿلدراجللزاللو  7
لأاا7لأنرلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولل   ل باؽلاا جالف 

لنال وال7لاقبوادلاقبال ا وللاقااردةل   لت لوذلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقول 
ل اقعباتالتلاقذاوللتدواللق عباتالتلاادتةالدوللاقداقوللاقشالز لنالقنال7ل

                                                                                                                                               

، وأصذس 9:=5النها يٍ جاَة واحذ سُح مسٍا اسردٌاأللهٍح انثٍضاء فً سوٌ حكىيح إعال

فٍها انًجهس ذذاتٍش الرصادٌح، ورنك تمطع انعاللاخ االلرصادٌح  اذخزفٍها انعذٌذ يٍ انمشاساخ 

ب ونًىاجهح انرًٍٍض انعُصشي انرً كاَد ذًاسسه جُى إفشٌمٍاأيا تانُسثح نجُىب . يعها

خ طثما نهفصم انساتع يٍ انًٍثاق أهًها اجهس األيٍ عذج لشاسضذ انسىد اذخز ي إفشٌمٍا

انزي فشض عمىتاخ الرصادٌح عهى جُىب  ;;=5-55-48انًؤسخ فً  >85انمشاس سلى 

. نًضٌذ يٍ األسهححذرعهك تحظش األسهحح، وعذو انرعاوٌ يعها فً يجال ذصٍُع  إفشٌمٍا

عال، ذطىس دوس يجهس األيٍ فً ان أتىانرفاصٍم ٌشجع فً هزا انشأٌ إنى7 أحًذ عثذ هللا 

 .=59-:58، ص 6449انماَىٍَح، يصش،  كرثححفظها انسهى واأليٍ انذونٍٍٍ، داس انً
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لأوال: أثر العقوبات االقتصادية الدولية عمى حقوق اإلنسان

إذالاالفلاقندؼلزػفلاقعباتػالتلاادتةػالدوللاقداقوػلللػ لززػفلاقجػ ـلمػالإبتػالرل
اقداقػػػػػللاقزع وػػػػػللتالازتنػػػػػالؿلقباا ػػػػػدلاقبػػػػػال افلاقػػػػػداق لأالتالووػػػػػرلجػػػػػ اؾل اازتنػػػػػالل
ا ظالزنػػال،لالػػ لززػػفلاق ػػربلإبتالرمػػالل  ػػ لادػػؼلاقبتػػالؿلأالإضػػعالؼلدػػدرتنالل  ػػ ل
ااجتزرارلل لاقبتالؿ،للإفلمذقلاقعباتالتل القتاللزاللتزسلت بػاؽلاا جػالفلاقعالقزوػل،ل
اتػػػػؤنرل  ػػػػ ل البوػػػػالتلاقجػػػػاالفلاالقالػػػػذاىلااقز ػػػػتسلااقةػػػػ ل،لامػػػػ لاينػػػػالرلاقتػػػػ ل

لج ت الاقناللازاللو  7
7اقعباتػػالتلاادتةػػالدوللاقداقوػػللكانأثارهااا عمااى الحاجيااات الغلاسيااة لمساا -6

اقت لتجتندؼلاقعالدػالتلاقتبالروػل،لاز ػ لاقتةػدورلاااجػتوراد،لادطػ لاقزااةػالتل
تؤنرل   لاق البوالتلاقالذائوػللق جػاالف،لا  ػ لدطػالعلاقزرا ػل،لااقبطػالعلاقةػ ال  ل
اقخػػػػػػالصلتالقز تبػػػػػػالتلاقالذائوػػػػػػل،لاتػػػػػػؤنرل  ػػػػػػ لاقزػػػػػػااردلا اقوػػػػػػللاقتػػػػػػ لو تالبنػػػػػػالل

لاقبطال وف 

دقػػواللل6663باتػػالتلاادتةػػالدوللاقزلراضػػلل  ػػ لاقعػػراؽلتعػػدلجػػ للاتعػػدلاقع
دالطعػػالل  ػػػ ل بػػػـلزعال ػػػالةلاقشػػػعبلاقعرادػػػ للػػػ لاقالػػػالىلت البوالتػػػللاقالذائوػػػل لا ّتػػػرل
زجػػػػال دلا زػػػػوفلاقعػػػػالـلق"زػػػػـلاقزت ػػػػدةلتزػػػػالرت لأمتوجػػػػالرلتللػػػػ لتبروػػػػرقل ػػػػفلمػػػػذقل

 ػػاعلاقخػػالصلزػػػفلاقزعال ػػالةلتباقػػل7لتلالشػػ ىلا ػػاللدػػدلرأو ػػػالقلأالدرأ ػػالقلمّو  ػػاللقنػػذالاق
قػ لتب ػصلتػدلؽل اقتدزورلاقذلل ؿلتالقتالد   لاأدللإقػ ل اادػبلزروػرةلازلبعػل،لاا 
اقالػػذاىل تػػرلاقبطػػالعلاقخػػالصل  ػػ ل  ػػالاتوػػر   لاانوػػرلزػػفلاقالػػذاىلأةػػت لأ  ػػ ل
نز ػػاللزػػفلاقبػػدرةلاقشػػرائوللقزعظػػـلاقعاائػػؿل   لاتاةػػ لاق ب ػػللتػػ فلترلػػ لاقعباتػػالتل

ل (3)اقزتع بللتش  التلاقالذاىللارات

                                                             
3

بوؼلجوزا ز7لاقت اوؿلتالقعراؽ،لاقعباتالتلااقبال افلااقعداقل،لزرازلدراجالتلاقا دةلاقعرتول،ل -
  55،لصل>==5تورات،لقت الف،لاقطتعللا اق ل
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ازػػػػفلأبػػػػؿلاق ةػػػػاؿل  ػػػػ لاقالػػػػذاىلتػػػػالعلأ  ػػػػبلاقعػػػػرادووفلز ػػػػالزقنـ،لا تػػػػ ل
أطلػػالقنـلا وػػرلذقػػؾلزػػفلاقزاجػػ لاا جػػال ول،لا خػػرافلزػػفلشػػدةلبػػا نـلوت ػػالاقافل
ا  شػػالبلاقضػػالرةلااق شػػالئش،لززػػاللبعػػؿلا طتػػالىلوجتخ ةػػافلأفلاجػػتزرارلزنػػؿل
مػذقلاقعباتػػالتلقزػػدةلأطػاؿلتبعػػؿلةػػ للمػػؤاىلزعرضػللق خطػػر،لاخ ػػصلزجػػال دل

زوفلاقعالـلل لتبرورقلإق لضػرارةلزااز ػللزب ػسلا زػفلتػوفلا مػداؼلاقجوالجػوللا 
ل (4)ق عباتالتلاتوفلاقعاادبلاقالإ جال ول

ازادتلزعال ػػػالةلاقجػػػاالفلزػػػفلتػػػدزورلدطػػػالعلاقزرا ػػػل،ل وػػػثلز ػػػ لاقعػػػراؽلزػػػفل
ل وػػػثل ظػػػرتاجػػػتورادلاقزػػػاادلا اقوػػػللااقزعػػػداتلقػػػد ـلدطػػػالعلاا تػػػالجلاقزرا ػػػ ،ل

تورادلاقتػػػػػذار،لاقزتوػػػػػدات،لاياتلااقزعػػػػػدات،لدطػػػػػالعلدػػػػػراراتلزب ػػػػػسلا زػػػػػفلاجػػػػػ
ل (3)اقالوالر   

اتنػػػذالوتضػػػ لأفلاقعباتػػػالتلاادتةػػػالدوللاقداقوػػػللتػػػؤنرل  ػػػ لاق البوػػػالتلاقالذائوػػػلل
ق جاالف،لامالإبراىل شاائ لذالطالت لإ تبالز ،لااقنػدؼلمػالتباوػ لاقشػعب،لازػاللأ ػلل

ل تالرةل فلإتالدةلبزال وللتزالرسلضدلشعبلت از ل 

اقر الوػػللاقعباتػػالتلاادتةػػالدوللاقداقوػػللتػػؤنرل  ػػ لعمااى الصااحة:أثارهااا  -2
اقة وللق زد ووف،ل توبػللشػ لاقػدااىلا ػدـلادت ػالىلاقتبنوػزاتلااقزعػداتلاقطتوػللتجػتبل
اق ظػػرلاقزلػػراضل  ػػ لاقداقػػللاقزجػػتندلل للػػ لاقعػػراؽلتجػػتتتلاقعباتػػالتلاادتةػػالدولل

اقةػػػػ ول،لاقػػػػدااى،للاقداقوػػػػلل  ػػػػ لا نوػػػػالرلاق ظػػػػالـلاقةػػػػ  لقعػػػػدـلتػػػػاالرلاقزجػػػػت ززالت
،للاأدللمػػػػذالاا نوػػػػالرلإقػػػػ لا تشػػػػالرلأزػػػػراضلاقزعدوػػػػللااقتنػػػػالبلاقاتػػػػدل(5)اقزعػػػػدات   

                                                             
4

  >57اقزةدرل لجل،لصل -

=57ص،لاقزةدرل لجل - 3
 

،لاقبزاىاتلاقداقوللل لاقلةؿلاقجالت لزفلز تةؼلا زـلاقزت دة،ل   ل الب لةالق لا  اجل-5
 .7:;ص،ل6448،لرجالقللداتاراقلزبدزللقبالزعللاقبالمرة
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اقلوراجػػػ ،لاقاػػػاقورا    ،لااازاال وػػػػالتلاقتػػػ لاال ػػػػتلزتػػػالرةلالتجػػػػتطو لزاابنػػػللمػػػػذقل
لا ززالت 

اق ةػػػػػالرلاادتةػػػػػالدللاقز اػػػػػـللػػػػػ لاقتػػػػػر،لاقت ػػػػػرلااقبػػػػػالأدللإقػػػػػ ل بػػػػػزل
لاقطتوػل،لاتادػؼلاقزخػالترلاقطتوػل،لاقزجتشلوالتلاش ناللتجتبل بصل اقزااردلااق ااـز
 لازػػػاللرلضػػػتلقب ػػػللاقعباتػػػالتلاقداقوػػػلل  ػػػ ل(6)ا ػػػدـلابػػػادلاقتبنوػػػزاتلاقبرا وػػػل

اقعػػػراؽل بػػػادالذاتلطتوعػػػللطتوػػػللخالقةػػػللزػػػفلأبػػػؿلادت ػػػالىلزعػػػداتلازجػػػت ززالتل
طتوللتد اللإزاال وللاجتخدازناللل لزبالاتل جارول،لاأدللمذالاقبػرارلإقػ لشػؿل

ل (7)والتلااقت نورل   لاق القللاقة وللق زااط وفلاقعرادووفاقزجتشل

اقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوػللتػؤنرل  ػ لأثارها عمى التنمية المستدامة: -0
اقت زوػػػللاابتزال وػػػل،لاقت زوػػػللاادتةػػػالدوللل–اقت زوػػػللاقزجػػػتدازللت تعالدمػػػاللاقػػػنالثل

اقزجػػتندلللأ ػػللتزبػػردل وػػثلتػػدؿلزؤشػػراتلاقت زوػػللاقزجػػتدازلللػػ لاقػػداؿلل-ااقتوئػػل
ت لوذلمذقلاقعباتالتلتتراب لزجتاوالتلاقت زوللزفلخػالؿلتػدمارلاقزجػتاللاقزعوشػ ل
ق"لػػػراد،لترابػػػػ لاق ػػػػالتللاقز  ػػػ ،لاقتطالقػػػػل،لتػػػػدمارلاقت ػػػ لاقت توػػػػل،لت ػػػػالز لاقلبػػػػر،ل

لا تشالرلا زول،لازوالدةلزعداتلاقبروزل 

طلزؤشػػػػراتلإفلاقعباتػػػػالتلاادتةػػػػالدوللاقداقوػػػػلل  ػػػػ لاقعػػػػراؽلأدتلإقػػػػ لمتػػػػال
اقت زوللاقزجتدازللتتراب لاقزجػتاللاقزعوشػ لق"لػرادلاتػد  لدػدراتنـلاقشػرائول،لازػالل
تػػػ نرتلاقعزالقػػػلللػػػ لاقزرا ػػػللااقتبػػػالرةلااقخػػػدزالتلاقزخت لػػػللإقػػػ لأد ػػػ لزجػػػتاوالتنال،ل

اا تةػػػػالبلااقجػػػػردل،لاا تشػػػػالرلاقلبػػػػرلاا تشػػػػرتلاقبروزػػػػللتشػػػػت لأ اا نػػػػاللاالقبتػػػػؿ،ل
ضػػػػاللللإقػػػػ ل ػػػػزاؼلا طلػػػػالؿل ػػػػفلاقػػػػذمالبلإقػػػػ لاظػػػػالمرةلاقتجػػػػاؿللػػػػ لاقشػػػػاارع،لتالا

                                                             
6

  8:;صل،لاقزةدرل لجل -

7
 الدتناللاقعباتالتلاقذاوللزدللا تتالرماللتدواللق عباتالتلاادتةالدوللاقتب ودوللل ل،لدرداحلرضال -

لاقجوالجول،لرجالقللزالبجتر،لت باؽلاا جالف صل،ل6455،لبالزعللتالت ل،لزبدزللقا وللاق باؽلااقع ـا
ل 549



20 
 

 لاتنػػػذقلاقزؤشػػػراتلترابػػػ لترتوػػػبل(8)اقزػػػدارسلززػػػاللأدللإقػػػ لزوػػػالدةلاقتجػػػربلاقزدرجػػػ 
اقعراؽلل لاقت زوػل،لاأةػت لا ضػعؼللػ لداؿلاقز طبػل،لقتػ نرلاقتنوئػللاقت توػللا ظػالـل

ل (9)اقة للااقتع وـلتشاؿلخطورلأدللإق لا نوالرلاق ظالـلاادتةالدل

للق زبػػالؿلاقتوئػػ للإ ػػللزػػفلاقزعػػراؼلأفلاقعباتػػالتلاقعجػػاروللمػػ لأزػػاللتالق جػػت
ا دماللتؤنرل   لاقتوئلل  للتجتخدـللوناللأج  لللتالاللابرنازوللازػاادلاوزوالاوػلل
جالزللت اثلاقتوئل،لت وػثلأفل ػربلاقخ ػوللاقنال وػللقانػتلاقتوئػللاقعرادوػل،لاأ ػدنتل

تعػػػػدلا تنػػػػالىلا  زػػػػالؿللدزػػػػالرالشػػػػالزاللازاقػػػػتلأنالرمػػػػاللزجػػػػتزرةلق ػػػػدلاقوػػػػاـ لإالأ ػػػػل
دػػرارلاقعباتػػالتلاادتةػػالدوللضػػدلاقعػػراؽلنتػػتلأفلاقعباتػػالتلاقعجػػارولل اقعجػػاروللاا 
قػػػوسلا ػػػدماللزػػػفلتػػػؤنرل  ػػػ لاقتوئػػػل،لاا  زػػػاللاقعباتػػػالتلاادتةػػػالدوللقنػػػاللدارلزػػػؤنرل
اذقؾل   لاقتوئللاذقؾلزفلخالؿلأ ناللزعرد للق بنادلاقزتذاقلللػ لزعالقبػللت ػاثل

الرلا زػػػراضلاا اتئػػػل،لاز ػػػ لاجػػػتورادلدطػػػ لاقالوػػػالرلاقنػػػااى،لااقبضػػػالىل  ػػػ لا تشػػػ
ق زرالػػؽلااقز شػػاتلاقخالةػػللت زالوػػللاقتوئػػل،لازػػاللأفلمػػذقلاقعباتػػالتلتز ػػ لاجػػتورادل

لاقزاادلاقالززللقت بوللاتطنورلزوالقلاقشرب 

ازاللأفلمذقلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللأنرتل   لاقزجال التلاقخضراىلتجػتبل
زػفلطالدتنػال،لاقبػاىلاقزػااط وفلل%23اقزشالتؿلإق لأدؿلزفل بصلايقوالتلاقعالز للل ل

إقػػػػ لدطػػػػ لا شػػػػبالرلاجػػػػتخدازنالللػػػػ لاقتدلئػػػػللااقطػػػػت لتعػػػػدلتعطػػػػؿلز طػػػػالتلاقالػػػػالزل
ل (10)ازشتبالتلاق لطلاقزجتخدزللقنذقلا  راض

اقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوػللقنػاللأثارها عمى لوي االحتياجات الخاصة: -4
للزػػػفلاقزبتزػػػ ،لااقػػػذوفلقنػػػـلا توالبػػػالتلتػػػ نورلتػػػالقالاقبجػػػالزلل  ػػػ للئػػػالتلخالةػػػ

قنػػػػـل البوػػػػالتل ذائوػػػػللخالةػػػػللاال طلػػػػالؿ،لاق جػػػػالىلاق اازػػػػؿلااقزعادوف لال طلػػػػالؿل
                                                             

ل ل;8ص،لاقزرب لاقجالتؽلااشالرةلإقول،لبوؼلجوزا زل-8
ل >55صل،لاقزرب لاقجالتؽلااشالرةلإقول،لدرداحلرضالل-9

ل ل566صل،لاقزةدرل لجل-10
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تخت ؼل فل البوالتلتبوللاقجاالف،لتجتبل دـلةال وللتعضلاقزاادلق"طلالؿلتجتبل
زػػاللقعػػدـلدػػدرتنـلت الاقنػػاللأالأفلزػػر  تنـلاقعزروػػللت تػػالجلزػػاادل ذائوػػللخالةػػل ل اقجػػفلاا 

ةػػػالتتنـلتزػػػرضل بػػػصلاأفل بػػػصلمػػػذ قلاقزػػػاادلوػػػؤدللإقػػػ لجػػػاىلاقتالذوػػػل،لااقنػػػزاؿلاا 
 ازاللجتتتلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللأنالرل لجوللق"طلالؿ،للاقػدتلقنػـل(11)اقتراتوف

 زػػػػؿلألاػػػػالرلا تبالزوػػػػللضػػػػدلاقػػػػداؿلاقزبػػػػررةلق عباتػػػػالتلأالاقتػػػػ لتػػػػد زنال،لاوتةػػػػلافل
،ل ااقشػعارلتػالقب ؽلااا جػالس لا توبػللتالا عزاقول،لتالاضاللللإقػ لزشػالاؿلتتع ػؽلتػالق ـا

قزعال الةلا طلالؿلزفلاقعباتالتلاادتةػالدوللاقداقوػللارتلػ لزعػدؿلاقالوػالتلتػوفلا طلػالؿ،ل
اأادلاقزدورلاقجالتؽلقتر الزللاق لطلزبالتؿلاقالذاىلتد وسلماقودالتلأفل  الخزجللأاؼل

ل ل(12)طلؿلدافلاقخالزجلللوزاتافل   ل  ال ورلضرارللاؿلشنر

أزػاللتالق جػتللق  جػالىلاق اازػؿللنػػـلاػذقؾلزػفلذاللاا توالبػالتلاقخالةػلل  نػػالل
ت تػػػػػالجلإقػػػػػ ل ػػػػػذاىلاالزػػػػػؿلزػػػػػفلأبػػػػػؿل زػػػػػالب و نػػػػػال،لازػػػػػاللت تػػػػػالجلإقػػػػػ لا داوػػػػػلل
ااقزضػالداتلاق واوػللأن ػالىللتػرةلاق زػؿ،للالقعباتػالتلاادتةػالدوللاقداقوػللتػؤنرل  ػػ ل

لمذقلاقلئللاقخالةللزفلاقزبتز  

اقداقوػػػللتشػػػاؿلزضػػػال ؼل  ػػػ للئػػػالتلاقزبتزػػػ لتػػػؤنرلاقعباتػػػالتلاادتةػػػالدولل
ا ضػػػػعؼللػػػػ لاقػػػػتالدلاقتػػػػ لتبػػػػ لت ػػػػتلتػػػػ نورلاقبػػػػزاىاتلاقداقوػػػػللامػػػػـلا طلػػػػالؿ،لل
اق جالى،لاقزرض لااقزج وفل فلمؤاىلقنـلظراؼلخالةل،لا بصلاقالػذاىلااقػدااىل

                                                             
اخالةللا طلالؿل،لفلاقزوالدةلاقزطردةلل لزوالدةلجاىلاقتالذولل لإ ةالئوللزبدزللق"زـلاقزت دةلأل-11

لل;=;5إق لل4==5خالؿل الـلل85دافلاقخالزجللأظنرتلأفلزعدؿل بصلاقتالذوللددلتةال دلزفل  اـل
ات التلااةالتالتلتزرضل،ل8==5 الـلل877اارتلالعلزعدؿلاقنزاؿلق جتبلذاتللإق ل،ل8==5

قززودلزفلاقتلالةوؿللورب لإق 7ل   ل الب للإةالتللشنروال ل88;5اقاااشواراال) بصلاقتراتوف(لتػل
ل 4;;صل،لاقزرب لاقجالتؽلااشالرةلاقول،لةالق 

ل 6;;صل،لاقزرب ل لجلل-12
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ااقزجػػت ززالتلاقطتوػػػللتػػػؤنرللػػونـلتشػػػاؿلزضػػػال ؼل فلأبجػػالدمـلضػػػعولللت تػػػالجل
لبالل   لااجتزرارلل لاق والة ق ر الوللاقة وللقا لت

 

 ثانيا: القيود القانونية الواردة عمى العقوبات االقتصادية الدولية

وال ػػػػظلزػػػػػفلخػػػػػالؿلأنػػػػػرلاقعباتػػػػالتلاادتةػػػػػالدولل  ػػػػػ لاقجػػػػػاالفلااقزػػػػػد ووف،ل
ااقت زوػػللاقزجػػتدازللأفلمػػذقلاقعباتػػالتلت تنػػؾلاق بػػاؽلا جالجػػوللقس جػػالفلاقزالاقػػلل

اقة ل لبدل رزتلمذقلاقعباتػالتلاقجػاالفلزػفلاق ػؽلتزاببلاقزاانوؽلاقداقوللذاتل
ل لاقالذاى،لاقعالج،لاقر الوللاقة ول،لاق ؽلل لاقتع وـ،لاق ػؽللػ لاقت زوػل،لاق ػؽل
لػػ لتوئػػلل ظولػػل لازػػفلأبػػؿل زالوػػللمػػذقلاق بػػاؽلأدػػرلاقبػػال افلاقػػداق لداا ػػدل ػػصل
  ونػػػالللػػػ لزخت ػػػؼلاقةػػػااؾلاقداقوػػػللذاتلاقةػػػ للت بػػػاؽلاا جػػػالفلتزنػػػؿلدوػػػادال

لل  ػػػػ لاقعباتػػػػالتلاادتةػػػػالدوللوبػػػػبل  ػػػػ لزب ػػػػسلا زػػػػفلأالأللز ظزػػػػللدال ا وػػػػ
 إد وزوللأالداقلل  دلإدرارماللزرا التنالل ت لالتلبدلمذقلاقعباتالتلشر وتنال 

الػػؿلاا ػػالفل: القيااود الااواردة فاان اإلعاامن العااالمن لحقااوق اإلنسااان-1
ل63لاقعػػػالقز لق بػػػاؽلاا جػػػالفلاقزعتزػػػدلزػػػفلاقبزعوػػػللاقعالزػػػللق"زػػػـلاقزت ػػػدةللػػػ 

 بادػػػػاللأجالجػػػوللقس جػػػػالفلالوزاػػػػفل للداقػػػللأالز ظزػػػػللداقوػػػػللل6615دوجػػػزترل
زػػفلاا ػػػالفل  ػػ ل ػػػؽلاػػؿللػػػردللػػ لاق وػػػالة،لل30اقزجػػالسلتنػػػال،لا ةػػتلاقزػػػالدةل

  ػػػػ ل ػػػػؽلاػػػػؿلشػػػػخصللػػػػ لزجػػػػتاللزػػػػفلاقزعوشػػػػللاػػػػالؼلل52ا ةػػػػتلاقزػػػػالدةل
ق ز اللظػلل  ػػ لاقةػػ للااقرلالموػػللقػػللا جػػرتل،لاوتضػػزفلذقػػؾلاقتالذوػػل،لااقز ػػتس،ل

اقزجػاف،لااقع الوػػللاقطتوػل،لااػػذقؾلاقخػػدزالتلاابتزال وػللاقالززػػل،لاقػللاق ػػؽللػػ لال
تػػػ زوفلزعوشػػػتلللػػػ ل ػػػالاتلاقتطالقػػػػللااقزػػػرضلااقعبز ازػػػاللخةػػػتلمػػػذقلاقزػػػػالدةل
ا طلػػػالؿلتضػػػرارةلاقتالػػػؿلتنػػػـلتر الوػػػللخالةػػػل،لاتػػػالورلقنػػػـلاق زالوػػػللاابتزال وػػػلل

لجااىلاال تلاادتنـل توبلل فلرتالطلشر  لأال ورلشر   
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ذقلاق ةػػػاصللػػػإفلاا ػػالفلاقعػػػالقز لق بػػػاؽلاا جػػالفلا تتػػػرلاق ػػػؽللػػػ لاتنػػ
اق والةلااقالذاىلااقز تسلااقعالجلزفلاق باؽلا جالجوللقس جػالف،لاالوزاػفلاقت ػالزؿل
  نػػػاللأالاقزجػػػالسلتنػػػاللزنزػػػاللاال ػػػتلاقزتػػػرراتلاقبال ا وػػػل اطتباللقنػػػذالاقزع ػػػ للػػػإفل

اق بػػػػاؽللإ نػػػػاللتزػػػػسللاقعباتػػػػالتلاادتةػػػػالدوللاقداقوػػػػللتػػػػالق ظرلإقػػػػ لا تنالانػػػػاللقنػػػػذق
لت باؽلاا جالف،لاتلتبدلإق لاقشر ول 

لالعهد الدولن الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-2

اقعندلاقداق لاقخالصلتالق باؽلاادتةالدوللااابتزال وللااقنباللوللاقزعتزدلزفلدتؿل
ل  ػ ل ػؽلاػؿللػردللػ ل66 ػصللػ لاقزػالدةلل6633دوجػزترلل63اقبزعوللاقعالزللل ل

زجتاللزعوش لز الجب،لا بللل لاقالذاى،لاقز تسلااقزجاف،لا ػؽلاػؿللػردلأفلواػافل
زت ػػّررالزػػفلاقبػػاع،لا  ػػ لاقػػداؿلت جػػوفلاجػػالئؿلاا تػػالجلا لػػظلتازوػػ لا  ذوػػللزػػ ل

ت  ػللل65ت زوفلاقتازو لاقعػالدؿلق زػاادلاقالذائوػلللػ لاقعػالقـلتتعػاللق  البػل،لا ةػتلاقزػالدةل
   لزجػػػتاللززاػػػفلزػػػفلاقةػػػ للاقتد وػػػللزػػػفل ػػػؽلاػػػؿللػػػردللػػػ لاقزبتزػػػ لتػػػالقتزت لتػػػ 

ااقعب وػل،لا  ػ لاقػداؿلاتخػالذلاقتػداتورلاقالززػللقت جػوفلاقر الوػللاقةػ ولل بػؿلخلػػضل
 جػػتللاقالوػػالتللػػ لاقزااقوػػد،لالػػ لالوػػالتلا طلػػالؿلزػػفلأبػػؿلاقت زوػػللاقةػػ وللق طلػػؿ،ل
ات جوفلشت لاقباا بلاقتوئوللااقة ال ول،لااقعزؿل   لاقادالوللزفلا زراضلاقزعدوػلل

لااقت لجوللااقتوئول،لازعالقبتناللا ةرمال 

زػػػفلاقعنػػػػدلاقػػػػداق لق بػػػاؽلاادتةػػػػالدوللااابتزال وػػػػللل60أزػػػالل ػػػػصلاقزػػػػالدةل
ااقنباللوػللتالػػؿلاقتع ػػوـلت  ػػللزػػفل ػػؽلاػؿللػػرد،لاأفلمػػذالاقتع ػػوـلوابػػلل  ػػالاقت زوػػلل
اقشػالز للق شخةػػوللاا جػػال ول،لاأفلوزوػدلزػػفلدػػاةلا تػراـل بػػاؽلاا جػػالفلااق روػػالتل

ا  ػػ لاقػػداؿلاقعزػػؿلزػفلأبػػؿلت بوػػؽلمػػذقلا مػداؼلزػػفلخػػالؿلإقزازوػػلللا جالجػول،
لاقتع وـلاتالقزبالف 
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اتنػذاللػإفلاقعنػدلبعػؿلزػفلاق ػؽللػ لزجػتاللزعوشػ لزالئػـ،لااقالػذاىلااقز ػػتس،ل
ااقزجػػػاف،لاقر الوػػػللاقةػػػ ول،لاقتع ػػػوـلزػػػفلاق بػػػاؽلا جالجػػػوللقس جػػػالفلاقتػػػ لالوبتػػػؿل

وللاقداقوػػللطتبػػاللقنػػذقلاقباا ػػدلت ػػالدضلمػػذقلاقت ػػالزؿل  نػػال،لقػػذاللػػإفلاقعباتػػالتلاادتةػػالد
اق بػػاؽلتػػالق ظرلإقػػ لأنالرمػػالل  ػػ لشػػعابلاقػػداؿلاقزجػػتندلللتالقعباتػػالتلاػػالقعراؽ،لقوتوػػال،ل
فلاق ب ػػػللاقزع وػػػللتػػػالق باؽلاادتةػػػالدوللااابتزال وػػػللااقنباللوػػػلللػػػ لدارتنػػػالل مػػػالوت ،لاا 

بتػتلأاػدتل  ػ لمػذالاقت ػالدض،لالأالل35ل لتع وػؽلردػـلل6664اقجالتعلل شرلقج لل
ل   لاقداؿل  دلإدرارمالل باتالتلادتةالدوللداقوللزرا التناللمذقلاق باؽ 

ل6616 ةتلاتلالدوػالتلب وػؼلاقراتعػللقجػ للالقانون الدولن اإلنسانن:  -3
ااقتراتاااقوفلااضاللووفلاقز  بوفلتنالل   لدوادلتػردل  ػ لاقعباتػالتلاادتةػالدولل

تالؿ،لت وػػػػثلخةػػػػتلاقداقوػػػػللاقزلراضػػػػلل  ػػػػ لاقػػػػداؿلاقزت الز ػػػػللأالداقػػػػللاا ػػػػ
اق زالوػػػػػللقنالنػػػػػلل بػػػػػاؽلامػػػػػ 7لاق ػػػػػؽللػػػػػ لاقزعا ػػػػػللاقالذائوػػػػػل،لاق ػػػػػؽللػػػػػ لت بػػػػػ ل

لاازداداتلاقطتول،لااق ؽلل لاقز تس 

قبػػدل ضػػ لمػػذالاق ػػؽللػػ لاقبػػال افلاقػػداق ل: الحااق فاان المعونااة الغلاسيااة -أ
،ل وػثل ةػتل(13)اا جال  لت زالوللاتورةلتلاؽلاق ػؽللػ لاقتبػالىلااق ػؽللػ لاق وػالة

زػػػفلاتلالدوػػػللب وػػػؼلاقراتعػػػللاقزتع بػػػللت زالوػػػللاقزػػػد ووفل  ػػػ لضػػػرارةلل22اقزػػػالدةل
لزػػػػفل تزاوػػػػدلاقجػػػػاالفلتػػػػالقزؤفلاقالذائوػػػػللااازػػػػداداتلاقطتوػػػػل،لاأفلتجػػػػتاردلزػػػػاللو ػػػػـز

زػػفلاقتراتااػػػاؿلااضػػالل لاقنػػال  لاقز  ػػػؽلل61 البوػػالتل ذائوػػل،لا ةػػػتلاقزػػالدةل
ظػػرلزنالبزػػللا  وػػالفلااقزػػاادلتالتلالدوػػالتلب وػػؼل  ػػ ل ظػػرلتباوػػ لاقزػػد ووف،لا 

اقالذائوػػػػػللااقز ػػػػػالطؽلاقزرا وػػػػػللاقتػػػػػ لت تبنػػػػػاللاقز الةػػػػػوؿ،لازرالػػػػػؽلزوػػػػػالقلاقشػػػػػربل
لاشتاالتناللاأشالالؿلاقرل 

                                                             
13

اقطتعلل،لااجا درول،لدارلاقلارلاقبالزع ،لاا جال ولاق ؽلل لاقزجال دةل،لتابالؿلةالحلاقدوف -
  87صل،ل>644ا اق ل
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زػػػفلل22 ةػػػتل  ونػػػاللاقزػػػالدةاللالحق فن تمقن اإلمدادات الطبية:  -ب
اتلالدوػػالتلب وػػؼلاقراتعػػللتضػػرارةلتزاوػػدلاقزػػد ووفلتالقزعػػداتلااقزجػػت ززالتلاقطتوػػلل

 ا   لاقداقللاقز ت للأفلتت ادلزدللاقتزت لاقجاالفلتة للبودة لااجتورادمال،

اأادتلاتلالدوللب وؼلاقنالقنػللاقخالةػللت جػرللاق ػربل  ػ ل ػؽلا جػرللل-ج
 ل لاقز تسلااقالذاى 

أاػػػدتلاػػػؿلاقةػػػااؾلاقداقوػػػلل7لالصاااكوك الدولياااة المتصااامة المساااتدامة -1
زػػػػػػػػػػػرارالتبزػػػػػػػػػػػللل6665اقزتةػػػػػػػػػػػ للتالقت زوػػػػػػػػػػػللاقزجػػػػػػػػػػػتدازللزػػػػػػػػػػػفلزػػػػػػػػػػػؤتزرلروػػػػػػػػػػػا

  ػػ لأفلاق ػػؽللػػ لاقت زوػػللل5365جػػ للل53،لااتلالدوػػللروػػال 5335بام جػػتارغ
اادتةػػػالدوللااابتزال وػػػللااقعػػػوشللػػػ لتوئػػػلل ظولػػػللمػػػ لزػػػفلاق بػػػاؽلا جالجػػػػولل

ل16/655لػػ لدرارمػػاللردػػـلقس جػػالفل لازػػاللأاػػدتلاقبزعوػػللاقعالزػػللق"زػػـلاقزت ػػدةل
  ػػ لاق ػػؽللػػ لاقت زوػػل،لاا تػػرؼلتنػػذالاق ػػؽلا ػػؽلل31/65/6653اقزػػؤرخللػػ ل

،لاةػػػاتتل  وػػػللاقبزعوػػػللاقعالزػػػللق"زػػػـل6664أجالجػػػ للػػػ لزػػػؤتزرللوو ػػػاللجػػػ لل
اقزت ػػدةلا ػػؽلزازػػؿلازجػػالالق  بػػاؽلا جالجػػوللاقز ةػػاصل  ونػػالللػػ لاا ػػالفل

ل ل6633اقووفلقعالـل،لااقعندوفلاقد6615اقعالقز لق باؽلاا جالفلقعالـل
قذقؾلوعتترلاق ؽلل لاقت زوللزفلاق بػاؽلا جالجػوللقس جػالف،لوبػبلزرا التػلل
زػػػفلطػػػػرؼلزب ػػػػسلا زػػػفلأالداقػػػػللأالأللز ظزػػػػللداقوػػػلل  ػػػػدلإدرارمػػػػالل باتػػػػالتل

لادتةالدوللضدلداقللزال لل
 

 ثالثا: العقوبات اللكية بديم لمعقوبات االقتصادية الشاممة
لا نالرمالل لاا جالف، لق باؽ لاقشالز ل لاقداقول لاادتةالدول لاقعباتالت ا تنالؾ
لدل ل ل   لاقتوئل لات نوراتنال لق جاالف، لااقة ول ل   لاق البوالتلاقالذائول اقاخوزل
ل فل لااقت ث لاقعباتالت، لمذق لزنؿ لإدرار ل ف لاا بالـ لإق  لاقداق  تالقزبتز 

لاُتب  ل لقس جالف، لا جالجول لتزسلتالق باؽ لا لتدو ل لاقداق ل باتالت لاقزبتز  ب
لزاج لإ جال وللاالقزاج لاقت ل دثلل لاقعراؽلأن الىلاق ةالرلاادتةالدل ل
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اتدأتل ز وللاقت ثل فلاقعباتالتلاادتةالدوللاقتدو للزفلاقزؤتزرلاقداق ل
،ل6662اقجالدسلااقعشروفلق ب للاقداقوللق ة وبلا  زرلاقز عبدلتب وؼلج لل

لتاةو لا  زر لق ة وب لاقداقول لاق ب ل لااقز ظزالتلاددزت لاقداؿ لبزو  لإق  ل
لاقعباتالتل ل نالر لزف لاقتخلوؼ لضرارة ل    لاقزؤتزر لل  لاق الضرة اقداقول
اادتةالدوللاقداقولل   ل باؽلاا جالفلازعال الةلا لراد،لاتإتعالدلمؤاىلزفل نالرل

ل (1)اقعباتالت،لاأفلتادوعناللواافل   لاق ظالـلاقوسل   لاقشعاب
قبوتلتاةوللاقزؤتزرلدتاالزفلاات الدلاقراج لاقذللطرحلزشرا الل   لا زػـلا

اقزت دةلوتع ؽلتاولوػلللػرضل باتػالتلادتةػالدوللداقوػللترا ػ للونػاللاقبال ػبلاا جػال  ،ل
ازػػفلاقااوػػالتلاقزت ػػدةلاتروطال وػػاللاق تػػالفلطر تػػالل  ػػ لزب ػػسلا زػػفلزشػػرا اللخالةػػالل

 زػػؿللػػ لطوالتػػللزبتػػرحلاق ب ػػللاقداقوػػللتالقعباتػػالتلو زػػؿل  ػػاافلتلاقعباتػػالتلاقذاوػػلتلو
ق ةػػ وبلا  زػػرلااات ػػالدلاقراجػػ ،لاتت ػػػ لزب ػػسلا زػػفلزشػػراعلاقعباتػػالتلاقذاوػػػلل

ل (1)5335زالللل61اقزؤرخلل لل6136تزاببلاقبرارلردـل

دػػػرارلزب ػػػسلا زػػػفلاقخػػػالصلتالقعباتػػػالتلاقذاوػػػللو ػػػدرجلضػػػزفلدػػػراراتلت جػػػوفل
تورادلااللػػػللاقجػػػ  لااقزػػػاادلاقالذائوػػػللاقتر ػػػالزللاا جػػػال  لق عػػػراؽ،لاردػػػ لاق ظػػػرل ػػػفلاجػػػ

ااقزجػػت ززالتلاقةػػ وللاقتػػ لت تػػ ل البوػػالتلاقجػػاالف،لاافلمػػذقلاقعباتػػالتلتطتػػؽل  ػػ ل

                                                             
1

داقللل>57 ضرتللل9==5اقزؤتزرلاقداق لاقجالدسلااقعشروفلق ب للاقداقوللاقز عبدلتب وؼلج للل-
ا تزدلمذالاقزؤتزرلتتاالؽلايراىل   لدرارلوت الاؿلاقعباتالتل،لبزعوللاط وللاداقولل5:9ا

وللاا خذلتعوفلاا تتالرلاقتتعالتلاا جال ،لاضرارةلاقتخلوؼلزفل دةل نالرمالل   لا لراد،لاادتةالدول
،ل  دللرضلاقعباتالتلاادتةالدولل   لأللداقل لقززودلزفلاقتلالةوؿلورب لإق 7لز زدلاقطراا ل

   لل6454-54-68زبالؿلز شارل   لشتاللاا تر وتلل ل،لاق ةالرلالباللقباا دلاقبال افلاقداق 
ل زاد لشتاللزجالااةلاقترتولل   ل باؽلاا جالفلااقنباللللاقزد ول ل

،ل8975إتخذقلزب سلا زفلل لب جتلل6446زالللل58قزؤرخلل لال=584درارلزب سلا زفل–2
امالدرارلو درجلضزفلدراراتلت جوفلاقتر الزللاا جال  لق عراؽ لقززودلزفلاقتلالةوؿلورب لقبرارل

 S/RES/1409 (2002)انوبللردـ7،لزب سلا زف
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اق ظالـلاق الاـلل لاقعراؽلزفلخالؿل ظرلتارودلا ج  للااػؿلاقجػ  لااقز تبػالتلاقتػ ل
لتجتخدـل  راضل جارول 

ز ػددةلاقنػػدؼلاوال ػظلزػفلخػالؿلمػذالاقبػرارلأفلاقعباتػالتلاقذاوػللمػ ل باتػالتل
تجػػتندؼلزتالشػػرةلاق اػػالـلزػػفلرؤجػػالىلاازراىلادػػالدةل جػػاروافلدافلاقزجػػالسلتالقجػػاالفل
اقزد ووف لاوتط بللرضلاقعباتالتلاقذاوػللدػدرالمػالئاللزػفلاقزعرلػللاقتلةػو ولل ػفلمػذال
اقت د،لاا شخالصلاقزجتندلل،لات دودلماوللا زالؾلاا زااؿلاقت لوز اناللألرادلاق ختلل

،لات دوػػػػػدلاقشػػػػػراالتلااقزؤججػػػػػالتلاقتالتعػػػػػللقنػػػػػـلأال  ػػػػػدلألػػػػػرادلاق الازػػػػػللاقزجػػػػػتندلل
ل(2) الئ تنـ 

ازػفلاقعباتػالتلاقذاوػللاقتػ للرضػناللزب ػسلا زػفل  ػ لاق خػبلاق الازػلللػ ل
لتعضلاقداؿلاجوراقواف،لقوتورواللاألالال جتالفلم لازاللو  7

 تبزودلا ةاؿلاقخالةللتالق اازللارزازلاق ظالـ 
 تطتوؽل ظرلتبالرلل   لا ج  ل 
 اقجلرلق  االـلازابالتنـلاأت الئنـز  ل 
 رزالفلاق االـلزفلز  لت شوراتلاقػدخاؿ،لا رزػالفلأت ػالئنـلزػفلاقجػلرلااقتع ػوـل 

 ل لاقخالرج
 لػػػػػػرضل باتػػػػػػالتلأال ظػػػػػػرلجوالجػػػػػػ لاتب ػػػػػػوصلاقػػػػػػدارلاقتزنو ػػػػػػ لق داقػػػػػػلللػػػػػػ ل

 اقزؤتزراتلاقداقوللقالرضل زؿلاق ظالـلدت ازالجوال 

تػػػدخؿلزب ػػػسلا زػػػفلمػػػذقلاقعباتػػػالتلا نػػػاللطتبػػػتلضػػػدل ظػػػالـلاقبػػػذال ل  ػػػدل
لتراوػػرلتزابػػبلل64ق زالوػػللاقزػػد ووفلزػػفلتطػػشلدػػااتلاق ظػػالـلاقتػػ لأرادتبزػػ لنػػارةل

 لتالاضػػاللللإقػػ لمػػذقلاقعباتػػالتل5366لتراوػػرلل53اقزػػؤرخللػػ لل6643اقبػػرارلردػػـل
أ ػػػالؿلزب ػػػسلا زػػػفلاقػػػرئوسلاقبػػػذال لازجػػػال دول،لاتعػػػضلأت الئػػػللإقػػػ لاقز ازػػػلل

                                                             
ل =57صل،لاقزرب لاقجالتؽلااشالرةلإقول،لدرداحلرضال–2
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تجػتندؼلرزػازلاق ظػالـلاق ػالاـلتضػالؼلإقػ لل،لامذقل باتػللذاوػلل(1)اقب الئوللاقداقول
  ززللاقعباتالتلاقذاوللاقت لجتؽلااشالرةلإقونال ل

فلاقعباتالتلاقذاوللتػالقر ـلزػفلأ نػالل باتػالتلتجػتندؼلاق اػالـ،لاالتجػتندؼلا
اقزػػػػػػد ووف،للػػػػػػإفلقنػػػػػػاللباا ػػػػػػبلتزػػػػػػسللػػػػػػ لتعػػػػػػضلاق ػػػػػػالاتل بػػػػػػاؽلا شػػػػػػخالصل

ت ػػػؽلاقز اوػػػلل  ػػػدلاقزجػػػتندلوفلتالقعباتػػػالت،لاتزػػػسلت ػػػروتنـللػػػ لاقت بػػػؿ،لاتزػػػسل
تبزوػػدلأرةػػدتنـ،لاخالةػػلل  ػػدزاللالواا ػػافلزػػفلةػػ العلاقبػػرارللػػ لاقداقػػللأالأفل
أجزالؤمـلذارتلخط  لازاللأفلمػذقلاقعباتػالتلقنػاللبال ػبلاقتعجػؼل  ػدزاللالوجػز ل
ق"شخالصلاقزجتندلوفلاقطعفلل لدػرارلاقعباتالت مػذقلاقباا ػبلاقجػ توللق عباتػالتل

زػػ  لإ لػػالىاتلخالةػػلل  ػػدزاللواػػافلاقجػػلرللاقذاوػػللدلعػػتلتالات ػػالدلا اراتػػ لإقػػ 
ل جتالبلطتول،لااقت بؽلزفلأجزالىلا شخالصلاقزجتندلوفلدتؿللرضلاقعباتالت ل

اأخ صلزفلمذقلاقدراجللإقػ لأفلاقزبتزػ لاقػداق للػ لاقعباتػالتلاقداقوػللتعػدل
اق ػػربلاقعالقزوػػللاقنال وػػلللضػػؿلاقعباتػػالتل وػػرلاقعجػػارولل  ػػ لاقعجػػارول،لاا تتػػرل

تةػػػػالدوللمػػػػػ لا داةلاقراد ػػػػللق ػػػػداؿلاقزخالقلػػػػػللق بػػػػال افلاقػػػػػداق لأفلاقعباتػػػػالتلااد
ااقز تناػػللق بػػاؽلاا جػػالفلتال تتالرمػػاللادػػؿلتا لػػللزػػفلاقعباتػػالتلاقعجػػارول،لات بػػؽل

اخالةػػلل  ػػ لل6663زاالجػػبلجوالجػػول،لاقاػػفلتطتوػػؽلاقعباتػػالتلاادتةػػالدوللتعػػدل
لاقعػػػػراؽلابػػػػدلاقزبتزػػػػ لاقػػػػداق ل بوبػػػػللأفلمػػػػذقلاقعباتػػػػالتلت اقػػػػتلزػػػػفلأداةلردع
ا تنػػػالؾل بػػػاؽلاا جػػػػالفلإقػػػ لأداةلقتباوضػػػنال،لاخالةػػػػللاقزاجػػػ لاا جػػػال وللاقتػػػػ ل
خ لتنال،لات نورمالل  ػ لاق البوػالتلاقالذائوػللااقةػ وللق جػاالف،لاأنالرمػالل  ػ لاقت زوػلل
اقزجػػػػػػتدازل لارلعػػػػػػاللقنػػػػػػذالاقت ػػػػػػالدضلاجػػػػػػتتدؿلاقزبتزػػػػػػ لاقػػػػػػداق لمػػػػػػذقلاقعباتػػػػػػالتل

اا جػػػالفلازػػػفلأبػػػؿلادػػػؼللاادتةػػػالدوللاقشػػػالز للتالقعباتػػػالتلاقذاوػػػلل زالوػػػللق بػػػاؽ
زعال الةلاقجاالفلاقزد ووف،لاأفلاقعباتػالتلزنزػاللاال ػتلالتادػ ل  ػ لاقشػعاب،لاا  زػالل

                                                             
1

  S/RES/1970 (2011):درارلزب سلا زفلانوبللردـ–
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تادػػػ ل  ػػػ لاق اػػػالـ،لااق خػػػبلاق الازػػػلل  نػػػاللمػػػ لاقزجػػػؤاقلل ػػػفلةػػػ ال للاقبػػػرارل
لداخ واللاخالربوال 

لػػ لاقختػػالـلتاةػػػ تلإقػػ لزال ظػػللأ ػػػلل تػػ لاقعباتػػالتلاقذاوػػػللقنػػاللباا ػػػبلال
ؽلا روػػػػػالتلا شػػػػخالصلاقزجػػػػػتندلوف،لقػػػػػذالوبػػػػػبل  ػػػػػ لجػػػػ توللتػػػػػؤنرل  ػػػػػ ل بػػػػػال

اقزبتزػػ لاقػػداق لزرا ػػالةل بػػاؽلاا جػػالفل  ػػدللػػرضلاقعباتػػالت،لااقت اػػدلزػػفلماوػػلل
ا شػػخالصلاقزجػػتندلوفلازراػػزمـلاقبػػال ا  للػػ ل ز وػػللاتخػػالذلاقبػػرار،لازػػاللأ ػػللزػػفل
بز للاقعباتالتلاقذاولل بدلأفلإ القللاق االـلارزازلاق ظػالـلإقػ لاقز ازػللاقب الئوػلل

قداقوػػػللمػػػالأ جػػػفل باتػػػللذاوػػػللولرضػػػناللزب ػػػسلا زػػػف،ل فلاقز ازػػػللا ػػػدماللا
 اقالو للتضزالفل باؽلاا جالفلا زالوتنال،لاتضزفلق زجتندؼلاقز الازللاقعالدقل ل

ل
 
 

شعُح انعمىتاخ اإللرصادٌح انذونٍح وذطثٍمهاش _ 

 ،محماد سعاادي د.
 جامعة غميزان

 

 : مقدمة

ل لا زـ لأدرت لق جالـ و زال لاقزنددة لاقداؿ ل    لق ضالط ا زفلاللاقزت دةاقتشرو 
ل ةتل لازال ل فلاق باىلاق لاجتعزالؿلاقباة لأاق لتعودا لاخطاة اقداقووفلل لزونالدنال

م لتخرجلالل ت لالتدخؿلل لزالالزراتلأخرل،ل1ز لل8/لل6   ل ظرقلل لاقزالدةل
اقانوػرلزػفلاقخجالئرلزفلترانوفلاق ربلاقعالقزوللاقنال وللزتاتػدةلزعظزناللأالدؿلا نالل

اقزالدوللززاللدلعناللاق ل تدلاق ربلتاؿلأشاالقناللدافلأفلت ج لت فلم الؾلزفلاللاقتشروػل
اقداؿلزفلتجاؿلقلل لجللزجتبتاللاقدخاؿلل لزالالزراتلزفلمذالاق اعللتضطرلزرةل
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لتب وبلا بوالؿلاقبالدزللاوالتلاق رابلازاللاللأخرللقزاابنتل ددل قتل   ل لجنال
ل الدناللبالىل لدوتالبللزون

ا زرلاقذللبع ناللتت ثل فلاجو للأخرلل ورلاقاجو للاق رتوللق بضالىل   ل
ا زفلاقداقووف،للابدتلاجو للاقعباتالتلااقوللاللزاللوزافلأفلوتجتبلل لتندودلاقج ـ

رتزاللتزا ناللزفلاقتةدللقزنؿلمذقلا  زالؿلاقت لالت زدل بتالمال لل ا تلزفلمذقل
اقعباتالتلاللل ابدتلاقعباتالتلاقدت ازالجول،لد لاقعباتالتل جبلطتوعللاقلعؿلاقزرادلرل

لاقنباللولاللاقعجارول لاقروالضولاللاقعباتالت لل6اقعباتالت لاادتةالدول ام لل7ااقعباتالت
لزاضاعلت ن الل 

،لأالزاللوجز لتالق ةالرلأالؿلاجو للاقعبالبلاادتةالدللاقداق تعدلتلعوالل،اقاف
لاادتةالدل لاقت روـ لأا لاقبزاىاتالادتةالدولللembargoاق ظر لأقااف لأشد اقزعتتر

اقت لوزافلأفلتاد لاللأزض لا ج  للاجوزاللل لاقادتلاقرامفاللأمزناللتؿاللدالطتل
اقذلللرضل   لاقعدودلزفلاقداؿلاقت لا تترتل،ل8تتخذلضدماللالل   لداقللزخ ل
لق ج ـ لزنددة لاقزت دةاللداا لا زـ لز ظار لل  لاقداقووف لاقت لاللا زف تعضلاقداؿ

لا زفلتبدزت ل    لاق لالظ لزجؤاقول لاق ربلاقعالقزوللاللقتت زؿ لتعد لاقداقووف اقج ـ
زفلزونالؽلل68اقنال وللاقت لبع تلزب سلا زفلاقز اطلتللاق لالظل  ونزاللالباللق زالدةل

وال اللتتوفلأ ،لق بناللل لاقلوتااللل لودماللتالقت جوسلقعضاوللدائزلللول9ا زـلاقزت دةل
 ظرلاللتتدالزضرةلل لاقانورلزفلاق الاتل لتؿالل،لتؿانورةلأ ناللاجو لل ورللعالقل

لزفل لأانر لاقشعاب لز نال لتتضرر لبزال   ل بالب لاجو ل لأ نال لاقتعضل    إقونال
ا زفلاقداقووفل وفلتعتدلل   ل ورماللزفلاللا  ظزللاقت لتتجتبلل لتندودلاقج ـ

لتابنالتنال اللا زفلاقعالقزوفلتتعضلتةرلالتنالاللتعتدلل   لاقج ـلاقداؿلأا
لزفلم ال لاقداقول، لق عباتالتلاادتةالدول لاقتشرو  للارة (لأاال)ل تادؼلد والل  د

نـلاقتعرضلاق لت اؿل(لنال والل)لزدلللعالقوتنالاللت لوذمالاللتبرورلاقعباتالتلاادتةالدولال
أخورالاق  اؿل(لالنالقنالل)لاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللاق ل بالبلبزال  ل وفلت لوذمال
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لاادتةالدوػ لاقعباتالت لقتلعوؿ لاقداقوػلاقزبتر ل لزػفلاللل لاقزتاخالة لاق تالئل لاق  اقاةاؿ
ل7ل(لراتعالل)للرضنال
ل

 

 أوال : شرعنة العقوبات اإلقتصادية الدولية :                                            
تقريرها من طرف و  ا التأسيس لمعقوبات اإلقتصادية فن ميثاق األمم المتحدة 1

 مجمس األمن الدولن :
لتعدل: لمعقوبات اإلقتصادية فن ميثاق األمم المتحدةأ ا التأسيس  لد  ال، ازال

خراجلاقزبتز لاقداق لتاؿلداقللتبروتاللزفلترانوفلاق ربلاقعالقزوللاقنال ول،لدررلأفلال
قت لأدرؾلاقبزو لت  ناللاجتعزالؿلاجالئؿلاقباةلااللوعادلق ؿل زا التللتالقتةالدـلاق رت 

لشؿلأاؿلز تظـلداق لشالزؿلزتزنؿللددالل،لتؿلاقاؿلخالجرللونالل لاجوزال ورلزبدول
ل ل ةتللا زـلت ؿلا ززالتلاقداقوللادتناللاقت لت اقتلاق ل زا التلز تدزللتال تتل

لاقدت ازالجول ل   لقالل لاقباة لقالل للونال لل لظرؼل، لنال ول لاقداق لزرة ل دخؿلاقزبتز 
 شروفلج للل ل ربل القزوللنال وللتعدلأفلخرجلزفل ربل القزوللأاق لا تنتلاق ل

لإ جال وللزتعددةلاالفلأنرماللج توالل   لاقبزوػ  لااارثل
ز تظزاللداقوالل خرل،لتزتالدرةلداؿلاقت القؼ،لمالوؤجساللدل لمذالاقزبتز لاقداق 

،ل ورل قوللاق رب،لاق لاق صل   ل قولل89=5زتزناللل لز ظزللا زـلاقزت دةلج لل
لل ل رابلأخرل لاقدخاؿ لتب بلاقداؿ لقز ظزتلل، لااتلالدالقز ش ى لزتف ل صلل 

لاقبدودة لاقزت دة، لا زـ لموئل لاقجالت ل، لاقلةؿ لل  لاقزت دة لا زـ لزونالؽ اقزجز 
زبزا للزفلايقوالتلتلعؿللارةلتلتب وبلا بوالؿلاقبالدزللاوالتلاق ربلتلتبجدتل

ز للتباقنالل7لتلل85ل ل قوللتلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللتلاقت لبالىتلتناللاقزالدةل
زفلاقتداتورلاقت لالتتط بلاجتخداـلاقبااتللب سلا زفلأفلوبررلزاللوببلاتخالذققز

اقزج  للقت لوذلدراراتل،لاقللأفلوط بلإق لأ ضالىا زـلاقزت دةلتطتوؽلمذقلاقتداتور،ل
اوبازلأفلواافلزفلتو ناللادؼلاقةالتلاادتةالدوللااقزااةالتلاق دودوللااقت رولل
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تلادلاللبزئواللأالا واللااقباوللااقترودوللااقتردوللااقالج اوللا ورماللزفلاجالئؿلاقزااةال
ل6 تللادط لاقعالدالتلاقدت ازالجول

لالقزال ظلل لمذالاقزبالـلأ للالتابدلزالدةلل لزونالؽلا زـلاقزت دةلت تالل   ل
ل ل باتالتلت لاللsanctionsا زللت لتداتورلت ل   لت أالتللmesuresقافل صللونال

اقلبلللقافلاجتعزالؿلزةط  لتل باتالتلتلأجالجاللاالفلزفلطرؼالل actionsأ زالؿلتل
مػالزاللا تنبللزب سلاللاقززالرجالتللوزاللتعد اللجالرتل  وللزعظـلاقاتالتالتالل7اقداق 
ل صل  وللل لاقعدودلزفلدراراتل7اللا زػف

 

إذالب ا فرض العقوبات اإلقتصادية الدولية من طرف مجمس األمن الدولن :
la décennie des sanctionsتل شروللاقعباتالتلتلا تترتلج ااتلاقتجعو والتل

،ل8
للرضل باتالتلادتةالدول لدد لاالف لزب سلا زف لت ف ل  ج  لا لاللإ  ال لزفل،  ورمال

قزالل،ل11 القللب ابلألروبوالالل9ل ل القتوفل7ل القللرادوجواللاقب اتول،لاقعباتالتلا خرل
ل  ةرول لزف لا ة ووف لااد وزوف لتشعاب لاقت اوؿ لزف لاقاوال الف لمذاف لإقول لاةؿ

دةالىال روبواللاق لاقت جوسلاق ل ظالـلجوالج لتؿلا تن لا زرلل لب ابلأل،لتنزوشاللا 
ل  ةرلل الدل رؼلت ظالـلا ترتالودل لل

،لقـلوااةؿلزب سلا زفلل للرضللق عباتالتلاادتةالدوللاقداقوللتاتورةلزجتزرة
التخالذلزنؿلمذقلاقتداتورلا تتالرالاقت لقـلوجز لأن الىماللت،لتجتبلاق ربلاقتالردة،لطتعال

قولعؿل ظالـلاقعباتالتلتعدلتلاؾلاقالرت لأالاقشرد ل ل،لا تزالىلاقداؿل  دلاقزعجاروف
لاقجالوالت ل للولرضل11اات الد ل   لإنرمال، ل باتالت، لل لاقتجعو والتل02 ظالـ زفل،

 لزتتعاللل لذقؾلزبزا للزفلا مداؼلاقزتاخالةلل11ازاللأج ل ال،ل5111اق لل0661
لزفللرضلمذقلاقعباتالتل   لاقداؿلاقزخالقلللاقتزازالتناللاقداقول7

 أهداف فرض العقوبات اإلقتصادية الدولية :ا  1
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لقس جالف ل باؽ لزف لاقزت دة لأمداؼلا زـ لتت بؽ لاق راباللقف لاق زا التاللتب ب
تربعللاق لاقاراىلتج ااتل دودةلالل ورماللزفلاقزظالمرلاقت لتبنبرلاا جالفاللاقع ؼال
لاقتبز لاقداق ،لتبرافلخ تاللتؿ ا زـل،لدافلتلعوؿلاقلةؿلاقجالت لزفلزونالؽلمذا

 لظلالللنالاقذللتت بؽلتللدوتالبتلل للتلرضلمػذقلاقعباتالتلاقداقوػللق زالوػل،لاقزت دة
ل لاقداقل11اقجالـ لازاابنل لاقشخص، لأا لاقزبزا ل لأا لاق اازل لأا لا زل ،ل11أا

قا ل،ل0661قزخالقلتناللاقتزازالتناللاقداقوللاقعالزللازالل ةؿلز لاقعراؽلج للزعالدتتناللال
لوتاالؽلز لزاللو تظرقلز نالل11تناللاقزتعالرضللز لذقؾلجوالجاللتدلعناللاق لتالوورلج اانال

اقزبتز لاقداق لاقذللا تناتلتللدال دةلزفلداا دلاقبال افلاقداق لاقعالـلزتجتتللل ل
ل ل لقالورمال تندؼلاقعباتالتلاادتةالدوللاق لضزالفلاقدلالعل فلاللتؿل.11ضررلأاود

ازالل،لأال17زةالق لاقزبتز لاقداق لل لزبزا للاقوسل فلزةالق لموئللخالةلل 
 ورماللزفلا مداؼلاللتد وـل لاذلداقللاترللل لز طبللزعو للزفلاقعالقـ،لورللاقتعض

لااض ل لأ وال ال لاقت لتااف لأخرلل الزضلاللاقجوالجول ل18أ وال ال لإوراف، لز  لادػ  لازال
لاقت دافاللاقجػادافال لزػف لزفلخالؿللرضلاقعباتالتلالل ورمزال اقضالاطالتلا زرواول

ل  لاقداقول لاقعباتالتلوجز لتززالرجللضالطلزفلل19اادتةالدول  فللرضلزنؿلمذق
زب سلا زفل   لزفللرضتل  وللدافلأفلو تالجلاق لاق باىلاق لاجتعزالؿلاقباةلأال
اقدخاؿلزعللل ل ربلالتعرؼل تالئبنالل لإذلتعتترلاقعباتالتلاجو للزنزللتالق جتلل

ق لإةالحل لتؿلجتةؿلاقعباتالتلال12قزب سلا زفلاقداق لق دل لتال تراـلدراراتلل
تجتبلزخالقلللاقداقللاقزعالدتللادتةالدواللاقتزازالتناللاقداقولللل11اقضررلاقااد ل   لاقالور

ازاللد  الل لامالزاللوبرلتخةاةوللاقعباتللاقت لتلرضلزفلأب ناللااقزتزن للل11اقعالزلل
،لتةارةلزال،ل للالقعباتللتنذقلاقاولوللترز لأجالجاللاق لز ا11ل لضزالفل زالوللاقبال اف

اقاف،لالوزافللرضل باتالتلادتةالدوللداقوللدافلل11للاقزعوتللا داةل اقالزشرا و
لتالرلزبزا للزفلاقشراطل7
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،لل لاق بوبللت الاؿلا زـلاقزت دةا شروط فرض العقوبات اإلقتصادية الدولية : 1
ل   لاقزخالقؼلقباا دال لداقول لم لتلاضلزب سلا زفلتلرضل باتالتلادتةالدول
لاقبال افلاقداق لال لزونالدنالاللاقعالـزتالدلى لز ددة، ل   لاضعول لأفلترد اقت لأ وال الل،

تؿلزراتل دودةلول تل ت لاقندؼلاقزتاخ لزفل،لانورةلالوزا ناللاقت اـلل ل تالئبنال
لزفل لتزبزا ل لاقزج قل لاقداق لضتط لاقلبل ل الاؿ لم ال لزف لاقعباتالتل  لرضلمذق

راطلاق دادلوتادؼل  دماللل للرضلاقعباتالتل وثلوببلتاالرلزبزا للزفلاقش
لقت بوؽلذقؾ7

لالشرط األول: يجب أن تتطابق العقوبات مع متطمبات القانون الدولن العام:
ل لأا لتبط  ل   لتندود للع  لق ج ـللرضلاقعباتالتلالواافلجاللارد لدط 

،لالتلرضل جتالبلجوالجولل ورلة و ل لتالقزبالتؿأفلوببلل قذالا زفلاقداقووفال
قوسل توبللا تتالراتلقجوالجللالل ل بوب وببلأفلتاافلاقعباتالتل توبللا شالالؿلداق

ل أالداخ وللقداقللأالقزبزا للداؿلخالربول

 وفلتلرضلاقعباتالتل   ل:أن تحترم العقوبات حقوق اإلنسان : يجبالشرط الثانن
للالرضلاقعباتالتلمذقلت ؿل،لزفلبنتل،للإفلزونالؽلا زـلاقزت دة،لداقللزعو ل و ـز

لاا جال   لاقطالت  لذات لاقزجتعب ل ل لاللاقزشالاؿ لظنارمال لل  لاقتجتب ل ف اازت الع
أالاقعندوفلل0615االا الفلاقعالقز لق باؽلاا جالفلقج لل،للتضوؽلاقزاانوؽلاقداقول

زفلت رؾلل0616أالزعالمداتلب وؼلقج للل0633اقداقووفلق باؽلاا جالفلقج لل
أ ظزللاقعباتالتل للاللتضرلت روللت بؿلاقز تابالتلاا جال وللاقز ةاصل  وناللل ل

الأفل،لال ورماللزفلا  االـلاقز ةاصل  وناللل لاقبال افلاا جال  اللب وؼلزعالمدات
الأفل،لالتابللاق لاقز تابالتلاقضراروللقت بوؽلاق البوالتلاق واوللق جاالفلاقزد ووف

لاقطتوللاقضراروللأالاقاجالئؿلاقترتاولل لتؿلوببلأفلتابللاقعباتالتلاق ل تطالؿلاق ااـز
ا زفلاقداقووفلأالاقزجالسلالل زالؿلاقزنددةلق ج ـاقز تابالتلاقت لقنالل الدللاطودةلتال 

لاقلع  لتنزال 
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لرضلاقعباتالتللاللوزافلأفلت: يجب أن تكون العقوبات تدريجية :الشرط الثالث
 11 لاقداقوللضرتللاا دة،لتؿلتدرجلشوئالللشوئاللقت لوذمال

 فلاقعباتالتلاقزتخذةللردواللالشرط الرابع: أن تكون العقوبات جماعية مؤسسية :
،لتداوللزفلزعالرضلل ةتللا زـلقنال،لطرؼلداقللأالداقتوفلتعتترل ورلزشرا لزفل

اقزالقوللاللزفل ندماللزاض للت فلاقعباتالتلاادتةالدولل03تالق صل  وناللل لاقزالدةل
ل لأف لوزاف ل ز ا لجالل ف لاقز ظزلت تل لطرؼلأ ضالى لزف لبزال ول  وثلل ول

لا تترت لل لزونالؽلا زـ ل بالتول لاقت جوسليقول لز ذ لاقزعالمداتلاللاقزت دة، زبزاع
ت فل،لزبزاعلاقبراراتلاقزتخذةلزفلطرؼلاقبضالىلاقداق اللاقزترزللزفلطرؼلاقداؿ

اقعباتالتلاقزتخذةلزفلطرؼلداقللاردةللعؿل   ل زؿلا تترتلل ورلزشراعلتبالقل
 لتل جبلااةطالحلاقلبن لا زروا لاةلتل   لأ ناللتلتداتورلزضالدة،لداقللزال

لاقزتللل  لاقااوالت لا زرواول ظر لتبزو ل دة لززادة ل القزول لداة لأةت ت لاقت  ،
اقت لترللالل،لرضلاقعباتالتلزفلبال بلاا داللخالذاقاجالئؿلاقزالدوللاقت لتجز لقناللتالت

لق لا لاقبال ا   لاقتالش  لقذات ف لزعادال  لق بةالصلتشاؿ لاقاالجواول لاق الل لرة للزف ،
ل لةـاردل   لازشرا وللاقداقللاقخلااتبالىل   لززالرجتناللتتبدوزنال

،لتطنرافاقدت ازالجووفلا زرواووفلل،لل لاقبضوللاقزتع بللتالقزاظلوف وثلاد ت
ت  ناللاتخذتلتداتورلزضالدةلاردةللعؿل   لاقبتضل   لجلورماللزفلطرؼلبزال لل

لاقدت ازالجووفاللزج  ل لزفلزاظلونال لأ ضالى للاالفلردلالل بز ل  اقب ة ووفلارمالئف
لاقةالدرلل ل ل0651زالللل51ز ازللاقعدؿلاقداقوللل لدرارمال للولل، اقت لقـلت اـ

اقذللوزافلتلجورقلت  للجااىلتاروسلق زج قلل،ل   لزشرا وللمذقلاقتداتورلاقزضالدة
 وفلدررتلاقااوالتلاقزت دةلا زرواوللت ظوـل شالطالتل جاروللضدلاللأالرلضلقنالل 

لتزالرسلتداتورلزضالدةلل لظراؼلتاتجبل جتنالل لت  نال لاد تلزفلبدود  واالرا اا
باافلل54 ل ورلأفلز ازللاقعدؿلاقداقوللل لدرارماللاقةالدرلل لطتوعللزشرا لل

أفلوبدرلزب سلا زفللأدا تلمذقلا خورةل   للع ناللمذالدافاللردتلتالقج بل0653
ل53 لت لوذلاق اـ
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وعتتر،لتاؿللreprésailles arméesزفلم الل باؿلت فلتلاقبةالصلاقزج  لتل
،لزفلزونالؽلا زـلاقزت دةل1/لل5،لت ظرلاقزالدةل  ولالل اضاح،ل زالل ورلزشراع

لتالقعالل0641ل لزاابنتناللا الفل دالتلاقزتع ؽلتزتالدلىلاقبال افلاقداق لاقخالةل
لإاللاقادول لاق باى ل   لأللداقل ق لاجتعزالؿلاقاجالئؿلاقعجاروللاقتعالافلتوفلاقداؿ،

لاالفلاقجتبل ،للالقتدخؿلاقعجارللاقبالل   لإالل ل القللاقدلالعلاقشر   قذازنزال
 طـلتعضلاقزتال  لاقدت ازالجوللاللاقذللخ ؼلاقعدودلزفلاقض الوالل0653قوتواللج لل

،لترقلاقتعضلتةرا لل زالل ورلزشراع لقذااقتالتعللقلر جاللتالجـلز الرتللاارمالبلا ت
ل لا ـ باؿلت فلاقعباتالتلزفلبال بلاا د لزفل ندل ةتل لدالؿلددل ظرتلتداول  

قسختةالصلاقلردلل(ل7لتلقوسلم الؾلزاالفل0611)لGeorge Scelleبارجلجوؿل
 فلاقزج قللزفلاختةالصل،لل لزج قللاقعباتالتلاقزلراضللزفلطرؼلاق اازالتلت

زب سلا زفلل لاختوالرلزاللوراقلز الجتاللقزاابنللأللاضعوػللزفلا اضالعلاقداقولل
 17

 

لا زـل لزونالؽ لتت   لإنر لازدمالرق لتعد لت لاقزضالدة لاقتداتور لت ل ظالـ لاضز ؿ قبد
اقشعابلاللا تراـل باؽلاا جالفاللاقت لتزسل دـلاقتدخؿاقزت دةلاقعدودلزفلاقباا دل

لوؤاد لزال ل  وال لدوزل لاجتت لزج  اللاقت  لاقبةالصلاقالور لت لوذ لإزاال ول لزف لو د
لو ظرلزفلأفلتل تلألعالؿلاقبةالصلال لاقزت دة للزونالؽلا زـ ل  اقاجالئؿلاقزجتعز ل

ا  الزناللو تلظالفلل لاللاقالورلزج  لزفلتعضلاقباا دلاقت لتاض لبودالت فلاقداؿ
اقرأللاقداق لتلارةلأفلاؿللعؿل ورلزشراعلوزا للأفلواةؿلتةارةل قوللاق ل ؽل

 18اقردل  وللتاؿلاقاجالئؿل ل

اددلا تترتلاقعباتالتلاادتةالدولل  ةرالزفلاقع الةرلاقزلض للاقتب ودوللقدلل
جتعز تلتةارةللردولل للبدلال0611اقااوالتلاقزت دةلا زرواوللاقزجتعز للز ذلج لل

لاقشزالقول لااروال لزف لاؿ لضد لج ل لخزجوف لز ذ لل)لاق ظر لال0616ز ذ بزنارولل(
ل)لا دا وزوال(لالاق لواز اللمذال0631ز ذلج للل)لااتال(لال0635/لل0631ل)لاقدازو واالف

لل0631 لال0632/ لاقزت دة( لاقعرتول ل)جاروالاللزةر)لاقبزنارول لال0632( لاقن د(
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اتتداىلزفلل)لا الاا(لال0645ل)لوداقن دلزفلبد(لال0645)لاقشو  (لال0634/لل0632)
وراف(لال0645ل)لاا  دا(لال0643 (ل0651ل)لاات الدلاقجالوالت (لال0651/لل0646)لا 

لال0655ل)تاقا والال لال0655ل)لا رب توف( لال0652ل)ل واالرا اا( لاقب اتول( ل)لألروبوال
مالزاللدالـلتللأوضاللزفلبنتللالل19 (ل0652/لل0655تداوللزفلج للل)لقوتوال(لال0652

ل لوا جاللوالاات الد لضد لزضالدة لتداتور لاتخذ ل و زال لجالتبال /لل0615ل)لاقجالوالت 
جرائوػؿ(لال0621ل)لأجتػراقوال(لال0624 ل)لأقتال والاللاقةوػفالل0626ل)للو  ػدا(لال0623ل)لا 

ل12 (ل0626تداوػللزػفل
ل  للونال لتزال لاقز تز ل لتبالازلاق ظرلاقلردللاق داد لاقااوالتلاقزت دةلاقزال  لالى

لا زرواول لدررلاقترقزالفلا ارت لل لدرارق ،A 3.0243لل ل0661قج ل لزفل، تالقر ـ
قـلودفل   ل،لتبدورقلت فل باؽلاا جالفلقـلتافلز ترزللزفلطرؼلاق ظالـلل لااتال

ا دؿلدال افلتاروالشو   لتجتبل دـلزطالتبتللز لزتالدلىلتلاا الفلاقعترلا ط ج ل
ل لت لا ارت  لتالات الد لأارتال -.Déclaration Transatlantique C.E.Eقزب  

E.U.11 روللاقعتارت اللقافلتةلتللتلا تنالااللق بال افلاقداق ل اؿل روللاقتبالرة،لال 

زفلم الل باؿلت فلشرطلة للاقعباتالتلالوتالرلإالإذاللرضتلاقعباتالتلااتةالدولل
 قوسلزفلطرؼلداقللتزلردمالل اللاقداقللزفلطرؼلز ظزللداقول

لاقعباتالتلمدى فعاليتها :و  تنفيلهاو  ثانيا : تقرير العقوبات اإلقتصادية لتااف قف
إذالقـلتافلزرتتطللأجالجاللتتطتوبناللل لاق ظالـللeffectivitéاادتةالدوللاقداقولللع ولل
 ل وثلوتدألت لوذلاقعباتالتلتداوللزفلتبرورلت لوذلاقعباتالتل11اقبال ا  لاقداخ  لق داؿ

قزجتندلللتالقعباتالتلاقزتبجدةلل لتلعوؿلاق ظرل   لاقت راالتلاادتةالدوللق داقللا
لاادتةالدوللاقداقولل7

لاقج طالتلا تقرير العقوبات اإلقتصادية الدولية : 1 لتةدر لأف لاقضرارل لزف
اقزختةللل لاقداقللاقزشالراللل لت لوذلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللدرارالتخطرللولل

 ظرلت تننـلقت لوذلذقؾلزفلبنتنـللوزاللوخصلاللاقزةدروفلاقزع ووفلتالق ظراللاقتبالر
 ت لالاقاف،ل11أالتادوؼلتعضلاقةالدراتلاقت لا تالداالتةدروناللاق لاقداقللاقزع ولل 
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للعالقل لاقداقول لاادتةالدول لاقعباتالت لتااف لاقداؿل، لزف لتت القؼلزبزا ل لأف وبب
اللإزاالفلاقداقللاقزجتندلللتالقعباتالتلأفلتت اؿلاق لاللاةدارلدرارلت لوذلاقعباتالتل ا 
دلاضعوللاق ظرلزنالل ل فلاقضالطلقفلواافللعالالزاردوفل خروفلل ل القللازتدا

ل11إالإذالاالفلبزال وال 
لاقلعالقولا تنفيل العقوبات اإلقتصادية الدولية : 1 لتجوطرلزج قل لل لاق بوبل اقت ل،

أوضالل   لت لوذلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولل ل فلل ل،لج ت الاقناللل لاقلبرةلاقزااقول
لزفلطرؼلاقداؿلزبتزعل لاق لزاللت لوذمال لودلع ال لزال لمذا لولعؿلزفل نالرمال  تضالز ل

لاقت ثل فلزدللت لوذلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللتالا ضزالـلإقونالل7
لت فلأ ا وجوب انضمام جميع الدول المعنية الى العقوبات : ل باؿ لأف لاللوزاف

لاقعباتالتلل لطروبناللاق لاقت لوذلزاللقـلت ضـلبزو لاقداؿلاقزع وللاق لإدرارلاقعباتالت
 فلم الؾلزفل،ل11مالأزرلةعبلاقاةاؿلإقول،لالت لوذمالل ت لواافلاق ةالرللع والال

اقداؿلزفلتتخذلزادلاللزبالازاللقنذقلاقعباتالتللترلضلاقزشالراللل لت لوذمالل ل لاق بوبلل
الوزافلق داؿلاقت ةؿلزفلتطتوؽلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللتبالقلداقللزجتندللل

لتزعالمدات لزعنال لزرتتطل للتجتبلأ نال لل لاقزالدة لبالى زفلزونالؽل11ل011داقوللازال
ا زـلاقزت دةلاقت لت صل   لأاقاوللزونالؽلا زـلاقزت دةل   لاقزعالمداتلاقداقولل

ل17ل ل القللاقتعالرضلتو نزالل 
اجوزاللإذالتع ؽلا زرلتداؿلزةدرةلق زاادلب ا مقاومة اإلنضمام الكمن لمعقوبات :

،للتبررلاقداؿلتلجرلتعدودلزفلا جتالبلاقجوالج لاقت اللاقخالضعللق عباتالتلأالاق ظر
ل للتضالز ناللز لاقداقللاقزجتندللاقزبالازللق  ظرلتةوالللأالت خرل

لذقؾل جتالبلادتةالدولل فلل لت لودلاق ظرل   لتعضلل اأ وال اللانورةلتبالـا
ل الب لاقز لتبالرة ل ف لاقتخ   لزع الق لاقزت دةلالل ااد لاقااوالت لزف لاؿ لأدرتل لزال ما

وطال والل وفلتو تل نرلاقعباتالتل   لب ابلألروبواللتجتبل نبناللق ظالـلترلاللا زرواول
لل اقتروطال  اللا ترتالودلاقع ةرلل   لاق ظالـلاادتةالدللا زروا 
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،لاجوزاللأزالـلللدائزالل ورل جالجللتنذالاا تتالر،لتتب لاقج طالتلاقعزازوز ن ال
اقت لوزافلأفلاقضالطلاقززالرسلزفلطرؼلاقشراالتلاقز رازللزفلاقلاائدلاقز تز لل

قداؿلاقالولل،لل لااللاق ظرتالرماللقناللا جااؽلاقز ظارةل للت الاؿلاقشراالتلاقت لزجن
اقج طالتلاقعزازوللأالل،لاالالتلزفل ظرلاقتةدورلز لتااطؤقسدتةالدلاق وتوراق 

م الؾلزفلاقداؿلزفلالت ضـلإالاق ل ةؼلاقزشالراللل لاق ظرلاللتؿل18 خلوػلل  نال
تتربـلمذقل،ل  ولالل اقزجت دةلاق لاقداؿلاقزشالرالللولتلاقت لوذلززاللوعتترلإ دلللباا

 والبلاقت جوؽلتوفلاقداؿلاقت لتطتبللزجتال للل لاللاقزبالازللق  ظرلتت خرلل لت لوذق
 لسلاقادتلاقنالراتلل لاق ظالـلاقعبالت لدافل جالبلقز الااتلاقتةدورل فلطروؽل

ل 19اقالشل

ؤخرلاق ظرلتجتبلاقتتالطؤلل لوزافلأفلوج ا التأخير فن تنفيل العقوبات :
ل لقتطتوبلاتخالذ لاقضرارول لضدلالل اقلع  لاقتداتور لاقزتخذ لاقبرار لز  ل دث لزال ما

 لل ـلوت ؽلدتاؿلاقت لوذلزفلل0633دوجزترلل03رادوجواللزفلطرؼلزب سلا زفلل ل
 لسلا زرلالل 0634لولرللل52قبرودةلاقرجزوللل لطرؼللر جاللإاللترألل شرلل لا

ل و لاقجاود لز  ل دث لل  لاقعباتالت لتت لوذ لدرارمال لاتخذت لل11ف ل0633دوجزتر
12 ل0634بال ل لل2اقااوالتلاقزت دةلل لال

 

لاقعباتالت لت لوذ لل  لاقت خر لوتضال ؼ لاق ظرلاللتو زال لودخؿ لقزال لةعاتل وزود
ببلا تظالرلزن لل،لإذلوز لا  ظزللاقجوالجوللاقترقزال وللزودافلاقتشرو لزن زاللو دث

 لل الأخذ اللازنالؿلاابراىاتلاقد زالراوللل لاقبضوللاقرادوجوللشنرلاالزؿل   لذقؾ
 ال ظلت فلاقتطىلل لت لوذلذقؾلوب بلاا تتالق،ل وثلةاتلاقترقزالفلاقد زالرا ل   ل

قوؤمؿلاق اازلل   لجفلل0634زالللل10جو شرلل لل0634زالللل5دال افلل ل
 11 اق ظر

لدائزاللل للو دثد ا رفض أعضاء منظمة دولية تطبيق قرار بالعقوبات: مذا
قا للول تل   لزجتاللاقز ظزالتلااد وزوللالل،ظزالتلاقعالقزوللزنؿلا زـلاقزت دةاقز 
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لاللظزلاقت لتجوطرللوناللاقداقللاقبالئدةل   لاقشراالىلل لاقز  تت زؿلم ل لجنالل زـا
ل لاق ظر

لاقجتب    لبزنارولل،ل ب تلز ظزللاقداؿلا زرواوللجااىلل لاق ظرلقنذا
ل ل تراـلدراراتنالل   لبزو لأ ضالئنالتلرضلااقدازو واالفلأالااتال،ل

،للاللوزافلقناللجاللأفلتت القؼلزجتاللا زـلاقزت دةلوخت ؼلا زراقافل   ل
ت لوذل،ل  نالل ورلدالدرةل   لاق ةاؿل   ل لداؿل ورل ضاللوناللقت لوذلاق ظرز

ل لاق ظرلزفلطرؼلبزو لأ ضالئنال
رؼلاقبزعوللواافلاق ظرلجاللزاضاعلتاةوالتللبطلزفلطلو دثلمذالقزاللا

لأالزب سلا زف لداخؿلا زـلالل اقعالزل لجوالجول لظنرتلأززل لتاض ل و زال مالزال
زالللل05تتو تلل للرضلاقعباتالتلزفلطرؼلاقبزعوللاقعالزللتتاةوللل لاللاقزت دة
لاقشعتولل0620 لاقةوف لبزنارول لاقشزالاللضد لاضعوللااروال لل  لاال تال لاقت  قول
لوتع ؽلتتطتوؽلاقبرارل وثل ج ل   لتدلاقزع  للتتوفلج اؾلاقداؿلا  ضالىللوزال

لاقز الدشالت لأن الى للزفلاالؽل   لاللاقج اؾلاقزعترل  ل ل  اقتةاوتلداخؿلاقبزعول
زفل الرضلاقبرارلرلضلاقزشالراللل لاللاقبرارلاقلالرضلق  ظرلشالرؾلل لاقتةاوت

11  اازالتللالوزا ناللزعرلللاقبرارلدالؿلت فاللاقتةاوت
 

اللتو زاللقـلوطرحلاقزشاؿلتندقلاقةعاتلللوزاللوخصللرضلاقعباتالتل   لألروبو
لأماقب اتول لاال ت لزنزال لاقت  لااجتراتوبول، لزن اادتةالدولاللزوتنال لز ل، لطرح زال

ل،لتالقر ـلزفل زقتناللضزفلا زـلاقزت دةل بزناروللاقةوفلاقشعتول
فلاقت لتد ػالاق للتالقر ـلزفلزبزاعلاقبراراتلاقال بللاقةالدرةل ػفلزب سلا ز

اقاجالئؿلاقزابنللاق لاللاقتبنوزاتاللاقزراابلاقعجارولاللاقذخالئراللاق ظػرل   لا ج  ػل
لبدلتبوتل تػرال   لارؽل ل وثلأخذتللر جاللزاالفلتروطال والل،لةوال تنالاللة ال تنال

زةر لل،ل قوالتلااجتاشالؼاللاقالااةالتاللاقطالئراتلاقزرا ولالللاردتناللاقجلفلاقجروعل
ل لاقز الرتل لاقزبزا الت لضد لاقزجتعز ل لاقاجالئؿ لتوف لتزووزا لتض  لguérillaت  نال

لا ترتالوداق ل ظالـ ل    لق  لالظ لالل،زابنل لاقزجتعز ل لاقنبو ل ل فلاقاجالئؿ لاقدلالع ل 
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 ل   لاقر ـلزفلأ للقـلو صل   لمذالاقتزووػزلل لدرارلزب سلاقتندوداتلاقخالربول
11،لاجوزاللزاللوتع ؽلتالقطالئراتلاقزرا ولل ػللت ذراقت لتدأتلأ ناللتتعالزؿلزعا زػفل

 

لزاللمالظالمرل،لإفلمذالاقلشؿلو زؿلتذارلدرارللرضلاقعباتالتل   لرادوجوال
لاقبرارللق عباتػل لاقطالت  لاقداؿلاللما لبزو  للونال لق عباتالتلتزال لاقبالت ل لا   تول أمزول

 فلج ااناللل وثلقـلوخت ؼلج اؾلاقااوالتلاقزت دةلا زرواوللل لز تااق،لاقعظز 
ل11اارواللاقشزالقولل اللتبالقلاق ظرلضدلاقةوفلاقشوا ول

و دثلمذالرفض الدول الغير الحظر المتخل من طرف دولة أو منظمة دولية :ها ا 
،لاقداؿلا خرللاقالورلول،لأ وال اللانورةلز ظزللإد وزول وفلتدل لداقللأالز ظزللداق

لل ل بالب لاقزشالرال لاق  للونال لااتالل ضا لز  لاد  لزن زال ل وثلادتةالدللداق  ،
 ابدتلاقااوالتلاقزت دةلا زرواولل  لالىلقناللدافل  الىلل لتادوؼلاقةالدراتل  امالل ل

لاقت اقاف لبر لأرادت لقزال لضدمال، لاق ظر لمذا لاق  لا ارتول لاةطدزتلداف ،
تزبالازلل وللتالقر ـلزفلأفلزادلناللاالفلزتاالباللز لز ظزللاقداؿلا زرواوللاجوزالل

لجااىلأن الىلاق بالشالتلاقن الئوللأالأن الىلابتزال التلزب سلاق  ؼلا ط ج ل0631للج 
لوخصلتةدورلاقجالحلقااتال) للوزال لا زرواوللزفل(   وثلطالقتتلاقااوالتلاقزت دة

بوالـلجل نـلتالقاللأفلالوجز االقطالئراتنـالل  لالئناللأفلالوج زاالقااتاللزاادالاجتراتوبول
لوخصلاقرباعلز نالاللتر التل  امال للوزال لددللش تلاجوزال لاقخطاة  ل ورلأفلمذق

ل0631لزاللل1،لإذلاالبتلاق اازللاقلر جوللل لال والتروطاللزشالراللاؿلزفللر جالل
 ازاللوطال واللاقعدودلزفلاق اللالتلإقونال لتو زاللاردتلترل   لةلبللزعناللتعشروفلدطالع

اقت لاضعتلرلضلاقجزالحلق جلفلاقزتالبرةلز لااتاللتالقتزاوؿلل لاقزرال ىلا زرواولل
لأاؿلبال ل لل لاقب لز ذ لاقجاداى لاقعالدالتلتوفل0631الئزل لتجتبلل لتجزوـ لززال ،
،لط بلزفلاقشعبلا زروا لزبالطعلللالىلتجتبلاقضالاطالتلا زرواوللقنال لتؿاق  

ل 11اقتضالئ لاقبالدزللزفلاقداؿلاقزاجرةلق  ظرل   لااتالل
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لأخرللل لضالط لاجو ل لا زرواول لاقزت دة لاقااوالت لاجتعز ت لاقادت ل لس ل 
،لاقزجال داتلق خالرج اؿلل0631 دقتلدال افلدوجزترلل  ونالل وثقتعزوـلاق ظرل

طالئراتناللزفل بؿلاقتضالئ لاللدا وللبزو لاقداؿلاقت لتت ب لزجال داتلز ناللتز  لجل نال
لتزتنؿلقر تقافلتعضلاقدالل   امال لقـ لقنال بطعتلاقااوالتلاقزت دةلللتنالاؿلاق  ولل

لت ذوراتلانورة لتعد لل لا زرواول، اؿلزجال ػدةل   لاؿلزػفلل0631لولرللل05،
وا جاللواللازاللأرج تلط بلتلجوػرلتازو  لزرلػاؽلتتادوؼلدراضلاللتروطال والالللر جال

 لمذالزاللاقت دوفلاق لادؼلاقتعالزؿلز لااتال،لززاللدل لمذوفلاقزالرباللقاؿلزػفلإجتال والل
ال بلأ ضالىلداقللل لاق ظرلتبل05اقضالاطالتلا زرواوللتؤدللاق لزشالراللبعؿل

11 ز ظزللاقداؿلا زرواول
 

لق داؿل لاقا   لتالقت لوذ لزشراطل لاقعباتالتلاادتةالدول للعالقول لتتب  لاق بوبل ل 
لأفلتبط ل الدالتنالل لوتدالزفلاقةعبل   لداقل لتو زال ل  لاقزت دة لتال زـ ا  ضالى

 لتؿلقـلتجز لوضعؼلزفلادتةالدماللتللأا،ل   لا دؿلاقتبالروللز لاقداقللاقزعالد
لإذال دثلأفلل زفلزونالؽلا زـلاقزت دةلت ؿلمذقلاقزعض لل18ل21ال17ل16اقزالدتالفل

،للإفلزج قػللتزاوؿلزجال ػدةلاقداؿل21 بدتلزشالاراتلتزب سلا زفلتطتوباللق زالدةل
ل لتعد  لت ؿ لقـ لل لةعاتػل لاق لرلضلاقدالطتعال19اقزاضا ػل لتالاضاللل لاقالورل، ؿ

،للإفلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللطرؼلداقللأالز ظزللداقولاق ظرلاقزتخذلزفل
لاقداقللاقزجتندلل اللللتوفلاقداؿتةطدـلتةعاتللاقزرادتلل   لاقةلبالتلاقزترز

 ا صعوبة المراقبة عمى الصفقات المبرمة مع الدولة المستهدفة :و 
اادتةالدوللاقداقوللةعاتللل لل لاق بوبللتبدلاقداؿلاقزشالراللل لاقعباتالتل

ل ز وال لاق  لاقز ظارةاقتةدل لق زااد لاقالش  لاقتةدور لقـلت لإذا لاقعباتالت للت ب  ،
لاقزجتندلل لق داقل ل خروف لزشالراوف لتتالور لأخػرل لداؿ ل  ونال لزفل12تت الوؿ لإذ ،

اقزجت وؿل  وناللززالرجللردالتلللع ولل   لطرؽلاقاةاؿلاق لاقت دلاقز ظارلاقذلل
لز الااتلاجرلاق ظرل7لوبط لاقطروؽل   
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تبدلاقداؿلاقت لتزت ؾللوناللاقشراالتلاقخالةللاقت اـلل ل:لتصدير المغشوشواحد:ا
ل   ل لاق ظر لا تراـ لتلرض لتدل  لداا د لتإرجالى لز ززل ل لجنال لاقخالربول اقتبالرة

ل لتةدور لالرضلشنالدة لاقخالةل ق ز تابالتللlicence d’exportaionاقزةالق 
 لاقتةدورلت تلطالئ للاق ظرلاقداق لاقت لورلضلتج وزنالل و زاللوب ل11اقز ظػارةل

لقنوئالت تب والتلخالةللل لاقداؿلاقالرتوللتجتبلأمزوللاللا زرلاقذللأ ط لزوالدا
ؿلل لاقااوالتلاقزت دةلزن زاللمالاق ال،ل0615اق ظرلل لجوالجتناللاقتبالروللز ذلج لل

لاقتبالا زرواول لازارة لتوف لاق ظر لزجؤاقول ل وثلتبجـ لاقردالتػلل، لل  لتت اـ لاقت  رة
ل11 قب للاقطالدللاقذرولاللجالئؿلاق ربالاللازارةلاقداقللاقت لترادبلاقذخالئراللاقعالزل

لتتعالافلاقداؿلز لاقز ظزالتلاقز ش ةلقضزالفلت جوؽلاقجوالجالتلاقاط وللق  ظرل
تلعؿلاابراىاتلاقخالةللتالقتعالافلاقداق لاقزابنللقز  لت اوؿلاق بؿلاللقا لتؤجس

les détournements de trafic ورلزعالدبل لتزع  لإ الدةلإرجالؿلز تاجلزفلت دل
ل لادتةالدواللاق لت دلزعالدب

لاقت دافلاقالرتوللاقزجالمزل اقوللاقزشالراللل لاقعباتالتلاادتةالدوللاقداللدل لمذا
،لل  شئتلقزنؿل ز والتلاقالشلمذقلل لاقتةدور،لتتةدللازاللد  ال،لاق لإ شالىلموئالت

لة تلابرائوفلأة ووفل7،لاقت لأCOCOMقب لل
 وثلتخض لاؿلداقللزشالراللاإلجراء األول : يرمن الى ضمان مراقبة العبور : 

 لسلاقبوادلاقزاضا للل لاق ظرلاق لإ الدةلتةدورلاقزاادلاقزجتاردةلاق لإد وزناللق
لاقتةدور لالل     لقب ل لأ ضالى لبزو  لبعؿ لزال لمذاللCOCOMما ل    تجور

لاقز ااؿ 
ل لمذق لزنؿ لأف لإ الدةل ور لتلرضلأن الى ل  نال لاقتضالئ ، لتدااؿ لتعردؿ اقزرادتل

زللزفلطرؼلج طالتلداقللإرجالؿلاقتضالئ لإبراىلاق ةاؿل   لشنالدةل تارلزج 
،لل لاقت دافلاقت لتخض لاقتضالئ لاقز باقللاق لشنالدةلاقجزالحلوال لاقشرالاللاقعتار 

ل لTransit Autorisation Certificatتالقعتار لاقز، لتةدور لتعود ،ل تاجاقت 
لاق ةاؿل   لشنالدةلزج زللزفلطرؼلداقللا ةؿلتتضزفلتجرو لتالقعتار ل
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 شهادة اإلستيراد " : هو اإلجراء المعروف باسم " نظامو  اإلجراء الثانن :
ل لاقزج ـ لاقتلتوش للول لورتاز  / import Certificateاقذل

DeliveryVerificationلاقتةدور لدتؿ لاقز ت  ل  د لتنال لاقزعزاؿ لاقزرادتل ل   
ا اؿ،لأللدتؿلاقزاالبلل   لز  لشنالدةلاقتةدور ل وثلتط بلاق اازللزفلاقشرالل
لت ب للعالل لاقزجتاردل   لأ للورود للونال لااجتورادلاقت لوتعند لتبدوـلشنالدة اقزةدرة

فلوعودلتةدورقلدافلزاالبلل اازتل لالأاللاقز تاجلاجتعزالقللل لاادتةالدلاقاط  
شنالدةلااجتورادلمذقلزفلطرؼل اازللاقداقللاقزع فلأ ناللأفلتج ـلاقطتوع ل،للزفلقذا

 35قزجتلودةلزفلشنالدتللمذق االلم لاقبنللاقزرجؿلإقوناللاقتضال ل

،لوببل ةؿل   لت زوفلإضالل ل   لاقتضال ل ت لوتالل،التعدلت لوذلاقةلبل
لزفل لقنال لاقزج زل لتلتوشلاقتج وـ لشنالدة لاق لداقتنال لتبدـ لأف لاقزةدرة    لاقشرال

لاقزجتاردلطرؼلج طالت لاقذللاللاقت د لاقت د لج زتللعاللل  لاقتضالئ لدد لت ف تشند
ل ل   لشنالدة لاقتةدورت ة تللول لارتابل شلل ل 11  لزال لإذا لاق القل، لل لمذق

الوزافلإخلالؤق لززاللالوزافل للاالف،لجااىلاللاقتةدور،للإ للجوطلال   لاقجط 
ت فللعالقوللمذقلاقزرادتالتل  ول،ل جت تللو اقزةدرلأالاقزجتارد،لاالالتلزفلاقعبالب 

لقا ناللقوجتلزط بل لاللتاافلتالقت اودل القول
عضل ز والتلاقالشلل لاقتةدورل ورلأفلاقداؿلتتدالزفلزااوللأخرللدالت للقت

،للإفلاق ؿلاقزنالق لقزنؿلمذالاقت اوؿلل لاقتةدورلاقزالشاشلمالاقت جوسلقذال أ وال ال
ل33 ؽلاقزااةالتلتوفلاقت دافلاقزع ولقزرادتللطرل

وزافلاقت جوسليقوللزرادتللإثنان : مراقبة طرق المواصمت الى البمدان المستهدفة :
لاق ةالرلزفلاق ظرلاقزط ؽ لتالق ظرلأا مذالاللاقزااةالتلاق لاقت دافلاقزجتندلل

لأالضعؼلاقداؿلا خرللل لاقاشؼل لاال تلزعالرضللتعضلاقداؿلاقزةدرة زنزال
دروفل لل لاق بوبللتجت وؿل فلبزو لاق وؿلاقتبالروللاقزجتخدزللزفلطرؼلاقزة

مذقلاقزرادتللتةارةلزالدوللدتؿلاؿلش ىل لإذلوطرحلاقجؤاؿل7لاوؼلاالفلتالازاالفل
لتلعوؿلاق ظرلااجتراتوب لضدلاقداؿلاقزعالدتلل؟
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لاق ال ولل لزف لاتتدائول لأانر لاقترول لاقزااةالت لطرؽ لزرادتل لتااف لاقااد  ل 
زنؿلداقللرادوجواللاقزعالدتللز ةارالاقز طبوللاجوزاللإذالاالفلإد وـلاقداقللاقزجتندللل

ق داؿلاقزبالارةلق داقلل لازاللتةطدـلزرادتللطرؽلاقزااةالتلتالقجوالدةلااد وزوللادتنال
لإااقزجتندلل لل لاق ظرل، لا خورة لشالراتلمذق لتضزفلم لإذا لاق القل للل لمذق  

ل  لجناللاقعز وللاقشرطوللل لاق داد
قبداللط بلاقجزالحلتالقزرارلقزنزللأزاللل لاق القللاقعاجول،للإ للوتدالزفل دـلا

،ل وثلاالفلاق ظالـلاقرادوج لو لذلزفلرادوجوالمالزاللاالفلاادعاللل لزعالدتللاللاقزرادتل 
 للتج زتلرادوجواللبزىلاتورالألروبواللاقب اتولاللعللاقزاززتوؽاق ظرلتالقزرارلزفلزبالط

ل لتوورا لاق لطلت ط ؽلزفلزرل  لأ التوبلتاةوؿ لاق لطلتااجطل لقعز لBeiraزف وللقزال
اقتاةوؿلتااجطللاقجاؾلاق دودوللأالاقطروؽلاقترللزرارالت لروبواللاقب اتوللزفلتا للل

لتدلباللضعولاللق  لطل اللاتورة
أزاللل لاق القللاقااتولللإفلاقزج قللقـلتطرحلجاللد وؿلزفلاقزشالاؿلزفلمذال

ل لداات لأمزول لتجتب لاقزت دةللtaskforcesاق اع لاقااوالت لتشال نال لأف لوزاف اقت 
 لازاللتظنرل لسلا زرواوللاقت لا ضزتلاق لاق ظرلبااروللداؿلاقبالرةاللا زرواول

اقطورافللاؽلا دالقوـلاقباوللاقزبالارةلق ت دلالل رد للاقجوالدةللوزاللوخصلاق ظرلاقبال
قزجتندللللزفلاقعتثللرضلاق ظرل   لاقداقللالقذا،اقزجتندؼلتالقعباتالتلاقداقول ل

لاقزااةالتلاقت رول لزرادتل للالاللتالقعباتالتلداف لتتدالاقباول لاقت  لاقت الر ؽلأ الق 
لتتعبدلا زارل وفلتزسل ز والتلاقزرادتللا11 لضرارول قزتالدلىلا جالجوللالقافل

،لتلضؿلاقزرادتللوزافلقداقللأفلتخترؽلاقبال افلل لاق القللاقت لق بال افلاقداق  ل  ل
أللاجتورادلزفلل ل وثلتةطدـللارةلز  ضزالـلاق لاق ظرلوناللايخرافلاا ورلضل

لاقزجتندلل لاقزاقداقل لرادوجوال لإد وـ لمذق ل القت ال لل  لتروطال واللعالدب، لأرادتل لاقذل ،
ئ،لتزتدأل روللاقزااةالتلل لأ الق لاقت الرلاقزعتترلأ دلاقزتالد،لاقزجتعزرلاقبدوـلقل

زوالرةلاللضزفل بناللاقتعرل،لاقت لت صل   لأفلداقللاقع ـلم لا دماللاقت لأالاقباا د
لمذالزاللوطرحلزج قلللعالقوللاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولل177 اقجلفلل لأ الق لاقت الر
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ا مدى فعالية العقوبات اإلقتصادية الدولية :1  

لزفل لق عدود لتخض  لأف لوبب للعالقل لاقداقول لاادتةالدول لاقعباتالت لتااف  ت 
لاقعاازؿلز نالل7

لاقداقلل:أ ا الضغط عمى الدولة المستهدفة  لتتعول لم الؾ لتااف لأف تزع  
لاق ظر للرضل  ونال لاقت  لاقزااد لاجتوراد لاقز الةرة لاقزاادل  لاختوالر لوبب  وث

وباؿلاقرئوسلا زروا للل18 تتالرلق بطللضعؼلاقداقللاقزجتندللاقخالضعللق  ظرلاال 
اقزج  للل لل،لاقز ظرلق طرؽلاقتدو للق  زا التWoodrow Wilsonاادرالاقجفل

اقذللا تترلل0606،لأن الىلاقزلالاضالتل اؿلزعالمدةللرجالللج للتداوللاقبرفلاقعشروف
ق ظرلتالاضاللللاق لأ للاجو للضالط،للنالوشاؿ،لاق ظرلاززالرجللزبتاقللاافلا

فلزفلوختالرلمذالاقعبالبلتدوؿل ربلل ل لسلاقادتل7لتلإالل،لجالحل ربتالق جتللقل
قالالل ل ت ززوت،لالوضطرلاق لاق باىلاق لاقباةاقاللاادتةالدل،لاقج ز ،لاقنالدلى

لال لت والة لاقزعرضلق زبالطعلض   لاقت د لخالرج لما دة لولرضل    للنا لاقت دل، ذا
،لوعتترلاقضالطل   لزفلم الل19 ضالطاللالوزاف،لل لرأو ،ل للأزللأفلتبالازلت

لزاة لاللعالقلاقداقللاقزجتندلللتاجالئؿلاقعباتالتلاادتةالدوللمالاقطروؽلاق لبع ناللل
  اق لاقندؼلزفللرضنال

لاقنال  لقزدللب ا سد فجوات العقوبات اإلقتصادية الدولية : لاقعالزؿ وازف
لاقزضرابل   ل لاق ظر لل  لألللباة لترؾ ل دـ لل  لاقعباتالتلاادتةالدول لعالقول

دورلاقداقللاقزجتندلللاقذللقفلوت ت لإالتزشالراللبزو لاقداؿلاقت لزفلش  ناللتة
مالا زرلاقذللاالفلجتتاللل للشؿلاق ظرلاق لط لالل اقزاادلاقز ظػارةلدافلتضووػؽ

ل12 زنؿلمذالاقعالزؿلأالاقشرطاقزلراضل   لإوطالقواللاجوزاللقزاللقـلوت بؽل

االراطلببل دـلوج ا عدم اإلفراط فن فرض العقوبات اإلقتصادية الدولية :
،لرضتلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقول لقذال لاقندؼلاقزتت لزفلطرؼلاقبنللاقت لل

ل   لللبد لاقزلراضل لاقعباتالت لت لوذ لزةور لإج الد لاقزعباؿ ل ور لزف االف
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تو للزفلخاللالتلاللقزاللاالفلتو نالل30اات الداقجالالت لجالتباللاق لاقداؿلاقالرتوللقا دمالل
 تعدل نالوللاق ربلاقتالردةل اللأودواقابوللقـلتترؾلتالتاللق  اارلإالتعدلزرارلززفلطاوؿ

 اإلقتصادية الدولية :د ا الوصول الى الهدف من فرض العقوبات 
قفلتاافلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولللعالقلل وفللرضنالل   لداقللزاللإذالقـل

للزنال لزفللرضنال  لج للتاةؿلاق لاقندؼلاقز شاد لاقزت دة ل وفللرضتلا زـ ،
اقلدراقولل وفلتدىلاقتاتراتل باتالتلادتةالدوللداقوللضدلبزناروللوا جاللواللل0660

اقت لاال تل باتالتلزاجعللتزن تلل لالل،0661للج لللونال،لنـلضدلةربلاقتاج 
تادوؼلاقةلبالتلاقزالقوللتالاضاللللاق لاللدط لاقتتالدؿلاقروالض اللاق ظرل   لاقجالح

،لاقت لاالفلجلفلاقعالترةلزفلاقزرال ىلاقةرتول ظرلاقزال للل ل نرلاقدا ابل   لاق
لادتةالدمال ل    لبدا لاتور لت نور لاقشعباللقنال لزف لاقطتبالتلاقزتاجطل  وثلل   

لاقرئوسل لضد لتبؼ لزعالرضل لاباة لتتزاف لا لبع نال لززال لادتةالدوال ضعلت
لتادؼلSlobodan Milosevicة اتادا زو ازولوتش لاقعباتالت لمذق لتجز  لل ـ  

،لددرلاقختراىلت فلاقعباتالتلقعتتلالاقتةلوللاقعردول لتؿ،لتالقعاساللزا التلم الؾاق 
 11 لقجالـلتداوتافاة تلاق لاتلالدالتلادارالزنزاللأن الىلاقزلالاضالتلاقت لأ

ازاللتتدالاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللاقزلراضللزفلطرؼلا زـلاقزت دةلج ت ل
لاق االلل5116ال5113 لتجتبلتر الزبنال لاقشزالقول ل   لل11   لااروال لدالدرة  ور

ق اةاؿلاق للاقت نورل   لمذقلاارادةلاقت لأ ودلاقت اودل  وناللل لاقعدودلزفلاقزرات
لاقباة لزف لاقدربل لزفلالل مذق لاقدارة لمذق لا نالى لاجو ل لاق  لاقعباتالت لتت اؿ قـ

لبدلؼلأللش ىلتعدللرضلاقعباتالتل  ونال لتؿلتالقعاس،ل،ل وثلقـلوتادرشالتاقت 
ل11 5113توفلاقةوفلأانرلز ذلج للاللتطارتلاقعالدالتلاقتبالروللتو نال

إوراف،لل11لل5115ال5113ازاللقـلتنفلدراراتلزب سلا زفلا رتعللتوفلج ااتل
اقذلل،لقالد والاللاقت لز ز تلاقبطالعلاادتةالدللااورا  لتباةلز لتبالئلل الزالل ت 
زفلزااة للزالل،لقـلو سلتللذقؾلاقبزىلزفلاقشعبلاقزعالرضلق  ظالـلتةارةلزتالشرة

أجزتللاقااالقللاقداقوللق طالدللاق ااوللتالاخترادالتلاقزتاررةلاقتزازالتناللتتادوؼلأاللبطل
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لا ل شالطالتنال لاق جالجلتبزود لاق االاللق ااول لتر الزبنال ل    لاقضاى رلضناللاللتج وط
لاقجتل لق تلالاضلز  لأقزال وال)لاقزتبدد للر جال، لوالتروطال ، لا زرواولل، اقااوالتلاقزت دة

 لتالقر ـلزفلأ ناللددلأبرتلز ذلاقبدوـلتطاورالقتر الزبناللاق االلاقزتالدرلاقةوف،لراجوال(
ل لج ل لز ذ لاقشالق لت تل ظالـ لل0634تل لاقخازو  لج ل لتدأل0646اقذللأادلل لنـ ،

لأل0650إطالدللتدروبواللز ذلج لل لتالقعراؽلزفلطرؼلإنرلت طوـلزلال ؿلت ازوراؽلت
 لزد واللزخةةاللق تزاودلتالقطالدلل،لزع  للت  للالوعدالأفلواافلتر الزبالل ااوالإجرائوؿ

ل11
لتالقت ن لاقداقول لاادتةالدول لاقعباتالت للعالقول ل دـ لتاةؿ لا لاقااد  ل   لل  ور

لاقج ـ لتندود لل  لتتجتب لاقت  لاقداقووفاللا  ظزل لاا جالفلاللا زف ل باؽ ا تنالاالت
لا  ظزللاقزجتتاللاقخطورة لمذق للونال لإالاق لزعالدتللاقشعابلاقت لتت اـ دةلاقزتاررة

قداقوللاقندؼلاقذللزفل،للتبدلاقعباتالتلاادتةالدوللاا ناللتبروتاللدافلاقاةاؿلإقونال
لأب لللرضت 

 ثالثا : أال تتخل العقوبات اإلقتصادية الدولية صفة العقاب الجماعن حين تنفيلها 
ل تالئبنال7اللوتبجدلذقؾل وفلوت الدضلاقندؼلزفللرضلاقعباتالت

لنتاسجها :و  ا التناقض بين الهدف من العقوبات 1 لقب ل لاضعت اق باؽل وف
دوجزترلل05اقزؤرخللل لل5اقنباللوللاقزال ظللاقعالزللردـلاللاابتزال ولاللاادتةالدول

لا تراـل باؽلاا جالفلاادتةالدولالل اؿلاقعالدللتوفلاقعباتالتلاادتةالدولل0664
اابتزال وللااقنباللول،للإ ناللأرادتللبطلأفلت لتلاا تتالقلت  للالو تال لاقردل   ل زؿلال

لاقت لتبعؿل ل ورلزشراعل   ل جالبلاق باؽلا جالجول ل خر لتعزؿ  ورلزشراع
ل34 لمذالاق اعلزشرا ال زاللزشترااللزفل

لاقت الدضلاق الةؿلتوػفل لاق لاقتةالدـلز لإشاالؿلاتوػرلوبجػد لواة  ال امالزال
،ل وثلوظنرلت الدضلاتورلتاشلللاق تالئللاقزتاةؿلإقونالاللقعباتالتاقندؼلزػفللرضلا

مالاقت الدضلاق الةؿلتوفلاقخطالبلاقجوالج لقةالق لاللاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقول
 18 لقض وللقسدا التلاقزتخذةلضدلداقنالعابلااقشاضعوللالل باؽلاا جالف
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لتنلل لاق بوب لتدار لا زار لتاف لقـ لاقاولول، لزفلدتؿاللذق لاقةارة للتعدلتنذق  
ز وافلل11جؤاقوفل فلأانرلزفل،لاقزاقلالشولالل نالوللاق الزولاللنال ولاق ربلاقعالقزوللاق

لدتوؿ لقـ ل باتالتلبزال ولاللاقوالتال  اللوتعرضلاقشعبلا قزال  ، لاق  لتؿل  لالئنزال  
لا تترتلاقعباتالتلاادتةالدوللاقزتع بللتالقتلاوؾلاقبزئ لق بنالزلاقة ال  لا قزال  

لا  ناللال لل لاتلالدالتلتاتجداـ لوتع ؽلتالاةال التلاقز ةاصل  ونال اقجالوالت للوزال
ل،للتؤخرللعاللإ الدةلت الى ورل الدقللزبزاعلاقشعبلا قزال  ل باتللتضربلتةارة

 19 لاابتزال  لتالقتالق لاقتطاراللا طالؽلاادتةالدال

ز ازللطااوالزفلبنتنزالل وفلإةدارمزاللاللتو زالل رةتلز ازلل ارزتارغ
ل فل لاقزعتتروفلزجؤاقوفلزتالشرة ل   لأالتدوفلجاللا لراد لل لاقزج قل أ االزنزال

اقوالتال  لق جالبلاللقزال  اقبرائـلضدلاا جال وللتالقر ـلزفلأ ناللارتاتتلتالجـلاقشعبلا 
 72 لداقتنزال

لاقااوالتلاقزت دةلا زرواوللاقشعبلا قزال  لتةارةلزانلللق جزالحتؿلجال دتل
ل71 قللت فلوةت لداةلاترللل لاقعالقـ

 دثل لسلاقش ىلز لاقوالتالفلتالقر ـلزفلأفلرئوسلاقداقللمورالموتالاالفل   ل
رأسلاقداقللأن الىلاق ربلاقعالقزوللاقنال وللتبال بلاقزجتشالرلمت رل وثلاجتلالدلإنرلالالتلل

لداق لب الزة لاقاترل لزف لق بااتلاقدوزبراطول لاقداؿ لرؤجالى لبزو  لت ضار ل بوبول ول
وا جاللواللجالتباللاقت لاة تلاق لز وافلض وللاللأوضاللتعالزؿلز لزبالزرلراا دا71

 وثلقـلتعالدبلاقداقتوفلتبدرلزاللأ شئتلز ازللب الئولل،لأانرماللزد ووفلتاولوللخالةػل
لا لرادل لز الازل لل  لزختةتوف لراا دا لأا لجالتبال لتوا جاللوال لجااى لخالةل داقول
ل اضل فل لترزتل لاقشعب للوعالدب لاقداقول لاقعباتالت لاق  لاق باى لداف اقزبرزوف

ل لاقزبالزر  لأ71اقزجؤاقوفل فلمذق لالوزافلق عباتالتلاقداقوللزنؿلاق ةالر التو زال
لاق ظرلأفلتاافلجاللبزال ول لزفلاقشعابل، لا انرل رزال ال لتضربلأجالجال   نال

تالقخةاصل االـلالل،privilégiésول تلقا دمـل   لا دؿلا انرلتلضوالاقزع وللال
ل47اقداقللاقزعالدتلل 
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وبع نالل ورلزطالتبللا تراـلاللقااد لأفلاقطالت لاقبزال  لوشاقلتطتوؽلاقعباتلاا
،للواافلزااط ونالاللتضربلدافلتزووزلاقداؿ فلاقعباتالتلاقعالزلل71  باؽلاا جالف

قنالل نالرل ورلزر ابللوناللتؿلاو تلل  نالل نالرلج توللزفلابنلل ظرلإ جال ولل   ل
،لاقتاضو لدتؿلاؿلقذا،لوببلل لمذقلاق القل ل71اقت دافلا خرللاللاقجاالفلاقزد ووف

م لزػفلاقزج ـلl’individualisation des sanctionsش ىلت فللردا وللاقعباتالت
التذقؾلالتت الدضلاقعباتالتلز لاق تالئللاقزلراضل77تلل زازاللاتطارلزنـلق بال اف ل

لإقونال لاقجل اقاةاؿ لتندود ل ف لاقزجؤاقوف لزف لتدؿ لاقشعب لوعالدب ا زفلالل ـلال
 لا زرلاقذللج  الاؿلارتاالبلاقبرائـلاا جال ولالل باؽلاا جالفاقداقووفلأالاخترادالتل

ل قوتوالاللاقت الدضلل ل القت لاقعراؽ  فل تعرضلقتبجودلمذالاللزعرلتػل
 

 ليبيا :و  نتاسجها فن حالتن العراقو  ا تجسيد التناقض بين العقوبات
 أ ا حالة العراق :

 واحد : محتوى العقوبات اإلقتصادية الدولية المفروضة عمى العراق :
أةدرلزب سل وثل  بالتاللزفل ورقلزفلاقت دافلا خرلقبدلاالفلاقعراؽلا انرل

لزفل زالمذالالل330اقبرارلل0661أاتلل3ا زفلاقداق لل ل لأوالـ لأرتعل لتعد مذا
ل،لللرضل  ولل ظرالادتةالدوال78ا خورلقداقللاقااوتلزؤججاللق ظالـلاقعباتالتلاقشالز ل

اقوزػفلالل،لااتالازت العل ضاوػفل ػفلاقتةاوت ضالالل57تبالرواللشالزاللتتةاوتلال
ل0151ز لاقعدودلزفلاقتالوورات،لاق ل الوللاقبرارللاقذللجولرغلتدروبواللزفلز تااق،ل99

اقذللوتالت لاقتدخؿلا زروا لل لاقعراؽلاجباطلاق ظالـلل5111زالللل55اقزؤرخلل ل
تزن تل11 داقلل  وللاازت العلداقللاا دةل فلاقتةاوت،لجاروالل58تتاةوت82اقعراد 

 أمداؼلاقعباتالتلاقداقولل   لاقعراؽلل لايت ل7

للل ل دـلا تنالؾل دادقلاقداقوللز لاقااوتلازاللمالز ةاصل  وااقتزاـلتال تراـلل-
زفلبنللأخرللا تراـلاقترجوـلاقال ؽلزفلطرؼلالل،زفلبنلل7:=5أاتاترلل8اتلالؽل
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رجوـلاق دادلقب للتل)لقب للا زـلاقزت دةلاقز ش ةلزفلدتؿلا زوفلاقعالـلقنذالا نر
ل اقعرادوللاقااوتول(

لشراالتنالل فلاقخجالئرلاق البزلل فلاقالزااللمالر الوالاللتعاوضلاق اازالتلا ب تولل-
اا تالؿلاقالورلزشراعلق ااوتلز لإدارةلإةالحلاق ربلزفلدتؿلة داؽلاقتعاوضلال

لاقززاؿلتبزىلزفل الئداتلاق لطلاقعراد  ل
ت طوـلأج  للاقدزالرلاقشالزؿلاقت لوزت اناللدافلشراطلاللاقزاالبلل   لتلاوؾل-

18 بزو لة ال تللاقعجارولقداقولل   لز لاقخضاعلقزتدألاقزرادتللا
 

ل330تخلولاللق برارلل0660ألروؿلل1اقزؤرخلل لل354ازاللا تترل صلاقبرارلردـل
لاقعراؽلل81اقذل لز  لزالقوال لأا ا تالل   لز  لاؿلداقلل ضالزفلاقتعالزؿلتبالروال

ل81 لخالصل لاجتن الى لاق ل81تلت ل لا اق لاقزابنل لاقضرارول لتالقزااد لاقعراؽ تتارود
لاق تػابلاقالذائوػلاللا داولل)لاقجاالفلاقزد ووػف لاقعباتالت( لقب ػل لل81اقت لاالبتل  ونال

ل لضوبل لبد لطتبتلتاولول لأ نال لزف لا  ضالىلالل 87تالقر ـ لإبزالع ل    اقذلل الز
لاقعباتالت ل ظالـ لقزتدأ لاقدائزوفلل لزب سلا زفلتالق جتل لز لد ـلاللاقخزجل ز تااق

عالقوللاجوزاللإذالزاللا ظ الللاللأ  توللاقداؿلا  ضالىلا خرللاقذللقفلوزودقلجاللداة
لزخت ؼلااالاتناللاقزخت طلتالقعاازؿلاقبالرالولاللمذالاقدارلاقالورلزجتاؽلق"زـلاقزت دة

لأللاقتااىل   لاقبرارلزفلطرؼلاقعراؽ لال لاقت لتبؼلل لابل لاال تل 88اقجوالجول
  توبللذقؾل7

لدل لاقعراؽلتعاوضالتل فلاقخجالئرلاقت لأ دننالل ل-
ل لاقااوتل رجـلزفلبدودل دادقلزل-
لاق رتولل- لترجال تل لزف لبزى لاقاوزالاولل)للاؾ لا ج  ل لاقتواقابول، (لاقةالراخول،

 19تالقر ـلزفلاقتع تلاقذللازتالزلتللاق ظالـلادتنالل ل

لزب سلا زفل لز  ل خر لمدلال لا زرواول لأشراتلاقااوالتلاقزت دة ل لاق بوبل
ل لتلدال افلل0665تزنؿلل لد بل ظالـلاق اـلل لاقعراؽلاقذللأةت لةرو اللج لل
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ل لاقعراؽ لاقاا الرسلاقزةاللIraq LiberationActت رور لطرؼ لزف ل  ول ت
 92ةل لمالمدؼلوعتترلزتعالرضاللبذرواللز لزتالدلىلا زـلاقزت دالل ا زروا 

رضتل   لاق ظالـلتزاللبالىلتللزفلاقتزازالتللل0660قج للل354ا تترلاقبرارل
لد  ال لتجتبللاقعراد لقت لوذمال،لازال لاقزت دة ابرارلقـلوجتبللأللدرارلل لتالرو لا زـ

قللقزب سلا زػفلااختةالةالتلاقت لز  تلزفلخالاللتاج لاقبراراتلاقت لو تاونال
 Renie-Marieاقلر ج لرا  لزالرللداتػالل،لزن زاللا ظلاقلبوػلاقذللت شطللب ة

Dupuy91 لل 

ازاللتزوزلاقبرارلتإتبالىلزب سلا زفل   لاق ظرلاقذللاتخذلأةاللقا لوج بل
اقعراؽلبوشللزفلااد وـلاقااوت ل ت لوضزفلت لوذلااقتزازالتلاقزاضا لل   ل التؽل

رل لل0661قج للل330مذالا خورلزفلخالؿلاقبرارلاقزذاارل لتو زاللاشترطلاقبرارل
أ الدلاق ظرلتالشتراطللل لل0660قج للل354،للإفلاقبرارلاق ظرل   لمذالاا ج الب

ل لتاض لل55لبرتل لزتع ؽ لتر الزل ل    لاقعراؽ لاالؽ لإذا لإا لاقزرة لمذق لرلعل    
ددلاجتازؿلمذالاقشرطلتالتخالذلزب سل،لالاق ب ػللاقزا لللتتجوورقاللة داؽلتعاوضالت

زفلبنللأخػرل،ل زعلالل،لزفلبنل 0660لزاللل51اقزؤرخلل لل365 برارلا زفلق
زفلاقبرارلل01اق لل5،لاقز ظـلتةارةلإقزازوللبدالتلضؿلاقلبراتلزفلجالحلاقعراؽ

لززالل0660قج ػللل354  لمذالاقشرطلاقذللقـلو لذلزفلطرؼلاقعػراؽلاق لذقؾلاقوػـا
 91 لا زػفلاق لااتبالىل   لاق ظػردل لتزب سل

لز تاللاقعباتالتللرضل    لا تتر لا انرلشزاالدافلشؾلقبد لداقل لنال،
لاقا  ت لاقعجارل لاق ظر لاق  لاقتبالرولالاضاللل لاقعالدالت لاؿ لأوضال ل ظر ل،
لاقعراؽاللاادتةالدولال لز  لتالقعباتالتلل91 اقزالقول لراضوال لاقشالز ل اقعباتالتلاادتةالدول

ل ل   لاقجالح لشاؿل ظرلبزئ لو ةبل زازال لاقت لت خذ ل   لاللاقز تبالة أ وال ال
لاقطتوعول لاقزعالدبلاقنراات ل لطل)لق ت د لزالس، لخشب، لشا( لوتخذ لزفلأا لتبوود ؿ

،لتعدلج للاقعراؽلتب ل لإالأفاقعالدالتلاقدت ازالجول،لاقت لج رب لقناللل لزاضعنال
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ىلتل،لزاضاعل باتالتلادتةالدوللشالز للاقت ل الاؿلتر الزللتلاق لطلزبالتؿلاقالذا9==5
 47 زع الللل،لازاللجو ت لاقتخلوؼلزفل نالرماللاا جال ول

 
الحمول و  ثنان : نتاسج العقوبات اإلقتصادية الدولية المفروضة عمى العراقا

 التنفيسياة لتخفيفها :
 النتيجة األولى : آثار العقوبات اإلقتصادية الدولية المفروضة عمى العراق :

اض لاق ظالـلاقعراد لألثر األول : آثار العقوبات اإلقتصادية الدولية عمى النظام :ا
لا جالجولل وثل بزل فلدل لرااتبلاقانورلزفلاللت تلاقاةالوال لزفلزااردق  ـر

 لاقتعنوللاقالئاولااشترااوللتؿللبدلاق ظالـلزشرا وتل،لضزالفلاقخدزللاقعالزلاللزاظلول
 لمذالتلاقتا ودلاقذللجز ل لجللتلاقز تةرلتالهلللتل ط ؽلتل ز للإوزالفلتل اؿلرئوجلل

ل لتباللتلعؿلزعرلللاق ظالـلاوؼلوت د ـق  نضللااجالزوللتلامذالااجتوالىلاقباز لت
تزضال للل،لاوتب لزاز اللق زعوشللاقزتزن للل لتازوعللق زااردلاقش و للاقتالدوللل لاقعرلال

،للن لددلخاقلتلشوئالللشوئاللمالزاللألبدلاقعباتالتلزلعاقنالاللتزرازلاقج طللتوفلودول 
 91ل لرةللاجوزاللز وطلاقرئوسلاقعراد ز لاجتل الؿلاقتنروبلاقذللاجتالؿلاق

قافلتبوتلج طتللتإ الدةلاللال،لاقبدرةلاقت ظوزوللق داقللرجزولتاا ت،لل لاقز ة ل
 91 ل شرمال

ل لاق بوبلل رؽلاألثر الثانن : آثار العقوبات اإلقتصادية الدولية عمى السكان : 
لزفلزااردقلاق لطولاقعراؽلل لأززلل زفلل%ل30،لاقذللاةؿلاق لخطورةلقزالل ـر
مذالز لالل،لاقت لاالفلوعتزدلا ولل   ل الئداتل97ل0661ج لللPIBاق التللاابزالق ل

داارلل121اق لل0656داارلق لردلاقاا دلج للل1201متاطل التبللاابزالق لزفل
لزدرجوػفاللمبػرةلزػفلأبؿلاقعوشلزػفلطػرؼلأطتالىاللورالبللتضخـلاتورل0663ج لل

لتالقزالاللتب ووػفاللزن دجوػفال لاقتزاوؿ لزنؿ لاق واول لقتبنوزاتل لق شربت طوـ لاقةالق  لى
 ل فلأانرلزفل شرلج ااتلزفلاقعباتالتلاادتةالدولل،للاال تلاقز جالة98اقانرتالىلال
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لاقجوالجول لاقداق لتالقزشالاؿ لا تلاقزبتز  ل   لاقتالد لاقزلراضل خالةللاللاقشالز ل
لاقزشالاؿلاا جال وللاقت لوزافلأفلوطر ناللت لوذلاقعباتالتل 

للطرحلاقجؤاؿلاقز رجل7
زتالدلىلاقبال افلاقداق لالل باتالتلزتعالرضللز لاقارازللاا جال ولمؿلوزا  اللتطتوؽلل-

لاا جال  ؟
،ل فلمذقلاقتداتورلاقالورل جاروللزلالردالتلاقعباتالتلت دثلتعضلاقختراىل ف

لأ وال ال ل نالرلبدل  ولللتؿلقنال لأرادتلأفلتاافلأانرلإ جال وللدالت لاللانورة  للن لقزال
ل لل لااد لا زرلاق لتداتورل بالتولت اقتل
،ل الدللاقتعضلتابادلإ الدةلدراىةلقزونالؽلا زـلاقزت دةلتةارةلددوبللم اللزف

ل لالبال لاقزلراضل لاادتةالدول لاقعباتالت لتااف لأف لوبب لا لاقت  زعالدقللل10ق زالدة
لمذقلاقتداتورلاقالورل جاروللل لاؿلاقظراؼلاجتعزالؿلاقباة  ل وثلوببلأفلت تـر

 99 لجاالفلاقت دلاقزجتندؼلجتبلل لالالةالوببلأتدالأفلتتاللاق باؽلا جالجول

ل   لاقعراؽلأخذتلز   ل ورل تؿلم الؾلزفلرأللت فلاقعباتالتلاادتةالدول
اقذللددلاللضزللقلاللمال زالاقعراؽلق ااوتاللأا،لاقز   لا اؿلاقذللتجتتلللرضت

لتب لاقت القؼ لداات لدتؿ لزف لا خور لمذا لتت رور لا ول لاقزت دةلتالش  لاقااوالت والدة
دراراتلبدودةل فلزب سلا زفلاقداق لتخترؽلل لزضزا نالل،للةدرتلا زرواول

لو لذ لإ طالىلأنرلقبرارلقـ لاقبال افلاقداق لتةارةلااض لل وثلقـلوافلمدلنال تؿل،
التزتلاق لاقبال افلاقداق لتة للزنؿلاللاتخذتلقلرضلاقتزازالتلبدودةل   لاقعراؽ

ةالحلأضرارلاق ربالل زعلجالحلاقدزالرلاقشالزؿ التلقوعتترلمذال ورماللزفلااقتزازاللا 
،لت  لل7لإذالزاللتجتتتلاقعباتالتلزفلم الل باؿلز ل ور ال ل122تجعلاللل لاجتعزالؿلاق ؽ

لاقباة لاجتعزالؿ لززالن ل ل اـ لأا لل لأضرار لاقشالز ل لاادتةالدول لجوعردؿل، لإفلمذا
لل121تطتوؽلااقتزازالتلاقااردةلل لزعالمداتلب وؼلا رتعلل 
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لتخفيف العقوبات اإلقتصادية الدولية المفروضة النتيجة الثانية : الحمول التنفيسية 
 عمى العراق :

 الحل األول : التخفيف من العقوبات أو فتح الباب لإلسثتناءات العقابية :
ل لجزوت لزال لل للتالاجتن الىاتام  لاقز ةاصل  ونال لاق ظر ل    اا جال ول

لاقذللو صل   ل ا وفلزفلاقتراخوصل   لاق ظرلل4==5قج للل5::اقبرارل
لق عراؽلدالاللاقدااىل:ة األولىالرخص لاقت لوزافلأفلوجتزرلتج وزنال لاقطتول فلاقزااد

ل لإقزازوللاقزةالددلل   لذقؾ
اقزػاادلاقالذائوػللاقت لالتج ػـلق عػراؽلإالإذالد ػتلاق لذقؾلا تتالراتلل:الرخصاة الثانياة

 .118تررتػلللاللإ جال وػل

،لزفلقب للاقعباتالتل،لمذقلاقتراخوصلقـلتز  لزب سلا زفلزفلأفلوط بطتعال
،لأفلتت رللدائزاللدراجللاقاضعوػللاقالذائوػلل4==5جتتزترلل57اقزؤرخلل لل:::ارلتبرل

ذالددرتلت فلاقزج قػللت تالجلاق لذقؾاللل لاقعػراؽ و تالجلاقجاالفلاق لاقزاادلاقالذائوللاللا 
ل لاق ل الول لاق ب ل لقت تظر لتذقؾل  لزب سلا زف لتع ـ لزجتعب ل زالرسلل66تةارة

لتبالرورلت ذرلتاضعوللاقشعبلاقعراد قا لتبل5==5 أفلأجتالبلإ جال وللاللررلتتبدوـ
وبررلتعدماللت فلتالورلاقزاادلاقالذائوللتاردلاللتتررلتارودلاقزاادلاقالذائوللقزبزاعلاقجاالف

لإ الـ لتخض لتزبرد لأف ل  ونال لوبب لتو زال لاا جال وللتجوط، لق تارودات لتالق جتل ،
لا خرل لا، لقوتـ ل  ونال لتالقبرارلابراىلزةالددللضز ول لاق اـ ل;>:قت اودل   لمذا

اقذلل صل   لأفلاقز  لاقز ةاصل  وللل لاقبرارلل5==5ألروؿلل7اقزؤرخلل ل
لت تلل5:: لق ب ل لاقزع فل  نال لاقالذائول لاقزااد لقتج وـ وتادؼل فلاقتطتوؽلتالق جتل

،لاالفل   لاق ب للتعدلقذااقتارودلاقضرارللا جالج  اللت لظلزةالددتنالل   لاقز تاج
ل7أفلتجورل ا وفلزفلاابراىاتل;>:برارلةدارلاق

،لاقت لوضالؼلإقوناللااخطالرلقزاز لتتاروػدلاقزػاادلاقالذائوػااخطػالرلاااإلجراء األول : 
ل لاقزاادلاقطتولاللاارادللتال داوػلل
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لاق اإلجراء الثانن:  لقت تول لزابل لأخر لتزاوف لقتارود لاقضز ول البوالتلاقزةالددل
لل اقضراروللق جاالفلاقعرادووف
وطتؽل  وللاابراىلل اؿلاقتزاوفلاقذللوببلأفل5==5اتعدلز الدشالتلخروؼل

لاقنال   لل  لاتلالؽ لاق  لاق ب ل لتاة ت لاقت لل6==5زالرسلل:، لاقزااد لدالئزل  اؿ
لتالقط تالتلاقزبدزللتنال ل لقـلوز  لزب سلا زف111جواالؽل  ونال زفلارائللاللاؿلمذا
،لزفلزفلاقرأللاقعالـلاقعالقز لدلضالاطالتتع،لاقداؿلاقزت القلللل ل ربلاقخ وللاقنال ول

   لجاالفللاقدل لتالقت ثل فلةوالللأخرللقتخلوؼلاقعباتالتلاادتةالدوللاقشالز ل
ل للالتتارتلةوالللتلاق لطلزبالتؿلاقالذاىلت اقعراؽلدافلتا لللز نال

لاقشعبلالحل الثانن : ابتكار فكرة " النفط مقابل الغلاء " : لتلالدزتلأزار  و زال
ق ظالـلاقعراد لالرنللاا جال وللتجتبلاق ظرلاقزشددل   لااة تلاق ل دلاقااللاقعراد 

لادتنال لالل،اق الاـ لاادتةالدولةرازل لاقعباتالت ل  ولاقداقول اجتن الئوتناللاللاقزلراضل
لاقتبالرول لاقزبالطعل لل  لاقت رلاللاقزتزنؿ لتالقبػاةاللاقبالاللاق ظر لاقجالح ل زع

لال لاق رب لأج ل التعاوضالت لازال لشاؿ لاالزال  لت خوةال لاللمذا لق تاتراتز جالاوال
لتوفلت لوذلل407اقت الدضالتلل لد بلز طؽلاقعباتالتل لجنالال للالض ل ااال تلاقزج قل

ا زفلاقداقووفلااقباا دلاقزرتتطللتال تراـل باؽلاللاقباا دلاقزرتتطللتالق لالظل   لاقج ـ
لاللاا جالف ل  لاقعراؽ لضد لاقزتخذة لاقعباتالت لزفل121تخ وص لزبزا ل لطر ت
اقتض وللتالقشعبلاقعراد لقالرضلا ودلمالزعالدتلل7مؿلوزا  اللااجتزرارلل لا جئ ل

اق ظالـلاقعراد لأالردعلاقتندودلاقذللوزن لل؟لتزع  ل خر،مؿلااجتلالدةلاقجوالجوللتتررل
لاقنزفلاقزدلاعلزفلطرؼلاقزد ووفلاقعرادووفل؟

لأاقتراوت لزالدقوف لازلدالقت ل، لج ل لا زرواول لاقخالربول لاقزبتز ل6774ورة لإف 7
ل لشوئال لتال قـ لشعر لا ز اقداق  لو تال لقا  لتالاجتعبالؿلالبللشوئال ل  زت ل وف  

لاقظالمر ل اازولاللاا جال   لاقز ظزالتلاقالور لتبالرور لزف لاقعدود قبالفلاللاقزانؽلل 
لاق اازول لاقااالاتلاللاقخترة لزف لا ورمال لا اؿ لاقداؿ لزف لق عدود لاقترقزال ول اق بالف

لاقزخت لل  لاقزت دة لق"زـ لةززتاللاقزتخةةل لاقاقا نال ل رضل  ونال لتعد الرنلل،
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لمالااختوالرلا انرلةعاتلاا جال وللاج لت لل لاقعراؽ7 لزاتلا طلالؿلتانرة ل،وزال
ازاللرلضلاقعدودلزفلاقبال ا ووفلاجتخداـل 121 لدلعللتللقافلمالاقنزفلاقذللوببلال

لق  ظرل لاقرالضوف لاقتعضلزف لتنال لاقت لدالؿ لاق ظر ل    لاقزطتبل اةؼلااتالدة
لتوطالط  لزالروا لل ز  لاقعراؽ  ل    لاقتدخؿلMarion Bettatiاقشالزؿ ل ؽ لأب ،

إذال،لنذالالوعرلافلأللش ىل فلاقبال افتلأفلا شخالصلاقذوفلوباقافلت7لاا جال  
لت فلاق ظرلو دثل اادبلضالرة لزؤادلد  ال قافلالالل تالق جتللق شعبلاقعراد لمذا

تو زاللأضالؼلاو والـل 127 لالاق لااتالدةلتاللضدلاا جال ولوزتلمذالتة للاق لاقبروزلل
ا زوفلاقعالـلق لدراقوللاقداقوللقرااتطل باؽلاللاقز الز ،لWilliam Bourdonتارداف
7لتلإفلأ دلاقزعالوورلاق الجزللاقت ل0222ال6773توفلج ااتل(لFIDH)لاا جالف

ااتالدةلم لاقع ةرلاقعزدلل   لل وفللرضلاق ظرلقـلاللتزوزلاقبروزللضدلاا جال ول
لا زرواول لاقااوالتلاقزت دة لزاتلا طلالؿتروطاللترد ل   لالل،ال وال لوببلاقترمالف ا ا 

ذقؾ   للبدل باؿلت فلتزدودلاقعباتالتلتةارةل ورل نالئوللمالاقذللوطرحلاقعدودلزفل
،ل   لإدا للاق ظرلأفلبزو لمؤاىلاقبال ا ووفلوتلباف،لتالقزبالتؿ ورل 128اقزجالئؿلت ل

لق باؽلاا جالفلا اقوػللتةلتل لتداوللزفلاق ؽلل لاق ا تنالاال لوالة، زفلبال بل 129 
لايخروف لتعضلاقبال ا ووف لوجال د ل خر، لزالرللزالرتف لتوالر لزنؿ ،Pierre-Marie 

Martinلت فلزجؤاق لاقت دافلاقت لضرتتلتندقل،لاق ذروفلبدالزفللعالقوللاق ظر،
لاجتن وتلاقزاادل لا زال لزااط ونـ ل   لزةور لزتالاتنـ لوظنرافل دـ لاقعبالتول اقبواد

ل لظرلزفلطرؼلاق اازالتلاقالرتولفلاق ا داوللزاللاقضراروللا اقول
أانرلخطارةلأوضال،للنـلوال ظافلت فلاقزجؤاقوفلاقزع ووفلوزا نـلأفلوعز اال

 ت لت ؿلمدقلو 440 لمذقلااجتن الىاتلالوزافلت لوذمالاؿلزاللل لاجعنـلقتتوالفلت فل
ال لقشراىلاقزاادلاقذللقـلوعدلوزت ؾلزفلاقزالؿلزاللوزشا للاا جال وللتالقعراؽلاقزعالدبلاق

لقشعتل لا جالجول ل ف لا، لزجتاردة لاقالذائول لزفلل%ل73ن ن ل البوالتل زفلزااردمال
لتللاقعرادوللت ت لزفلتةدورلاق لطاقعز للاقةع لاق لطل، لت اتتارلزب سلا زفللارة

ل لت لاقالذاى لتالقعراؽلزبالتؿ لاقزت دة لاا جال  لق"زـ لاقتر الزل لت ل7 ،ل444اقزجز لأوضال
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ل لل764تالقبرار لل  لل62اقزؤرخ ل441ل6773ألروؿ لج ل لاقت لوذ ل وز ،ل6774ادخؿ
 ت لل445االجتن الىلإ جال  ل   لاق ظرلوجز لق عراؽلتالق ةاؿل   لاقزاادلا جالجول

ل لاقبرار لت لوذ لتجتب لاقز دنل لاا جال ول لا ززل لزعالقبل لل465وزاف ل6776قج ل
 447 لتالقخةاصلااتبالىل   لاق ظرال

اجتن الئولل   لاق ظرلزالحلق عراؽلتتةدورل لطللتةارةلجتزنؿلاقتر الزللل لاق
للاتةدورل لق  لطاللز دادا لز للاللزرادتال لاقزداخوؿ لدازت لزال لاقعرادول لاق لطول اقزااد

لمال لز ل لاقندؼلا اق  ل لاالف لاا جال ول لق زااد لاقزرادب لاقتازو  لقتزاوؿ جتجتعزؿ
لت لاا جال ولااجتبالتل لق"ززل لاقززا ل لاقعراد لالل القجر ل لاقشعب ل    لابب قاف

لأااللاقةتر للعاللا تظالر لاقتر الزل لمذا لزفلخزسلج ااتلقا لو لذ اقذللالل،443نر
ل446زرادتللقب للاقعباتالتلاقخالةللتالقعراؽلاقت لأ شئتلتالقبرارلاللاض لت تلإشراؼ

لاقعراؽلل6772أاتلل4اقزؤرخلل ل لاقعباتالتلضد ل   لت لوذ لاقجنر  فل441تالول
لاقعراد  لاق لط لتشراى للتبـا لاقختراى لاقتاللطروؽ لشراى ل    لاا اقزاالبل جال  لزاوف

 444 لاقززاؿلزفلطرؼلزداخوؿلاق لط

ل لاق لطلزبالتؿلاقالذاىلت اقاجو للاقا ودةل  ج للاقعباتالتلتجتبلا تترلتر الزللت
،لاةؼلت  للاقتر الزللاقلرودلزفلإوبالدل ؿلجوالج لق ز ؼلاقعراد  لتؿ دـلاقتزافل

ل ا ل لاللزف لاقزت دة لدافلجالتؽلل لأدتوالتلا زـ لاالفلززاالا ل طرؼلزفلاا ل
 441 اقعراؽل(ل)لاقزرجؿلإقول

لزفلطرؼلا زـلب ا حالة ليبيا : ل   لقوتوال لرضتلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقول
ل لل6770زالرسلل16اقةالدرل فلزب سلا زفلاقزؤرخلل لل526اقزت دةلتالقبرارل

داؿل فلاقتةاوتلل9ازت عتلاللداؿل54ةاتتل  وللاقذلل،لإطالرلاقلةؿلاقجالت 
اقذللل0665بال ل لل50اقزؤرخلل لل410ددلأدو تلدت ناللتالقبرارلالل،119ز ناللاقةوفل

اقج ػاؾل،لزعتتػرال111ازاللجو ت لزع اللل0661اأادل  وللج لل 112ا تترلزبردلتاةولل
لق ج ـ لتندودا لوشاؿ لت للعال لاللاق وت  لت لاقداقووف لاقداؿلالل،111ا زف للول لو زر اقذل

ااتبالىل  وناللاق لأفلتتعالافلمذقلاللا  ضالىلتالتخالذلتعضلاقتداتورلل لزاابنللقوتوال
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ا خورةلتةارةلاالز للل لاقت بوؽل اؿلاقزجؤاقوفل فلا  زالؿلاارمالتوللاقزرتاتلل
لتال الـ لر  ت  للPanAmضد لردـ لقااالرتوت جااتال دال621ا زرواول لز طبل للاؽ

 وثلط بلز ناللتج وـلاقزتنزوفل415لاؽلإد وـلاق وبر ل550اقلر جوللردـللUTAأاتالال
للوناللاق وتووف لا خورة ، لمذق لاقذللرلضتل لل111ا زر ل   ل ظر اقزااةالتلقوشدد

لتبزودلا ةاؿلاق وتوللتالقخالرجالل ورماللزفلداؿلاقزبتز لاقداق اللاقباوللتوفلقوتوالل
 111 لااجتورادولاللقتبالروللاقتةدورولت دودلزبزاعلاق شالطالتلاال

لاقر التلاا جال ول،لزالل دال ورماللزفلاقداؿاللباوللتوفلقوتواللبطعتلاقر التلاق
لأجطاقناللاقباللبتلزاالتبلاقشراالتلاقباوللاق وتولأ  ال زفلدط لاقالوالرل،لازالل ـر

،لتالاضاللللاق ل ظرلتو لاقاجالئؿلاقعجاروللأالاقبوالـلتزجال دةلاقضراروللقةوال تنال
لاقزوداف رلضلاقت شوػرةلأالاللتب وػصلاقزنالـلاقدت ازالجوػللاق وتوػللاق لاقخالرجاللل لمذا

الراللاالفل ةػ411ؿلر وػللقوتوػللزشاػاؾللوناللزشالراتناللل لاق شالطالتلاارمالتوػلاقطػردلقا
تعدلرلضلقوتواللل6771قتزددلاقعباتالتلل ل الزترل 189 لدت ازالجوالاللباوالاللادتةالدوال

،للوةدرلزب سلا زفلدرارال خػرلت تلاللاقزتنزتوفلتتلبورلر  للاقتال الـتج وـلر وتون
ل لل661ردـ لوبزػد لاقزجت بالت لتالقخالرجلوػل لاقالالزاق وتوػل لتتوػ  لوتع ػؽ لزال ل دا لزال ل،

الئؿلاقزجتعز للل لوؤجسلق ةالرل   لتعضلاقاجالل،اقزرا ولاللاقز تابالتلاق لطولال
ل لاق بوبللالولرضلأللزفلمذوفلاقبراروفلأللدوادل   لتو ل411 لدطالعلاقز رادالت

زفلاقتةدورلاابزالق لل%ل73،لاقراوزةلا جالجوللادتةالدماللاقذللوزنؿل لطلاق وت اق
ل6447جتتزترلل56اقزؤرخلل لل:594تالقبرارلل6447قترل لاقعباتالتلج لل414 لق ت د

لتالفل ـل لاقزتنزوفلل لتلبورلطالئرة لقزطالقبلاقداؿلاقزطالقتللتجت وـ تعدلإذ الفلقوتوال
 فلزجال دةلاقزبزا التلل111اتعاوضلاقض الواللااقتخ  لل111ا زرواولللاؽلقاارت 

اقزجالمزللل لتالورلاقزع ازالتل اؿلر  للاقتالفل ـلا زرواولل وفلاللاارمالتوللاقداقول
ل  لزالتجالتنال لل  لاقااد اقت بوؽ لل  لل ل، لأنرت لاقت  لم  لا ززول لاقعباتالت قوجت

اادتةالدلاق وت لتبدرلزاللأنرتللوناللاقعباتالتلا  الدوللاقبال بلاقزلراضلل  وناللزفل
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،لقوتوالاللالر اللاقعباتالتلضدلاقعراؽقافلقالد451 لوالتلاقزت دةلا زرواولللعالاقااطرؼل
 455 لجاةلزفلاقعراؽلإفلاقعباتالتلضدلقوتواللاال تلأدؿلد

رأللاقتعضلت فلاقعباتالتلاقت لج طتل   لقوتواللتجتبلدضوللقاارت لاة تل
 فلاقعدودلل 111تالقبال افلاقداق لالتذارلالزجتاللتعجل ل ت لأةت تل الدتناق ل

لدتؿلتلبورلقاارت ل ج للLockerbieزفلاقنبزالتلأال ز والتلخطؼلاقطالئراتل
ل(ل541ل)ل0655 لاقباوللاقزد ولض ول لأضرتلتالقزال ل لدد ل، ل دثلأن الىلز، ن زال

لاقخزجو والت لت دافلج اات لقشراالت لاقعالدول لاقطالئرات لزف لاقعدود لاختطلت ل وث ،
ل لطرؼلزجاللروف لزف لاقداقشرؽ لل  لاق باى لق لترةلوختالراف لتالق جتل لأزال لاقالرتول  اؿ

لتال الـا خورة لطالئرة ل    لرازال لزطالر لل  لاقنبـا لتذاور للوزا  ال ،Panamلل   
ت طوـلطالئػرةلقوتوػللأن الىلطورا ناللالل،برو ل(ل05الدتوؿل15ل)ل0641ج لللا رض
ت الوـلطالئرةللوت الزوللأن الىلطورا ناللزفلالل،دتوؿل(ل051ل)لتةالراخلإورا  ل0642ج ػلل

لأرزو  لل لزطالرلأ برةلتتراواللالل،دتؿلبزو لراالتنالالل0642رةالفلج للطرؼلد مبـا
لج للالل،برو ل(ل55الدت  ل6ل)ل0655ج لل اقذللدالـلتللاقجو لضدلل0652مبـا

لم دول لأورتوسلزد وللإورا وللزفلل0655ت طوـلج لل(للالدتوؿل252ل)لطالئرة قطالئرة
ل111دتوؿ(ا ورق لل56ل)لػللأزرواوػلطرؼلجلو لل رتو

لوضوؼلمؤاىل لاق لوتوػفلت فلاارمالبلا بوبل، لاقتعداد لت فلمذا قداق لقوسل،
لزللدضالواللبدلزخت لللتؿقا للجالحلزجتعزؿلقخدالل،زخةةالل   لتعضلاقت داف

لاقظراؼال ل جب لاق لا ادالتاللزتضالرتل، لا زرواول لاقزت دة لتالقااوالت لدل  لززال  
ل لإرمالتوللت لداقل لت لإ الزواللEtat terroriste لرضلزلنـا اقت لاضعتلتالجزنالل،

ورلزؤادةلتالوللاقت رؾلضدلدالئزللزفلطرؼلاقاا الرسلا زروا ل جبلاقزعالوورلاقال
 terrorisme،لز لرلضلدتاؿللارةلتلإرمالبلاقداقللتلاقرأللاقداق الل  لالئنالاللأ دائنال،

d’Etat111 ل 

،لت فلاقزج قللالتعدالأفلتاافل داىلددوزاللاللورللاقتعض،لازوتوفلمذالاقرأل
اقداقللاق وتوللاقت لتزاز تلز لطردلاقذللتدأتلأجتالتلل وفل ش ةلاللقداقللقوتواللال ورل
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 لنـلتطارتلز لاقدارلاق الجـلل0636اقباا دلا زرواوللزفلااد وـلاق وت لتعدلنارةل
ل0641ربلأاتاترلتعدل ل0641ال0641اقذللقعتتللقوتواللأن الىلاق ظرلاق لط لج ت ل

لتلاقةدزللاق لطوػللا اق لتل قلرضلنزفلأ   لقترزوؿلاق لطلز دنللزاللجز لادتنال
Premier choc pétrolier،لاق لاللرلضالل لا زرواول لق نوز ل لاق وت  لاق ظالـ دا ل ا 

لاقعالقـ لل  لاقت رر ل راالت لزف لق عدود لقوتوال لداخ وللاللزجال دة تالقخةاصلقباات
ل ل117ز المضللق داؿلاقاترلل

جوالج لأانرلز للاللتعجل اللم الؾلزفلوعتترلاق ظرل   لقوتوالل ورلشر  لتؿ
خرابناللزفلاقجال لاللدال ا  لزفلأبؿلتبرودلقوتواللزفلداتنال اقداقوللتجتبلجوالجالتنالللا 

ل،ل وثلز عناللزػفلأداىلزنزتنالعطاللقزنالـلز ازللاقعدؿلاقداقوػلزاللتؿ451 اقتزردول
دؼلاقذللدالؿلتللاقلبوللاقبزائرللز زدلمالاقزالاللتتعول،اللأربعناللاق لزرتتػللخضػاعال

لاقز ازلل لوخصل روضللقوتوللل64تبالاللل لرأوللاقخالصلز لتعضلدضالة لوزال
تط بللوناللتداتورلت لظوللل لا تظالرلاقرأللاقبال ا  ل اؿلتطتوؽلزعالمدةلزالايرلقج لل

لاقزونالؽلل لزج قللل6756  اؿلاقنبازالتل   لاقطالئراتلأال اؿلتطتوؽلأ االـ
ل454 زوػللق  زا التلاقتجاوللاقج ز ازللاللددلاة تلاقز اللجللتوفلزب سلا زفالل 

اقعدؿلاقداقوللاق لإدةالىلاقز ازللدافلأفلتبدرلمذقلا خورةل   لاقتبووـلإذالزاللاال تل
ا زفلاقداقووفلزبردل بللق اةاؿلاق لأمداؼل ورلزةرحلاللاقتندوداتلضدلاقج ـ

 112تنالل ل

لاقعباتالتل ل لاق بوبللقـلتتز زحلأ ظزللاق اـلل لاقت دافلاقت للرضتل  ونال
لأاض لت فل لززال لتباتل   ل جالبلإضعالؼلشعاتنال لتبدرلزال لاقداقول اادتةالدول

،لتؿلاقتالل  وناللمؤاىلاق االـلتةوبلا مداؼلاقت لرةدتلزفلأب نالاقعباتالتلال
 ت لاةؿلا زرلتتعضلللتاجالئ نـلاقخالةللاقت لو ازافلتناللشعاتنـلاقزجتضعل

لاقزت داقداؿ لاقااوالت لزنؿ لا زرواول، لتخط  ورمزالاللتروطال والاللة لاق  تبالازلالل،
،لزفلأبؿلااطال للاال للوتبنبرلاق لاقاراىاللتالتلاق لاق بػاىلاق لاجالئؿلأخػرل،اقعبال

ا تالقللل لزالرسلاللتنذقلا  ظزللاقشزاقوػللزن زاللادػ لز لاق ظالـلاقعراد لتالػزالاقعراؽ
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لل للرضلاقعباتالتلاادتةالدوللل5111 لا ظتلت  للالبداللزفلاقزوالدة  و زال
لاجتزرارقل اللاقداقولل   لمذالاقت دلاقذلل اؿلاقعباتالتلاق لظالمرةلود ـلتناللتبالىق

اقزؤودوفلقلرضلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولل   لاقداؿلاللمذالا للدل لتالقبالئزوف
زفلاقداقووفلاق لاقت ثل فل  اؿلتخرجلا اللاقت لوراماللزب سلا زفلزنددةلق ج ـ

مذقلاقتداتورلزفلز زؽلاقتطتوؽلتعودال فلاق تالئللاقج توللزفللرضناللاجوزاللااضرارل
قوسل بالتاللوةوبلزفلتجتبلاللت اقناللاق ل بالبلبزال  اللاقداؿلاقزبالارةاللتالقشعاب

لاقج ـ لز ز ل لاقداقووفاللل  لاا جالفلاللا زف ل باؽ لضد لا تنالاالتلخطورة ارتاالب
اة تلاق ل دلاقبرائـلضدلاا جال وللدافلأفلتؤنرللوللاقعباتالتلأالتز ز لل فل

لزاادلللاقالدال ا ولل7ل

الوصول الى النتاسج و  رابعا : الحمول المقترحة لتفعيل العقوبات اإلقتصادية الدولية
اقت ثل،لتزن تلتداوللل ل  اؿال،لادتر تلاقعدودلزفلاقز ن لالمتوخاة من فرضها :

مػالزاللالل فلاقزخرجلاا جال  لل للرضلاقعباتالتلا  دل  اؿلاقزجتن  لزفلاقعبالب
لجالتبال،لوجز لتالا لالىاتلاا جال وػل ل دثلل ل القػللوا جاللوال لقوتوالاللمالوت اللزن زال

ااقذللاالفلاقالرضلز للمالاقت ثللل141ارونورواللػلأنواتوالاللألال جتالفاللجوراقوافاللا الااال
تناللاق لاقندؼلاقز شادلل فلت جو التلل للرضلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللتةؿ

 لل الاؿلاقتعضلاقت ثلل لاقاولوللاقت لتز  للوناللقبالفلاقعباتالتلرخةللزفللرضنال
لتالا لأا لت لتال جتالبلاا جال ول لق برارت لل لأخدمال ل رؾلالل وبالعلاقتط ىلبدا مالزال

لزب اقبزعو لخالقنال لزف لتعضلتدل  لقتةدر لاقعالزل ل فلل لاقت ث لاق  لا زف س
جتتزترلل59اقزؤرخلل لل686/لل95 ل وثلأودتلاقبزعوللاقعالزللتبرارماللت جو الت
 اؿلأب دةلزفلأبؿلاقج ـلز  لقبالفلاقعباتالتلمذقلا اقاوللقط تالتلتارودلل;==5

أفلتلةؿللوناللاللإ جال ول،لاقزبدزلل جتالبل جال وللاقزابنللق جاالفلاقزد ووفاقج  لاا
 لوزافلأفلواقدماللتطتوؽلتجر لل للطالقتتلز ناللز  لا اقاوللق زشالاؿلاا جال وللاقت

 لمذالزاللبع ناللترللت  للزفلاقضرارةلت جوفل ظالـلاقرخةللقتب بلاقت خرلاقعباتالت
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ل   لاادترا الت لاقزاالبل لا جتالبلاقت لأدتلاق لشؿلاللل لإبراى لتت ا تز تلأف
 ل وثلتو تلضرارةلتزاودلأزال للقبالفلتبالئناللزاداللللارالاق لاقطالقبإلاقط تالتلأا

ل ل148تج وـلاقتراخوصلاللاقعباتالتلتالقزاظلوفلاقااللووفلقتجرو لل صلاقط تالت
لبنتل لل لازف لاقزاضاع لمذا ل اؿ لتابونالت لأوضال لا زف لزب س لتت   ،

ت نورلأادللونالل   لل===5بال ل لل=6اقزال ظللاقت لددزناللرئوسلزب سلا زفلل ل
لاا جال ول لذقؾاللاقعباتالتل   لاق القل لاق لتبووـ لاقعالزل لاقبزعوػل أاببل   لاللد ال

لقنالقبال لتل صلدارل لاقبوالـ لاقعباتالت ل قوالتلزالئزللف لتاضوب لاق  لد المال لازال  
لاقزجال داتلاا جال وللتالجتعزالؿلاقزبوالسلاقذللتضعلل ق ترخوصلتالوللتجنوؿلتارود

 141بزعوتنال ل

ا زـلاقزت دةللااقز ظزالتلذاتلاقعزؿلاا جال  لتتتت لاطالقبلأوضاللزفلااالاتل
لط تالتلاقتراخوصل لتبدوـ لزف لزا نال لتالقتراخوصلزال لط تالتنال لقتبدوـ إبراىاتلتجوطل
لرئوسلزب سلا زفل لاق لاق بالفلاقت لوببلأفلتدرسلللشبعتلزال ظل زتالشرة

ل ل144اق بالفلتل صلإزاال وللز  لتراخوصل جتالبلدت ازالجوللأادو ولل
لل لاقززالرجل اللبـل   لأرضلاقااد مذقلاقتابونالتلتتالط تلقا لتترل ورلأفل

لتعضلاقداؿال لاتنزت لا زرواولدد لاقزت دة لاقااوالت لزنؿ لا رب توفالل والتروطالالل،
اا جال وللاقت لاةؿلل،لاقزجؤاقوفلاقعرادووفلزناللتالقتجتبلل لاقاضعولا دااللماق داال

اقت ثل فلاللاقبال افلاقداق ئلاق لزتالدل،لقفلوت ت لمذالإالتالق باىطتعال141 إقوناللت دمـ
إدراجلزتالدلىلاقبال افلاقداق لاا جال  لا جالجوللاقزتع بللتجورلاقز الز التلاقزتزن لل

لل لإدراجلاقعدودلزفلاقزتالدلىلزنؿل7
لشعتنالل اللزتدألاقتزووزلتوفلزجؤاق لاقداقللاقزجتندلل -
ل - لتوف لزعباقل ل الدل لاباد لضرارة ل    لاقزؤاد لاقت الجتول لزفلزتدأ اقندؼ

لاقعباتالتلاا ضرارلاقزتاقدةل  نالل 
ل111زتدألاقضرارةل  -
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 ت لوتزافللالرضالاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللزفلإو الدلزعالوورلوة  افل
اقت ثل فلزعالوورلزط اتللتنالل ظالـلاقعباتالتلاقشالزؿلاقذللأضرلتالقبزو ،لاببل

لاةالحل ظالـلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللزنؿ7
لاقزجؤاقوفل اللاقزد ووفلاقتزووزلتوفل-
لزعالقبللجاال لاللااتبالىل   لرااتطلتبالرولل اللعللق ت دلاقزجتندؼلزفلأبؿلتالذولل-
لاقزجؤاقافل)لتشخوصلاقعباتلاللضرارةلشؿلأبنزةلاقبرارلتإوبالدلأمداؼل جالجلل-
ل(لأدالرتنـال
لاقداق ل- لاقبال اف لزتالدلى لز  لاقعباتالت لاقداق لاللزطالتبل لاقبال اف لز  لأوضال قاف

ل117 زع الاا جال  لازاللزرل
مذالا للواةؿلاق لاقت ثلل لزجالئؿلأخرللتزافلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولل
زفلاقاةاؿلاق لاقندؼلاقز اطلتناللاقاةاؿلإقولللتعزؿل   لت دودلا مداؼلاقت ل

ل لاقعباتالت  لتة نال لاا جال وللوببلأف لاقشؤاف لدائرة لددزتلتط بلزف لدراجل لل 
ق جالبلقب للزاللتوفلاقز ظزالتلاقدائزللاقت لدالقتللوناللت  لل7لتللاقتالتعللق"زـلاقزت دة

وزافلاتخالذلتداتورلتخلؼلزفلزعال الةلا طلالؿلأالاقتب وؿلزفلاقعاادبلا خرللاقزضرةل
م لزال ظللوزافلتطتوبناللاللاق التبلل فلاقعباتالتلدافل رد للت بوؽلمدلناللاقعالـلتل 

أ للالوزافلت بوؽلاقندؼلاقعالـل ورل141   ل الاتلبزو لاقزبزا التلاقزجتضعلل 
لزفللرضلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللإالتت دودلا مداؼلاقت لوببلأفلتة نال

ل7ال الدللقناللتلرضلمذقلاقعباتالتلتب وبلتبوللاقداؿلاقت اللاشؼلاقزجتن والتلز نالال

،لد تلتعضلقبالفلاقعباتالتلاق لت دودلا مداؼلزفلم ال:أ ا تحديد أهداف العقوبات
ciblesidentifierأال بالطلاقتطتوؽللpoints d’applicationق عباتالتل لزن زاللل

ل لتالقبرار لاقز ش ة لاق ب ل لز  لتعرولنالل68;اد  لذاتلالل وف لق ز تابالت ت دودمال
ل  لوا جاللوال لجلػف لاقززداجلأا لتالقبػرارلاللااجتعزالؿ لاقز ش ة لاق ب ػل ل دثلز  زن زال

ل ل>8; لقوتوال لتزعالدتػل ل تل149اقخالةػل لاقداقوللامذا لاادتةالدول لاقعباتالت لتزس  
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لاقداق  لاقج ـ لتندود ل ف لاقزجؤاقوف لمذقلاللاق االـ ل نالر لاقزد ووف لاقجاالف تب وب
لاقعباتالتل ل

اقزتزن للل لإتبالىلاقعباتالتلل لدائرةلزفلكشف المستثنيات من العقوبات : -ب
تطالؿلمذقلا زفلاقداقووفلدافلأفلاللوجت بافلاقعبالبلزفلاقزجؤاقوفل فلتندودلاقج ـ

لا  ظزلل لل  لاجوزال لأ ظزتنـ لت  زالؿ لقل ل الدل لا لاقذل لاقشعب لتبول اقعباتالت
ل اقوللاقت لالوجتشورللوناللاقشعاباقشز

لزفل لداقنال لاقزجتندلل لاقشعاب ل  ول لتت ةؿ لأف لوزاف لزال لاق  تالاضاللل
ترل لاق ظرلأالاقز  ل،لازاللمالاق الؿلل ل القللاقعراؽلزنال،لاجتن الىاتلزفلاقعباتالت

لاقشعبلاقعراد ل ف لقزعوشل لاقضرارول لتعضلالل112تعضلاقزااد ل ف لاق ظر رل 
 111 بالئتنـلالل111ار التلاقدت ازالجووفلاقضرارولل111اقر التلاجوزاللر التلاق ل

ل لتالقخالرج لاقعرادول لاقزالقول لا ةاؿ لتالقزوالقل 111ااجتعزالؿ لاقعرادول لاقجلف ل طالـ ارل 
ل111ا ب تول لزفلل لا ورمال لق عرادووف لاقع زول لاقت اث ل تالئل لتعض اتاةوؿ

ل ل111ااجتن الىات

امالاقزتدألاقزارسلزفلدتؿلاقبرارلاقت اوز لج ا تجنيب الدول الغير آثار العقوبات :
 و زالل(ل)لاقترتالالؿلضدلأقزال والCysneل لدضوػللجوجفلل6712بػاافلل12اقزؤرخلل ل

اقداؿلاقالورللتضررلتجتبللرضلزنؿلمػذقلقا ظلت فلاقعباتالتلوزافلأفلتطالؿل
اقداؿلالل وثلتعتتػرلتطاوباللادتةالدواللق داقللاقزطتػؽلضدماللاق ةػالرلتؿ ل434اقعباتالت

وببل   لاقعباتللأفل،للل ل القلل ةالرلزنال118اقزبالارةلقناللل لتعضلا  والفل 
لاق زاعلزةد رلت خذلتعوفلاا تتالرلزةالق لاقداؿلاقزع وللتةارةل ورلزتالشرةلتنذا

ل 434درارلاقعباتالت
باافلل04امالا زرلاقذللأادل  وللا زوفلاقعالـلا زز لل لتبرورقلاقزؤرخلل ل

ل لز  ؽلق"ب دةلزفلأبؿلاقجالـلاقزؤرخلالل اؿلتلأب دةلزفلأبؿلاقجالـلتل0665
ل لل52ل  لاادتةالدوللل0662بال ل  لاينالر لاقالور لت  وبلاقداؿ لأمزول لزدل زتو ال
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 ناللتطتوؽلأوضالل ت لوزافلاقط بلزاللفلم الؾلإ ةالؼاقج توللق عباتالتل ت لواال
زفلبنتللا تتللااضعالزونالؽلا زـلاقزت دةلق زج قلل112 لمذقلاقعباتالتلزفلبنتنال

ز لل   لأ لل7لوزافل للداقللابدتل لجناللت تلزةال بلل94ل ةاالل لاقزالدةل
لأفل لا زف لزب س لطرؼ لزف لاقزلراضل لاقعباتالت لت لوذ لتجتب لخالةل ادتةالدول

زاللداـلدرارلزب سلا زفللل161تتشالارلز لمذالا خورل اؿلزاضاعل ؿلزةال تنال
لاقزت دة لا زـ لأ ضالى لبزو  لو ـز لرلضلاللتالقعباتالتلاادتةالدول لوزافل  دمـ ا

لز لاقداقلل لأفلارتتطلتنال لأخرللجتؽلقل لتزعالمداتلداقول لتالقتزازالتل لزت ببال ت لوذق
ت  للإذالتعالرضتلل547ل لزالدتلللاقزجتندلللاافلأفلزونالؽلا زـلاقزت دةلوبض 

اقتزازالتلاقداؿلا  ضالىلاقداقوللز لاقتزازالتنـلاقااردةلل لزونالؽلا زـلاقزت دةلترب ل
ل  لا خورة لتتطتوؽلاق ةالرالل168مذق لاقزا لل لت بتلتعضلاق بالف للبد ل ل  ول زنؿل،

ل لتالقبرار لاقز شالة لل5::اق ب ل لتالقبرار لتزنزل لاقزا لل لاقعراؽ لت القل لل=::اقخالةل
اق ب للالل7>>ال>8;اقخالةللت القػللقوتواللالباللق براروفلل>8;اق ب للاقز شالةلتالقبرارلال

اق ب للاقز شالةلالل;9;اقخالةللت القللوا جاللواللجالتباللالباللق برارلل68;اقز ش ةلتالقبرارل
اقذللقللت نورلادتةالدللزنـل،ل;5=اقخالةللت القوللمالوت لالباللق برارلل85>تالقبرارل

ل صلاقط تالتلاقزبدزللزفلطرؼلمذقلاقداؿلالباللق زالدةللزنزل،ل   لاقداؿلاقالور
لاق ؿ161 ل94 لزفلاقذللدل لتزب سلا زفلاق لإ شالىلاما لزبزا ل لأج ل ال ،لازال

لاق لاق تالئللاقزرباةلاللاق بالفلاقخالةللتتطتوػؽلاقعباتالتلا ؿلقتلعو نال اقاةاؿلتنال
لز نالل7

ل لمذق لاقعباتالت لقبالف لزف لاقانور ل164أ شئت لزف لتتشاؿ لاقت  لبزو ل، ززن  
لجوالجولل اازول لقزب سلل161أ ضالىلزب سلا زفلاقت لتشاؿلأبنزة لتالتعل لر ول

لا زـل لزونالؽ لزف لاقجالت  لق لةؿ لالبال لز ل لتبرار لا خور لمذا لو شئل لاقداق  ا زف
 ت لوتزافلزفللل161أالتعدلةدارقل169جااىلضزفلدرارللرضلاقعباتالتل166اقزت دة

وبالدللعالقوللل لاللتلعو نالالل169قت لتتالت لت لوذماللرضلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللا ا 
تطتوبنالل و زاللقا ظل دـلاق وللل لاقتطتوؽلاق جفلقنالل للزنؿلمذقلاق بالفلوزا نالل
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ل فلزب سلا زفلاجوزالاللت اوؿ لاقةالدرة م لاللتلجورل ةاصلاقبراراتلاقعبالتول
لتالقاشؼل فلأمداؼلاقعبات لوجز لقنال ل بوبوال التلتت ب لزفلزب سلا زفلتلاوضال

تشرؼل   لاقتداتورلاقزتخذةلاللت تلشاؿلداائـلإجزولل للتجنرل   لا تراـلاقعباتالت
لاقزع ول لاقداؿ لطرؼ لتال تنالاالتلاللزف لاقخالةػل لاقزع ػازالت لضد تت رؾ

ل 191اقعباتالت لأب نال لاقعباتالتلاقت لأ شئتلزػف لترلػ  لت تن ل و زال لقزػدة لأا191امذا
  وللالل 198 و زاللوادؼل ظالـلاقعباتالتلللmis en sommeilاضعناللل لجتالتل

ل7 ز نالالل عرؼلاولوللإدارتناللللللللاللنالج  الاؿلاقتعرضلق تعضلز 
7ل(مالوت )ل7==5باافلل:5اقزؤرخلل لل85>اق ب للاقز ش ةلتالقبرارللالمجنة األولى :

ل171
ل لتالقبرار لأ شئت لل85>اقت  لل  لل:5اقزؤرخ لتزرادتللل7==5بااف لتبـا  ت 

اقعجارللضدللاادتةالدوللاقزتخذةلضدلاقزجؤاقوفلل لمالوت ل فلاا بالباقعباتالتل
ل للبرتللل8==5زالللل:اقزؤرخلل لل;5=اقت للع تلتالقبرارلالل اقرئوسلاقشر  لادتنال

لل لل7 لاقزاباد لتالق ظالـ لأشخالصلزرتتطوف لإدخالؿ لاقداؿل ف    لابابلازت الع
لزتو لللئالتلا شخالصلاقزع ووفل لاقنالوتووػفاقشرلاللاالقعجارووػفمالوت لل لإد وزنال لطػل

اق اازالتلالل5==5اقزشالراوفلل لاا بالبلاقذلل دثلل لج ػللالل،ألرادل الئالتنـال
ا شخالصلاقزشال وفلالل،ألرادل الئالتنـاللز ػذلاا بالبلاقالورلشر وللل ل وػفلاقزاالف
ازاللط بلاقبرارلزفلل194 لألرادل الئالتنـاللقعالز وفلق جالتلزفلطرؼلاقبوشلاقنالوت لا

اق ب للاض لدالئزللز و للتنؤاىلا شخالصل جبلاقزع ازالتلاقزبدزللزفلطرؼل
لاللاقداؿ لل  لاق ب ل للتت ت ل  لااد وزول لل7اقز ظزالت لاقتع وزالتلل8==5بااف مذق

ل7 ونـلل لاقلبرةلاقزرابعػللاقت لأق بتلتناللدالئزػللإجزوػللتال شخالصلاقز ةػاصل 
ئزللتة و لاقبالاللاق ب ػللتت ووػف لز لدوالـلإجـل44:،لاقت لتضز تل;5=زػفلاقبرارل

  191 لمذقلا زاللد تلاقظراؼلاق لذقؾ

أ الاال/ل)ل7==5جتتزترلل59اقزؤرخلل لل8:>اق ب للاقز ش ةلتالقبرارللالمجنة الثانية :
 7ل196اقوا وتالل(
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زفلاقداؿلأفلل8ل للبرتللل;==5أاتلل>6اقزؤرخلل لل;556طالقبلاقبرارل
لاقوا وتال لزجؤاق  لبزو  لدخاؿ لاقتالقالوفاللتز   لأالاللأ ضالئنال لإد وزنال لل   الئالتنـ

تطالدللاادالزللق"شخالصلاقزؤودوفلقنـلاللاقت شورةالل، دـلة للأاراؽلجلرمـالل تارق،
ل ل199ل8:>اقت لتاشؼل  ناللاق ب للاقز شالةلتالقبرارل

ل، اؾلق وا وتاللأالزجتال ػللق جالتنالتداتورلتز  لاقطورافلاقززل;556لرضلاقبرارل
لاقطالئػرلال لاقخدزالتاللاتت زوفلمػذق لوز  لاقةوال للقةالق نالاللاقن دجوللقناللتبدوـ  لازال

لتالقط لقنالتزاودمال لاقطالئرات ل والر لدطالع لأا لدالئزللالئرات لاق ب ل لت بؿ لأف لل ابب  
اقت لالالل الئالتنـاللأ ضالئناللاقتالقالوفاللاقطالئراتلاقزردزللت  الاالبزو ل االـلاقوا وتال

لاقعبػاتالت اللا  الاق لاقت لوزاػفلأفلتةػؿلز ن بالطلاقدخاؿلقسد وـلالل،تطتؽل  ونال
ل191 اقطالئراتلأالدط ل والرلاقطالئرات

 وثلاضعتلاق ب للدالئزللإجزوللتالاشخالصلاقزع ووفلتالقعباتالتلتالقتعالافلز ل
،لازالل199تاضوتناللز لزرارلاقززفل اللاقداؿلا  ضالىلل لا زـلاقزت دةلز لت وو نال

لبال ل ةالر ل  ل لا ظرا لاقدال، لبزو  ل    لاق ب ل لتردوزالتلدجزت لا  ضالى ؿ
لتو تلاقتع وزالتل بالطلاقدخػاؿلاقزجزػاحلتنال،لالاقطالئراتلت  الاالاقز ظارةلزفلاقطوراف

ل111اقزت الػللقناللزفلطرؼلاق اازللا  الاقولل ال
 ب تلاق ب للدالئزللقاؿلداقللزع وللزتضز للل;==5ل ل نالوللشنرلدوجزترل

ببل  وناللت اودلأال ل لابادمـلأجزالىلزجؤاق لاقوا وتاللاقزبوزوفللاؽلإد وزناللاقت لو
قتتب لاقبالئزللت وفل،لردادالزفلاقداؿلاقزع ولل>==5لتت ب لاق ب للل لبال ل ل،ل  ول

ل111تإضاللللأجزالىلأخرلللال  للل لاق زاعلاقبالئـل لل===5اق ل الولل
للرضلاقبرارل لضدلل>==5باافلل56اقزؤرخلل لل7;55ازال  باتالتلبدودة

اجتورادلاقزالسل،لالتلاقرجزوللز لزجؤاق لاقوا وتالاقوا وتالل لل صل   ل ظرلااتةالا
تو لأالتج وـل تالدل،لالاقالورلز ةؿل   لشنالدةلزج زللزفلطرؼلاق اازللا  الاقول

لذاتلز راالتل شخالصلأال لزاارؽ لزراابلأا لأا لاقز بزول لاقة ال ل لاق  زابل
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اقز الطؽل وثلتخرجلمذقل،لموئالتلزابادةلل لز طبللأ الاالالة للقناللتإدارةلاقداقل
ل118 ل>==5باو وللل;5لاضعتلاق ب للدالئزللتناللل ل،ل فلإدارةلاقداقل

للالمجنة الثالثة : لتالقبرار لاقز ش ة لل5576اق ب ل لل  لل>اقزؤرخ ل;==5أاتاتر
7111(لجوراقواف)

 

 صلاقبرارل   لأفلتز  لاقداؿل   لأ ضالىلاقطالزللاقعجاروللل لاقج طلل
لاقتالقالوفلزاللتجوراقواف ناللأالاقزرارلتللأالاقت بؿلفلاقدخاؿلاق لإد وزألرادل الئالتنـ

لتال شخ ترق  لدالئزل لتاض  لق ب ل لاقتدتور المدة لمذا لل   لالصلاقز ةاصل  ونـ
زاض للت  ناللتط بلتعالافلاق اازالتلل;==5ااتاترلل75لتت تلاق ب للتع وزالتناللل ل

لقجوراقواف لزع ازالتل فلاللاقدوزبراطول ل    لق  ةاؿ لا  ضالى لاقداؿ لزف  ورمال
لتال شخالصلاقزز ا وػفلزػفلاقدخػاؿلأالاللمؤاى لدالئزل لتجز لتاض  ل الئالتنـ ألراد

ل>6تع فل  ناللل لالل>==5بال ل لل>اقعتارلز لت وو ناللقت بزلاق ب للاقبالئزللل ل
ل ل114ل>==5بال ل ل

ل7111(اقعراؽ)ل4==5أاتلل:اقزؤرخلل لل5::اق ب للاقز ش ةلتالقبرارللالمجنة الرابعة :
اقذلل صلت فلت ظرلاقداؿل،ل;==5أاتاترلل67اقزؤرخلل لل5578تالت لاقبرارل

لاقعرادووفاللزراراللدخاؿ لاقرجزووف لاق االـ لبزو  لإد وزنال للاؽ لاقبوشلالل تار ألراد
ل)ل;>:اقعراد لاقزجؤاقوفل فلرلضنـلاقتعالافلز لاق ب للاقخالةللاقز ش ةلتالقبرارل

لاقشالزؿ لاقدزالر لأج  ل لاقتلتوشل ف لقب ل ل116( لالل  لدرار لاض  اقزب سلدالئزللدد
ل4==5قج للل5::تال شخالصلاقز ةاصل  ونـلطالقتاللزفلاق ب للاقز شالةلتالقبرارل

لضرارول لتع وزالت لاقداؿلاللاض  لبزو  ل    لزاز ل لتال شخالصلاقزعو وف دالئزل
ل119ا  ضالىلقت لوذمالل 

   لاقدارلاقخالصلل4==5أاتلل:اقزؤرخلل لل5::ل لاق بوبللقـلو صلاقبرارل
اقبراراتلاقال بتوفلاللقافلاقززالرجلالل اق ظرلضدلاقعراؽلتز  لتراخوصل   ق ب لل

لوتع ؽل لزال لخةاةال لاق ب ل لدار لتطاور لاق  لأاة ت لاقت  لم  لا زف قزب س
ل لاقبرار لل  لاقز ةاصل  ول لاق ظر ل    لاا جال ول ل5::تالاجتن الىات قتجوورل،
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لل4;:لتطتوػؽلاقبػرار(لال9==5ل)ل:>=تر الزللتلاق لطلزبالتؿلاقالذاىلتلاقزاضاعلتالقبػرارل
ل111 لقزتع ؽلتالقرتطلاقبػاللزػ لاقعراؽا(ل4==5ل)

ل)ل===5أاتاترلل59اقزؤرخلل لل;:56اق ب للاقخالزجلل7لاق ب للاقز ش ةلتالقبرارل
ل7119(لألال جتالفل/لطالقتالف

نالل ورماللزفلاقزااردلاقزالقوللاقت لتجتندلاللا زااؿالل ندلق ب للاشؼلاقطالئرات
اق ب للدالئزللتالقطالئراتلاقزز االلقطالقتالفل لل ددتلاقعباتالتلاقزلراضلل   لطالقتالف

ل5 لمذقلاقتع وزالتلل لتتت الل ز و ػللدائزالالل===5دوجزتػرلل66لاقت لأادل  وناللل 
ل191 6444بال ل ل

قـلتعزؿلقبالفلاقعباتالتلجالل   لتطتوؽلزاللجز للوزاللتعدلتالقعباتالتلاقذاولل
اقزجؤاقوفللا ؿلقتب بلاقعباتالتلاقشالز للاقت لقـلتافلتضرلجاللاقشعابل اض

لاقج ـ لتندود لل  لاقداقووفاللاقزتجتتوف ل لاللا زف لاقخطور لاا جالف ل باؽ ا تنالؾ
لتااة تلاقبنادلاقداقوللق ت ثل فل نللوزافلاقعباتالتلزفلاقاةاؿلاق لأمدالنالل

لتزن تلل لاقعباتالتلاقذاولل7،لاقزرباةلزفللرضنال

لأظنرتلاقعباتالتلالبحث عن العقوبات اللكية : - لاقداقولل و زال اادتةالدول
 زالولل باؽلاا جالفلزفلاا تنالاالتلاللا زفلاقداقووفاللاقزابنللق  لالظل   لاقج ـ

لشا تل لأ نال لزف لتالقر ـ لز دادوتنال لاقز الجتالت لزف لاقعدود لل  لاقداؿ لتوف اقخطورة
 وثلاتخذتلاقعباتالتل ل191اق ةفلاقز و لضدلاقتندوداتلاقت لتنبؿلاقتااز التلاقاترل

لاق لا اق لاقت لطتع لاقشزاقوػللل لاقتطتوؽلشاؿلاقعباتالتلاادتةالدوللاقززتػدة تنال
اقترودوللاقت لاللاقباولاللاقت رولاللطرؽلاقزااةالتلاقترولاللدطػ لاقعالدالتلاقدت ازالجوػل

االفلاقندؼلز نالل زؿلاقداقللزةدرلاقتندودللتبجدلمذالاقعزؿلل لززالرجللضالطل
ل انالوللاقت لتدلعناللاق لتالوورلج الدالل  وناللتالقاول

 ورلأفلزنؿلمذقلاقعباتالتلاابنتلتال تبالداتلشدودةلتجتبلأنرماللاا جال  ل   ل
 للعاضلز ز لللعالقوتناللاقالورلزؤادةلنال وال،لالاقجاالفلاقزد ووفلل لاقداقللاقزعالدتللأاا
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لق ج ـ لاقتندود ل فلمذا لاقزجؤاقل لاقداقووفاللاق اازل ا تنالؾل باؽلاا جالفلاللا زف
قـلتعزؿلزنؿلمذقلاقتداتورلجالل   لتباوللزجال دةلاقشعبلق اازتللز شئلل،لاقخطور

 .191تذقؾلشااللزفلأشاالؿلاقتضالزفلاقاط  لقدللاقداقللاقزجتندلللل

ل  mesuresا زراقذللدل لتالقعدودلزفلاقبنالتل  التلضوؿلاقتداتورلاقز تبالة

plus sélectivesلتؿلا انرلاجتندالالل،plus cibléesاقت لالت تللتطتوعتناللجاللل
  الأ زالؿلزبةادةلالل191أضرارلبال توللد و للزػفلأبؿللعالقوللتعالدقنالل   لا دؿل

مالزاللبعؿلاقتعضلالل ل191تبووزاللددوباللتزشالراللداوللقبزو لاقداؿاللتتط بلإةال ال
لاقعباتالتلاق ل لذاالئول لزف لت لا تبالالزف لت لاقعباتالتلاقذاول لت للارة لاتتاالر لل  ولار

ل لت لذاول  De l’intelligence des sanctions aux sanctions باتالت

intelligentes تتب ل  ةرالزؤادالق  اارلالل ت لت تلظلاقعباتالتلاقداقوللتشر وتنال
لاقج ل    لاق لالظ لخدزل لل  لالل ـاقداق  ل191اجتربال ل للرضلاقعباتالتل  لوترؾ ل ـ

وض لاقزعالوورلاللاقزجتندلللأالاقذاوللإالقزب سلا زفلتبرارلو ددللوللأوضاللاقشاؿ
اقت لوببلاتخالذماللتعوفلاا تتالرلق بوالـلتاشؼلا مداؼل للاللوزافلت لوذلاقعباتالتل

ل لاض  لتعد لإا لاقزت ػدة لتال زـ لا  ضالى لاقداؿ لطرؼ لزػف للع وػل اقبالئزللتةارة
 لوا ؼلتناللبنالزللر  ،لم لاقزنزللاقتالل اقنوئالتلزاضاعلاقعباتالتاللتال شخالص

لزززنؿلل لقبالفلاقعباتالت لو شئل لجتؽل، لازال لمذا، لدرارق لت لوذ ب سلا زفلق البل
 191 لزع ال

لاقعباتالتلاقت لتجتندؼلل لاق بوبل لا تترلاقتعضلأفلاق باىلاق لزنؿلمػذق ،
ا زفلاقداقووفلاقتااىلبدودالزاللداـلزب سلا زفلقب لاق لاللا لػرادلزةػدرلتندودلاقج ـ

زفلل10ج طتللل لاتخالذلاقتداتورلاقعبالتوللاقالورل جاروللاقز ةاصل  وناللل لاقزالدةل
اقنوئالتل ورلأشخالصلاللزونالؽلا زـلاقزت دةل وفلأرادلاختوالرلزعالدتللا شخالصل

ل لاقزتزن ل لا ة ووف لاقداق  لإقاقبال اف لو تز  لاقت  لاقداؿ لمؤاىل  للاةلتلونال  
 دونللل لتالرو لا زـل sanctions  cibléesاقعباتالتلمذقلت  نالل باتالتلزجتندللل

 197 لاقزت دة
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تدأتللارةلاق باىلاق لتلاقعباتالتلاقزجتندلللتلأالاقعباتالتلاقذاوللتلت تشرلز ذل
ل0662تالقخةاصلل لج للاللتلاادتةالدوللاقداقولل   لاقعراؽ،لترةلتج وطلاقعباتال

اقذللابتز للوللل0665قج لللprocessus d’Interlakenزفلزؤتزرلأ تراافلتداول
اقزبتز لاقزد  لل لجاوجرالتزتالدرةلاللززن  لاق اازالتاللاؿلزفلززن  لا زـلاقزت دة

 للرجاللاقبزو ل   لمذالاق اعلزفلاقعباتالتلقلا خورةلق عزؿل   لمذالاقزلنـازفلمذ
ل   لاقزجؤاق لاقج ـاقذللورز لاق لاقضالطلزتالشرة ا زفلاقداقووفلاللوفل فلتندود

لل ل للتزن تلاقعباتالتلاقزجتندلل ل  لاقت لوعوشافللونال  اضلاقضالطل   لاقداقل
 ظرلاقدخاؿلأالاقعتارل   لل)ل ظرلاقت بؿ(لالتبزودلا ةاؿل)لشاؿل باتالتلزالقول
 198 ل(لإد وـلاقداؿلا خرل

دلللأالاقعباتالتلالتلاقزجتن،لاقعباتتااةؿلاقتلاورلل لتطاورلاقزج قلل،زفلم ال
لاقذاول لج ل لترقوف لػ لتاف لزؤتزر لل  لاقت بالتل5110، ل    لق تضووؽ لاقزارس

لال لاقباول لاقزال ل ل    لاقزطتبل لا ج  لاللاقعباتالت ل    لالاق ظر لزؤتزرل، ل 
 199 لدتللاقعباتالتلاقزجتندؼاقزارسلقزرال5111جتااناقـلج لل

 زؿلرجزولل اؿل،لزفلبنتللتلزبزا لل5111تو زاللا ؼلزب سلا زفلج لل
لتالقعزؿل اؿلااشاالقوالتلاقز ال ظلل   لمذالاقزجالئؿلاقعالزللاقزتع بللتالقعباتالتلت

لاقتداتور لزف ل راللاق اع لضد لدت نال لج توف لز ذ لزرة ل اؿ لإقونال لقب  لاقت  ،
زفلادتناللدخ تلاقعباتالتلاقزجتندلللالل  الئالتنـلاقزبرتوفاللزجؤاقونالاللاقوا وتالا  الاقول

لزز لل  لز تظزل لا زفتةارة لزب س ل122 الرجل لج ل ل ندةلل5112قورلبنال تز  
لعالقوللاقعباتالتلاقزتخذةلزفلقزبزا لل زؿلرجزوللتاض لتاةوالتلزفلأبؿلت جوفل

لدالدرةل   لاض لززالرجللبودةلل لزج قللتةزوـلل5113،لج للطرلل،لاقت لاال ت
لاقعباتالتاللتبووـاللتطتوؽال لجز لتت جوفلزتالتعل لشاؿلدقواللز نبوال للبدزتلتبرورا  

 121 اقداقول ز وللاقعباتالتل

،للإزاللأفللللأالاقذاوللتجتعزؿل جبلاق الاتمذالزاللبعؿلاقعباتالتلاقزجتند
تجتعزؿلتزلردماللأالززدابللز ل بػاتالتلادتةالدوػللز تبالةلزنػؿلاق ظػرل   لاقجػالحل
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 لاقت لطتبتلةالراخ ل(اللتر الزلل ػاالل)لقابوالأالاق ظػرل   لتعضل بؿلاقتا ال
بزناروللالل121ل5111قوتورواللج ػللالل121ل5111االقعراؽلج ػللل121   لأانرلزفلداقلل

اقجػادافلج ػللالل121لل5111جال ؿلاقعالجلج ػللالل121لل5111اا الالاقدوزبراطوللج ػلل
وػرافلج للالل128ل5113اارواللاقشزالقوللج للالل127لل5112 2006ا 

لاقةػازالؿلج ػل129
5100قوتواللج للالل112لل5115

 ت لالل111 ل5101اارواللاقشزالقوللزرةلأخرللج للالل111
لتطتؽلاقعباتالتلاقزجتندلللأالاقذاوللاببل   ل ظالـلاقعباتالتلأفلورتازل   ل7

 لزرا ؿل لل  لاا تتالر لتعوف لاتخالذمال لوبب لاقت  لاقوبظل ل بالط ل ف اقت ث
تبووػـلددرتناللاللق"مداؼت دودلددوػؽلاللاقتةزوـلاقذا لق عباتالتلزفل وثللتعروؼ

لاادتةالدوللاقز تز لاللاقجوالجوػلاللتاد لاينالرلاا جال وػلاللل لاا توالؿل   لاقعباتالت
ل لل111اقالورلزر ابللونالال

 ل زاوللاللتطتوؽلز نبوللزلتا ل
 لا شخالصلأال لتبوود لزف لتتدأ لا  االـ لزف لااجعل ل   ل روضل ا تااى

لا شخالص لزف لزبزا الت ل اؿ للتتراز لق ج ـاللزةالق نـ لاقزنددوف لا لراد
لال لوببلتاضو نالالل،اقداقووفا زف لاقزعالوور لزف لزبزا ل لتالتخالذ تت وناللاللمذا

زفلوشطبلالل القللت القللتالوللاقتزافلزفلت دودلزفلوببلأفلوجبؿلل لاقبالئزل
ل لتز ز نال للال لاقشعاب لقةالق  لاا جال ول لاقتداتور لاق  ل اقزتخذةلالل،501ز نال

لاقااببلاق صل لاجتن الئوال لز ظزل  ونال لتت بؽلإالتضرارةلالل،تةارة اقت لقف
ا  شالىلزبزا للختراىلالل،تللاقلع وللزفلطرؼلقب للاقعباتالت،لازاللأج ل الاقزراد

لاقعباتالتلاقزجتندللاللخالةوف للتجتازؿ ل  لتالقت بوؽ لزا لوف لزجتب وف  جبل،
لاقبال دولل لتتداتورلإوبالتوللتالوللضزالفلق شعبلاقاةاؿلاق لاقزاارد ل اضعوتنال

اقترتوللاقت لتجز لتالجتربالعلاقا  لاللاقعالجلاق والاللالىلاا داولاالقالذاىلااقز
لت فلواافلاللزفلطرؼلاقشعبلقرمال التلت جوفلظراؼلاق والة تلضوؿلددرتػل

لال اللل لت الىلزجتبت لل ل فلاقعباتالتلاادتةالدوللاقعالزللبدالوزافلأفلتب بل
لزنؿلاقلجالدل   لاقزجتاللاقجوالج  وئللأالاقزجالسلتالقتاللتعضلاينالرلاقضالرة
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لاقاترل لتزشرا التلاقجداد لاقزع ول  ل502اقرلل   لاقزجتاللاقتب  اللتالقزاارد
ل لاا جال ولاللاادتةالدولاللنباللول وثلوببلا خػذلل لاق جتالفلاقعاازػؿلاق

 لعالقللقزخت ؼلا طراؼلاقزع وللزفلأبؿلاللأفلتاافلاقعباتالتل اللعلاللتؿل
لاقت لا الدة لاقااللول لاقز الارة لمالزشلزف ل    للرضلاق لالظ لتب ب لالاضلز 

لاامال التلأالاقبراحلاقزجتدوزللق اتروالىلاقاط   
 لا اللتشبو ل لاقداؿ لزبزا ل لاقلع  لزجال دة لاقتطتوؽ لل   ضالى

لاقندؼالل،ق عباتالت لاقز رالل اؿلمذا لاقاط ول تباوللاللااتبالىل   لاارادة
ل ل503اقبدراتلاقاط ولل   للع ل

 د ـلاللزج قللاقعباتالتل،لقتاضو  وثلطالقبلاقتعضت دودماللل لاقززف،لل
ز دادةلل لاقززفلاللزتطارةالل،لاق باىلاق ل باتالتلذاوللزابنل504زاضا وتنال

 وثلط بلأفلو ددلززفلاقعباتالتلل505اقت لتدل ل فلتةت لاقبال دةلاقزعزاؿلتنال
ل لدرارلزب سلا زفلاقزتخذلق عباتالتلاادتةالدوللاقداقولل لززاللدل لتتعضلاقداؿل

لاللزنؿللر جال لتالا تراضل   لاتخالذل باتالتلادتةراجوال الدوللداقوللاق توفلمددتال
لز ددة ل ور لزدتنال لإطالرلالل تااف لل  ل بالح لأل لت ؽ لقـ لاقزتالدرة لمذق لزنؿ قاف

 للبوؿل اؿلزج قللاقلعالقوللت  للجتندللل وثلا بجزتلاقزاادؼل اقنالاقعباتالتلاقز
زفلبنللاللوتدالا زاللطالقتلاقعباتالتلل لاقززفلأض تل ورللعالقل،لمذالزفلبنلل

ناللمذال،ل و زاللتعرؼلاقداقللاقزجتندلللت فلاقعباتالتلز ددةلل لاقززفلودلعأخرل
أفلوعرؼل لتؿلإفلت دودلاقعباتالتلل لاقززفلالوزافلاق لزااة للج ااناللاقزندد
لزفلا  جفلتةارل قولل بوبللا الدةلاقتبووـلاقدارلالل زفلخالقناللخطارةلاقتندود

مذالالل506اقنوئالتلاقزجتندلللل ل القللاقضرارةاللصتعدوؿلاقبالئزللت جزالىلا شخالال
ل لتةارةلل11تعد لزز بل لأا لاق لعول لضعولل لداقول ل باتالت للرض لزف ج ل
لز الرتللالل،551خطورة لدالئزل لإطالر لل  لا ارت  لزب سلاات الد لتل لوبـا لزال ما

ل0534اارمالبلاقزتخذةلزفلطرؼلاات الدلجااىلتةارةلزجتب للأالتت لوذقلق برارل
ل ل550ل0666قج لل
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 أالاقت جوسلقزعالوورل،ل555اأفلو شرلاقندؼلاقجوالج لز ناللتةارةلااض لل
لاقعباتللاقزتخذةل ت لواافلاقاةاؿلاق لمذقلاللشلاللل أمداؼلز ددةلتت ثل  نال

ل قول لتةارة لاقرأللاقعالـ،ل551ا مداؼلاق لرلعنال  ل ت لتاافلأانرلشر ولل  د
شخةوالتلاللزبزا التل)لاجوزاللام لتد ـلزفلطرؼلززن  لاقت دافلاقزجتندلل

لزد ول لزعالرضوف، لز ل( لاتةالؿ لاجتراتوبوػل لقت الى لاقز  ػل لق  البل لخضا ال امذا
ل ل551ت ترزناللتز ضلإرادتنالاللاقشعابلتالوػللأفلتلنـلأ ظزػللاقعباتالت

لا زرلاقذللدل لاق لاق باىلاق ل باتالتلتجتندؼل7
 لت دودلااجتنزالراتاللز  لاقبوالـلتةلبالتاللتبزودلأةاؿلتعضلا شخالصل

لتبوودلدراضلاقتةدورل ال
 لأااقخدزالت لاقتضالئ  لاق تبوودتبالرة لزنؿ لاقخةاةول، لا زااؿ لظر   
ل  ورماللزفلاقزااردلاقطتوعولل(اللأج  ل،لخشب،لأ بالرلنزو ل،)
 وثلتخصلاقتضووؽل   ل،لرلضلاقت شورةلاقخالةللاقر التاللتبوودلاقت بؿ 

فلل-جوراقوا)لاقت در التلتعضلزبزا التلا لرادلاقذوفل ورلزجزاحلقنـلتزالالدرةل
زجؤاق ل راللضدلل0664تداوللزفلج لل،لتبالقلاقطالزللاقعجارولل0665ل لج لل

ل اقوا وتالا  الاقول(
 لدط لاقعالدالتلاقدت ازالجولاللتبوودلاقتزنوؿلاقدت ازالج لزنؿلطردلاقدت ازالجووفل

لاقزجتندللال لاقت داف لتزجؤاق  للبط لاقزتع بل لاقرجزول لاقزوالرات لجوالجوامالاللتادوؼ
لا ترتالودل)لزالجوامالدت الال ل ظالـ لأن الى لألروبوال لب اب لق اازل لاقزت دة لا زـ ،ل تذ

ل ل(لزب اللاقتزنوؿلاقدت ازالج ،ل0666اقتداتورلاقزتخذةلضدل ظالـلطالقتالفلل لج لل
 لاقطورافل لا ظر لاقباول لاقر الت لاقا  لاللتبوود لأا لاقبزئ  اقتادوؼ

لاق دودول لاقجاؾ لزفلاللاقت الرالولاللاقترودولاللاقباولاللاقت رولاللق زااةالت  ورمال
 ظرلأللتب و لأالمتاطلق طالئراتلاقتالتعللل0666ل لج للل)لاجالئؿلااتةالات

لاقزعالدتل لق نوئل لطالقتالف، لأال، لاقطالئراتلاقزؤبرة ل   لبزو  لاق ظر لاالفلمذا ازال
ل.(لاقزجتال للزفلطرؼلاق رال
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 تز لقا ناللتجز لق زباللاقروالض لاقت لقناللطالت لرززلاللتبوودلاقتزنوؿلاقنبالل ل
اقداق لأالقزبزاعلاقت دافلتالقتعتورل فل دـلرضالمالل و زاللالترودلاقذمالبلأانرلل ل

لاقعبالتول لزالفلل)لاقتداتور لأ داثلتوالفلأف لتعد لاقةوف لضد  Tien Anاقزتخذة

Menاقبوادل   لاقزشالراللاقزلراضلل   لاقلرؽلاقروالضولل لروبواللاقب اتوللل ل،ل
ل (لاقزالض 

مال خرلاتتاالرلتاةؿلإقوللاقزبتز لاقداق لالل.111تادوؼلاقتعالافلز لاقداقللاقالورلل-
قت جوفل ظالـلاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولل ت لو اللظل   لشر وتللزفلخالؿلزالل

لوةؿلاق لاقندؼلاقز شادلزفللرضل،لالز  للقللزونالؽلا زـلاقزت دةلزفلزشرا ول
لاق لاقاجو ػللاق رتوللق ؿلاق زا التلاقداقوللاقتج وـلتللاضرارةلز  للقتب بلاق باىال
ا زفلاقداقووفلأالا تنالؾل باؽلاا جالفلاقذللاللردعلزفلتجاؿلقلل لجللتندودلاقج ـال

لوةؿلاق ل تتللاقبرائـلضدلاا جال ولل 
 

 الخاتمة:
ت  للل ل القللاقنوز للاقزط بللالورز للDuguitأادلاقلبوللاقلر ج لقوافلدوالوت

،لو خصلأ وال اللواافلجوالجللاقباة لإفلاقبال افلاقداق ،لل لاقززالرجلاقبال افلإالأفل
لا للنالاوظنرلااقوللقن دجللزت ا لاللقباؿمذا ل، باؽلتالق جتللق زلض وفاللزتوالزات7

،لقوجتلايقوالتلاقبال ا ولل الاةل   لذقؾالل انرلضعلالاقتزازالتلتالق جتللق"اللاابتالتال
ق بال افلاقداق للعالقللإالل لاقاضعوالتلاقجوالجوللاقت لوظنرللوناللتوفلاقداؿلتاالؽل

لاقع ؼل لدتاؿ لدربل لق عباتالتل.111أد  ل اؿ لدراجت  ل وف لأا ظ لبع    لزال مذا
اللاوؼل لجرلالل  افد وؿلزفلاقبالاللاادتةالدوللاقداقوللت فللوناللانورلزفلاقجوالجل ا 

لاقنالئؿلزفلألعالؿلاقاوؿلتزاوالقوفلل لاقعدودلزفلا  داثلاقداقولل؟مذالاقاـل
إذالقـلت ة  لرؤولللاقعالدالتلاقداقولالل،لقفلت ة  لاضعوللاقزبتز لاقداق قذا

لاقاترل لتؿاقداؿ لالل، لاقت نور ت  لل  لةالورة لاقزعتترة لاقعباتالتلاقداؿ لاجو ل لاق  ،
قوسلاللقللو ب لقناللاقز تظـلاقداق ، الدالل ورلا تبالئولاللاادتةالدوللاقداقوللا داةللعالقل
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 زالولل باؽلاا جالفلزفلاا تداىاتلاللا زفلاقداقووفالل،لقت بوؽلاقج ـاقداؿلتزلردمال
اقخطورةل  وناللدافل ورماللزفلاقاجالئؿلاقت لترودلاق ربلا ؿلأخورلق ؿلزنؿلمذقل

لاقزجالئؿلاقداقول 
ل

 لهوامـش : ا
 

لاقزت دةل   لزاللو  ل7زفلزونالؽلا زـلل8/لل6ت صلاقزالدةل ل(1)
لق زتالدئل لالبال لا اق  لاقزالدة لل  لاقزذاارة لاقزبالةد لاراى لل لجعونال لاأ ضالؤمال لاقنوئل تعزؿ

لايتول7
وزت  لأ ضالىلاقنوئللبزوعاللل ل الدالتنـلاقداقولل فلاقتندودلتالجتعزالؿلاقباةلأالاجتخدازنالللػ

لأللال ل    لأا لداقل ل ول لاقجوالج  لااجتبالؿ لأا لا راض  لجالزل لوتلؽلضد لا ل خر بل
لازبالةدلتا زـلاقزت دةت 

تجز لق زبتز لاقداق لأالقزبزا للداؿل،لاقروالضوللطالت لرززلاللل لاق بوبللق عباتالتلاقنباللول لل(2)
لاجت االرمال ل ف لتالقتعتور ل دثلز ل، لزن زال ل  لاقبجرول لاقتداتور لل  لتعودا لترلضلاقذمالب قزال

لألروبوالل اقعباتالتلاقروالضوللاقزلراضلل   للرؽلب ابل
 أ ظرل7

Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport 

présenté par le comité 1 : 178e session en région : Clermont-

Ferrand-Saint Etienne (France) : 2009 : p . 04 . 

ل ل7) لاقز ش ة( لا زـ لقعةتل لاقتالتعل لاادتةالدول لاقعباتالت لقب ل ل رلتنال للاقت  ت  ناللل75=5ج ل
لإبراىاتلادتةالدوللتطتؽل   لداقللقز عناللزفلارتاالبل زؿل داا  لأالإوبالؼلمذالاقعزؿل 
أ ظرل7لدل للالت لل تدلاقعالؿلأ زدل7لاقعباتالتلاادتةالدوللاقداقولل7لدارلاق نضللاقعرتولل7ل

ل لل769لصل لل76444ل(لزةرل)لاقبالمرة
أالز تب لوزسلتعضلاقز تابالتل،لااتالاالق ظرلاقخالصلضدل،لااقت لوزافلأفلتاافل الزل

للبطلزنؿلاق ظرلاقذلل ظرلتةدورلاقزالسلزفلرادوجوالل ل
لاالقعباتالتلاقزالقوللاقت لاتخذتلضدلزو ازالوتش،لاددلتخذلاقعباتالتلاادتةالدوللشااللزالقوال

لز وطللاقت لترز لاق لتبزودلزالقنـلل لةرتوالل ال
لأ ظرل7ل
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Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par 

le comité 1 : Ibid : p .04 . 

ل رؼلاقتعضلاقعباتالتلأالاقتداتورلاادتةالدولل   لأ نالللرضل ظرل   لاقةالدرات،لإذا
لاقنال ولللبطلاالق ظرل   لاللاقاارداتلأالا ونزاللزعالال للوشزؿلل لاق القل لأالبزئوال واافلا وال

لاقزالاللا ج  ل لأا لاقتتراقولاقذخالئر لاقبراضلااقزدلا التاللاد لزنؿ لاقزالقول لاقعالدالت لادؼ
لزةالدرةلأالاق بزل   لززت االتلاقداقللاقت لتابللضدماللت ؾلاقتداتورل ال

دل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7لزجتبتؿلاقعباتالتلاقداقوللتال زـلاقزت دةل7لدارلاق نضللأ ظرل7ل
ل ل716لصل لل75115ل(لزةرل)لاقعرتولل7لاقبالمرة

لت لاقزااداللتؿ لاقزبالؿلل لاجتوراد لإتال ل لاق ل دـ ل الزل لتةلل لاادتةالدول لتندؼلاقزبالطعل
اق دلزفل شالطناللاقداق لا زرلاقذللوؤدللل لالل رد للةالدراتنالاللاقجالحلاقضرارللق داقلال

لاق نالوللاق لت بوؽلاقندؼلزفل ظالـلاقزبالطعللتل 
ل ل15دل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7ل لسلاقزرب ل7لصل لأ ظرل7ل

زفلزونالؽلا زـلاقزت دةلاقت لل85التجز لأوضاللاقعباتالتل ورلاقعجاروللاقت لأتال تناللاقزالدةل
قوسلاللتبررلاتخالذلتداتورلالتتط بلاجتخداـلاقباةلاقزج  لللذارتلاقعباتالتل   لجتوؿلاقزنالؿ

لاقتردوػلاللاقترودوػلاللاقت رولاللدط لاقزااةالتلاقترولاللاق ةرلزنؿلادؼلاقةالتلاادتةالدول
ا زفلاللدط لاقعبالدالتلاقدت ازالجوللز لاقداؿلاقزعتدوللأالاقزخ للتالقج ـالل ورمالاللاقالج اولال

لاقداقووفل 
ل ل13دل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7ل لسلاقزرب ل7لصل لأ ظرل7ل

ل ل القلللشؿلاقاجالئؿل،لأالاقتداتورلاقالورل جارول،لتلرضلاقعباتالتلاادتةالدول،لل لاق بوبل
اراقلت زؿلاقطرؼلاقداقللاقزعتدوللالللو ب لاق لاجتخداـلاجالئؿلضالط،لاقبالئـلاقادوللق ؿلاق زاع ا 
ل   ل ؿلاق زاعل 
لل لاقجـ أ ظرلأوضالل7ل اق ربل7لدارلاق نضللاللدل لطالرؽل زتلرخالل7لاقبال ػافلاقداق لاقعاـل
ل ل7255لصل لل75113ل(لزةرل)لاقعرتولل7لاقبالمرة

ل اقز ظزالتلاقداقولل   لاقداقللاقاجو للاقزلض للالتشاؿلاقعباتالتلاادتةالدوللاقت لتلرضنال
لقعز ناللزفلأبؿللرضل   لاقداؿلا تراـلاقتزازالتناللاقداقوللاقعالزللأالإ نالىل دـلا ترازنالل 

لال7
Dominique Carreau : Droit international : 6° édition : Editions 

Pedone : Paris ( France) : 1999 : p . 567 . 
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للن  ل، ل رلنال لز زدلزةطل لوا سازال ل   ل، لاقداقل لوندؼلاق لاقت نورل   لإرادة إبراى
لا تراـلاقتزازالتناللاقداقوللقا لتتطالتؽلتةرلالتناللز لداا دلاقبال افلاقداق لاقعالـل 

ل لل51أ ظرل7لدل للالت لل تدلاقعالؿلأ زدل7ل لسلاقزرب ل7لصل ل
ل7ل(ل8)ل ل ل=8/لل>8صل ل لسلاقزرب ل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج ـو
لزفلزونالؽلا زـلاقزت دةل   لزاللو  ل7ل51ت صلاقزالدةل(ل2ل)

لتللا زـلاقزت دةلجروعالللعالا،لوعندلأ ضالىلت ؾلػلل0تل ر تللل لأفلواافلاقعزؿلاقذللتبـا
لاا زفلاقداق لاواالبافل   ل اقنوئللإق لزب سلا زفلتالقتتعالتلاقرئوجوللل لأزرل لظلاقجـ 

لدوالزللتاابتالتللاقت لتلرضنالل  وللمذقلاقتتعالت أفلمذالاقزب سلوعزؿل الئتالل  نـلل ل
لل5 لازتالدئناللػ لاقزت دةت لتا زـ لقزبالةد لالبال لاقاابتالت لمذق لأداى لل  لا زف، لزب س وعزؿ

ااقج طالتلاقخالةللاقزخاقللقزب سلا زفلقتزاو للزفلاقبوالـلتنذقلاقاابتالتلزتو للل لاقلةاؿل
للتاقجالدسلااقجالت لااقنالزفلااقنال  ل شر ل

اقزفلاقداقووفلأالاد لالل ؽلزب سلا زفلقا دقلأفلوبررل القللااخالؿلأالاقتندودلتالقج ـلزفل(ل:)ل
لزفلاقزونالؽل ل85 داافلالباللق زالدةل

ل ل:8صل ل لسلاقزرب ل7لأ ظرل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7ل
لتلةوؿلذقؾلل ل7

ل ل6=اق لل;;صل ل لسلاقزرب ل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7ل
ل ل9>اق لل::صل ل لسلاقزرب ل7لالدل للالت لل تدلاقعالؿلأ زدل7ل

لال7
Dominique Carreau : Ibid : p .567 . 

ل ل0615ج لللDragoاقت لدالؿلتناللزذمبلدرا ا(ل4)ل
لأ ظرل7ل

Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par le 

comité 1 : Ibid : p .06 . 
( 8) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .16 . 

ز ذل ربلاقخ ولل رؼلتت  لتداتورل بالتوللادتةالدوللزفلطرؼلزب سلا زفلتةال دالزعتترال
ل 

لأ ظرل7ل
Nicolas Angelet 8 La mise en œuvre des sanctions coercitives 

économiques des Nations-Unies dans la communauté Européenne : 
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Revue Belge de droit international N° 2 / 1993 :  Éditions Bruyant : 

Bruxelles ( Belgique) : p . 501 . 

Cécile Rapaport 8 Les sanctions ciblées dans le droit de l’ONU : 

In : Les sanctions ciblées au carrefour des droits international et 

européen : Table ronde franco-russe avec l’Université d’Etat 

Lobatchevski de Nijni-Novgorod : Grenoble, 10 mai 2011 : Editions 

Collection Les Conférences Publiques du Centre d’Excellence Jean 

Monnet : Université Pierre-Mendès-France - Grenoble (France) : p 

.04 . 

ل ل=) لق تةدلل( لزرة ل اؿ لاقداقول لاادتةالدول لتالقعباتالت لدرار لأاؿ لزب سلا زف أةدر
ل=5زفلزونالؽلا زـلاقزت دةلتبرارلةالدرلل لل85ق زشا للاقرادوجوللالباللق زالدةل

ل ل::=5ألروؿل
ل ل=8صل ل لسلاقزرب ل7لأ ظرل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7ل

لالأ ظرلأوضالل7
Dominique Carreau : Ibid : p .567 . 

Et : Cécile Rapaport : Ibid : p .04 . 

  ل=;=5ارلعتلل لدوجزترل

لأ ظرل7
Dominique Carreau : Ibid : p .567 . 

لأانرلتلالةوؿل فلاقزشاؿلاقرادوج لوزافلاقرباعلاق ل7
Fischer Georges. Le problème rhodésien : Annuaire français de droit 

international : volume 11 / 1965 : Editions CNRS : Paris . 

ل لرادوجوالل13لل  للدراقول للات تالوللNyassaland والجال داللRhodésieدوجزتر
رادوجواللاقب اتولل ل والجال دلاقت لأةت تلالل والجال داللإ شالىلنالثلداؿل7لرادوجواللاقشزالقول

لاجتب تلالل0631زالااللاجتب تلج للتد  ل لاقشزالقوللاقت لأةت تلتد  لززتوال رادوجوال
ل لل0632ج ل لل  لاقب اتول لترادوجوال لاقتوضلا ارتووف لزف لاجتب تلزبزا ل لتو زال ل00 

تدأللونالل ظالـل  ةرلل،لالززتوالاللز لتشبو لاقنبرةلقناللزفلاؿلزفلزالاالل0632 الزترل
اجوزاللاقزجتعزرلاقبدوـلقناللاللزفلطرؼلاقبااتلاقالرتولتبالقلاقجاالفلا ة ووفل للال تترلذقؾل

مالاقعزؿلاقذللأدا للزب سلا زفلاللتروطال واللتال نالل اازللرادوجواللاقب اتولل ورلشر ولل 
لل0632 الزترلل05اقزؤرخلل لل515ل لدرارقل  الناللاقداؿل   ل دـلاا تراؼلتنذالاق ظاـل

لو خذلزاالبللأ  توللا لالردللزفلاقجاالف درارالل لل10 قوةدرلل ل بنالل(ل%ل61ل)لاقذللـق
اقذللاجتبتؿلل0651باو وللل11اقزؤرخلل لل144اق ل الوللاقبرارل،ل ؽلرادوجواللاقشزالقول
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 ضاالبدودالل لا زـلاقزت دةل ل وثلطالقتلاقعباتالتل(لرادوجواللاقب اتوللجالتبالل)لززتالتال
ل اللاادتةالدلاللاقبال بلاقعجارل لاقزجتاللاللاقدت ازالج  لاال تل    لأدؿلدد اادتةالدل

 دـلا تراـلاقعدودلالللعالقوللتجتبلاقنرااتلاقطتوعوللقنذالاقت دلاقت لبع تناللتاوؼلادتةالدمال
لق عباتالت لاقداؿ لزف ل، لقنال لل لتبرور لاقزت دة لل261 وثل ددتلا زـ لـق لتروطال ول شرال

لاق ظػرل  ونالل لتالقر ـلزفلإضعاللنالل  لت تـر
 أ ظرل7

  ل=8صل لزرب ل7ل لسلاقدل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7ل

Voir aussi : Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport 

présenté par le comité 1 : Ibid : p . 05 / 9 . 

Et : Dominique Carreau : Ibid : p .567 . 

Et : Cécile Rapaport : Ibid : p .04 . 

اتخذلزب سلا زفلاقداق لاقبرارللSharpevilleإنرلزبزرةلشالرتالوؿل3991ألروؿلل3ل ل(ل31)ل
ولرضل باتالتل   لب ابلل383ةدرلاقبرارلل3991أاتلل7ضدلب ابلألروبواللاق ل الوللل311

ل (لاقذخالئراللتارودلا ج  لاللتو ل)لألروبواللتعدـلاقتعالزؿلزعنالل جاروال
ل لألروبوال لب اب ل ؽ لل  لاتخذ لدد لاقعجارولل18ا لاقعباتالت لضز نال ل،زف التلاقعباتاللدرار

لا ترتالودلاقع ةرللاللاقروالضولاللاقنباللولاللاقدت ازالجول اادتةالدولل ل ت لقزاللأ نتلب ابلألروبوالل ظاـل
لل لل3993ل للولرلل لاق ظاـل لاق ل الوللاا نالىلاق بوب لقنذا ااةؿلزب سلا زفل باتالتلل  ونال

لز لا تخالبل  جافلزال دواللرئوجاللق تالدل ل3991ألروؿلل99
لأ ظرل7

ل ل=8صل ل لسلاقزرب ل7ل تالسلج وـل7للدل ل تدلاقاللالر
لالا ظرلأوضالل7

Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par le 

comité 1 : Ibid : p .05 . 

Et : Dominique Carreau : Droit international : 6° édition : Editions 

Pedone : Paris ( France) : 1999 : p . 565 . 

لج للقـلت ب للونالل ل74الددلدازتلاقعباتالتلاادتةالدوللضدلب ابلألروبوالل ااق ل
ل ل94صل ل لسلاقزرب ل7لأ ظرل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7ل

( 11) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par 

le comité 1 : Ibid : p . 05 / 09 . 

للرضلزب سلا زفلاقداق ل باتالتل   لاؿلزفل7(ل05)ل
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،ل(ل0665ل)لبزناروللوا جاللواللاقلدراقول،ل(ل0660ل)لوا جاللواللجالتبال،ل(ل0661ل)لاقعراؽ
ل)لراا دا،ل(ل0661ل)لاقوا وتاللت  الاا،ل(ل0661ل)لمالوت ،ل(ل0665ل)لاقةازالؿ،ل(ل0665ل)لقوتوال

ل0664ل)لجوراقواف،ل(ل0663ل)لاقجاداف،ل(ل0661ل)لةربلاقتاج ال،ل(ل0661ل)لقوتوروال،ل(ل0661
ل( لاقوا جاللوال، لاقلدراقول ل(ل0665ل)لاقبزنارول ل(ل0666ل)لطالقتالفلالال جتالف، لأنواتوال، لػ ل)لأرونوروال

ل ل(ل5111
 أنظر :

Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par le 

comité 1 : Ibid : p .16 . 

لزددلزخت لللل لاق الاتلاقزذاارةل اللزب سلا زفل باتالتلزفلطتوعل وثللرضل
لأ ظرل7

Observation générale n° 8 du 12 Décembre 1997 : Relation entre les 

sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et 

culturels : Comité des droits économiques , sociaux et culturels : Dix-

septième session du 17 novembre - 5 décembre 1997 : E/C . 12 / 1997 / 8 , 

CESCR : paragraphe 05 . 

Et : Cécile Rapaport : Ibid : p .04 . 

لألروبوال لزف لت داف لرئوجول لزجتلتةارة لاقداقول لاادتةالدول لاقعباتالت لأف اقشرؽلاللاقزال ظ
 اقعردولل اللاق رابلا م ولاللجبلااضطراتالتلاقداخ ولا اجطلدررتلت

لأ ظرل7
Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par le 

comité 1 : Ibid : p .16 . 

لا جفلل ل7(ل57)ل
  لل52دل للالت لل تدلاقعالؿلا زدل7ل لسلاقزرب ل7لصل ل

( 11) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par 

le comité 1 : Ibid : p .06 . 

ل لل10دل للالت لل تدلاقعالؿلأ زدل7ل لسلاقزرب ل7لصل ل(ل02)ل
( 13) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par 

le comité 1 : Ibid : p .06 .  
( 14) Dominique Carreau : Droit international : 6° édition : Editions 

Pedone : Paris ( France) : 1999 : p . 567 . 

ل لل10دل للالت لل تدلاقعالؿلأ زدل7ل لسلاقزرب ل7لصل ل(ل05)ل
  ل152اق لل563صل ل لسلاقزرب ل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج وـل7(ل06)ل

( 21) Joe Verhoeven : Droit international public : Editions Larcier : 

Bruxelles ( Belgique) : 2000 : p . 804 / 805 . 
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( 20) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par 

le comité 1 : Ibid : p .06 . 

ل لل10/لل11دل للالت لل تدلاقعالؿلأ زدل7ل لسلاقزرب ل7لصل ل(ل55)ل
( 21) Joe Verhoeven  : Communautés Européennes et sanctions 

internationales : Revue Belge de droit international N° 1 / 1984 / 1985 : 

Editions Bruyant : Bruxelles ( Belgique) : p . 79 . 

( 21) Joe Verhoeven  : Communautés Européennes et sanctions 

internationales : Ibid : p . 80 . 
( 22) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par 

le comité 1 : Ibid : p .04 .  

( 53) R. Charvin 8 Les mesures d’embargo 8 La part du droit 8 Revue Belge 

de droit international n° 1 / 1996 :  Éditions Bruylant : Bruxelles ( 

Belgique) : p . 8 au 11.  

( 54) Ibid : p . 11 / 12 . 
( 55) Ibid : p . 12 . 
( 56) Ibid : p . 14 . 
( 11) Ibid : p . 10. 
( 10) Ibid : p . 17 . 
( 15) Nicolas Angelet : Ibid : p . 500 . 
( 11) Dubouis Louis : L'embargo dans la pratique contemporaine : 

Annuaire français de droit international volume 13 / 1967 : Editions 

CNRS : Paris : p . 103 / 104 . 

Joe Verhoeven : Droit international public : Ibid : p .807 .  

اقعباتالتلاادتةالدوللاقداقوللل لمذقلاق القللاقت ل  فلتةددماللز لشرطلأفلال الدللقت لوذل(ل11)ل
لاقعباتالتلبزال ول لتااف لل لاق بوبل، لأ ل لما لاقنال ول لل لاق بطل لاقزج قل لاقزلراضلأفلالل ف زف

لتتةؼلاقعباتالتلاقلردوللتعدـلاقزشرا وللل لاق ظالـلاقبال ا  لاقداق لزن زاللزرلزع الل 
لأ ظرل7

Dubouis Louis : Ibid : p .104 . 
( 12) Dubouis Louis : Ibid : p . 130 . 

ل7ل011اقزالدةل(ل13)ل
تلإذالتعالرضتلااقتزازالتلاقت لورتتطلتناللا ضالىلا زـلاقزت دةلالباللق االـلمذالاقزونالؽلز ل

 نالؽلأللاقتزاـلداق ل خرلورتتطافلتلللالقعترةلتالقتزازالتنـلاقزترتتلل   لمذالاقزو

(37) Joe Verhoeven : Droit international public : Ibid : p . 808 .ل
( 15) Dubouis Louis : Ibid : p . 130 / 131 . 

( 16) Ibid : p . 130 . 

Voir aussi : Dominique Carreau : Ibid : p .565 . 
( 11) Dubouis Louis : Ibid : p . 131 . 
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( 10) Ibid : p . 131 / 132 . 
( 15) Ibid : p . 142 / 143 . 
( 11) Ibid : p . 143 / 144 . 

( 11) Ibid : p . 144 . 
( 12) Ibid : p . 145 / 146 . 

ل ل13) لاقد زالرؾ( لاقوا الف، لإوطالقوال، لاقوالتالف، لقااجزتراغ، لماق دا، لاق راول، لتراوال، لاقالرتول، ،لأقزال وال
 اقزالربل ،لإجتال وال

لأ ظرل7
Dubouis Louis : Ibid : p .146 . 

ل7لل16اقزالدةل(ل14)ل
وتضاللرلأ ضالىلا زـلاقزت دةل   لتبدوـلاقزعا للاقزتتالدقللقت لوذلاقتداتورلاقت لدررماللزب سل

ل لتللا زف
ل7ل21اقزالدةل(ل15)ل

جااىلأاال تلزفلػلإذالاتخذلزب سلا زفلضدلأوللداقللتداتورلز  لأالدز للإفلقاؿلداقللأخرلل
خالةللت ش ل فلت لوذلمذقلاقتداتور،لاق ؽللتاابللزشالاؿلادتةالدوللػلأ ضالىلا زـلاقزت دةلأـلقـلتاف

  تللل لأفلتتذاارلز لزب سلا زفلتةددل ؿلمذقلاقزشالاؿ

( 16) Cécile Rapaport : Ibid : p . 04 . 
( 21) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par 

le comité 1 : Ibid : p .03 . 
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،ل لت او ناللاق لازالافلزؤادةلدتؿلدخاؿلاقعباتالتل وزلاقت لوذاجوزاللت ؾلاقت لقـلوبدرل  ،لتالقخالرج
مـلأ  توػل،لالددلد صلزفلددرةلاقداقػللل لتاازفل نالرلا خلالضل الئداتلاق لطل ل زالؿلاقبطالعلاقعاـل

توفلج تللل%ل14رأاالزداخو نـلت خلضلاؿلت  الن ثلدوزتنالل7لاقتضخـلاةؿلاق ل،لاقشعبلاق وت 
 لقوجتلمذقلم لل6766قج للل63رتبلل لزجتاللز ددلتالقبال افل لتو زاللتبوتلاقل6775ال6771

لاقعظزللزفلاقشعبل   لاق اازل لا   تول لا تزالد لاق التبلل فلاقعباتالتلددلزاد لاقا ودة لاقزلالردل
ترشودلاقز تابالتلذاتلاا توالجلا اق ل لل ل لسلاقادتلالرتلاقعباتالتلق  اازللاق وتوللدروعللال

لتجوورم لزفلجاى ل لجنال ل لقتترئل لق بااتلاقعرتول لاقجوالجالتلاق الددة ل    لاقتاتو  لترز  لقسدتةالد ال
لت ةؿلاق ظالـلاق وت لزفلتجوورقلقبضوللقااالرت لز الل لجوالجوللجااىلداخ واللاال   لاقجال للاقداقولل 

ددزتلاقبضوللا القللزبالازلل الب للل لابللاقضالاطالتلاقالرتوللاقالورلزتررةل ل،لمذالدافلاادعولال
ل بالحلاقت دا،لزفلبنتنال لاقزتنزوفلاان وفلل لتلبورلطالئرةلتال اـل فلاقالرتوللرأتلل لزاالبللقوتواللتتج ـو

لقافلاق بوبللاانرلتعبودال ل،لالجوالتناللاقعبالتول
لأ ظرل7

Tim Niblock : Ibid : p . 101 / 015 . 

( 011) Tim Niblock : Ibid : p . 011 .   
( 011) R. Charvin : Ibid : p . 21 . 

ل تؿلا تترقل لاقتعضلا  راؼل فلاقبال افلاقداق لاقعاـل
لأ ظرل7

R. Charvin : Ibid : p .24 . 
( 012) R. Charvin : Ibid : p . 21 . 

( 013) Ibid : p . 21 . 
( 014) Ibid : p . 21 / 22 . 
( 015) Ibid : p . 23 . 
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( 016) Ibid : p . 25 . 

( 011) Ibid : p . 25 / 26 . 

Voir aussi : Bernard Ferrand : Ibid : p .68 . 
( 010) Plus de détails voir : Alabrune François : Ibid : p . 231 / 241 . 

( 015) Ibid : p . 541 / 271 .  
( 011) Ibid : p . 540 .  

( 011) Ibid : p . 540 .  

( 012) Ibid : p . 540 .   
( 013) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .02 .  

( 014) Ibid : p . 02 .  
( 015) Observation générale n° 8 du 12 Décembre 1997 : Ibid : paragraphe 

02 . 

( 016) Alabrune François : Ibid : p . 540 / 272 .  

اقجزالحلق جادافلتتارودلاق  ـلق عراؽلباال وثلاجتزرلل6776زالرسلل00دت تلاق ب للل ل(ل632)ل
لتالرو لااتشالؼلر الوالل رادووفل   لزتفلاقطورافلاقجادا  ل لل6772مذالاق ل الوللج لل

لنـلاتخذتلاق ب للدال دةلزعالز لل7لالتعط لتجرو الل الزاللقطورافل الدلل 
ط تالتلاقجزالحلتالقطورافلل6776او وللبالل6775زالرسلالل6774 وثلرلضتلل لجتتزترل
لتالدادلق بؿل زالؿلا زـلاقزت دةل اللاقعالدللق طورافلا رد  لتوفل زالف

لرلضلل للولرلل لتالقطورافلقسبالىلاقة  لل6775ازال لاقعالقزول تالقجزالحلقز ظزللاقة ل
لق ر الواللاقعرادووفل 

التلأجتا وللاق لط بلزفلاازالراتلاقعرتوللاقزت دةلاقزتع ؽلتر ل6776ارلضلل لجتتزترل
لتالدادل ل

تالرضل بؿلاقزاادلاا جال وللل6773ألروؿلل67اللولرلل00اجز تلاق ب للتعدلابتزال وناللل ل
قافلز للرضلاللاازالراتلاقعرتولل الل  الاقعراؽلاض لزةالق ل بؿلت رللتوفلاقزرال ىلاقعرادول

اقتعالافلز لاللاقجلفزبزا للزفلاقشراطلتزسلا زااؿلاقز باقللز لاةط البلإذفلاق ب لل   لزتفل
 والبلأللةرؼلق"زااؿلق عراؽل لازاللجز تلاق ب للالل443اقبااتلاقت روللاقعالز للتلضؿلاقبرارل

اازالراتلاقعرتوللز لاقتددوؽلاللاض لزة  لل بؿلا شخالصلتوفلاقعراؽل6775ااتاترلل6أوضاللل ل
مذال لزضولللأفلاقعراؽلالتجتلودلت للش ىلزفلاللأ راضنـلاقشخةولللبطالل   ل بؿلا شخالص

لل6776دوجزترلل6ل ل ت فللارةلا  راضلاقشخةوللتالط لأوضاللاقجوالرةلاقخالةللق زجاللروفل لـن
ل ل6777أاتاترلل60ال02اقت روفلل لابتزال  لاللجز تلاق ب للتالق بؿلتوفلاقعراؽ

 أ ظرل7
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Alabrune François : Ibid : p . 223 et 258 . 

اقزارزللتالقجعادوللق ر الواللاقعرادووفل7لل ةتلاق ب للل للوزاللوخصلزوالراتلاق للاق لزالل(ل636)ل
اقت لتط بللوناللا ردفلتجرو اللزفلاق ب للل6776بال ل لل67رجالقللزؤرخللل لل6776لولرللل2

قطورافلشراالتناللاقباوللزفلأبؿل بؿلاق بالجلاقعرادووفل  الاقجعادولل لل  طتلاق ب لل   لإنرمالل
ل02ظراؼلاقتزاوؿل لل لاللتلإضاللولل فل ددلاقر التزاالبللزتدئوللت تلت لظلت ب لزع ازال

قافلز لاقشراطلاقزذاارةلاللتالقجزالحلتذقؾل6631ا ؼلزب سلا زفلاق ب للتالقبرارلل6776لولرلل
ط بلاقعراؽلزت الاللزفلاقت ؾلاقزرازللل6776زالرسلل3جالتبالل لتطتوؽلمذالاقبرارلظنرلةعتالل لل ل

تعدـلزاالبللتعضلأ ضالىلاق ب لل لل6776سلزالرلل66لالةطدـلاقط بلمذالل ل،لقتاالقوؼلاق بالج
لاقزاضاعلج لل اتخذلزب سلا زفلل6776 الزترلل02 لل لل6776قـلوبالـلألل بؿل راد لتنذا

اقشراطلللاالفلاقلشؿل لاقبرارلاللا ؼلاق ب للزفلبدودلتإ طالىلتجرو لت لسلاقشاؿل6062اقبرارل
ل452اقبرارلالل446زفلاقبرارلل1 صل   لأفلأ االـلاقلبرةلل6777دوجزترلل65اقزؤرخلل لل6062

التطتؽل   لاقر التلاقباوللاقخالةللتالق للاق لزاللاقزارزللأن الىلزاجـلاق للاقت لالت بؿل
اق لاقعراؽلزا لاللتذقؾلا زال للاقعالزللق"زـلاقزت دةلتالتخالذلإبراىاتلتزاوؿلاق للقت لذلاللتضالئ لزف

ل ةتلاقط تالتلزفلطرؼلل6062برارل لالباللق ل0222إبراىاتلا زال للاقعالزللاق ل الوللبال ل ل
لقوسلاق ب لللرضلاقعراؽلاقزبتر التلاقزابنللإقوللل لمذالاقخةاصل اللزب سلا زفل لجل

 أنظر :
Alabrune François : Ibid : p .224 . 
Voir aussi : Mathias Forteau : Ibid : p .138 . 

ل ل630) لاقعدودلزفل( لتالداد لاجوزاللأنالرل والبلاقرتطلاقباللاقعالدللز  اا تبالبالتلاقدت ازالجول
 الئالتنـل وفلورودافلاقدخاؿلاق لتالدمـلأالاقخراجلز نالليداىلاللاقزاظلوفلاقدت ازالجووفلاقعرادووف

ل61 للردلرئوسلاق ب للل لل6776باافلل66الزالل60زنالزنـلاقدت ازالجولللتبدزاالتط تالتلتذقؾلل ل
ردلادترحلاللتعدلأخذاللزب سلا زفلال ورل لت فلاق ب للالتعزؿلجاللتتطتوؽلدراراتل6776باو ولل

لرئوسل تعضلأ ضالىلاق ب للإزاال وللاجتعزالؿلطالئرةلتالتعللق"زـلاقزت دةلق بؿلاقدت ازالجووفل لأ ـ 
ل6776ت فلطورافلطالئراتلا زـلاقزت دةلتادلتلز ذلدوجزترلل6777زالرسلل6اق ب للأ ضالىماللل ل

 ل ـلوجتبالبلقلل ل6777أاتاترلل07عرادوللل ل للت ب لاقرئوسلراج للبدودةلزفلاقدت ازالجوللاق

لأ ظرل7
Alabrune François : Ibid : p .223 . 

ل ل631) لل ل( لاق ب ل لتالقزج قلل6775أاتلل06أخطرتلاقن د لق عراؽل، ل فلاالفلااجتوراد قزعرلل
لاقدت ازالجول لاقزنزالت لطرؼ لزف لخالةل لتجتعزؿ لأ ضالئنالاللقز تابالت لاق بالئبل، تالقخةاص
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ل ل لراد لافلط تتلاقشخةول لتعد لاقعباتالتل  لاجتن وتلزفل نالر لتالقعراؽلدد لاقزعتزدوف اقدت ازالجول
ردتلاق ب للت فل،ل6775أاتاترلل6اق ب للرأللاقزجتشالرلاقبال ا  لق"زال للاقعالزللق"زـلاقزت دةلل ل

ل زالقنالل اللاقعباتالتلالتطتؽل   لاقزنالـلاقدت ازالجوػل
لأ ظرل7

Alabrune François : Ibid :  p . 231 . 

زاللم لظراؼلاللزج قللزعرلللا ةاؿلاقعرادوللتالقخالرجل6776زالللل3ل ةتلاق ب للل ل(ل632)ل
لتلعؿلاقبراروفل لاقتزاوؿلاقداائ ،ل452ال446تبزودمال لقتجاول اقزاادلاللاقطت اللمؿلوزافلاجتعزالقنال

 للاقعالزللاقزاادلذاتلااجتنالؾلاقضرارلل لطالقتتلاق ب للتتلعوؿلاقزجتشالرلاقبال ا  لق"زالاللاقالذائول
لق لبرةل لاقالرضلالبال ل)ل446زفلاقبرارلل2ق"زـلاقزت دةلاقذللرأللت  للتإزاالفلاجتعزالقناللل لمذا

لاقطتولاللا دااى لالاقزااد ل( لل02اقلبرة لاقبرار لاقالذائولل)ل465زف لااجتنالؾلاللاقزااد لذات اقزااد
لاقضرارل لاقتلجورلل ل( لأادتلاق ب لل   لمذا لق عدودلزفلاقداؿل لل6776باافلل65  اقزابنل
 دقتلزفلاقاضعوللتز  لاجتعزالؿلا ةاؿلاقزبزدةلل6776أاتاترلل66اقزؤرخلل لل556اقبرارل

لقتجاوللزتالشرةلاجتورادلاقزاادلاا جال ولل ل
لللرضتلاق ب  لل  لل6775أاتلل05ل لدل  لاق  لقط بلتالوال دللورز  لا رزلرلضال تزاوؿ

ل للBRIاقز بازةلزفلطرؼلاللق عراؽلتالادتطالعلزػفلا ةػاؿلاقعرادوػللاقزبزػدة
لرلضتلاق ب للأوضاللط بلاقعراؽلاقراز لاق لاجتعزالؿلأةاقللاقزبزدةلتالقخالرجلقضزالفلدل ل

طوللتالاللاذالقةوال للاقزنالـلاقعرادوللتالقخالرجاللزجالمزالتللقل لاقز ظزالتلاقداقوللتزالللوناللا زـلاقزت دة
ل02 شرلاقبر فل لل  طتلاق ب للزاالبللزتدئوللل لاللضزالفلزةالروؼلاق لاللاقزةالروؼلاقبضالئول

اجتعزالؿلأزااؿل رادوللزادللل  راضلاجتةالحلشتاللتازو لاقزوالقللPNUDاق لل6775ألروؿل
لز لإختالرماللتبزو لاقزع ازالتلاقزرتتطللتالقزج قلل ،لتالقتةرة

 بلزفلاقد زالرؾلقدل لق عراؽلقخدزللتشرطلأفلتدل لمذقلقطل6776ألروؿلل1االبتلاق ب للل ل
زج قللخالةللل6777زالللل05اقزتالقالل ل جالبلزبزدلخالرجلاقعراؽل لازاللل ةتلاق ب للل ل

تط بل راد لورز لاق لاجتعزالؿل جالبلزبزدلل لت ؾلد زالرا لقتالطوللزةالروؼلاقجلالرةلاقعرادولل
بتلاق ب للقشراللد زالراوللتالاجتنزالرلل لاالل6777ااتاترلل60م الؾللرلضتلاق ب للذقؾل لل ل

 زشراعلزشالرؾللوللاقعراؽلتةارةلأد  لتشرطلأفلتاض لا رتالحلل ل جالبلزبزدل 

Alabrune François : Ibid : p . 225 / 259 . 

لاقخالةللتإةالحل6773 ورماللزفلاقداؿلل لج للاللقـلتجتببلاق ب لل   لط تالتلاقعراؽ(ل633ل)ل
لذارتلت فلمذقلاقط تالتلوزافلإ الدةلاق ظرللوناللإذالتتوفلتالفللةوال للاقجلفلاقعرادولال تالقخالرجل لـن
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اا زالؿلاقزلترضللترز لاق لتب بلضررلتوئ لأال رد للق زال لللل لمذقلاق القلللبطلوزافلق ب لل
أفلتجز لتال  زالؿلاقت لترز لاق لاق لالظلأالقتعزوزلاقبداللاقتبالروللق جلو لل لجز تلاق ب للتنذال

مػذقل،لت فلإةال التلأدوزتلق جلفلاقعرادوللاال تلزابػادةلل لاقزرال ىلااوطالقولل6774لل للولرل
لاقتوئػلل لاللااةال التلاالفلاقندؼلز ناللتب بلاقزخالطػرل   لاقزال ػل

ترل لجلو لل رادوللل لل6777أاتاترلل60الباافل03تو زاللل ةتلاق ب للط تالل رادواللل ل
للجتتاللت فلاقجلو للتزنؿلخطرال   لاقتوئلللرلضتلاق ب للدافلزوالقلاازالراتلاقعرتوللاقزت دةلزبدز

لأفلتؤادلاازالراتلمذالاقخطرل 
لتالقزبالتؿ لاقتوئل، ل    لتزخالطر لزجتتل ل رادول لجلف ل طاـل لرل  لزف لتالقعدود لاق ب ل لجز ت

ل لل6773ألروؿلاللا ردفلل لزالرسالل6773اقااوتلل للولرللاللاقزال لل7لتط بلزفلتروطال والال
وللجلفل رادوللز بازةلتالقخالرجلدت تلاق ب للتذقؾلتالقت اودل   لأفلنزفلتوعناللتالق جتللقتةل

لواض لل ل جالبلزبزدلق عراؽل 
لأ ظرل7

Alabrune François : Ibid : p .226 . 

لاقد زالرؾل اؿلإزاال وللتاةوؿل تالئللل6776زالللل60ل ةتلاق ب للل ل(ل634)ل زج قللرلعنال
لتزا ناللإ طالىلإذفلدافلافلتت ب لتاضو التل اؿلطتوعللاقتوال التردتلت  ناللالاللت ثلقر ولل رادول

لاجتعزالقناللاق نالئ ل ال
لأ ظرل7

Alabrune François : Ibid : p .231 . 
( 024) R. Charvin : Ibid : p . 10 . 

ل7ل(ل>59)ل ل ل>8صل ل لسلاقزرب ل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج ـو
( 026) R. Charvin : Ibid : p . 10 . 
( 031) Alabrune François : Ibid : p . 542 .  

( 030) Ibid : p . 542 .  

ل7ل(ل5:6)ل  .ل:8صل ل لسلاقزرب ل7لدل ل تدلاقاللالرل تالسلج ـو

( 031) Alabrune François : Ibid : p . 543 .  

قااد لتب ل شالطلاق بالفلبدلز دادلل لمذالاقزودافلزن زالل دثلز لتبرتللاق بتوػفلاقز ش ةلال ل
ل7ل68;ال5::تالقبراروفل

ل لتالقبرار لاقز ش ة لل5::لالق ب ل لتالقبرار لاقزؤجس لاق ةالر لإنر لل5::7 لل  أاتلل:اقزؤرخ
ل4==5 لاقت الالدوشل)لداقلل65، لت الالروال، لبوتات ، لاقن د، لا ردف، لقت الف، لزاروتال وال، ،لتالاجتالف،
لاقل و وف لتاقا وال، لرازال وال، لاقجوشؿ، لاقجاداف، لجروال اال، لجاروال، لجالتبال، لتشوااج الالاوال ،لتا س،
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لا ارا اال للوت الـ، لاقوزف، لجالتبال، لوا جاللوال ل( لق زالدة لالبال لقللل94راج تلزب سلا زف للول تتوف
لتالقخجالئرلاقت لأ دنتناللقناللاقعباتالتل 

ل درل،ل اؿلاضعوللا ردفل4==5جتتزترلل>5 ب تلاق ب للتبرورالخالةاللقزب سلا زفلل ل
لتن لاقتبروراقزب سلاقتاةوالتلاقت لبالى لمذا لال لل ل، ل68 وثلتابللرئوسلزب سلا زفلترجالقل

لاق لا زوفلاقعالـلا زز لق ط بلز للتالقردل  ونالل ل4==5جتتزترل
لتت  لزب سلا زفلأوضاللل ل اقذللاادلق ب للاقزا لللل=::اقبرارلل4==5جتتزترلل68ازال

لالل تبدوـلتاةوالتلقرئوسلزب سلا زفلقزتالتعتناللتل صلمذقلاقط تالتلتالقزجال دة
لزبزا لل زؿلقل صلمذقلاقط تالتل لل4==5أ ش تلاق ب للل لأاتاترل

 ب تلاق لزب سلا زفلزفلطرؼلرئوسلاق ب للاللدت تلتاةوالتلاقزبزا للزفلطرؼلاق ب ل
 لل بؿلرئوسلاقزب سلمذقلاقتاةوالتلل5==5زالرسلل65اذالل لالل4==5دوجزترلل65ال=5ل ل

لا زز لقزتتال تنالل  لاق لاق"زوفلاقعاـل
لاقزز لترجالقتوفلل لابللا  اقز ظزالتلاقداقوللاللق داؿل5==5ألروؿلل=البال ل ل67زوفلاقعاـل

لاقداقل لاقنوئالتلاقزالقول لاجوزال لاقزت دة لا زـ ل ظاـل لل  لالاقزختةل ل ت ل، لاقزةالرؼلاقبناول اق 
لوط بلز ناللتالوػرلاقزجال دةلقنذقلاقت دافل 

بزال وللقرئوسلزب سلا زفلداقللاقزذاارةل  لاللزذارةلل65ابنتل،ل5==5زالرسلل66ل ل
 تو تللوناللت فلردلاقزب سلقـلوافلل لزجتالل البوالتنالل 

لاق ةاؿل   لتعاوضلل:==5ز ذلج لل لاقعدودلزفلاقط تالتلق ب للترز للونال ددزتلتراوال
ل  لاق ةالر لا دننال لاقت  لاادتةالدول لاقخجالئر لل لالل    لتاف لـق لاقتاالؽ لتجتبل دـ لاق ب ل قاف

لاقزجتاللق ردل   لذقؾل 
اقخالةللت القللوا جاللواللجالتبالل7لقـلوبـلاقبرارلل68;الددلاال تلتبرتللاق ب للاقز شالةلتالقبرارل

لاللاقذللولرضل ةالرالادتةالدواللتبالقلبزناروللوا جاللواللاقلدراقوللجاللتالقتذاورلتدوتالبلل;9; أ ااـل
لباللقنذقلزفلزونالؽلا زـلاقزت دةل لاقعدودلزفلاقداؿلابنتلط تالتلاق لزب سلا زفلالل94اقزالدةل

زبزا لل زؿلقل صلل7==5ألروؿلل74لالق ب للأ شالتلل ل،لاقزالدةلزن زاللمالاق الؿلتالق جتللق عراؽ
لمذقلاقط تالتل لاضعتلاقزبزا للزبزا للزفلاقتاةوالتل لقت بؿلاق لاق ب للاقت لاالبتل  ونال

لاق لزب سلا زفل ل7==5ااتلل8الباو ولل6اخضعتناللل لال
اقنوئالتلاقزالقوللاقداقوللاللزب سلا زفلتربزتلت داىاتلق داؿمذقلاقتاةوالتلاقت لاالؽل  ونالل

 ااقزةالرؼلاقبناوللقا لتبدـلزجال دةلقنذقلاقت دافلاقطالقتلل 

Alabrune François : Ibid : p .543 / 277 .   
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ز ذلج للل56ز ناللل:8=5 ظالزاللق عباتالتلز ذلج للل58 وثلأ ش لزب سلا زفلاقداق ل(ل5:8)ل
لل لاؿلزفل7ل4==5
 ل(ل>:=5ل)ل697رادوجواللتبرارلل
 ل(ل;;=5ل)ل865ب ابلألروبواللتبرارلل
 ل(ل4==5ل)ل5::اقااوتلتبرارلاللاقاضعوللتوفلاقعراؽل
 ل(ل5==5ل)ل68;وا جاللواللجالتباللتبرارلل
 ل(ل6==5ل)ل>8;قوتواللتبرارلل
 ل(ل6==5ل)ل95;اقةازالؿلتبرارلل
 ل(ل7==5ل)ل85>مالوت لتبرارلل
 ل(ل7==5ل)ل98>تبرارل(لاقوا وتالل)لأ الاال
 ل(ل8==5ل)ل>5=راا دالتبرارلل
 ل(ل8==5ل)ل9>=قوتورواللتبرارلل
 ل(ل;==5ل)ل5576جوراقوافلتبرارلل
 ل(ل>==5ل)ل55:4تبرارل(لااةالال)لبزناروللوا جاللواللاقلدراقولل
 ل(ل===5ل)ل;:56تبرارل(لطالقتالفل)لألال جتالفل
 ل(ل6444ل)ل>=56أنواتواللتبرارلاللأرونوروالل

لأ ظرل7
       55 Alabrune François : Ibid : p .2Voir aussi : Joe Verhoeven : 

Droit international public : Ibid : p 806 .( 035) Cécile Rapaport : Ibid : p . 

09 . 

Joe Verhoeven : Droit international public : Ibid : p .806 . 

( 033) Alabrune François : Ibid : p . 225 . 
اقبرارل،لاقعراؽل(ل)ل5::مالزالل دثلز لاؿلاق بالفلاقت لا شئتلتالقبراراتلاقتالقولل7لاقبرارلال(ل;:5)ل

ل(ل)ل>8; اقبرارل،لراا دال(ل)ل>5=اقبرارل،لأ الاال(ل)ل98>اقبرارل،لمالوت ل(ل)ل85>اقبرارل،لقوتوال
أرونورواللػلاقوزفلل)ل>=56اقبرارل،لبزناروللوا اللواللاقلدراقولل(ل)ل55:4اقبرارل،لجوراقوافل(ل)ل5576

) 

لأ ظرل7
Alabrune François : Ibid : p .226 . 
Voir aussi : Cécile Rapaport : Ibid : p .09 . 
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ل::=5دوجزترلل:5اقزؤرخلل لل657درارلاقعباتالتلل)لزن زالل دثلل لاؿلزفل7لرادوجوال(ل>:5)ل
اقعباتالتلتالقبرارلل)لاقب اتولألروبوالل،ل(ل>:=5زالللل=6اقزؤرخلل لل697تو زاللا شئتلاق ب للتالقبرارل

،ل(ل;;=5دوجزترلل=اقزؤرخلل لل57;تو زاللأ شئتلاق ب للتالقبرارلل;;=5 الترلل8اقزؤرخلل لل>85
تو زاللا شئتلاق ب للتالقبرارلل5==5جتتزترلل59اقزؤرخلل لل57;اقعباتالتلتالقبرارلل)لوا جاللواللجالتبال

لل68; لل  لل59اقزؤرخ ل(ل5==5دوجزتر لتل)لاقةازالؿ، لاقعباتالت لل77;القبرار لل  ل67اقزؤرخ
اقعباتالتلل)لقوتوروال،ل(ل6==5ألروؿلل68اقزؤرخلل لل95;تو زاللأ شئتلاق ب للتالقبرارلل6==5بال ل 
ألروؿلل57اقزؤرخلل لل9>=تو زاللا شئتلاق ب للتالقبرارلل6==5 الزترلل=5اقزؤرخلل لل>>;تالقبرارل
ل(ل9==5

لأ ظرل7
Alabrune François : Ibid : p .226 . 
( 036) Alabrune François : Ibid : p . 226 . 

( 041) Plus de détails Voir : 

Alabrune François : Ibid : p . 214 / 247  . 
Voir aussi : Cécile Rapaport : Ibid : p .09 . 

لل ل لاقدائزوف لا  ضالى لق داؿ لوااف للال لتالابزالع لل لب جالتلزال بل ل زازال لدراراتنال تتخذ
ل ل ورماللزفلاقداؿلا  ضالىللولل زب سلا زفلألض ولل  

لأ ظرل7
Cécile Rapaport : Ibid : p . 09 / 10 . 

ألروبواللاقب اتولل،ل(ل=;=5ل)ل8:4مالزالل دثلتالق جتللق ب للرادوجواللاقت ل  تلتالقبرارل(لال5;5)ل
ل ل(ل8==5ل)ل=5=تالقبرار ل، لتالقبرار لجالتبال ل(ل:==5ل)ل8;54وا جاللوال ل، لتالقبرار ل)ل88=مالوت 
ل (ل8==5

لأ ظرل7
Alabrune François : Ibid : p .226 . 

أاتلل;6أادلتلل لل7==5باافلل:5زنؿل7لمالوت لاقت للرضتل  ونالل باتالتلتداوللزفل(ل6;5)ل
لأربعتلل لل5:>تالقبرارل ل7==5أاتاترلل57نـلأرب لتتالرو لل7;>تالقبرارلل7==5ااتاترلل57ـن
ل ل===5ألروؿلل9/لقوتوالل7لتادلتلاقعباتالتلتتالرو لل7;>تالقبرارل

لتختل لاق ب توفلاق توفل اللظتالل   لرئوجنزال قا نزاللتادلتلالل الئت لرئوجونزالاللل لاق القتوفلـق
ل فلاق شالطالتلتداوللزفلتادوؼلاقعباتالتل 

لأ ظرل7
Alabrune François : Ibid : p .226 . 
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ل انرلتلةوؿل اؿلقبالفلاقعباتالتلوزافلاقرباعلاق ل7
  ل054اق لل055اقزرب ل7لصل لدل للالت لل تدلاقعالؿلأ زدل7ل لسل

( 041) Plus de détails voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en 

Haiti : S / Res / 841 ( 1993) : 16 Juin 1993 .  
( 041) Alabrune François : Ibid : p . 545 .  
( 042) Ibid : p . 545 .  

( 043) Plus de détails voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en 

Angola : S/RES/864 (1993):15septembre 1993 .  

( 044) Alabrune François : Ibid : p . 541 .  

( 045) Ibid : p . 541 .  

( 046) Ibid : p . 541 .  

( 051) Ibid : p . 541 .  

( 050) Ibid : p . 541 .  

( 055) Ibid : p . 541 .  

( 051) Plus de détails voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en 

Sierra Leone  : S/RES/1132 (1997) : 8 octobre 1997 . 

( 051 )Alabrune François : Ibid : p . 541 .  

( 052) Plus de détails voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation 

entre l’Irak et le Koweit : S/RES/661 (1990) :6Aout 1990 .  

( 053) Alabrune François : Ibid : p . 541 .  

( 054) Ibid : p . 541 / 275 .  
( 055) Ibid : p . 220 . 

( 056) Plus de détails voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en 

Angola : S/RES/1267 (1999):15Octobre 1999 .  
( 061) Alabrune François : Ibid : p . 542 .  
( 060) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .03 . 
( 065) Cécile Rapaport : Ibid : p . 01 . 
( 061) Ibid : p . 05 . 
( 061) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .03 . 
( 062) Ibid : p . 03 . 
( 063) Cécile Rapaport : Ibid : p . 09 . 
( 064) Ibid : p . 03 . 
( 065) Ibid : p . 05 . 
( 066) Ibid : p . 05 . 
( 511) Ibid : p . 09 . 
( 510) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .03 . 
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( 515) Cécile Rapaport : Ibid : p . 06 . 

اقزؤجسلقتبزودلأةاؿلزالقوللتاز للل0661قج للل330اقبرارلالل5111قج للل0205اقبرارل(ل511)ل
لاقعراؽلزالل دالاقبااتلاقداقولل ق  ظرل ل   لاقجالحلاقخالصلتإد ـو

Voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en Irak et le Koweit  : 

S/RES/1518 (2003) : 24 novembre 2003 . 

ز  لاللاقز ظـلقتبزودلأةاؿلزالقولل5110قج للل0111اقبرارلالل5111قج للل0250اقبرارل(ل511)ل
لاقجلرلزازاللق  ظرل   لاقجالحل 

Voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en Irak et le Koweit  : 

S/RES/1518 (2003) : 24 novembre 2003 . 

ز  لجلرلقبالئزللاللتبزودلأاؿلزالقولاللولرضل ظرال   لاقجالحل5111قج للل0211اقبرارل(ل512)ل
 زفلا شخالصل 

Voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en République 

démocratique du Congo : S/RES/1533 (2004) : 12 Mars 2004 . 

ل ل513) تداتورلتضووبولل اؿلتبالرةلاللاقزؤجسلق  ظرل   لاقجالحل5111قج للل0245اقبرارل(
 صل تبزودلأةاؿلزالقوللقبالئزللزفلا شخالاللز  لاقجلراللاقزالس

Voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en République 

démocratique du Congo : S/RES/1572 (2004) : 15 Novembre 2004 . 

ز  لزفلاقجلرلاللاقزؤجسلق ظرلزرالؽلتتبزودلأةاؿلزالقولل5112قج للل0260اقبرارل(ل514)ل
لقبالئزللزفلا شخالصل 

Voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation au Soudan : 

S/RES/1591 (2005) : 29 Mars 2005 . 

ل ل515) لاقزؤججالفلق ظرل   لاقجالحل5116قج للل0541اقبرارلالل5113قج للل0405اقبرارل(
ز  لزفلاللأج  للاقدزالرلاقشالزؿاللاقترازللاقت لقنالل الدللتالقةاارو الل ظرل   لاقترازللاق ااولال

لتبزودل ةاؿلزالقوللقبالئزللزفلا شخالصل اللز  لزفلاقجلراللاجتورادلزاادلاقرلالمول
Voir : Résolution du Conseil de sécurité : prolifération nucléaire  : 

S/RES/1718 (2006) : 13 Décembre 2006 . 

اقاجالئؿلاقز  بللاللاقجالحشراىلاللاقذللولرضلز  ل   لتةدور2006قج للل0414اقبرارل(ل516)ل
لاقت لتعرضلقخطرلاا تشالراللتل ل ظرل   لاقةاارو لاقتالقوجتولالل ظرل   لاق شالطالتلاق ااول
لز  لزفلاقجلرلقبالئزللزفلا شخالصل اللتبزودلأةاؿلزالقولال

Voir : Résolution du Conseil de sécurité : prolifération nucléaire  : 

S/RES/1718 (2006) : 23 Décembre 2006 . 
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تبزودلأاة نـلالل7لاض لدالئزللت شخالصلزز ا وفلزفلاقجلرل5115قج للل0511اقبرارل(ل501)ل
لاقةازالؿ لوخصلإد ـو لاقجالحللوزال ل    لاقعالـ لاق ظر لتازؿ لاقعباتالتلاقزجتندلل لمذق ل  لاقزالقول

ل (لاق ظرل   لاقجالحلاقخالصلتتعضلا شخالصال
Voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en Somalie : 

S/RES/1844 (2008) : 20 Novembre 2008 . 

ز  لزفلاقطورافلق شراللاقاط وللاللاقزؤجسلق ظرل   لاقجالحل5100قج للل0641اقبرارل(ل002)ل
 تبزودلأةاؿلزالقوللقبالئزللزفلا شخالصل اللز  لزفلاقجلراللاق وتوللق طوراف

Voir : Résolution du Conseil de sécurité : Situation en Libye : S/RES/1970 

(2011) : 26 Février 2011 . 

 بؿلتااجطللإد وزناللالل7لز  لتبدوـلاقخدزالتلاقزالقولللاؽلإد وزنالل5101قجزللل5161اقبرارل(ل505)ل
 شخالصلأالموئالتلزالقوللأالزفلإد وزناللزفلطرؼلزااط وناللأالموئالتلتخض لقااوتناللاقبضالئوللأال

تابدللاؽلإد وزناللقاؿلزالؿلأالزااردلادتةالدوللتزالللوناللاقزالؿل بدالزفلشال للأفلوجالمـلل لاقترازلل
لاقدوزبراطوللأالل لألل شالطل خرلز ظارلتالقبرارل اق ااوللأالاقةاارو لاقتالقوجتوللقبزناروللااروال

أالااقتااىل،لتالقبرارلاق الق (لال5101ل)ل5154اقبرارل(لال5116ل)ل0541اقبرارل(لال5113ل)ل0405
ز  لموئالتناللاقزةرلولللت لزاالتبلاللتبزودلا زااؿالل   لاقعباتالتلاقزلراضللتااجطللمذقلاقبرارات

لقتزنوؿلمذقلا خورةل 
Voir : Résolution du Conseil de sécurité : prolifération nucléaire  : 

S/RES/2094 (2013) : 7 Mars 2013 . 
( 501) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .03 . 
( 501) Ibid : p . 03 et 15 / 16 . 

لمالزاللوجز لتالقعباتالتلااوبالتولل (لال502)ل
لأ ظرل7

Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté par le 

comité 1 : Ibid : p16.  

( 503) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .03 .  
( 504) Cécile Rapaport : Ibid : p . 20 . 
( 505) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p . 03 et 16 . 
( 506) Cécile Rapaport : Ibid : p . 21 . 

Voir aussi : Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport 

présenté par le comité 1 : Ibid : p .03 . 



102 
 

( 551) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .03 . 
( 550) Cécile Rapaport : Ibid : p . 21 . 
( 555) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .03 . 
( 551) Cécile Rapaport : Ibid : p . 20 . 
( 551) Les sanctions internationales sont-elles utiles ? : Rapport présenté 

par le comité 1 : Ibid : p .02 et 17 . 
( 552) Ibid : p . 02 / 16 . 
( 553) Bernard Ferrand : Ibid : p . 55 . 
 


