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مستخدمة تعتبر العقوبات االقتصادية من الوسائل الفعالة ال           مقدمة
المتثال للضغط الدولي، من أجل تطبيق قرارات األمم المتحدة، أو باألحرى من أجل ا

م المتحدة لتطبيق قواعد القانون الدولي ومبادئه، ولتحقيق هذا الهدف سعت األم
ة أو غير ف أنواعها سواء العسكريجاهدة من أجل تفعيل العقوبات الدولية بمختل

وبات االقتصادية العسكرية، وتعتبر الجزاءات االقتصادية والتي أصبحت تعرف بالعق
ديثة، وال واحدة من صور الجزاء الدولي التي عرفت أهمية في العالقات الدولية الح

دة مصطلحات سيما في فترة التسعينات.في البداية ال بد من الذهاب إلى أن هناك ع
ن استخدم تطلق للتعبير عن معنى واحد أال وهو العقوبات االقتصادية، فهناك م

ة عبارة الجزاءات االقتصادية وهناك من سماها الحظر االقتصادي أو المقاطع
(، ولكننا نجد أن 1االقتصادية بل واستخدم كذلك مصطلح العدوان االقتصادي)

نى العقاب الحتوائها على معالمصطلح األكثر استخداما هو العقوبات االقتصادية 
فماذا يقصد بالعقوبات االقتصادية الدولية إذن؟القانوني.  

إن إيجاد تعريف للعقوبات االقتصادية هو من األمور الصعبة، باعتبار أن أي 
توسع في هذا التعريف قد يفتح الباب للفوضى في استخدام هذه الوسيلة، بل ويساهم 

لغياب الضوابط أو المحددات التي تحكم  ،الهافي إضفاء المشروعية على جميع أشك
 العمل بها.

ذكر وفي هذا اإلطار نجد أن كل من عهد العصبة وميثاق األمم المتحدة اكتفى ب
ات ذات على أنهااإلجراء، أشكالها وأنواعها فقط.في حين عرفها جانب من الفقه

ي إطار أي ف -الطابع االقتصادي التي تطبقها الدول بشكل انفرادي أو جماعي
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اب عمل على دولة معتدية لمنعها من ارتك -المنظمات الدولية العالمية أو اإلقليمية
في هذا السياق نجد أن مجلس و                    (.2عدواني أو بقصد إيقافه )

قوبات ت الخمسة واألربعين األولى لم يصدر قرارات بشأن العاألمن وفي السنوا
(، غير أنه 6661( وجنوب إفريقيا )6611االقتصادية، إال في حالتين هما روسيا )

كل من  ومنذ انتهاء الحرب الباردة قام مجلس األمن بتطبيق هذه العقوبات على
والسودان باعتبار  ، روندايوغسالفيا، هايتي، الصومال، ليبيا، ليبيريا، أنغوال، العراق

ا من حيث أن العقوبات االقتصادية التي تتخذها األمم المتحدة، قد تكون أشد فتك
قرارات في زمن اآلثار التي تخلفها تفوق قوة السالح، إلى جانب أنها قد تتخذ هذه ال

 السلم أو الحرب. 
ا قىد يترتىب وعليه وبناء علىى هىذا التهافىت لفىرع العقوبىات االقتصىادية، ونظىرا لمى

 عليه من آثار إنسانية خطيرة، يقتضي منا األمر طرح اإلشكال التالي:
متىىىىىىىىى تكىىىىىىىىون هىىىىىىىىذه العقوبىىىىىىىىات االقتصىىىىىىىىادية المطروحىىىىىىىىة مىىىىىىىىن طىىىىىىىىرف األمىىىىىىىىم 

متىىى تىىادي الهىدف المنىىوط بهىىا اتخىىاذه  ،المتحدةمشىروعة،ومتى تكىىون فعالىىة أو بىاألحرى
 ن خالل مايلي: ضد الدولة التي تستحقه؟ وهذا ما سنحاول اإلجابة عنه م

القسمممم امولمعمممروعية العقوبمممات االقتصمممادية الدوليمممة نو العمممار القمممانون  ل عقوبمممات 
فىىي هىىذا اإلطىىار وحتىىى ال تكىىون هىىذه العقوبىىات االقتصىىادية متخىىذة االقتصممادية الدوليممة 

بنىىاء علىىى قىىىرارات سياسىىية  اقتصىىىادية فىىي إطىىار قىىىانوني، ال بىىد أن تتخىىىذ وفقىىا ألحكىىىام 
ومبىىادا الميثىىاق، وكىىل ذلىىك فىىي سىىبيل أال تكىىون مجىىرد ضىىغوط تشىىكل القىىانون الىىدولي 

وحتىىى يتحقىق ذلىىك البىد  أن تفىىرع فىىي .نوعىا مىىن أنواعالضىغط أو العىىدوان االقتصىادي
 إطار قانوني، يقوم على ضرورة مراعاة شرطين هامين:

يتعلقبمصىىىىىدر اتخىىىىىاذ هىىىىىذه العقوبىىىىىات، والىىىىىذي البىىىىىد أن يكىىىىىون لعمممممرع امول  ا -6
 يثير إشكاال من الناحية القانونية.مشروعا، أي ال 

يتعلىىىىىىق بضىىىىىىرورة مراعىىىىىىاة جميىىىىىىع اإلجىىىىىىراءات القانونيىىىىىىة العممممممرع الوممممممان   و -2
 المنصوص عليها في مواثيق هذه المصادر.
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ففيمىا يتعلىق بالشىرط األول،البىىد مىن الىذهاب إلىى أن هىىذه القىرارات المتعلقىة بفىىرع 
متخىىذة فىىي إطىىار جمىىاعي،  العقوبىىات االقتصىىادية  الدوليىىة، تكتسىىي مشىىروعية إذ كانىىت

أي فىىىي إطىىىار المنظمىىىات الدوليىىىة العالميىىىة أو المتخصصىىىة أو اإلقليميىىىة بغىىىع النظىىىر 
( والتىىىىي نجىىىىد أن أغلبهىىىىا غيىىىىر مشىىىىرو ، لعىىىىدم 3عىىىىن العقوبىىىىات االقتصىىىىادية االنفراديىىىىة)

 احترامها للشروط الواجب توافرها التخاذها، والمتمثلة أساسا في شرطين كذلك هما:
للىىىىدفا  عىىىىن الىىىىنفس، والسىىىىيما إذا كانىىىىت متخىىىىذة مىىىىن دولىىىىة  أن تكىىىىون وسىىىىيلة -6

 ضعيفة ضد دولة قوية.
أن تىىأتي تطبيقىىا لمبىىدأ المعاملىىة بالمثىىل، عنىىدما تتخىىذها دولىىة ضىىد دولىىة أخىىرى  -2

 دون وجه حق.
وبنىىىىاء علىىىىى مىىىىا تقىىىىدم مىىىىن لىىىىىه سىىىىلطة اتخىىىىاذ القىىىىرار المتعلىىىىق بفىىىىرع العقوبىىىىىات 

باعتبارهىىىا المنظمىىىة الدوليىىىة العالميىىىة القائمىىىة االقتصىىىادية الدوليةفيمنظمىىىة األمىىىم المتحىىىدة 
 ؟في وقتنا الحاضر

في البداية ال بد من الىذهاب إلىى أن أهىداف منظمىة  األمىم المتحىدة قىد وردت فىي 
، نىىص المىىادة األولىىى مىىن الميثىىاق، والتىىي نجىىد مىىن أهمهىىا حفىىظ السىىلم  واألمىىن الىىدوليين

أو ، الىىىواردة فىىىي البىىىاب السىىىادسسىىىواء باالعتمىىىاد علىىىى الوسائاللسىىىلمية لحىىىل المنازعىىىات 
وهىىو األمىىر الىىذي أوكىىل إلىىى . باالعتمىىاد علىىى اإلجىىراءات الردعيىىةالواردة فيالبىىاب السىىابع

مجلىس األمىن مهمىة تحقيقىه وهىذا بالدرجىة األولىى، إلىى جانىب الجمعيىة العامىة وال سىىيما 
 عند توقيع العقوبات االقتصادية ولكن بدرجة أقل.

بضىىىىرورة احتىىىىرام االعتبىىىىارات القانونيىىىىة المنصىىىىوص أمىىىىا الشىىىىرط الثىىىىاني والمتعلىىىىق 
عليهىىىا فىىىي ميثىىىاق منظمىىىة األمىىىم المتحىىىدة سىىىواء مىىىن طىىىرف مجلىىىس األمىىىن أو الجمعيىىىة 

 العامة من أجل تقرير هذه العقوبات فالبد من مراعاة ما يلي:
مىىىن ميثىىىاق منظمىىىة  16فيمىىىا يتعلىىىق بمجلىىىس األمىىىن: وبنىىىاء علىىىى نىىىص المىىىادة  -أ

إلىىىى أنىىىه لمجلىىىس األمىىىن أن يصىىىدر توصىىىيات أو يقىىىرر  األمىىىم المتحىىىدة، والتىىىي ذهبىىىت
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اتخىىىىىاذ التىىىىىدابير التىىىىىي ال تسىىىىىتدعي اسىىىىىتخدام القىىىىىوة، والتىىىىىي مىىىىىن بينهىىىىىا نجىىىىىد العقوبىىىىىات  
 (.1االقتصادية إذا وجد تهديد للسالم أو انتهاك له أو عمل من أعمال العدوان )

جلىس غير أن أول مالحظة نثيرها بهذا الشىأن، هىو أن نىص هىذه المىادة يعطىي لم
بشىىرط وجىىود ،األمىىن سىىلطة غيىىر مقيىىدة، فيمىىا يتعلىىق بفىىرع عقوبىىات اقتصىىادية جماعيىىة

تهديىىىد للسىىىلم أو خرقىىىه أو حىىىدوث عمىىىل مىىىن أعمىىىال العىىىدوان، وأن يكىىىون الهىىىدف مىىىن 
فىىىرع هىىىذه العقوبىىىات هىىىو الحفىىىاظ علىىىى السىىىلم واألمىىىن الىىىدوليين أو إعادتهمىىىا.وهواألمر 

واضىىىعي الميثىىىاق لىىىم يحىىىددوا المقصىىىود  أهمهىىىا أن، الىىىذي يثيىىىر عىىىدة إشىىىكاالت قانونيىىىة
بىىاإلخالل بالسىىلم الىىدولي أو تهديىىده، أو مىىا يعىىد عمىىال مىىن أعمىىال العىىدوان، والىىذي يبىىيح 
لمجلىىىس األمىىىن سىىىلطة اتخىىىاذ هىىىذا النىىىو  مىىىن القرارات.األمىىىر الىىىذي يىىىوحي بتىىىرك سىىىلطة 
واسىىعة  لمجلىىس األمىىن ليقىىرر مىىا يىىراه  مناسىىبا فىىي كىىل حالىىة علىىى حىىدى، أي لىىه سىىلطة 

سىىعة فىىي تحديىىد نىىو  العقوبىىة االقتصىىادية المقىىررة وحىىدودها أي مىىا إذا كىىان وقفىىا جزئيىىا وا
 (.5أو كليا،وعلى الجميع الرضوخ لتطبيقه )

هىىىىىىىىىذا وبىىىىىىىىىالرغم مىىىىىىىىىن أن الجمعيىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىة وبموجىىىىىىىىىب قرارهىىىىىىىىىا الصىىىىىىىىىادر فىىىىىىىىىي 
، سىىهلت قلىىيال مىىن مهمىىة مجلىىس األمىىن فىىي تحديىىد نمىىاذ  العىىدوان أو 61/62/6611

األمىىن الىىدوليين، إال أنهىىا تبقىىى مجىىرد قائمىىة نموذجيىىة لىىبعع ولىىيس كىىل انتهىىاك السىىلم و 
أعمىال العىدوان، ممىىا يعنىي بقىاء المجلىىس متمتعىا بصىالحيات واسىىعة فىي تحديىد األنىىوا  

 .األخرى التي لم ترد في هذا القرار
وتعتبىىىىىر بىىىىىدورها كمصىىىىىدر ثىىىىىان إلصىىىىىدار هىىىىىذه   فيمىىىىىا يتعلىىىىىق بالجمعيىىىىىة العامىىىىىة -ب

ة أقىىىىل إذا مىىىا قارناهىىىىا بمجلىىىس األمىىىىن، أي أن للجمعيىىىة العامىىىىة العقوبىىىات، ولكىىىىن بدرجىىى
الحق في إصىدار توصىيات وقىرارات ملزمىة فىي هىذا المجىال.ولكن فىي إطىار قىانوني لىن 

 يتحقق إال بضرورة توافر شرطين هما:
مىن الميثىاق، أن تقىدم  6/ف62أال يمكن للجمعيىة  العامىة وطبقىا لىنص المىادة  -6

ه علىىى مجلىىس األمىىن لبحثىىه، إال إذا انتهىىى منىىه أو أيىىة توصىىية فىىي أي نىىزا  تىىم عرضىى
 أحاله إليها أو تجاهله.
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أن تحيىىىل إلىىىى المجلىىىس كىىىل المسىىىائل التىىىي يكىىىون مىىىن الضىىىروري فيهىىىا القيىىىام  -2
 (.1) 2/ف66بعمل ما، قبل بحثها أو بعده طبقا لنص المادة 

وعليىىه وفىىي ظىىل تحقىىق هىىذين الشىىرطين تكىىون هىىذه العقوبىىات االقتصىىادية المقىىررة 
طىىىرف منظمىىىة األمىىىم  المتحىىدة مشىىىروعة مىىىن وجهىىىة نظىىر قانونيىىىة ولىىىيس إنسىىىانية، مىىن 

باعتبىىىار أنىىىه وبىىىالنظر إلىىىى النتىىىائت الخطيىىىرة التىىىي تلحقهىىىا هىىىذه العقوبىىىات بشىىىعوب الىىىدول 
المعاقبىىة،العتبرناها غيىىر مشىىروعة هىىذا مىىن جهىىة، ومىىن جهىىة أخىىرى فهىىل حقيقىىة تراعىىي 

مىىن الىىدولي مىىدى تىىوافر هىىذه الشىىروط أجهىىزة منظمىىة األمىىم المتحىىدة والسىىيما مجلىىس األ
إلصىىىدار العقوبىىىات االقتصىىىادية أم أن هنىىىاك معىىىايير أخىىىرى قىىىد يأخىىىذها هىىىذا المجلىىىس 
بعىىين االعتبىىار عنىىد إصىىداره لهىىا، خاصىىة إذا تىىذكرنا بىىأن هىىذا المجلىىس شىىئنا أم أبينىىا هىىو 
تحىىىت رحمىىىة الخمىىىس الكبىىىار بحكىىىم حىىىق الىىىنقع أو الفيتىىىو، والىىىذي ال بىىىد أن ياخىىىذ فىىىي 

ان عنىىد تطبيىىق أو االمتنىىا  عىىن تطبيىىق مثىىل هىىذه العقوبىىات، األمىىر الىىذي ينجىىر الحسىىب
عنىىىىه مىىىىا يسىىىىمى بازدواجيىىىىة المعىىىىايير المعمىىىىول بهىىىىا داخىىىىل المنظمىىىىة فىىىىي تطبيىىىىق هىىىىذه 
العقوبىىىات، بعيىىىدا تمامىىىا عىىىن الهىىىدف الىىىذي وضىىىعت مىىىن أجىىىل تحقيقىىىه أال وهىىىو الحفىىىاظ 

 على السلم واألمن الدوليين.
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القسم الوانيمدى فعالية العقوبات االقتصمادية الدوليمة دبمديل عمن الفمرب فم  تفقيم   
 امهداف الت  اتخذت من نج ها.

فىىي الحقيقىىة هنىىاك تىىأرجح فىىي اآلراء المتعلقىىة بمىىدى فعاليىىة العقوبىىات االقتصىىادية 
الدوليىىة وال سىىيما تلىىك المتخىىذة فىىي إطىىار جمىىاعي وكنمىىوذ  عنىىه منظمىىة األمىىم المتحىىدة 

 مايد ومعارع لفعاليتها، ولكل منهما حججه التي يستند إليها: بين
والىذي يشىكك فىي مىدى فعاليىة العقوبىات االقتصىادية، وال يعتبرهىا كبىديل االتجما  امول  

عىىن الحلىىول السىىلمية والعسىىكرية، أو بىىاألحرى ال يمكىىن تطبيقىىه إال فىىي حالىىة مىىا إذا كىىان 
بشىىىكل كبيىىىر فىىىي ظىىىل غيىىىاب القطىىىا   اقتصىىىاد الدولىىىة المعاقبىىىة تسىىىيطر عليىىىه الحكومىىىة

الخىاص، لكونهىىا وسىىيلة ضىىغط يمكىىن أن تىىدفع بالحكومىىة إلىىى االمتثىىال لمطالىىب مجلىىس 
األمىىىىن مىىىىن أجىىىىل رفىىىىع العقوبىىىىات االقتصىىىىادية، ومثىىىىال ذلىىىىك إيىىىىران التىىىىي تسىىىىيطر فيهىىىىا 

مىىن االقتصىىىاد الكلىىي هىىذا مىىىن جهىىة.ومن جهىىىة أخىىرى قىىىد  %08الحكومىىة علىىى نسىىىبة 
اعتهىىا أو فعاليتهىىا المحىىدودة هىىو طبيعىىة العقوبىىات وحىىدودها، يكىىون السىىبب فىىي عىىدم نج

وأقصد بذلك العقوبات االقتصىادية التىي تفىرع بشىكل جزئىي ممىا يتىيح لهىا التعامىل مىع 
دول أخىىىىرى مثىىىىىل إيىىىىىران التىىىىي احتفظىىىىىت بعالقاتهىىىىىا التجاريىىىىة القويىىىىىة مىىىىىع دول االتحىىىىىاد 

 (.1األوربي وآسيا والشرق األوسط )
عىىىن فعاليىىىة هىىىذه العقوبىىىات مىىىن أجىىىل إرضىىىاخ الدولىىىة المعاقبىىىة ودافىىىع االتجممما  الومممان   

 لتطبيق الشرعية الدولية، وال سيما إذا تحقق مايلي:
االبتعىىاد عىىن تطبيىىق العقوبىىات االقتصىىادية مىىن جانىىب دولىىة واحىىدة، ذلىىك ألنىىه  -6

يمكىىىن للبلىىىد المعاقىىىب االفىىىالت منهىىىا مىىىن خىىىالل التعامىىىل مىىىع دول أخىىىرى، وعليىىىه مىىىن 
 قوبات متخذة في إطار جماعي حتى تحقق نتائجها.األحسن أن تكون الع

االكتفىاء بالتهديىد بتطبيقهىا كمرحلىة أولىى، قبىىل المىرور إلىى تطبيقهىا فعليىا، وهىىو  -2
األمىىر الىىذي قىىد يترتىىب عنىىه تحقيىىق نتىىائت فعليىىة. والىىدليل علىىى نجاعىىة هىىذه الوسىىيلة هىىو 

فتىىىرة الممتىىىدة مىىىا التزايىىىد الواضىىىح فىىىي اسىىىتخدامها فىىىي إطىىىار العالقىىىات الدوليىىىة، فخىىىالل ال
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حالىىىة عقوبىىىىات اقتصىىىادية أغلبهىىىا وجهىىىت نحىىىىو  661هنىىىاك  2888إلىىىى  6666بىىىين 
 .%11العالم اإلسالمي، وقد شاركت الواليات المتحدة فيها بنسبة 

 

 اتمةخ
فىىي األخيىىر نخلىىص الىىى أن العقوبىىات االقتصىىادية هىىي واحىىدة مىىن الوسىىائل التىىي 

يشىىىكل تهديىىىدا للسىىىلم واألمىىىن الىىىدوليين، يلجىىىأ إليهىىىا المجتمىىىع الىىىدولي كىىىرد علىىىى كىىىل مىىىا 
مىىن الميثىىاق، أي  36شىىريطة أن يىىتم فىىي إطىىار الشىىروط المنصىىوص  عليهىىا فىىي المىىادة 

مىىىا إذا كىىىان الهىىىدف مىىىن هىىىذه العقوبىىىات هىىىو الحفىىىاظ علىىىى السىىىلم واألمىىىن الىىىدوليين أو 
إعادتهمىىا، هىىذا مىىن جهىىة ومىىن جهىىة أخىىىرى أن تطبىىق هىىذه العقوبىىات ولكىىن فىىي إطىىىار 

مىىن الميثىىاق، أي  36عىىد القىىانون الىىدولي لحقىىوق اإلنسىىان   عليهىىا فىىي المىىادة احتىىرام قوا
مىىىا إذا كىىىان الهىىىدف مىىىن هىىىذه العقوبىىىات هىىىو الحفىىىاظ علىىىى السىىىلم واألمىىىن الىىىدوليين أو 
إعادتهمىىا، هىىذا مىىن جهىىة ومىىن جهىىة أخىىىرى أن تطبىىق هىىذه العقوبىىات ولكىىن فىىي إطىىىار 

عىىىد القىىىىانون واي زمىىىن السىىىلم وقاحتىىىرام قواعىىىد القىىىانون الىىىدولي لحقىىىوق اإلنسىىىان وهىىىذا فىىى
الدولياإلنساني فىي زمىن الحىرب، بمعنىى أن هىذه العقوبىات ال بىد أن تتضىمن اسىتثناءات 
إنسىىانية للحىىد مىىن معانىىاة السىىكان المىىدنيين وهىىذا عىىن طريىىق مراقبىىة مىىدى تأثيرهىىا علىىى 
السىىىكان طىىىوال فتىىىرة تطبيقهىىىا إلىىىى جانىىىب السىىىماح بتقىىىديم المسىىىاعدة اإلنسىىىانية فىىىي هىىىذه 

 لة.الحا
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