
 

 

األبعاد اإلنسانية لعقوبة الحصار االقتصادي وأثرها في 

 تقويظ الجهود الدوليةللحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

 
 أ.بن صغير مراد،

 تلمسانجامعة
 المقدمة

موجة من العقوبات االقتصادية التي فرضها مجلس ر العالم المعاصلقد شهد 
األمن الدولي على العديد من دول العالم، والتي أخذت في بعض األحيان شكاًل 

وسوريا والسودان وليبيا والعراق لفلسطين كما هو الحال بالنسبة  ،شاماًلطويل األمد
يرانو  وما زالت دول أخرى مهددة باستخدام مثل هذه العقوبات ضدها، حيث  ا.كوبوا 

فيه بأن العقوبات االقتصادية وسيلة  نافذةالالعظمى يتذرع مجلس األمن والقوى 
لشرعية فاقدة لأو منظمات خارجة عن القانون الدولي )مارقة لمعاقبة أنظمة حكم 

بولة، شرعية أم غير شرعية، وسواء كانت هذه الذريعة مقبولة أم غير مق .الدولية(
العقوبات  نع ةترتبمتتحمل التبعات الظالمة ال من تظلفإن الشعوب هي 

 .االقتصادية
ة لناجمهذه االزدواجية في النظرة لحقوق اإلنسان فضاًل عن اآلثار المدمرة اإن  

، كان لها بالغ األثر في العقوبات االقتصادية ضد الشعوبمثل هذه تطبيق  نع
جلة التنمية في محاولة للقضاء على معالم الحياة للشعوب المقهورة الحد من ع

   واإلجهاز على األخضر واليابس فيها.
 

إن هذا الواقع يدفعنا للتساؤل عن 
تالحصاربشكٍلمطلٍقفيالقانونالدوليأمأنهناكشروطًاتحكماللجوءإليه؟وماالذرائعالتيقدممشروعية

ة، والدول الغربية لحصار ليبيا عغز الحتالالإلسرائيليلحصارقطاا بعض الدول كاه
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يران وغيرها ؟  والسودان والعراق وا 
ئلة معقدة وماأبرزاالنتهاكاتالتيينطويعليهاهذاالحصارلقواعدالقانونالدوليالعام؟أس

 تقديمإجاباٍتعنها،مساهمة فيمنشأنهذاالبحثالومتداخلة،
بيان الطبيعة القانونية  :ضوءالوقائعوردودالفعاللدوليةالتيأحاطتبهوفقًاللتقسيماآلتيعلى

للحصار االقتصادي )المبحث أول(، ثم التطرق ألبعاده اإلنسانية وأثاره على البيئة 
 والتنمية )المبحث الثاني(. 

  المبحث األول: الطبيعة القانونية للحصار االقتصادي
لقد  

اسُتخدمالحصارمرارًافيسياقالعالقاتالدوليةبهدففرضنوعمنالعزلةعلىالمنطقةالمحاصرةودفعال
جهةالمستهدفةبهإلىالقيامبعمألواالمتناععنعمل،واختلفتتطبيقاتهسواءقبلتأسيساألممالمتحدة

وقداتخذصيغًامختلفًةوتطلبشروطًامعينًةالبدمنالتقيدبهالدىاللجوءإليهللقولبمشروعي.أمبعدها
 .لسلوكةمثلهذاا

ولعل من المناسب في هذا الصدد أن نحاول ضبط مفهوم للحصار االقتصادي 
 وتطوره، ثم التطرق ألحكامه وبيان أشكاله والضوابط القانونية الخاصة به.

تطور مفهوم الحصار االقتصادي المطلب األول: مفهوم الحصار االقتصادي: 
ة، وتغير قواعد القانون الدولي، تدريجيا بحسب التطورات السياسية واالقتصادية الدولي

وكذا بروز معالم حديثة لنظام دولي جديد فرض نفسه على مختلف األصعدة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. األمر الذي يدفعنا لمحاولة ضبط 

 تعريف خاص به، ثم التطرق لتطوره التاريخي.
 Williamيدوليام دفالك )ف العقعر  الفرع األول: تعريف الحصار االقتصادي:

Daflac)نة أو مدينة عملية حربية تمارسها قوة ضد منطقة محص  :"الحصار بأنه
، وتذهب دائرة المعارف "كستون" الجديدة إلى التوسع في تعريف "بقصد احتاللها

نه العمل الذي يقوم به جيش ما بالمرابطة أو بالبقاء في مواجهة بقولها:" أالحصار 
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محصن، أو مدينة يدافع عنها العدو، فإذا أمكن اإلحاطة بالمدافعين قلعة أو موقع 
تمامًا فإن القوة المتفوقة يمكنها أن تمنع وصول اإلمدادات إليهم، ومن ثم يسهل 
قذفهم بالقنابل حتى يستسلموا وقد تقوم القوات المهاجمة بفتح ثغرات في النطاقات 

منطقة المحاصرة وأسر المدافعين فيها الدفاعية للنفوذ إلى عمقها واالستيالء على ال
 1". أو االنتظار حتى يتضوروا جوعاً 

كما يقوم الحصار في المعنى التقليدي على قطع االتصاالت أو مراقبتها، حيث 
ويشتمل الحصار في المعنى  .ال يكون القطع إال وسيلة لضمان فاعلية الحصار
لزام فإن الحصار .من جهة أخرى اً المعتمد في الغالب على إجراءات أكثر عمومية وا 

االقتصادي يعني كذلك فرض عقوبات أوسع من الحظر ألنه يستهدف قطع جميع 
العالقات االقتصادية والمالية ومن الشائع أن الحصار هو استخدام القوة لفرض 

 2.احترام حظر معين

ا يثور التساؤل هنمن و 
يدفعنا لعدم  أهميةالكشفعنحقيقةهذهالذرائعفيظألحكامالقانونالدولي،األمرالذيوتبرز 

 ها.هوسيلةتشكإلحراجًادوليًالمنيقدماعتبار بهباالستهانة 
الفرع الثاني: 

 ، فقدمرالحصاربمراحلمتعددةفيتطورهوظهربصيٍغمختلفةٍ :التطورالتاريخيلمفهومالحصار
إلشارة فيالقانونالدوليواختلفتالغايةمنوراءاللجوءإليه،ولعالمهتطورمفهو 

 .التطورالتاريخيلهذهالوسيلةسيساعدفيفهممعناهاوالغايةمنهاإلى

 
 اسُتخدم

،وارتبطتارًةبقيامح3بوصفهأحدأنماطالمساعدةالذاتيةالتيتمتلكهاالدوللتحصيلحقوقهاالحصار 
نِفذالحصارقبلنشوبالحربلينتهيب  َ  وتارًةُفِرضخارجنطاق.انتهائهاالةالحرب،فكانتالدولُت
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لذلكسيالحظأنإلقاءالضوءعلىا.5،وكانمجااللمالحةالبحريةهوالمجاالألرحبلتطبيقه4الحرب
 .لحصارومدىمشروعيتهفيإطارهذاالبحثسيكونمنخالاللتركيزعلىالحصارالبحري

وقدُطرحتمسألةمشروعيةلجوءالدولةإلىالحصارلتحصيلحقوقهافيقضيةأفضليةالمطال
يطالياحصارًابحرياً  1903ب. ففي سنة إذ ضدفنزويال،في البدايةنفذتبريطانياوألمانياوا 

نشبت أزمة بينهما، فحوصرت  1902 عامفيشتاء
وكانلدوألخرى .سواحلفنزويالإلجبارهاعلىالوفاءبالتزاماتهاالمتعلقةبديونرعاياها

د( )بلجيكا،فرنسا،المكسيك،إسبانيا،النرويج،السوي
لمطالبنفسهالكنهالمتشاركفيالحصار،وأجبرالحصارفنزويالعلىإبرامثالثةبروتوكوالتمعالدوالا

تبألمنفذةللحصار،كانأحدموضوعاتهاالرئيسيةإحالةالنزاعإلىالمحكمةالدائمةللتحكيموالتيأقر  
ولويةمطالبالدواللثالثعلىغيرهامنالدواللتيلمتشاركفيالحصار،وماهذاإالإقرارلمشروعيةالحصا

 6آنذاك. ثارهرالبحريوآ
قد و 

مةلهإلىأنأصبحينفذفيإطاراألممالمتحدةبوصفهوسيلًةلضمانفعامنظتطورالحصارواألحكامال
لىتكييفتدابيرالحصا ر ليةالعقوباتاالقتصاديةالدولية،لينتقاللخالفالفقهيفيهذااإلطارا 

ة ولميعدالحصارفيتطبيقاتهالحديث. 7يهلتيتلجأإليهااألممالمتحدةواألساسالقانونيالذيتقومعلا
بألصبحمنالممكنأنيشمإللىجانبذلكالنطاقينالبريوالجويللدول،يقتصرعلىاستخدامالقواتالبحرية

 .ةالمحاصرةللسيطرةعلىمنافذهاك لها
تعددت أشكال الحصار المطلب الثاني: أحكام الحصار االقتصادي وتطبيقاته: 

االقتصادي باعتباره أسلوبا حديثا يوفر على الدول الممارسة له الكثير من الجهد 
االستراتيجي، ويجنبها تكاليف اإلنفاق المالي والعسكري، كما يجنبها كذلك الخسائر 
البشرية التي كانت تتكبدها نتيجة الحروب والمواجهات. إذ نتيجة لهذه المبررات 

كال لهذا الحصار، كما حاولت الكثير من الدول وضع ضوابط لهذا برزت عدة أش
الحصار من خالل تطبيقاتها المختلفة في محاولة إلضفاء صفة المشروعية عليه، 
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وكذا محاولة تقنينه كأسلوب دولي إلجبار الدول واألنظمة المناهضة لحقوق اإلنسان 
 عن مواقفها.وللديمقراطية وكذا المنظمات والهيئات المارقة للعدول 

الفرع األول: أشكال الحصار 
ظهرالحصاربنمطينأساسيين،أولهمااسُتخدمخارجنطاقالعملياتالحربية،أماثانيهاالقتصادي:

 .مافقداسُتخدمفيإطارهذهالعمليات
البند األول: 

هووسيلةلتسويةنزاعمعينعنطريقإجراءاتتنفذهادولةماتهدفإلىفرضطوقمعينع:لحصارالسلميا
نطريققواتهاالعسكريةلعزلمنطقةأومنعالوصوإللىهدفما،كأنيكونمدينةأومرفًأبحريًا،وذلكللضغ
طعلىالدولةالتييتبعلهاهذاالهدفوحملهاعلىتنفيذالتزاماتهاالدوليةولكندونإعالنحالةالحرب،ومنا

ة صارالسلميبواسطلمالحظأنهغالبًاماُنفذالح
الحظر بيعرف عادة .مماجعله 8ألسطواللبحريللدولةلمنعالوصوإللىمرافئدولةأخرىا

كوسيلة لتسوية الخالفات الدولية في الربع الثاني من القرن التاسع . وقد طبق البحري
عشر باعتباره صورة التدخل أو القصاص في حالة السلم وفي حالة نزاع لم يصل 

ولعل أشد أنواع الحصار من هذا النوع هو الحصار  .بعد إلى درجة الحرب
وكذلك الحصار البريطاني لمواني  ،م1832 سنة البريطاني الفرنسي ضد هولندا

مضد 1012 سنة م، والحصار البريطاني األلماني المشترك1851 عام اليونان
طبق  .كمافنزويال،في محاولة إلجبارها على تنفيذ بعض مطالب رعاية تلك الدول

م عندما فرضت فرنسا وبريطانيا وروسيا حصارًا مشتركًا على أجزاء 1027سنة 
 .معينة بالقرب من ساحل اليونان، بهدف إجبار تركيا على منح االستقالل لليونان

 :منهإلىمايأتيأو الغاية ويمكنتقسيمالحصارالسلميتقسيمًافرعيًاوفقًاللهدف

 .هدفهضمانتنفيذالدولاللتزاماتهاالدولية:حصارسلميقانوني* 

 .الهدفمنهوضعحدالنتهاكدولةمعينةللمبادئاإلنسانيةالعامة:حصارسلميإنساني*

 0.يهدفإلىتحقيقأغراٍضسياسيةٍ  :حصارسلميسياسي* 
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غير أن ما تجدر اإلشارة 
أنالحصارالسلميلميعدفيظاللقانونالدوليالمعاصريتمتعبهذهاإلمكانيةنفسهاللتطبيقالمنفردإليه

فيظلماجاءبهميثاقاألممالمتحدةمنمنٍعالستخدامالدولللقوةأوحة،منقباللدولفيعالقاتهاالمتبادل
 .تىالتهديدبهافيعالقاتهاالمتبادلة،ودعوٍةالستخدامالطرائقالسلميةفيحاللمنازعاتالدولية
الثاني: البند 

يهدفهذاالنوعإلىإقامةنطاقمنالقواتالمسلحةحولموقٍعمعيٍن،كمدينٍةأومعسكٍرأو :حربيلحصارالا
قلعٍة،بغيةإجبارالمحاصرينعلىاالستسالمبعدانتهاءالذخائرأوالمواد 

،وقداتخذالحصارالحربيبدايًةالطابعالبحريالذيقديتشاركبدورهمعالحصا11الغذائيةالتيبحوزتهم
رالسلميفيتنفيذهفيأغلباألحيانمنقبالألسطواللبحريمنجهة،وفيسعيهللحيلولةدوندخواللسفنوخر 

ليها،لكنهناكنقطتينمهمتينتجعاللمفهومينمختلفين  :وجهامنسواحاللدولةالمحاصرةوا 
 .رتبعليهامنآثارخاصًةفيمايتعلقبالحيادالحصارالسلمياليتضمنإعالنحالةالحربومايت-

-

أماالدوالألخرىفالتتأثربالحصار،فيحينأنالح،الحصارالسلمياليطبقإالعلىسفنالدولةالمحاصرة
 11.لحصارأوجنسيتهاق اصارالحربييطبقعلىالسفنجميعهامهماكانتطبيعةالسفينةالتيتحاولخر 

عالناألقاليمالهولنديةالثائرةعامو  منالنماذجالمبكرةللحصارالحربيفيالقرنالسادسعشرا 
ق أنموانئفالندرزالتيكانتتحتالسيطرةاإلسبانيةموانئمحاصرة،وقدتطورنطا 1584

قد إذًاف. 12الحصارفيالحروبالنابليونيةمناستهدافهلمدنومواقعمعينةليشملكلسواحاللعدو
حدىوسائإلدارةالعمليا  تالحربية،ممايعنيأنأضحىالحصارا 

 .قواعدقانونيةتنظماللجوءإليهبوصفهجزءًامنالقواعدالتيتحكمالنزاعاتالمسلحةهناك
منع دولة معينة من الحصول على كما يقصد بالحصاراالقتصادي الحربي 

األسلحة أو قطع الغيار أو المعدات العسكرية، عن طريق االلتزام الطوعي إلى الدول 
سلوب الجزائي عن طريق فردي أي من قبل دولة واحدة أو المعينة، وقد يتم هذا األ

عن طريق جماعي بواسطة دول مجتمعة، وذلك مثل القرار الصادر من مجلس 
م والذي اعتبر ما يحدث في كوسوفا يعد 1000في عام  1100األمن الدولي رقم 
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ما ك .تهديدًا للسالم واألمن الدوليين، وقرر فرض خط عسكري على االتحاد السوفيتي
أنه قد يتم بصورة إقليم أو في إطار منظمة إقليمية مثل جامعة الدول العربية أيضًا، 

 أوتوهذا ما حدث كذلك في الحصار االقتصادي الذي فرض على العراق في 
 .م بسبب اجتياحه للكويت1001

شهدت ظاهرة الحرب تطور المسيرة :وسائل الحصار االقتصاديالفرع الثاني: 
أهدافها ودوافعها ونتائجها، وشهدت الوسائل اإلستراتيجية للصراع المسلح البشرية في 

كالوسائل العسكرية والسياسية واالقتصادية تطورًا انعكس في تطورات ظاهرة الحرب، 
االقتصادية عبر العصور القديمة، والعصور الوسطى، وكذلك العصور الحديثة، وقد 

في زمن السلم وتستمر في زمن الحرب  يكون استخدامها قبل الحرب، أو خاللها، أو
كونها عنصرًا رئيسيًا في الحرب الشاملة وحيث هذا التدمير ال يحدث إال بأدوات 

 :ووسائل يستطيع من خاللها إحراز الهدف المنشود وهي
ويعني منع االتصال االقتصادي لبلد الهدف والعالم  : الوسائل البرية* 

ة الخارجية للبلد المستهدف مع العالم الخارجي الخارجي عن طريق تقييد حركة التجار 
بشقيها االستيراد والتصدير من خالل منع صادرات البلد ووارداته عبر أراضي الدولة 

 ى.أو الدول األخر 
والذي يعني غلق الطرق بوجه السفن والوسائط األخرى  : الوسائل البحرية* 

التأثير في اقتصاد البلد للعدو، أو عزل موانئه عن العالم الخارجي، فيهدف إلى 
المستهدف وشل قدراته من خالل تعطيل حركة التجارة الخارجية المارة عبر البحر، 
ومنع مرور صادراته ووارداته بواسطة البحر أو من خالل تهديد موانئه التجارية 

 .وفرض الحصار عليها وفي هذا النوع من الحصار حصارًا اقتصاديًا في حقيقته

وهذا النوع ال يقل أهمية عن الوسائل البحرية والسيما في  ية:الوسائل الجو *  
تطور فاعلية سالح الطيران المستخدم في تنفيذ الحصار وسرعته لألضرار بالقدرة 
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االقتصادية للبلد المستهدف، كما تزداد فاعلية سالح الطيران وتأثيره كلما تكررت 
 .ة اإلنتاج بالمصانعالغارات الجوية في فترات دورية متقاربة بهدف شل عجل

في هذا اإلطار يمكنالتمييز :االقتصادي ظمةللحصارمناألحكامالقانونيةالالفرع الثالث: 
 .بينالحصارالمنفذفيإطاراألممالمتحدةوالحصارالذييتمتنفيذهخارجإطارها

البند األول: 
ت ط لَّبالحصارفيظاللقانونالدوليالتقليديمجموع:الحصارالمنفذخارجإطارمنظمةاألممالمتحدة

 :ًةمنالشروطتمثلتفيمايأتي

 *
فالدولةالتيستُنفذهيجبأنُتعلنذلك،مضمنًةإعالنهاتاريخبدءالحصاروالحدودالجغراف:اإلعالن

 .13يةللمنطقةالمحاصرة،والنقطالتييسمحفيهاللسفنالمحايدةبالخروجمنالمنطقةالمحاصرة

 الفعالية* 

اليتطلبالحصارالفعا لفرضسلطةالدولةالتيتُنفذالحصارفحسب،بليتطلبإلىجانبذلكوجودقواتكاف:
يةللحفاظعلىفعاليته،وقدُطرحتهذهالمشكلةعندمازعمتسفينةحربيةتابعةللحلفاءإبانحربالقرمأن

 120 هافرضتحصارًاعلىميناءريغاالروسي،فيماكانتمتمركزةعلىبعد

ي ؤديةإلىالميناءاألمرالذمياًلبحريًامنالطريقالبحريةالوحيدةالم
 14.أسقطعنهذاالحصارشرطالفعالية
 1907 وقدتناولتاتفاقيةالهايللعام

ضمنالالئحةالمتعلقةبقوانينالحربالبريةوأعرافهافيمادتهاالسابعةوالعشرينالحصارمنزاويةمحد
لتدابير ":دةتتعلقبإقرارالحمايةألعياٍنمحددٍةعلىالنحواآلتي فيحاالتالحصارأوالقصفيجباتخاذكال 

الالزمةلتفاديالهجومقدرالمستطاع،علىالمبانيالمخصصةللعبادةوالفنونوالعلومواألعمااللخير 
يةواآلثارالتاريخيةوالمستشفياتوالمواقعالتيفيهاالمرضىوالجرحىجميعهم،شريطةأالُتستخدمفيال

ضعواعلىهذهالمبانيأوأماكنالتجمظروفالسائدةآنذاكلألعمااللعسكرية،ويجبعلىالمحاصرينأني
 . "ععالماتظاهرةمحددةيتمإشعارالعدوبهامسبقاً 
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 1994أمادليلسانريموالذياعُتمدبشأنالقانونالدوليالمطبقفيالنزاعاتالمسلحةفيالبحارعام

ليته،لكنالجديدفيههافقدنصعلىالحصاربوصفهأحدأساليبالحرب،مؤكدًاعلىضرورةإعالنهوفع
 :نيفيتنفيذالحصارمنخاللحظراستخدامهفيالحاالتاآلتيةوتأكيدضرورةمراعاةالبعداإلنسا

-   

إذاكانالغرضالوحيدالمتوخىمنههوتجويعالسكانالمدنيينأومنعهممنالوصوإللىالمواداألخرىالض
 .روريةلبقائهم

ة إذاكانتاألضرارالتيتلحقالسكانالمدنيينمفرطة،أويتوقعأنتكونمفرطةمقارنًةبالفائد   -
 15.العسكريةالملموسةوالمباشرةمنالحصار

  :منظمةاألممالمتحدةمن قبلالحصارالمنفذالبند الثاني: 
كماذكرناسابقًادارالخالفحوالألساسالقانونيألعمااللحصارالتيتنفذهااألممالمتحدة،إذيرى

 42 جانبمنالفقهالدوليأنالحصاريستندإلىنصالمادة

نفذعنطريقالقواتالجويةوالبحريةوالبريةالتييمكنأن  َ منميثاقاألممالمتحدةالتيتتضمنالتدابيرالتيُت
 41 لمادةا لتتناول،وفق

،إذ منميثاقاألممالمتحدةالتيتتعلقبالتدابيرالتيالتتضمناستخدامالقواتالمسلحة
الحرفية . مع اإلشارة إلى أن النص أو الترجمة 16منالمستبعدتكييفالحصاروفقًالها

 ر".الحص" باإلنجليزية هو   "Blockade"لعبارة

 42تجدراإلشارةإلىأنجانبًاآخرمنالفقهالدولييرىضرورةعدمالتمسكبالنصالحرفيللمادة

ه، فيمايتعلقبالحصار،فينظرهؤالءإلىكيفيةاستخدامهذهالقواتالعسكريةفيحالةتطبيق
التثبتمنتنفيذالحظروالمقاط،بلبشكٍلسلبٍيوبغرض17إذتتمبشكٍلاليتماثلمعماتتضمنهحالةالحرب

،واستخدامالقوةالمسلحةلتحقيقهدٍفكهذاهوأمرسيؤديإلىتجنبالحربوليسإلىالبدءبهاأوتصعي18عة
دها،مادامتنفيذالحظرأوالمقاطعةقديؤديإلىعودةالدولةالمستهدفةعنسلوكهاالمخالفللقانونالدول

 10.ي
ل ويمكنالقو 

،كذلكاليمكنالتسلي42نالحصارليسعماًلعسكريًابحتًامنخالاللتمسكالمطلقبحرفيةنصالمادةأ
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مبأنالحصارهوعقوبةاقتصاديةبحتةشأنهشأنالحظروالمقاطعة،بإلنالحصارهومناإلجراءاتالت
ة كميليةإلحكامالضغطعلىالدولةالواقعةتحتالعقوباتاالقتصادي

 21.بغيةحرمانهامنأيفرصةلاللتفافعلىهذهالعقوبات

 المبحث الثاني: ضوابط الحصار االقتصادي وأثاره على البيئة والتنمية 
إن المتتبع للشأن الدولي والمراقب عن كثب للعالقات الدولية القائمة على 
المصلحة والهيمنة، ليدرك أن عقوبة الحصار االقتصادي كأسلوب جديد لتسيير 

د انحرفت عن مسارها العالقات الدولية وفق أجندة سياسية واقتصادية مسطرة، ق
القانوني الذي شرعت من أجله. ذلك أن األهداف الخلفية والنوايا الخفية للحصار 
االقتصادي لم تكن في غالب األحيان تلك األهداف المصرح بها. بل أكثر من ذلك 
فقد ساهم الحصار االقتصادي من خالل تطبيقاته المختلفة في تجسيد سياسة 

الدول، فضال عن تعطيل عجلة التنمية للدول المستهدفة التفريق والال توازن بين 
والمساس بقدراتها البشرية والمالية والبيئية من خالل تراجع نسبة العلم والمعرفة 
وانتشار الجهل، وكذا تدني المستوى الصحي والمعيشي لألفراد والشعوب، والمساس 

و ظاهر في السياسة وغير ذلك مما ه بإمكانياتهم ومقدراتهم الطبيعية والجغرافية
 الدولية.

ولعلنا نتطرق باختصار ألهداف الحصار االقتصادي ثم نتناول بشيء من 
 التفصيل آثاره وأبعاده.

من خالل تحليلنا لمفهوم المطلب األول: أهداف وضوابط الحصار االقتصادي:
الحصار االقتصادي وبيان أشكاله، يتضح لنا أن لهذا الحصار أهدافا جوهرية 

، وأخرى ثانوية شكلية. كما يبدو وضع شروط وضوابط لممارسة هذا النوع موضوعية
من العقوبات االقتصادية أمرا ضروريا حرصت عليه األمم المتحدة ومختلف 

 المنظمات الدولية.
نشير باختصار إلى هذه األهداف  الفرع األول: أهداف الحصار االقتصادي:

 في نوعين: 
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وهي تتركز أساسًا في محاولة ِإحداث  : موضوعيةالهداف البند األول: األ
تغييرات في تصرفات حكومة الدولة التي صدرت هذه اإلجراءات ضدها وذلك مع 

 حالة.اختالف التفاصيل بالنسبة لكل 
وهي األهداف التي تتعلق بمركز وسمعة ة:األهداف الثانويالبند الثاني: 

هذا اإلجراء ونفوذها، كما هو الحال بالنسبة لسيطرة الواليات  تفرضتي الحكومة ال
 .واالتحاد السوفيتيعلى دول مشرق أوروبا ،المتحدة على معظم دول أمريكا الالتينية

وحيث يرتبط فرض هذه اإلجراءات بغرض إظهار القوة والقدرة على الحركة في 
  .المجال الدولي

لو نظرنا إلى  الخليج الثانية: األهداف في حربالبند الثالث: مثال عن 
األحداث والسيناريوهات التي كانت تطرح من قبل الدول في إرغام العراق على 
االنسحاب من الكويت، لرأينا أن مفهوم الحصار كان هو البديل الثاني الذي طرح 

كثيرمن الدول ضد  تكانقد و  .للنقاش بدل الحرب العسكرية لتحقيق هذا االنسحاب
إال أنه بعد انتهاء الحرب، عادت اإلجراءات والعقوبات لتأخذ الصدارة مبدأ الحرب 

 %05وكان الحصار والمقاطعة ضد العراق يستهدفان بلدًا يرتبط  .في أزمة الخليج
 .%21من صادراته بإنتاجه النفطي وال يكفي لحاجاته الغذائية إال بنسبة 

الدولي اإلنساني إلى  ا يشير القانونالفرع الثاني: ضوابط الحصار االقتصادي:
أنه  غير كما ال يتناول آثارها على السكان المدنيين. ،العقوبات االقتصادية بالتحديد

تطبق القواعد  ا،كان أو داخلي اعندما تفرض العقوبات في سياق نزاع مسلح دولي
وهكذا فإن أي قرار  .21العامة المتعلقة بحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية

مثل هذه التدابير ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار القانون الدولي اإلنساني,  بفرض
وخاصة القواعد المتصلة باإلمدادات الطبية والغذائية إلى مختلف شرائح األشخاص 

 .موضع الحماية
بل أي نظام للعقوبات  ،واقع الحال أن أي نظام للعقوبات الشاملةوالشك أن 

ينبغي أن يتضمن "  ، األمر الذيسكان المدنيينيمكن أن يؤثر على المهما كان 
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 موهذا األمر ضروري سواء فرضت العقوبات بواسطة دولة أ .إنسانية " استثناءات
بأن تأخذ بعين  ،فالدول ملتزمة شأنها شأن مجلس األمن بواسطة مجلس األمن.

طر ضة للخاالعتبار القواعد ذات الصلة بحماية السكان المدنيين والجماعات المعر  
 .بين صفوف السكان المدنيين من آثار النزاع المسلح

 :على النحو التاليأو الضوابط يمكن تلخيص هذه القواعد و  
ال يجوز حرمان المدنيين من الحصول على ن:حظر تجويع السكان المدنيي* 

 افتجويع المدنيين كأسلوب للحرب أمر  .اإلمدادات الضرورية لحياتهم
لعقوبات االقتصادية اوهكذا يحظر فرض التطويق أو الحصار أو نظام  .22محظورا

 23.بغرض تجويع السكان المدنيين

 ،مدنيين الحق في تلقي المساعدة اإلنسانيةلل ية:الحق في المساعدة اإلنسان* 
وهذا الحق مضمون بأسلوبين: األحكام التي تطلب من الدول السماح بمرور مواد 

واألحكام التي تسمح للوكاالت اإلنسانية بتقديم المساعدة  اإلغاثة بشروط معينة.

وتختلف األحكام طبقا لما إذا كان النزاع المسلح دوليا أو  بشرط موافقة األطراف.
 :هذا أمرين معنى.و ى حاالت الحصار البحريتنطبق المبادئ نفسها عل، فغير دولي

أن على الدول أن تسمح بحرية المرور للمواد الغذائية الضرورية األول: 
وكذلك اإلمدادات الطبية واألشياء  ،لألطفال والنساء الحوامل وحاالت األمومة

 ا.الالزمة للعبادة للسكـان المدنيين عمومـ
وغير المتحيزةبشرط موافقة األطراف تجري أعمال اإلغاثة اإلنسانية :الثاني

 .المعنية
كما وقد جرى النص على هذه االلتزامات بصورة أوضح في " دليل سان ريمو " 

ينص على أنه يتعين على القوة القائمة  ذكرنا ذلك سابقا في مقدمة البحث،حيث
على أنه كما ورد في  .بالحصار أن تسمح بمرور شحنات اإلغاثة عبر الحصار

ال تزال قضية ما إذا كان لمثل هذا االلتزام وجود  ،التعقيب على دليل سان ريمو
 24.بمقتضى البرتوكول موضع جدل شديد
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تلتزم الدولة القائمة باالحتالل بقبول ة:إمدادات اإلغاثة لألراضي المحتل* 
هذا فضال عن واجبها في ضمان حصول السكان  ،وتسهيل عمليات اإلغاثة

كان هؤالء السكانأو جزء منهم يعاني  ،متىالمدنيين على اإلمدادات الغذائية والطبية
من نقص في اإلمدادات. وعالوة على ذلك يتعين على الدول األطراف " أن تسمح 

غاثة وهذا يعني أن شحنات اإل .بحرية المرور لهذه الشحنات وأن تضمن حمايتها "
ويكون هذا االلتزام  ،لسكان األراضي المحتلة ينبغي السماح بمرورها عبر الحصار

مصحوبا بالتزام آخر هو ضمان حمايتها. وهكذا فإن على كل الدول المعنية أن 
تحترم الشحنات وأن تحميها عندما تكون معرضة للخطر بسبب العمليات 

الفة الذكر أحكام اتفاقيات جنيف س 4إلى  2الفقرات من  تتناولقد و .هذا 25الحربية
التي تحمي توفير المواد الغذائية الضرورية وغيرها  ،والبروتوكولين اإلضافيين إليها

 من المواد للسكان المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
 اتفاقيات وقراراتتعترف المطلب الثاني: اآلثار السلبية للحصار االقتصادي:

بما فيه  ،والمستوى الالئق من المعيشة 27والصحة 26حقوق اإلنسان بالحق في الحياة
 قراراتوتفرض هذه ال الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والتحرر من الجوع.
وقد يقال من المنظور  على الدول االلتزام بالعمل منأجل الوفاء بتلك الحقوق.

األمن أن يأخذ هذه الحقوق بعين االعتبار عند القانوني واإلنساني إن على مجلس 
عليه أال يضع نظما للعقوبات تحرم الناس من هذه ، كما نظام للعقوباتأي وضع 
 .الحقوق

فإن الحاجة إلى أخذ هذه الحقوق بعين االعتبار  ،ومن وجهة النظر اإلنسانية
لمسألة أكثر فإن اوالدولية أما من وجهة النظر القانونية  ،تبدو واضحة كل الوضوح

 ، لتداخلها بالمصالح السياسية للدول.تعقيدا إلى حد ما
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ولعلنا نشير إلى بعض اآلثر الوخيمة والسلبية لعقوبة الحصار االقتصادي على 
واقع األفراد ومعيشتهم وكذا على التنمية والبيئة في الدول المستهدفة. ومن هذه 

 اآلثار:

دول أهاليالاالقتصادييضعالحصار :اإلنسانيةالفرع األول:الحصار مساس بكرامة
فيظروٍفمنشأنهاأنتحرمهممنحريةالتنقلومنحقهمفيالوصوإللىمواردرزقهموممارسةحالمحاصرة

بشأن قطاع غزة  األمرالذيفسرهتقريرالقاضيريتشاردغولدستون.ياتهماليوميةبشكٍلطبيعيٍ 
/ح من 1وفقا للمادة  جريمةضداإلنسانيةد  بأنَّهيصإللىحدجريمةاالضطهادالتيتُعمثال 

 17ة بموجبالمادقوقداستعانتبعثةتقصيالحقائ.28النظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية
ففيحكم.فيوصولهاإلىهذهالنتيجةبسابقةتعرضتلهاالمحكمةالجنائيةالدوليةليوغسالفياالسابقة

 هاالصادرفيقضية

فةمتنوعةمن،وصفتالمحكمةجريمةاالضطهادبأنهايمكنأنتشملطائ"المدعيضدكوبرسكيتش"
اإلجراءاتالتمييزيةبمافيذلكاالعتداءاتعلىالحقوقالسياسيةواالجتماعيةواالقتصادية،كماأكدتأ

ممنهجة ناالضطهاداليتمثلفيعملواحدبلفيسلسلةأعمال،بحيثتشكلجزءًامنسياسةأوممارسة
 20.متبعةو 

 ينصالبروتوكوالإلضافياألولللعام :انتهاكلحظرتجويعالسكانالمدنيينالفرع الثاني: 

ن، وذلك علىحظرتجويعالسكانالمدنيي54 فيمادته 1977
وماإغالقالمعابرومنعوصواللموادالغذائيةالضروريةلحياةالسكانإالب.بوصفهأحدأساليبالحر 

منأشكالممارسةهذهالسياسة،التيأضحىتجريمهاقاعدةذاتطابععرفيمنقواعدالقانونالدولياشكال
 31.إلنساني

:انتهاكعاملحقوقاإلنسانالفرع الثالث: 

دول يفرضالحصارظروفًامنشأنهاأنتعوقتمتعأهاليال 
بحقوقهمالتيأقرهاالقانونالدولي،وعلىرأسهاالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية،المحاصرة

،وهوماأسفر 31كالحقبالغذاءوالصحةواللباسوالتعليموالحقبالعملوالحصولعلىمستوىمعيشيكافٍ 
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مثال في قطاع  عنانتشارظاهرةاألنفاقالتياسُتخدمت
لتهريبالطعاموبعضالموادالضروريةإلىداخاللقطاع،األمرالذييعكسدرجةاليأس ةغز 

،وكذلكشأنالحقوقالمدنيةوالسياسية،التيتتطلبممارستهات32والحاجةالتيوصإلليهاأهاليالقطاع
،وهومايتناقضمعالظروفالتيفرضهاالحصاروا33وفربيئةمستقرةيتحررفيهاالفردمنالخوفوالفاقة

 .يالقطاعلتيمنشأنهاالمساسبكرامةأهال
ت دول قامعلىأساسالتنكرلحقتقريرالمصيرعندمارفضاألولىتهاإنالحصارومنذبداي

إسرائيلنتائجاالنتخاباتالتشريعيةالفلسطينيةالتيأسفرتعنفوزحركةحماسوالتياتسمتبالنزاهةوجر ك
 34.تبمراقبٍةدولية

 :سياسةالعقابالجماعياالقتصادي حصار الفرع الرابع: يجسد ال
، مهاالقانونالدوليبشكلعامر نموذجًالسياسةالعقابالجماعيالتيحالقتصاديأيجسدالحصارا

 33 فالمادةة.كونهاتخالفمبدأشخصيةالعقوب،والقانونالدولياإلنسانيبشكلخاص

في هذا و .35مناتفاقيةجنيفالرابعةتحظرالعقوباتالجماعية
 2010 ه لسنةتقرير في أقربذلكالقاضيريتشاردغولدستونالخصوص

 .عناللجنةالدوليةللصليباألحمر
إن مما :ريمةإبادةجماعيةالفرع الخامس: الحصار االقتصادي تكريس لج

يترتب عن الحصار االقتصادي من آثر سلبية، أنه يضع شعوب وأهالي الدول 
المحاصرة 

جمادةمنشأنهاأنتستوفيالمتطلباتالالزمةلتكييفهذاالسلوكبأنهجريمةإبا،ٍ فيظروٍفمعيشيٍةصعبة
 تلك الدول.فهذهالظروفمنشأنهاأنتؤديإلىاإلهالكالفعليألهالي.عية

تشكل  :1990 خرقلاللتزاماتالناجمةعناتفاقيةحقوقالطفللعامالفرع السادس: 
جل الدول الممارسة ألسلوب الحصار منآثارالحصار،ومعأنتعانيطفاألكثرالفئاتالتيفئةاأل

ل، طفااأل،إالأنذلكلميثنهاعنارتكابأفعاٍلمتكررٍةبحق36قدصادقتعلىهذهاالتفاقيةاالقتصادي
نشير في هذا الصدد على سبيل المثال أن و  .لهذهاالتفاقيةصارخا تشكالنتهاكاً 
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غزة في فلسطين مثال الحصاراإلسرائيليلقطاع 
خاصًةفيمايتعلقبالمادةالسادسةالتيتكفلللطت.قدشكإلطارًاارتكبتضمنهالعديدمنهذهاالنتهاكا

المادةالرابعة كذا لنموه،و المالئمةتوفيرالظروففلحقهبالحياةو 
كثير من  والعشرينالتيتضمنتتمتعالطفلبمستوىمنالرعايةالصحية،وهواألمرالذيافتقده

 قتصادي.ظاللحصارااللدول المحاصرة فيأطفاال
نتيجة  :حياةالمسيرةالتنميةفيشتىمجاالتلتعطيلاالقتصاديالحصار الفرع السابع:

ألسلوب العقاب الجماعي المتمثل في الحصار االقتصادي، 
فقدتفشتمظاهرالبطالةوالفقروانهارتالخدماتالضروريةللحياةاليوميةللمواطنينك لهابشكلجعأليإ

. إذ ما ينجم عن الحصار من مساس بشكل مكانيةلتحقيقمستوىمعيشيمقبولبعيدةالمدى
كل الدول، ليكرس فعال مقدار المساس  مباشر بحركة التنمية المستدامة التي تنشدها

بحقوق الشعوب واألفراد فيما يتعلق بحقهم في التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم 
والحق في العمل والكسب وغير ذلك من ضروريات 

مثال بشأن الحصار اإلسرائيلي وقدأدركهذهالحقيقةتقريرالقاضيريتشاردغولدستونالحياة.
 ىأنالعدواناإلسرائيليالذيوقععلىقطاعغزةأواخرعامعندمارأعلى قطاع غزة، 

 فاقممنآثارالحصارالكارثيةأصاًلوأدىإلىوقوع2008

 37 ".آلفاقتنميتهموتعافيهممعاً كذا أضرارطويلةاألمدلميسبقلهامثيلللسكانو "

الفرع الثامن: التأثير السلبي للحصار االقتصادي على التوازن البيئي 
كثير من المواد استيراد  االقتصادي في منع الحصار كثيرا ما ساهم والبيولوجي:
اإلشعاعات التي يمكن بمساعدتها إزالة أثار هذا العدوان ومكافحة تسرب  الضرورية

قد السموم واألدخنة من مبيدات كيماوية وأجهزة رش ومضخات وطائرات زراعية. و و 
ل زراعية النباتية من محاصيثروات كثير من الذلك القضاء على  من نتائجكان 

وأشجار مثمرة وغابات تساهم في االقتصاد الوطني للدول. إضافة إلى التهديد 
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نتيجة القضاء عليها بفعل الحاجة وارتفاع نسبة الطلب  الحيوانيةالمستمر للحضيرة 
 .واالستهالك

 حوالي إلى تدمير 1008تقرير األمم المتحدة  لسنة ر اأش ففي العراق مثال
لى الزيادة الكبيرة في اآلفات التي تصيب  ،ي الزراعيةهكتارا من األراض 1613 وا 

الحمضيات والنخيل والرمان والطماطم وفقدان عشرات اآلالف من أشجار 
الكاليبتوس. كما لوحظت كثافات عالية من الهيدروكاربونات في مساحات واسعة 

عالوة على تهريب حيوانات .تبعد مئات األميال عن الحرائق الذي سببها القصف
كثيرة خارج العراق، تأثرت الثروة الحيوانية بشكل كبير من القصف ومن الحصار 

ولو ث المياه بما سببه من أمراض للحيوانات  ،الذي منع العلف والتجهيزات البيطرية
ووفيات. وتم الربط بين المستويات العالية من التلوث الجوي وبين أمراض نباتية 

لمواشي واألبقار بالطفيليات واألوبئة التي تسببها وحيوانية غير مألوفة، منها إصابة ا
حشرات أو ديدان ضاره مثل ذبابة الدودة الحلزونية التي انتشرت في العراق خالل 
السنوات األخيرة. إن هذه اإلصابات الوبائية التي لم تظهر في العراق قبل بداية 

 1000ومنذ بداية .أحدثت أضرارًا بالغة بالثروة الحيوانية والبشرية 1006سبتمبر 
أصيبت المواشي من جديد بفيروس قاتل قابل لالنتشار في أنحاء البالد بسبب عدم 
وجود اللقاحات الالزمة. مما يعمق من ندرة األلبان واللحوم التي شملت أيضا لحوم 

 .قبل الحرب 611مزرعة من أصل  23الدجاج، والتي لم يبق لتربيتها سوى 
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 : ةـاتمـخال
حالة خطيرة في ظل التطورات المتسارعة التي اليوم العالم يواجه الشك أن  

يعيشها من إشعال فتيل الحروب المحلية واإلقليمية والتوترات السياسية وارتكاب 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وهجوم رأس المال العالمي وانتشار العولمة 

دة نسب الديون الخارجية للبلدان وارتفاع ميزانيات اقتناء السالح. ذلك إضافة إلى زيا
النامية والعمل على تهميشها وتبعيتها وتخلفها وانهيار نظمها اإلنتاجية وانحالل 
برامجها االجتماعية واستنزاف طاقاتها بشتى الوسائل. كما نشهد ارتفاعا مخيفا في 
ة معدالت البطالة والتضخم والتلوث الخطير للبيئة وظهور المجاعة وانتشار األوبئ

وفقدان الخدمات األساسية الصحية والغذائية والتربوية. فالنزاعات المسلحة وحدها 
تسببت حسب تقرير اليونيسيف األخير بقتل أكثر من مليوني طفل خالل العقد 

مليون شخصا كالجئين، نصفهم من األطفال. يرافق ذلك  13المنصرم بينما يعيش 
ول الغنية وعلى رأسها الواليات المتحدة تصاعد نهج الهيمنة على العالم من جانب الد

األمريكية. هذه القوة العظمى الوحيدة بعد أفول االتحاد السوفياتي التي تتفرد بقدر 
هائل من اإلمكانات العسكرية واالقتصادية واالستخبارية واإلعالمية والتي تفرض 

 .مشيئتها على العالم
ت االقتصادية اآلن يبدو جزءا اللجوء إلى العقوباإن ما يمكن اإلشارة إليه أن 

المجتمع الدولي على األوضاع التي تنطوي على عنف أو خطر  فعل مقررا من رد  
ومثل هذه العقوبات قانونية من وجهة نظر القانون الدولي, بشرط أن تلتزم  العنف.

وهذا يعني أن  بالقواعد القابلة للتطبيق من حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.
على حياة سكان الدول ة نظم العقوبات ينبغي أن تصاغ بطريقة ال تمثل خطرا 

إنسانية للحد من  استثناءاتوالبد لهذه العقوبات أن تتضمن  المستهدفة أو صحتهم.
وعالوة  معاناة السكان المدنيين وان تلتزم بحقوق اإلنسان وبالقانون الدولي اإلنساني.

للتأكد من أنها ال تسبب  ،على ذلك يتعين رصد نظم العقوباتطوال فترة استمرارها
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اة ال لزوم لها لسكان الدولة المعنية وأن تسمح بآليات االستثناء بتقديم المساعدة معان
  .اإلنسانية

إن النضال بشتى الوسائل مسألة ملحة من أجل إقامة نظام جديد للعالقات 
الدولية يؤمن السالم واالستقرار والعدالة والمساواة لشعوب العالم التي تحرص على 

نية المشروعة. علينا بكل الوسائل رفض ما يجري باسمنا استقاللها ومصالحها الوط
على أرض شعب أعطى الكثير للبشرية. من واجبنا مقاومة العقوبات الدولية الحالية 
والمستقبلية عن طريق تفعيل التجمعات اإلقليمية والسياسية واالقتصادية ومنظمات 

عندما تطال المجتمع المدني وبخاصة حقوق اإلنسان من أجل رفض العقوبات 
 .نتائجها السلبية الشعوب واألفراد

يجب العمل كي ال يسمح باستغالل أجهزة األمم المتحدة وبناء على ما تقدم   
من قبل القوى الدولية المهيمنة كأدوات للقهر السياسي وتحقيق المكاسب. إن وضع 

يين ضوابط ومعايير موضوعية لتطبيق القوانين الدولية بشكل يحمي السكان المدن
والفئات المستضعفة منها باألخص مسألة ملحة. إن إصالح مجلس األمن ودمقرطة 
العالقات في منظمة األمم المتحدة مسألة باتت من األهمية بمكان بعد أن ثبتت 
انتهاكاته الصريحة للقانون الدولي.فالعقوبات عندما تفرض يجب أن تكون أهدافها 

منها اإلمدادات الطبية والغذائية والموارد وشروط رفعها واضحة كما يجب أن تستثنى 
الثقافية والزراعية. كذلك يجب ضمان إيصال المساعدات اإلنسانية إلى الفئات 
المتضررة وبالسرعة المطلوبة وفرض استثناءات تتعلق باألطفال والفئات المستضعفة 

تاحة إجراء تقييمات لآلثار المترتبة ع  .هانوا 
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حظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بوصفهعقوبةاقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديةدوليةنجدأنهيتمثل 
فيالتدابيرالتييتضمنهاقرارمجلساألمنبفرضمنعبيعسلعمعينةأوتصـــــديرهاإلى دولةماأوتصـــــديرها.  

جلســـــــــــــــــــــــــــــاألمنوالحربعلىالعراق، دراســـــــــــــــــــــــــــــةمنواقع انظرفيذلك:باسمكريمسويدانالجناني:م
  43. ، ص2006 النزاعومدىمشروعيةالحرب،دارزهران،عمان،

أماالمقاطعةاالقتصاديةفتعملعلىمحورياالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيراد  
والتصديربمنعحركةدخواللسلعأوخروجهاوالمقاطعةاالقتصاديةبوصفهاعقوبةاقتصــــــــــــاديةدولية
تدلعلىمجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
اإلجراءاتالتييتضمنهاقرارمجلساألمن،ويدعومنخاللهاإلىفرضنوعمنالعزالالقتصــــــــــــاديتجاهالدول
ةالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف،بحيث 

ادليةبك ألساليبهاوأشكالهاومهماكانتالسلعالتيتتضمنهاهذهالنشـــــــــــاالينشأمعهاأينوعمنالعالقاتالتب
 .664 المرجعالسابق،ص:إبراهيمدراجي : طات.انظرفيذلك

 .472إبراهيمدراجي،المرجعالسابق،ص09
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 1990 ( عـــــــــــام665 وقداستخدمتاألممالمتحدةالحصـــــــــــارفيقرارها )21

 .1990 ( عام661 )لضمانفعاليةالعقوباتاالقتصاديةالمفروضةعلى العراقبموجبالقرار

 

20See H.-P. Gasser: “Collective economic sanctions and 

international humanitarian law -- An enforcement measure under the 

United Nations Charter and the right of civilians to immunity : An 

unavoidable clash of policy goals ?”,Zeitschrift für ausländisches 

öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 56, 1996, p 871-904. 

22Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 

1949, and relating to the Protection of Victims of International 

Armed Conflicts (Protocol I), of 8 June 1977, Articles 54, 69 and 70 

; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed 

Conflicts (Protocol II) ,  of  8  June 1977, Artic le  14. 

23The applicability to naval blockades of the prohibition on 

starvation is affirmed by the 1994  

San Remo Manual on International Law Applicable to Armed 

Conflicts at Sea (San Remo Manual), which, although not legally 

binding, represents a modern restatement of the laws applicable to 

naval warfare : “102. The declaration or establishment of a blockade 

is prohibited if : 

(a) it has the sole purpose of starving the civilian population or 

denying it other objects essential for its survival ; or 

(b) the damage to the civilian population is, or may be expected 

to be, excessive in relation to the concrete and direct military 

advantage anticipated from the blockade”.Published in IRRC , No. 

309, November- December 1995, p 595-637. 

22Para. 103.2 of the “Explanations”. See L. Doswald-Beck 

(ed.), San Remo Manual on International Law Applicable to Armed 

Conflicts at Sea , International Institute of Humanitarian Law, 

Grotius Publication, Cambridge University Press, Cambridge, 1995. 
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22Jean Pictet (ed.), Commentary on the Fourth Geneva 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 

War of 12 August 1949 , ICRC, Geneva, 1958, p 322. 

 .0928ديسمبر  01طبقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 24

ديسمبر  04طبقا لما نصت عليه المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية المؤرخة في 27
 .0989نوفمبر  21قية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في . وكذا االتفا0944

 .goldston.comwww.rapمن تقريرالقاضيريتشاردغولدستون. 1936انظرالفقرة 28
منتقريرالقاضيريتشاردغولدســـــــــــــــــــــــتون.  1333 الفقــــــــــــــــــــــرة29

 ووفقاًللتقريرالسنويالثالثعشرالصــــــــــادرعنالجهازالمركزي لإلحصاءالفلســــــــــطينيبعنوان: 

حصــــــائيات" ــــــإن"أطفالفلسطينقضاياوا  منضحاياالحصــــــارهممناألطفال.   35%، ف
www.palestin.net 

انونالدولياإلنسانيالعرفيإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهامفيفهمواحترام انظر:جونماريهنكرس:دراسةحواللق31
ومــــــا  37، ص 2007 حكمالقانونفيالنزاعالمسلح،اللجنةالدوليةللصــــــليباألحمر،القاهرة،

 .منالنظاماألساسيللمحكمةالجنائيةالدولية 8 منالمادة 25 الفقرةر كذلكبعدها. وانظ

 :انظرفيتأثيرالحصارعلىقطاعالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحةفيغزة30

المقابلةمعالسيدةأيلينداليالمشرفةعلىنشاطاتاللجنةالدوليةللصليباألحمرفيمجااللصــــــــــــــــحةداخالل
، 2006 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتمبرضفةالغربيةوقطاعغزةمنذ

إذرأتأنالحاللوحيدإلنهاءمعاناةهذاالقطاعيكمنفيإنهاءالحصارالفيتقديمأوزيادةوتيرةالمســـــــــــــــاعداتا
 .إلنسانية

      http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/palestine-

interview-250610. 
 :المقررالخاصالمعنيبحقوقاإلنسانفياألراضيالفلسطينيةالمحتلة:انظرتصريحريتشاردفولك32

     ttp://www.un.org/arabic/news/fullstorynews.asp?newsID=12273 

 
نسانللفلســــــــــــــــوهوماذهبإليهاألمينالعاملألممالمتحدةعندماقالفيتقريرهالصادرعنوضعحقوقاإل33

 حيثرأىــــــــــــــــــأن : 2009/11/16طينيينبتــــــــــــــــــاري 

القيودالمفروضةعلىاستيرادالبضائعمعالحظرالتامللصادراتكانلهأثرمدمرعلىاقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد "
 غزةكماأعاقتحقيقالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالمدنيةوالسياسيةللسكان".

http://www.rap.goldston.com/
http://www.palestin.net/
http://www.palestin.net/
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 :انظرحواللرقابةالدوليةعلىهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهاالنتخابات32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 2006النتخاباتالتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعيةدليالالنتخاباتالشامل،إصدارحوال ، لجن
 :االنتخاباتالمركزية،فلسطين،متوافرعلىموقعاللجنةعلىالرابطااللكترونياآلتي

     http://www.elections.ps/admin/pdf/2006-plc-Elections-

guidebook-Arabic.pd 
 :نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهذهالمادةعلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايلي32

لعقوباتالجماعية اليجوزمعاقبةأيشخصمحميعنمخالفةلميقترفهاهوشخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياًتحظرا"
 ."وبالمثلجميعتدابيرالتهديدأواإلرهاب

النصوصالرسميةلالتفاقياتوالدواللمصــــــــــادقة  :انظرموسوعةاتفاقياتالقانونالدولياإلنســــــــــاني34
والموقعة،تحريرشريفعتلم،محمدماهرعبدالواحد،إصداراللجنةالدوليةللصـــــــــــــليباألحمر،الطبعةالث

 .557 ، ص2003 الثة،القاهرة،
نظرنتائجوتوصياتتقريرغولدستون: المرجع السابق،الوثيقةرقم 37  2. 


