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هل يجب أن توجد مقاييس مختلفة لكيفية فرض األمم املتحدة العقوبات

إن كان املقصود فرض ااًللتزام بحقوق اإلنسان أو املحافظة على األمن والسالم؟

فضل عبدالغني)1)

: املقدمة
ً

أواًل

	من	أشكال	املحاسبة	السياسية	والقانونية	والحقوقية	التي	
ً

تعد	العقوبات	بمختلف	صورها	وأنواعها	شكال
تسعى	إلى	تحقيق	أهداف	متنوعة،	وقد	لجأت	إليها	الدول	منفردة	أو	على	في	تحالف	دول	عدة	منذ	قديم	العصور،	
وما	يعنينا	في	هذه	الورقة	هو	العقوبات	املفروضة	من	قبل	األمم	املتحدة،	فمع	ظهور	ميثاق	األمم	املتحدة	عام	
رت	العقوبات	ضمن	قالب	قانوني،	حيث	تستمد	العقوبات	غير	العسكرية	شرعيتها	من	املادة	)3)41  ِ

ّ
ط
ُ
	أ )2)1945	تمَّ

من	ميثاق	األمم	املتحدة،	والعقوبات	العسكرية	من	املادة	)4)42،	وذلك	إذا	قرر	مجلس	األمن	بموجب	املادة	)5)39 
	من	أعمال	العدوان،	وإذا	كان	الهدف	من	فرض	العقوبات	هو	املحافظة	

ً
ا	للسالم	أو	عمال

ً
أن	هناك	تهديًدا	أو	خرق

على	السالم	واألمن	الدوليين	أو	استعادتهما،	بمعنى	أنه	يحق	ملجلس	األمن	الدولي	وفًقا	للقانون	الدولي	أن	يفرض	
بـ	)املرسل(	والجهة	التي	 عقوبات	على	أي	دولة	ينطبق	عليها	ما	سبق،	وعادة	ما	تسمى	الجهة	الفارضة	للعقوبات	

تتلقى	العقوبات	بـ	)املستهَدف(.

	لنا	منذ	البداية	التأكيد	أن	إقرار	العقوبات	هو	بالدرجة	األولى	قرار	سيا�سي	يتم	في	إطار	قانوني،	ومن	ثم	 وال	بدَّ
يتداخل	املفهومان	إلى	حٍد	بعيد،	وفي	حال	تطبيق	عقوبات	اقتصادية	على	سبيل	املثال	يصبح	لدينا	تداخل	في	ثالثة	
مفاهيم،	سيا�سي،	واقتصادي،	وقانوني،	وهكذا،	ومن	الصعوبة	بمكان	عزل	هذه	العوامل	بعضها	عن	بعض	عند	

تحليل	أي	نموذج	عملياتي.

عالج	إشكالية	املعايير	التي	يتوجب	على	األمم	املتحدة	اتباعها	في	أثناء	تطبيق	العقوبات	
ُ
تحاول	هذه	الورقة	أن	ت

األمن	 وصيانة	 اإلنسان،	 حقوق	 بتطبيق	 الدول	 إلزام	 مثل	 من	 نبيلة	 أهداف	 لتحقيق	 وذلك	 أشكالها،	 بمختلف	
يتم	 التي	سوف	 القانونية	معظمها	 القواعد	 دراسة	 التحليلي	من	خالل	 املنهج	 اتباع	 عبر	 ذلك	 الدوليين،	 والسلم	
حالة	 دراسة	 في	 اآلن	 حتى	 	2011 عام	 منذ	 املستمر	 السوري	 النزاع	 اختبرت	 وقد	 وتحليلها،	 ومناقشتها،	 عرضها	

واقعية.

)1)		حقوقي	سوري،	رئيس	الشبكة	السورية	لحقوق	اإلنسان.

)2)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	24	تشرين	األول	1945.

)3)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	41،	24	تشرين	األول	1945.

)4)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	42،	24	تشرين	األول	1945.

)5)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	39،	24	تشرين	األول	1945.
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ا مليثاق األمم املتحدة والقانون 
ً

ثانًيا: اإلطار القانوني لسلطات مجلس األمن في العقوبات وفق
الدولي

فت	محكمة	العدل	الدولية	العقوبات)6)	بأنها	التدابير	التي	يتخذها	املجلس	طبًقا	للمواد	رقم	)42-41-39)  عرَّ
من	ميثاق	األمم	املتحدة	ضد	الدولة	التي	تنتهك	األمن	والسلم	الدوليين،	أو	تهدد	بانتهاكهما،	ووفًقا	للمادة	39	فإن	
أنه	ال	يفترض	بمجلس	األمن	 بالدرجة	األولى،	بمعنى	 العقوبات	تلعب	دوًرا	مزدوًجا،	فهي	تقوم	بمحاولة	وقائية	
االنتظار	حتى	وقوع	التهديد	كي	يتدخل	بل	بإمكانه	أن	يتحرك	قبل	وقوع	االنتهاك،	كما	تلعب	العقوبات	دوًرا	في	

محاولة	تصحيح	األوضاع	بعد	وقوع	االنتهاك.

	املادة	41	على	أن	من	حق	مجلس	األمن	أن	يطلب	من	أعضاء	األمم	املتحدة	تطبيق	ما	يراه	من	تدابير	سلمية	 وتنصُّ
والبريدية	 والجوية	 والبحرية	 الحديدية	 واملواصالت	 االقتصادية	 الصالت	 ))وقف	 مثل:	 املستهدفة	 الدولة	 بحق	
والبرقية	والالسلكية	وغيرها	من	وسائل	املواصالت	وقًفا	جزئًيا	أو	كلًيا،	وقطع	العالقات	الدبلوماسية((،	وهذه	
اإلجراءات	تبقى	سلمية	حتى	لو	اسُتخِدمت	القوة	العسكرية	لتطبيقها،	وغالًبا	ما	ُيشير	مجلس	األمن	في	قرارات	
املقاطعة	الصادرة	عنه	إلى	الفصل	السادس)7)	أو	الفصل	السابع)8)	من	ميثاق	األمم	املتحدة،	وُيلِزم	مجلس	األمن	
وفًقا	للمواد	)9)25	و	)10)48	و	)11)103	من	ميثاق	األمم	املتحدة	الدوَل	األعضاء	في	األمم	املتحدة	بتوقيع	العقوبات	

على	الدولة	املستهدفة،	ويمكن	ملجلس	األمن	أن	ُيسِنَد	مهمات	خاصة	إلى	دولة	أو	مجموعة	دول.

عد	تهديًدا	للسلم	واألمن	الدوليين	وفًقا	للمادة	
ُ
	ما	ت

ً
	أن	حالة

ً
إذن،	عند	فرض	العقوبات	يحدد	مجلس	األمن	أوال

39،	أي	إنه	يحدد	طبيعة	الجرم	واملجرم،	ثم	بناًء	على	ذلك	فهو	مخول	بفرض	تدابير	ال	تتضمن	استخدام	القوة	
في	 جًدا	 واسعة	 تقديرية	 بسلطة	 يتمتع	 فهو	 املتحدة،	 األمم	 ميثاق	 من	 	41 للمادة	 وفًقا	 العقوبات	 مثل	 املسلحة،	

بلغ	الدولة	املستهدفة	بالعقوبات.
ُ
تفسير	الحالة،	وتكييفها،	وت

العقوبات،	 أداء	 العقوبات	من	أجل	متابعة	 ُين�سَئ	لجان	 أن	 العقوبات	 يتوجب	على	مجلس	األمن	عند	فرض	
ورصده)12)،	ومن	حق	الدول	املتضررة	من	العقوبات	الصادرة	بحق	الدولة	املستهدفة	أن	تتشاور	مع	مجلس	األمن	
بهذا،	وذلك	وفًقا	للمادة	)13)50	من	ميثاق	األمم	املتحدة	))إذا	اتخذ	مجلس	األمن	ضد	أية	دولة	تدابير	منع	أو	قمع	
فإن	لكل	دولة	أخرى	-	سواء	أكانت	من	أعضاء	”األمم	املتحدة”	أم	لم	تكن	-	تواجه	مشكالت	اقتصادية	خاصة	تنشأ	

عن	تنفيذ	هذه	التدابير،	الحق	في	أن	تتذاكر	مع	مجلس	األمن	بصدد	حل	هذه	املشكالت((.	

أن	 دولة	 لكن	ال	يحق	ألي	 التطبيق،	 املحايدة	من	 أو	 الفقيرة	 أو	 الصغيرة	 الدول	 إعفاء	 األمن	 ويمكن	ملجلس	

)6)		أالين	بالت	وألينا	ميرون،	العقوبات:	موسوعات	ماكس	بالنك	للقانون	الدولي،	)آب/	أغسطس،	2013(.

)7)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	الفصل	السادس،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)8)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	الفصل	السابع،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)9)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	25،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)10)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	48،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)11)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	103،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/information	،األمن	ملجلس	التابعة	الجزاءات	للجان	عام	عرض	املتحدة،	األمم		12)(

)13)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	50،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/information
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هرب	من	التزاماتها	املترتبة	عليها،	وهذا	ما	يعرف	بمبدأ	تكافل	الدول	في	 ج	بارتباطاتها	مع	الدولة	املستهدفة	للتَّ تتحجَّ
تطبيق	االلتزامات	وفًقا	للمادة	)14)49	من	امليثاق.

	العامة	لألمم	املتحدة	سلطة	مناقشة	شؤون	األمم	
َ
وإلى	جانب	مجلس	األمن	منَح	ميثاُق	مجلس	األمن	الجمعية

املتحدة	كافة،	وإصدار	توصيات	بشأنها،	ولديها	أيًضا	صالحيات	متعددة	في	مجال	حفظ	األمن	والسلم	الدوليين	
وفق	املادتين	))15)10-)16)14(	من	امليثاق،	لكن	ال	يحق	للجمعية	العامة	أن	تتناول	أي	نزاع	مطروح	أمام	مجلس	األمن	
امليثاق،	 في	 التي	رسمت	 الوظائف	 أو	موقف	ما،	 نزاع	 يباشر	مجلس	األمن،	بصدد	 ))عندما	 	12(17( املادة	 بحسب	
إذا	طلب	ذلك	منها	مجلس	األمن.	 	

ّ
إال أو	املوقف	 النزاع	 أية	توصية	في	شأن	هذا	 العامة	أن	تقّدم	 فليس	للجمعية	

يخطر	األمين	العام	-بموافقة	مجلس	األمن-	الجمعية	العامة	في	كل	دور	من	أدوار	انعقادها	بكل	املسائل	املتصلة	
بحفظ	السلم	واألمن	الدولي	التي	تكون	محل	نظر	مجلس	األمن،	كذلك	يخطرها	أو	يخطر	أعضاء	”األمم	املتحدة”	
إذا	لم	تكن	الجمعية	العامة	في	دور	انعقادها،	بفراغ	مجلس	األمن	من	نظر	تلك	املسائل	وذلك	بمجرد	انتهائه	منها((.	

االتحاد	 استخدم	 عندما	 حصل	 كما	 منه،	 البديل	 تأمين	 العامة	 للجمعية	 يحق	 األمن	 مجلس	 شلل	 وعند	
طلق	

ُ
أ املجلس	 عن	 نيابة	 لجنة	 العامة	 الجمعية	 أحدثت	 و)18)1951،	 	1946 عامي	 بين	 مرة	 	47 الفيتو	 السوفياتي	

عليها	اسم	الجمعية	الصغيرة	بتاريخ	13/تشرين	الثاني/	1947،	وقد	أصدرت	هذه	اللجنة	القرار	الشهير	377	عام	
طلق	عليه	اسم	االتحاد	من	أجل	السالم)19).	

ُ
1950،	الذي	أ

ا: أبرز أشكال العقوبات ضد الدول املستهدفة
ً
ثالث

لجأت	األمم	املتحدة	في	سياستها	إلى	تطبيق	العقوبات	بصورة	أكبر	وأوسع	بكثير	من	التدخل	العسكري،	وذلك	
ل	عالًجا	قوًيا	وحاسًما	في	 ِ

ّ
مث
ُ
ا	من	تصور	أن	العقوبات	أقل	عنًفا	وتكلفة	مادية	وبشرية،	وفي	الوقت	ذاته	ت

ً
انطالق

بعض	األحيان،	وتتجسد	أبرز	أشكال	تلك	العقوبات	في	واحدة	من	األنواع	اآلتية:	عقوبات	اقتصادية	أو	سياسية	
أو	قضائية.

1. العقوبات ااًلقتصادية

	العقوبات	االقتصادية	الشكَل	األبرز	واألهم	واألكثر	تأثيًرا	من	بين	بقية	األصناف	غير	العسكرية	األخرى،	 عدُّ
ُ
ت

)20)16	من	عهد	عصبة	األمم	 املادة	 نّص	 في	 التفصيل	والتحليل،	وهذا	واضح	 ب�سيء	من	 تناولها	 بد	من	 ولهذا	فال	

)14)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	49،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)15)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	10،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)16)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	14،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)17)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	12،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)18)		أندرو	ج.	كارسويل،	”إلغاء	توقيف	مجلس	األمن	التابع	لألمم	املتحدة:	قرار	االتحاد	من	أجل	السالم”،	)باإلنكليزية(،	مجلة	قانون	النزاع	واألمن،	)مطبعة	جامعة	أكسفورد،	13 
آب/	أغسطس،	2013(.	

)19)		األمم	املتحدة،	الجمعية	العامة،	االتحاد	من	أجل	السالم،	3	تشرين	الثاني	،1950	A/RES/377((	)متوفر	باإلنكليزية	فقط(.

)20)		عصبة	األمم،	ميثاق	عصبة	األمم،	املادة	16،	)28	نيسان/	أبريل،	1919(.



الدراساتالعدد الحادي والعشرون- تشرين األول/ أكتوبر 2022

274

الدولي،	 الجماعي	 األمن	 نظام	 إلنجاح	 بارزة	 ومحاولة	 الحروب،	 ملنع	 وقائية	 ضغط	 أداة	 عّدتها	 فقد	 املتحدة،	
	من	أبرزها	تعريف	لجنة	العقوبات	الدولية	التابعة	لعصبة	األمم	التي	 وللعقوبات	االقتصادية	تعريفات	عدة	لعلَّ
لت	عام	1931،	حيث	قالت:	إن	العقوبات	االقتصادية	هي	))إجراءات	ذات	طابع	اقتصادي	تهدف	إلى	اإلضرار	

َّ
تشك

بمصالح	الدولة	التجارية	والصناعية	من	أجل	حملها	على	تغيير	سياساتها	العدوانية((،	أي	إنها	تسعى	لردع	الدول	
عن	القيام	بسياسات	عدوانية	تجاه	دول	أخرى،	أي	إن	العقوبات	االقتصادية	إجراٌء	دولي	اقتصادي	قد	تقوم	به	
دولة	ضد	دولة	أخرى،	أو	مجموعة	من	الدول	ضد	دولة	مستهدفة،	إجراء	أقل	عدوانية	من	الحرب	والعقوبات	
أنه	إجراء	قانوني	قسري	من	قبل	مجلس	األمن	 الناحية	اإلنسانية،	على	الرغم	من	 العسكرية،	وأقل	تكلفة	من	
	من	أشكال	الحرب،	وسوف	تترك	آثاًرا	اقتصادية	

ً
الدولي.	وتعد	العقوبات	االقتصادية	من	الناحية	التطبيقية	شكال

واجتماعية	في	شعب	الدولة	املستهدفة	من	دون	أدنى	شك.

	 قرار	أ. وأول	 والتصدير،	 االستيراد	 حرية	 من	 املستهدفة	 الدولة	 منع	 إلى	 أغلبه	 في	 يهدف	 إجراء	 الحظر:	
حظر)21) صدر	عن	األمم	املتحدة	كان	ضد	دولة	جنوب	إفريقيا	بسبب	نظام	الفصل	العنصري	في	ستينيات	
القرن	املا�سي،	وكان	اختيارًيا،	واستند	إلى	الفقرة	الرابعة	من	ميثاق	األمم	املتحدة،	وفرض	مجلس	األمن	
بتهمة	رعاية	اإلرهاب،	وكذلك	   (22(  1992/748 القرار	 ليبيا	بموجب	 إلزامًيا	ضد	 حظًرا	جوًيا	وعسكرًيا	

طبق	مجلس	األمن	حظًرا	ضد	العراق	بموجب	القرار	660 )23)   الصادر	عام	1990.

	 ما	ب. دولة	 موانئ	 وإلى	 من	 وخروجها	 السفن	 دخول	 منع	 منه	 يقصد	 إجراء	 السلمي:	 البحري	 الحصار	 	
وشواطئها؛	بقصد	حرمانها	من	االتصال	بالدول	األخرى	عن	طريق	البحر،	وقد	وردت	القوات	والعمليات	
البحرية	في	املادة	42	من	ميثاق	األمم	املتحدة،	وطلب	مجلس	األمن	أيًضا	من	الدول	واملنظمات	اإلقليمية	
فرض	الحصار	في	العقوبات	على	العراق	وروديسيا	الجنوبية،	ويوغسالفيا	االتحادية،	وهايتي	وسيراليون.

	 املتحدة	ج. األمم	 فرضت	 املستهدفة.	 الدولة	 مع	 كافة	 االقتصادية	 العالقات	 قطع	 يعني	 إجراء	 املقاطعة:	 	
13/كانون	األول/	 )24)232	بتاريخ	 مقاطعة	ضد	روديسيا	الجنوبية	ملدة	عام	بموجب	قرار	مجلس	األمن	

.1966

 2. العقوبات السياسية

بين	 الدبلوماسية	 العالقات	 ))تنشأ	 	:)2( املادة	 	1961 لعام	 الدبلوماسية)25)	 للعالقات	 فيينا	 اتفاقية	 بموجب	
الدول،	وتوفد	البعثات	الدبلوماسية	الدائمة	بناء	على	االتفاق	املتبادل	بينها((،	وعندما	تنتهك	دولة	ما	تعهداتها	يحق	
ذ	بحقها	حزمة	من	العقوبات	السياسية،	التي	قد	تبدأ	بتخفيض	وتجميد	العالقات	 لدولة	أو	مجموعة	دول	أن	تنّفِ

)21)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	418،	)4	تشرين	الثاني/	نوفمبر،	1977(.

)22)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	748،	)31	آذار/	مارس،	1992(.

)23)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	660،	)6	آب/	أغسطس،	1990(.

)24)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	232 )16	كانون	األول/	ديسمبر،	1966(.

)25)		األمم	املتحدة،	اتفاقية	فيينا	للعالقات	الدبلوماسية،	)اعتمدت	في	18	نيسان	1961،	دخلت	حيز	التنفيذ	في	24	نيسان	1964(،	سلسلة	اتفاقيات	األمم	املتحدة،	املجلد	500،	
ص.	95.
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	إلى	مرحلة	القطع،	وتشمل	حظر	السفر	على	الشخصيات	السياسية	والعسكرية	املستهدفة	
ً
الدبلوماسية،	وصوال

بالعقوبات.

3. العقوبات القضائية

بإمكان	األمم	املتحدة	عبر	املحاكم	التابعة	لها	فرض	عقوبات	على	الدولة	املستهدفة،	فمحكمة	العدل	الدولية	
هي	الهيئة	القضائية	الرئيسة	في	األمم	املتحدة،	وتتولى	الفصل	في	النزاعات	القانونية	بين	الدول،	لكن	مجلس	األمن	
لت	جرائم	ضد	

َّ
أيًضا	قد	أنشأ	عدًدا	من	املحاكم	في	الدول	التي	تعرضت	النتهاكات	فظيعة	لحقوق	اإلنسان،	وشك

اإلنسانية	وجرائم	حرب؛	بهدف	معاقبة	املتورطين	في	تلك	الجرائم،	مثل	املحكمة	الدولية	ليوغوسالفيا	السابقة،	
الخاصة	 واملحكمة	 كمبوديا،	 محاكم	 في	 االستثنائية	 والدوائر	 بسيراليون،	 الخاصة	 واملحكمة	 رواندا،	 ومحكمة	

بلبنان.

رابًعا: أهداف عقوبات األمم املتحدة

في	طرق	محددة	 ))التغيير	 هو	 العقوبات	 من	 الهدف	 أن	 املتحدة	 لألمم	 السابق	 العام	 األمين	 عنان	 كوفي	 يرى	
األمين	 غالي	 أما	بطرس	 الدولي((،	 للقانون	 االمتثال	 الدول	على	 آلية	إلجبار	 إنها	 ويقول	 الحاكم،	 النظام	 لسلوك	
د	السلم	 ُيهّدِ العام	السابق	لألمم	املتحدة	أيًضا	فيرى	أن	الهدف	من	العقوبات	هو	))تعديل	سلوك	الطرف	الذي	
واألمن،	وليس	ملعاقبة	أو	فرض	عقوبة((،	وفي	هذا	السياق	يجب	التذكير	بقرار	الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة	رقم	
51/)26)242	بتاريخ	15	أيلول/سبتمبر	1997	تحت	عنوان	)ملحق	لخطة	السالم(	الذي	اعتمد	باإلجماع	-	وهذا	نادًرا	
	))العقوبات	يجب	أن	تهدف	إلى	تعديل	سلوك	الطرف	الذي	 ما	يحصل	-	حيث	أشار	في	الفقرة	الخامسة	منه	إلى	أنَّ
د	السلم	واألمن	الدوليين،	وليس	ملعاقبة	أو	فرض	عقوبة،	فتدابير	العقوبات	يجب	أن	تكون	متناسبة	مع	هذه	 ُيهّدِ
األهداف((،	كما	طالبت	اللجنة	الفرعية	لحقوق	اإلنسان	في	قرارها	25/)27)2000	بتاريخ	18آب/	أغسطس	2000 
بـ	))إعادة	النظر	في	العقوبات	وإن	كانت	أهدافها	مشروعة	في	حال	لم	تؤدي	هذه	العقوبات	التغييرات	السياسية	

املطلوبة	بعد	فترة	زمنية	معقولة((.

ا	واضًحا	في	تفسير	أهداف	العقوبات	املفروضة	من	قبل	األمم	املتحدة،	لكنني	أرى	بناًء	على	
ً
يبدو	أن	ثمة	اختالف

حاول	عبر	فرض	العقوبات	املتعددة	تحقيق	أهداف	عدة	بصورة	أو	بأخرى،	
ُ
كل	ما	ورَد	سابًقا،	أن	األمم	املتحدة	ت

مثل	عقاًبا	للدولة	التي	انتهكت	القانون	الدولي،	ومن	ثم	فهي	محاولة	إلصالح	هذه	املخالفة،	أو	إجبار	
ُ
فالعقوبات	ت

الدولة	على	تغيير	سياستها	التي	تنتهك	القانون	الدولي،	كما	قد	يكون	هدف	العقوبات	استباقًيا	عبر	ردع	الدولة	عن	
خرق	القانون	الدولي،	ومحاربة	اإلرهاب.

)26)		األمم	املتحدة،	الجمعية	العامة،	القرار	242،	)15	أيلول/	سبتمبر،	1997(.

)27)		األمم	املتحدة،	اللجنة	الفرعية	لحقوق	اإلنسان،	القرار	25/2000،	)18	آب/	أغسطس،	2000(.
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خامًسا: معايير األمم املتحدة ما بين حقوق اإلنسان وحفظ األمن والسالم

	املادة	39	من	ميثاق	األمم	املتحدة	على:	))يقرر	مجلس	األمن	ما	إذا	كان	قد	وقع	تهديد	للسلم	أو	إخالل	به	 تنصُّ
دابير	طبًقا	ألحكام	 ر	ما	يجب	اتخاذه	من	التَّ 	من	أعمال	العدوان،	ويقدم	في	ذلك	توصياته	أو	ُيقّرِ

ً
أو	كان	ما	وقع	عمال

د	تعريًفا	 	ميثاق	األمم	املتحدة	لم	ُيحّدِ
41	و42	لحفظ	السلم	واألمن	الدولي	أو	إعادته	إلى	نصابه((،	لكنَّ املادتين	

لحلها،	وقد	أصدرت	 التحرك	 األمن	 ينبغي	على	مجلس	 والتي	 الدوليين،	 واألمن	 لم	 للّسِ تهديًدا	 عد	
ُ
ت التي	 للحاالت	

مادته	 في	 العدوان	 ف	 الذي	عرَّ األول/	ديسمبر	 كانون	 	14 بتاريخ	 	3314(28( القرار	 	1974 في	عام	 العامة	 الجمعية	
األولى.

دوا	ترك	هذه	الثغرة	لكي	يقرر	مجلس	األمن	وحده	وبناًء	على	املصالح	السياسية	 يبدو	أن	واضعي	امليثاق	قد	تعمَّ
والسلم	 لألمن	 تهديًدا	 الحالة	 تكون	 متى	 ُيقرر	 القانونية،	 االعتبارات	 عن	 وبعيًدا	 فقط،	 العضوية	 دائمة	 للدول	
ألف	 	200 السوري	حوالى	 النظام	 في	سورية	من	قتل	 ما	يحصل	 املثال	هل	 تكون،	على	سبيل	 الدوليين،	ومتى	ال	
13	ألًفا	ما	بين	نازح	والجئ،	واستخدام	النظام	الحاكم	األسلحة	الكيماوية	مرات	عدة	في	 مدني،	وتشريد	حوالى	
يبدو	 أم	ال؟	 الدوليين	 للسلم	واألمن	 تهديًدا	 ما	سبق	جميعه	 ُيعد	 الصلة،	هل	 األمن	ذات	 لقرارات	مجلس	 خرق	
	العقوبات	تستهدف	حفظ	السالم	وحمايته	بصورة	قد	تتفق	مع	القانون	أو	ال	تتفق،	فهي	ال	تستهدف	حفظ	 أنَّ

القانون	وحمايته.

	املادتين	41	و	42،	وكذلك	املواد	)29)1	و	25	و	103	من	ميثاق	األمم	املتحدة،	تعطي	مجلس	األمن	 وصحيح	أنَّ
	مجلس	األمن	بصورة	 لم	والحرب،	إال	أنَّ الدولي	صالحيات	واسعة	جًدا	في	ما	يتعلق	بفرض	العقوبات	في	حاالت	الّسِ
الدولي	 القانون	 وبمراعاة	 السلم،	 زمن	 في	 العقوبات	 تصميم	 لدى	 اإلنسان	 حقوق	 قانون	 بمراعاة	 ُملَزم	 عامة	
فق	مع	أهداف	امليثاق،	 اإلنساني	لدى	تصميم	العقوبات	في	زمن	النزاع	املسلح،	وُيفترض	أن	ُيمارس	سلطاته	بما	يتَّ
ه	ال	يمكن	للعقوبات	أن	 التي	تشمل	تعزيز	حقوق	اإلنسان،	وقواعد	القانون	الدولي،	وهذا	يعني	بصورة	عامة	أنَّ
تحرم	الناس	من	الحقوق	األساسية	في	الحياة	والبقاء،	وال	أن	تنزل	بمستوى	املعيشة	إلى	ما	دون	مستوى	الكفاف.

ففي	زمن	السلم	يعترف	قانون	حقوق	اإلنسان	بعدد	واسع	من	الحقوق	في	مقدمتها	الحق	في	الحياة،	والرعاية	
أضرار	 عنها	 ينتج	 التي	 فالعقوبات	 واللباس،	 الغذاء	 يشمل	 بما	 املعيشة	 من	 الالئق	 واملستوى	 والصحة،	 الطبية،	
ا	للمادة	)30)55	من	ميثاق	األمم	املتحدة،	وكذلك	للعهد	الدولي	بشأن	

ً
شكل	خرق

ُ
واسعة	وتحديات	كبيرة	للسكان	ت
الحقوق	االقتصادية	والثقافية.

أما	في	زمن	النزاع	املسلح	يفرض	القانون	الدولي	اإلنساني	قواعد	عامة	تتعلق	بحماية	املدنيين)31)،	فيحظر	تجويع	
	املدنيين	في	الحصول	على	املساعدات	اإلنسانية)32)،	أي	تطبق	األحكام	التي	 املدنيين	كأسلوب	حرب،	ويشترط	حقَّ

)28)		األمم	املتحدة،	الجمعية	العامة،	القرار	3314،	)14	كانون	األول/	ديسمبر،	1974(.

)29)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	1،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)30)		األمم	املتحدة،	ميثاق	األمم	املتحدة،	املادة	55،	)24	تشرين	األول/	أكتوبر،	1945(.

)31)		الحماية	القانونية	الدولية	لحقوق	اإلنسان	في	النزاع	املسلح،	األمم	املتحدة،	)2011(.

)32)		الحماية	القانونية	الدولية	لحقوق	اإلنسان	في	النزاع	املسلح،	األمم	املتحدة،	)2011(.
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تطلب	من	الدول	السماح	بمرور	مواد	اإلغاثة	بشروط	معينة،	واألحكام	التي	تسمح	للوكاالت	اإلنسانية	بتقديم	
طبق	املبادئ	ذاتها	في	حاالت	الحصار	البحري،	ويجب	أن	تحترم	العقوبات	

ُ
املساعدة	بشرط	موافقة	األطراف،	وت

املرجوة،	وكذلك	 باملنفعة	 مقارنة	 الضرر	 في	حجم	 التناسب	 مثل	 اإلنساني	 الدولي	 القانون	 في	 األساسية	 املبادئ	
التمييز	بين	املدنيين	والعسكريين)33).

سادًسا: تغير معايير العقوبات لدى األمم املتحدة مع مرور الزمن

	روديسيا	الجنوبية)34)  لم	يفرض	مجلس	األمن	عقوبات	اقتصادية	منذ	عام	1945	حتى	1990	سوى	مرتين	ضدَّ
ع	في	فرض	العقوبات	بعد	عام	1990	حتى	عام	2007،	فرضت	األمم	املتحدة	عقوبات	على	 وجنوب	إفريقيا،	وتوسَّ
	روديسيا	الجنوبية	)1979-1968)  5	حاالت	استخدم	فيها	نهج	العقوبات	الشاملة	ضدَّ 27	حالة،	من	بينها	 حوالى	
والعراق)35) )1990-2003(،	وجمهورية	يوغسالفيا	االتحادية)36) )1992-1995(،	وصرب	البوسنة	1995-1993،	

وهاييتي)37) )1993-1994(،	لكن	مجلس	األمن	لم	يعد	يفرض	أية	عقوبات	شاملة	منذ	عام	1994.

نسيق	في	ما	بين	الوكاالت	املعنية	 وفي	عام	1991	بادرت	الجمعية	العامة	لألمم	املتحدة	بإنشاء	لجنة	دائمة	للتَّ
وفي	 	،1991 األول/ديسمبر	 19كانون	 في	 ادر	 الصَّ 	182(38(/46 رقم	 القرار	 بموجب	 للعقوبات،	 اإلنسانية	 باآلثار	
العقوبات،	وأورَد	فيها	 1999	أصدر	رئيس	مجلس	األمن	مذكرة	بشأن	تعزيز	عمل	لجنة	 الثاني/يناير	 29	كانون	

مقترحات	مهمة	لتحسين	نوعية	عملها.

عفي	األنظمة	الغذائية	واألدوية،	وهذه	نقطة	جوهرية	تتميز	
ُ
وعلى	الرغم	من	أن	قرارات	العقوبات	جميعها	ت

بها	العقوبات	من	األعمال	العسكرية	والحروب،	وصحيح	أن	األمم	املتحدة	قد	عدلت	تعديالت	جوهرية	في	عملية	
تطبيق	العقوبات،	وإن	كانت	هذه	التعديالت	ما	تزال	غير	كافية	حتى	اآلن،	لكن	يظل	االنتقال	من	فرض	العقوبات	
الشاملة	إلى	طور	العقوبات	الذكية	هو	أبرز	ما	قامت	به	األمم	املتحدة	في	هذا	املجال،	وأظن	أن	العقوبات	الشاملة	
الشعب	 إنسانية	فظيعة	طالت	 كوارث	 فته	من	

َّ
خل وما	 	،2003(39( 1990	حتى	 عام	 منذ	 العراق	 على	 التي	فرضت	

واملجتمع	العراقي،	ولم	تحدث	تغييًرا	في	السلطة	الحاكمة	أو	تصرفاتها،	قد	لعبت	الدور	األبرز	في	مراجعة	نمط	
األربعة	 الحاالت	 في	 ما	حصل	 مراجعة	 إلى	 إضافة	 النوعية،	 النقلة	 هذه	 تحقيق	 ثم	 ومن	 الشاملة)40)،	 العقوبات	
العقوبات	 نهج	 نقُد	 بدأ	 العراق،	وقد	 في	 ما	حصل	 مقارنة	مع	 أقل	 إنسانية	 لكنها	جميًعا	خلفت	كوارث	 األخرى،	

)33)		اللجنة	الدولية	للصليب	األحمر،	العقوبات،	IRRC	رقم	870.

)34)		قرارات	مجلس	األمن	التابع	لألمم	املتحدة	بشأن	العقوبات	ضد	روديسيا	الجنوبية	وإجراءات	مساعدة	زامبيا،	)1973(.
	قرارات	مجلس	األمن	بشأن	العقوبات	ضد	روديسيا	الجنوبية	وإجراءات	مساعدة	زامبيا،	)1973(.

)35)		هيرفي	أسينسيو	ومارك	ديكسنوف،	”العقوبات	ضد	العراق	وحقوق	اإلنسان:	طريقة	مدمرة،	مضللة،	وال	تطاق”،	)االتحاد	الدولي	لحقوق	اإلنسان	)باإلنكليزية(،	2002(.

)36)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	1160،	)31	آذار/	مارس،	1998(.

)37)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	841،	)16	حزيران/	يونيو	1993(.

)38)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	182،	)19	كانون	األول/	ديسمبر	1991(.

)39)		خالد	منصور	بات	وأنام	عابد	بات،	”عقوبات	األمم	املتحدة	ضد	العراق:	من	املرض	العابر	إلى	املزمن”،	مجلة	الدراسات	السياسية	)باإلنكليزية(،	املجلد	21،	ع:	2،	)2014(،	
ص	271	–	295.

)40)		بيتر	والينستين	وكارينا	ستيبانو	وميكائيل	إريكسون،	املائدة	املستديرة	لعام	2004	بشأن	عقوبات	األمم	املتحدة	ضد	العراق:	الدروس	املستفادة،	)جامعة	أوبساال،	قسم	السالم	
وبحوث	الصراع،	)باإلنكليزية((.
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الشاملة	من	فقهاء	في	القانون	الدولي،	ومن	موظفي	األمم	املتحدة	بمن	فيهم	األمين	العام	لألمم	املتحدة	بطرس	غالي	
على	سبيل	املثال،	وكذلك	اللجنة	الدولية	للصليب	األحمر	الدولي	واليونيسف.

	أنغوال)41)،	حيث	كان	التركيز	على	استهداف	النفط	 وقد	استخدمت	األمم	املتحدة	نهج	العقوبات	الذكية	ضدَّ
واألسلحة	واألموال،	وفي	روندا	كان	التركيز	على	األسلحة،	وفي	حالة	سيراليون	كان	التركيز	على	النفط	واألسلحة)42)،	
زت	على	حظر	

َّ
	السودان	رك وفي	أفغانستان	استهدفت	تنظيم	القاعدة	وشملت	تجميد	األصول	واألسلحة)43)،	وضدَّ

النووي،	 وبرنامجها	 زعيمها	 استهدفت	 الشمالية	 كوريا	 وفي	 واألصول،	 األرصدة	 وحجز	 والسفر)44)،	 األسلحة	
لع	الكمالية،	وتجميد	األموال	واألصول)45)،	وفي	إيران	استهدفت	برنامجها	النووي	واستهدفت	ودائع	مالية	 والّسِ

سهم	فيه)46).
ُ
وكيانات	ت

السياسية	 األوضاع	 إلى	 استناًدا	 حدة	 على	 حالة	 كل	 تحليل	 على	 تصميمها	 في	 الذكية	 العقوبات	 نهج	 يعتمد	
واالقتصادية	واالجتماعية	وطبيعة	االنتهاك	الحاصل	ودرجته،	وتؤكد	تحسين	إجراءات	االستثناءات	اإلنسانية	
ضمن	نظام	العقوبات،	واستهداف	الدوائر	الفاعلة،	واألشخاص	املؤثرين،	ومنتجات	محددة،	والنشاط	الحيوي،	
واملؤسسات	التي	تنتهك	حقوق	اإلنسان	واملعايير	الدولية	ضمن	السلطة	الحاكمة،	وأخيًرا	التناسب	في	التوازن	بين	
املكسب	واملعاناة،	ومن	ثم	فهي	تولي	اهتماًما	أكبر	للعواقب	اإلنسانية)47)،	وتشمل	العقوبات	الذكية	بصورة	أساس:

األموال	 أصول	 تجميد	 التجاري،	 الحظر	 الكمالية،	 والسلع	 األسلحة	 توريد	 حظر	 والطيران،	 السفر	 حظر	
الخاصة	بأعضاء	النظام	الحاكم	وبعض	مؤسسات	الدولة	املتورطة.

العقوبات	 آثار	 من	 التقليل	 مع	 سابًقا	 ذكرها	 ورد	 التي	 ذاتها	 األهداف	 تحقق	 أن	 الذكية	 العقوبات	 وبإمكان	
السلبية	إلى	الحد	األدنى،	وبصورة	خاصة	بحق	الفئات	الهشة	في	املجتمع	من	مثل	النساء	واألطفال	وكبار	السن،	
	العقوبات	املطبقة	عليها،	وتجبرها	على	 ويصعب	على	األنظمة	الشمولية	عملية	التحشيد	اإلعالمي	والسيا�سي	ضدَّ
	كل	هذا	يجعل	نظام	 إعادة	التفكير	في	جدوى	االستمرار	في	انتهاك	القانون	الدولي	مقابل	الخسائر	التي	تتكبدها،	إنَّ

العقوبات	الصادر	عن	األمم	املتحدة	أقل	عرضة	لالتهامات	وأكثر	صدقية	وفعالية،	وُيعيد	إليها	االعتبار.

)41)		أندريس	موالندر،	اجتماعات	األمم	املتحدة	في	أنغوال:	إعادة	النظر	في	نجاح	اللجنة،	)جامعة	أوبساال،	قسم	السالم	وبحوث	الصراع	)باإلنكليزية((.

)42)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	1132،	)8	تشرين	األول/	أكتوبر،	1997(.

)43)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	1267،	)15	تشرين	األول/	أكتوبر،	1999(.

)44)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	1591،	)29	آذار/	مارس،	2005(.

)45)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	2087،	)22	كانون	الثاني/	يناير،	2013(.

)46)		األمم	املتحدة،	مجلس	األمن،	القرار	2231،	)20	تموز/	يوليو،	2015(.

)47)		م.	إريكسون،	العواقب	غير	املقصودة	للعقوبات	التي	تستهدفها	األمم	املتحدة،	)بريستكار،	س.	إكارت،	و	م.	تورينو	مترجمان	)باإلنكليزية(،	)كامبريدج:	مطبعة	جامعة	كامبريدج،	
2016(،	ص	190	–	219.	
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سابًعا: العقوبات وحدها اًل تكفي في تحقيق األمن والسلم الدوليين ومعاقبة منتهكي حقوق 
اإلنسان

اإلنسان	 حقوق	 احترام	 مجال	 وفي	 الدوليين	 واألمن	 السلم	 تحقيق	 مجال	 في	 نجاًحا	 العقوبات	 قت	 حقَّ لقد	
األساسية،	وهي	من	دون	شك	أداة	فاعلة	وداعمة	لتحقيق	األمن	والسلم	وحقوق	اإلنسان،	وإن	العقوبات	الذكية	
راعي	إلى	حٍد	جيد	مبادئ	القانون	الدولي،	وهي	خطوة	ضرورية	في	االتجاه	الصحيح،	لكنها	وحدها	ال	تكفي)48)	بل	ال	

ُ
ت

	من	األخذ	بالحسبان	املعايير	اإلضافية	اآلتية: بدَّ

1	 وافق	السيا�سي	االقتصادي	ملصالح	الدول	. 	العقوبات	أداة	في	يد	مجلس	األمن	الدولي	الذي	يحكمه	التَّ 	إنَّ
انتهاكات	حقوق	 من	 املتضررة	 والدول	 الشعوب	 كبير	عن	مصالح	 إلى	حد	 بعيًدا	 العضوية	 دائمة	 الخمس	
	تجاوَز	سياسة	الكيل	بمكيالين	هو	أكبر	تحٍد	أمام	توظيف	املساعدات	في	خدمة	 اإلنسان	والنزاعات،	وإنَّ
شير	إلى	نموذج	املصالح	الروسية	في	مجلس	األمن)49)،	فعلى	الرغم	

ُ
القانون	الدولي	والسلم	واألمان،	وهنا	ن

من	ارتكاب	النظام	السوري	عشرات	آالف	االنتهاكات	التي	وصلت	إلى	جرائم	ضد	اإلنسانية	وجرائم	حرب	
واملوت	 التعذيب	 وبلوغ	 جميعها،	 املتحدة	 لألمم	 التابعة	 املستقلة	 الدولية	 التحقيق	 لجنة	 تقارير	 بحسب	
	اإلبادة،	وأخيًرا	استخدام	األسلحة	الكيماوية	وخرق	 بسبب	التعذيب	داخل	مراكز	االحتجاز	التابعة	له	حدَّ
أية	عقوبات	ذكية	أو	غيرها	بحق	 	مجلس	األمن	لم	يفرض	 قرارات	مجلس	األمن	ذات	الصلة	كافة،	إال	أنَّ
	مجلس	األمن	على	وضعه	الحالي	فهو	يتحول	تدريجًيا	مع	األدوات	التي	يمتلكها	من	 النظام	السوري،	وإذا	ظلَّ

مصدر	لحل	النزاعات	إلى	مصدر	لتفاقمها.

2	 	من	. 	إن	العقوبات	الذكية	مهما	بلغت	دقة	تصميمها	وأخذها	بما	أوردته	الورقة	من	معايير	سابقة،	فال	بدَّ
	املجتمع	كتلة	مترابطة،	وإذا	كان	الخيار	بين	تطبيق	 وجود	تأثير	للعقوبات	على	شعب	الدولة	املستهَدفة،	ألنَّ
ّبق	العقوبات	الذكية	مع	االلتزام	

َ
ط
ُ
ت 	أنظمة	مستبدة	قمعية	وعدم	تطبيقها،	فإننا	نختار	أن	 عقوبات	ضدَّ

بأق�سى	درجة	ممكنة	باملعايير	التي	تراعي	القانون	الدولي.

3	 	قد	يكون	تأثير	العقوبات	محدوًدا	من	ناحية	تحقيق	األهداف	أيًضا،	وقد	ال	ترغب	األمم	املتحدة	في	اتخاذ	.
أي	خطوات	إضافية	لتعزيز	تلك	العقوبات،	ومن	ثم	إحداث	أثر	أكبر،	وإذا	كان	الخيار	بين	رفعها	واالستمرار	
العزلة،	 منها	 عدة	 مضامين	 تحمل	 ألنها	 القمعية	 األنظمة	 	 ضدَّ العقوبات	 باستمرار	 تو�سي	 فالورقة	 فيها،	
	على	أنها	ترفع	معنويات	

ً
والتعرية،	ورسالة	احتقار	النتهاكات	تلك	الدولة،	ورفض	األمم	املتحدة	لذلك،	فضال

	من	أشكال	املحاسبة.
ً

الضحايا	ومعارضة	الدكتاتورية،	وتبقى	العقوبات	بصورة	أو	بأخرى	شكال

4	 	اللوم	أخيًرا	يقع	على	األنظمة	املستبدة	الشمولية	الدكتاتورية	في	تطبيق	العقوبات	. 	من	دون	أدنى	شك	فإنَّ
الشعب	 لتجويع	 استعداد	 األنظمة	على	 النمط	من	 والنار،	وهذا	 بالحديد	 التي	تحكمها	 الدول	 عليها	وعلى	
وخنقه	واستنزاف	موارد	البلد	املادية	والبشرية	والسيادية	مقابل	مجرد	بقائه	في	السلطة،	كما	فعل	صدام	
حسين،	ومعمر	القذافي،	وبشار	األسد،	وميلوسيفتش	ومن	على	منوالهم،	لكن	على	الرغم	من	صحة	ذلك،	

)48)		آ.	ماك،	وآ.	خان،	”فعالية	عقوبات	األمم	املتحدة”،	حوار	األمان	)باإلنكليزية(،	31 )3(،	ص292-279.

)49)		األمم	املتحدة،	قائمة	استخدام	حق	الفيتو،	)باإلنكليزية(.
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العقوبات	 يواكب	 إعالمي	 برنامج	 من	 	 ُبدَّ وال	 من	مسؤولياتها،	 للعقوبات	 املرسلة	 الجهة	 ُيعفي	 ال	 هذا	 فإن	
وأهدافها،	 العقوبات،	 في	 الرئيس	 املتسبب	 ح	 ويوّضِ العام،	 والرأي	 املحليين	 السكان	 ويستهدف	 الذكية	
خفف	أو	تلغي	اآلثار	

ُ
َب	اآلثار	اإلنسانية،	ولكي	تبقى	العقوبات	جديرة	بالثقة	يتوجب	عليها	أن	ت ومحاولتها	تجنُّ

غير	اإلنسانية	عند	استخدامها	في	املستقبل.

وفي	الختام،	تو�سي	الورقة	بعدم	اللجوء	مطلًقا	إلى	نهج	العقوبات	الشاملة،	واستخدام	نهج	العقوبات	الذكية	
بحق	الدول	الشمولية	العدوانية،	ويتوجب	عّد	كل	دولة	حالة	فردية،	ومن	ثم	إعداد	دراسة	لكل	حالة	على	ِحدة،	
واالستمرار	في	مراقبة	إنجاز	األهداف	املعلنة	للحالة،	ومتابعة	مدى	نجاحها	في	تحقيق	تقدم	على	مستوى	األمن	
ومبَرًرا	 وُمسبًقا	 دقيًقا	 تحديًدا	 الذكية	 العقوبات	 نظام	 يشمل	 أن	 ويجب	 اإلنسان،	 وحقوق	 الدوليين	 والسلم	
للكيانات	واألشخاص	التي	سوف	يستهدفها،	كما	يجب	إنشاء	آلية	ُمسبقة	للتعامل	مع	اآلثار	اإلنسانية	التي	سوف	
تنتج	ال	محالة	عن	العقوبات	مهما	كانت	دقتها،	ويجب	على	األمم	املتحدة	أن	تساعد	البلدان	املتضررة	من	استهداف	
من	 اإلفالت	 املستهَدفة	 واألفراد	 الكيانات	 محاولة	 ملالحقة	 فعال	 مراقبة	 نظام	 إيجاد	 وأخيًرا	 املنتهكة،	 الدولة	
العقوبات،	وفي	حال	عدم	تحقيق	األهداف	املنشودة	يتوجب	تعزيز	العقوبات	بأساليب	أخرى	من	ضمنها	الخيار	

العسكري.




