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دول  عاقات بين ا ة على مرتميزت ا ها  بتوترات اأزم  ما، خروقات جسيمةترتبت ع
ى  ىأد ية ت   ترتيب ضرورةبدورها إ ظمة  هاعاقات في ت قيد بهاقواعد دو ها أو في إطار م فيما بي

ية  .دو

رةُطرحت  ريس  ف ية ذات حل بهدف  دوي ماظت دو زاعات ا رة من خال ا ي ف تب
ي دو جماعي ا ه  يتا ،اأمن ا بثقت ع متحدة اأممظمة مُ ا حرب بعد (1)ا مَية ا عا ية  ا ثا ا

تي حلت محل  تجسيد أهدافها  ،اأمم عصبةا فصل أرستو ام ا سادسأح سابع من و  ين ا ا
يين اتذ مجموعة تدابير ،ميثاقها دو سلم واأمن ا حفظ ا وية    .اأمنعن طريق مجلس  أو

باردة خالمجلس اأمن م تقتصر تدخات  حرب ا ةعلى  فترة ا وبية روديسيا دو ج  ا
ة ( و 1966) وب إفريقيا )دو ويتها ن من تست أخرى تم  اافي ح لتدخبل  ،( فقط1977ج

قوة، عدةوبطرق  تراجُ  استعمال ا تي بدأ ا سوفياتي مع أواخر ا ع في اأخذ بها بسقوط اإتحاد ا
ي ثما حو جزاءات اقتصادية  ،اتيا وج  و تدابير أقل أوسائل سلمية وا لفة عن ا ضرار وت
سابقة    . اقتصادية ودبلوماسيةو ما شملته من إجراءات سياسية  ،ا

سياسة ا طوتا ذ تحوات ا تسعيم وات ا مجال ات وما بعدها بيبداية س ُمجدًدا فتح ا
جماعي ذي رافق تحقيقه إعادة بعث عمل مجلس اأمن بصاحيات واسعة ،أمن ا قررة في مُ  ا

                                                           

عقاد  -1 ظمة في ا م ى بوادر ا وتجلت أو تقت فيه وفود  ،مؤتمر سان فرانسيس و في  مجموعة دولا سيس بسان فرا
شعوب  ،1945أبريل  25 ية أخرى، فشرع ممثلو ا و ة دون حرب  لحيلو افية  قدرة ا ها ا مية  ظمة عا شاء م إ

متحدة أمم ا ية في صياغة ميثاق  ثا مية ا عا حرب ا تصرت في ا تي ا مستقبلي  ،ا لتعاون ا ة  مجهزين أرضية مشتر
سلم ى صياغة ميثاق . في زمن ا مؤتمر إ عمل توصل ا وفود في بعد شهرين من ا متحدة ووقعت عليه ا  26أمم ا

يو  زاعات سلمًيا1945يو حل ا صوص عليها باإعان  م ة على اإيفاء بتعهداتها ا ل دو قد وافقت  تعاون  ،م. و وا
مية عا ات ااقتصادية وااجتماعية ا مش مساعدة في حل ا ية وا شاطات اأم ي:في ا ترو موقع اإ  . متوفر على ا

https://forum.arabia4serv.com/showthread.php?t=86219    consulté le 17/01/2017  

https://forum.arabia4serv.com/showthread.php?t=86219


  مقدمة

3 

ام  مادة أح ظم ميثاقمن  41ا متحد ة اأممم قضايا  ،ةا تاؤم مع جميع ا عمل با من خال ا
ية دو  . (2)ا

للت جهود مجلس اأمن  طاق أعمالت ة بخروج اهتمامه  دو ثر  ،ا ى أعمال أ وتعديه إ
دول شملت خطورة ات من غير ا ما ، يا ل حرية  امل صاحياته ب يتفاعل معها بممارسة 

مي شمله من ثيرة و  ،عمله طبيعةوعي و  تغيير  تي بموجبها تأقلم تعدُ تطبيقات  تهديدات ا د ا
مُ و خر معها با تدابير ا مُ ج عن ا تدابير ا ميثاقعتادة دون ا امه في  ،قررة في ا تي أعطت أح ا

ي  ، (3)اا واسعً بعض اأحيان تفسيرً  ت ضرورة ا لتطبيق  ها غير قابلة  و ة  مع يف في حا
مُ  جديدة غير ا فاءةمع  سابًقاتوقعة اأوضاع ا مزيد من ا سعي عن ا عمل مجلس  أن   ،ا

أحداأمن با ة  دو ياأشخاص  ت يقتصر على أعمال ا دو ون ا   .(4)قا

موضوع أ  وما  ا بدراسة هذا ا تسعي أواخرذ م هأثار اهتمام طاق  ،ات وما بعدهايا امتد 
ية مسؤو ية ا دو طاقمجال مجلس اأمن  عتوسُ  مع ا ياخاطب يُ  ،هعمل و  غيرمن  اتأفراد و

عا تأثيرها على دولا يةمسار ا دو بارز فيها  ،قات ا دورها ا ثرة و ظر  ِبر و  عددهابا

حاسم  بعدًة خاص هااتتحر مجالتوسع و  حجمها دور ا قضايا  ،لدولتراُجع ا فات عديد ا ا

                                                           

ماضي  -2 قرن ا عشرية اأخيرة من ا عقوبات"ب"ُوصفت ا تفعيل دور مجلس اأمن  ،عقد ا حاسمة  مرحلة ا ها با و
ها تا هافرض ي خا  .عقوبات ا مثيل 

ف راجع: دراسات واأبحاث، بيتر رودو تائج ا ظرة في  ية:  دو سياسة ا عقوبات في ا ان عباس علي، ا ، ترجمة عد
عدد  مية، ا متحدة، 65دراسات عا عربية ا بحوث اإستراتيجية، اإمارات ا لدراسات وا ز اإمارات  ، 2007، مر

 . 11ص.
و و  - ك  صفهو ا ذ ذي قدمه  دي  CORTRIGHT David and LOPEZ George Aا خارجية ا س ب وزير ا على ح 

ها تي ف  ب و فترة ا متحدة ا خمس  جزاءاترضت فيها اأمم ا سنوات ا انت عليه في ا بر مما  ست مرات أ
سابقة  . راجع: واأربعين ا

- Lloyd Axworthy, « foreword », In: CORTRIGHT David, LOPEZ George A, The Sanctions Decade: Assessing 
UN Strategies in the 1990s, Lynne Rienner Publishers, Boulder, London 2000, p.ix.      
3- FLORENT Jean-Luc, « Les destinataires non étatiques des résolutions du Conseil de sécurité », In: Le sujet en 
droit international, SFDI, Colloque du Mans, Pedone, Paris, 2005, p.108.  
4- Jean- Marc de la sablière, le Conseil de sécurité des Nations unies: Ambitions et limites, Ed larcier, Bruxelles, 
2015, p.130.  
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بيرة ظيمها وعدم قُ  ذات اأهمية ا حقوقدرتها في مُ من ت بتها  سان وا تجارة (5)اإ بيئة، ا ، ا
ي دو ائي ا ج قضاء ا ية، ا دو م ي  ا وجريمة واجهتها من إرهاب ورها مُ عد بمقدُ ، وظهور أخطار 

شامل ،ظمةمُ  دمار ا تشار أسلحة ا زاعات أهلية أو ا تي عرفت بدورها تعديات  ،وحروب و وا
سان ون حقوق اإ ي وقا سا ي اإ دو ون ا لقا  .وخروقات 

هذا  قضايات ظل  و جزاءات دوافعمن بين  هذ ا ي  ية تب سياسة  (6)ذ أهم أدوات ا
ية  دو عقابية ا ر   ،مجلس اأمنا مادة صرها فيما تقر  غم من عدم ح  با  ميثاقمن  41ر في ا
متحدة ون اأمم ا تدابير  واقع،  حال و مُ  تمليهاهذ ا مُ قتضيات ا ووفًقا بتغاة تحقيقها اأهداف ا

ُمراد لحاات جمُ  ا       .تهاعا

يةما زاد من توجُ و  ذ جزاءات ا دراسة ا ا  تعمُ  ه جزاءات ااقتصادية عقاو  ق فيها هووا  ،ا
تي  ية( ردعية هائلة، و  درة )اقتصاديةما اتسمت به من قُ  استخدامهاا تم  م ثيًراا  إا  تجارية وما
م  أن   ك  انجا اآثارها تُ ة بشاعمن  يحدذ يين س مد ثة ا ثا دول ا ذا ا بروز رغم  ،(7)و

                                                           

فرد جراء اهتمام  -5 تسبه ا ذي ا ي ا دو ي ا و قا ز ا مر ذي يتمتع ا ز ا مر متحدة بحقوقه ا يقل أهمية عن ا اأمم ا
ى حقوق  ميثاق اأممي إ تي وجهها ا اية ا ع ثرة ا تج من  تي تست عام. وهي اأهمية ا ي ا دو ون ا قا به أشخاص ا

يز حقوق، ومن تر متحدة ورعت بها تلك ا تي أقرتها اأمم ا ات ا سان، ومن حجم ااتفاقيات واإعا ظمة  اإ م ا
ية. سا جرائم ضد اإ يين وا دو سام ا مخل ة باأمن وا جرائم ا فرد عن جرائم وا ية ا مية على مسؤو عا  :قًا عن ا

مجذوب حقوقية،محمد ا حلبي ا شورات ا سادسة، م طبعة ا عام، ا ي ا دو ون ا قا  .379، ص.2007 بيروت، ، ا
جزاءات باسم "ا طلق عليهيُ  -6 فردية أو اانتقائية أو جزاءات ا هدف أو ا محددة ا مصممة أو ا مست هِدفة أو ا ا

تحديد" ب آخر جعل من هذا ااستهداف . دقيقة ا تفريدي. في حين جا تحديد ا صددبمنهج ا ظر في ذات ا  أ
حساسي نجاة تورا في ا ي، أطروحة د دو ون ا قا ام ا ون ، إدارة اأزمات اإفريقية على ضوء أح قا قوق، قسم ا

جزائر  حقوق، جامعة ا لية ا عام،  فرسية .132ص. ،2015 -2014، 1ا لغة ا  Sanction Ciblée ouُتعرف با

Intelligente  جليزية ُيصطلح عليها لغة اإ   Smart or Targeted Sanction.بأما با

ثة مصطلح ا يقتصر  -7 ثا دول ا ثا ثا م ا عا ون موقعها تمثل يبل  ،على دول ا ُمتضررة  دول ا في ذات ا
جغرافي مُ  ،ا مُ با لدول ا تعاملها مع هذ اأخيرةجاورة  ثة فيما ستهد فة أو  ثا طبق بذاته على اأطراف ا ، واأمر ي

ُمستهد فة ه.   ،يخص اأفراد ا ًا  مؤسسة مل    ما يتعلق اأمر بأفراد عائلته أو ُعمال تابعين 
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ية سا تخفيف ع ،(8)اإعفاءات اإ ن من ا م تتم تي  خصوص هاا عراقية وبا ة ا حا تي  ،ا ا
اصبها وسلع وخدمات بمُ  طرافأ هافداستهباجزاءات ذات ارعت من وتيرة اس ختلف بمختلف م

واعها دول بحد  سجلةً مُ  ،أ هيئات إقليمية أو  على قوائم سوداء بمختلف مستوياتها إما أممية أو 
بيها ذات اأطراف هو مهذا ااستهداف شُ ميز ما يُ غير أن   ،ذاتها مرت أو ضحايا هذ  ،(9)إما 

سلم واأمن  ،اأفعال اأخيرة من خال حماية حقوقهم مساهمتهم في إعادة ا اء  شر أو 
يين دو  .(10)ا

                                                           

ية ىعل KOENRAAD Van Brabantج عر   -8 سا على  باإجماعاتفقت اآراء ة دراسية قخال حل"ه أ   اإعفاءات اإ
افية  هاعجز  ة أمان  ت مواجهةعن توفير شب ذي ي  ا تجاري  تمديدسببه مزق ااجتماعي وااقتصادي ا حظر ا ا
وضع خففت   اإعفاءات اإنسانيةفل. ماشأثر على مستوى  ه ون ل تدفقًا ا ت  و  )...(ضيقمستوى على فقط  ا ش

ن أن ي   مروع"لموارد يم عام ا ساد ااقتصادي ا   راجع:  .عوض عن ا
- KOENRAAD Van Brabant, « Can Sanctions be Smarter? The Current Debate », Report of a conference held in 
London, 16-17 December 1998, The Humanitarian Policy Group and the Relief and Rehabilitation Network at the 
Overseas Development Institute, London, 1999, p.6. Available at:  
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4986.pdf           

ها:  -9 و تي بموجبها تم  تفعيل  -1استهدفت قرارات مجلس اأمن اأفراد إما  ة ا دو ومة أو أجهزة ا ح أعضاء ا
ميثاق،  سابع من ا فصل ا تي ا مادة ا معاهدات 7/2حسب ا ون ا قا ا  ون  من اتفاقية فيي تا "يعتبر اأشخاص ا

ى إبراز  م وظائفهم، ودون حاجة إ هم بح دو امل:ممثلين  تفويض ا  وثيقة ا

معاهدة؛ متعلقة بعقد ا قيام بجميع اأعمال ا خارجية، من أجل ا ومات، ووزراء ا ح دول، ورؤساء ا  )أ( رؤساء ا
دبلوماسية من  بعثات ا ديها؛أ)ب( رؤساء ا معتمدين  ة ا دو معتمدة وا ة ا دو معاهدة بين ا  جل اعتماد نص ا

معتمدون من قبل  ممثلون ا ية أو إحدى هيآتها )ج( ا دى منظمة دو ي أو  دى مؤتمر دو دول   راجع: ".(...)ا
معاهدات قانون ا ذي ُعقد بموجب ، اتفاقية فيينا  معاهدات ا ون ا متحدة بشأن قا ُاعتمدت من قبل مؤتمر اأمم ا

متحدة رقم أمم ا عامة  جمعية ا مؤرخ في  2166 :قراري ا مؤرخ في  2287 :، ورقم1966ديسمبر  5ا ديسمبر  6ا
فترة 1967 ا خال ا ة فيي ى  26، في دورتين في مدي فترة  1968مايو  28مارس إ ى  9وخال ا مايو  22أفريل إ
لتوقيع في 1969 فاذ بتاريخ  1969مايو  23، عرضت  في  27ودخلت حيز ا جزائر 1980جا ضمت ا . ا

تحفظ، بموجب مرسوم  مؤرخ في  222-87با ديمقراطية ، 1987توبر أ 13ا جزائرية ا لجمهورية ا رسمية  جريدة ا ا
شعبية صادر بتاريخ 42عدد  ،ا توبر  14، ا   .     1987أ

يين،  -2 دو لسلم واأمن ا زاع أو تمثل تهديدا  دول طرف في ا يان من غير ا أو على أساس  -3أو أعضاء 
يان،  دتها أي  ها مقربين وأعضاء -4مسا و مة. راجع أو  حا سياسية ا طبقة ا صدد عائلة ا              :في هذا ا

- LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, « Article 41 », In: J.P. COT, A. PELLET et M. 

FORTEAU (S/Dir.), La Charte des Nations unies, Commentaire article par article, tome 1, 3ème édition, 
Economica, Paris, 2005, p.1215 et 1216.  
10- KALALA Tshibangu, les résolutions de l’ONU et les destinataires non étatiques, édition Larcier, Bruxelles, 
2012, p.23.  

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4986.pdf
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ه ضرورة جرت ع موضوع ا مُ  غير أن  ااهتمام بذات ا هاضبط ا تفرقة بي  ،صطلحات وا
تي تُ  دراسة، وا م طبيعتها أساس ا وتحقيق دقيق صورة واضحة  إعطاءوهذا من خال عتبر بح

ى  ،لموضوع تطرق إ جزاءمصطلح  استعمالبا  مفهوم جرد امتدادمُ  ان إذا ما (11)ا
عقوبة ثر إيضاحات توفير ساويه درجة،أو يُ  (12)ا اء أ تسي تطبيقها أث ية طابع وأيهما ي دو  ا

ية قواعد خضوعهم خال من و  . تضبطهم قا

جزاءات ازدادت  ية  فيعرًجا حاسًما وأخذت مُ  ،في ِحدتهاذات ا دو عاقات ا بعد مجال ا
ية جديدة ،2001 سبتمبر 11أحداث  و حو بروز قواعد قا ن بموجبها تم   حيث ،ودافًعا قوًيا 

صوص صريحة في  ،مجلس اأمن من اتخاذ مجموعة تدابير تي ُحظي بها ب تفوق صاحياته ا
ميثاق، لم ا ي تشريع اتطبيقً  ةً ش قرارات جديد عام دو ل من ا  1373 رقم على غرار 

قرار رقم  (13)(2001)   . (14)(2004) 1540وا

                                                           

تفرقة وأوجه -11 اًء على هذ ا مُ  ب مصطلحينااختاف ا جزاء مرتبط يبقى مُ  قررة بين ا دويصطلح ا ظام ا  ،با
م ح ون ا عقوبة محل تداول محلي ي ما ا يوا بي وط قضاء ا دوي في  .طق به في إطار ا قاضي ا في حين يبقى ا

ية محل إجراء دو ة ا عدا لدول إطار ا تأسيس  ،اختياری  ى  وات اأو س ذ ا قاش م ذي ظل محل  خاف ا وهو ا
ظمة اأممية م ل في أين قام مختصين ،ا ة منا ائية أجل ج ة ج ية عدا فصل دو ى ا مصطلحين في إ  2 بين ا

يل شهادةيحياوي نورة، راجع: 1951جويلية  متحدة، أطروحة  ظمة اأمم ا رية في م عس ية غير ا دو جزاءات ا  ، ا
تورا لية في د عام،  ون ا قا حقوق، جامعة ا جزائر ا ة -خدة بن يوسف بن 1 -ا س جامعية  ، ا ، 2013201– 2ا
  .45ص.

عقوبات  SUR sergeأشار  -12 تداو  (SANCTIONS)أن  مصطلح ا دبلوماسية سواءً  ،لشائع ا مصطلحات ا في و  في ا
فقه و  صحافة ا ي، يبل مفهوم إعامفي ا و يس قا عقابي أومضيًفا  و قضائي أو ا لسياق ا ه  و على  اقتضاء مد
تدابير اأقل ما ما يتعلق بمحتوى ا تأديبي، بي اسب مع طبيعتها أو فهي ا ترتبط بوقوع جريمة و  (MESURES) ا ا تت

يينفهي مُ  ،خطورتها دو سلم واأمن ا حفاظ على ا ذي يتجسد من  ،بررة بوظيفة مجلس اأمن في ا وهو ااختاف ا
مُ  ُمقِررة وبين اأطراف ا سلطة ا تباين بين ا مُ سخال ا ة ا حا ج  تهد فة وطبيعة ا صدد راجع، ة.عا  في هذا ا

- SUR Serge, « La résolution 687 (3 avril 1991) du Conseil de Sécurité dans l'affaire du Golfe: Problèmes de 
rétablissement et de garantie de la paix », AFDI, vol.37, 1991, p.40 et 41.   

صادر في /1373S/RES :رقم اأمن مجلس قرار راجع: -13 تي  متعلق، ا2001سبتمبر  28، ا تهديدات ا با
أعمال اإرهابية تيجة  يان  دو سام واأمن ا ها ا  .يتعرض 

-
صادر في /1540S/RES :رقم مجلس اأمن قرارك ذراجع  14 تشار  متعلقا ،2004أفريل  28، ا بعدم ا

شامل. دمار ا    أسلحة ا
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مواقف واختلفت اآراء بش ي أتعددت ا تطبيق اأو يةن ا ذ  تُاعتبر أين  ،(15)لجزاءات ا
ة ة عجِ ار بوادر تجسيدها  ىأو ليبية 1992س ة ا حا موازاة مع ا مُ  ،با لتدابير ا ظر  قررة في با

قرار مُ  (1992) 748 رقم ا قراروا ه من حظر على تشملما  ،(1993) 883 رقم تممة با
ليبية دبلوماسية ا أفراد ا سفر  ع ا جوي وم قل ا خاصة  ،اأسلحة وا معدات ا ع استيراد ا وم

ية ما بترول وتجميد اأرصدة ا شاط ا تي(16)بمجال  جزاءات تطويره تم   ، ا قيحها خال ا ا وت
مفروضة على هايتي عام  رية ،1994ااقتصادية ا عس لقيادة ا ي  ل استهداف ما  (17)في ش

وقود واأسلحة ما ،(18)وحظر على ا ب آخر يق   بي قيود  ر أن  جا سفر وا مفروضة على ا قيود ا ا
يتا تُ  مفروضة على أعضاء يو ية ا ما موقفين، غير أ  (19)اهمثل أول تطبيق ا ب هاذين ا  ه بجا

ث موقف ثا ريسيُ  ،شير   .(20)(1999) 1267 رقم لقرار تدابيراذ ه رجع ت

ة، فباستقراء  راه ية ا دو معطيات ا ر جديرا ذ ات هذ  وجود أن   با يا  دولا غيرمن ا
ذقائم  قرن بدايات م تاسع ا ية ب اهتمامإا  أن   ،عشر ا دو جماعة ا م تستقر ها  في إا  ا 

وات س تي عرفت بدورها خاصًة (21)اأخيرة ا فية تظاهرات وأحداث على فترة مع ، ا بداية اأ

                                                           
15- Pour ce qui est de l’évolution des sanctions ciblées, PORTELA Clara précise « Bien que des sanctions ciblées 

soient apparues pour la première fois dans le contexte des Nations Unies (ONU), leur origine est européenne, 

ce qui explique leur adoption ultérieure dans le contexte de l'UE », In: PORTELA Clara, Targeted sanctions 
against individuals on grounds of grave human rights violations - impact, trends and prospects at EU level, study 
requested by the European Parliament's Subcommittee of Human Rights (DROI), European Parliament, Belgium, 
2018, p.7. Available at:  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603869/EXPO_STU(2018)603869_EN.pdf 
16- Jean- Marc de la sablière, op.cit, p.134 et 135, Voir aussi, CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, 
« Global Threats and the Role of United Nations Sanctions », Report, International Policy Analysis, Friedrich-Ebert-
Stiftung, New York, December, 2011, p.7. Available at: 
http://library.fes.de/pdf-files/iez/08819.pdf 
17- BIERSTEKER Thomas J., « Targeted sanctions and individual human rights », International Journal: Canada's 
journal of global policy analysis, UN sanctions, Vol.65, n°.01, March 2010, p.99.   
18- MURPHY Rosemary Alice, the development of economic sanctions in the practice of the United Nations 
Security council, PhD Thesis, University of Nottingham, UK, 2011, p.126.  
19- BIANCHI Andrea, « Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-terrorism Measures: The 
Quest for Legitimacy and Cohesion », EJIL, Vol.17, n°.05, 2007, p.882. 
20- MARTY Dick, « Listes noires du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l’Union européenne », Rapport, 
commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, 
Doc. 11454, 16 novembre 2007, p.5, §.3.      

بعض من أمثال  -21 وضعية جعلت ا ى اإقرار جوزيف نايهذ ا سياسة ،إ قرن  "أّن ا مية في ا عا تشبه  21ا
دول" فاعلين من غير ا ا وحيد، إذ بدأ يزاحمها ممثلون آخرون  ممثل ا ة ا دو م تعد فيه ا راجع:  .خشبة مسرح، 

جديدة في"، محمودأنور محمد فرج  وسطى ا عصور ا ظور ا فاشلة دراسة من م ة ا دو دول وا فاعلون من غير ا  = ا

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603869/EXPO_STU(2018)603869_EN.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/iez/08819.pdf
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دوي مستوى ا جزاءات  ،ا موازاة مع هذ ا ية با دو ائية ا ج مة ا مح تجلت بعضها في ظهور ا
ية،  ذ تهوهو ما ا اهما يسعيان استهداف م ك في طبيعة هذ اأخيرة باعتبار  سلم ي ش ا

يين وردعهم دو هما  ،واأمن ا افر بي قاط ت مبدأ واأهدافغير أن  ثمة   وُيعد ،من حيث ا
ون  هما هو  بر بي فاصل اأ ائي ا ج ون ا قا م طبيعتها ين تُ  ،بح قوا فذها مجموعة من ا

مة مح ادً  ا ى است جزاءات  في حين ،قواعد إجرائية واضحةا إ على مجلس اأمن  هافرضيا
  . (22)أساس قرارات سياسية

تطورات اأخيرة  رافقت يفي ا ي طبيعةامتيازها ب ،جزاءاتهذ ا تب طغى عليها طابع  ةأم
معلومات ية ا بيومتري تق طابع ا ذي بدور حو   ،وا مُ  ل  ا ذ أحداثمن طبيعة ا  2001 راقبة م

ية ا ة وتحديد مواضيع مشبوهة إم مجهو م ،تصفية اأفراد ا فردبين مامح  ةقارا على  ا
ها سابقً  ماذج ع ماط أو   ااعتماد علىمن خال  ،(23)قاطاا في عشرات مجموعة من أ

                                                                                                                                                                                           

شرق اأوسط=  ية وسياسيةمجلة ، "ا و مجلد دراسات قا عدد 5، ا ي9، ا سليما سياسة، جامعة ا ون وا قا لية ا ة، ، 
عراق،  وردستان ا  . 267ص. ،2017إقليم 

ي إا   م تتجلى بوادر ااهتمام - دو مستوى ا ته على ا ا فرد وم ية بعد  بدور ا سا مآسي اإ ىا مية اأو عا ، لحرب ا
ب عدة من س دور رِ ُ  أين شا جوا ائي بإ ج مستوى ا ها على ا يةم دو ائية ا ج م ا محا ى ا ظام  ء أو ب  ما من جا وا 

فرد ، اأقليات ية تم  ااهتمام با ثا مية ا عا حرب ا ر( أما بعد ا ما سبق ذ سان)باإضافة  ب حقوق اإ ثر من جا  ،أ
س يين  دو عهدين ا سان وا حقوق اإ مي  عا خاصة به. 1966ة من اإعان ا احقة اأخرى ا   وااتفاقيات ا

صدد راجع ي في هذا ا توا هادي: على ا يلو راضي، حيدر أدهم عبد ا سانمازن  حريات اأساسية ، حقوق اإ ، وا
ديل، 1ط توزيع،  دار ق شر وا ون فارسي جميلةو .209 -207، ص ص.2014، عمانل قا فرد في ا ، وضع ا

سياسية، جامعة  علوم ا حقوق وا لية ا ون،  قا علوم، تخصص ا تورا في ا يل شهادة د ي، أطروحة  دو ود ا مو
ك: 8 -5، ص ص.2016تيزي وزو، معمري،  ذ ظر  مال. أ قضاء سعداوي  لفرد أمام ا ي  و قا ز ا مر ، ا

يل شهادة د ي، أطروحة مقدمة  دو ائي ا ج علوم ا حقوق وا لية ا حقوق،  عام، قسم ا ي ا دو ون ا قا علوم في ا تورا ا
مين دباغين، سطيف  سياسية، جامعة محمد   . 43 -36، ص ص.2015/2016، 2ا

م - مجلس اأمن بفرض تدابير عليهبي خصم  ب اعتبار  ت  1990بعد  م تستقر في قراراته إا   ،ا من جا ا بعدما 
ائ ةتدابير استث دو تي تُفرض على ا طرحه في مُ ية على ا باب اأول.، وهو ما    ستهل ا

22- LARISSA Van Den Herik, « The Security Council’s Targeted Sanctions Regimes: In Need of Better Protection 
of the Individual », LJIL, Vol.20, Issue.04, 2007, p.798 et 799.   
23- GUILLOT Philippe Ch.-A, « Espace Transatlantique: l’Accord U.E-E.U. Sur les Dossiers de Passagers Aériens 
(Passenger Name Records- P.N.R) des 23 et 26 juillet 2007 », In: GIRARD charlotte (S/Dir), la lutte contre le 
terrorisme: l’hypothèse de la circulation des normes, CREDHO-DI de l’université de Rouen, bruylant, 2012, p.55 et 
56.                                                                                                                                                                                   = 
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مُ  وقاية ا وجيا تؤدي با و يات وت يتق عدوا سلوك ا عبر معلومات شاملة  ،حتملة من ا
فعلي، ومستهد   وقت ا مُ فة وفي ا دخسجات أسماء ا مطارات، تأشيرات ا ول سافرين في ا

مُ  سفر ذات ا ية، جوازات ا ترو خروج اإ بيومترية وا حجب بطاقات اائتمان في و عرفات ا
خارج  .(24).ا

توجه  هذا ُيعد خطورةا عة في اأعمال  اشاطاتهو  وازاةً مُ  ،أمًرا غاية في ا ضا خاصًة ا
مُ  سريعةاإرهابية ا ية ومُ من اتصاا ،تطورة وا هات وتحويات ما جعل إثارتها  ، ماواصات بي

مُ  سوداء با قوائم ا ية وتسجيلها على مستوى ا ا ضرورة إم ذي استلزم با صعبة، اأمر ا عقدة وا
مجال ها عن طريق ا شف ع صُ  ،ااستخباراتي ا ستمرة وتحريات حثيثة ت ومتابعة مُ من ت

شاطاتها. تعرف عليها و ية تحديدها وا ا لحصول على ما يجعل من إم اسبة  ية م  آ

فسه وقت  ن ، وفي ا ية،حتى وا  سا لمخاطر اإ جزاءات   واجههاها إا  أ   تفادت هذ ا
اديمي  ت، حادفقهي وقضائي ل دبلوماسي اجدو قاش أ جراءات قمعية  هما تضم من تدابير وا 

مستهد فة ومساس  ،خطيرة غ على اأفراد ا ها تأثير با ما ُتجسد جميع حقوقها، بترتب ع ظر  با
 على هذ اأخيرة.  اأمن مقتضياتمن سياسة جعلت من سمو 

وضعوما زاد من  يات تأزم ا ية آ دو هيئات ا  مراعاةشبه قضائية أو قضائية ، افتقار ا
ية اأصول و قا واجبة ا ية أو إقليمية أين تم   ،ا م وط حو محا توجه  ن معظم مستهِدفيها با

لطعن في مشروعيتها على غرار اإتحاد مُ اتلك  خاصةً ، (25)اأوربي  افحة وجهة تدابير ا م

                                                                                                                                                                                           

ماضية  -=  عقود ا ذ ا ب فيجح اإرهاب م تأثير على ا يات استهداف  ىا للت تطورات آ ية، ت لتدابير اأم تحتية  ا
موازاة مع تطور طرق ووسائل استعماا ىهم تاإرهابيين با وات اأخيرة. راجع: إ س ثر دقة في ا  أن أصبحت أ

- LERICOLAIS Marine, Terrorisme international et mesures de sûreté: analyse économique du comportement du 
voyageur sur le réseau de transport aérien mondial, Thèse pour l’obtention d’un Doctorat de Sciences Économiques, 
Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université Lumière - Lyon II, France, 2011, p.79 et 80.   
24- BIGO Didier et PIAZZA Pierre, « Les conséquences humaines de l’échange transnational des données 
individuelles », Revue Cultures & Conflits, fichage et listing, n°.76, 2009, p.8.   

ل من -25 عام   .BIERSTEKER Thomas J. and ECKERT Sue Eوهو ما أعقب عليه  هم  ومع ": 2009في تقرير 
هدف تواجه تحديً  محددة ا جزاءات ا ك، فإن أداة ا بيرً ذ يوما ومتزايدً ا  وطنية واإقليمية . ا ا م ا محا وقد عثرت ا

يانات فضا وجود على نحو متزايد على  مفروضة على اأفراد وا جزاءات ا مستخدمة في ا = خطأ في اإجراءات ا
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ذ عام  تي أث ،2001اإرهاب م ها رتيا بعظم امُ  خا مُ  جوا هاتعلقة ا تها بير و  با ل  بش
فترةوهي  ،حقوق اأفراد تي ا يةاة سيشأو  تتزام ا ذ جزاءات ا بعض  على حد تعبير سة ا

متحدة طرافاأ ة اأمم ا فردية منذ ه أ   ،في أما ة حقوق اإنسان ا ير في مسأ تف م يتم ا "
بداية" ذي فتح ا، وهو (26)ا سان، يس فقط بشأن عاقتها واحترامها ال مجاأمر ا حقوق اإ

ية جديدة.  سياسة عقابية دو شأتها  تساؤات أخرى حول مشروعية دوافع   بل 

مام بمع إ اصر ظمو دراسة  ع ةباعتبارها ا راه ية ا دو قضايا ا ساعة وا  ،من مواضيع ا
تطورات مرحلة تميزت بتسارع اأحداث بًة  ا ،وُموا تاريخي  اعتمد هج ا م فهم مسار  ةضرور ا

ج يةتطور ا و قا ية ومبادئها ا ذ ي  ،زاءات ا ثا ما في شقها ا هج ُحظيت بي م باستخدام ا
ها،  سلبي  دور ا وصفي إبراز ا ب ا هجين وبجا م اإهذين ا تحليلي ستع هج ا م ك من  ،با وذ

ية خال مُ  و قا جة اأسس ا تيعا حااتاب ،تأسيسها عليها يعتمد ا ى تحليل بعض ا  تطرق إ
تطبيقي ت خال من ةا ماذج مختلف عريجا واقعية.  ا   ا

جزاء تحققبعد أن  ة إصاح ا ي حول مسأ ية خاصةً إجماع دو دو ها ات ا  ،ااقتصادية م
تسعي ها مجلس اأمن مُ يما عرفته فترة ا سايرة اأوضاع ات من تطبيقات جمة حاول خا

هامة،  مسائل ا حقوق  بصددها ثاستحدوا ية وحماية  ثر فعا ية جديدة بأ آ ية  جزاءات ذ
سان اجحة ،اإ ى إستراتيجية  تي ُتعد من اأهداف اأو ها تصادم ا عملي  تجسيد ا ، إا  أن  ا
برىتطلبات مع مُ  دول ا   .صراع بين ا

                                                                                                                                                                                           

تعيينات.=  فاءة إجراءات ا لتدابير، معتبرين  عن  مدافعون عن حقوق اإنسان صريحين في انتقاداتهم  ان ا و
سائدة  أنّ  متحدة ا واجبةتإجراءات اأمم ا قانونية ا إجراءات ا قواعد اأساسية  جزاءات تنتهك ا بدأت  .جعل ا

يك في تش وطنية في ا برمانية ا تشريعية وا س ا مجا تي  ا جزاءات ا تنفيذ ا تنفيذيين  يها ا سلطة مسؤو
دول اأعضاء نفسها في وضع صعب يجبر  ك، وجد عدد من ا ذ متحدة دون موافقتهم. ونتيجة  تستهدفها اأمم ا
تزاماتها بتنفيذ قرارات  تشريعية من ناحية، وا محلية وقرارات هيئاتها ا مها ا ام محا فة أح على ااختيار بين مخا

فص ملزمة ا سابع ا ي من جهة أخرىل ا دو   راجع:. "مجلس اأمن ا
- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of the 
“Watson Report” », Watson Institute for International Studies, the graduate institute-Geneva, October 2009, p.4. 
Available at: https://www.files.ethz.ch/isn/111057/2009_10_FB09_sanctionsreport.pdf  
26- BIERSTEKER Thomas J., op.cit, p.101.    

https://www.files.ethz.ch/isn/111057/2009_10_FB09_sanctionsreport.pdf
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طلقه ومن م بحث ذا ا ية  عن، يقتضي م ا اأمر ا جزاءاتمدى فعا ية  ا ذ في ا
ية تهاساير م   حا ية ا دو قواعد مقتضيات تحقيق  غايةأهدافها، تجسيد خال من  أوضاع ا

ي دو قانون ا  ؟ا عن أية اعتبارات أخرىبعيدً  ا

طاًقا  يةا ا اها من اإش تي طرح ى  ،ا ا إ ية ارتأي ذ جزاءات ا جةمُ بدراسة مسار ا  عا
يةيفية تجسيد مُ و ا هبوادر بروز  م مع  ،ختلف تدابيرها في إطار سياسة عمل دو تبيان معا

ظام  وحدودها بتأطيرها ب ميثاققا تزامات ا وربطه بمستويات أخرى  ،ي أممي يستجيب ا
باب اأول(، ةمحليو  ةإقليمي ما )ا مقابلفي  بي باط خلفي ا ا است على وخيمة ا هاعوائقو ا تهحاو

حرياتحقوق ا مُ  اأساسية وا حالتجمافي وضع  ،ستهد فةأفراد ا ي أمام واقع ا دو مع  مع ا
رئيسية على مب ،اهمستجداتيم إجراء تقي   قضايا ا م اإ ىمستو اقشة بعض ا  ،اأوربي تحادمحا

شف عن مُ ا هادور  ة بارز في ا حا اقضو قتضيات ا سان  هات حقوق اإ ية  دو معايير ا    مع ا
ثاني) باب ا  . (ا
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باب اأول:  ا

ية  ية دو ية آ ذ جزاءات ا إرااا جديدة ا
رادية  ية ا سؤوو  ا
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 تطور إ€ى ،ضمن ا€ممارسة ا€حديثة €لعاقات ا€دو€ية حقوق اإ₱سان مو همف تطورأدى 
 اأيض   نو€₫ ،ا€مستوى ا€داخلي ىلع فقط €يسبااعتماد على تدابير  ،جتهعا€م   وأسا€يب إجراءات
 نأ ي₱بغي حماية حقوق اإ₱سانب ةلا€₫فياإستراتيجية  ₫ون ،على ا€مستوى ا€دو€ي آ€يات بتفعيل
  ن. ا₾م مو همف مستوى ىلع ةلا€حاص اتر وا€تطو  تتماشى

أ₱ها  إاا  ،ا€سلم وا₾من ا€دو€يين رساءا€تجارب ا€حثيثة €أمم ا€متحدة في إ وعلى ا€رغم من
تسعي₱يات با€موازاة مع ما شهدته  ،مآسي إ₱سا₱ية وخيمة ا€عا€م تج₱يب منت₫للت بفشلها ا€ذريع 

إذ  ،ا€عراقفي  ا€حصار ااقتصادي على إثرغير إ₱سا₱ية وأعمال من أحداث  ا€قرن ا€ماضي
 ابد ₫ان ا€تي ،ا€عا€مي ا€سياسيا€₱ظام إظهار بعض مواقف  في ا₫بير   ادور   ا€ظروف هذ₲ €عبت
، وا₾مم ا€متحدة بوجه عام €ها من تأثيرات على مجرى ا€عاقات ا€دو€ية €ما ا€وقوف ع₱دها، من
بما فيه ا€جزاءات بوجه  على أداء وفعا€ية دور مجلس ا₾من في ا€تصدي €هذ₲ ا€₱زاعاتو 

إيجاد ب ،ا من ا€مسؤو€ية₫بير  ا قدر  ا€م₱ظمة حمل ₱دد وت  ت  أصوات  أعقابها في ت€عات حيث ،خاص
جزاءات ، ذ€ك إثر على تبثق₱اف ،وبأقل ت₫لفة فعا€يةا€ من ريب₫تتمتع بقدر  ₱اجعة وسيلة

 مسؤو€يةا عاتقه على أخذت €تيا ،ت تش₫ل أهم أش₫ال ا€جزاء ا€دو€يحفة إ€ى أن أصبد  ستهم  
رصل اأول(ا€دو€ي  ا₾من صيا₱ة   .)ا

ا€تطور ا€عا€مي في و ما تزامن إ₱ا  ،جديدةا€عقابية ا€سياسة هذ₲ ا€إنا اإصرار وراء تجسيد 
€ما عرفته ا€جهود ا€دو€ية €بوادر أو€ى €بروز  ،ن ا€دو€يأا أ₫بر في ا€شدور  تتحلى ساء€ة جعل ا€م  

ما إثبات ا €أطراف ا€مع₱ية بمسؤو€يتها ا€حصرية عن افها إ₱ا ₱ظام ج₱ائي دو€ي، ₫ون استهد  
 خلة با€سلم وا₾من ا€دو€يين. أعما€ها ا€م  

جعل من  ، يخلو من ا₾زمات بجميع أش₫ا€هاا€ذي ا وبا€₱ظر إ€ى مقتضيات ا€واقع
 أنا  ا€مجتمع ا€دو€ي با€ظفر بإطار قا₱و₱ي €ت₱ظيمه حتى يتس₱ى تحديد ₱طاق ت₱فيذها، ₫ون

 ا€سياسيةفي فرض جزاءات ذ₫ية على ا€ساحة  ا€سابع فصل₾ح₫ام ا€من ا₾ مجلس استخدام
في حق  دي₱امي₫ية في إقرار مجموعة تدابير تمخضت ع₱ها ا€حرب ا€باردة، ₱هاية م₱ذ ة€يا€دو 
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 ا€حادي أ₫ثر مع أحداثثم تعزز  ،أ₱غوا وسيرا€يون و€يبيريا وأفغا₱ستان على غرار ،ا€دولبعض 
  ا€دو€ي ا أ₫ثر مع ت₱امي ظاهرة اإرهاب مفاهيمي   أين تطورت ،2001سبتمبر  من عشر

ي( ثا رصل ا   .)ا
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رصل اأول:   ا

جزاءات حو  هج سرهوم ا تقليدية تجاوز   ىإا
ية  جزاءاتا ذ   ا

ميثاق ا€ من 41ا€مادة  أقرتهاعام مجلس ا₾من بسلطة فرض جزاءات تعلوها تلك ا€تي د  
جزاءات  في إطار س₱وات ا€ستي₱ات₱تصف م₱ذ م   ، ت₫للتفي صون ا€سلم وا₾من ا€دو€يين

روديسيا ا€ج₱وبية عام  د ₫ل من₫تلك ا€مفروضة ض ،قضايا ا€حا€ةاقتصادية €لتعامل مع 
ا€تي  ،بعد ₱هاية ا€حرب ا€باردة إاا  اتظهر جلي  . ومع ذ€ك، €م 1977وج₱وب إفريقيا عام  1966
 ،ذ€كبرى، بل وا₾₫ثر من ذات أهمية ₫  عدة و خال ا€تر₫يز على قضايا  ₱تظمةمارسة م  م   عرفت

 . ا€مصداقية €أمم ا€متحدةدو€ية تهدف إ€ى ضرورة إعادة بروز ردود أفعال 

بطاس  م ا€سابقا€عا ا₾مين وفي مقدمتهم ₱ظمة ا₾مميةا€م  أعلى هرم أطراف ب ما دفع ذاه
ي  إ€ى وضع إستراتيجية جديدة استهداف أفراد و₫يا₱ات فاعلة من غير ا€دول ،بطاس غا

من خال عقد  بعد فيما مبادئها بعض قرتأ   ا€تي واإ₱سا₱ية، ا€جزاء بين قوف  ي   جديد ₫مفهوم
سبحث) لتقيات دو€يةعدة مؤتمرات وم   ا₾مين  (27)إبااهيم فالوهو ا€تغيار ا€ذي ₫يافه  ،(اأول ا

بمسائل عامة تتصل جلسة تتعلق  أث₱اء ،ساعد €لشؤون ا€سياسية في مداخلة €ها€عام ا€م  
ا إياها  ،ا₾من €مجلسا€جزاءات ا€ذ₫ية  خاصة   با€جزاءات ا ادا سحؤوبا سن أيض  ها "أ₱ا م لخص 

ي" دو ون ا لقا اشئة  ات ا تها ي على اا دو سجتسع ا ب ا     .(28)جا

                                                           

 قا₱و₱ي وسياسي س₱غا€ي، تقلد أعلى م₱اصب ا€مسؤو€ية على ا€مستوى ا€محلى وا€دو€ي. متوفر على ا€رابط: رجل  -27
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibrahima_Fall_(homme_politique)  consulté le 08/06/2016   

مسائل محضر جلسة بشأن ، ا€متعلقة ب2001أ₫توبر  22 ، ا€صادرة فيS/PV.4394رقم:  مجلس ا₾من وثيقة -28
 .10ص. ،عامة تتصل با€جزاءات

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibrahima_Fall_(homme_politique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibrahima_Fall_(homme_politique)
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 €صعوباتبا€موازاة مع ا ،₫برأ اوتجسيد   ةواسع تتطبيقا من ا€مفهوم هذاه عرف€ما  او₱ظر  
 من ا₱وع   عرف ،خاصة بصفةفراد وا€₫يا₱ات من غير ا€دول ا₾ شهدها ا€تي ستجداتوا€م  

تعلقة ا€م   من خال ت₱ظيمه في مجموعة إصاحات خاصة   رجمت   ما وهذا ،واا₱تقائية ا€تراجع
سبحث) بحا€تي ا€تسجيل وا€شطب من ا€قوائم ا€سوداء ي ا ثا   .(ا

سبحث اأول:  يةا ذ لجزاءات ا تاايخي  تطوا ا  ا
 ،جديدة ردع دو€ية ت₫ريس آ€يةا€و€وج ₱حو ب ا₾خيرة من ا€قرن ا€ماضي ا€عشريةزت تميا 

ا€جزاءات ااقتصادية ت₱فيذ ة بحقوق اإ₱سان، بعدما ظل ية ا₾مما€م₱ظموذ€ك €بداية اهتمام 
مآسي إ₱سا₱ية وأضرار وخيمة على ه من تحمل€ما  ،با€خروج عن ا€شرعية ا€دو€يةا€شاملة يتصف 

ته €ج₱ة ا₾مم على ا€مد₱يين دون ا€سلطة ا€حا₫مة، وهو ما تب₱ا  هار اقتصا ،بأ₫ملها ا€هدف دو€ة
أنا  ،في ا€فقرة ا€ثا₱ية م₱ه 1994مارس  4ا€متحدة €حقوق اإ₱سان في تقريرها ا€صادر في 

 لىعتت₱افى وبوضوح مع مقتضيات ا€قا₱ون ا€دو€ي، €ما تشمله من قيود ا€تدابير ااقتصادية 
ا€₫امل بجميع  هممن تمتعوحدهم  ،ال وا€₱ساء و₫بار ا€سنا₾طفخاصة   ا€فئات ا₾ضعف

 .(29)ا₾ساسية محقوقه

 ت ا₾مم ا€متحدةمدعأين بادرات إصاح ا€جزاءات ا€دو€ية، تعددت مصادر م   ،وعليه
با€لجوء إ€ى جزاءات أ₫ثر إ₱سا₱ية  ،آثارها€تخفيف من اإ€ى ا₾خرى  وا€هيئات وا€م₱ظمات ا€دو€ية

ا €محدودية هذ₲ و₱ظر   .تب ع ا €مجهودات ا₾م₱اء ا€عامين €لم₱ظمة وا€تقارير ا€تابعة €و₫ااتها
خارجة عن تخصصة من باحثين وخبراء €معاهد ومؤسسات م  ارتأت أجهزة أخرى  ،ا€جهود
سطلب اأول( ها أ₫ثر€تحسي₱ها وتفعيلاهتمام بهذا ا€موضوع با ،ا₾مم ا€متحدةهي₫لية  مع  ،)ا

ي( تأطيرها من ا€صعب حداثتهاجعلت  حدودها ا€تي بيانت ثا سطلب ا   .)ا

                                                           
29- La Commission des droits de l'homme, Les droits de l'homme et les mesures coercitives unilatérales, DOC. 
E/CN.4/RES/1994/47, 50ème session, 56ème séance, 4 mars 1994, disponible sur le site internet:  
https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4220  

https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=4220
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سطلب جزاءات سؤاا  إرااا :اأول ا ية ا ذ ستحدةا    في إطاا هيئة اأسم ا

أين سايرت  ،ا من تحقيق أهدافهام₱ذ ا€س₱وات ا₾و€ى €₱شأتهتم₫₱ت ا€م₱ظمة ا₾ممية 
₱اما شملت أطراف  ،على ا€دول بحد ذاتها هاتطبيقاتتدابيرها مختلف م ₱ته₫يها، فلم تقتصر  وا 

هذا في ₫ل من حا€تي روديسيا ا€ج₱وبية )زيمبابوي( و  ،فاعلين من غير ا€دولا€أخرى على غرار 
راع اأولوج₱وب إفريقيا، و€₫ن ₫تدابير ذو طبيعة استث₱ائية )   (.ا

 تعتبر ا  أين  ،1990 واتس₱ تجسد خال هذ₲ ا€جزاءات ₫تدابير أو€ية إ₱اما غير أنا بروز
عرقلت جميع أفضت إ€ى  ظروفمن  ،ةدما عرفته فترة ا€حرب ا€بار €ا ظر  ₱ هابداية تطور بمرحلة 

اا  طريقة عمل مجلس ا₾من في بعدها  زتحيث تميا  ،تطبيقها وقفا€تدابير ا€م قررة خا€ها وا 
ما يتعلق خاصة  ا€سام  اتتهديدستمر م ساير ا بها م  تطور ب ،ا€تدابير ا€ذ₫يةهذ₲ €إقرار₲ 

شهدت م بادرات عدة في اإشادة بأهمية وهذ₲ ا€مرحلة  ،ا€م قررة ضد اإرهاب ا€دو€يبا€جزاءات 
يبادرة ا₾مين ا€عام ا€سابق €أمم ا€متحدة م   وفي م قدمتها ₱جد ،اإقتداء بها  بطاس بطاس غا

راع ) يا ثا  . (ا

راع اأول: جزاءات  ادا باوزو ب ا ية ا ذ وية ربل  دابياتا  1990ثا

 ،تعددت بتعدد م ستهدفيهاات جزاءتب₱ت م₱ظمة ا₾مم ا€متحدة عقب تأسيسها حزمة 
 خاصة  ا€تجارية وا€ما€ية م₱ها. ات اقتصادية شاملة جزاءاعترتها 

ا₾فراد أو ا€جهات ا€فاعلة من غير ا€دول  ضد جهةو م  ا€ا€جزاءات  طبيعة€م ت₫ن وعليه، 
 هاتطبيقات بوادرها ظلت موجودة م₱ذ في حين، (30)في مؤتمر سان فرا₱سيس₫وواهتمام محل إثارة 

هذ₲ غير أنا  ،تتمتع ب₫ل مقومات ا€دو€ة ا€تي )أوا( حا€ة روديسيا ا€ج₱وبيةعلى غرار  ،ا₾و€ى
في فئة ا€₫يا₱ات من  تهادرجأإ€ى أن  ،ا₾ممية ا€م₱ظمةطرف ا€خاصية تما تجريدها م₱ها من 

                                                           
30- Grant Lloyd Willis, « Security Council Targeted Sanctions, Due Process and the 1267 Ombudsperson », 8 
August, 2010, p.8. Available at: 
https://works.bepress.com/grant_willis/1/   consulté le 03/09/2016 

https://works.bepress.com/grant_willis/1/
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يا(ا€تي ت₫ون إ€ى جا₱ب حا€ة ج₱وب إفريقيا ، (31)€دولغير ا ذ₲ هفي محل اهتمام₱ا  )ثا
  .ا€دراسة

ةأوا:  وبية  اوديؤيا حا ج   ا

قب إعان ح₫ومة ا₾قلية ا€بيضاء استقا€ها من جا₱ب واحد س₱ة مسأ€ة روديسيا ع  مثلت 
في  مجلس ا₾من أين تجلى دور، (32)ا€بداية ا€حقيقية €ها في أروقة ا₾مم ا€متحدة ،1965
وهي ا₾قلية  فيه إعان ااستقال من جا₱ب واحد ديني   ،(1965) 216 رقم €لقرارإصدار₲ 

مجلس طلب م₱ها  ،لة تدابيرجم تضمن اتخاذي 217رقم  ، تا₲ ا€قرار(33)ا€ع₱صرية €روديسيا
 ،تمرد ا₾قلية ا€ع₱صرية€ بوضع حدا€ممل₫ة ا€متحدة بوصفها ا€دو€ة ا€قائمة باإدارة من ا₾من 
ائمة €لقضاء على ₱ظام ا₾قلية، ومن جهة أخرى يطلب جميع ا€تدابير ا₾خرى ا€م  ا فور   هاواتخاذ

 إمدادهاساعدة €ل₱ظام غير ا€شرعي، وعلى وجه ا€خصوص عدم من جميع ا€دول تج₱ب ₫ل م  
بذل قصارى جهدها €قطع جميع ا€عاقات ااقتصادية مع € تسعىوأن  ،₾سلحةوابا€معدات 

، وهذ₲ هي ا€خطوة ا₾و€ى (34)₱تجات ا€₱فطيةبما في ذ€ك فرض حظر على ا€₱فط وا€م   ،ا€₱ظام
راقبة في تطبيق إجراءات ا€ضغط ااقتصادية، حيث ₱ظمت ا€قوات ا€بحرية وا€جوية ا€بريطا₱ية م  

   .(35)ا€₱فط €روديسيا عبر مي₱اء بيرا با€مزمبيقا€سفن €م₱ع إمدادات 

                                                           
31- Sur cette situation, COMBACAU jean précise dans son observation que: « le choix du Royaume Uni [comme 
cible des sanctions] aurait pour singulière conséquence, compte tenu de l'identité de principe de l'État auquel 
la situation est imputable et de celui contre lequel les sanctions sont dirigées, de permettre aux Nations Unies 
de déclencher leur action contre lui et non contre la Rhodésie », cité In: THOMÉ Nathalie, Les pouvoirs du 
Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Presses 
Universitaires d'Aix- Marseille, France, 2005, p.134 et 135.  

دين جسال -32  . 252، ص.2009ا€عقوبات ااقتصادية €أمم ا€متحدة، دار ا€جامعة ا€جديدة، ا₾زاريطة، ، سحي ا
حا€ة في ا€ب متعلق، ا€1965₱وفمبر  12، ا€صادر في S/RES/216 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  1 ا€فقرة -33

 روديسيا ا€ج₱وبية. 
₱وفمبر  20، ا€صادر في S/RES/217رقم:  من قرار مجلس ا₾من 8و 5و 1 راجع على ا€توا€ي ا€فقرات -34

 روديسيا ا€ج₱وبية.  في حا€ةا€، ا€متعلق ب1965
35- WILLAERT Philippe, « Les Sanctions économiques contre la Rhodésie (1965-1979) », RBDI, Vol. XVIII, 
n°.01, 1984-1985, p.220.   
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خفاقهابعد فشل ا€محا تخذت من قبل ا€دول ا€تزامات ا  ا ، ووفق  وات ا€جديدة €لمفاوضات وا 
 جزاءاتاعتماد  ا€ممل₫ة ا€متحدة من مجلس ا₾منطلبت  ،ا€₫وم₱و€ثم₱ظمة  في ا₾عضاء
قدمة من ا€دول يات ا€م  سلسلة من ا€تعدبعد ها م₱ ا₾خذ ببعض تما ا€تي و لزمة، ا₱تقائية م  
 .(36)حظر على روديسيا استيرادهاتوسيع قائمة ا€م₱تجات ا€تي ي   إ€ىوا€تي تهدف  ،اإفريقية

 ما€قرار رق اعتماد 1966، تقرر س₱ة اا€قرارات ا€متخذة سلف  عدم ₱جاعة با€₱ظر إ€ى و 
بها زم تلت ،أ₫ثر استهداف ااقتصادية  تدابير ذو طبيعةإرساء تما ₾ول مرة ا€ذي بموجبه و ، 232

ا₾فراد ا€مقيمة في  تصرفاتجميع حظر  تشمل ،جميع ا€دول ا₾عضاء في ا₾مم ا€متحدة
حظر استيراد وتصدير  ،ل₱ظام غير ا€شرعي€ هاساعدت€م  أو  هايديأأو خارجها €تروديسيا 
حظر ₱قلها، حظر  مع روديسيا€ى ا  من و  أو ا€مستعملة في ا€ص₱اعة ا€حديدية ا€غذائية ا€م₱تجات

€تبادات احظر  ا₾سلحة وا€معدات ا€عس₫رية وا€طائرات وا€سيارات وا€₱فط وا€م₱تجات ا€₱فطية،
   .(37)ذات ا€م₱تجات اقت₱اءما€ية ا€

ا€₱ظام غير  إرغامغير فعا€ة في  جراءاتاإ عتبارفبا ،قر غير ذ€كأاقع و ا€ أنا بيد  
تدابير جديدة  رضيف (1968) 253 رقم €لقرار ₲اتخاذ إ€ى ا₾منبمجلس  أدى رمأ ،ا€شرعي

طلق €جميع ا€واردات وا€صادرات و₱قل م  من حظر  ،قررة سابق الزمة وشاملة على تلك ا€م  م  
وضع  مع روديسيا، وعدم ااعتراف بجوازات سفر وااستثمارات حظر ا€مدفوعاتمع ا€بضائع 

ذات € بمرافقة ا€دول₫لفة €ج₱ة م   استحدث تطبيقها زيعز استث₱اءات عليها ₾غراض إ₱سا₱ية، و€ت
  .(38)ا€غرض

                                                           
36- WILLAERT Philippe, op.cit, p.221. 

، 1966ديسمبر  16، ا€صادر في S/RES/232رقم:  من قرار مجلس ا₾من 3و 2 ا€توا€ي ا€فقراتراجع على  -37
 روديسيا ا€ج₱وبية. في حا€ةا€ا€متعلق ب

مايو  29، ا€صادر في S/RES/253رقم:  من قرار مجلس ا₾من 20و 5و 3 راجع على ا€توا€ي ا€فقرات -38
 روديسيا ا€ج₱وبية. في حا€ةا€، ا€متعلق ب1968
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 ا₾من مجلسر قرا  إ€ى أن أخرى تدابير تا هذا ا€قرار ،با€موازاة مع ا€وضعية في ا€م₱طقة
₱هاء مهام €ج₱ة ا€جزاءاتو  ،اهعفر ب (1979) 460قم في قرار₲ ر  برراتها بعد اتفاق €زوال م   ا 

ؤتا هاوس  . (39)ستقا€هااحصو€ها و  دو€ة زيمبابويقيام  ا€ذي يضمن ،ا

باستجابتها وفق مقتضيات ا€حا€ة، أين قررة ضد روديسيا ا€ج₱وبية زت ا€جزاءات ا€م  تميا 
أ ثير خا€ها مبدأ تسلسل قوة ا€تدابير من ا₾خف إ€ى ا₾₫ثر ردع ا، حيث ت₫للتها جزاءات 

فة ا₱تقائية ₫تدابير استث₱ائيم    لزمة.     ا صط حبت احق ا بجزاءات شاملة وم   ةستهد 

يا:  ةثا وب إفايقيا  حا  ج

 سبيل في ،اتخذ مجلس ا₾من ا€عديد من ا€قرارات وفق ا ₾ح₫ام ا€فصل ا€سابع من ا€ميثاق
 282ا€قرار رقم  أبرزهاومن  ،ج₱وب إفريقيا ا₱تهجهواجهة سياسة ا€تفرقة ا€ع₱صرية ا€تي ₫ا₱ت تم  

ا €لسلم ه يمثل تهديد  ₱ا أ ا€م₱طقة علىف ا€وضع في ا€ذي به ₫يا  ،1970جويلية  23ا€صادر في 
وما يتصل بها من  ا₾سلحةتشديد ا€حضر على با€دول يين، حيث طلب من خا€ه وا₾من ا€دو€

€هذ₲ يار ا€ازمة غوقطع  ر₫بات وا€معدات ا€عس₫ريةا€م  اعتدة من شتى ا₾₱واع، بما في ذ€ك 
ف₱ية أو تدريب يتصل با₾₱شطة مساعدة تقديم أي  وم₱ع أيا استثمار أمع ، ا₾خيرة

    .(40)ا€عس₫رية

€س₱ة  418 رقم عدة قرارات احقة م₱ها ا€قرار منا₾ مجلس₫ذ€ك صدر أسايرة ا€وضع €م  و 
ضع حد ا€س₫ان وو إيقاف أسا€يب ا€ع₱ف ضد بفي ديباجته ح₫ومة ج₱وب إفريقيا  ا€ب  اط ،1977

جميع وقف  ،ا هذا ا€قرار مجموعة تدابير أهمها₫ما تضمن أيض  €سياسة ا€تفرقة ا€ع₱صرية، 
، عدات ا€حربية بجميع أ₱واعها وأش₫ا€ها و₫ذا ا€مواد ا€ازمة €ص₱عهاا₾سلحة وا€م  ب هاا€دول إمداد

                                                           

، 1979ديسمبر  21، ا€صادر في S/RES/460رقم:  من قرار مجلس ا₾من 3و 2 ا€فقراتراجع على ا€توا€ي  -39
 روديسيا ا€ج₱وبية. في حا€ةا€ا€متعلق ب

مسأ€ة ، ا€متعلق ب1970جويلية  23، ا€صادر في S/RES/282رقم:  من قرار مجلس ا₾من 4 ا€فقرةراجع  -40
 .  ا€₱اتجة عن سياسة ا€فصل ا€ع₱صري €ح₫ومة جمهورية ج₱وب إفريقياا€صراع ا€ع₱صري في ج₱وب أفريقيا 
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ح₫ومة ج₱وب إفريقيا رتبطة مع مع إعادة ا€₱ظر €لدول في جميع ا€عقود ا€قائمة أو ا€احقة ا€م  
  .(41)ا€خاصة بص₱اعة ا₾سلحة

ماي  25صدر مجلس ا₾من في أإ€ى أن بتدابير جديدة تا هذا ا€قرار عدة قرارات أخرى 
مع إ€غاء €ج₱ة  ،ى ج₱وب إفريقياا€مفروضة علجزاءات ا€ أ₱هىا€ذي به  919ا€قرار رقم  ،1994

   .(42)ةجديد قيام دو€ةو ا€جزاءات ا€خاصة بها 

فة ا€جزاءاتهذ₲  إقرارتميز  في حا€تها ها فرض  ب في فترة ستي₱يات ا€قرن ا€ماضي ا€م ستهد 
عي₱ة دون مساسها با₾فراد جوا₱ب م  شملت أو€ها  ،مراحل عدةعلى  -روديسيا ا€ج₱وبية–ا₾و€ى 

ما جعل ببعض ا₾طراف  ،مراحلها ا€احقةتما في  إ₱اما ₫ون إدراجهاا€تي ا ستبعدت من مجا€ها، 
داخلية "يقر بأ₱اه   GALTUNG Johanا₾ستاذ بيرعت على حد جزاءات ا تجاهل حاات ا رد 

تي تؤتهدف اأفااد جزاءات ا أمر يقتضي وجوب إثارتها تها أهميمع و€₫ن با€موازاة  ،(".).. وا
اا احق ا، وااعتماد عليها  ا في ذات صمم  م   توقعه ا₾ستاذ اموهو وبصفة حاسمة إما آ₱ي ا وا 

راذ دائسة ")...(  €ها يستقبلا€م  ا€ت₱فيذ  أنا  ،ا€شأن يات إ ية آ ل فوق وط ن أن تشسل هي يس
دول  زة في جسيع ا يوم-ستسا دول ا سحلية في ا شاطة ا ز ا ن هذا في  ،-شبيهة بساا و

سؤتقبل   وهي ا€قاعدة ا€تي ت₱طبق على واقع ا€جزاءات محل ا€دراسة.  ، (43)"ا

 في €حاسم اها دور إاا أنا € في ميثاق ا₾مم ا€متحدة ا€ذ₫ية لجزاءاتم اإشارة €دع رغم منبا€
تداو€ها محل إجراء  جعل من ،ضمان ا€₱ظام ا€عام ا€دو€يفي  €لدول ا€م شتر₫ة ا€مصا€ح تحقيق
إاا أنا  ،با€موازاة مع مقتضيات ا€حا€ة م₱ها شاملةأخرى على غرار ا€مصحوب بتدابير  أو€ي

                                                           

، ا€متعلق 1977₱وفمبر  4، ا€صادر في S/RES/418رقم:  من قرار مجلس ا₾من 4و 3و 2ا€فقرات راجع  -41
 .   ج₱وب إفريقيا با€حا€ة في

، ا€متعلق 1994مايو  25، ا€صادر في S/RES/919رقم:  من قرار مجلس ا₾من 3و 2و 1ا€فقرات راجع  -42
 .   ج₱وب إفريقيا با€حا€ة في

43- GALTUNG Johan, « On the Effects of International Economic Sanctions: With Examples from the Case of 
Rhodesia », World Politics, Vol.19, n°.03, 1967, p.383.  
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 في ظل ا€مراحل ا€احقةم ستقر ا  أصبحعليها وااعتماد  أساسية تداو€ها ₫تدابير أو€ية
 .وبا€خصوص مع زوال بوادر ا€حرب ا€باردة

ي:  ثا راع ا ية  وضعا ذ جزاءات ا ية بعد  تدابياا   1990أو

ا€ضغط ااقتصادي على  في اعتمادها على سياسة ف₫رة ا€جزاءات ا€شاملة عتبرت  
 ،(44)اير سلوك ا€مسؤو€ين ا€سياسيين فاشلة عملي  ₫عامل فعال في ا€ضغط على تغيا  ،ا€مد₱يين

ساعد ا€س₫ان بفتح ا€فرص أمام ا€قوى ا€مد₱ية إطاحة ₱ظام تعسفي وغير فاافتراض بأ₱اها ست  
رديمقراطي هو افتراض غير م   بر 

ا€₱ظام ا€سياسي  إضعاف إ€ىا وا تؤدي با€₱تيجة دائم   ،(45)
مارسات ا€₫ثيرة ا€تي ا€م   فتههذا ما ₫ش .(46)ا في ا₱تهاك ا€سلم وا₾من ا€دو€يينا€ذي ₫ان سبب  

بررات استمرارها واعتمادها، ما يستدعي إثارة مخاوف €م   ةقداف ةعدحاات  ود€وج ،داول إقرارهات
، (47)استخدام ا€عقوبات من طرف مجلس ا₾منفي إ₱سا₱ية وقا₱و₱ية تدعو وتستلزم إعادة ا€₱ظر 

₫ان ا€مد₱يون ضحاياها  ،ا₾مميةا مثيل €ها في تاريخ ا€جزاءات  إ₱سا₱يةارث و سببته من ₫€ما 
ؤي ا₱تقدتهاا€تي  -(48)ا€₱فط مقابل ا€غذاء-وهي ا€تجربة  ،ا₾طفال وا€₱ساء خاصة    سااغايت دو

                                                           

ا€دو€ية في ا€قا₱ون ا€دو€ي بين ا€فعا€ية وحقوق اإ₱سان، م₱شورات ا€عقوبات ااقتصادية ، اودايك إيليا أبي خليل -44
   .123ص. ،2009ا€حلبي ا€حقوقية، بيروت، 

مر₫ز دراسات ا€وحدة  ،1ط ا€سودان، –€يبيا  –، ا€عقوبات وا€م₱بوذون في ا€شرق ا₾وسط: ا€عراق بلوك تيم -45
 .  243، ص.2001ا€عربية، بيروت، 

مجلة ، "-دراسة مقار₱ة–جزاءات مجلس ا₾من ضد ا₾فراد وا€₫يا₱ات من غير ا€دول "، عبد اه علي عبو -46
     .187، ص.2012 جامعة ا€موصل، ا€عراق، ،17، ا€س₱ة 55، ا€عدد 15ا€مجلد  ، جامعة دهوك،€لحقوق ا€رافدين

 ا€قا₱ون في جستيرا€ما شهادة €₱يل ، إصاح مجلس ا₾من في ظل ا€تغيرات ا€دو€ية ا€راه₱ة، مذ₫رةفاا فيصل -47
  .149، ص.2012201– 1ا€جامعية  ، ا€س₱ةع₫₱ون بن- 1ا€جزائر جامعة ا€حقوق، ا€دو€ية، ₫لية وا€عاقات ا€دو€ي

غذاء -48 رط سقابل ا اسج ا  ،1995€عام  986ا€صادر بموجب قرار مجلس ا₾من رقم  ،هو بر₱امج ا₾مم ا€متحدة با
مع ا€ضغط في ا€وقت ₱فسه على ا€ح₫ومة ا€عراقية،  ،€لتخفيف عن معا₱اة ا€س₫ان ا€مد₱يين ₱تيجة ا€جزاءات ا€شاملة

على تفاصيل ت₱فيذ ا€قرار  يةح₫ومة ا€عراقا€، بعد أن اتفقت ا₾مم ا€متحدة و 1996وهو بر₱امج بدأ ت₱فيذ₲ ب₱هاية عام 
 استفيد من عائداته في شراء ااحتياجات اإ₱سا₱ية €شعبهت€ ابتصدير جزء محدد من ₱فطه هاسا€ف ا€ذ₫ر، يسمح €

                                                         :على ا€موقع اإ€₫ترو₱يمتوفر  تحت إشراف ا₾مم ا€متحدة.
https://ar.wikipedia.org/wiki/ اء  النفط_مقابل_الغ  consulté le 20/12/2016 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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سعقول أن يتم وضع سخطط سساثل ساة أخاى وأن   هأ₱ا ب ،من خال إقرارها ؤياؤة  "سن غيا ا ا
تقال سن ا سرضلة هي اا سوجهةجزاءا تقائية وا ى اا شاسلة إ   .(49)"ات ا

تمحور ت ،€هاجس ا€جزاءات ا€دو€ية ة  على هذا ا₾ساس جاءت ₱داءات ودعوات مترجم
حقوق اإ₱سان، وفي هذا اإطار احتل حماية فلسفتها حول تحقيق هدف أسمى يتجلى في 

ي ا₾مين ا€عام ا€ريادة خاصة   ان و بطاس بطاس غا أعقبتها احق ا طلبات  ،(أوا)وفي ع
يا)تقتضي بضرورة ا€عمل بها  ثا(. ها أ₫ثر مع جهود بعض ا€دول اتضحت معا€م   بعدما(، ثا  )ثا

عام  اأسين ادو  ا:أو  ستحدة في ا يأسم ا ية  سرهوم تب ذ جزاءات ا   ظام ا

ي  جهود ا عتلت ردعية جديدة أعلى هرم أو€ويات في ₱هج سياسة بطاس بطاس غا
ان ) وا€تي تواصلت مع ا€عهدة ا€جديدة ،(1) ا€مجتمع ا€دو€ي  . (2وفي ع

ي  -1 بطاس بطاس غا حاؤسة  سؤاهسة ا  ا

و€وج اهتمام دو€ي خاص با€جزاءات ا€دو€ية، غير أنا هذا بات زت بداية فترة ا€تسعي₱تميا 
جراء تطبيق  ةتضرر م  ا€ ،ا€دول ا€ثا€ثةتعلقة بمساعدة ا€م  ميثاق ا€ااهتمام تعلق أ₫ثر بت₱فيذ أح₫ام 

، (51)اهتساعدوسائل €تمويل م   بإيجاد خاصة   ،(50)م₱ه 50أح₫ام ا€مادة  بتفعيل مميةا€جزاءات ا₾
ا€تي بدأت  ،هذ₲ ا€جزاءات ا€ذ₫يةف₫رة مبادئ ت₫ريس دوافع و عتبر من بين ا€ذي بحد ذاته ي  
يمع قدوم ا₾مين ا€عام ا€سابق €أمم ا€متحدة  بوادرها تتش₫ل من  باعتبار₲ ،بطاس بطاس غا
ا في تقرير₲ €خطة ، مشير  (52)اهوا عن قلقهم إزاء معا₱اة ا€شعوب جراءن عبر  يبين ا₾وائل ا€ذ

                                                           
49- ELLIOTT Kimberly Ann, « Assessing UN sanctions after the Cold War: New and evolving standards of 
measurement », International Journal: Canada's journal of global policy analysis, Vol.65, n°.01, UN sanctions, 
March 2010, p.92.  

ا€ملحق رقم ا€دورة ا€سابعة وا₾ربعون، ، A/47/33 :رقم ا₾مم ا€متحدةوثيقة  من 122 -109راجع ا€فقرات  -50
تقرير ا€لج₱ة ا€خاصة ا€مع₱ية بميثاق ا₾مم ا€متحدة وبتعزيز دور ا€متعلقة ب، 1992مارس  18في  ةا€صادر ، 33

  . ا€م₱ظمة
51- Sur cette analyse, Voir TIHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, Les sanctions des Nations Unies et leurs 
effets secondaires: assistance aux victimes et voies juridiques de prévention, PUF, Paris, 2005, pp.109-115.  
52- FORTEAU Mathias, « La levée et la suspension des sanctions internationales », AFDI, vol.51, 2005, p.62.  
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 ،لجزاءات ا€شاملة€آثار ا€سلبية مع ا با€موازاةا€سام إ€ى ضرورة إعادة ا€₱ظر في آ€ية جديدة 
فها حيث ₫يا ، (53)ا€دول ا€مع₱ية وا€دول ا₾طراف وا€صعوبات ا€تي رافق تطبيقها₫ل من ى لع

ا يوغوسافيا ا€عراق وأيض   ربابعد تج هااإ₱سا₱ية ا€₱اجمة ع₱ ₽ثار€ ₱سبة   "بعسياء ووحشية"
  .(54)وهايتي

تعلقة بتطبيقات هذ₲ ا€م  ا€صعوبات ا€ساخط تجا₲  موقفهو€إ€مام بصورة أشمل عن 
ية (...)" ₫و₱ها في₱شير €ت₫يايفه €ها  ،ا€دو€يةا€جزاءات  رعا ها دائسا  (...) أداة رليلة ا ون  ت

ها أن ت   ية عق  آثاا غيا سقصودة أو غيا ساغوب فيها. وهي يس ؤا اات اإ و د عسل ا
زاسها  ة سن اإسدادات وبإ ها سن فئات سعي لحصول على عؤي إجااءات إتباعبحاسا اة 

ازسةاإعراءات  ظسة وأن تلحق أضاااا طويلة  (...) ا لس سائية  أن تتعااض سع اأهداف اإ
قداة اإ س  جاتاأجل با لبلد ا سؤته (...)ؤتهدف. ية  بلد ا دف ها تأثيا شديد على جياان ا

ه ة ارتصادية ائيؤية     .(55)"(...) أو شاي

يبطاس  أىارت€مشا₫ل، تجاوز هذ₲ ا€ ول ₱اجعةحليجاد وإ إ€ى قياس آثار  بطاس غا
جل تم₫ين مجلس ا₾من من ضبطها بدقة بغية ا€وصول بأثرها ا€سياسي إ€ى أمن  ،ا€جزاءات

 ديحدبت ₲دتقي   باإضافة إ€ى، (56)ا€تبعية إ€ى أد₱ى حد هاأضرار من تقليل مع ا€ ،أقصى حد
 مع ،تحقق ا€غرض من تلك ا€جزاءات قدأنا ير دتقب ا€تي تسمح €ه ،ا₾هدافتتعلق بمعايير 

 .(57)ا€معاقبة و€يس تعديل ا€سلوك ا€سياسيهو غرض  هافرضوراء تج₱ب إعطاء اا₱طباع من 

 
                                                           

  .194، ا€مرجع ا€سابق، ص.عبد اه علي عبو -53
54- BENNOUNA Mohamed, « Les sanctions économiques des Nations Unies », RCADI, tome 300, Martinus 
Nijhoof, Publishers, Leiden, Boston, 2002, p.60. 

جا₱في  25في  ةا€دورة ا€خمسون، ا€صادر  ،A/50/60-S/1995/1 :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة من  70ا€فقرة  -55
تقرير ا₾مين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظمة، ملحق €خطة ا€سام: ورقة موقف مقدمة من ا₾مين ا€متعلقة باعتماد ، 1995

 . ا€عام بم₱اسبة ااحتفال با€ذ₫رى ا€س₱وية ا€خمسين إ₱شاء ا₾مم ا€متحدة
56- THOMÉ Nathalie, op.cit, p.184.    

  . ا€مرجع ا€سابق ،A/50/60-S/1995/1 :رقم ا€جمعية ا€عامة وثيقةمن من  68ا€فقرة  -57

http://cbc.univ-setif2.dz/fdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1021
http://cbc.univ-setif2.dz/fdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1021
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ان سباداات  -2  وفي ع

انا₾مين ا€عام ا€سابق €أمم ا€متحدة حذا  على أهمية ا ₫د  م ؤ  ،على خطى سا€فه وفي ع
وفي ا€وقت ₱فسه عبر عن  ،اقتصادية دون ا€لجوء إ€ى ا€قوة جزاءاتفي فرض  ا€م₱ظمةعمل 

على ا€دول ا₾خرى، و  لس₫ان ا€مد₱يين€ با€طبقات ا€ضعيفة هالحقي ت  ا€تقلقه إزاء اآثار ا€سلبية 
تحتاج إ€ى تحسين ا€جزاءات  هذ₲ تصميم وت₱فيذ أنا  ،تزايدمن ا€مسلم به على ₱حو م   هبأ₱ا  اعترف  م

با€موازاة مع  في حين، (58)م₱ها بقدر اإم₫انا€تقليل و ا€س₫ان ا€مد₱يين  جا₲ت  ت₫ا€يفها اإ₱سا₱ية 
بغي أا  أ₱اه بصعوبة تجسيدها م عقب ا قر أ ،واقعأمر ا€سياسة  رؤه،  "ي ي  دو سجتسع ا يخدع ا
ك أن   شوون  أهداف ذ ستعلقة با ؤياؤة ا يةا ؤا ؤانوحقوق  اإ يصعب توفيقها سع  اإ
جزاءات أهداف تقارير₲ ا€احقة €موضوع ا€جزاءات وب₱فس في ₫ما تعرض  .(59)"(...) ظام ا
 . (60)ها وسائل قاسية با€₱ظر ₾ثارها اإ₱سا₱يةبأ₱ا  1999أين اعتبرها في تقرير₲ €س₱ة  ،يفا€ت₫يا 

وفي قطاعات ₱تائج هذ₲ ا€جزاءات  ةو خط€ با€₱ظراقتدى ا₾مين ا€عام ، اإطارفي هذا 
 عد€م يحيث  ،اإ₱سا₱يا₱جرت ع₱ها ₱تائج خطيرة على ا€مستوى  ا€تي ،ا€مسأ€ة ا€عراقيةبواسعة 
هو ا€موقف ا€ذي و ، (61)ا ضحايا €لمجتمع ا€دو€ي€ح₫ومة بل أيض  ذات افقط ضحايا € ا€مد₱يين

                                                           

 3ا€صادرة في ، 1ا€دورة ا€ثا₱ية وا€خمسون، ا€ملحق رقم، A/52/1 :رقم ا€جمعية ا€عامة وثيقةمن  89ا€فقرة  -58
  . تقرير ا₾مين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظمةا€متعلقة باعتماد  ،1997 سبتمبر

 27 ا€صادرة في، 1ا€دورة ا€ثا€ثة وا€خمسون، ا€ملحق رقم ،/153A/ :رقم ا€جمعية ا€عامة وثيقةمن  64 ةا€فقر  -59
 . تقرير ا₾مين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظمةا€متعلقة باعتماد ، 1998أغسطس 

واة -60     . 258، ص.ا€مرجع ا€سابق، يحياوي 
ا€عراق و€يبيا ، ا€جزاءات ا€دو€ية ₫أسلوب إدارة ا₾زمات: دراسة €حا€تي ا€حظر على ₫ل من سحسد إبااهيم سلتم -61
  .161، ص.2009(، دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، 2003 -1990)
انا ₱قتدي باعتراف ا€ف₫رة أ₫ثر وضوح   جعلو€ - لة تواجه" بذ€ك قائا   وفي ع دسا سختلرة سش  جزاءات تؤتهدف ع

ظسة وشاسلة روية ارتصادية م أ حاات هذ فري ؤلطوية، ح ون ا اة ت سعا شعب صيب سن عادة ا خب ا ا  ا
ؤياؤية تي ا ها تؤبب ا سقام في ؤلو جزاءات فاض في اأول ا وارع بل. ا ون سن أن   ا و ؤلطة في ي  على هم، ا
س ع ك، سن ا ذين ذ جزاءات، هذ سن يؤتريدون سا ثياا   ا م على متهبقدا  ا تح شطة في ا ؤوق أ ؤوداء ا  ا
ها، ااؤترادة وعلى جزاءات وباتخاذ س سصادا على لقضاء ذايعة ا سحلية ا ؤياؤية لسعااضة ا  = ا€فقرة، راجع "ا
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ات در ابم  و  ₫و₱ه يتزامن ،(62)خسائر بشرية أقل وتشجيع ودعم فعا€ية ا€جزاءات ذب ₱اشدي   هجعل
ا ؤدي دور  وسيلة ₱اجعة يم₫ن أن ت  ₫ ا€لجوء €جزاءات ذ₫يةب ،ا€تدابير هذ₲ أ₱س₱ة فيبعض ا€دول 

ساحلة  اآن"بلغت  هاأ₱ا إقرار₲ ب ،(63)ئيةقاو ا€ €لدبلوماسيةعامة  إستراتيجيةفي  اإسهام  ش₫ل ا وت  هام  
دول  ظا فيها ا جعلها جدياة بأن ت ري  تقدم ت سجلس  أدعوي بجدية. وا    اأعضاءسن ا

ى، وبصرة خاصة، اأسن جزاءات" إ ظم ا د وضع وتطبيق  جهود ع  .(64)سااعاة هذ ا

وجوب إصاح ₱قائص ا€جزاءات ا€شاملة €يس بنا €جوء ا₾م₱اء ا€عامين أمن ₫ل هذا ₱شير 
₱اسبة و€₫ن ₫ذ€ك في ₫و₱ها فرصة م   ،فقط €م₫ا₱تهم في أعلى هرم مسؤو€يات ا€م₱ظمة ا₾ممية

  ت₱ديد.    ₱ظمة ا€تي ظلت محلمعة ا€م  حفاظهم على سمعتهم وس   ه₱فسا€وقت وفي  ،إثبات دورهم

يا ستحدة أجهزة إرااا :ثا عسل ب بضاواة اأسم ا ية ظام ا ذ جزاءات ا  ا

ورفض ف₫رة في ا€ت₱ديد  ،احتلت ا€صدارة ا€تيهود ا₾م₱اء ا€عامين هي وحدها €م تعد ج  
قرارها بضرورةا€جزاءات ااقتصادية ا€شاملة و  ₱ا عليها،  اتير إجراء تغيا  ا  ت قر أبجهود ما تعززت وا 

من خال  ا€مجلس ااقتصادي وااجتماعيفي ₫ل من متمثلة   ،ا€جزاءات ا€ذ₫يةا€عمل ب بأو€وية
 وا€تحديات با€تهديدات ا€مع₱ي ا€مستوى ا€رفيع ا€فريق تقريرو  ،(1) 2000عام  تقايا بوؤويت

 (.3) 2005 €س₱ة ا€عا€مي ا€قمة مؤتمرا€جمعية ا€عامة من خال و (، 2) 2004 عام وا€تغيير

                                                                                                                                                                                           

وا€خمسون،  ا€ثا₱ية ا€دورة، E/CN.4/Sub.2/2000/33 :رقم ا€مجلس ااقتصادي وااجتماعيوثيقة من  51 =
 من ااقتصادية €لجزاءات ماا€متعلقة ب، بوؤويت سااكا€سيد  إعداد من عمل ، ورقة2000جوان  21 ا€صادرة في
 .اإ₱سان حقوق وحماية €تعزيز ا€فرعية اإ₱سان، ا€لج₱ة حقوق اإ₱سان، €ج₱ة بحقوق با€تمتع آثار ضارة

جزاءات أداة  ،فعلى حد تعبير₲ -62 ية تجعل سن ا ساضي على ضاواة وجود آ ثا أ"شددت في ا رل عشوائية وأ
تي تاسي  ية ا ذ جزاءات ا ي أاحب بأن  سرهوم ا ك فإ ذ ية. و ظسة بدا  فعا ضغط على اأ ى ا شعوب  إ سن ا

ية". ؤا خؤائا اإ ي سن ا تا     . ا€مرجع ا€سابق، /153A/ :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة من  62 ةا€فقر  راجع وتخرض با
 28 ا€صادرة في، 1ا€دورة ا€سابعة وا€خمسون، ا€ملحق رقم، A/57/1 :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة من  71ا€فقرة  -63

 . تقرير ا₾مين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظمةا€متعلقة باعتماد ، 2002أوت 
مارس  27 ا€صادرة فيا€دورة ا€رابعة وا€خمسون، ، A/54/2000 :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة من  233ا€فقرة  -64

 . تقرير ا₾مين ا€عام، ₱حن ا€شعوب: دور ا₾مم ا€متحدة في ا€قرن ا€واحد وا€عشرينا€متعلقة باعتماد ، 2000
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 لسجلس اارتصادي وااجتساعي  2000 تقايا بوؤويت -1

من  ،2000 عام أوتفي  سااك بوؤويتين برئاسة ا€بلجي₫ي ن فريق خبراء دو€يا تم₫ا 
 حقوق وحماية €تعزيز ا€فرعية ا€لج₱ةبت₫ليف من  ،تقرير حول ₱ظام ا€عقوبات ا€دو€يةوضع 
₱اقشة ₱ظام ا€عقوبات خال دورة اجتماعات خصصها €م   ،مجلس ا₾من ا€دو€يو  (65)اإ₱سان

راجعة شاملة على ا€₱ظام ا€قائم ووسائل في ضوء إجراء م  ا ها€دو€ية، إعداد "خيارات متعددة" €
  .(66)مة €أمم ا€متحدة في ذات ا€س₱ةادية €لجمعية ا€عا€ل₱ظر فيها في ا€دورة ا€ع تطبيقها،

 في ₫بيرة بأهمية تتسما تعقوباا€₱ظام تتعلق ب قضايا عدة ،تقرير₲ هذا في ا€فريقت₱اول 
 من خال اهيمإ€ى تقيا  تعرض حيث ،حقوق اإ₱سان احترام بشأن ا€قلق فيه داس ا€ذي ا€وقت

ان ؤداؤي "اختبااعرضه  ₱اما ي عد (67)اإ€زامي  ا €م يأخذ طابع   ا€ذي، "اأا عبارة عن طرح  وا 
حقيق €ت ،ا₫ل جوا₱بهمن بموضوع ا€عقوبات  ةطاحت₫ون اإجابة ع₱ها بمثابة إ ،(68)أسئلةستة €

ضرورة أخذهما بااعتبار مع  اإ₱ساناحترام حقوق متها في هسام   دىمو  تهافعا€يتوافق بين 
  .(69)₱ظام ا€عقوبات ااقتصادية€تطبيق  حيال هفوةأي  فياحق ا تج₱ب ا€وقوع  جلأ ا، منمع  

بل  ،سطرةساهم في تحقيق ا₾هداف ا€م  ا ت   ا₾سئلة هذ₲اإجابة عن  أنا في ا€مقابل ₱جد 
₱قاط ا€ضعف ا€تي  جميع تخطي لجن أم ،باتسلوب آخر €لعقو ₾ا €لبحث سع  ال و جاتفتح ا€م

                                                           

أوت  26 في ، ا€مؤرخ1999/111قررها رقم م   في ،سااك بوؤويت ا€سيد إ€ى ا€فرعية بطلب تقدمت ا€لج₱ة -65
  .وا€خمسين ا€ثا₱ية اتهدور  €ها في €يقدمها عمل ورقة ا€موضوع هذا بشأن دعا ي   أن ،1999

اصا -66 اصا  ، مر₫ز ا€دراسات ا€شرق ا₾وسطمجلة شؤون ، "ا€عقوبات ااقتصادية أداة €لسياسة ا€خارجية"، عبد ا
  .129، ص.2001، بيروت، 102اإستراتيجية €لبحوث وا€توثيق، ا€عدد 

  .149، ا€مرجع ا€سابق، ص.فاا فيصل -67
 ا€جهات ا€جزاءات تستهدف هل -2، وجيهة؟ ₾سباب ا€جزاءات فرضت هل -1تتمثل هذ₲ ا₾سئلة في:  -68
 هل -5، معقو€ة؟ ا€جزاءات مدة هل -4، ₱اسبة؟ا€م   ا€مواد أو ا€بضائع ا€جزاءات تستهدف هل -3، ₱اسبة؟ا€م  

، ا₱ظر: ؟"ا€عام ا€ضمير يمليه وما اإ₱سا₱ية مبادئ" ا₱تهاك بسبب ااحتجاج ا€جزاءات تثير أا -6 ،مفعول؟ €لجزاءات
 . ا€مرجع ا€سابق ،E/CN.4/Sub.2/2000/33 :رقم ا€مجلس ااقتصادي وااجتماعيوثيقة من  47 -41ا€فقرات 

  .119، ا€مرجع ا€سابق، ص.اودايك إيليا أبي خليل -69
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في  إمارفعها ب اقتضي  م  ا€قيود ا€تي توصل إ€يها ا€فريق في تقرير₲ بوهي  ،(70)هتطبيق جراءظهرت 
تطابقة مع مبادئ ا€قا₱ون ا€دو€ي وقواعد₲ ا₾خرى، أو حا€ة ₫ون ا€جزاءات غير فعا€ة وغير م  

وغير قادرة على ا€تأثير  في حا€ة ما يتم تطبيقها €فترات طويلة دون أن تسفر عن ₱تائج ملموسة
 . (71)من أجله€ها في تدارك ا€وضع ا€ذي ٌأسست  ، أو ا€تي ا دورعلى ا₾فعال غير ا€مشروعة

رايق تقايا -2 افيع ا سؤتوى ا ي ا سع تهديدات ا تحديات با تغييا  وا  2004وا

ة"يقترح هذا ا€تقرير ا€ذي جاء تحت ع₱وان  سشتا ا ا يت ا: سؤوو ثا أس م أ رؤية  "عا
جديدة €أمن ا€جماعي، تت₱اول جميع ا€تهديدات ا€رئيسية €لسلم وا₾من ا€دو€ي في شتى أ₱حاء 

 ₫أداة بدور ا€جزاءاتبلغة صريحة ا و واجهتها مشيد  ا€وسائل ا€تي تقتضي م   و₫ذا ،(72)ا€عا€م
تدبير يتوسط ₫و  ن،يا€دو€ي وا₾من ا€سلم €ها يتعرض ا€تي €لتهديدات ا€وقائية €لمواجهة، حيوية

ا€س₫وت ع₱ها أو  موقف بين ،ا€دو€ية لمعايير€ تمردةا€م   وا€جماعات وا₾فراد €دولحا€ة ا₱تهاك ا
 . (73)واجهتهافي م   ا€حرب

تدابير  هاعلى أ₱ا  م₱ه 179في ا€فقرة  أيدهاقد ف ،بحد ذاتهاأما بخصوص ا€جزاءات ا€ذ₫ية 
من خال استهدافها €طبقة  إ₱سا₱ية عواقب€تج₱بها  ،ا₾خرى ا€خيارات من ت₫لفة أقلبديلة 

 .(74)حددةم   اظروف   €ت₱اسب يفهات₫يا  قدرتها علىو  ،حددةم  

 

                                                           

   .123ص.، ا€مرجع ا€سابق، اودايك إيليا أبي خليل -70
 ،E/CN.4/Sub.2/2000/33 :رقم ا€مجلس ااقتصادي وااجتماعي وثيقةمن  46و 45 -24ا€فقرات  -71

 . ا€مرجع ا€سابق
هاشسي حسادو -72   .43.ص ، 2013جوان ، 23ا€عدد ،ئراا€جز  جامعة حو€يات ،"مسؤو€ة سيادة" ،ا
 2ا€صادرة في  ، ا€دورة ا€تاسعة وا€خمسون،A/59/565رقم:  وثيقة ا€جمعية ا€عامة من 178راجع ا€فقرة  -73

أ₫ثر أم₱ا:  وا€تغيير، عا€م وا€تحديات با€تهديدات ا€مع₱ي ا€مستوى ا€رفيع ا€فريق ، ا€متعلقة بتقرير2004ديسمبر 
 مسؤو€يات₱ا ا€مشتر₫ة.  

 . رؤها وثيقةا من 179راجع ا€فقرة  -74
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وت₫ريسها  ،واعتاء ذات ا€جزاءات أعلى هرم ا€تدابير ا₾ممية وم راعاة  €مقتضيات ا€حال
وجوب اعتماد مجلس بفريق ا€رفيع ا€مستوى ا€ دأشا ،بصفة رسمية امتيازها با€طابع اإ₱سا₱ي

عتماد على ااب ،بصورة فعا€ة ات₱فيذهمارستها ₫ضما₱ة €ا₾من على مجموعة قواعد ت₫ون م  
و€جان ا€جزاءات وا€ت₱سيق بين ا₾مين ا€عام ومجلس بعض اآ€يات ₫إ₱شائه آ€يات ا€رصد 

 .(75)ا₾من

عاسة سن خال -3 جسعية ا قسة سوتسا دوا ا سي ا عا  2005  ا

ا تزال جهات تسعى بتوحيد  ،بعد أ₫ثر من خمس س₱وات من ا€عمل با€جزاءات ا€ذ₫ية
€تسميته  ا€ذي، 2005 ا€عا€مي ا€قمة مؤتمرخال وهو ا₾مر ا€ذي وجد صدا₲  ،ا€توجه بشأ₱ها

 184 وح₫ومات دول رؤساءضم  €قاء أ₫برفي ا₱عقاد  ،مع ا€دو€يتجمهذ₲ تحققت أ₫بر جهود ا€
 ₱ظام وضع€ ا€حاجة إ€ى اا₱تبا₲ €فتأثيرت خا€ه ضرورة  ا€متحدة، ا₾مم م₱ظمة فيدو€ة 
 .(76)متبدل عا€م تلبية احتياجات على قادر ا€متحدة با₾مم خاص

رؤساء دول  فيه يندشدا م ،₫استجابة €لجهود ا€م تخذة في ذات ا€شأنز عمل ا€مؤتمر تميا 
توجيهها بع₱اية  وجوبمع  ،ا€دو€يين وا₾منحفظ ا€سلم  إطارا€جزاءات في ة يمأهعلى ا€عا€م 
فعا€ية وا€حرص على تطبيقها بوسائل تضمن ا€توازن بين  ،واضحة واامتثال €ها ₾هدافا دعم  

بما  أخرىمن عواقب سلبية على ا€س₫ان ودول  ع₱هاوبين ما قد يترتب  ،تحقيق ₱تائجها ا€مرجوة
أسلوب ا₱تهاج با€ذي حسبهم €ن يتحقق إاا  ،في ذ€ك ا€عواقب ااقتصادية وااجتماعية واإ₱سا₱ية

توخاة م  ا€ ا₾هداف€تحقيق  ،في ضوء مقاييس مرجعية واضحة و€مدة زم₱ية قصيرة ضرورية فعال
₱هائها متى تحققت هذ₲ ا₾خيرة م₱ها واجهة ا€مشا₫ل ااقتصادية ا€خاصة مع رصد آ€ية €م  ، وا 

  .(77)ا €لميثاقا وفق  ها€₱اجمة عن ت₱فيذ
                                                           

    . سابقا€مرجع ا€، A/59/565: رقم ا€جمعية ا€عامة وثيقةمن  180ا€فقرة  -75
هاشسي حسادو -76   .48، ا€مرجع ا€سابق، ص.ا
أ₫توبر  24 ا€صادرة في ،ا€ستون ا€دورة ،60/1 :رقم ا€جمعية ا€عامة من ائحة 108و 107و 106 اتا€فقر  -77

 .  2005€عام ا€عا€مي ا€قمة مؤتمر ₱تائجمتعلقة ب، A/RES/60/1 :، وثيقة رقم2005
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ساهمت  ،أمم ا€متحدةا₾خرى €جهزة ا₾و وغ₱ى عن ا€بيان أنا جهود ا₾م₱اء ا€عامين 
وبش₫ل ₫بير إ€ى طرح أو€وية ذات ا€جزاءات وا€ت₱ديد بمحاس₱ها، وا€تي تجسدت حي₱ها بعدما 

أصبحت فيما بعد محل مرجعية €جميع  ،وافقة مجموعة دول تقدمت بوضع إستراتيجية₱ا€ت م  
 ا€دول. 

€غاية  1995ملحق €خطة ا€سام –س₱وات  10على مدى أ₫ثر من هذ₲ ا€مواقف ظلت 
₱ا ، ما يجعل  اومبادئه ا₾مم ا€متحدة ميثاقت ₱دد بتجسيد أهداف  -2005ة ا€عا€مي مؤتمر ا€قم

بل وا₾₫ثر من هذا €يس إاا تأ₫يد €وجود  ،€جزاءاتاذات بضرورة اإقتداء ب افعو د₫يافها بمثابة ₱  
رادة جماعية حقيقية €تجسيدها، أمر جعل بمجموعة دول   فيبت₱ظيمها وبصفة ذاتية تقترح ₱ية وا 

   لتقيات دو€ية. م   إطار

ية دو سلتقيات ا ية في إطاا ا ذ جزاءات ا ثا: إرااا ا  ثا

حقوق اإ₱سان قضايا ب ا ا€متعلقةمع ا€دو€ي خصوص  تجممع اتساع ₱طاق مطا€ب ا€
ااعتراف با€ضرورة ا€ملحة في اإقتداء ب دولمجموعة ت ₱تم₫ا  €تصاعد ا₱تها₫ها وا€تعدي عليها،

بوضع قواعد قا₱و₱ية ومبادئ أساسية  ،(78)ظروف ا€حاجةو ب₱ظام جزائي فعال يت₱اسب  ،ستقبا  م  
 هاد بجهودجسا توحد يسمح بوضع إستراتيجية سليمة، وهو ما €ه من خال إيجاد تصور دو€ي م  

 ل تطور بمرور ا€زمن، باا€جزاءات ا€مفروضة على ا€عراق ويوغوسافيا سابق   ت جا₲قفها امو  جراء
بمثابة فيما بعد ا€تغيرات  إ€ى أن أصبحت ،بيراتدا€ جا₲ هذ₲ت   خرآ اعد  ب   1996س₱ة لت أين ش₫ا 

                                                           

ة وسع "وهو ما ي قتدى من موقف ا€دول ا€خمس ا₾عضاء €مجلس ا₾من  -78 حراظ على فعا ى ا حاجة إ ااعتااف با
بغي اتخاذ إجااءات لسيثاق، ي سراوضة وفقا  جزاءات ا ظام  ا جساعية إضافية في سجلس اأسن، ضسن ؤياق أي 

جزاءات في  تي تحدثها ا سقصودة ا ضااة غيا ا تخريف سن اآثاا ا حو ا سؤتقبل،  لجزاءات ؤيطبق في ا
سؤتهدفة" بلدان ا اعة في ا قطاعات اأرل س  13 ، ا€مؤرخة فيS/1995/300 :رقم مجلس ا₾منوثيقة  راجع:، ا

موجهة من ا€ممثلين ا€دائمين €إتحاد ا€روسي ا€€رسا€ة امرفق ، ا₾ثر اإ₱سا₱ي €لجزاءاتا€متعلقة ب، 1995أفريل 
وا€صين وفر₱سا وا€ممل₫ة ا€متحدة €بريطا₱يا ا€عظمى وأير€₱دا ا€شما€ية وا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية €دى ا₾مم ا€متحدة 

 . إ€ى رئيس مجلس ا₾من
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 (80)دولا€ ذات ت بهاا€تزمؤتمرات و₱دوات رست من خال إقامة م  ₫   ،(79)تحسي₱ات دقيقة
ضمن ت ،فةستهد  م  €عقوبات يد م₱هجيات جستإ€ى  من خا€ها سعتبا€تعاون مع ا₾مم ا€متحدة، 

بقاء  با€مد₱يينعدم ا€مساس   فيتأثير ₫بير  €ما €ها من ،(81)ا€سلبية في حدودها ا€د₱يا هاتأثيراتوا 
  . (82)تعزيز تصميمها وت₱فيذهاب ا€جزاءات₱ظام إصاح 

                                                           

يك -79 ايؤتوف فون ؤبو ز  ريح ا€عراق: عقوبات ا€تدمير ا€شامل ا€تي سبقت ا€غزو، ترجمة حسن حسن/ ، تشها
  .319، ص.2005عمر ا₾يوبي، مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، بيروت، 

ح₫ومات ₫ل من سويسرا وأ€ما₱يا وا€سويد و₫₱دا، با€تعاون مع جامعة أبساا وجامعة تمثلت هذ₲ ا₾طراف في  -80
مبادرات  باإضافة إ€ى ،ر وم₫تب ا₾مم ا€متحدة €ت₱سيق ا€شؤون اإ₱سا₱ية في ₱يويوركبراون ومر₫ز بون ا€دو€ي €لحوا

 ومجتمع مد₱ي. €م₱ظمات غير ح₫ومية وخبراء أ₫اديميين 
يك -81 ايؤتوف فون ؤبو ز    .331، ا€مرجع ا€سابق، ص.ها
ة بضرورة ا€دو€ي معتجممحاوات ا€ إن -82 ؤ  و€يد هذ₲ €يسو  ،ا€تسعي₱ات س₱وات بداية€ عودت ا€جزاءات ا€دو€ية أ

أ₫ثر فعا€ية €ت₫ريس جزاءات  قا₱و₱ية ب₱ية وضع فيتتمثل ا€بوادر ا₾و€ى ، محل ا€دراسة ةا€ملتقيات وا€دراسات ا₾₫اديمي
هاغنا€خطوات ا₾و€ى ₫ل من ا€مائدة ا€مستديرة  شملت ،1996م₱ذ س₱ة  جاءت تحت ع₱وان  ، أما ا€خطوة ا€ثا₱يةوب

ؤان""سوتسا جزاءات اأ خا  بسجال حقوق اإ ية واأثا، ا رعا ستحدة: ا   ، سم ا
Conference on United Nations Sanctions: Effectiveness and Effects, Especially in the Field of Human Rights 

ا₾ممية مع فيها فعا€ية ا€جزاءات  ₱وقشت، 1997₱وفمبر  28و 27هو€₱دا في جامعة تيلبورغ ب في تمت ا€دراسة
 أ₱ظر، . اسيما في مجال حقوق اإ₱سان مع تقديم ₱ظرة مستقبلية ع₱ها ،₱هاترتبة عا€عواقب ا€م  عرض 

- Van Genugten W.J.M, De Groot G.A, United Nations Sanctions: Effectiveness and Effects, Especially in the 
Field of Human Rights: A Multi-Disciplinary Approach, Intersentia, Antwerpen, 1999.  

نا€محاو€ة ا€ثا€ثة تمثلت في ملتقى  أما - تاا حول  1998ديسمبر  7في  أخرى₱دوة  ا₱عقدتوفي ا€فترة ذاتها  ،ا
ية ا€جزاءات ا€ذ₫ية تحت ع₱وان  حو فاض جزاءات ذ ستحدة  أسم" ثاا ية" أ برعاية ثما₱ي م₱ظمات غير  ،فعا
  .   ”Towards Smarter More Effective United Nations Sanctions“ ح₫ومية وبدعم من ا₾مم ا€متحدة

وا€م₱اقشة في مؤتمر برعاية معهد ا€ت₱مية €ما وراء ا€بحار جزاءات محددة قيد ا€دراسة  1998وفي ₱فس ا€فترة ديسمبر 
((ODI  ن ع₱ون ا€مفي ا€ممل₫ة ا€متحدة ون  جزاءاتل"هل يس اءأن ت ثا ذ  أ₱ظر، "? Can sanctions Be smarter""أ

- KOENRAAD Van Brabant, op.cit.  

 ، راجع في هذا ا€صدد، با₱تها₫ات €لجزاءاتد فيها ت₱دا  هيوسن اايتس ووتشباإضافة إ€ى تقارير عدة أصدرتها  -
- BRZOSKA Michael, « From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions », Global Governance, Vol.09, 
n°.04, Oct–Dec. 2003, p.529.  

ايم شودايتحت رئاسة ا€سفير  2000₫ما يم₫ن اإشادة ₫ذ€ك با€فريق ا€عامل ا€مع₱ي با€جزاءات €س₱ة  - واا ا  أ
 أ₱ظر،  ،وهي₫لها ذ₫يةبوضع توصيات بشأن مضمون ا€جزاءات ا€ "Chowdhury working group" من ب₱غاديش

- CORTRIGHT David, et al, Sanctions and the Search for Security: Challenges to UN Action, Lynne Rienner 
Publishers, London, 2002, pp.213-215.   
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في ₫ل من اجتماع ا€مائدة  تتمثل ،دراست₱ا على أربعة ملتقيات دو€ية هامةتقتصر وم₱ه 
هاغنا€مستديرة   ت، بي₱ما ا€ملتقيات ا₾خرى خصا (1)ا€خاص بدراسة ا€حا€ة ا€يوغوسافية  وب

نلتقى م  ت فعا€يات تمحور ، أ₱واع ا€جزاءات ا€ذ₫ية ₫ل على حدة تاا  تحقيقفي €يس فقط  ا
ا ا€صعوبات ا€تي يثيرها ا€تطور وا€تطبيق ا€سريع ن ا€جزاءات ا€ما€ية، و€₫ن أيض  حاسبعض م

 باين-بونعملية  هابتحسي₱تقدمت حظر توريد ا₾سلحة وحظر ا€سفر تدبير ، في حين (2) €ها
مبي₱ما عملية (، 3) هو  (.4) ا€جزاءاتهذ₲ ت₱او€ت ا€جدوى ا€عملياتية €ت₱فيذ ورصد  ؤتو

هاغن -1 وب سؤتدياة  سائدة ا   Copenhague حواا ا

ا€عامة €أمم تعاون ا₾ما₱ة في  و€ى في جعل ا€جزاءات أ₫ثر فعا€يةتمثلت ا€خطوة ا₾
وااتحاد ا₾وربي في عقد اجتماع ا€مائدة  (OSCE)₱ظمة ا₾من وا€تعاون في أوربا مع م   ،ا€متحدة

بوصفها  1996جوان  25و 24في ₫وب₱هاغن يومي  استضافتهب ا€د₱مرك₱ت تم₫ا  ،(83)ستديرةا€م  
 .(84)₱ظمة ا₾من وا€تعاون في أورباا في ا€لج₱ة ا€ثاثية €م  عضو  

ستخلصة من ا€جزاءات ا€مفروضة ا€م   €ل₱تائجيم بمثابة تقيا عتبر اجتماع ا€مائدة ا€مستديرة ي  
صاحات عليهاوفرصة €تقديم  ،على ا€حا€ة ا€يوغوسافية ₱اقشات ر₫زت ا€م   ما₫. تحسي₱ات وا 

 وت₱سيقها في ت₱فيذ ا€جزاءات ،ط₱ية₱ظمات ا€دو€ية واإقليمية وا€سلطات ا€و على أ₱شطة ا€م  
 .(85)ا€عاقات ا€قائمة فيما بي₱هاتمتين و 

عطائها€سماح €مجلس ا₾من  في أهمية ا€قصوى€تطرق  ااجتماعهذا  تقرير أنا  إاا   وا 
ما شأ₱ها ب هدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين واتخاذراجعة ا₾وضاع ا₾م₱ية ا€تي ت  في م   ،طلقةا€م   ا€حرية

                                                           

 .194، ا€مرجع ا€سابق، ص.عبد اه علي عبو -83
، ا€متعلقة 1996سبتمبر  24، ا€صادرة في S/1996/776رقم:  مجلس ا₾منوثيقة  من 14 -12ا€فقرات  -84

بتقرير اجتماع ا€مائدة ا€مستديرة بشأن ا€جزاءات ا€مفروضة من ا₾مم ا€متحدة في حا€ة يوغوسافيا ا€سابقة، ا€معقودة 
موجهة إ€ى  1996أيلول/سبتمبر  24، مرفق €رسا€ة مؤرخة في 1996حزيران /يو₱يه  25و 24في في ₫وب₱هاغن 

 . ( بشأن يوغوسافيا1991) 724رئيس مجلس ا₾من من رئيس €ج₱ة مجلس ا₾من ا€م₱شأة عما با€قرار 
 .  وثيقةا رس من 13ا€فقرة  -85
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 اإ€زاميةفعا€ية ت₱فيذ هذ₲ ا€تدابير  ₫ذ€ك₫ما ت₱او€ت هذ₲ ا€مائدة  ،(86)من قرارات₱اسب ا يرا₲ م  
شابهة €يوغوسافيا ا€سابقة تحسين عمليات م  ساهم في ت   ،₫ريس مبدأ ا€دقة و₫يفيات جديدةوت
  .(87)ستقبا  م  

ن  -2 تاا  Interlaken في سلتقى إ

€دى بعض  ظيت باهتمام خاصا€تي ح  فة واحدة من ا€مسائل د  ستهعد ا€جزاءات ا€ما€ية ا€م  ت  
واسعة ا€ تهاخبر  باعتبارو  ،برىا€مرا₫ز ا€ما€ية ا€₫  سويسرا بوصفها أحد على رأسها  ،ا€دول
دراسة جدوى ا€جزاءات ا€ما€ية من ₱ت تم₫ا  ،₫بيرة في مجال ا€تعامات ا€ما€يةا€ف₱ية تها ا€ودراي
سلسلة اجتماعات في عقد خال من  ،با€تعاون مع ا₾ما₱ة ا€عامة €أمم ا€متحدةفة ستهد  ا€م  

₱ظمات ا€دو€ية ا₾مم ا€متحدة وبعض ا€م  ₫ل من براء من مشار₫ة خ  ب ،(88)ا₱ترا₫ن و₱يويورك
إيجاد حلول ₱اجعة مثلين عن قطاعات ح₫ومية وغير ح₫ومية وأ₫اديميين، بهدف ا₾خرى وم  

   .(89)فةد  ستها€ما€ية ا€م   يربتطلبات تطبيق هذ₲ ا€تداا أمام م  واجهة ا€تحديات ا€تي تقع عائق  €م  

تصلة بتصميم جزاءات ما€ية فعا€ة ر₫زت هذ₲ ا€دراسة على ا€جوا₱ب ا€عملية وا€ف₱ية ا€م  ت
ا€معروف بعملية  تتمثل أشغال ا₾ول ،عقد مؤتمرين من خال (90)و₫فا€ة ت₱فيذها ب₱جاح

ن تاا دوة خبااء " ₱وا₱هع   عن تقريرأسفر  ا€ذي ،1998مارس  19 -17 بينعقد ا€م ₱ 1ا
ستحدة أسم ا ية  سا جزاءات ا تطلبات ا€م  ب ا₱شغااته تتمحور  ،(91)"بشأن توجيه أو اؤتهداف ا

€جزاءات فعا€ية اازمة €و سبقة م  شروط  مجموعةد يحدتو  ،حددة €لجزاءات ا€ما€يةا€تق₱ية ا€م  
                                                           

86  -  FORTEAU Mathias, op.cit, p.64.     
    . ا€سابق، ا€مرجع S/1996/776رقم:  مجلس ا₾منوثيقة من  10ا€فقرة  -87
 . 3ص.ا€مرجع ا€سابق،  ،S/PV.4394رقم:  مجلس ا₾منراجع، وثيقة  -88
ة -89 دين يوؤف خو ، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية ا€متخذة من مجلس ا₾من وا₱ع₫اسات تطبيقها على سحي ا

 .  464، ص.2013حقوق اإ₱سان، م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية، بيروت، 
 .  3ا€مرجع ا€سابق، ص. ،S/PV.4394رقم:  مجلس ا₾منراجع، وثيقة  -90
 أ₫ثر حول ا€موضوع، راجع أشغال ا€ملتقى:   يلصتف€ل -91

- Swiss Federal Office for Foreign Economic Affairs Department of Economy, Report on the Expert Seminar on 
Targeting UN Financial Sanctions, 17-19 March 1998 (Interlaken I), Switzerland. 
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جزاءات آ€يات وتعزيز  راقبة ا€تدفقات ا€ما€يةتحديد وم   وا€قدرة على تحديد واضح €لهدف₫ ،ا€ذ₫ية
  .(92)تحدةا₾مم ا€م  

دمت من جديد من قبل ا€ح₫ومة ق   ،فةد  ستها€حاسمة ا€ثا₱ية €فرض جزاءات م   بي₱ما ا€خطوة
ن  سماةوا€م   ا€سويسرية تاا ن ع₱وان  تحت 2ا تاا دوة ا ية  2" سا جزاءات ا في اؤتهداف ا

ستحدة  ا€مجموعة خصت تحتوي على ثاث مجموعات عمل  ،"1999سااس  31-29أسم ا
ا وأخير   ا€قا₱ون ا€₱موذجيب علقتا₾و€ى استهداف ا€جزاءات ا€ما€ية، بي₱ما ا€مجموعة ا€ثا₱ية ت

ا من حضرها أ₫ثر من سبعين مشار₫   ،(93)تل وتعاريفب₱اء ₫   ا€مجموعة ا€ثا€ثة أ س₱دت بمهمة
توصيات بشأن ا€جوا₱ب ا€تق₱ية € هاضعبجا₱ب و و  ،أ₱حاء ا€عا€مجميع  مناث₱تين وعشرين دو€ة 

ت₱فيذ ا€جزاءات ا€ما€ية بين  بشأنا ا€مسائل ا€₱اشئة عن ااختافات ت₱او€ت أيض   ،€استهداف
حول ضرورة إصدار ا€دول ا₾عضاء في ا€م₱ظمة ا€دو€ية €قوا₱ين  اوتتمحور أهدافه ،(94)ا€دول

₱صوص  إ€ىبعض ا€دول  افتقار ₾نا  ،(95)ضرورية €ت₱فيذ ا€عقوبات ا€ما€ية على وجه ا€سرعة
ا إ€ى ا€تأثير على فعا€ية يؤدي حتم   قد ،ا₱اسبة أو ااختاف في آ€يات ت₱فيذهم   تشريعية وط₱ية

   .(96)هذ₲ ا€عقوبات أو إفراغها من مضمو₱ها

ن اجتماع ومن بين ا€₱تائج ا€رئيسية €عملية تاا    :جد₱ ا
وا€شروط ا₾ساسية ا€ازمة €ضمان فعا€ية ا€جزاءات دراية ووعي أفضل €لمتطلبات ا€ف₱ية  -1

  فة.ستهد  ا€ما€ية ا€م  

                                                           
92- BIERSTEKER Thomas J. et al, « targeted financial sanctions: a manual for design and implementation », 
Contributions from the Interlaken Process, organized by The Swiss Confederation in cooperation with the United 
Nations Secretariat and the Watson Institute for International Studies, Brown University, 2001, Introduction, p.x. 
available at: 
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/Handbuch-zu-
gezielten-Finanzsanktionen_EN.pdf  
93- Pour plus de detail Voir: Swiss Federal Office for Foreign Economic Affairs, « 2nd Interlaken seminar on 
targeting United Nations financial sanctions », 29-31 March, 1999. 
94- BIERSTEKER Thomas J. et al, op.cit, p.x. 

ديان -95 م₱شورات ا€حلبي ، 1طدور ا€عقوبات ا€ذ₫ية في إدارة ا₾زمات ا€دو€ية، ، ؤواان إؤساعيل عبد اه ب
 .   76ص. ،2013ا€حقوقية، بيروت، 

ة -96 دين يوؤف خو  . 464، ا€مرجع ا€سابق، ص.سحي ا

https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/Handbuch-zu-gezielten-Finanzsanktionen_EN.pdf
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/internationale-organisationen/Handbuch-zu-gezielten-Finanzsanktionen_EN.pdf
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حدات ₱مطية €غوية استخدامها في صياغة قرارات مجلس ا₾من و ضبط تعريفات ووضع  -2
  واتسامها با€طابع ا€موحد، ما يسمح بإم₫ا₱ية تفسيرها على ₱حو واضح.

ورصدها، وهذا من خال تقديم  ا€جزاءات ا€ما€ية إدارةضرورة تح₫م ا₾مم ا€متحدة في  -3
 . (97)تسق وثابتساعدة ا€ف₱ية €لدول في ت₱فيذ ا€جزاءات على أساس م  اإرشاد وا€م  

 فة، و₱ص قا₱و₱يستهد  م  قوبات ما€ية تقديم صيغة ₱موذجية €قرارات مجلس ا₾من تتضمن ع -4
  .(98)يعلى ا€مستوى ا€محل€ت₱فيذها  خاص بها )وط₱ي(

ناجتماع من خال عملية  إ€يهاتوصل ₫ل ا€₱تائج واا₱جازات ا€م  وبعد  تاا لفت ₫  ، ا
€تفعيل  إضافية أبحاث بإجراء ن €لدراسات ا€دو€ية بجامعة براونمعهد واطسو  ا€ح₫ومة ا€سويسرية

€دى ا₾طراف  واإرادة يبقى مرهون بتوف ر ع₱صر ا€₱اية ةا₾خير  ₲هذ₱تائج  جسيدغير أنا ت ،عملها
داخلة €ه في جلسة راقب ا€دائم €سويسرا خال ختامه €م  ا€م  ؤتايهلين  إقرارعلى حد  ،ا€مع₱ية

سؤ" أنا  ،أعمال مجلس ا₾من ؤياؤية تتعلق ة اآنأا سقام اأول بحشد اإاادة ا ، في ا
ت   ي  وط ي وا دو صعيدين ا ازسة على ا ى وارع حيا اصا إ ع     .(99)"تاجم هذ ا

 Bonn  باين -في سلتقى بون -3

رغام ا₾طراف ا€فاعلة إ ،فة على ا€تدابير ا€ما€يةد  ستهم  ا€€جزاءات اااعتماد في تطبيق  إنا 
₱ا  ،ا ت₫في وحدها يل سلو₫ها واامتثال ا€تزاماتهاوا€ح₫ومات على تعد عتبر أداة هامة ما ت  وا 

 1998ا₾€ما₱ية عام ا€ح₫ومة  أعل₱ت وفي هذا ا€صدد ،أخرىبجا₱ب تدابير م₫ن استخدامها ي  
                                                           

 .  3ا€مرجع ا€سابق، ص. ،S/PV.4394رقم:  مجلس ا₾منراجع، وثيقة  -97
يم₫ن €ها ااقتداء بهذ₲ ا€قوا₱ين ا€₱موذجية ع₱د صياغتها €لتشريعات  ،هات₱فيذو €ضمان ا€دول ا€تزاماتها ا€دو€ية  -98

يستدعي من خا€ه  ،ا€وط₱ية، ويتمحور هذا ا€₱ص ا€خاص با€قا₱ون ا€وط₱ي ا€₱موذجي حول خمس ₱قاط أساسية هامة
غاض سن  -تبيان ₫ل من:  ون، ا قا ي،  -ا زس طاق ا اسه،  -ا شخصي أح طاق اإرليسي وا ية فاض  -ا ا إس

ريذها،  تهاب سن ت اسه أو ا ي -عقوبات على خاق أح تزام دو اسه على غياها باعتباا يسثل ا . تبيان ؤسو أح
ةا₱ظر في هذا ا€صدد:  دين يوؤف خو من  41راجع ₫ذ€ك شق تحليل₱ا €لمادة  .465سابق، ص.، ا€مرجع ا€سحي ا

 .    122 -117ا€ميثاق في ا€فصل ا€ثا₱ي من هذا ا€باب، ص ص.
 .   4و 3ا€مرجع ا€سابق، ص. ،S/PV.4394رقم:  مجلس ا₾منوثيقة  -99
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في  ة  عياواصلة ا€جهود ا€تي بذ€تها سويسرا سبم   ،با€ت₱سيق مع ا₾ما₱ة ا€عامة €أمم ا€متحدة
ا€سفر  حظر ا₱صب علىاختيارها  ، ₫ون€لجزاءات ا€ذ₫ية أخرى إ€ى أش₫الل است₫شاف وا€توص  

        .(101)ااستخدام   ₫ثرا₾ ا₾ممية أ₱واع ا€جزاءات أحدمثل هذ₲ ا₾خيرة ت   ₫ون ،(100)ا₾سلحة وحظر

 ستقلة ذات خبرة₱ظمة م  باعتبار₲ م   ،مر₫ز بون ا€دو€ي €عمليات ا€تمويلمن  أ€ما₱ياطلبت 
عمل حول مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات م سلسلة ₫بيرة في ميدان فرض ا€جزاءات، ت₱ظي

 وظفي ا₾مم ا€متحدةوم   دبلوماسيينوحظر ا€سفر، بمشار₫ة ₫ل من  ا₾سلحةمسأ€تي حظر 
 .(102)ا€قطاع ا€خاصأطراف من مات غير ح₫ومية و ظ₱باإضافة إ€ى خبراء أ₫اديميين وم  

تمثلت بتلك ا€جزاءات ذات ا€صلة  ،من ا€جزاءات ا€ذ₫ية فئاتت₱او€ت هذ₲ ا€عملية ثاث 
في إطارها ا€عديد  ا ₱عقدحيث  ،بم₱ع ا€سفر وا€قيود على حر₫ة ا€ماحة ا€جوية وحظر ا€ساح

همة م   تمحورت توزعت ا€مهام ضم₱ها على أربعة أفرقة ،من ا€حلقات ا€دراسية وورشات عمل
ع اقتراحات ₱موذجية €قرارات ا وضوتحديد   ا€طيرانا€تر₫يز على جزاءات ا€سفر و في ا€فريق ا₾ول 

همته ا€تر₫يز على وضع بي₱ما ا€فريق ا€ثا₱ي م   ،رتدابيا€ذات مجلس ا₾من عن ا€ت₱فيذ ا€وط₱ي €
بوضع ₱ص  أما ا€فريق ا€ثا€ث ₫ لف ،فعا€ية قترحات €جعل ا€حظر على ا₾سلحة أ₫ثروتقديم م  

جهود₲ حول  تر₫ز تا€فريق ا₾خير  في حين ،قرار )مجلس ا₾من( ₱موذجي بشأن حظر ا₾سلحة
₱فاذ ا€حظر على ا₾سلحة على مستوى ا₾مم ا€متحدةم    .(103)₱اقشة اقتراحات €تحسين رصد وا 

 فعا  ها ستواصل أ₱ا  باين -بونااجتماع €عملية إطار هذا في أعل₱ت ا€ح₫ومة ا€سويدية 
عرج عليه في وهو ما س₱   ،(104)ستو₫هو€مداوات بشأن إصاح ا€جزاءات في سياق عملية ا€م  

  .   ا€تا€ي ا€شق

                                                           

    .4، ص.ا€مرجع ا€سابق ،S/PV.4394رقم:  مجلس ا₾منوثيقة  -100
101- BRZOSKA Michael, « From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions », op.cit, p.526. 

 .    5ا€مرجع ا€سابق، ص. ،S/PV.4394رقم:  مجلس ا₾منوثيقة  -102
103- BRZOSKA Michael (ed), « Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related 
Sanctions », Results of the 'Bonn-Berlin Process', Bonn International Center for Conversion in cooperation with 
the Auswärtiges Amt (German Foreign Office) and the United Nations Secretariat, Bonn, Germany, 2001, p.11.  
104- BRZOSKA Michael, « From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions », op.cit, p.527.  
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م  -4 هو   Stockholmفي سلتقى ؤتو

 ،بادرة ا€ثا€ثة ا€تي قامت بها وزارة ا€شؤون ا€خارجية ا€سويديةعتبر ملتقى ستو₫هو€م ا€م  ي   
ت₱فيذ ا€عقوبات  خا€هات₱او€ت  ،سام وا€₱زاعات في جامعة أوبساابحوث ا€إدارة  با€تعاون مع

 2002إ€ى فيفري  2001بدأ ا€خوض فيه في أ₫توبر  .(105)₾مم ا€متحدةإطار افي ا€ذ₫ية 
بهدف  ،ر₫زوا خا€ها على تأثير ₱تائج ا€عقوبات و₫يفية تفعيل عملها ،اخبير   120بمشار₫ة 

إ€ى شيرين فيها م   ،(106)يد ا€سفر وا€رحات وحظر ا₾سلحةتطوير ا€عقوبات ا€ما€ية وتقيا 
 ا₾من، بما في ذ€ك مجلس ستويات ₫افة  على ا€م  بها يتطلب ا€عمل ا₾مر ا€ذي قتضيات م  

₱ظمات ا€دو€ية ا€ح₫ومية وغير ا€ح₫ومية ذات ا€صلة وا€دول ا₾عضاء وا€م  و€جان ا€عقوبات 
 .(107)ا€قطاع ا€خاص تئاوهي

أو€ه على ثاث فرق،  قسمةم  تصلة با€ت₱فيذ م  على ثاث مسائل  لتقىا€م تمحور عمل هذا
 أماا€متحدة في تقويتها،  ا₾مممسؤو€ية ا€بحث عن ت₱فيذ ا€عقوبات وتفعيلها ودور  إ€يههدت ع  

وتقديم توصيات  ،ا€فريق ا€ثا₱ي ي₫من دور₲ في ا€بحث عن ₫يفية تطبيقها على ا€مستوى ا€وط₱ي
تحديد و استعراض همة م   إ€يه أ س₱دتودراسة ا€عوائق ا€تي تعترضها، بي₱ما ا€فريق ا€ثا€ث  بشأ₱ها

يل لت€₫ااستجابة أخرى  جوا₱بو  ،(108)عن ₱تائج ا€عقوباتا€بحث ا₾هداف و  صرفات وا€ح 
ق دم  .(109)₫حاات ا€تهرب من ا€عقوبات أو اا€تفاف عليها فينستهد  من جا₱ب ا€م  ا€م ستحدثة 

ضرورة ب يقضي ،2003مجلس ا₾من في فيفري  أمامبادرة ا€تقرير ا€₱هائي ا€خاص بهذ₲ ا€م  
    .(110)ااقتصادية وااجتماعيةو اإ₱سا₱ية  €عقوباتاتبعات يم ₱تظمة €تقيا م₱هجية م   وضع

                                                           

، 2014، دار هومه €لطباعة وا€₱شر وا€توزيع، ا€جزائر، اإ₱سان، ا€عقوبات ا€ذ₫ية على محك حقوق رادوح اضا -105
 . 91و 90ص.
ديان -106  . 77ص.ا€مرجع ا€سابق، ، ؤواان إؤساعيل عبد اه ب
ة -107 دين يوؤف خو  .  468، ا€مرجع ا€سابق، ص.سحي ا
ديانؤواان إؤساعيل عبد  -108   .77ص. ا€مرجع ا€سابق، ،اه ب
ة -109 دين يوؤف خو  .  468، ا€مرجع ا€سابق، ص.سحي ا
 . 91، ا€مرجع ا€سابق، ص.رادوح اضا -110
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ا€دول €قرارات مجلس  ت₱فيذ حسن من بي₱هامجموعة توصيات  بادرةم  تمخضت عن هذ₲ ا€
 مع ،سهل مرحلة ت₱فيذهاي   ا€ذي بشأن مسأ€ة ا€عقوبات أهمية تحقيق توافق دو€ي مع ،ا₾من

€تأمين  ،₱ظر ا ₾همية دورها ة بيا₱ات خاصة ب₫ل حا€ةقاعد€أمم ا€متحدة إ₱شاء ا₾ما₱ة ا€عامة 
و₫ذ€ك إطاق برامج €لتدريب وب₱اء  ،(111)تعلقة با€عقوباتا€دول با€معلومات عن جوا₱ب عدة م  

₱اسبة في مجال ا€ت₱فيذ على ا€صعيد بما يسمح من ت₫وين وتأهيل ا€هيئات وا₾فراد ا€م   ،ا€قدرات
عداد      .(112)ا€تقارير ا€ازمة ع₱ها€وط₱ي وا 

 ₱ظام ا€قسريا€إعادة هي₫لة  في ،₫بيربقدر و  ا€رئيسية في م جملها بادراتا€م  هذ₲ ساهمت 
شمل ₫ل من  ،₱ظام ا€جزاءات ا€دو€ية€ ر ₱هج جديد €سياسة اإ₱فاذي€أمم ا€متحدة من خال تطو 

تقوم  ،ا غ₱ى ع₱ها ₫أدواتتجميد ا₾رصدة ا€ما€ية وحظر ا€سفر وا₾سلحة دون ا€سلع ا₾و€ية 
   .عواقبها حدةمن ا€تخفيف مع  قصد ا€تأثير فيها ،₱حو فئات مسؤو€ة قةدأ₫بر ب تدابيرهابتوجيه 

ذا ₫ا₱ت اإرادة ا€دو€ية قد اتخذت م₱ه ها بتحقيق أهداف تافي تعام   يةرئيس آ€ية اوا 
ما €حماية وواقع ا€حال إ₱ا ديد بها با€موازاة مع تفاعلها ه من ا€واضح أنا ا€ت₱فإ₱ا  ،ا€ميثاق

ل ا€قوى وسيلة تحاي  ذات ا€تدابير بمثابة هو معرفة ما إذا ₫ا₱ت ه₱ا ا€رئيسي  ₱اتساؤ€مصا€حها، ف
 بادرات حقوق اإ₱سان€ما توصلت إ€يه مؤخر ا من إقصاء €₫ل م   ،على ا€مجتمع ا€دو€ي ا€₫برى

          .تها €ظاهرة اإرهاب ا€دو€يحخاصة  في مجال م₫اف

بادرات ا₾ممية بشأن فرض جزاءات أ₫ثر في إطار ا€م   ا₾خيرة€هذ₲ ا€جهود  واست₫ماا  
وم₱ها ما بادرت  ،تقييم ا€جزاءات€₫بوادر أو€ى  (113)ىبادرات أخر ا، ₱عرج على م  فعا€ية واستهداف  

                                                           

  وأ₫ثر. 357، ص.شق توفير معلومات استخبراتية €لتفصيل أ₫ثر راجع  -111
ة -112 دين يوؤف خو      .468، ا€مرجع ا€سابق، ص.سحي ا
ا€تي امتد  ،ر في هذا ا€مقام €جهود ا€جمعية ا€عامةيش₱وفي صدد ا€حديث عن دور هيئات أخرى في هذا ا€شأن،  -113

بصددها قدمت في ، ا€تي 1992فحوى جزاءات مجلس ا₾من وما ورد بشأ₱ها في تقرير ا₾مين ا€عام عام €اهتمامها 
ي ،مجموعة توصيات إ€ى مجلس ا₾من 1997( عام 51ا€دورة ) جزاءات بشأن  ثااها في سااعاته آرية فاض ا

طويل  قصيا وا سدى ا ؤلبية على ا سؤتهد  ا إسا علىا ة ا ثة سع ضاواة وأفة دو ثا دول ا =  تصافه وبؤاعة   ا
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إدارة ا€شؤون اإ₱سا₱ية ا€تابعة €أمم ا€متحدة بااشتراك مع ا€لج₱ة ا€دائمة ا€مشتر₫ة بين  إ€يها
شر₫ة استشارية مقرها بر€ين بإجراء دراسة عن ₫ وسيتبت₫ليف شر₫ة  ،1995عام  ا€و₫اات

 .(114)ساعدة اإ₱سا₱يةعلى أ₱شطة ا€م   هاا€شواغل ااجتماعية واإ₱سا₱ية ا€مرتبطة با€جزاءات وأثر 

م₱ظمة ا₾مم ا€متحدة €لطفو€ة )ا€يو₱يسيف( ا€د₫تور فت لا ₫   (1998بعدها بثاث س₱وات )
ز ي من  ،€أطفال مائمةم₫ن بها جعل ا€جزاءات أ₫ثر بفحص ا€₫يفية ا€تي ي   ،إيايك هوؤ

 .€رئيسيةا اهأحد أهداف₫اإ₱سا₱ي على ا€مد₱يين  هاأثر يم ورصد ضع م₱هجية استباق وتقيا و خال 
اا وآخاو من طرفت دراسة يجر ا€عام ₱فسه أ  وفي  برعاية م₫تب ت₱سيق ا€شؤون  نااي سي

 . (115)يم ا€جزاءاتاإ₱سا₱ية تشمل م₱هجية €تقيا 

على ₱حو  هامة جاريةا€ثاث ا€دو€ية ا€بادرات م  ا€هذ₲ و€ما ₫ا₱ت إضافة  إ€ى ما سبق، 
 م₫تب ا₾مم ا€متحدة €ت₱سيق ا€شؤون اإ₱سا₱ية إ€ى بادر، 2002و 1998تسلسل بين عامي م  

في أواخر  (116)ا €تطوير هذ₲ ا€طريقةوأطلق مشروع   ،يم اآثار اإ₱سا₱ية €لجزاءاتتقيا  ضرورة
شتر₫ة بين مل ا€تابع €لج₱ة ا€دائمة ا€م  اا€ع قيفر ا€أجري با€تعاون ا€وثيق مع  ،2002عام 

  .(117)ت€جزاءاا ة عن₱اجما€اإ₱سا₱ية  ة با€عواقبا€و₫اات ا€مع₱ي

                                                                                                                                                                                           

ة. في = رقم  ا€جمعية ا€عامة ائحة₾مم ا€متحدة ا€مرفق ا€ثا₱ي من مسأ€ة ا€جزاءات ا€تي تفرضها اراجع:  حاات سعي
متعلقة بملحق  A/RES/51/242، وثيقة رقم 1997سبتمبر  26، ا€دورة ا€حدية وا€خمسون، ا€صادرة في 51/242

ه في ا€مقابل وبدورها أقيمت مقترحات مماثلة داخل ا€لج₱ة ا€خاصة ا€مع₱ية بميثاق ا₾مم ا€متحدة إاا أ₱ا . خطة €لسام
ها وتعزيز دور ا€م₱ظمة، اوؤي س سعاييا سن تسثلت في ارتااح سجسوعة  وارة عسل تقدم بها اإتحاد ا شاوط وا ا

ريذها قؤاية وت تدابيا ا جزاءات وغياها سن ا توريع ا ، ا€دورة A/60/33 رقم: وثيقة ا₾مم ا€متحدة راجع ،اأؤاؤية 
ا€لج₱ة ا€خاصة ا€مع₱ية بميثاق تقرير متعلقة باعتماد ا€، 2005مارس  23 ، ا€صادرة في33ا€ملحق رقم ، ا€ستون

   .ا₾مم ا€متحدة وبتعزيز دور ا€م₱ظمة
114- MANUEL Bessler et al, « Sanctions assessment handbook: assessing the humanitarian implications of 
sanctions », United Nations, Inter-agency standing committee, New York, 2004, p. 75. Available at: 
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/IASCSanctionsHB2004.pdf 
115- Ibid. p.76.  
116- Ibidem. Préface Jan Egeland, p.iii.  
117- Ibidem. p.5.  

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/IASCSanctionsHB2004.pdf
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أسفرت أعما€ها  ،ة ا€رئيسية م₱هاا€ثاثوبا€خصوص فم₱ذ إطاق هذ₲ ا€مبادرات ا€دو€ية 
عن تطور ملحوظ في واقع عمل ₱ظام ا€جزاءات ا€دو€ية وا€تي حققت ا€₫ثير من ₱تائجها، حيث 

اتسمت باعتماد₲ ا€تام على جزاءات  ،₾منبموجبها ف تحت صفحة جديدة في سجل عمل مجلس ا
، ا₾مر ا€ذي يدل على اآمال (118)لتقيات و₱دوات جديدةا€تي تزام₱ت فيما بعد بعقد م  و ذ₫ية، 

تخذة €تجاوز اا₱تقادات ا€₫ثيرة ا€تي واجهها مجلس ا₾من في تدابير₲ ا€م   ،عليها ةلقم عا€₫بيرة ا€
 .تجا₲ ا€حاات ا€سابقة

مجموعة دول أوربية خارجة عن ا€دول ا€دائمة أعضاء مجلس ام يعن ق بارزة ةو₫₱تيج
استجابة  €₱داء ا₾م₱اء ا€عامين في  في ذات ا€شأن جريات ملتقيات دو€يةباحتضان م   ،ا₾من

ساهمة ا€دول ا€خمس ل عن مدى م  ؤ تسا ₱ثير، €لتدابير ا₾ممية اتا€ت₱ديد بإجراء إصاح
ها ا€حاسم في إقرار هذ₲ ا€تدابير وت₱فيذها با€موازاة مع مصا€حها؟، هل ر ا₾عضاء با€₱ظر €دو 
من هذ₲ ا€ملتقيات با€₱ظر €ما تقتضيه  ،إقرارها خارج عن مجال فل₫هاتما تقبل بقواعد قا₱و₱ية 

 ؟. قيود بشأن إعداد قرارات مجلس ا₾من

                                                           

ت عا€ية ا€مستوى في ا₾مم جزاءاإطاق مراجعة جديدة € تما €م تتمسك ا€جماعة ا€دو€ية با€ملتقيات ا€سابقة، بل  -118
ا€متحدة، برعاية بعثات ا₾مم ا€متحدة في أسترا€يا وف₱ل₱دا وا€يو₱ان وا€سويد، با€تعاون مع جامعة براون بغرض تقييم 

رفت باسم ، ع  2006فعا€ية. ₫ما أ جريت عملية مماثلة في عام ا€جزاءات ا€حا€ية ووضع توصيات تطلعية €تحسين ا€
 توجيهية بشأنو  وضع توصيات عامة عن تأسفر ، ا€تي ا€فريق ا€عامل غير ا€رسمي ا€مع₱ي با€مسائل ا€عامة €لجزاءات

 . راجع:أ₱ظمة ا€جزاءات تحسين فعا€ية
- Kristen Boon, « High Level Sanctions Review Launched at the UN », OPINIO JURIS (June 5, 2014), Available 
at: http://opiniojuris.org/2014/06/05/high-level-sanctions-review-launched-un/ consulté le 08/02/2017  

ا الخصو  راجع - ، ا€متعلقة 2006ديسمبر  22في  ةا€صادر  ،S/2006/997 :رقم مجلس ا₾من وثيقةفي ه
مرفق رسا€ة تقرير ا€فريق ا€عامل غير ا€رسمي ا€تابع €مجلس ا₾من وا€مع₱ي با€مسائل ا€عامة ا€متعلقة با€جزاءات، ب

ا€عامل غير ا€رسمي ا€تابع €مجلس رئيس ا€فريق  موجهة إ€ى رئيس مجلس ا₾من من 2006ديسمبر  18 في مؤرخة
 ةا€صادر  ،S/2007/734 :رقم مجلس ا₾منوثيقة راجع ₫ذ€ك  ا₾من وا€مع₱ي با€مسائل ا€عامة ا€متعلقة با€جزاءات.

ا€تقرير ا€₱هائي ا€صادر عن ₱دوة تعزيز ت₱فيذ ا€جزاءات ا€تي يفرضها مجلس ا₾من ، ا€متعلقة ب2007ديسمبر  13في 
، مرفق ا€رسا€ة 2007أفريل  30 ا€م₱عقدة في ة، برعاية ا€بعثة ا€دائمة €ليو₱ان €دى ا₾مم ا€متحدة،ا€تابع €أمم ا€متحد

 .ا€موجهة إ€ى رئيس مجلس ا₾من من ا€ممثل ا€دائم €ليو₱ان €دى ا₾مم ا€متحدة 2007ديسمبر  12 في ا€مؤرخة

http://opiniojuris.org/2014/06/05/high-level-sanctions-review-launched-un/
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ي:  ثا سطلب ا ظاما ية سضسون  ذ جزاءات ا  ا

أدت إ€ى ا₱هيار ا€جزاءات ا€شاملة ا€تي  إطار في €لم₱ظمة ا₾مميةبعد ا€تجربة ا€عسيرة 
بل  عديمة ا€فعا€يةفي تسوية ا₾وضاع ا€دو€ية  ا€احقة هابادراتجعلت من م   ،سياستها ا€عقابية

  م ₱ته₫يها.  عزز وت  

في و  ،₱ت ا€م₱ظمة ا₾مميةتم₫ا وجبها بدأ ا€حديث عن ا€جزاءات ا€ذ₫ية ا€تي بم   ،ومن ه₱ا
ا€م₱اهضة  اتوفها في ردع ا€سلو₫سايرة ا₾وضاع ا€دو€ية وبا€خصوص وق  اآو₱ة ا₾خيرة من م  

ي(تدابير عدة  بإرساء ،€مبادئها ثا راع ا €تت₱اسب معها من خال  ،ظروف ا€حا€ةتتماشى و  )ا
€تجعل م₱ها أ₫ثر فعا€ية          ،امتيازها €خاصية ااستهداف واا₱تقائية وا€ذ₫اء في دقتها

راع اأول(  .)ا

راع  ستاأولا طبيعة ا يةز يس: تحديد ا ذ لجزاءات ا  ة 

مع ₫ل  ،د ا€₫يا₱ات من غير ا€دول وتشعب عاقاتهاتشير ا€تطورات ا₾خيرة إ€ى أنا تعد  
مجرى ا€عاقات ا€دو€ية زاد من صعوبة تعريفها، إاا أنا  علىجوا₱ب ا€قا₱ون ا€دو€ي وتأثيرها 

ا€تي ت₫ون عاقتها با€قا₱ون ا€دو€ي  ،ا€₫يا₱ات من غير ا€دولعلى  أساس ا تقتصرسدراست₱ا 
 هدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين. ₫ون سلو₫ها ي   ،(119)اإ₱سا₱ي وحقوق اإ₱سان

ي ا€فقرة ا€ثا₱ية من ا€ب₱د ف 1999أوت  25 لعراف معهد ا€قا₱ون ا€دو€ي في قرار بر€ين 
قوات أنا  ،ا₾ول سؤلح ضد ا داخلي ا زاع ا ل أطااف ا دول هي  ات سن غيا ا يا "ا

                                                           
119- Selon LAGHMANI Slim, ces acteurs non étatiques « sont présents dans le droit international des droits de 
l’homme, le droit international de bioéthique, le droit international humanitaire et le droit international 
pénal. Ils sont omniprésents dans le droit des relations économiques internationales dans ses diverses 
ramifications: le droit financier et monétaire, le droit du commerce international, le droit du développement, 
le droit des transports internationaux, le droit du travail, le droit de la mer…, ils sont nettement visibles dans 
le droit international de l’environnement. Ils ont eu un effet remarquable sur le jus ad bellum et le jus in bello. 
Ils ont également déterminé le développement du droit de la criminalité transnationale. Cependant, ces 
acteurs non étatiques ont investi tous les champs du droit international. Et dans ces différents champs, ces 
acteurs jouent des rôles différents ». Dans ce sens, pour une étude généralisée voir : LAGHMANI Slim, « 
Acteurs non étatiques et droit international: Rapport introductif », In: Rafaa BEN ACHOUR et LAGHMANI Slim 
(S/Dir), Acteurs non étatiques et droit international, VII Rencontre internationale de la faculté des Sciences 
Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, les 6, 7 et 8 avril 2006, Pedone, Paris, 2007, pp.7-22.   
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ات سن طبيعة سساثلة" يا افح ضد  تي ت وسية، أو ا ح سؤلحة ا اهذا ما سا₱د₲ ، ا د  ش
زاع"ها "على أ₱ا  ،بوصفه ا€₫يا₱ات من غير ا€دول تي ا وبش₫ل أدق " أطااف ا زاع ا أطااف ا

بغي أن يتضسن أي  أنا  ،ا بشأ₱ها، ويضيف أيض  (120)"تعتبا دول سصطلح ي جساعة أو  "هذا ا
يان سساثل" وسة أو أي  ح عدائية ضد ا  . (121)فصيلة تشااك في اأعسال ا

ه حصر ذات ا€₫يا₱ات من غير ا€دول بأحد أطراف أ₱ا  ،ا€ماحظ من هذا ا€تعريف ا€سابقو 
 ،₫ثر شمو€يةبأ هاتعريفب KOLB Robert عليها قعلا  في حين، جماعة أو فصيلةمن  ا€₱زاع
م ا ₫و₱ها سعا ى دسج أراب  ن سرهوم وصري تؤعى إ يا و و يؤت سصطلحا را ، عرائو "

وسة ( ...) ون ستسادين، ساتزرة سعتاف بها، ح ن أن ت يؤت دوا يس تي  زاع ا فأطااف ا
ية، أو أي جساعات أخاى حاسلة ات تحااية وط راح، حا تي تؤاهم في ا رى ا س  في ا

من  39تفعيل أح₫ام ا€مادة ، أي ا₾طراف ا€تي ي ثار من خال سلو₫ها (122)"(...) لؤاح
 ا€ميثاق. 

 ،(2004) 1540₲ رقم قرار في ا€جهات غير ا€تابعة €لدو€ة مجلس ا₾من  من جهته عراف
 يمارسون أعمال وأ₱شطة خارجة عن مسؤو€ية ا€دو€ة وا€تي بدورهاأو ا€₫يا₱ات ا€ذين  با₾فراد

يجب أن ي₫ون €ها تأثير خطير على  ₾ن ت ₫يف ₫ذ€ك ، أي  (123)ا€قرار ذاتت₱درج في ₱طاق 
مع تجموهي ا€وضعية ا€تي تقتضي من ا€ ،(124)مسار ا€عاقات ا€دو€ية و€يس ₫جهات ح₫ومية

ة، وهو ما ₱ست₱بطه من دورها يبا€ضرور واجهتها في م  ا€دو€ي في جعل اعتماد ا€قاعدة ا€قا₱و₱ية 
أو حتى إجرامية ₫ا€شب₫ات اإرهابية وشب₫ات  ،€ما ت ص₱ف أ₱شطتها بغير قا₱و₱يةا€عدوا₱ي 

اعتماد ترسا₱ة قا₱و₱ية  ا€تي استدعترت₫بة من قبلها، ا€جرائم ا€عابرة €لحدود أو ا€جرائم ا€دو€ية ا€م  
                                                           

120- Selon cette vision certains auteurs qualifient « les groupes non-étatiques qui par définition ne peuvent dans 
la plus part des cas être parties à des conventions », In: Jean- Marc de la sablière, op.cit, p.292.  
121- Institut de Droit International, l’application de droit international humanitaire et des droits fondamentaux de 
l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des entités non étatiques, résolution de Berlin du 25 aout 
1999, éd Pedone, Paris, 2003, p.9 et 20.  
122- LAGHMANI Slim, op.cit, p.9. « Il ne s'agit pas d'un terme juridique, mais d'un concept descriptif 
cherchant à épouser au plus prés les contours des réalités )…( ».  
123- KEMFOUET KENGNY Emile Derlin, « États et acteurs non étatiques en droit international humanitaire », 
RQDI, n°.21.2, 2008, p.60.   
124- Ibid. p.62.   
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( وااتفاقيات 2001) 1373قرار رقم ا€واجهتها ₫ااتفاقية ا€دو€ية €قمع تمويل اإرهاب و م  €
 .(125)وا€قرارات ا₾خرى ذات ا€صلة

أمر يقتضي تفعيل أح₫ام ا€فصل ا€سابع  ،بيعة سلوك هذ₲ ا₾طراف ا₾خيرةبا€موازاة مع ط
 هأ₱ا  ،ار  يشم SIMON Denysا€تي علاق بخصوصها  ،م₱ه 40ستها  بأح₫ام ا€مادة من ا€ميثاق م  

باإضافة إ€ى ا€دول باعتبارها با€مع₱ية €₫و₱ها با₾شخاص ا₾صيلة في ا€قا₱ون ا€دو€ي، يشمل 
ازعينصطلح م   ست ستهدفي ا€تدابير أشخاص أخرى من بين م   ا€م شار في ا€مادة أعا₲ ا

تعقيبه على ₱فس ا€مادة يعتبر أنا فلك مصطلح  في jean Marc SORELحين في  ،(126)ا€مؤقتة
ازعين ست جا₲ أيا قتضيات مجلس ا₾من وتوجهاته ت  يشمل جميع ا₾طراف ا€مع₱ية وفق م   ،ا

   .(127)₱زاع

أنا تدابير مجلس  ،من ا€ميثاق 40₱ستشف من خال عرض₱ا €هذ₲ اآراء حول ا€مادة 
ها با€₱ظر ي₫ون استهداف  أخرى  أطرافتشمل تتعداها € بل ،ا₾من ا تقتصر فقط على ا€دول

 هام في ا€تأثير على مجريات سير ا€عاقات ا€دو€ية.   ا€ هادور و  ،ةا€حاسمها قفامو €

 ،(128)اموم  ع   ومقبولتفق عليه ا€جزاءات ا€ذ₫ية بتعريف جامع وعام م  ا تتمتع  في حين
 PORTELAيعود إ€ى جهود ا€فقهاء وأح₫ام ااتفاقيات وا€مواثيق ا€دو€ية. فعلى حد تعبيربل 

                                                           
125- LAGHMANI Slim, op.cit, pp.11-15.   
126- SIMON Denys, « Article 40 », In: J.P. COT, A. PELLET (S/Dir), La Charte des Nations unies: Commentaire 
article par article, éditions Économica, Paris, 1991, p.678 et 679. « Au-delà des États directement impliqués, 
l’expression ʺparties intéresséesʺ utilisée par l’article 40 permet d’englober d’autres sujets de droit parmi les 
destinataires des mesures provisoires. )...(».  
127- SOREL Jean Marc, « Article 40 », In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir), op.cit, p.1187. « le 
cercle des ʺparties intéresséesʺ peut ainsi s’étendre à l’infini selon les exigences du Conseil et sa vision de 
l’extension d’un conflit ».    
128- LÓPEZ-JACOISTE Eugenia, « The UN Collective Security System and its Relationship with Economic 
Sanctions and Human Rights », Max Planck UNYB, Vol.14, 2010, p.302.  
- Cette position de manque d’une définition précise et claire de cette pratique est confirmée par l’approche 
américaine lors de l’exposition du secrétaire d’État américain de sa nouvelle stratégie de « smart sanctions » visant 
le régime irakien en février 2001, qui est resté ignorant de cette dernière. C’est ce que confirme CORTRIGHT 
David and LOPEZ George A que le manque de connaissances sur les sanctions intelligentes était généralisé. Peu 
après l'annonce de Powell, l'un des auteurs a reçu un appel d'un journaliste national qui l'avait accompagné au 
Moyen-Orient. « Plusieurs d'entre nous, membres du groupe de presse, nous demandions ce que sont les 
sanctions intelligentes », a déclaré le journaliste. « Personne membre du parti du secrétaire d'État ne pouvait 
nous le dire, (…) ». Dans la journée qui suivit le voyage de Powell, il ne semblait y avoir personne dans la nouvelle 
administration qui peut expliquer avec précision ce quelle serait une politique intelligente en matière de sanctions. =   
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Clara درتها €لتأثير أي ق   ،يزيةما يقتصر على طبيعتها ا€تميا ₱ا فا€ع₱صر ا₾ساسي في تعريفها إ
  .(129)ةرت₫ب€م  اأعما€هم على وجه ا€تحديد على أو€ئك ا€مسؤو€ين عن 

اعتبار أنا سياسة ا€جزاءات ب David. Cو LOPEZ  Georgre. Aهذا ما أد€ى به ₫ل من
تيا€ذ₫ية  ات وا يا تي تراض ضغوطا رؤاية على أفااد سحددة و تجات  "هي تلك ا س تقيد ا

ى حد سن اآثاا اارتصادية وااجتساعية غيا  ى أد تقليل إ تقائية، سع ا شطة اا أو اأ
سااة اأباياء" ان وا ؤ ضعيرة سن ا رئات ا سقصودة على ا  LEKTZIAN DAVID، بي₱ما (130)ا

تقليها عرفها على أ₱ا ي   رات، سع ا سخا ين عن ا سؤوو قؤاية على ا ضغوط ا يز ا ل سن "تا
خب في  قااا وا ع ا ضغط عسلية ص سقصودة، وتؤتهدف وؤائل ا ؤلبية غيا ا اآثاا ا
ي أيضا فاض جزاءات  ن أن يع تي تؤيطا عليها. وأن ااؤتهداف يس ات ا يا ات أو ا شا ا
تؤييا ؤياؤة سافوضة  تي ت عتبا حيوية  شطة ا تقائي أو اأ ل ا تجات سحددة بش على س

ها ريسة  تي  ين("وا سؤوو قاااات )ا  .(131)ستخذي ا

يزها عن ي م₫₱₱ا تلخيص ذ₫اء ذات ا€جزاءات وتميا  ،هذ₲ ا€تعاريف في إجماا  €ما سبق ذ₫ر₲
سعياا ز₲ على مثيري ا€شغب وهي ميزة تجعلها يفي ₫ون توجيه استهدافها وتر₫ ،غيرها

جزاءات من ₱احية، ومن ₱احية أخرى ₫و₱ها تدابير م حددة باعتبارها ا تشمل جميع  شخصية ا
€ى ا€دو€ة (132)ا€صادرات وا€واردات ₱ا  ،من وا  ما يت₱اسب  مرة مع ₫ل في تحديدها يقتضي ماوا 

جزاءات سعيااما ي عبر ع₱ها € ،وضع ا€حا€ةو ستهد ف تعديل سلوك ا€م   تقائية ا     .(133)ا

                                                                                                                                                                                           

= Cité In: CORTRIGHT David, et al, Sanctions and the Search for Security: Challenges to UN Action, op.cit, p.37 
et 38.    
129- PORTELA Clara, Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations - impact, 
trends and prospects at EU level, op.cit, p.8.  
130- CORTRIGHT David et al, « Introduction: assessing smart sanctions: lessons from the 1990s », In: 
CORTRIGHT David and LOPEZ George A., Smart sanctions: targeting economic statecraft, Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc, USA, 2002, p.2.  

  .94ص.، ا€مرجع ا€سابق، رادوح اضا₱قا عن:  -131
يز أخر €لجزاءات ا€ذ₫ية، حيث تتضمن ع₱دما احظت وجود تميا   Clara PORTELAهذا ما توصلت إ€يه -132

₱اع فة في تلك ا€تي تسبب ضرر شخصي €ص  فة وجزاءات ا₱تقائية. تتمثل ا€جزاءات ا€مستهد  ₫ل من جزاءات مستهد  
د من توفر ا€قرار )₫تدابير تجميد ا₾صول ا€ما€ية وا€سفر وا€تأشيرة(، بي₱م =    ا ا€جزاءات اا₱تقائية هي تلك ا€تي تح 
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 فيصطلح شاع استخدامه صطلح ا€عقوبات ا€ذ₫ية م  أنا م   ،ا€مقامجدير با€ذ₫ر في هذا 
تحقيق حاجيات وتطلعات ا€مواط₱ين  فية، فمهمتها تقتضي من جهة ا€سعي ياسيا€س ا€ساحة

ها من ا€حصول ا€مقابل يشد ا€خ₱اق على ا€ح₫ومة ويم₱ع   بي₱ما فيوتسهيل ا€حصول عليها، 
 . (134)صو€ها عليهعلى ما ا يرغب ا€عا€م في ح  

₱سبة  €إستراتيجية ا€عس₫رية في  ،ا ستعيرت طبيعة ا€ذ₫اء €هذ₲ ا€جزاءات وفي هذا ا€سياق
بجعلها أ₫ثر دقة واستجابة في تأثيرها على  ،€₱ظام عمل تسديد ا₾سلحة ا€ذ₫ية قيادتها

 .(135)يز بين ا₾طراف ا€مع₱ية عن ا₾طراف ا€بريئةأساس ا €لتميا  ي₫ون اهؤ فيها، أي أنا ذ₫استهد  م  

ساء€ة ا€فردية عن أفعال غير تر₫يز على ا€م  أدت زيادة ا€ ،ورد سا€ف اإ€ى جا₱ب ما وعليه، 
حدودها ا€د₱يا آثارها € با€₱ظر ،مفهوم هذ₲ ا€جزاءات أ₫ثر جاذبية إ€ى جعل من ،مشروعة

وتر₫يز اهتمامها على ا€قادة وا€₱خب ا€سياسية  ،ا€جا₱بية على ا€س₫ان وا€دول ا€ثا€ثة بصفة عامة
ساء€تها على أساس مسؤو€يتها )أ₫ثر وا€تي يقتضي إثارة م   ،(136)وشرائح ا€مجتمع بصفة خاصة

                                                                                                                                                                                           

ا€موارد ا€ازمة €مواصلة استخدام ا€سياسة ا€مت₱ازع عليها )₫ا€حظر على ا₾سلحة، ا€حظر على ا€₱فط وا₾خشاب = 
فة هذ₲ ا€تدابير ا₾خيرة يم₫ن أن ت₫ون وسيطا بين ا€جزاءات ا€مستهد   BRZOSKA₫حا€ة €يبيريا(، وعلى رأي تعبير 

  )ا€شخصية( وا€حظر ا€عام €لتجارة. في هذا ا€صدد ا₱ظر:
- PORTELA Clara, European Union Sanctions and Foreign Policy: When and Why Do They Work?, New York, 
ed. Routledge, 2010, p.8. 
133- GAGGIOLI Gloria, Le rôle du droit international humanitaire et des droits de l’homme dans l’exercice des 
pouvoirs de maintien de la paix du Conseil de sécurité rôle catalyseur ou rôle de frein ?, Mémoire de Diplôme (sous 
la direction de Robert KOLB), Centre Universitaire de Droit International Humanitaire, Genève, 2005, p.56. 

، 2010دار هومه €لطباعة وا€₱شر وا€توزيع، ا€جزائر، ، 2ط، ا€قا₱ون ا€دو€ي €حل ا€₱زاعات، ؤعد اه عسا -134
   .193ص.
 وتحليلية،( دراسة توثيقية 2005 -1990ا€عراق وتطبيقات ا₾مم ا€متحدة €لقا₱ون ا€دو€ي )، بجك باؤيل يوؤف -135
   .171و 170.ص ،2006سات ا€وحدة ا€عربية، بيروت، مر₫ز درا، 1ط

- C’est ce que commente COLONOMOS Ariel « Les sanctions sont intelligentes, il s’agit de smart sanctions, 
tout comme les militaires évoquent la possibilité de smart bombs pour pallier les inconvénients des mines 
antipersonnel et du caractère aléatoire de leur explosion », voir, COLONOMOS Ariel, « Les mutations dans les 
sanctions après la Guerre froide: Malheurs et espoirs de la punition vertueuse », In: Pierre Hassner et autre, 
Guerres et sociétés, Editions Karthala, Paris, 2003, p.540 et 541.   
136- GARY hufbauer, BARBARA Oegg, « targeted sanctions: a policy alternative? », paper presented at 
symposium on sanctions reform? Evaluating the Economic Weapon in Asia and the World", Peterson Institute for 
International Economics, February 23, 2000, p.1et 2. available at:  
https://piie.com/commentary/speeches-papers/targeted-sanctions-policy-alternative consulté le 16/05/2016           = 

https://piie.com/commentary/speeches-papers/targeted-sanctions-policy-alternative
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ا€ضا€عة في هذ₲ ا₾عمال إما ا€م قربة من تلك إ€ى أحد ا₾طراف  ابها₱سإودون  ،س₱ة( 18من 
      ا ا ي₱بغي من حيث ا€مبدأ عام   18من جا₱ب ا₾ب أو ا₾م، في حين ا₾طفال دون سن 

 . (137)أن ت ستهدف -ا€جاري ا€عمل به با€₱سبة €سن ا₾هلية في إقرار ا€مسؤو€ية-

 على ا€محافظة إ€ى تسعىها أ₱ا  ،من مسار وتعريف هذ₲ ا€جزاءات خاصهم₫ن استما ي  
 مع ،ا₾مم ا€متحدة€لترقية بأهداف ميثاق  بعجلة اإصاح ودفع ،ا₾م₱ي ا€عا€مي ا€₱ظام سامة
إقرارها تما با€موازاة مع ا€مسؤو€ية ا€فردية  دون تحقيقها، ₫ون ا€تي تحول ا€عوائق إزا€ة على ا€عمل

ب ا€مساس با₾طراف ا€ثا€ثة، على ع₫س ا€جزاءات من غير ا€دول مع تج₱   ينختلف ا€فاعل€م  
وا€تي يم₫ن قياسها  ،ستهد فةااقتصادية ا€شاملة €ما تشمله من أضرار على جميع أفراد ا€دو€ة ا€م  

   .بآثار ا₱جرت عن حرب

راع  ثاا سقااة في ؤياق: يا تدابيا ا عسل تحديد ا يةب ا ذ جزاءات ا  ا

 ،ديقتصااطابع  وذ أفعالت₫ريس ا€جزاءات ا€ذ₫ية مجموعة ردود € بادرات ا€دو€يةا€م   أرست
تشمل  ،ا وتصديرا€تصرف توريد  ان حرية مم₱ع ا€دول وا€₫يا₱ات ا€مع₱ية  إ€ىيرمي في غا€بيته 

وحظر  ،()أوام₱ها ا€مجال ا€ما€ي أو ا€مصرفي بتجميد ا₾موال وا₾رصدة ا€ما€ية عدة مجاات 
₱تجات بما في ذ€ك ا€حظر على ا€م   وأي فئة من ا€سلع أأو  ،(اي)ثايشمل ₫ل وسيلة ₱قل وسفر 

ستراتيجية أو أي م   ،(اث)ثاا₾سلحة   . (ا)اابع₱تجات أخرى ذات صبغة ضرورية وا 

                                                                                                                                                                                           

 مبادئ يجب أن ت₫ون شاملةمن حصر مجموعة تاب معظم ا€₫  تم₫ان ، هذ₲ ا€جزاءات ا€ذ₫ية ذو فعا€يةو€ت₫ون  -= 
ية،  -، €ها ؤا عوارب اإ ان،  -سن حيث اهتساسها با ؤ يس ا خب و اؤبة فيسا  -أن تؤتهدف ا ون ست وت

ؤياؤي، ي وا ؤا ؤب اإ م وا جاح اؤتااتيجيات جزاءات  - يتعلق بسيزان اأ وأن تأخذ بعين ااعتباا فا  
هج  سختلرة صا في ا ها ع ي تصسيم إؤتااتيجية أفضل، وأخياا فاضها على أ تا صلة وبا قضية ذات ا في ا

تي ؤوف تعزز سن ف   تصعيد، حيث يجب صياغة تصسيم سؤبق إؤتااتيجية ا وروع في فخ ا ب ا تج عقابي  ا  ا
لسؤاواة. أداة  جزاءات   راجع:  اؤتخدام ا

- SASCHA Werthes, BOSOLD David, « Human Security and Smart Sanctions: Two Means To a Common End? 
», IAR, Vol.14, no.02, 2005, p.125.  
137- Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le 
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, document du Conseil de l’UE (15114/05) daté du 2 
décembre 2005, p.7, §19.  
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يةأوا سا  : تجسيد اأسوال واأاصدة ا

فةا€م  بادرة استخدام ا€جزاءات اتخذت ا₾مم ا€متحدة م   م₱ذ ₱هاية ا€حرب ا€باردة  ₫أحد ،ستهد 
 ،في جا₱بها ا€ما€ي غير أنا ااهتمام بهذ₲ ا₾خيرة ،سياستهافي ت₱فيذ ستراتيجية اإ هاأدواتأهم 

ه اعرف بدور₲  ، أين ظلا 2001سبتمبر   11في أعقاب هجمات ا خاصة  ا ₫بير  ا ودافع  خاص   توج 
  .أخرىبتدابير  صحوب امرهون بجميع ا€حاات مبا₾ساس إقرارها 

 ذات همة في تجسيد€ر₫ائز ا€م  من بين ا تجميد ا₾موال وا₾رصدة ا€ما€يةإجراء  دعي  
و€م  ،₱شاطه علىف وتأثيرها ا€₫بير ستهد  درة على استغال موارد ا€م  €ما €ها من ق   ،ا€جزاءات

سبقة ا€تي اعتمدتها €وا ا€ت₱سيق وا€دراسات ا€م   ،ت₫ن €تشهد هذ₲ اإشادة وااهتمام في ااعتماد
 .وعلى رأسها سويسرا ذات ا€₱زعة ا€ما€ية وبصورة فاعلةبعض ا€دول 

نفحسب   تاا ز اجو  عدم يقضيتجميد ا₾صول إنا حول ا€موضوع ذاته، ف 2 سلتقى أ
ير في تغيا  من شأ₱ها أن تؤدي إ€ى أيا  ،ها بأي طريقةبيرها أو استخدامها أو ا€تعامل ₱قلها أو تغيا 

 أي فائدة أو دخل ₱اتج عن أيا  باستث₱اء أنا  ،...تهاحياز و  تهامل₫يو  هام₫ا₱و  هاومقدار  حجمها
جمد أو ااحتفاظ يتم دفعه إ€ى حساب م   ،رأس مال يتم تسديد₲ تلقائيا ع₱د استحقاق أي أصل

 .(138)به

عمل يهدف إ€ى م₱ع أي  أيا  ي₫من في هأ₱ا  ،ذات اإجراءيعتبر اإتحاد ا₾وربي  في حين
ير أن تؤدي إ€ى تغيا  اي من شأ₱ها₾موال ا€تير، واستخدام أو ا€تعامل مع حر₫ة أو ₱قل أو تغيا 

ير آخر من شأ₱ه أن ا€حيازة، وا€طبيعة وا€وجهة، أو تغيا و  ، وا€مل₫يةافي حجمها أو قيمته آخر
بحيث يم₫ن  فيها، ا€تح₫م فيصاحب ا₾صول ا€ما€ية استخدامها، وهذا €غرض إزا€ة  من نيم ₫ا 

 .(139)استخدامها ₾غراض غير سليمة ₫تمويل اإرهاب

                                                           
138- Swiss Federal Office for Foreign Economic Affairs, « 2nd Interlaken seminar on targeting United Nations 
financial sanctions », 29-31 March, 1999, op.cit, p.91.  
139- Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le 
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, op.cit, p.18, §.49.  
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 1373 رقم وا ا€قرار ،€قمع تمويل اإرهاب 1999تعريفه ا اتفاقية  طرق إ€ىتت€م بي₱ما 
₱ا ، (140)ا€خاص بم₫افحة ظاهرة اإرهاب (2001) ₱ظمة ₫افحة ا€جريمة ا€م  اتفاقية م  فته عرا  ماوا 

قل  نا أعلى  ،ا€فقرة )و( 2في ا€مادة  ا€تجميد إ€ىمشيرة   ،عبر ا€وط₱ية سورت  حظا ا "ا
ات أو تبديلها أو سستل سورتة  ا ؤيطاة ا لحااؤة أو ا ها أو إخضاعها  تصاف فيها أو تحاي ا

سة أو ؤلطة سختصة أخاى" اء  على أسا صادا عن سح   .(141)ب

ي₱طبق  ا₾صول، تجميد هوا€قرارات ا€سابقة € (2014) 2161من ا€قرار )أ( 1ا €لفقرة وفق  
 ا₾عضاء اا€تزام ا€دول جبرت   في ائحة €ج₱ة ا€جزاءات، وا€تي ةسجلا₾طرف ا€مع₱ية ا€م  على 

قيام دون تأخيا ب" ية  اأصول، وغياها سن اأسوال بتجسيدا سا هذ  أوا سوااد اارتصادية  ا
جساعات  سشاايع  أو اأفااد أوا ات أوا يا ات ا سستل سؤتسدة سن ا ك اأسوال ا ، بسا في ذ

سون فيها بصواة سباشاة أو غيا سباشاة  ها أو يتح تي يحزو أو عن طايق أشخا  ا
هم، وضسان عدم إتاحة أي سن هذ اأسوال، أو أي أسوال أو  حؤابهم أو بتوجيه س يعسلون 
رعة هواء اأشخا ، بصواة سباشاة أو غيا  س ية أو سوااد ارتصادية أخاى  أصول سا

  سباشاة، عن طايق اعاياها أو أي أشخا  داخل أااضيها".

من غير ا€دول  ا€₫يا₱اتهذ₲ تجميد ا₾صول هو حرمان  إنا ف ،وا₱طاق ا من هذا ا€تفسير
أو  (142)أموال ضمان عدم وجودبا€سلم وا₾من ا€دو€يين،  هددأعمال ت   دعم أيا من ستهد فة ا€م  

 عتبارهم خاضعين €جزاءات. ا ،تاح €همأصول ما€ية أو موارد اقتصادية ت  

                                                           
140- KATOUYA Kevin Constant, réflexions sur les instruments de droit pénal international et européen de lutte 
contre le terrorisme, Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Faculté de Droit, Sciences 
Economiques et Gestion, Université Nancy 2, 2010, p.259.    

يةراجع:  -141 وط ظسة عبا ا س جايسة ا افحة ا س ستحدة  ، اعتمدت وعرضت €لتوقيع وا€تصديق اترارية اأسم ا
، دخلت حيز 2000₱وفمبر  15، ا€مؤرخ في 55/25 :واا₱ضمام بموجب قرار ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة رقم

فيفري  05، ا€مؤرخ في 02/55 :، صادقت عليها ا€جزائر بموجب ا€مرسوم ا€رئاسي رقم2003سبتمبر  29ا€ت₱فيذ في 
  .2002فيفري  10، ا€صادر بتاريخ 09، ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، عدد 2002

وع سن  بأ₱ها اأسوال"من ا€مادة ا₾و€ى " 1( في ا€فقرة 1999تفاقية ا€دو€ية €قمع تمويل اإرهاب )فت ااعرا  -142 "أي 
وثائق أو  ت، وا ا تي يحصل عليها بأي وؤيلة  ة ا قو س ة أو غيا ا قو س سادية، ا سادية أو غيا ا      =اأسوال ا
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بما في ذ€ك  ،تأتية من ا€جريمةاستخدام ا€عائدات ا€م   موارد ووسائل ا€تمويلبعض  تشمل
₱تاجها وااتجار بها على ₱حو غير مشروع ا أيض   تتعلق ₫ما ،(143)زراعة ا€مخدرات وسائفها وا 

  .(144)درجة أسماؤهم في قائمة ا€جزاءاتمن غير ا€دول ا€م   ا€₫يا₱ات€أفراد و بدفع فديات 

وأرصدة وحسابات  ₾موالاتجميد  طبيعةما تثير₲ هذ₲ ا€تعاريف من غموض حول با€₱ظر €
ي₫ون  أمتهم، فهل يرد اإجراء على جميع ا₾موال أم جزء م₱ها، وموارد اقتصادية €لشخص ا€م  

ه أ₱ا  إاا  ،ا€ما€ية ا₾رصدة€تجميد  اإ€زاميا€طابع من رغم وعلى ا€. (145)مرفوق بتدابير أخرى؟
 : (2014) 2161 رقم ا €لقرارقررة وفق  استث₱اءات وهذا بموجب ا€حاات ا€م  تعتريه 

                                                                                                                                                                                           

ل =  ش ك ا لها، بسا في ذ ان ش ية أيا  و قا وك ا ص ارسي"ا ي أو ا تاو قسع . راجع: اا ية  دو ااترارية ا
 :اعتمدت وعرضت €لتوقيع وا€تصديق واا₱ضمام بموجب قرار ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة رقم، تسويل اإاهاب

 بتحفظ ، صادقت عليها ا€جزائر2002أفريل  10في  ₱فاذدخلت حيز ا€، 1999ديسمبر  9، ا€مؤرخ في 54/109
، ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية ا€جزائرية 2000ديسمبر  23، ا€مؤرخ في 2000/445 :وم ا€رئاسي رقمبموجب ا€مرس

 .2001جا₱في  03، ا€صادر بتاريخ 01ا€ديمقراطية ا€شعبية، عدد 
ا₾خطار ا€تي متعلق ب، ا€2011جوان  17، ا€صادر في S/RES/1989 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  7ا€فقرة  -143

 . وا₾من ا€دو€يين من جراء ا₾عمال اإرهابيةتهدد ا€سلم 
با€تهديدات  متعلق، ا€2012ديسمبر  17، ا€صادر في S/RES/2083 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  6ا€فقرة  -144

 . ا€تي يتعرض €ها ا€سام وا₾من ا€دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابية
أي ممتل₫ات أو مصلحة ₱اتجة عن ممتل₫ات،  لتشمل ا₾صو  ،باإضافة إ€ى ا€مصادر ا€ما€ية سا€فة ا€ذ₫ر -145

 ملموسة أو غير ملموسة، حاضرة، مستقبلية، أو محتملة، ويم₫ن أن تشمل )دون تحديد(: 

 أموال أو موارد ما€ية وم₱افع اقتصادية من أي ₱وع، بما في ذ€ك )دون تحديد(:  أي   -

€دى ا€مؤسسات ا€ما€ية أو ا€₫يا₱ات ا₾خرى، وأرصدة *ا€ودائع . *ا€شي₫ات وا€حواات وسائل ا€دفع ا₾خرى. *ا€₱قد
* تداول ا₾وراق ا€ما€ية وأدوات ا€دين سرا وعا₱ية، بما في ذ€ك ا₾سهم وا₾وراق . أ₱ها تمثل ديون وا€تزامات ا€ديون

ائد *ا€فو . عقودا€ا€ما€ية، وشهادات تمثيل ا₾وراق ا€ما€ية وا€س₱دات وا€ماحظات ومذ₫رات، وا€س₱دات ومشتقات 
*اائتمان، وحقوق ا€مقاصة، . وا€توزيعات أو إيرادات أخرى أو قيمة ا€ذهب ا€تي تعود من ا₾صول ا€تي تو€دها

 . *خطابات ااعتماد وبوا€ص ا€شحن وفواتير ا€بيع. ضما₱ات، س₱دات ا₾داء أو ا€تزامات ما€ية أخرى

ا€ممتل₫ات ا€م₱قو€ة، بما في ذ€ك ا€سلع  -. بما في ذ€ك ا₾راضي وا€تر₫يبات على ا₾رض ممتل₫ات عقارية -
براءات ااختراع وا€عامات ا€تجارية وحقوق ا€تأ€يف  -. ا€ذهب وا€معادن ا€ثمي₱ة وا₾حجار ا€₫ريمة -. وا€م₱قوات

ا€وثائق  -. ا₾ح₫ام وا€مطا€بات ذات ا€قيمة ا€₱قدية -. شهرة ا€محل -. ا€عقود وا€تراخيص ووثائق ا€تأمين -. وا€₱شر
ن . ₱قا عن: تثبت وجود مصلحة في ا₾صولا€تي  تاا  .   92و 91، ص.2سلتقى أ
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، (146)(2002) 1452من ا€قرار  2و 1في ا€حاات ا€م₱صوص عليها في ا€فقرتين ت₫ون  -1
 2161من ا€قرار  62و 9تين با€فقر  ₫ذ€ك عملمع ا€ ،(2006) 1735 وا€معدل با€قرار

 ا₾فرادقدمة من قبل خول €تلقي ا€ترشيحات ا€م  هو ا€م   (147)مر₫ز ا€ت₱سيق أنا ا€قاضي  ،(2014)
 أصحاب أوين عن طريق ممثليهم ا€قا₱و₱يا  أو ،ستهد فةوا€جماعات وا€شر₫ات أو ا€₫يا₱ات ا€م  

مرة €دو€ة  ₾وليتم تقديم ا€طلب  أن€ل₱ظر فيها من قبل ا€لج₱ة، شريطة  ا€حقوق في تر₫اتهم
شعر عن طريق مر₫ز ت  وهذا با€تشاور معها أو أي دو€ة أخرى، وعلى ا€لج₱ة أن  ،اإقامة
 أوائك ا₾فراد أو ا€₫يا₱ات بقرارها. ا€ت₱سيق

 (148)ا€مظا€م أمينتعذر على إذا  في حا€ة ما(، 2014) 2161من ا€قرار  61ا €لفقرة وفق   -2
قدم م   وافقةفي م₫ان آخر بم   م₫ن إجراؤهافي  ، إقامتهقدم ا€طلب في دو€ة قابلة مع م  م   إجراء
بتغطية ه €غرض ا€سماح € ه،أصو€من تجميد  ₲إعفاءم₱ح  إم₫ا₱يةا€لج₱ة في  مع ₱ظر ،ا€طلب

 .(149)دول وذ€ك €مدة ا تتعدى فترة ا€مقابلةهذ₲ ا€إ€ى ₱فقات ا€سفر 

جرد وسيلة م  €يست  ،مجلس ا₾من من طرفة ر قر ا€م  ا€ما€ية ا€تدابير مما تقدم يتضح أنا 
ي €سلوك ا₾طراف تدريجبت₫رة €جعل ا€جزاءات ردعية، بل تأسيسها يت₱اسب مع ا€تطور ا€م  

                                                           

سصاوفات  -أ"( ₫ل ما يعتبر: 2002) 1452₲ رقم قرار بموجب  ا₾منيستث₱ي مجلس  -146 تغطية ا ضاواي 
عقااي، واأدوية  اهن ا غذائية، واإيجاا أو ا سواد ا تي ت دفع سقابل ا غ ا سبا ك ا عاج اأؤاؤية، بسا في ذ وا

ية  ظيا أتعاب سه حصا  تي تدفع على ؤبيل ا عام، أو ا افع ا س تأسين، واؤوم ا ضاائب، وأرؤاط ا طبي، وا ا
ستعلقة  خدسات ا ية أو اأتعاب أو اؤوم ا و بدة فيسا يتصل بتقديم خدسات را ست سصاوفات ا ة وؤداد ا سعقو

ة صيا حرظ وا  .  با
ائية ةضاواي د استث₱اءات ₫ذ€كهذ₲ ا€مصاريف ₱ج إ€ى باإضافة -ب سصاوفات ااؤتث €اطاع أ₫ثر،  ."تغطية ا

با€تهديدات  متعلق، ا€2002ديسمبر  20ا€صادر في  ،/1452S/RESرقم:  مجلس ا₾من قرارمن  1راجع ا€فقرة 
 :رقم مجلس ا₾من قرارمع  .₾عمال اإرهابيةعن اة مجا€₱اا€تي يتعرض €ها ا€سام وا₾من ا€دو€يان 

S/RES/1267 متعلق با€حا€ة في أفغا₱ستان، ا€1999أ₫توبر  15، ا€صادر في.  
  . 75ص. €مر₫ز ا€ت₱سيق في ا€مبحث ا€موا€ي س₱تطرق -147
   .79ص. إ€ى أمين ا€ظا€م في ا€مبحث ا€موا€ي س₱تطرق -148
 متعلق، ا€2014جوان  17، ا€صادر في S/RES/2161 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  62و 61 -9 اتا€فقر -149

 . €دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابيةبا€تهديدات ا€تي يتعرض €ها ا€سام وا₾من ا
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 طبيعتها فهيحسب ف، اهإجراء أساسي باعتبار ا₾موال با€قلب ا€₱ابض €تحر₫ات فهو ،ا€مع₱ية
فة €لفرد أو ا€₫يان. في حين تبقى م  تدابير ذات طابع وقائي عادة  و شطبه من ا€قائمة  غاية€ ستهد 

 ₾ما₫ه وا€تيبمثابة م صادرة  ا€قا₱ون ا€وط₱ي وجبمب عدوا€تي ت   ،ما ت₫ون غير م حددة ا₾جل
ن و جدت ما مدى . ج₱ائية تدابير ذو طبيعة ف بمثابةت ₫يا  فهل €ذات ا€تدابير آثار جا₱بية، وا 

  فة؟. ستهد  خطورتها على ا₾طراف ا€م  

 11وعلى خلفية هذا ا€₱هج ا€خاص بتدابير تجميد ا₾موال وا€تي ₫ث ر تداو€ها فور هجمات 
حظر مبا€غ ₫بيرة م₱ها ا€تي تما تجميدها في ا€وايات ا€متحدة  ، تمخضت ع₱ها2001سبتمبر 
مايين  4 رباقما ي  تما تجميد حسب تقرير صادر عن وزارة ا€خزا₱ة ا₾مري₫ية  ، وا€تيا₾مري₫ية

دوار من ا₾صول €لم₱تمين إ€ى ت₱ظيم ا€قاعدة وأسامة بن ادن، أما بشأن ا€دول ا₾خرى فقد 
مدت  من خال فرض  ،مليون دوار €أصول اإرهابية ا€دو€ية 24عن ما ا يقل دو€ة  62ج 

   .(150)2002€غاية س₱ة  أوامر تجميد ا₾صول ا€وط₱ية ا€خاصة بها

 ا( 1999) 1267 رقم لقرار€ا جمدة وفق  €مبا€غ ا€م  وا ا₾موال هذ₲ حجموعاوة على ذ€ك، ف
، (152)مليون دوار 91,2 ب 2006درت حتى ₱هاية جويلية ق  ، حيث (151)عاارتفا في اآخذ   يزال

 مع ا€دو€ي في ا€قضاء على اآفة. تجمما يوضح عزم ا€

ا€مجال ا€ما€ي أهمية فيما يتعلق با€ت₱ديد ب هفي هذا ا€شق، أ₱ا في حين ما يستدعي ا₱تباه₱ا 
 ،2001أعقاب هجمات سبتمبر  معبادرة بدأت معا€مها ها م  أ₱ا  ،أقر بما ا يدع مجاا  €لشك

                                                           
150- BANIFATEMI Yas, « La lutte contre le financement du terrorisme international », AFDI, vol.48, 2002, p.124. 

، ا€متعلقة با€تقرير ا€رابع 2006مارس  10ا€صادرة في ، S/2006/154رقم:  مجلس ا₾من وثيقةمن  4ا€فقرة  -151
( بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة 2005) 1617( و2004) 1526€فريق ا€دعم ا€تحليلي ورصد ا€جزاءات ا€م₱شأ عما با€قرارين 

وحر₫ة ا€طا€بان وما يرتبط بهما من أفراد و₫يا₱ات، مرفق €رسا€ة موجهة إ€ى رئيس مجلس ا₾من من رئيس €ج₱ة 
، متعلقة بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة وحر₫ة 2006مارس  8(، مؤرخة في 1999) 1267ما با€قرار مجلس ا₾من ا€م₱شأة ع

 . ا€طا€بان وما يرتبط بهما من أفراد و₫يا₱ات
152- AMINI Sara, « la lutte contre le financement de terrorisme », In: Jean‐Marc SOREL et Svetlana ZASOVA 
(S/Dir), Les menaces contre la paix et la sécurité internationales: nouveaux défis et nouveaux enjeux, IREDIES 
n°.01, université Paris 1 (Panthéon Sorbonne) et ANR, 2010, p.88. 
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على حساب  ةر جديدادو من أتطلبات أمري₫ية وما صاحبه من تخويل €₱فسها أملتها ظروف وم  
ها وفق €سياسة جديدة تتحدد معا€م  مري₫ية ا₾مجلس ا₾من، وعليه أ€يس تب₱ي €ذات ا€دو€ة 

ذا ₫ا₱ت تقارير ا€دول ا€س₱وية ا€م عدة في  .؟بمثابة تقييد €صاحيات ا€م₱ظمة ا₾ممية هاير معايا  وا 
ن €م ₱قل دون م  ذات ا€غرض وا€م   أ€يس  ،با€غة باعتبارها أداة أمري₫يةرسلة €لم₱ظمة ا₾ممية وا 

  قياس €هذ₲ ا₾خيرة €قدرات ا€دول ا₾خرى وا€سطو عليها بصفة غير مباشرة؟.     

ؤرا: حظا ايثا  ا

 ،ا€تي تهدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يينتدخاتها في ا€حاات  جراءاضطرت ا₾مم ا€متحدة 
 ابحظر ا€سفر وا€رحات ا€جوية ا€تجارية، ₫ون هذ₲ ا₾خيرة تتوافق تمام   تتعلقفرض جزاءات ب
حددة م  صممة استهداف أفراد و₫يا₱ات غير ح₫ومية €ذ₫ية، بحيث هي م  مفهوم ا€جزاءات او 
 . (153)ا€عواقب اإ₱سا₱ية €معيار ا€حد من ا€م وفقةا استجابتها تبع   ،تهاامصادر ا€رئيسية €ثرو ا€و 

 عدم اامتثال€على ا€₱خب  عبء هو وضع ا€م₱طقي وراء فرض هذا ا€حظر فا₾ساس
جعل إ€ى  ،ية أم على رحات ا€ر₫اب ا€تجاريةا€قيود سواء أ₫ا₱ت فردذات ، إذ تهدف ا€تزاماتها

ومن  ،ا€تجارية وااتصاات ا€خارجية تباداتفي مجال ا€ هاا₾مر أ₫ثر صعوبة با€₱سبة €
€ها تأثير سلبي على  ،ماثلةير ا€م  وا€تدابا€مفروضة على تأشيرات ا€دخول  ا€قيودهذ₲  توقع أنا ا€م  

ساهم في عزل وبا€تا€ي ت   ،€ها رافقأعضاء ا€وفد ا€م   من €ها قربةا€دائرة ا€م   ها ومع₱وياتمع₱ويات
   .(154)ها€هدف من ا€تفاعل ا€دو€ي ا€عادي وفي ₱زع ا€شرعية ع₱

ئك اأفااد "هذا ا€حظر يتمثل في  أنا  ،في هذا ا€صددي شير مجلس ا₾من  ع دخول أو س
ان دخول اأفااد "ا€سفر، ب، مع احتمال وجود استث₱اء يسمح "أااضيها أو ساواهم عباها إذا 

تي  حاات ا لوفاء بسقتضيات إجااء رضائي أو في ا تلك اأااضي أو ساواهم عباها ضاوايا 

                                                           
153- ARNE Tostensen, BEATE Bull, « Are smart sanctions feasible? », World Politics, Vol.54, n°.03, April 2002, 
p.390.  
154- Ibid. p.390. 
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ة على حدة، أن   ل حا ة، في  لج عبوا أؤبابا تقاا فيها ا دخول أو ا ₫ا€سفر €تلقي  ،"هذا ا
 .(156)قابلة مع أمين ا€مظا€مأو إجراء م   (155)ا€عاج ا€طبي أو إجراء م₱اسك ا€حج

بم₱عها  ،على مستوى ا€دول ةتخذوا€م   صارمةشملت جوا₱ب ا€حظر على ا€سفر إجراءات 
رور عبرها بمختلف مستوياته ا€جوي أو ا€بري أو ا€بحري، €أفراد من دخول أراضيها أو ا€م  
بتعليقها أو إ€غاءها أو  ،تدابير تشمل استهداف وثائق سفر₲وا€تي €ن تتحقق إاا باتخاذها €

   أو أي وثائق أخرى. حرما₱هم من تأشيرات ا€دخول أو تصاريح اإقامة

 باين -بونبير من بين دوافع بروز ملتقى ففعا€ية هذ₲ ا€تدا Nathalie  THOMÉحسب
 ،روديسيا ا€ج₱وبية في حا€ة بها €ما ₫ان معمولا €لتدابير ا€سابقة ₱ظر   ،ا€خاص بحظر ا€سفر

، ا€ذي (1968) 253 رقم لقرار€ اوفق   حاملي جوازات ا€سفرتخص  ₫ا₱ت في ا€بدايةها أ₱ا حيث 
حاملة €جواز أفراد ا€€م₱ع دخول أراضيها  ،لى جميع ا€دولع هأ₱ا  قرر مجلس ا₾من بموجبه
₱ظام  باعتبارهاا ₫ان تاريخ صدور₲ أي   ،أو ₱يابة ع₱هاروديسيا ا€ج₱وبية صادر عن سلطات سفر 
لتقى في م   فريق ا€خبراء ا€عامل فها₫يا  ا₾خيرةهذ₲ ₱قائص شابت غير أنا  ،(157)شرعيغير 
 :و€يس م₱ع م₱ح تأشيرات €أسباب ا€تا€ية ،حظر ا€سفر تدابير تدخل في ₱طاقب باين -بون
ا )₫ا€ه₱د وا€₱بال، ₫₱دا وا€وايات في ا€عاقات بين بعض ا€دول ا€تأشيرة غير مطلوبة دائم  ف -1

 ا€متحدة ا₾مري₫ية، دول ااتحاد ا₾وربي(،
ا يستبعد إم₫ا₱ية ت₱قل ا€مع₱ي في ا€بلدان ا€تي ا  ،فرض حظر على ا€تأشيرة ₫ما أنا  -2

 تتطلب هذ₲ ا€وثيقة €لدخول إ€ى أراضيها،
بعضها ا يتطلب استخدام  ،تعددةا€فرد ا€مع₱ي بجوازات سفر م  قد يتمتع  ،باإضافة -3

 ا€تأشيرة،

                                                           

 متعلق، ا€2015 ديسمبر 21ا€صادر في  ،S/RES/2255رقم:  ا₾من مجلس قرار)ب( من  1ا€فقرة  155-
 .  ن ا€تي سببتها ا€هجمات اإرهابيةبا€تهديدات على ا€سلم وا₾من ا€دو€يي

 . 50.ا€ما€ية ص€اطاع أ₫ثر، أ₱ظر شق ااستث₱اءات ا€واردة على تجميد ا₾موال وا₾رصدة  -156
157- THOMÉ Nathalie, op.cit, p.174.  
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من ا€ذي قرر في أن ت  ذات سيادة فا€دو€ة حرة  ،حتى €و ₫ان €لفرد ا€مع₱ي تأشيرةا، وأخير   -4
    .(158)م₱ها م₫ن أن يدخل أراضيها أو خروجهاي  

با€سفر  قلعتت ءاتإجراا€جزاءات فرض ت₫ا€يف على ا€هدف من خال اتخاذ هذ₲ تستهدف 
ز صيغة يتمي وجوبوصي بي   باين -سلتقى بوند به ا€فريق ا€عامل في وهو ما ₱دا  ،وا€طيران

تلك ا€تي تحظر ب €₫و₱ها ،حظر ا€سفرب ا€م تعلقة هذ₲ اإجراءاتقرار مجلس ا₾من بين مختلف 
ا€سفر إ€ى أراضي دو€ة أخرى غير دو€ة ا€هدف أو من  ،(159)على ا₾فراد أو فئة من ا₾شخاص
عتبر ا€جزاءات ا€خاصة با€طيران تلك ا€تي وفي ا€مقابل ت  ، خا€ها أو عبرها أو داخل إقليمها

€ى م₫ن وا€ذي ي  ، (160)فستهد  ا€بلد ا€م   تحظر حر₫ة جميع ا€رحات ا€جوية ا€دو€ية من وا 
حظر على ₫ ،إ€ى غاية ا€شمو€يةتفاوتة درجات م  فرضه ببتطلبات ا€حا€ة €يت₱اسب وم  تصميمه 

جميع ا€رحات ا€جوية، و₫ذا فرض حظر على ا€ت₱قل €ا€حظر ا€₫امل  من خالا€طيران ا€عام 
  . (161)حظر على ا€تجارة في م₱اطق ا€طيران وا€خدماتبفرض ا€عام 

د هذا ا€فريق ا€خبراء أش₫ال ا€طائرات ت₱از€يا وبصفة تدريجية بدء  من ₱طاق واسع وقد أعا 
 . (162)اا إ€ى أ₫ثر ضيق  جد  

                                                           
158- BRZOSKA Michael, « Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related 

Sanctions », op.cit, p.50, commentaire 2. 
شخصية قريبة م₱ه، حيث ق يدت حر₫تهم  600و ؤلوبودان سيلوؤوفيشا€مفروضة على ا₾وربية ₫ا€جزاءات  -159

ؤواان إؤساعيل عبد  ، ا₱ظر2000 –1998وحرمتهم من ا€سفر وا€ت₱قل في أوربا خال أزمة ₫وسوفو بين ا€س₱وات 
ديان   .85، ا€مرجع ا€سابق، ص.اه ب

160- BRZOSKA Michael, « Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related 

Sanctions », op.cit, p.47.  
قواس -161  حول وط₱ي ملتقى، اإ₱سا₱ي ا€دو€ي ا€قا₱ون قواعد €ت₱فيذ ₫آ€ية ا€ذ₫ية ااقتصادية ا€عقوبات، ابتؤام بو

عبد ا€رحمان ميرة،  جامعة ا€سياسية، وا€علوم ا€حقوق ₫لية، ""آ€يات ت₱فيذ ا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا₱ي بين ا€₱ص وا€ممارسة
 .146، ص.2012₱وفمبر  14و 13بجاية، يومي 

ية:  -162 تا هاسة ا رئات ا حظا على ا طوي ا  وي

خياا  طائااتيتعلق ب :1ا سؤتهد  ، جسيع ا وسة ا ح ها ا تي تسل طائاات ا جساعة(فة وهذا يشسل ا طائاات  ،)أو ا وا
سؤتهدفة ة ا دو خا  في ا لؤرا ا سؤتخدسة  سؤتهدفة ،ا دول غيا ا طائاات سن ا ك ا ذ وتشسل طائاات . و

صغياة خاصة ا طائاات ا اية وا عؤ طائاات ا قل وا اب وطائاات ا ا  =                                         . ا
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يقوي  ₱طاق ا€حظر ب₱اء  على هذ₲ ا€رؤية، تجدر ب₱ا اإشارة بموقف ا€فريق أنا اتساع
 فةستهد  م   غيرأشخاص و₫يا₱ات  €يشمل ،غير ا€مرغوب فيهاحتملة ا€م  ا€جا₱بية ا من اآثار عموم  

ا€جهود ا€دو€ية في م₱ع ا€سفر وا€طيران عن ذات وفي خضم  غير مع₱ية.ثا€ثة أي أطراف 
باعتبارها وسيلة ₱اجعة €سرعة تجسيدها، و جدت دول بحد ذاتها خاصة  ا€دول  ا₾طراف ا€مع₱ية

جميع ₱شاطاتها وبا€خصوص  ،فة بذات ا€جزاءاتستهد  ا€داخلية ا€بعيدة عن ا€م₱اطق ا€بحرية ا€م  
 باشر أو غير مباشر اعتمادها على ا€₱قل ا€جوي محل ا€حظر.        ااقتصادية م₱ها م هددة بش₫ل م  

جعلها فريق ا€خبراء ا€عامل  أخرىات يقف أمر ا€حظر ع₱د حد ما سبق، بل تعدا₲ €حا €م
ا€دو€ة  ى أفرادا€سفر علحظر تشمل ا€حا€ة ا₾و€ى و خارجة عن مجال وايته،  سلتقى بونفي 
ا€م₱ع ب"تتعلق جزاءات فرض أي  ،(164)علميةوثقافية أو  (163)رياضيةتعلقة بأ₱شطة م  فة ستهد  ا€م  

                                                                                                                                                                                           

خياا =  طائاات ايتعلق ب :2ا سؤتعسلةأو  ةو سلسا سؤجلة سن طافأو  ا سؤتهدفة، وهذا يش ا وسة ا ح سل ا
قل( ك طائاات ا اية )بسا في ذ عؤ طائاات ا واع ا وسية ،جسيع أ ح طياان ا ات ا شخصيات وشا باا ا  . وطائاات 

خياا  اب،  اتطائا يتعلق ب :3ا ا طياان وجسيع و ا ات ا اب سن ربل جسيع شا لا ي  دو قل ا خياا هو حظا ا هذا ا
طائاات واع ا  . أ

خياا  سؤتهد   :4ا وسة ا ح علم ا حاسلة  طائاات ا ة افة )أو ا سسلو طياان ا ات ا سجسوعة(، وهو اؤتهداف شا
وسة لح سعين  ارل ا لسجسوعة أو ا ة  سسلو وسة أو ا سؤتهدفة أو لح سجسوعة ا وع سن ا .ا ات جزاءوهذا ا

وسة  ح سؤتهد  و ؤيوثا على إياادات ا سجسوعة ا ى ذ .فةا خب إذا وباإضافة إ ك على ؤرا ا ن أن يوثا ذ ك، يس
سؤتهدف  ى اإرليم ا ات طياان أخاى تعسل سن وا  اك شا ن ه م ت ية أو إذا  وط طياان ا ات ا وا يرضلون شا ا

حال في رااا سجلس اأسن  سا هو ا ؤتان 1267/1999) ستعلقة بهذ أين  بشأن أفغا خدسات ا شسل ورف ا
خ اتب ا س شطة إغاق ا طيااناأ ة ا شا   راجع: .(ااجية 

- BRZOSKA Michael, « Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related 

Sanctions », op.cit, p.71 et 72.   
ب أشخا  أو سجسوعات -163 اياضية في إرليسها سن جا شطة ا ة في اأ سشاا ع ا س ازسة  خطوات ا  "اتخاذ ا

جبل اأؤود("  :رقم مجلس ا₾من قرار من )ب( 8. ا€فقرة تسثل جسهواية يوغوؤافيا ااتحادية )صابيا وا
S/RES/757،  با€حا€ة في ا€بوس₱ة وا€هرسك متعلقا€ ،1992مايو  30ا€صادر في . 

- Sur cette analyse, see Michael P. Scharf and Joshua L. Dorosin, « Interpreting UN Sanctions: The Rulings and 
Role of the Yugoslavia Sanctions Committee », Brooklyn JIL, Vol.19, n°.03, 1993, p.810-811.  

تي يشااك فيها أشخا  أو جساعات تاعاهم  -164 زيااات ا ثقافي وا تبادل ا ي وا تق علسي وا تعاون ا "تعليق ا
ها"جسهواية يوغوؤافيا ااتحادية )صابيا  جبل اأؤود( اؤسيا أو يسثلو  مجلس ا₾من قرار من )ج( 8. ا€فقرة وا

 ا€مرجع ا€سابق.  ،S/RES/757 :رقم
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اإضرار بأ₫بر قدر من ا€فخر ا€وط₱ي عن طريق رفض  ا€ذي ي ع₱ى م₱ه ،ا€رياضي"و  ا€ثقافي
باشر دعمهم ا€م  €ن ي ستهدفوا ₫أفراد أو € ها€متضررون م₱ف ا€مشار₫ة في ا€م₱اسبات ا€دو€ية.

حين ₱جد ا€حا€ة ا€ثا₱ية تشمل  في .و€₫ن بسبب أ₱شطتهم ا€ثقافية وا€رياضية ،درك €فئة حا₫مةا€م  
بما في ذ€ك ا€₱قل ا€بحري وا€قطارات وا€شاح₱ات وا€مر₫بات عبر ا€حدود  حظر ا€₱قل ا€عام

 . (165)تأثيرها أقرب من ا€حظر ا€تجاريفة وا€تي في ستهد  ا€دو€ية، وا€تي €م تعد م  

 إرسال ا€سلع واإمداداتا€مجال ا€بحري في  يخضع في سياق ذات ا€تدبير ا،وأخير  
في ي₫من  رقا€ف   طا€ما أنا  ،ا€جوية اإ₱سا₱ية ا€رحات طبقة على€₱فس ا€شروط ا€عامة ا€م  اإ₱سا₱ية 
تام مع ا€قوات ا€بحرية ا€دو€ية أو اإقليمية ا€ همتعاو₱ في ،ا€مستأجرين وقادة هذ₲ ا€سفنموقف 

أي أموال أو إيرادات من هذ₲ ا€عملية €سلطات  عفد أو مقديتدون ا€عاملة في ا€م₱طقة ا€مع₱ية، 
  .(166)ما€ية جزاءاتفي ا€حاات ا€تي ي₱طوي فيها ا€₱ظام ا€قسري على  ،فةستهد  ا€دو€ة ا€م  

 ا: حظا اأؤلحةثثا

€لتدخل في  ،€س₱وات عديدة وبا₱تظام ا€حظر على ا₾سلحةاستخدمت ا₾مم ا€متحدة 
فضلة وا₾دوات هدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين، €ذا ي عتبر من بين ا€جزاءات ا€م  ا€حاات ا€تي ت  

في ميدان  حيث تدابير₲ م سايرة €تطورات ا€حا€ة خاصة   ،(167)ميزة €ها ₫بديل استخدام ا€قوةا€م  
فة €₫و₱ه ا€جزاءات ا€م   قد ي₫ون جزئي ا أو ₫لي ا إما بفرضه على ، (168)ا₱تقائي بح₫م تعريفهستهد 

حيث ، (169)فرد أو مجموعة من ا€جهات غير ا€ح₫ومية وعلى ح₫ومة أو على م₱طقة بأ₫ملها
عدات عس₫رية وأسلحة إ€ى حظر شامل على إ₱تاجها أو عرضها أو يشمل قيود ا على م  

، (170)بها ₫ا€معدات وا€مشورة ا€عس₫رية وا€تدريبتصلة بحجزها، باإضافة إ€ى مواد أو أ₱شطة م  
                                                           

165- BRZOSKA Michael, « Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related 

Sanctions », op.cit, p.47 et 48.   
166- TIHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, op.cit, p.163.  
167- VIRGINIE moreau, « l’ONU et le contrôle des embargos sur les armes: entre surveillance et vérification », 
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), Rapport n°.03, 2011, p.5. 

  . 116، ا€مرجع ا€سابق، ص.رادوح اضا -168
169 - CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.6.  

  . 116، ا€مرجع ا€سابق، ص.رادوح اضا -170
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م₫ن اإ€ماح إ€ى ت₫ريسه بأ₫ثر دقة من خال تحسين مسأ€ة أمن ا€مخزو₱ات €ما €ها في حين ي  
   ، €₫و₱ها أحد أهم مصادر ا€تموين با₾سلحة. (171)من أهمية قصوى في ا€سياق ذاته

( في 2015) 2255إذ يشير في قرار₲ رقم  ،هذا ما ₱داد به مجلس ا₾من من خال قراراته
ع سا رد يتم بصواة سباشاة أو غيا سباشاة سن توايد اأؤلحة وسا إ€ى " ،ا€فقرة ا₾و€ى )ج( س

سعدات  بات وا سا ذخائا، وا ك اأؤلحة وا واع، بسا في ذ يتصل بها سن اعتدة سن شتى اأ
اية، ورطع  عؤ سعدات شبه ا اية، وا عؤ ازسة غا قلها، ياا ا ا، أو بيعها أو  سا ؤبق ذ

اية، سن أااضيها أو  عؤ شطة ا ية أو سؤاعدة أو تدايب يتصل باأ وتقديم أي سشواة ف
ى  تي تحسل أعاسها، إ طائاات ا ؤرن أو ا على يد اعاياها خااج أااضيها، أو باؤتخدام ا

ات" يا سوؤؤات وا جساعات وا ئك اأفااد وا  . (172)أو

غياب € ،م₫ن أن ₱شير في هذا اإطاري  راجعة قرارات مجلس ا₾من وبم   إ€ى جا₱ب ذ€ك،
€ما €ها من دور بارز في تحديد €ماهية ا₾سلحة  ،لغرض من عبارة "توريد ا₾سلحة"€ ₲تحديد

أنا  BRZOSKA et LOPEZ ا₾ستاذين ، وهو ما عرج عليه(173)ا€حظربوا€فئات ا€مشمو€ة 
حددة وقرارات ا€م رسلم رتبط با₾هداف ا€م  ما حتمل إ₱ا ا€₱جاح ا€حقيقي أو ا€م  

، وبمفهوم (174)
 ما سبيله ا€فشل. ة في قرارات مجلس ا₾من إ₱ا خا€فة أنا أِي غموض وعدم ا€دقا ا€م  

ف من ستهد  من جهة يسمح بحرمان ا€م   ،وعليه ي عتبر هذا اإجراء ذو طبيعة مزدوجة
ن و   ،بتج₱يب وقوع صراعات جديدة وراء₲وا€ذي يهدف من  ،ا€ظفر بذات ا₾سلحة ما جدت إ₱ا وا 

 ب إحداث تأثير على ا€مد₱يين. مع تج₱   يقتضي بإيقافها واحتوائها

                                                           

 . ا€مرجع ا€سابق، S/2006/154رقم:  مجلس ا₾من وثيقةمن  112ا€فقرة  -171
 .ا€مرجع ا€سابق ،S/RES/2255 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  1ا€فقرة  -172
، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية وآثارها على ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية، أطروحة مقدمة €₱يل شهادة د₫تورا₲ وؤة جسيلة -173

 .59و 58، ص.2017 -2016، 2علوم، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة محمد ا₾مين دباغين، سطيف 
174- CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.9. 
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بادرت ا₾مم ا€متحدة €فرض حظر على  ،2006فم₱ذ ₱هاية ا€حرب ا€باردة إ€ى غاية 
ت ، استهدفت خا€ها قيادات ا€ح₫ومات ا€سياسية وا€عس₫رية وا€قوا(175)حا€ة 27ا₾سلحة في 

 . (176)₱ظمة إرهابية واحدة عابرة €لحدوددو€ة وم   18سلحة غير ا€ح₫ومية في ا€م  

، (177)ا €₱قاش حادفعا€ية وعواقب ا€حظر على ا₾سلحة ا تزال موضوع   €حقيقة أنا  ا₱ظر  و 
وبيزص ا€عديد من ا€فقهاء من أمثال خل   واتاايت وجواج  عظم في م   هفشل إقرارإ€ى  ديريد 

، €ما €هذا ا₾خير من مداخيل ما€ية (178)ا ما ا حترامما ف رض و₱ادر   اه ₫ثير  ₾₱ا  ،حاات تطبيقه
 ،وضح أو€وية إيديو€وجية ا€هيم₱ة على آمال اإ₱سا₱يةضخمة €أطراف ا€مع₱ية، ا₾مر ا€ذي ي  

 ذات ا€شأن.    م تعلقة ب€ا باين -بونلتقى من خال تخطي حدود تعليمات م  

يةااابع ؤلع اأو  : حظا ا

روز ₱مط ب   ،و€ية في اآو₱ة ا₾خيرةمارسة ا€د  عرفت ا€م  ا€ثاثة ا₾و€ى،  باإضافة إ€ى ا€قيود
في حاات  بااعتماد عليهفي عمله  مجلس ا₾منن م₫ِ ي  جديد من إجراءات ا€ضغط ااقتصادي 

₫ا€₱فط وا€ماس  ،ية عا€يةا€حظر على سلع حيوية إستراتيجية ذات قيمة مادهذا وي₱صب ، عي₱ةم  
ت ظما₱سواء  أ₫ا₱ت ح₫ومات أو م   ،فةستهد  عتبر مورد أساسي €أطراف ا€م  ا€تي ت   وا₾خشاب

                                                           

خال ا€ممارسة ا€دو€ية €لحظر على ا₾سلحة عدة تطبيقات م₱ها: يوغوسافيا )قرار  ا₾منشملت قرارات مجلس  -175
(، هايتي 1993/ 788(، €يبيريا )قرار 1992/ 748(، €يبيا )قرار 1992/ 733(، ا€صومال )قرار 1992/ 713
(، جمهورية ا€₫و₱غو 2000/ 1298رار )ق إثيوبيا -اريتريا(، 1994/ 918(، روا₱دا )قرار 1993/ 841)قرار 

   (.2004/ 1572(، ا€ساحل ا€عاج )قرار 2003/ 1493)قرار  ا€ديمقراطية
176- DAMIEN Fruchart et al, « United Nations arms embargoes their impact on arms flows and target behavior, 
Stockholm International Peace Research Institute, Uppsala University, 2007, p.4.  

واد ت₫ريس ا€جزاءات €₫و₱ه بمثابة أحد ر   BRZOSKA Michael €م₱اقشة هذا ا€ع₱صر، ₱شير إ€ى مساهمة -177
€عوامل ا€تي ي فترض أ₱ها تؤثر على فعا€ية عمليات حظر ا€مجموعة من  بر€ين(، في طرحه -ا€ذ₫ية )ملتقى بون

هدف سن ا€مجموعة ا₾و€ى  تعلقها إ€ى مجموعتين تقسما₾سلحة،  س  حظا اأؤلحةبا جهة ا فة وطول ؤتهد  ، طبيعة ا
جزاء  .خارجية €حظر ا₾سلحةا€من ا€متغيرات  ع₱اصرسبع  ا€مجموعة ا€ثا₱ية تت₫ون بدورها من ، في حين أنا فتاة ا

 راجع في هذا ا€صدد: 
- BRZOSKA Michael, « Measuring the Effectiveness of Arms Embargoes », Peace Economics, Peace Science and 
Public Policy, Vol.14, Issue 2, 2008, p.6 et 7. Available at: 
 http://www.queensu.ca/dms/DMS_Course_Materials_and_Outline/Readings-MPA831/ArmsEmbargoes-831.pdf  
178- ARNE Tostensen, BEATE Bull, op.cit, p.383. 

http://www.queensu.ca/dms/DMS_Course_Materials_and_Outline/Readings-MPA831/ArmsEmbargoes-831.pdf
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من خال  ،₱تقائيةااتجارية ا€جزاءات ا€ هذا اإجراء ضمنعتبر €هذا ي   ،فاعلة غير ح₫ومية
 ااستيراد أوف ستهد  سيطر عليها ا€₫يان ا€م  ختارة ₫ا€صادرات من ا€م₱اطق ا€تي ي  حظر €سلع م  
 .(179)€هذ₲ ا€م₱اطق

تحدة تقر با€بعد ا€تجاري €هذ₲ جعل ا₾مم ا€م   حظر ا€سلع ا₾و€ية م₱طقإنا ا€تمعن في 
ا€₱اشئة في هذ₲ ا€دول، ما دفعها  ا€دموية€ما €ها من دور حاسم في تمويل ا€صراعات  ،ا€مواد
 أهم موارد ي مثال اعتبار₲ ،(180)بت₫رةم  جديدة و  إ₱فاذ جراءاتإا€حظر على ا€ماس  إخضاعإ€ى 
 .(181)اإفريقية روبا€ح   في ا€قاهرة ا€رها₱ات أ₫بر ₫و₱هبل أبعد من ذ€ك  ،ا€عا€مي ا€سوق

دسوي عادة  €تجارة غير ا€مشروعة هذ₲ اسمى ت   ساس ا عدها ا€بارز €ب   ،"-Blood diamond"با
₱تشرة في ا€م  حرب ا€عصابات  في تمويل لموارد ا€مادية أو ا€ما€ية€مصدر ₫ تهريب ا€ماسفي 

€حر₫ات ا€تمرد ودعمها €ح₫ومة ا€ليبيرية بعض ا€جهات ₫اتواطؤ في حين  ،اإفريقيةهذ₲ ا€دول 
يد في وقت احق تمديد هذا ا€تقيا  تما  ،₱تجاتتهريب هذ₲ ا€م   حيثمن €ها جاورة في ا€دول ا€م  

  .(182)€يشمل ا€تجارة على ا₾خشاب

                                                           

قواس -179  . 147، ا€مرجع ا€سابق، ص.ابتؤام بو
 .   125، ا€مرجع ا€سابق، ص.رادوح اضا -180
جاة -181  . 27، ص.ا€مرجع ا€سابق، ؤاؤي 
باعتبارها ا€سبب ا€رئيسي في  ،هذا ا€وضع ا€خاص با€مبادات ا€تجارية €لموارد ا€طبيعية ا₾و€ية وعتاد ا₾سلحةأمام  -

ا€زعيم ا€م₱في  تشااز تايلوا من أمثال ،اجميع أ₱حاء أفريقيفي قوام ا€حياة ا€مت₱افسة €لفصائل ا€مشار₫ة في صراعات 
بي₱ما ا€جماعة ا€متمردة في  ،س₱ويا في عائدات ا€تجارة غير ا€مشروعة مليون دوار 100في €يبيريا، قد ₫سب 

 ،من م₱اجم ا€ماس في ا€باد ا€مائةعلى تسعين في  2000بحلول عام  تسيطر  ،سيرا€يون وا€جبهة ا€متحدة ا€ثورية
على م₱طقة  هاسيطرت€يو₱يتا  حر₫ةأما  ،1999من خال صادرات ا€ماس في عام  مليون دوار  70بوا€تي قدرت 

با€رغم  ،مليارات دوار من عائدات ا€ماس 5ب ₱ضا€ها ضد ا€ح₫ومة اا₱غو€ية  ق در ا₱غوا طوال ا€تسعي₱ات، فيواسعة 
قدر متوسط دخل عدد س₫ان سيرا€يون أو ا€ليبريين أو وفي ا€مقابل ي   من ا€جزاءات ا€تي فرضها مجلس ا₾من عليها.

 راجع: دوارات في ا€يوم.  5ا₾₱غو€يين بأقل من 
- Katherine Andrews, Tobias C. Berkman, « United Nations mechanisms for combating illegal trade in regions of 
conflict », The Henry L. STIMSON Center, STIMSON Backgrounder, Washington DC, 2005, p.1. available at:  
https://www.stimson.org/sites/default/files/fileattachments/Stimson_Backgrounder_UN_Sanctions_and_Panels_of_
Experts_1.pdf 
182- TIHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, op.cit, p.249. 

https://www.stimson.org/sites/default/files/fileattachments/Stimson_Backgrounder_UN_Sanctions_and_Panels_of_Experts_1.pdf
https://www.stimson.org/sites/default/files/fileattachments/Stimson_Backgrounder_UN_Sanctions_and_Panels_of_Experts_1.pdf
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ص₱اعة  بين ا€رابط قطع بضرورة €لتحسيس ح₫ومية ₱ظماتم   ا₱ضمت ،في هذا ا€شأنو 
 ا₾مري₫ية ا€متحدة ا€واياتم₱ها  دول مجموعة بدأت إزاءهاو  سلحة،ا€م   وا€₱زاعات ا€ماس

عبر عقد عدة  ا€ماس ₱قل راقبةم  أ₫ثر فعا€ية في  سياسة ₱حو تتجه ،إفريقيا وج₱وب بريطا₱ياو 
ا€تي   ،2000 ماي في Processus Kimberly يسبايتوج في ا€₱هاية بعملية €ت   ،ؤتمرات دو€يةم  

 €لماس ا€عا€مي ا€مجلس بذ€ها ا€تي ا€جهود نا أ. ₫ما  2003جا₱في 1 في ا€₱فاذ حيز تدخل
شأ"" €لشهادة ا€سريع ا€تجسيد برصد باشرةم   ₫لفم   عا€مي مؤتمر قهاح  €   س  ا€مطلوبة، شهادات ا

 .(183)€م₱عها من تأجيج ا€صراعات 2000 جويلية م₱ذ ا€مادة هذ₲ وتسويق إ₱تاج ₱ظام في

ي وجزاءات ذ ،ضاف إ€ى ما سبقي   يسعى من وراءها مجلس ا₾من وقف ا€دعم  طابع تق
₫ا€تدابير ا€مفروضة في هذا  ،€سلع أو€ية عين أو اإيرادات ا€₱اجمة ع₱هل م  ا€تق₱ي في مجا

ستخدمة من م₱ع تصدير سلع إستراتيجية ₫ا€مواد ا€م   ،€شما€يةا€شأن على ₫ل من إيران و₫وريا ا
فاعات ا€₱ووية وا€وقود ا€₱ووي، وم₱عها من ا€تزويد بتق₱يات ا₾قمار ا€ص₱اعية وا€طائرات في ا€م  
  . (184)عدات استخراج ا€₱فط وقطع ا€غيار ا€خاصة بهاوبم  

صاحيات ا₾فراد يق من ومماا ا شك فيه، أنا من شأن هذ₲ ا€تدابير ا₾ربعة ا€تضيا 
 سير ا€عاقات ا€دو€ية وضمان ا€₱ظام ا€عام ا€دو€ي.  علىوتأثيرها اإيجابي  ،فةستهد  وا€₫يا₱ات ا€م  

تتداخل فيما بإجراءات خاصة ₫ل على حدة إاا أ₱اها هذ₲ ا€جزاءات  وعلى ا€رغم من ا₱فراد
 €حرمان ذ€ك ،ا€ما€ية اتجزاءا€مع €ى حد ₫بير توافق وا  ت ا₾و€ية €₫و₱ها ا€سلع م₱ها ،بي₱ها

                                                           

جاة -183 صلية أو وتعتبر شهادات ا€م₱شأ  .29و 28، ص.ا€مرجع ا€سابق، ؤاؤي  ق ؤلطات ا وثائق تصدا عن ا
لضبط  شهادات تخضع  ل بضاعة غيا سصحوبة بهذ ا ارابة، و سورعة إجااء ا ة ا لدو تابعة  دبلوساؤية ا ا

تي تؤاعدها على  حيوية ا ؤلع ا سعتدية سن ا ة ا دو حاسان ا سصاداة، وهذا  عدوان، سسا يورعها في أزسة وا ا
ياتها اإعتدائية ا حد سن إس يتها اارتصادية وا ي شل فعا تا ا. ₱قا عن: ارتصادية وبا ، ا€عقوبات خلف بوب
   .54، ص.2008ااقتصادية في ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€معاصر، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزائر، 

€لتفصيل أ₫ثر حول واقع ا€جزاءات ا€مفروضة على ا€دو€تين . 56و 55، ص.ا€مرجع ا€سابق، وؤة جسيلة -184
   .188 -183راجع ا€مطلب ا€خاص با€ممارسة ا€ميدا₱ية €لجزاءات ا€ذ₫ية ص ص.
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وهذ₲ ا₾خيرة  ا€₱زاعات، ستخدمة فيا€م   ا€ما€ية من موارد₲ عائدات ا€تصدير €لحد من فستهد  م  ا€
ا€تي تسعى ا₾مم  ،₱طبق ₫ذ€ك على حظر ا₾سلحة باعتبار₲ من بين ا€سلع ا€حيويةبدورها ت
بي₱ما بيعها  و₱زاعات،ثير استعما€ها من حروب يقطعها عن هذ₲ ا€جماعات €ما €ا€متحدة 

ا إ€ى وا€تي في ₱هاية ا€مطاف ستؤدي حتم   ،موارد ما€ية ضخمةبتاجرة بها يعود عليها وا€م  
بررات م₫ن ا€قول أن ذات ا€تدابير ا₾ربعة وم  ي  فهل  ، وعليه،(185)₱ظمةمعة ا€م  ا€قضاء على س  

دت أا ت₱جر ع₱ها آثار وخيمة على  تأسيسها ₫افية €تجسيدها على أرض ا€واقع؟ ن ج س  وا 
 ا₾طراف ا€مع₱ية؟. 

من ضمان حسن ت₱فيذها باستحداث  ₱ظمة ا₾مميةا€م  ₱ت و€تفادي ₫ل هذ₲ ا€₱قائص تم₫ا 
ية ديجؤته با€ذ₫ر في ا€مبحث ا€موا€ي تحت ع₱وان آ€يات دو€ية، وهو ما ₱خص   ذ جزاءات ا  . ا

ي:  ثا سبحث ا ية تجؤيدا ذ جزاءات ا  ا

ا€تسجيل وا€شطب تتعلق بمن وضع جملة إجراءات  ا₾€فيةبداية مع ن مجلس ا₾من تم₫ا 
€فصل ا€سابع في ت₱فيذ أح₫ام اأصبحت من بين ا₾دوات ا€فعا€ة  بدورها ا€تي ،ا€قوائم ا€سوداء في

وا€تي من خا€ها  ،(187)اإدارية ا€دو€ية بيراتدا€ أحدباعتبارها  ،(186)من ميثاق ا₾مم ا€متحدة
دو€ية  ا€تزاماتها قد ا₱ته₫ت تصرفات ₫ونذ₫ية  جزاءات€₱ظام ي خضع مجموعة أشخاص 

سطلب اأول(  . )ا
                                                           

غاين وب₱اء  على ذ€ك، اعتبر -185 أنا  ،ا€ممثل ا€دائم €لسويد خال جلسة مجلس ا₾من متعلقة بمسأ€ة ا€جزاءات دا
ذا، "مضى وقت أي من أهمية وأ₫ثر اإ€حاح   أ₫ثرفي اآو₱ة ا₾خيرة  تأصبح ا€دو€يين وا₾من ا€سلم هدداتم    فإن   و

صائب سن يز اآن ا تا بحث على ا ؤبل عن ا وؤائل ا ازسة وا عدوان سصادا سع لتعاسل ا صااع ا "، واحتوائه وا
يته لقيام اأسن سجلس أدوات سجسوعة سن هاسا جزءا تسثل" ويضيف أيضا أنا ا€جزاءات ؤلم صون عن بسؤوو  ا

يين واأسن دو ذا .ا ن وا  جزاءات تحؤين أس ثا وجعلها ا ية، أ . لسسجا ؤلطة تعزيز أيضا اهشأ فسن فعا
ثا اأسا وؤتجعل ة أ هيئة هذ ؤهو ن فحؤب، صحيح هو سا تقول ا ا  راجع:". أيضا صحيح هو سا ترعل و
  . 6ا€مرجع ا€سابق، ص. ،S/PV.4394رقم:  مجلس ا₾منوثيقة 

186- MIRON Alina, « les  sanctions ciblées  du Conseil de sécurité des Nations unies: réflexion sur la qualification 
juridique des listes du Conseil de sécurité », RMCUE, n°.529, juin 2009, p.355.   
187- Ibid. p.362.   
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آ€يات فرعية بصورة م₱هجية بإ₱شاء و ما ي₫ون مصحوب إ₱ا  ،ا€جزاءات من ₱ظاما€ هذا إقرارف
إ€ى هيئات أخرى ذات ا بفرق خبراء مستقلة رور  جزاءات م  تعتريها €ج₱ة  ،تابعة €مجلس ا₾من

ي( وتحديد أهدافهاا هبمراقبة ت₱فيذ مسؤو€ة عامة   ،أهمية قصوى ثا سطلب ا   . )ا

سطلب اأول:  ؤوداءتجؤيد ا قوائم ا ية ا ية ااؤتهداف  آ  تحقيق فعا

₫ل حا€ة على ير واضحة تت₱اسب مع تطبيق معايا تقتضي تق₱ية استهداف ا€تدابير ا€تقييدية 
في إطار تدابير بمبادرة جهود دو€ة  حددة، إمادرجة في قوائم م  تشمل أفراد و₫يا₱ات م   ،حدة

 ₱ظمة دو€ية. واحدة أو أ₫ثر €تتعدا₲ إ€ى إجراءات €م  

هو إ₱شاء €قوائم و  ،شهدت ا€س₱وات ا₾خيرة ظهور تق₱ية جديدة في بعض ا€دولوعليه، 
ا في إطار مجابهةتداول استعما€ها  رسمية  ،(188)ها إرهابية€جماعات ا€موصوفة بأ₱ا ا خصوص 

راع اأول)ا€قوائم ا€سوداء  من ₱ظامهذا ا€عتبر تأسيس ي  و  ي برى ا€ت€₫  برز ا€تحديات اأمن ( ا
€ما €هذ₲ ا₾خيرة من مراحل ت₱طوي على مجموعة تفاصيل تتقدمها  ،ا€جزاءات ا€ذ₫ية اهواجه  ت  

راع اها )يفإدراج ا₾سماء  يا ها بصورة وهمية أو خاطئة أو إدراجفي حا€ة  قابلوفي ا€م   ،(ثا
من ا€لج₱ة بشطب هذ₲ ا₾سماء وسحبها  يتطلبأمر ، ا€جزاءاتوجود قرار يقضي باست₱فاذ هذ₲ 

ث)م₱ها ثا راع ا     (.ا

تعيين فيها ؤوداء وشاوط ا قوائم ا راع اأول: تعايف ا  ا

في ا€قوائم  ،ا€عا€مية ا₾و€ىظهر هذا ا€₱ظام ا€خاص با€قوائم ا€سوداء أث₱اء ا€حرب 
دؤتواية"ع رف في بريطا₱يا باسم إذ  ،1916 عاماا₱جليزية وا€فر₱سية ا€صادرة  سقاطعة ا  "ا

س  وفي ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية باسم  بيان ا ي  "ا ين سحتجزين عن علن عن أشخا  سع
عسل" €هذا  ،€دول ا€عدو م₱بوذين ا€قوائم ₫مواط₱ين ذاتدرجين في عتبر هؤاء ا₾فراد ا€م  . وي  ا

                                                           
188- Rapport de la fédération international des ligues des droits de l’homme, L’anti-terrorisme à l’épreuve des 
droits de l’Homme: les clés de la compatibilité, Rapport d’analyse n°.429, octobre 2005, p.24.   
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وا أفااد عاديين أو قصد با€قوائم ا€سوداء ي   ا ة ؤواء  ة سعي دو تابعين  "سقاطعة اأشخا  ا
عدو" ات أو سوؤؤات يثبت تعاسلها سع ا   .(189)شا

ااقتصادي €زيادة ا€حصار  ،₫أدوات ثا₱وية هذ₲ ا€قوائم ا€سوداء استخدامتاريخ تجلى بروز 
لوايات €ائم ا€سوداء و قا€شأ₱ه شأن  ،(190)ساعد €أعمال ا€عدائيةوبمثابة م   على دو€ة ا€عدو

 تهاباشرة €تجربعد بمثابة ₱تيجة م  ت   ا€تي ،ستخدمة في قطع رجال ا₾عمال وا€شر₫اتا€م  ا€متحدة 
دول ₱ظمات عامات مع م  ع₱دما حاول ا€رئيس روزفلت ا€حد من ا€م   ،في ا€حرب ا€عا€مية ا€ثا₱ية

باإضافة إ€ى  ،(191)1940عام  غير ا€مرغوب فيهمقائمة ا€مواط₱ين €من خال ₱شر  ،ا€محور
  .إجراءات أخرى خاصة بها

ا€قليلة  ₱ذ ا₾زم₱ةم  تحو€ت بر حجمها ازداد استعما€ها إ€ى أن ل وز₱ها و₫  ق  وأمام اإدراك بث  
أصبحت حيث من ₫و₱ها أداة ثا₱وية إ€ى حرب حقيقية أو اقتصادية ضد دو€ة أخرى،  ،ا€ماضية

ول أخرى على اتخاذ إجراءات إ€ى توجيه أو إجبار د   ،أداة أساسية تسعى ا€ح₫ومات من خا€ها
واط₱يها من ا€دول ا₾خرى ا€تي ي₫ون وم   أو قطع دو€ة ما ،ا€خارجية تهاسياس ختلفة في إطارم  

  .(192)مرغوب فيهسلو₫ها غير 

                                                           

ة عادل -189  في ا€ماجستير شهادة €₱يل اإ₱سا₱ية، مذ₫رة ، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية بين ا€شرعية وااعتباراتتبي
ا€جامعية  ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة محمد خيضر، بس₫رة، ا€س₱ة عام، ₫لية دو€ي ا€حقوق، تخصص قا₱ون

 .60، ص.2201–2011
ة با€قوائم ا€سوداء  ₫ذ€ك ىيع₱ ،وفي ا€سياق ذاته - دو هم عارات سع ا ذين  ات ا شا "إدااج أؤساء اأشخا  أو ا

م  ات في ح شا ك اعتباا هواء اأشخا  أو ا ؤوداء، ويتاتب على ذ قوائم ا سعتدية في روائم خاصة تعاف با ا
سقاطعة عليهم".  ل إجااءات ا ي تطبيق  تا سعتدية وبا ة ا دو ا راجع:ا     .51و 50، ا€مرجع ا€سابق، ص.خلف بوب

190
 - FITZGERALD Peter L, « Smarter Smart Sanctions », PSILR, Vol.26, n°.01, 2007, p.39.    

191- FITZGERALD Peter L, « If Property Rights Were Treated Like Human Rights, They Could Never Get Away 
with This”: Blacklisting and Due Process in U.S. Economic Sanctions Programs », HLJ, Vol.51, n°.01, University 
of California, 1999, p.87.  
192- FITZGERALD Peter L, « Smarter Smart Sanctions », op.cit, p.39.  

 ا€تي عراج عليهاعاماتها تجا₲ ا€دول ا₾خرى، ₱شيد بقوائم ا€وايات ا€متحدة في م   ،ا€ف₫رة أ₫ثر وضوح جعلو€ -
ا أن  "أ₱اه  FITZGERALD Peter L ا₾ستاذ تذ سهم أن  ذ  سن ا ت، س ا ة  خزا تي وضعتها وزااة ا ؤوداء ا قوائم ا ا

تجااية فحؤب ؤياؤة ا لحاب اارتصادية. بدايتها، ا تعتبا أدوات ا ظوا ويؤتسا  بل تعتبا أدوات  س    = فيهذا ا
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روز ما تزامن مع ب  روز هذ₲ ا₾دوات إ₱ا أنا بداية ب   ،وجزم₫ن ا€قول بعد هذا ا€عرض ا€م  ي  
أين اعتبرتها من أو€ى وسائلها ا€سلمية في  ،ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية على ا€ساحة ا€دو€ية

وا€عاقات ا€دو€ية من ج ل واجهة أعدائها، ما يقود₱ا إ€ى ا€قول أنا ما شهد₲ ا€قا₱ون ا€دو€ي م  
   ما اقتراحات أمري₫ية محضة.بادرات إ₱ا ا€م  

من  ،ا €ج₱ة ا€جزاءات ا€تابعة €أمم ا€متحدة₱فذ₲ حا€ي  ائم ا€سوداء ا€ذي ت  و ا₱بثق ₱ظام ا€ق
 ،₱تصف ا€ستي₱ات₱ظام ا€جزاءات وحظر ا€تجارة ا€ذي وضعته ا₾مم ا€متحدة و₱شرته م₱ذ م  

 لعراقصوا  €روديسيا ا€ج₱وبية وج₱وب إفريقيا و دو€ة  ₫ل منمارسة ضغوط اقتصادية على €م  
 . (193)امؤخر  

إ€ى إعادة بعث اعتماد تغيرات ا€دو€ية مع بداية س₱وات ا₾€فية زت ا€م  حفا  ،وفي ا€توجه ذاته
ا مع ا₾طراف ا€ضا€عة في ا₾عمال ا€خطيرة ₫ظاهرة اإرهاب ،قوائم سوداء ا€تي  ،خصوص 

 . 2001عرفت اهتمام ا€مجتمع ا€دو€ي بها مع أحداث سبتمبر 

ترمي  بصفتها ،ا€احقة €هذ₲ ا₾حداث ا€فترة معبش₫ل ₫بير و  ذ₲ ا€قوائمه استخدامتوسع 
دعم في من ا€موارد ا€ازمة  سجلةا€م   ا₾طرافرمان حب ،اجعل ا€جزاءات أ₫ثر دقة واستهداف  إ€ى 

ى لعهم ر يتوف€عدم  ،مطلوبين بش₫ل دائم همم وجعلجابهة تحر₫اتهم  و ا₾هداف غير ا€قا₱و₱ية، 
 .(194)أخرى و ارت₫اب هجمات إرهابيةأمن ت₱فيذ  هم₱م₫  ي   ا€ذي€وقت ا€₫افي ا

₱ظمات ا€م  و  ، في إطار ا₾مم ا€متحدةستوياتثاث م   ضمنهذ₲ ا€قوائم  م₫ن إدراجي  
 €هذ₲ ا€ظاهرة ₱تيجة مفادها أنا خا€فة، ا€م  وبمفهوم  .عظم ا€دولم  مارسات م  ا في اإقليمية وأخير  

                                                                                                                                                                                           

ي =  حا سديا ا ا ا سا ذ ية،  حا سسااؤة ا جبهة اأخاىا ه "هذ هي ا بية أ تب سااربة اأصول اأج  (...)س
ؤاء سدابين تدايب   أعضاء[ خبة سن اجال و تبي[ سن فئة ا ي  هيئة س شن حاب ارتصادية"ا عا اؤين    راجع:. ا وس

- FITZGERALD Peter L, « If Property Rights Were Treated Like Human Rights, They Could Never Get Away 
with This”: Blacklisting and Due Process in U.S. Economic Sanctions Programs », op.cit, p.88. 
193- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, « Blacklisted: Targeted Sanctions, Preemptive Security and Fundamental 
Rights », European Center for Constitutional and Human Rights, Report 10 years after 9/11 Publication Series, 
December 2010, p.11.   
194- KATOUYA Kevin Constant, op.cit, p.440.  
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 ها تشملع₱ختلفة وقائمة م   (195)€أمم ا€متحدة وحدةير €لقائمة ا€م  بعض ا€دول €ها إدارة وتسيا 
 . (196)ا قائمة خاصة بهم تختلف عن ا€سابقتينوأخير   ،إ€يها₱ظمة اإقليمية ا€تي ي₱تمون ا€م  

€₫ون قضاياها  ،رتبطة بظاهرة اإرهابا₾طراف ا€م  بقضايا وفق ا €توجه دراست₱ا واهتمام₱ا و 
أو تسجيل ا₾شخاص )فردية ₫ا₱ت أم مع₱وية( ₱ثير بشروط  ،ا₾₫ثر استهداف ا في اآو₱ة ا₾خيرة

 م₱ها على سبيل ا€مثال ،(197)إرهابية₾فعال بارت₫ابها  م تهمة₱ها في حا€ة ₫و  قابلة €لتسجيل

                                                           

 1267 رقم ا€قرارا€قوائم ا€سوداء ا€خاصة بعلى ا€حاات ا€تي تدخل ضمن إطار  جملهافي م   تر₫زت دراست₱ا -195
دون ا€حاات ا₾خرى ا€تي عا€جها مر₫ز ا€ت₱سيق، ₫ون هذ₲ ا₾خيرة €م تلقى ا€ع₱اية وا€دراسة ا€₫افية  1373و

ا€تي شملتها معظم ا€دراسات ا₾₫اديمية وا€فقهية  ،وااهتمام على قدر ا€حاات ا€مشمو€ة با€قرارين سا€في ا€ذ₫ر
إ₱فراد₲ بجهاز €ه صاحية معا€جة طلبات رفع  ،عملية خاصة وا€قضائية، باإضافة إ€ى أنا ا€₱ظام ا₫تسب أهمية

ا₾سماء من ا€قائمة وا€متمثل في أمين ا€مظا€م، بعدما حلا مر₫ز ا€ت₱سيق غير مختص با€₱ظر في طلبات رفع ا₾سماء 
ءات قائمة ا€جزا ₫ون ،عدة م₱ها₾سباب  ، وا₱صب اختياري €هامن قائمة ا€جزاءات ا€مفروضة على ت₱ظيم ا€قاعدة

فة بسبب قائمة في ₱ظام ا€جزاءات ا€مستهد   ₫برتتعلق ب₫يان غير ح₫ومي €ه وجود عا€مي؛ ت ₫يف بأ قائمةهي  1267
أ₫ثر من ₱صف جميع ا₾طراف ا€خاضعة €جزاءات  أي ،ا€عدد ا€₫بير من ا₾فراد وا€₫يا₱ات ا€مدرجة أسماؤهم فيها

غمه أ₫ثر بموقف ا€سيد . وموقف₱ا هذا ₱دع1267₱ظام ب مستهد فةا₾مم ا€متحدة  في تعقيبه على مسأ€ة  ،سايا هاات
 ا€لج₱ة ا€م₱شأة عما   بأنا  دون شمو€ه على ₱ظم جزاءات أخرى، 1267أمين ا€مظا€م على €ج₱ة ا€قرار  م₫تباقتصار 
جزاءات" هي 1267 رقم با€قرار ظم ا جسيع  ظام اأم  يته في تعزيز  (...)، "ا تب فعا س ذا أثبت ا اإجااءات وا 

سوذج   ون  بغي أن ي ون، ي قا واجبة وؤيادة ا ية ا و قا ظسة يدتقيا ا س راجع في هذا  ."به اآخاون في ا
 : ا€خصوص

- Press Conference to Present Ombudsperson of Security Council’s 1267 Committee, Press Conference, Security 
council, 15July 2010, Available at: 
http://www.un.org/press/en/2010/100715_1267.doc.htm  consulté le 25/05/2017 
196- AMINI Sara, op.cit, p.84.  

ااتراق سع شخ  آخا  -" في ا€خاصة بتجريم ا€مشار₫ة في جماعة إجرامية م₱ظمة 5/1 تتمثل أح₫ام ا€مادة 197-
رعة  ية أو س رعة سا حصول على س ه صلة سباشاة أو غيا سباشاة با غاض  اب جايسة خطياة  ثا على اات أو أ

ك، على فعل يقوم به  داخلي ذ ون ا قا طوي، حيثسا يشتاط ا ريذ أسادية أخاى وي ين يؤاعد على ت سشاا حد ا
عة فيه جساعة  ون ضا ظسة،ااتراق، أو ت ظ سة  - إجااسية س شخ ، عن علم بهدف جساعة إجااسية س ريام ا

ية، بدوا فاعل في:  سع جاائم ا اب ا عام أو بعزسها على اات شاطها اإجااسي ا  و
ظ سة،    -أ س لجساعة اإجااسية ا شطة اإجااسية   اأ
ته  -ب جساعة اإجااسية، سع علسه بأن سشاا شطة أخاى تضطلع بها ا هدف اإجااسي أي أ ؤت ؤاهم في تحقيق ا

ظ سة، أو اإشااف أو  عة فيها جساعة إجااسية س ون ضا اب جايسة خطياة ت ظيم اات ، أو ت سبي ن أعا سؤاعدة  ا  ا

http://www.un.org/press/en/2010/100715_1267.doc.htm
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بت₱ظيم  ةرتبطم  ا€ ا₾طرافب تعلقةا€م  ( 2011) 1989من ا€قرار  4ا€فقرة  ثارة في€تدابير ا€م  ا
     :€₫و₱هاا€قاعدة 

ة في تسويل أعسال  -أ" سشاا شطة أوا قاعدة  أ ظيم ا جساعة  أوأي خلية  أويقوم بها ت
شقة  أوساتبطة بها  ها،  أوس هذ  أوستراعة ع تخطيط  شطة أو اأعسالا تيؤيا  أو اأ
قيام بها  ابها،  أوها  اإعداد أوا ك سعها  أواات ة في ذ سشاا ها  أوباؤسها  أوا يابة ع با

ها،  أو  أودعسا 
ىوسا يتصل بها سن سعدات  اأؤلحةتوايد  -ب قاعدة  إ ظيم ا جساعة  أوخلية  أي أوت

شقة  أوساتبطة بها  ها  أوس ها  أوستراعة ع يها، أوقلها  أوبيعها   إ
شقة أو ستراعة  -ج قاعدة أو أي خلية أو جساعة ساتبطة بها أو س ظيم ا حؤاب ت يد  تج ا

قاعدة  ظيم ا تي يقوم بها ت شطة ا أعسال أو اأ دعم  ال أخاى سن ا ها أو تقديم أي أش ع
ها" أوأو أي خلية أو جساعة ساتبطة بها  شقة أو ستراعة ع   .س

₱شير أ₱اها ذو طبيعة  ،وا€قرارات ا₾خرىس ا₾من فب تمع ₱₱ا في ذات اإجراءات €مجل
و€أطراف  ،في تحديد على سبيل اإشارة ا ا€حصر €أعمال اإرهابيةمن جهة ت تجلا  ،زدوجةم  

رتبطة بت₱ظيم ا€قاعدة أو ما خايا م  فراد أو جماعات أو يشمل من أ€ما  ،من جهة أخرىا€مع₱ية 
حاوات . وم₱ه ₱تساءل عن م  جهة أخرى أو أيهو معروف في اآو₱ة ا₾خيرة با€دو€ة اإسامية 

تعريف €ها، أ€يس تفادي ااتفاق وضع مجلس ا₾من في حصر ا₾عمال اإرهابية أمام غياب 
عارضة €أطراف ا€م   ما استغال ا€وضع من طرف ا€دول ا€₫برى في استهدافهاعن تعريفها إ₱ا 
 €مصا€حها؟. 

خاصة   ،ا₾وربي قتدي با€₱موذج₱ ستوى اإقليميعلى ا€م  ير ا€تسجيل أما فيما يخص معايا 
جسد ا م   ،اتدابير تقييدية خاصة به مجموعة وضعأين  2001سبتمبر  11هجمات  أعقابفي 

                                                                                                                                                                                           

ه"، =  سشواة بشأ تحايض عليه أو تيؤيا أو إؤداء ا ا€غرض أو  ا€علم أو ا€قصد أومع ااستدال على أو ا
ية راجع: ب هذ₲ ا€جرائم.ااتفاق من وراء ارت₫ا وط ظسة عبا ا س جايسة ا افحة ا س ستحدة    . اترارية اأسم ا
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أو€ها  ،(198)€يتينآ ₲تمثلت في اعتماد و€₫ن بتوجه أوربي( 2001) 1373€قرار ا€₱فس تدابير 
ا€خاص بتطبيق  2001ديسمبر  27 ل PESC/2001/931 رقم ا₾وربيا€موقف ا€مشترك €لمجلس 

رقم ا₾وربي  ا€ت₱ظيمية €لمجلس، وا€ثا₱ي عبارة عن ا€ائحة اإرهابحددة €م₫افحة تدابير م  
ا€خاصة بشأن اعتماد ا€تدابير ا€ت₱فيذية ضد بعض ا₾فراد وا€₫يا₱ات في إطار  2580/2001

 ₫افحة اإرهاب.م  

بعدما تطرق₱ا €أمم ا€متحدة واإتحاد ا₾وربي ومراعاة  €مسار تحليل₱ا هذا، وقع اختيار₱ا 
€مادة ا ستوقفت₱اا هالشروط ا€خاصة بوبا€عودة € ،على ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية ₫₱موذج حي

يمن  411 ي اأساي وط ون ا قا  ستطيعحيث بموجبها ي ،2001€س₱ة  USA Patriot Act ا
 أوفرد  أيتسجيل  ،ا₾خيرب₱اء  على طلب هذا  أوبعد ا€تشاور مع وزير ا€عدل ₫اتب ا€دو€ة 

 la liste d’exclusion desإقصاء ا€ت₱ظيمات اإرهابية ₾غراض ا€هجرة ₱ظمة على قائمةم  

organisations terroristes aux fins de l’immigration (TEL).،  ر في الجريدة  يني  قرا التعويتم ن

 أوا€شخص  أنا ₫اتب ا€دو€ة ر في حا€ة ما إذا قرا  مفعو€هويسري  ،(Federal register) الرسمية
تصرفات  اع₱ه تها أو برز على ارت₫ابأو تحرض أعمال إرهابية ارت₫بت  قد ،₱ظمة ا€مع₱يةا€م  

 حتملة €عمل إرهابيجمع ا€معلومات عن ا₾هداف ا€م  و  ،أو ا€تخطيط هاإعداد وأفعال تشير إ€ى
 .(199)تقديم دعم مادي بهدف تسهيل ارت₫ابهأو 

دراجها م₫ن ا€قول بعد هذا ا€عرض ا€م  ي   با€موازاة وجز ₾سباب استهداف ا₾طراف ا€مع₱ية وا 
ب₫ل  في تحقيق أهدافهافي يد ا€دول ا€₫برى أحد ا₾دوات ا€حديثة  تظلها أ₱ا  ،ا€عمليمع ا€واقع 

يترتب ع₱ها إعطاء ا€سا€فة ا€ذ₫ر ذات ا€دوافع عارضيها، ₫ون ا€ت₱ديد بواجهة م  ₫م   ساسة
 . ا₱تهاك حقوق اإ₱سانب بموجبهاتمادت ا€تي اتصفت بطبيعة سياسية  ،ا€شرعية €قراراتهم

                                                           
198- ces deux instruments sont:  
- la Position commune du conseil n° 2001/931/PESC du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures 
spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme; 
- le Règlement n° 2580/2001 du conseil concernant l’adoption de mesures restrictives a l’encontre de certaines 
personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
199- KRAIEM-DRIDI Mouna, « l’identification des réseaux terroristes », In: Rafaa BEN ACHOUR et 
LAGHMANI Slim, op.cit, p.200; Voir également MENDY Adriano, op.cit, p.164. 
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ي:  ثا راع ا تؤجيل طاقا قوائم في ا ؤوداء ا  ا

هددة بهة ا₾طراف ا€ضا€عة في ا₾عمال ا€م  اجم  ستخدمة في ا€وسائل ا€رئيسية ا€م   من بين
شتبه فيهم باعتبارهم في صلة ₾فراد وجماعات و₫يا₱ات م  تأسيس قوائم  ،€لسلم وا₾من ا€دو€يين

إاا  ،ما€ية جزاءاتيها لتعت إجراءات مجموعة ع₱ه ₱جرت ،ذات ا₾عمالباشرة مع م   رباشرة أو غيم  
تتضح €م  ،ا€م ₱تهجة ا€عقابية₫أو€ى بوادر بروز هذ₲ ا€سياسة  1267 جزاءات ₱ظام ب₱يوم₱ذ ته أ₱ا 

ا ت₱ديد   ،ا₱تقادات اذعة مجموعةعرفت جملها ا€تي في م   ،ائمو دراج في ا€قاإب ا€خاصة هاير معايا 
 . اإجراءاتم ₱زاهة وشفافية اعد₱ا اأيض  و€₫ن  ،ا€عاد€ةحا₫مة عدم وجود ضما₱ات ا€م  ب€يس فقط 

فة بخصوص اإجراءات ستهد  تتلخص فحوى هذ₲ ا€₱قائص في عدم وعي ا₾فراد ا€م  
 همعامات ما€ية، وأمام جهلبعد قيامهم بم   أصول إاا €من تسجيل وتجميد  ،تخذة في حقهما€م  

€ن إاا أنا مطا€بهم  ،وبة إ€يهمبا€جزاءات ا€م₱س   إخطارهم€أسباب ا€وجيهة وراء تسجيلهم رغم 
 اا₱تقاداتبا€موازاة مع هذ₲ ا€ذي  ،بتدخل ا€دو€ة في طرح ا€قضية على مجلس ا₾من إاا  تتأتى

م سايرة م قتضيات ا₾طراف  منن م₱ذ ا€س₱وات ا₾و€ى €تأسيسها بل تم₫ا  ،أمامها سا₫₱ ا€م يبقى 
وضع و ، (200)إ₱سا₱ية ₾سباب ا₾صولمن تجميد  إعفاءاتعلى  هاحصو€ إم₫ا₱يةب ،ا€م سجلة

 .(201)لخصاعتماد قواعد يست₱د عليها ا€تسجيل ₫وجود بيان وم  و مبادئ توجيهية €عمل ا€لج₱ة 

 إجراءاتيد يا تقا ₫ان €زام   ،ا €لعواقب ا€وخيمة €لجزاءات ا€ذ₫ية على حقوق اإ₱سان₱ظر  و 
ا₾مر ا€ذي جعل  رعية،قتضيات ا₾صول ا€قا₱و₱ية ا€م  ا بم  ا صارم  يد  ا₾سماء في ا€قوائم تقيا  إدراج

في ا€وثيقة ا€ختامية €مؤتمر ا€قمة ا€عا€مي €عام مجلس ا₾من من طلب ت ،ا€دول ا₾عضاء
وجبها إدراج وجود إجراءات عاد€ة وواضحة يتم بم   بدعم من ا₾مين ا€عام بأن ي₫فل ،2005

  .(202)ا₾فراد وا€₫يا₱ات في قوائم ا€جزاءات
                                                           

  .47ا€ما€ية ص. وا₾رصدة ا₾موال شق تجميد راجع -200
201- DUMOULIN Lisa, « Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumés 
terroristes », In: François Collart Dutilleul et Fabrice Riem (S/Dir),  Droits fondamentaux, Ordre public et 
Libertés économiques, collection Colloques et Essais, éd. Institut Universitaire Varenne, 2013, p.106. 

  . ا€مرجع ا€سابق ،60/1 :رقما€جمعية ا€عامة  ائحة من 109ا€فقرة  -202
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مها رد ا₾مين ا€عام دا ق  ت   ،ردود أفعالفي مجموعة  ت ا€مواقفتبلور  ،قابلا€جا₱ب ا€م   علىو 
ا€جزاءات يم₫ن ذات  أنا  ،اجدد  ا فيها م  ؤ₫د  بورقة غير رسمية م   2006تحدة في جوان €أمم ا€م  
وفي ا€سياق ذاته،  .(203)اإرهابستخدم €مواجهة تهديدات عدة م₱ها خطر ا€ة ت  فعا  أداةأن ت₫ون 

عن ا€تزامه  ،أعرب ₫ذ€ك مجلس ا₾من في ختام م₱اقشته ا€مواضيعية بشأن سيادة ا€قا₱ون
ا €لقا₱ون تخذ وفق  ي₱بغي أن ت   ،تدابير €م₫افحة اإرهاب أيا  نا أبا قر  وتمس₫ه بتفعيل هذا ا€طلب م  

هذ₲  فقدان إ€ىا€عام ₱باه  ا₾مين أنا  إاا  ،(204)ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان وا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا₱ي
 هاتوقف حيالجزاءات مشروعة  باعتبارها إ€يهاما €م ت ثبت فعا€يتها وي ₱ظر  ،€مصداقيتهاا€جزاءات 

  .(205)في ا€قوائم ا₾سماءجراء إدراج  اإجراءاتعلى عدا€ة 

مجلس ا₾من ما تضم₱ه  ،ا€قوائم ا€سوداءفي  (206)ا₾سماء تسجيلتدابير  أو€ى بينومن 
وذ€ك (، 2004) 1526 رقم من ا€قرار 17ا €لفقرة تتصرف ا€دول وفق  على ضرورة أن في إقرار₲ 

                                                           

 7 ا€صادر في، ا€ثا€ثة وا€ستونا€دورة ، A/63/69–S/2008/270 :رقم ا€جمعية ا€عامة وثيقةمن  43ا€فقرة  -203
 ا€متعلق، 2008 -2004ا€₱مساوية،  ا€مبادرة إطار في ا€صادرة وا€توصيات ا€₱هائي ا€تقريرا€متعلقة ب ،2008 ماي
 ،ا€قواعد" على مب₱ي دو€ي ₱ظام تعزيز في ا₾من مجلس دور: ا€قا₱ون وسيادة ا€متحدة €أمم ا€تابع ا₾من مجلسب"

 . ا€متحدة ا₾مم €دى €ل₱مسا ا€دائم ا€ممثل من ا€عام ا₾مين إ€ى ا€موجهة 2008 أبريل 18 ا€مؤرخة ا€رسا€ة مرفق
سبتمبر  26 ا€صادرة في، ا€سابعة وا€ستون ا€دورة، A/67/396 :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة من  19ا€فقرة  -204

 اإ₱سان حقوق وحماية بتعزيز ا€حا€ي ا€مع₱ي ا€خاص ، ا€مقرربن إسياؤون ا€ثا₱ي ا€س₱وي ا€تقريرا€متعلقة ب، 2012
 بما اإ₱سان، حقوق مسائل :وحمايتها اإ₱سان حقوق تعزيزا€متعلق ب اإرهاب، م₫افحة سياق في ا₾ساسية وا€حريات

 . ا₾ساسية وا€حريات اإ₱سان ا€فعلي بحقوق ا€تمتع €تحسين ا€بديلة ذ€ك ا€₱هج في
 . ، ا€مرجع ا€سابقA/63/69–S/2008/270 :رقم ا€جمعية ا€عامة وثيقةمن  )أ( 43ا€فقرة  -205
ت₫ون طلبات إدراج أسماء ا₾فراد وا€₫يا₱ات من غير ا€دول م علقة على أساس توافق آراء أعضاء ا€لج₱ة، ففي  -206

 ا€قائمة. إ€ىضاف ا€₫يان ي   أوا€فرد  عمل، فإنا  أيامفي غضون عشرة  اإدراجحا€ة عدم اعتراض أي دو€ة على طلب 
 . ا€مرجع ا€سابق ،A/67/396 :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة من  26ا€فقرة ا₱ظر في هذا ا€صدد، 

يخص وفق أرقام مرجعية دائمة تشير إ€ى ₱ظام ا€جزاءات  ،ففي هذ₲ ا€مرحلة ي₫ون إدراج أسماء ا₾فراد وا€₫يا₱ات -
تشير إ€ى ₱ظام ا€جزاءات  “QD” بـ ا₾رقام ا€مرجعية ا€دائمة ا€تي تبدأ ،سبيل ا€مثال فعلى، ا₾سماء ذات ا€صلةهذ₲ 

تشير إ€ى ا₾سماء ا€مدرجة تحت  “SO” بـ ا₾رقام ا€مرجعية ا€دائمة ا€تي تبدأ بت₱ظيم ا€قاعدة، في حين أنا ا€متعلق 
 =   إ€ى “e” ا€حرففي حين إ€ى ا₾فراد  “i” . ويشير ا€حرفا€صومال ₱ظام مجلس ا₾من €لجزاءات ا€مفروضة على
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ارتباط ا€فرد أو ا€₫يان  بينا€تي ت   ،م₫ن من ا€معلومات ا€تعريفية وا₾ساسية₫بر قدر م  أببتضمي₱ه 
 رقم من ا€قرار 4ا€فقرة أح₫ام ا€عمل بمع ا €لمبادئ ا€توجيهية €لج₱ة، وفق   ₱ظمة إرهابيةم  بأعضاء 
عليها م و تزويد ا€لج₱ة ببيان €لحا€ة يصف ا₾ساس ا€ذي يقبا€تي تتعلق  ،(2005) 1617

 نتبيا حددة معلومات م   بما في ذ€ك ،م₫ن من ا€تفاصيل₫بر قدر م  أ تقديم بااضافة إ€ى دراج،اإ
تقديمه  م₫نما ي   مع اضافة ₫ل ،طبيعة ا€معلوماتو  ةقرر ير ا€م  ا€₫يان يستوفي ا€معايا  ا€فرد أو بأنا 

قترح درج ا€دول تفاصيل أي صلة قائمة بين ا€جهة ا€م  من معلومات أو وثائق داعمة، وأن ت  
على أساس  ي₫ون إاا ا  ا€ذي ،(207)ا في ا€قائمةإدراج اسمها وأي فرد أو ₫يان اسمه مدرج حا€ي  

، بغية تحسين ₱وعية ا من خال صحيفة ا€غافدة بعدما ₫ان تداو€ها سابق  ااستمارة ا€موح
م₫ن من جل تزويد ا€لج₱ة بأ₫بر قدر م  أمن  ،ا€واردة في طلبات اإدراج ودقتهاا€معلومات 

 .(208)ا€مقترح إدراجها€شخص ا€معلومات ا€تي تتيح ا€تعرف أ₫ثر عن اسم 

ع₱د  حددأن ت   ،ماء إدراجها في ا€قائمةا€دول ا€تي تقترح أس منمجلس ا₾من ₫ما يطلب 
طار ا€فرد أو ا€₫يان من بيان ا€حا€ة ₾غراض إخ ،اا₾جزاء ا€تي يجوز ₱شرها عل₱   تقديم طلباتها
هتمة با₾مر إذا ما طلبت وا₾جزاء ا€تي يجوز ₱شرها ب₱اء  على طلب ا€دول ا€م   ،ا€م درج اسمه

بين ما إذا ₫ان ا يجوز €لج₱ة أو أمين ا€مظا€م اإفصاح ₫ما يجوز €هذ₲ ا€دول أن ت  ، (209)ذ€ك

                                                                                                                                                                                           

ا€مرفق ا€خاص بأدوات تحديد ا€هوية وا€م ختصرات في . €لتفصيل أ₫ثر حول أ₱ظمة ا€جزاءات ا₾خرى راجع ا€₫يا₱ات= 
 .393و 392ا€قائمة، ص.

بتهديدات  متعلق، ا€2006ديسمبر  23، ا€صادر في S/RES/1735 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  5ا€فقرة  -207
 . ا€سلم وا₾من ا€دو€يين ا€₱اجمة عن ا₾عمال اإرهابية

- En se sens, voir également, KRAIEM-DRIDI Mouna, op.cit, p.203.  
 تقرير، ا€متعلقة ب2010ديسمبر  31ا€صادرة في ، S/2010/685 :رقم مجلس ا₾من وثيقةمن  19ا€فقرة  -208
 من مابه يرتبط وما ا€طا€بان وحر₫ة ا€قاعدة ت₱ظيم بشأن (1999) 1267با€قرار عما ا€م₱شأة ا₾من مجلس €ج₱ة
 ا₾من مجلس €ج₱ة رئيس من مجلس ا₾من رئيس إ€ى موجهة 2010ديسمبر  31ة مؤرخة مرفق €رسا€ ،و₫يا₱ات أفراد

  . و₫يا₱ات أفراد من مابه يرتبط وما ا€طا€بان وحر₫ة ا€قاعدة ت₱ظيم ( بشأن1999) 1267 با€قرار عما ا€م₱شأة
ا₾خطار متعلق ب، ا€2008جوان  30، ا€صادر في S/RES/1822 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  12ا€فقرة  -209

     . اإرهاب بسببم وا₾من ا€دو€يين ا€تي تهدد ا€سا
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أو إجراء  ا€تزام بإطاع ا€لج₱ة عن أي قراريها يقع علو  ،(210)صاحبة ااقتراح₫دو€ة ها ع₱ها بأ₱ا 
تخذ بشأ₱ها €ت₱ظر فيها، و₫ذ€ك على أعضاء ا€لج₱ة وفريق ا€رصد تقديم معلومات قضائي م  

تعلقة خر ا€معلومات ا€م  آبما في ذ€ك  ،وا€₫يا₱ات من غير ا€دولإضافية أخرى تتعلق با₾فراد 
جمدة وتحر₫اتهم، ₫ما تستعين ا€لج₱ة بتلك ا€معلومات ع₱د اتخاذ قرارها بشأن با₾صول ا€م  

 .(211)وتستمد م₱ها ا€ع₱اصر ا€تي يم₫ن إضافتها إ€ى ا€موجز ا€سردي ₾سباب اإدراج ،اإدراج

جميع ا€لج₱ة على موقعها ا€شب₫ي  رت₱ش   ،في ا€قائمة بخصوص مرحلة ا€تسجيلو 
 ،اإدراج سباب₾سردي ا€موجز بما في ذ€ك ا€ ،مات ا€قابلة €ل₱شر عن صاحب ااسما€معلو 

 خيرة، ₫ما تقوم هذ₲ ا₾اإدراجساعدة فريق ا€رصد وبا€ت₱سيق مع ا€دول صاحبة طلب وذ€ك بم  
€أسماء ا€تي ₫ا₱ت قد  ،على موقعها ا€شب₫ي ساعدة فريق ا€رصد ب₱شر موجزات سرديةبم   اأيض  

ا€تدابير إ€ى دون إرفاقها بموجزات سردية، وي₱بغي اإشارة في هذا ا€مقام أضيفت إ€ى ا€قائمة 
قبل ا€تي €م ت ₱شر فيها موجزات سردية €أسماء ا€مدرجة  ،1267ا€معمول بها بشأن ا€قائمة 

  .(212)(2008) 1822تاريخ اتخاذ ا€قرار 

ا€سردية بجميع ا€لغات ا€رسمية €أمم ا€متحدة في ا€وقت  وجزاتا€م  ₱شر على ذ€ك، ت  وعاوة 
في  ،تخذةفع ا€م  ادو ا€ جل إ€ى أنا با€غة ومن دون م   ه₱ا اإشارة مع، (213)ورة دقيقة₱اسب وبص  ا€م  

من خال تقارير ت ما تما إ₱ا  ،تسجيل ا₾طراف ا€مع₱ية باعتبارها ضا€عة في ا₾عمال اإرهابية
€حقوق احماية € ياد₱ا€حدود ا€ا€تي تجاوز مداها  ،تشديد اإجراءاتاستخباراتية تدخل في إطار 

سمح يا ما  ،طرح أمري₫ي محضبمثابة  ظلت بدورها ا€تي ،يد ا€فردإ€ى تقيا  ىا€شخصية وتعد
عن  بل وا₾₫ثر من ذ€ك ا€₫شف ،إزاءها تعريض ا€تحقيقات ا€جارية€ اتج₱ب   دواعي أم₱ية€ ها₱شر ب

                                                           

   . ، ا€مرجع ا€سابق/2161S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارمن  33ا€فقرة  -210
با€تهديدات ا€تي  متعلق، ا€2009ديسمبر  17، ا€صادر في S/RES/1904 :رقم قرارمن ا€ 16و 15 اتا€فقر  -211

  . يتعرض €ها ا€سام وا₾من ا€دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابية
 . ، ا€مرجع ا€سابق/2083S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارمن  14ا€فقرة  -212
  . ، ا€مرجع ا€سابق/2161S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارمن  39ا€فقرة  -213
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ن ₱ شرت إ₱ا  ،استراتيجياتها اا مغلوطة بل ما وا  €لتباهي بها، ا₾مر ا€ذي معلومات سطحية وا 
   يقتضي ا€تساؤل عن مدى مشروعية هذا ا€طرح في حماية ا€حقوق وا€حريات ا₾ساسية؟.

إجراءات اإدراج، فبعد عملية ا€₱شر تقوم ا₾ما₱ة تزايدة إ€ى تعزيز وعلى ضوء ا€حاجة ا€م  
 أوبإباغ ا€بعثة ا€دائمة €لبلد  ،1267قائمة  إ€ىااسم  إضافةمن  أيامفي غضون ثاثة ا€عامة 
من ا€قرار  10ا €لفقرة وفق   ،يحمل ج₱سيتها أوا€₫يان موجود فيها  أوا€فرد  أنا ي عتقد  ا€تي ا€بلدان
₱اسبة في لتدابير ا€م  € هاباتخاذا €قوا₱ي₱ها ا€داخلية وفق  ، وا€تي يترتب عليها (214)(2006) 1735
على  ،ترتبة ع₱هوجز سردي ₾سباب اإدراج واآثار ا€م  ا بم  مشفوع   ،درجا€فرد أو ا€₫يان ا€م   إباغ

في ا€₱ظر في  ،واإجراءات ا€تي تتبعها ا€لج₱ة ذات ا€صلةا€₱حو ا€م₱صوص عليه في ا€قرارات 
 . (215)طلبات ا€شطب من ا€قائمة

فهي ا تقتصر على ₱ظام جزاءات  ،سرد₲ من إجراءات وتدابير اإدراج₫ل ما تما جا₱ب وب
، ₫ون (216)اه€ ماثلعلى ₱حو م  تعمل أخرى €أمم ا€متحدة أ₱ظمة استهداف  فثمة ،فقط 1267

وا€تي  ،في جدول أعمال مجلس ا₾من اختيار₱ا ا₱صب على ا₾و€ى باعتبارها ا₾₫ثر تداوا  
€ما  ،هذا €مجموعة إصاحات ع₫ست دوافع بروزها موقف₱اخضعت م₱ذ تأسيسها إ€ى حد 

 ستراتيجية طويلة ا€مدى.    إ€₫ل حا€ة على حدة دون إرساء ؤقت م  اتسمت من إصاح سطحي 

₫ظاهرة اإرهاب ا€تي  ،وا₫بة تطورات ا€حا€ةفة €م  ستهد  رعة اتخاذ هذ₲ ا€تدابير ا€م  وأمام س  
باعتمادها على تقارير  ،راعاتها €حقوق اإ₱سانواجهة ا₾فراد بإدراجها دون م  تستدعي م  

أمر يستدعي شطبها من ا€قائمة ا€ذي ، ما يقضي ببراءتها ا بصفة خاطئةاستخباراتية أو إدراجه
     .اع ₫رامتهاواسترج م₫ن ااست₱اد عليها استفاء حقوقهامن بين ا€تدابير ا€تي ي  يبقى 

                                                           

 . ا€مرجع ا€سابق ،/1904S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارمن  18ا€فقرة  -214
 .رؤه قاااامن  19ا€فقرة  -215

216- Jack I. Garvey, « targeted sanctions: resolving the international due process dilemma », TILJ, Vol.50, Special 
Issue, 2016, p.556. 
- Pour des détails précis sur le nombre d’individus et entités ciblées par le Conseil de sécurité au 31 décembre 2017, 
voir le graphique 21 (b) aux annexe, p.401.  
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ؤوداء قوائم ا ؤحب سن ا ث: طاق ا ثا راع ا  ا

و₫ذا أفراد  ،لقاة من طرف ا₾فراد وا€₫يا₱ات من غير ا€دولا €لصعوبات ا€يومية ا€م  ₱ظر  
 (217)إ€ى جا₱ب ₱داء ا€مؤسسات ا€دو€ية تواصلةا€م   ₱داءاتهمو  ،ائمو جراء تسجيلهم في ا€قعائاتهم 

ا سعي   ،2001₾ول مرة عام و تحسي₱ات عدة عليه  أ دخلت ،اإجرائيةا بسبب ا€عيوب وذ€ك تحديد  
، 2006€غاية عام جادة  بمحاواتا€تي تواصلت فيما بعد  ،)أوا( مواطن ا€ضعف€لتغلب على 

تعلقة برفع ا₾سماء تحسين إجراءات مجلس ا₾من ا€م  ب أعقابها في تخذةا€م  ا€تدابير تمثلت أين 
يات₱سيق  €مر₫ز₫مرحلة أو€ى  تأسيسهفي  ،من ا€قوائم ديوان ا€مظا€م  تلتها مرحلة إ₱شاء ،()ثا

ثا( 2009 عام 1904 رقم بموجب ا€قرار   . )ثا

ؤوداء  دوافعاأوا:  قوائم ا شطب سن ا تجاوز عقبة ا ستعددة    ا

غذيها €ما عرفته من بروز €ظواهر جديدة ت   ،أ سست ا€جزاءات ا€ذ₫ية في فترة زم₱ية حساسة
مع₱ية وعلى رأسها ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية  دولأين استعجلت بصددها  ،فاعلة أطراف

مجلس ا₾من إ€ى تحسين إجراءات  شرع ماوا€تي احق ا  ،دون دراسة جدوى عواقبهابتفعيلها 
ن €م ₱قل م₱عدمة ا€فعا€ية.  وا€تي غا€ب ا ما ظلت م   ،عمل بهاا€  جرد إصاحات سطحية وا 

                                                           

 هأ   "إا   م₱ه 152في ا€فقرة شير ي ،م₱ها مبادرة ا€فريق ا€رفيع ا€مستوى ا€مع₱ي با€تهديدات وا€تحديات وا€تغيير -217
حذا يتوخى أن اأسن سجلس على يتعين يه يقدم سا في ا طايقة .إ تي ت   فا ات ضاف بهاا يا ى اأفااد أو ا  إ
تي اإاهابيين رائسة سجلس بها يحترظ ا سداجين فيها تستع وعدم ا ية ا ا ظا إعادة بإس طعن أو ا  إدااج في ا

شف تتصل خطياة سؤائل تثيا فيها أؤسائهم حقائق عن بواجب ا طوي ا تهاك احتسال على وت قواعد ا  ا
ستعلقة بحقوق اأؤاؤية وااتراريات بغي ا ؤان. وي ة اإ ية لج سع جزاءات ا سراوضة با قاعدة على ا بان ا طا  وا
عسل ظا إعادة بإجااءات بدء ا سوؤؤات اأفااد حاات في ا تي وا ها تزعم ا ستعلقة روائسها خط أ في أ داجت أ  ا
ات باأفااد يا خاضعة وا قوائم" في إبقاوها خط أ جاى هأ   أو لسااربة ا : رقم ا€جمعية ا€عامة وثيقةراجع  .هذ ا

A/59/565، .دعت ا€جمعية ا€عامة في ا€وثيقة ا€ختامية €مؤتمر ا€قمة ا€عا€مي  وفي وقت احق ا€مرجع ا€سابق
ة وواضحة يتم بسوجبها إدااج اأفااد مجلس ا₾من إ€ى ₫فا€ة  2005ا€ذي عقدته في سبتمبر  "وجود إجااءات عاد

ية ؤا اءات أؤباب إ ح اؤتث ها، فضا عن س جزاءات وشطبهم س ات في روائم ا يا  وثيقة من 109ا€فقرة  ،"وا
مرجع ا€سابق. بي₱ما أح₫ام ا€محا₫م إقليمية أو محلية، راجع موقف اإتحاد ا€ ،A/RES/60/1: رقم ا€جمعية ا€عامة

  . 300ا₾وربي عن قوائم ا€جزاءات ص.
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قبول  في عدم ،في بداية ا₾مر حصرها₱شملت إجراءات ا€جزاءات ا€ذ₫ية مجموعة ₱قائص 
باإضافة  ،بإزا€ة ا€فرد من ا€قائمة إاا بعد ا€₱ظر في مواقف ا€دول ا₾خرى ةا€دول ا€خاص تطلبا
درة ا₾طراف ا€مع₱ية في توجيه ا€طعن وا€تدخل في إجراءات ا€شطب أث₱اء ا€رفض غياب ق   إ€ى

 عارضةم  ₱جد إ€ى جا₱به مع عدم وجود طرق بديلة €لطعن وا وجود €جلسة،  ،€طلب ا€سحبا€تام 
  .(218)برر €هاا€دول €تقديم طلبات ا€شطب ₾ي دافع أو سبب دون تقديم أي تفسير أو م  

₫آ€ية رئيسية €مجلس ا₾من في  ا€جزاءات ا€ذ₫يةرغم تأسيس  ،ا€واقع با€موازاة مع أمر
سايرة ₫افحة ₫أو€وية في م  تزايد موجة ا€م  ها تزام₱ت مع إاا أ₱ا  ،إرساء ا€سلم وا₾من ا€دو€يين

ا عدم قدرته على ا€تفاعل  ،ش₫ل مصدر قلق₾وضاع ا€دو€ية €ت  ا ₱ظر ا في وقت بات واضح 
بين تباعد ا€هوى ب ؤ₫د₱حو ي  على جاهها حبيس ا ت   وجبها وجد ₱فسه  ا€تي بم   ،€موقف أعضاء₲

      .وأهداف ا€ميثاق هإجراءات

 جديدة أسماء إضافة ا فيتردد   دولا€ بعض وأمام ₫ل هذ₲ ا€تطورات ا₾خيرة، اتضح €دى
 ا€شطب بآ€يات يتعلق قدا₱ها ا€فجائي €لثقة فيماوهذا بعدما شعرت بف   ،ا€جزاءات €ج₱ة قائمة إ€ى
، وهو (219)ام₫ن إزا€ة اسمه عملي  درج في ا€قائمة ا ي  ا€فرد ما إن أ   ، وا€تي تعتقد بدورها أنا فيها

 ما جعل مجلس ا₾من يقوم بتصحيح هذ₲ ا€₱ظرة بإ₱شاء آ€ية فعا€ة تتمثل في مر₫ز ا€ت₱سيق.

يا:  سقااة بسوجب ثا ات ا تحؤي   ( 2006) 1730 سجلس اأسن ارم راااا

إجراءات عاد€ة وواضحة إدراج أسماء ب₫فا€ة وضع  ها€تزامفي مجلس ا₾من  استجاب
 ،(220)و₫ذ€ك €م₱ح اإعفاءات ₾سباب إ₱سا₱ية ،ت في قوائم ا€جزاءات ورفعها م₱هاا₾فراد وا€₫يا₱ا

ؤيق إ₱شاءب ز ت  همسجلة في ا€قوائم بإرسا€ا€م  طراف ا€مع₱ية €أتيح ي   ،ا€عامة ا₾ما₱ةداخل  سا
                                                           

218- MARTY Dick, op.cit, p.11, §.35 et 36.  
محضر جلسة بشأن تعزيز ب ا€متعلقة، 2006يو₱يه  22 ا€صادرة في ،S/PV.5474 :رقم مجلس ا₾من وثيقة -219

 . 23ص.، ا€قا₱ون ا€دو€ي: سيادة ا€قا₱ون وصون ا€سلم وا₾من ا€دو€يين
، 2006ديسمبر  19، ا€صادر في S/RES/1730 :رقم مجلس ا₾من قرارمن ديباجة مقدمة  5ا€فقرة  -220
  . متعلق بمسائل عامة تتصل با€جزاءاتا€
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ة أو أو عن طريق دول اإقام همترحة إدراجقأو عن طريق ا€دول ا€م   ،أ₱فسهمبطلبات ا€شطب €
هذا  أنا  إاا  ،(221)(2006) 1730 رقم ا€قرارذات بي₱ة في مرفق ا €إجراءات ا€م  وفق   ،ا€ج₱سية

تاريخ إ₱شاء مر₫ز ا€ت₱سيق في ا₾مم  وهو ،2007مارس  30في  ا€تحديث €م يرى ا€₱ور إاا 
 م₱ها: مهاميتمتع بمجموعة  (222)ا€متحدة

قائسةقي تل" -1 ااا -2، طلبات افع اأؤساء سن ا طلب جديدا أو ست ان ا تحقيق سا إذا  ، ا
ذي يقتضي  -3 م يتضسن سعلوسات إضافية،  تهإعاداأسا ا ذا  ى صاحبه وا   إخطاا -4إ

                                                           

 . ، ا€مرجع ا€سابق/1822S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارمن  20و 19 راتا€فق -221

خاصة  في مجلس ا₾من ق دمتخال ورقة م₱اقشة  ،₫ل من دو€ة ا€دا₱مركإسهام تعود مبادرة ₱شأة هذا ا€مر₫ز إ€ى  -
بشأن تعزيز ا€قا₱ون ا€دو€ي: سيادة ا€قا₱ون وصون ا€سلم وا₾من ا€دو€يين، تقدمت بها ا€ممثلة ا€دائمة €لدا₱مرك €دى 

ويا₾مم ا€متحدة ا€سفيرة  ين سااغايته  صبدت على أن ، ا€تي شدا إ ارشات "ت س  وضع ضاواة على، خاصة بصرة ا
يات قوائم سن اأؤساء افع وافية آ تعاسل أجل سن، ا حاات سع ا تي ا بغي ا ات أو أفااد أؤساء حذف فيها ي  يا
جزاءات روائم سن ية أن سا. آخا أو ؤبب ا جزاءات فعا اا سن عدد برعل بياا تأثاا تتأثا رد ا صلة ذات اأف  ا
قوائم" في أؤساء إدااج بعسلية أيضا ارشة إطاا "وفيوتضيف في ا€سياق ذاته  .ا س عاسة، ا ى اافتقاا يعتبا ا  إ

قوائم سن اأؤساء افع وافية إجااءات ال سصدا ا افحة بتدابيا يتعلق فيسا إش ي" اإاهاب س دو مجلس . وثيقة ا
تعزيز ا€قا₱ون ا€دو€ي: سيادة ا€قا₱ون وصون ، متعلقة ب2006جوان  7، ا€صادرة في S/2006/367رقم:  ا₾من

في مجلس  2006جوان  22تقدم في ا€م₱اقشة ا€مفتوحة ا€تي ستعقد في يوم ورقة م₱اقشة  ا€سلم وا₾من ا€دو€يين،
ا€موجهة إ€ى ا₾مين ا€عام من ا€ممثلة ا€دائمة  2006 جوان 7مرفق ا€رسا€ة ا€مؤرخة في  ا₾من تحت رئاسة ا€دا₱مرك،
  .€لدا₱مرك €دى ا₾مم ا€متحدة

ل في₾ن ي₫ون  ،€لوهلة ا₾و€ىا₱صب  مامستقلة إ₱ا  مراجعة غير أنا هذا ااقتراح في إ₱شاء آ€ية - م أسين ش  لسظا
ها تساؤات تقبل أن يس سداجة اأطااف سن سباشاة اا قائسة في أؤساوها ا تي ا ا ا أداجت هأ تدعي وا  في ظلس 
قائسة حصول على راداة غيا اهوأ ا قائسة. سن اؤسها شطب على ا ون ا م أسين وت سظا ظا ؤلطة ا  هذ في ا

تساؤات ك اا ذ حاات و تي اأخاى ا ه بسباداة تثاا ا ة تتخذ توصية وتقديم س لج من  46ا€فقرة ا. هبشأ إجااء ا
  ، ا€مرجع ا€سابق. S/2006/154رقم:  مجلس ا₾من وثيقة
في جلسة خاصة بشأن  ،€دى مجلس ا₾من دا ؤابليياباإضافة إ€ى مبادرة ا€دو€ة ا€فر₱سية خال مداخلة €م₱دوبها  -

غاية، تلك ؤبيل وفيتعزيز ا€قا₱ون ا€دو€ي: سيادة ا€قا₱ون وصون ا€سلم وا₾من ا€دو€يين، " ؤا ارتاحت ا شأ أن فا  ي
ة عاسة في اأسا ز ا حذف طلبات يتلقى اتصال سا قائسة سن ا اء ا سداجة اأفااد سن سباشاة وااؤتث . أؤساوهم ا

شاء ز وا  قبيل، هذا سن سا جزاءات، جان ل بين سشتاك ا ه سن ا  وجعلها اإجااءات على اإطاع تيؤيا شأ
ثا سوذجية شرافية أ ظا وضسان و ا جسيع في ا دي طلبات. و ا يحظى أن في بيا أسل ا  وأن واؤع بدعم ارتااح
رذ ن" سا بأؤاع ي    .23ص.ا€مرجع ا€سابق، ، S/PV.5474 :رقم مجلس ا₾منوثيقة  راجع:. يس

222- AMINI Sara, op.cit, p.87.   
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طلب باؤتام طلبه  باغهصاحب ا س   باإجااء وا  عام ا طلبا ك ا تجهيز ذ ة -5 ،ت بع   إحا
طلب  ىا وسة صاحبة اارتااح و  إ ح ىا وسات بلد  ا  علم  اإراسةح غاض ا ؤية،  ج  أووا

وسات  ح توصية  أنلتعليق عليه. وي هاب بتلك ا وسة صاحبة اارتااح ربل ا ح تتشاوا سع ا
ها  اأؤساءبافع  ذي ي ؤهل  ؤيق ا ت ز ا ها ااتصال بسا غاية يجوز  هذ ا قائسة. و سن ا

ة صبااتصال  دو ك. تإن وافق حاحبة اارتااا  على ذ
وسات  في حال -)أ( 6 ح وسة اأؤساءشاوا بافع تبعد اأوصت أي سن تلك ا ح ، فإن تلك ا

ؤيق  ت ز ا ىسباشاة  أوت اؤل توصياتها إسا عن طايق سا جزاءات إ ة ا ج ، سشروعة ائيس 
ائيس طلب افع ااؤم في جدول  هابتوضيحات دئذ ي داج ا شأن، وع ة. أعسالفي هذا ا لج  ا

تشاوا سعها بشأن طلب افع ااؤم  إذا -)ب( تي جاى ا وسات ا ح وسة سن ا اعتاضت أي ح
رقاة  قائسة بسوجب ا ك  أعا 5سن ا ة بذ لج ؤيق ي بلغ ا ت ز ا طلب، فإن سا ك ا على ذ

طلب.  ها ويقدم ة، بحوزته سعلوسات تويد طلب افع ؤخا سن ا لج وي هاب بأي عضو سن ا
رقاة  قائسة بسوجب ا سعلوسات. أعا 5ااؤم سن ا  على تلك ا

تي اؤتعاضت  يم تد إذا، أشهابعد ساوا فتاة ثاثة  -)ج( وسات ا ح وسة سن ا أي ح
قائسة رقاة  طلب افع ااؤم سن ا ة  أوأعا بأي تعليق،  5بسوجب ا لج هام ت وضح  تعسل  أ

ية سحددة  بت برتاة زس قائسة وطا ز إضافيةعلى تجهيز طلب افع ااؤم سن ا ، فإن سا
ؤيق ي بلغ جسيع  ت طلب. ويجوز  أعضاءا ؤخا سن ا هم  ك وي قدم  ة بذ لج عضو في  أيا

وسة  ح تشاوا سع ا ة، بعد ا لج وسات صاحبة اارتااح،  أوا ح اؤم سن صي بافع و ي   أنا
قائسة عن طايق  طلب  إاؤالا ىا شأن.  إ جزاءات، سشروعا بتوضيح في هذا ا ة ا ج ائيس 

ذا م يوصي أي عضو سن  وا  قضى شها واحد و طلب  أعضاءا ة بافع ااؤم، ي عتبا ا لج ا
ك.  ؤيق بذ ت ز ا ة سا لج باغات  -7سافوضا وي بلغ ائيس ا ؤيق جسيع ا ت ز ا ي حيل سا

تي يتلقاه دول ا ى اأعضاءا سن ا علم. إ غاض ا ة  لج  ا
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طلب  إباغ -8  ،(223)قرار €ج₱ة ا€جزاءات بقبول طلب رفع اسمه من ا€قائمةإ -أ :بصاحب ا
، تقوم ا₾ما₱ة ا€عامة بإباغ غضون أسبوع واحد من شطب ااسم فيه بل وا₾₫ثر من هذا، أ₱ا 

أو ا€تي يحمل ج₱سيتها،  ا€فرد أو ا€₫يان موجود فيها ا€بعثة ا€دائمة €لبلد أو ا€بلدان ا€تي ي عتقد أنا 
بإشعار ا€مع₱ي بشطب اسمه من  ،ا €قوا₱ي₱ها ا€داخليةوا€تي بدورها تقوم باتخاذ تدابير وفق  

 هعملية ا€₱ظر في أنا و  ،سم من ا€قائمةااطلب رفع عن  أو با€رد ا€سلبي €لج₱ة -ب، (224)ا€قائمة
 .(225)قد ا₱تهت

 رقم من خال تطبيق أح₫ام ا€قرارعلى هذا ا€₱ظام قررة مع ا€تحسي₱ات ا€م   ستجابة  او 
صادر ه € في بيان 1267رئيس €ج₱ة ا€جزاءات  MAYR HARTING أشار(، 2008) 1822
ا€تي  ،اسم في ا€قائمة 422ا€₱ظر في تسجيل  إعادةتما على إثرها ه ، أ₱ا 2009₱وفمبر  23في 
 ،ا₾ساسيةخاصة با€₱فقات  إ₱سا₱يةاستث₱اءات طلبات  7واستقبال  أسماء 9سحب  إ€ى أدت

   .(226)حاات من استث₱اءات ا€حظر على ا€سفر 3 لو₫ذ€ك ا€سماح 

جا₲ تحقيق ا₱تصاف فعال جهود ا€دو€ية ت  ا€تزايدة إ€ى تعزيز وعلى ضوء ا€حاجة ا€م  
ا₱تقل  ،ا€ت₱سيق عن تحقيقهابا€موازاة مع عجز مر₫ز €تزايد عدد طا€بيه  ،إجراءات ا€شطب

مي₱ة ا€مظا€م ₾ هت₱صيب تمثلة فيوا€م   ،تقدمة من ت₱فيذ إستراتيجيتهمجلس ا₾من إ€ى مرحلة م  
ؤيقفيه وهو ا€تاريخ ا€ذي €م يعد  ،2010جويلية  3بتاريخ  ت ز ا يتلقى طلبات رفع أسماء  سا

عا€ج طلبات ₱ه ا يزال ي  ، و€₫ا 1267ا₾فراد وا€₫يا₱ات من ا€قائمة في سياق €ج₱ة ا€جزاءات 
                                                           

   :€لج₱ة ا€₱ظر فيعلى امن ا€قائمة، يتعين  هاشطبأسماء ا₾فراد أو ا€₫يا₱ات يتم    ت₫ا₱ إذافي حا€ة تحديد ما  -223
ا€₫يان غير مستوفي €لمعايير  أوا€فرد  أصبح إذا -أوخطأ في تحديد ا€هوية،  أساسقد تما على  اإدراج₫ان  إذاما  -

 قرارمن  14لتفصيل أ₫ثر راجع: ا€فقرة € ذات ا€صلة. ا₾خرىا€قرارات  أو( 2005) 1617 رقم ا€محددة في ا€قرار
  ا€مرجع ا€سابق.  ،/1735S/RES :رقم مجلس ا₾من

  . ، ا€مرجع ا€سابق/1822S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارمن  23ا€فقرة  -224
ا€قضايا ا€م حا€ة أمام مر₫ز €لتفصيل أ₫ثر حول  .ا€مرجع ا€سابق، /1730S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارراجع  -225

 ا€ملحق ير إجراءاته ا€خاصة برفع ا₾سماء من ا€قائمة أ₱ظربسا€متعلقة  ، بي₱ما صاحياته395 -394ا€ت₱سيق راجع ص ص.
      .397ص. في

226- AMINI Sara, op.cit, p.87.    
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قررة فة ا€م  د  ستها€تدابير ا€م  أنا أي  ،(227)تعلقة بأ₱ظمة أخرى €لجزاءات ا€تابعة €أمم ا€متحدةم  
غير أنا هذا  ،(228)₫زر مهذا ا€ أح₫ام طرف من قيد ا€₱ظرخارج سياق اإرهاب تظل با€تأ₫يد 

  . (229)ا€ح₫م وردت عليه استث₱اءات

ثا:  سقااة بسوجب ثا ات ا تحؤي  (2009) 1904 سجلس اأسن ارم راااا

فيما يخص احترام هود₲ قفزة ₱وعية حققت تحسي₱ات مجلس ا₾من وج   ،إزاء هذ₲ ا€تطورات
ستمرة بمثابة دافع حقيقي ₱حو مزيد برى م  مخاوف ₫  ا زا€ت و  أين ظلتف، ستهد  حقوق ا€فرد ا€م  
 فراطإجراءات عاد€ة €أاسيما فيما يتعلق بضمان  ،ا₾ساسيةواحترام €لحقوق من ا€شفافية 

يهدف  ،1904رقم  قرارل€ هفي تب₱ي 2009 ديسمبر 17في  باإجماعوهو ما تحقق و  ،سجلةا€م  
برعاية ₫ل من ا€₱مسا وا€وايات و ا وضوح  و  عدا   أ₫ثر ₱ظامه ا€جزائي جعل إ€ىمن خا€ه 

م"م₫تب وسيط  إ₱شاءبا€متحدة  €أمما€عام  ا₾مينؤيد ت   ،أخرىا€متحدة وست دول  سظا  ،"أسين ا
 ،(230)ا₾فراد€طلبات شطب  حايدة"ؤتقلة وس  "س  همة دراسة مع م   اشهر   18دتها م   أو€ية€فترة 

فيما يتعلق  خاصة   ،با₫تساب ا€فعا€ية وا€شفافية مرحلة مر₫ز ا€ت₱سيق ه€ما شملترغم با€
  با€تسجيات ا€جديدة. 

ا€سياسية  ا₾وساط خاصة   ،₱تقاداتتزايد €اا €لعدد ا€م  ₱ظر   أو€يةا€قرار استجابة  ل جوهرش₫ا 
اعلى عدم ₱زاهة وشفافية ا€عملية،  وا₾₫اديمية في قضية  ا₾وربيةقرار مح₫مة ا€عدل  خصوص 

                                                           

 . ا€مرجع ا€سابق ،S/2010/685رقم  مجلس ا₾من وثيقةمن  21ا€فقرة  -227
228- PANTALEO Luca, « La protection des droits fondamentaux de la défense dans l’application des mesures 
ciblées. L’apport des juridictions à la gouvernance des problèmes sécuritaires », In: BALMOND Louis- ARCARI 
Maurizio (S/Dir), la gouvernance globale face aux défis de la sécurité collective, éd SCIENTIFICA, Napoli, 2012, 
p.172. Pour des détails précis sur le nombre d’individus et entités ciblées et leurs dossiers traités par ce bureau du 
point focal au 31 décembre 2017, voir le graphique 23 aux annexes, p.403.  

ود مر₫ز ا€ت₱سيق بصاحيات استث₱ائية إم₫ا₱ية ₱ظر₲ في ا€طلبات ا€خاصة ب₱ظام ا€جزاءات 2012بداية من  -229 ، ز 
       .396تفصيل أ₫ثر راجع ا€مرفق ا€خاص بمر₫ز ا€ت₱سيق، ص.ل€ .1267

230- AMINI Sara, op.cit, p.87 et 88.     
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ت₱فيذ ₱ظام بتدابير₲ ا€خاصة ااتحاد ا₾وربي  ىأ€غا€ذي على أساسه  ،2008س₱ة € (231)راضي
 . (232)حماية ا€حقوق ا₾ساسيةب ₾سباب تتعلق 1267وضة بموجب ا€قرار ا€جزاءات ا€مفر  

في  1267ساعدة €ج₱ة ا€جزاءات فمهمته تتمثل في م   ،(233)وفيما يتعلق بأمين ا€مظا€م
يتجسد في جعل تبرير عملية اإدراج ضمن ا€قائمة با€تا€ي دور₲ و  ،€طلبات ا€شطب ااستعراضه

وفق  هعمل إجراءات تتلخصو  ،(234)ي₫في من ا€معلومات ذات مصداقية من خال تقديم ما
 أساسية وهي: ثاث مراحل 

  

                                                           

  .302.ص في ا₾وربي ااجتهاد، راجع دور راضيحول قضية  أ₫ثر€لتعرف  -231
232- DUMOULIN Lisa, op.cit, p.107. 

يوغوسافيا، أول أمي₱ة مظا€م ب ا€خاصةبصفتها ا€قاضية ا€سابقة في ا€مح₫مة ا€دو€ية  يسباي باوؤتتعتبر  -233
مهامها ا€رسمية في  واستلمت، 2010جوان  3تقتدي بهذ₲ ا€مسؤو€ية، عيا₱ت من قبل ا₾مين ا€عام €أمم ا€متحدة في 

 14، وغادرت م₱صبها في 2013جا₱في  1شهرا ابتداء  من  30جويلية من ₱فس ا€س₱ة. وأعيد تعيي₱ها €مدة  14
من  27ا€فقرة  راجعس₱ة عاما في ₫₱دا بصفتها ا€مدعية ا€عامة ااتحادية.  20دامت  . )وهي تتمتع بخبرة2015جويلة 
، 2015جويلية  13في  لياتاين سااشي أو وتما تعيين  (.ا€مرجع ا€سابق، A/67/396 :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة 

 . متوفر على ا€رابط:2017أوت  7إ€ى غاية  من ₱فس ا€شهر 27واستلمت مهامها ا€رسمية في 
https://www.un.org/sc/suborg/fr/ombudsperson    consulté le 15/06/2017  

إما محلية ₫قاضية و€دى وزارة ا€شؤون ا€خارجية في  ،شغلت عدة م₱اصب عليا قاضية فر₱سية اتاين سااشي أويل -
شغلت م₱صب قاضي €دى ا€مح₫مة ا€خاصة م₱ذ س₱وات ا€تسعي₱ات، حيث €دى هيئة ا₾مم ا€متحدة  ةودو€ي ،فر₱سا

عيا₱ها ا₾مين ا€عام  هاية وايتها €م₱صب أمين ا€مظا€مبعد ₱ا. ب₫وسوفو و₫مبوديا وا€مح₫مة ا€خاصة بيوغوسافيا سابق  
يو غوتيايسمم ا€متحدة €أ طو ستقلة €لمساعدة في حايدة وا€م  في م₱صب رئيس ا€لج₱ة ا€م   2017جويلية  3في  أ

متوفر  ومحا₫متهم. 2011مع ا€مسؤو€ين عن اا₱تها₫ات ا€جسيمة €لقا₱ون ا€دو€ي في سوريا م₱ذ مارس عام  ،ا€تحقيق
 على ا€رابط:  

https://www.un.org/press/fr/2017/sga1744.doc.htm%C2%A0%C2%A0%C2%A0  consulté le 15/09/2017 

ييل ا€تي فيها تما تعيين ا€سويسري ا€سيد  2018مايو  24وبعدها، وبا€رغم من فترة شغور ا€م₱صب إ€ى غاية  - دا
إاا أ₱ه تما تمديد عهدة ا€م₫تب إ€ى غاية  ،2018جويلية  18استلم مهامه ا€رسمية في  ،ا€مه₱ةقاضي فاؤياتي -يبرا
 جويلية 20ا€صادر في ، S/RES/2368 :رقم مجلس ا₾من قرارمن  60حسب ا€فقرة  2021ديسمبر  17

. €لتفصيل أ₫ثر راجع ا€بيا₱ات ₾عمال اإرهابيةا ا€₱اجمة عنن ييلسلم وا₾من ا€دو€€با€تهديدات  متعلق، ا2017€
 ا€مرتبطة بم₫تب أمين ا€مظا€م متوفرة على ا€رابط:  

https://www.un.org/sc/suborg/fr/ombudsperson   consulté le 20/08/2018  
234- DUMOULIN Lisa, op.cit, p.107.  

https://www.un.org/sc/suborg/fr/ombudsperson
https://www.un.org/press/fr/2017/sga1744.doc.htm%C2%A0%C2%A0%C2%A0
https://www.un.org/sc/suborg/fr/ombudsperson
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سعلوسات  -1  ساحلة جسع ا

لمعلومات €م₫ن ₫بر قدر م  أ جمع هافييتم  ،بشأن طلب ا€شطب من ا€قائمة ₫مرحلة أو€ية
 تمتعضرورية €ضمان ا€ا€مرحلة ب يوه ،ا€تي تسمح ₾مين ا€مظا€م بدراسة ا€قضيةا€تفصيلية 
طلب  بإرساليقوم أمين ا€مظا€م  ₫ل ا€معلومات ذات ا€صلة ع₱د ا€بت في ا€طلب.با€لج₱ة 
 أوفي ا€قائمة  دراج€إ رحةتقم  ا€دول ا€سواء  ₫ا₱ت  ،₫افة ا€دول ا€مع₱ية€و  لج₱ة ا€جزاءات€ا€شطب 

€ىوفريق ا€رصد  اإقامة أودو€ة ا€ج₱سية  طلب ي   ،ا€متحدة €أممو₫اات تابعة  أو أخرىدول  وا 
تستمر هذ₲ ا€مرحلة ا₾و€ى €مدة و  ،م₱ها بجمع ₫ل ا€معلومات ذات ا€صلة حول هذا ا€موضوع
رسا€ه إ€ى ا€لج₱ة،   اهتمديد مين ا€مظا€ميجوز ₾ا€تي أربعة أشهر من تاريخ طلب ا€شطب وا 

 .(235)ها ضرورية €جمع معلومات إضافية ذات ا€صلةإذا رأى أ₱ا  €شهرين إضافيين على ا₾₫ثر

تشاوا -2     ساحلة ا

حوااتليها بعد ذ€ك مرحلة ثا₱ية تسمى  تشاوا أو ا ا€تي €م يتم تمديدها بموجب  فتاة ا
 إ€يه ا€مشار(، على ع₫س ا€مضمون ا€ذي زاد عن محتوا₲ ا₾صلي 2011) 1989 رقم قرارا€

 ،مل به في هذ₲ ا€مرحلة من اإجراءم₫ن ا€عبيان ي   وا€متمثل في ،(2009) 1904في ا€قرار 
أي م وقع يشهد فيه عدم ا€حفاظ على عاقات مع  هتقديمب دم ا€ش₫وىقأمين ا€مظا€م من م   هيطلب
  .(236)ستقبا  م   ابعدم اارتباط به التزم  م  ا ه₱بثقة ع₱₱شقة أو م  جماعة م  خلية أو  أويم ت₱ظ

تشاور ا€تي من خا€ها ا€يقود أمين ا€مظا€م فترة  ،من ا€₱احية ا€عملية ةفخال هذ₲ ا€مرحل
طلب تقديم معلومات أو إيضاحات بمجموعة أسئلة أو توج با€تي ت   ،قدم ا€طلبور مع م  ايتح

أو طلبات وردت من ا€دول  ساعد ا€لج₱ة €ل₱ظر في طلب اإ€غاء وتقديمه أي أسئلةقد ت   ،إضافية
قدم إحا€ة أجوبة م   أمين ا€مظا€م€ذ€ك، يجب على  أو من ا€لج₱ة وفريق ا€رصد. و₱تيجة   ا€مع₱ية

                                                           

 متوفر على ا€رابط: إجراءات ا€تعامل مع ا€طلبات ا€مقدمة إ€ى م₫تب أمين ا€مظا€م €شطب ا₾سماء من ا€قوائم  - 235
https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/procedure  consulté le 26/04/2016  
236- DUMOULIN Lisa, « Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des 
Nations unies », RSC, n°.01, 2013, p.23 et S.  

https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/procedure
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أي إجابات ₱اقصة  بخصوص هوا€ت₱سيق مع دول ا€مع₱ية وا€لج₱ة وفريق ا€رصدإ€ى ا€ ،ا€طلب
وا€لج₱ة وفريق ا€رصد م₫ا₱ية تقديمها، ويجب على أمين ا€مظا€م ا€ت₱سيق مع ا€دول ا€مع₱ية إ

جميع ا€₱قاط ا€هامة قد تما  €ضمان أنا  ،قدم ا€طلب بمعلومات إضافية أو أي إجابة €ه€تزويد م  
  .(237)تحديدها وفحصها بع₱اية

 نا€تدقيق في ا€طلب مب₾مين ا€مظا€م  هاحاسم€ ،ا€حاسمةب ا₾خيرة هذ₲ ا€خطوة ت عد
 ها€طلب في أن ي ستمع إ€يه وتقديم قدمرصة €م  ا ف  بل هي أيض   ،ختلف جوا₱ب ا€قضيةم  

  . (238)ا€وضع نتوضيحات وشرح ₫امل وبش₫ل واضح ع

يقوم أمين ا€مظا€م بإعداد وتقديم تقرير إ€ى ا€لج₱ة بمساعدة فريق  اتشاور م  ₱هاية ا€ بعد
لخص ا عن م  حصر   يحتويقضية €ل₱ظر فيها من قبل ا€لج₱ة، دراسة شاملة €لفيه يعرض  ،ا€رصد
ما يدل €ا إذا ₫ان ذ€ك م₱اسب   هتقديمإم₫ا₱ية مع  ،تاحة حول طلب ا€شطبا€معلومات ا€م  €جميع 

مع احترام سرية بعض ا€ع₱اصر ا€تي تم إباغها من قبل ا€دول ا₾عضاء،  ،على مصادرها
ا€ذي يصف فيه  ،أمين ا€مظا€م فيما يتعلق با€طلب تخذة من طرفوبيان يصف ا€خطوات ا€م  

من خال تحليل جميع  ،جج ا€رئيسية بشأن طلب ا€شطبقدم ا€طلب وا€ح  اسيما ا€حوار مع م  
 . (239)وتوصياته تاحة وماحظات أمين ا€مظا€ما€معلومات ا€م  

قااا  -3   ساحلة حؤم ا

طلبس  ع₱وان ا€تي أ عيدت صياغتها تحت مع ا€مرحلة ا€ثا€ثة  ا€شطب إجراء ي ختتم  ااجعة ا
طلب ورااا  ىدعت  بعدما ₫ا₱ت  ،(2011)  1989رقم قرارا€بموجب  ةابسااجعة ا ، (240)لج

                                                           
237- DUMOULIN Lisa, « Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des 
Nations unies », op.cit, p.23 et S.  
238- SAMAR Yassine, le Conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme, Thèse pour obtenir le grade de Docteur, 
Discipline Droit public, faculté de droit et de science politique, université de Montpellier 1 et école doctorale de 
droit et des sciences politiques, administratives et économiques, Université libanaise, France, 2011, p.267 et 268. 

، ا€متعلقة 2011جويلية  22 ا€صادرة في ،S/2011/447 :رقم مجلس ا₾منوثيقة من  13و 12 اتا€فقر  -239
 . (2011) 1989ا₾من  مجلس بقرار عما ا€مقدم ا€مظا€م أمين ا€ثا₱ي €م₫تب تقريربا€

240- DUMOULIN Lisa, « Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des 
Nations unies », op.cit, p.23 et S.                                                                                                                                   = 
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يوم   15في حال ا₱قضاء مدة ،بتسجيل طلب ا€شطب على جدول أعما€ها هايقوم رئيس حيث
 تهاراجعم   وحيال ،تحدةيع ا€لغات ا€رسمية €أمم ا€م  جمبستعراض ا€تقرير ا€شامل خصصة اا€م  
ساعدة فريق ا€رصد بم  أو ب₱فسه إما  ،ا€شاملا€تقرير عرض لطلب يقوم خا€ها أمين ا€مظا€م ب€

هي ₱ت   وا€ذي ،تعلقة بهذا ا€موضوعاإجابة على ا₾سئلة ا€م  مع  ،ذ€كاقتضت ا€ضرورة ما  إذا
وا€ذي يجوز ₾مين ا€مظا€م  ،(241)تقديمه إ€يهاا من تاريخ يوم   30في غضون  ها€لج₱ة ₱ظرها في

من تقديم ₱سخة من هذا ا€تقرير ا€شامل إ€ى أحد هذ₲ ا€دول ا€مع₱ية في حال  ،وافقة ا€لج₱ةبعد م  
  . (242)ما طلبت ذ€ك

ما من يو  60في حال ا₱قضاء مهلة  ،فستهد  قررة حيال ا€شخص ا€م  يتم رفع ا€تدابير ا€م  
هلة وبتوافق اآراء. قرر ا€لج₱ة ع₫س ذ€ك قبل ا₱تهاء ا€م  ما €م ت   ،₱اقشة هذا ا€تقرير ا€شاملم  

على طلب أحد أعضائها  م₫ن €رئيسها وب₱اء  ي   ،ا€لج₱ة وفي حا€ة عدم تحقيق ا€توافق داخل
يوم أخرى  60ا€ذي بدور₲ عليه اتخاذ قرار₲ في مهلة  ،مسأ€ة ا€شطب إ€ى مجلس ا₾من بإحا€ة

 .(243)وا€تي تضل ا€جزاءات أث₱ائها سارية ا€مفعول

بإباغ ا€بعثة ا€دائمة €لبلد أو  تقوم ا₾ما₱ة ا€عامة ،ااسمثاثة أيام من شطب وفي غضون 
أو ا€تي يحمل ج₱سيتها، وا€تي بدورها تقوم  ا€فرد أو ا€₫يان موجود فيها ا€بلدان ا€تي ي عتقد أنا 

شعار ا€فرد أو ا€₫يان ا€مع₱ي إ ،₱اسبا €قوا₱ي₱ها ا€داخلية في ا€وقت ا€م  تدابير وفق  € هاباتخاذ
 .(244)ا€قائمةبشطب اسمه من 

                                                                                                                                                                                           

ا₾سماء من ا€قائمة، أن تراعي آراء ا€دول ا€تي  شطب₱ظر في طلبات ع₱د ا€ا€لج₱ة يجب على حا€ة هذ₲ ا€في  -= 
: في هذا ا€صدد ا₱ظر أو دول اإقامة أو ا€ج₱سية أو ا€مقر أو ا€تأسيس، أو ا€دول ا€مع₱ية ا₾خرى. اقترحت إدراجها

  . ا€مرجع ا€سابق، /2161S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارمن  58ا€فقرة 
 . ، ا€مرجع ا€سابق/1989S/RES :رقم مجلس ا₾من قرارا€مرفق ا€ثا₱ي من  من 10و 9 -8 اتا€فقر  -241
   . ، ا€مرجع ا€سابق/S/RES 2161 :رقم مجلس ا₾من قرارا€مرفق ا€ثا₱ي من  من 13ا€فقرة  -242
   .  رااا سجلس اأسن رسمن  43ا€فقرة  -243
 .  رااا سجلس اأسن رسمن  60ا€فقرة  -244
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حاسم من مجلس ا₾من  حا€ة ا€رد ا€سلبي €لج₱ة حول طلب ا€شطب، ي₫ون موقففي  أما
 حا€ةطلب من أمين ا€مظا€م في م با€و يق ₫ذ€ك ،(245)بتبرير موقفها هذاا€لج₱ة  خال إرغام

₫ل بلغه فيها بي   ،إ€ى ا€لج₱ة سبقةتوجيه ₱سخة م  و  قدم ا€طلببتوجيه رسا€ة إ€ى م   ،إباغه با€قرار
واإجراءات  تقرير₲€لج₱ة، ويشرح بقدر اإم₫ان وبااستث₱اء ا€سلبي قرار ا€معلومات ا€خاصة با€

 جميع ا€معلومات ا€تي تلقاها€ ₫ذ€ك هميقديتم ت₫ما  ،تما جمعها€ل₱شر وا€تي  وا€معلومات ا€قابلة
 .(246)من ا€لج₱ة بشأن ا€قرار أمين ا€مظا€م

ا€تي ق ضي بإبقاء أسمائها في و  ا₾طراف ا€مع₱ية هذ₲تجا₲  بيد أنا اإجراءات ا€م قررة
ا₾فراد ا€تي في حا€ة بي₱ما ، اجدد  م   إ€ى غاية ا€بت في ا€مسأ€ة (247)ستمرة وساريةم   تبقى ،ا€قائمة

€م يعد €ها وجود، تقوم ا€دول بتقديم طلبات بشأ₱ها  اهوا€₫يا₱ات ا€تي ث بت أ₱ا  اث بت وفاتهم رسمي  
مع ا€قيام في ا€وقت ₱فسه باتخاذ جميع ا€تدابير ا€مطلوبة €₫فا€ة عدم تحويل  ،€رفع أسمائها

 .(248)غير مشروعة مقاصدمل₫يتها إ€ى غيرها €تحقيق 

تقرر  ،ا€مظا€م مين€محدودية ا€فترة ا€زم₱ية ا€معهودة ₾و  ،وبا€₱ظر €لمرحلة سا€فة ا€ذ₫ر
است₫مال  ،(2011) 1989بموجب ا€قرار  2012ديسمبر تمديد عهدته €مدة إضافية حتى 

 €إجراءاتا أنا هذ₲ ا€فترة تغيرت وم ددت وفق   إاا  ،(249)اإجراءات ا€تي €م يفصل فيها بعد

                                                           

 محضر جلسة بشأنب ا€متعلقة، 2009ديسمبر  17 ا€صادرة في، S/PV.6247 :رقم مجلس ا₾منوثيقة  -245
 . 2ص.، اإرهابية €أعمال ₱تيجة ا€دو€يان وا₾من ا€سام €ها يتعرض ا€تي ا€تهديدات

    . ا€مرجع ا€سابق، /S/RES 2161 :رقم مجلس ا₾من قرارا€مرفق ا€ثا₱ي من من  17ا€فقرة  -246
 .  رااا سجلس اأسن رسمن  42ا€فقرة  -247
حا€ة ا€تي  75اا₱تهاء من  قضية، تما  81م₱ذ تأسيس م₫تب أمين ا€مظا€م إ€ى غاية ₫تابت₱ا €هذ₲ ا₾سطر، تلقى  -

₫يان وتمت إزا€ة ₫يان واحد ₫اسم مستعار من  28فرد و  52ا€تماس ا€تي م₱ها ش طب 57من خا€ها تما قبول 
 متوفر على ا€رابط:  .علقة €لرفعم   طلبات 04، وتبقى €تماس اا 18رفض بي₱ما في ا€مقابل  درجة،ا€₫يا₱ات ا€م  

https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/status-of-cases    consulté le 17/04/2019  
- Pour des détails précis sur le nombre d’individus et entités ciblées et leurs dossiers traités par ce bureau du 
médiateur au 31 décembre 2017, voir le graphique 24 aux annexes, p.403.  

قااا من 57و 56 -55 اتا€فقر راجع   -248  . رؤه ا
249- DUMOULIN Lisa, « Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes 
terroristes », op.cit, p.108. 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/status-of-cases
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، (250)₲اعتمادا من تاريخ €مدة ثاثين شهر   (2012) 2083₱ة في ا€مرفق ا€ثا₱ي من ا€قرار بيا ما€
 أمين ا€مظا€مواية م₫تب ا₱قضاء عقب €مرة أخرى ₫ما أنا هذ₲ ا€مدة تما ااحتفاظ بها وتمديدها 

  . 2017€غاية س₱ة  (251)2015جوان  في

خاصة  لجزاءات ا€ذ₫ية € ا₾و€ى تدابيرا€بعد أ₫ثر من سبعة س₱وات من تطبيق وعليه، 
ستهد فة ₱ظمة ا₾ممية €تطلعات ا₾طراف ا€م  استجابت ا€م   ،قررة ضد ا€قاعدة وحر₫ة ا€طا€بانا€م  

  . وم₫تب أمين ا€مظا€م في حماية حقوقها وحرياتها ا₾ساسيةفي إ₱شاء مر₫ز ا€ت₱سيق 

صاح ₱شيد بها  ،ا€سوداءا€قوائم  منتسجيل وا€شطب وبتتبع إجراءات ا€ بمثابة ₱قلة ₱وعية وا 
 اجراءات€ما €ها من  ،ستهد فةفي تحقيق م₫اسب ا₾فراد ا€م   ₱سبي €دى م₱ظومة ا₾مم ا€متحدة

 إطار قررة فيفي مجال ا€تدابير ا€م   خاصة   ،في احترام حقوق اإ₱سان ذات أهمية قصوى
 من شخصيات أهل ااختصاص يشيدون بإيجابياتها خاصة   جعل، وهو ما ₫افحة اإرهابم  

و€₫ن مع  ،د بذات اإجراءاتا€ذي ₱دا  معهد ا€قا₱ون ا€دو€ي على غرار، (252)م₫تب أمين ا€مظا€م
 .(253)استحداث مجلس ا₾من إجراءات جديدة خاصة بضمان حقوق اإ₱سان بأ₫ثر فعا€ية

                                                           

 . ا€مرجع ا€سابق ،/2083S/RESرقم  ا₾من مجلس من قرار 19ا€فقرة  -250
   . ، ا€مرجع ا€سابق/2161S/RESا₾من رقم  من قرار مجلس 41ا€فقرة  -251
ل"ه أ₱ا ب م عتبر ا إيا₲ ،(2009) 1904د با€قرار اشأ يا€ذ MAYR HARTINGومن بي₱هم ا€سيد  -252  خطوة يش
ى بياة زاهة وشرافية إ تحؤين  جزاءات اأسام  قااا بسوجب ظام ا ي (،1999) 1267 ا تا يته  تعزيز وبا فعا

 . 2، ا€مرجع ا€سابق، ص.S/PV.6247رقم:  مجلس ا₾من. راجع: وثيقة وشاعيته"
شددت مفوضية ا₾مم ا€متحدة ا€سامية €حقوق اإ₱سان في تقريرها ا€س₱وي حول تعزيز وحماية  ،وفي ا€وقت ذاته -

على أهمية  ،افية بما في ذ€ك ا€حق في ا€ت₱ميةحقوق اإ₱سان ا€مد₱ية وا€سياسية وااقتصادية وااجتماعية وا€ثق
طعن في هذ إصاحات مجلس ا₾من ا₾خيرة فيما يتعلق بعمليات مراجعة م₱تظمة،  ن اآن ا سس ه أصبح سن ا "أ

تدابيا أسام أسين م" ا سظا ا€دورة ا€سابعة ، A/HRC/27/32رقم:  مجلس حقوق اإ₱سانوثيقة من  4. راجع: ا€فقرة ا
ا€متعلق  اإ₱سان، €حقوق ا€سامية ا€متحدة مفوضة ا₾مم ، ا€متعلقة بتقرير2014جويلية  10ا€صادرة في وا€عشرون، 

واسيما  بحقوق اإ₱سان، ا€س₫ان ا€متضررين تمتع على اا₱فرادية ا€تدابير ا€قسرية تطبيق بوقائع حلقة ا€عمل بشأن أثر
 . ا€مستهدفة ا€دول في وا€طفل ا€مرأة على ااقتصادي-أثرها ااجتماعي

- Tandis que pour l’Union européenne se félicite de son rôle actif qui constitue « une avancée importante dans les 
efforts continus du Conseil de sécurité […pour] assurer que des procédures équitables et claires soient en 
place pour l’inscription de personnes et d’entités sur la liste établie en application de la résolution 1267 et 
pour leur radiation de cette liste ». Voir, CASSELLA Sarah, « les suites de l’arrêt KADI de la CJCE: quel =          
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 امتيازهاأثار ا₱تباه₱ا  ₫ون ما ،يقر بصعوبة ا€تسليم بها ا€عملي €ها ₱باجفي حين ا€
ارتباط  ويتضح هذا من خال ،مجموعة عراقيل تجعل من مصداقية ₱تائجها على ا€محكب

ن €م ₱قل م₱عدمة تمام اما يجعل م₱ها شبه م   ،مجلس ا₾منوافقة تقاريرها بم   ، بل وا₾₫ثر ستقلة وا 
ا €م₫تب أمين ا€مظا€مإما تسعون يوم  زم₱ية عها بمهلة من هذا تمت    ،ا €مر₫ز ا€ت₱سيق وستون يوم 

بتخفيضها إ€ى يقتضي ا مم ،ت جدد €ستين يوم أخرى في حا€ة عدم ااتفاق حول قرار ا€شطب
 ₫ون ا€حقوق ا€م راد استردادها حقوق €صيقة با€فرد.  ،م₫نقدر م   أقصى

 ،إنا تخصيص ا€م₱ظمة ا₾ممية آ€ية ب₫املها في دراسة ا€طلبات ا€خاصة بظاهرة اإرهاب
ه بقيام₱ا €عملية حسابية ₾ربعة عشر €ج₱ة بمختلف ، ₫ون أ₱ا عملهاأدى إ€ى ا€شك في جدوى 

في ا₾عمال اإرهابية ا€م تعلقة با₾طراف ا€ضا€عة ₱جد أنا طلبات ا€شطب  ،ستهد فةجهاتها ا€م  
يفوق طلبات ا€شطب ا€مع₱ية با€تدابير ا₾خرى، ما يقتضي ا€تساؤل حول مدى جدوى ا€معلومات 

₫ون أنا ااستهداف في هذا ا€شأن يقتضي وجود معلومات  ،عتمدة في اتخاذ ذات ا€تدابير؟ا€م  
 بها؟، أم أنا تزايد عددها راجع €دوافع خارجة عن وم₱ه هل تما ااتخاذ ،فصلةدقيقة €تقارير م  

عات ا₾خرى و₫ل ا€تجم  عارضة ا€قضاء على ا₾طراف ا€م   في₫إقتداء ا€ح₫ومات  ،هادود عملح  
    ها إرهابية؟. على أ₱ا بتص₱يفها 

يخلق آام  ،يرهامن ₫ل هذا يتضح أنا ت₱فيذ هذ₲ ا€جزاءات ا€ذ₫ية وعدم اإقتداء بمعايا 
 قتديت ،ات₱ظيمه و€تحقيقتحدة ، وهو ما جعل ا₾مم ا€م  فةستهد  جا₲ ا₾فراد ا€م  ت  وأضرار وخيمة 

    في ت₫ريس آ€يات دو€ية تسهر على حسن ت₱فيذها وتجسيد أهدافها.     إجراءات ت₫للتمجموعة ب

                                                                                                                                                                                           

= équilibre entre protection de la sécurité internationale et respect des droits de l’homme? », AFDI, vol.56, 2010, 
p.734. Et nous soulignons ainsi la position du conseiller juridique du ministère mexicain des Affaires étrangères, 
l'ambassadeur Joël Hernández, qui déclare que « La création du médiateur représente sans doute un 
changement de paradigme au sein du Conseil de sécurité », See FASSBENDER Bardo, « the role for human 
rights in the decision-making process of the Security Council », In: FASSBENDER Bardo, securing human rights? 
Achievements and challenges of the UN Security Council, Oxford, 2012, p.90 et 91.    
253- Institut de Droit International, « Contrôle des mesures de mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité 
en matière de sanctions ciblées », Résolution, In Annuaire de l'Institut de Droit International, Session de Hyderabad, 
2017. A consulter sur ce site internet: 
http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/08/12-RES-FINALE-FR-COR.pdf  consulté le 13/10/2018  

http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/08/12-RES-FINALE-FR-COR.pdf
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ية ذ جزاءات ا ريذ ا ستابعة في ت سااربة وا يب ا ي: أؤا ثا سطلب ا  ا

بامتثال  إاا  تأتىت€ن  ا€تيو ا€متحدة  €أممفضلة عد ا€جزاءات ا€ذ₫ية من بين ا€جزاءات ا€م  ت  
فرعية ضرورية إرساء مجموعة أجهزة  ،عاوضا₾ ₲هذ€ سايرتهام   سبيل في ، إذ تما ها€قراراتا€دول 

 ،ا€ميثاقمن  7/2ح₫ام ا€مادة ₾ ااست₱اد   ها ومراقبتهات₱فيذ علىتسهر  ،تابعة €مجلس ا₾من
شائه سن فاوع  من خا€هاوا€تي  سيثاق سا ياى ضاواة إ ام هذا ا شأ وفقا  أح "يجوز أن ي

وية أخاى ها بأ₱ا  ،ت ا€فرعيةئالهي€دراسة  فيا€متحدة  €أمما€عامة  ا₾ما₱ة هاعرفت  بدورها و ،"ثا
تي  هيئات ا شئت"ا ائيؤي  أ  جهاز ا ستحدة  أسمسن ربل ا تحت اعايتها، بقااا سن  أوا

لرقاة  سختصة وفقا  جهة ا سادة  2ا سيثاق" 7سن ا    .(254)سن ا

تسارعة من للت بوتيرة م  ₫   ،تدابير₲ ا€ميدا₱ية €مجلس ا₾من في فرضمارسة م  ا€ ₱جد، عليهو 
ا، ن رصد ا€ت₱فيذ وا€تطبيق ا€عملي €همسؤو€ة ع ₾جهزة فرعية ضروريةا€تطور ا€م₱هجي  حيث

€جان ا€جزاءات في  تمثلةا€م  و ر هذ₲ ا₾جهزة ت₱فيذ ا€جزاءات ا€ذ₫ية على مدى تواف  يست₱د وبدور₲ 
راع اأول( ي(ستقلة فرق خبراء م   ةساعدم  ي تحظى بتا€ ،)ا ثا راع ا شار₫ها هيئات أخرى وت   ،)ا

ث( م₫ن زيادة استغا€هاأهمية ي   ذات ثا راع ا €رصد في اعتبر إ₱شاء مثل هذ₲ اآ€يات وي   .)ا
تابعة تطبيق ا€جزاءات ومر₫ز ثقل في ₱ظام م   اآ€يات ا€جديدةمن أهم  ،وا€تحقيق بصفة عامة

 . فة €مجلس ا₾منستهد  ا€م  

جزاءات جان ا راع اأول:  سجلس اأسن ا تابعة   ا

حاصل €بروز €جان  يلحصتعتبر ا€خوض في مفهوم ا€عقاب بم₱ظور ا€قا₱ون ا€دو€ي ي   إنا 
€رصد امتثال وا€تزام  ا€دو€ي ا₾من₱شئها مجلس هيئات ي   ₫و₱ها ،ا€تابعة €أمم ا€متحدة ا€جزاءات

ا€جهات  أوا€دول  طبق ضد بعضا€م   بما في ذ€ك ا€حظر على ا₾سلحة ،اهثار آا€دول بها و 
  .(255)ا€فاعلة غير ا€ح₫ومية

                                                           
254-  SAMAR Yassine, op.cit, p.237. 
255- VIRGINIE moreau, op.cit, p.11 et 12.   
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 ،تابعة €لمجلسبمثابة هيئات فرعية ها من هذا ا€تعريف أ₱ا  خاصهم₫ن استوبذ€ك، ما ي  
همتها في إطار حدود وم   ،غطيهاوا€موضوعات ا€تي ت  ₱شئ €ها ت₫ون تسميتها وفق ا €لقرار ا€م  

سايرة ا€سياسة ا€عقابية ا₾ممية طبق ا تابعة وم  دة وايتها ا€مخو€ة €ها، تقوم بم  م  في صاحياتها و 
من قبل قرار  تجسيدهايتم ما €₫ن في بعض ا₾حيان  ،₾ح₫ام ا€فصل ا€سابع من ا€ميثاق

  .(256)احق

إشراف على ا€ت₱فيذ ا€سليم €لجزاءات € 1968عام € جزاءات ة€ج₱ة أول ₱شأود تع  
 أ حدثتبي₱ما ا€لج₱ة ا€ثا₱ية  ،253بموجب ا€قرار رقم  قررة ضد روديسيا ا€ج₱وبيةدية ا€م  ااقتصا
خاص €ا (1977) 418ا€قرار رقم €ت₱فيذ  421 رقم ا€قراربموجب  ،ج₱وب إفريقياحا€ة  بشأن

ن ا€لذان أ ₱شئ بصددهما €جان ان ا€وحيداا€بلد انعتبر وي   ،(257)ا₾سلحة على حظربفرض 
عتماد ااإ€ى  ةستمر صفة م  €جأ مجلس ا₾من ب هابعد ا€تي ،ا€حرب ا€باردة فترة خالجزاءات 

 ا€ماضي خال ا€عشرية ا₾خيرة من ا€قرن (259)₱ظام جزاءات 13حيث ا₱شأ  ،(258)عليها

                                                           
256- VIRGINIE moreau, op.cit, p.12.     
257- CHARPENTIER Jean, « l’organisation du régime des sanctions au niveau universel: les comités des sanctions 
du Conseil de sécurité », In: MEHDI Rostane, les Nations unies et les sanctions: quelle efficacité ?, Colloque Aix 
en Provence des 10 et 11 décembre 1999, Edition Pedone, 2000, p.48.  
258- VIRGINIE moreau, op.cit, p.12.  

اد وا€₫يا₱ات من غير ا€دول ا€تي ي₫ون مجلس ا₾من €لجزاءات ا€ذ₫ية باعتبارها تخص ₫ل ا₾فر  تب₱يبعد  -259
 سلو₫ها يهدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين، خصص €هذ₲ ا₾خيرة ₫ل واحدة على حدة €ج₱ة خاصة بها تتمثل في: 

 918 ر رقم:با€قرا عما   ا€م₱شأة ج₱ةل€اا€صومال،  ( بشأن1992) 751 رقم: با€قرار عما   ا€م₱شأة ج₱ةل€ا -
عما  ا€م₱شأة ج₱ةل€ا سيرا€يون، ( بشأن1997) 1132 رقم: با€قرار عما   ا€م₱شأة ج₱ةل€ا( بشأن روا₱دا، 1994)

 رقم: با€قرار عما ا€م₱شأة ج₱ةل€ا و₫يا₱ات، أفراد من بها يرتبط ومن طا€بان حر₫ة بشأن (1999) 1267 رقم: با€قرار
عما  ا€م₱شأة ج₱ةل€ا (،2003) 1518 رقم: عما با€قرار ا€م₱شأة ج₱ةل€ا اإرهاب، م₫افحة بشأن (2001) 1373
 جمهورية ( بشأن2004) 1533 رقم:با€قرار  عما   ا€م₱شأة ج₱ةل€ا( بشأن €يبيريا، 2003) 1561 رقم: با€قرار
 1572 رقم: عما با€قرار ا€م₱شأة ج₱ةل€ا(، 2004) 1545 رقم: با€قرار عما €م₱شأةا ج₱ةل€ا ا€ديمقراطية، ا€₫و₱غو

 عما ا€م₱شأة ج₱ةل€ا ا€سودان، بشأن (2005) 1591 رقم: با€قرار عما ا€م₱شأة ج₱ةل€اديفوار،  ₫وت بشأن (2004)
 ج₱ةل€ا( بشأن ₫وريا ا€شما€ية، 2006) 1718 رقم: عما  با€قرار ا€م₱شأة ج₱ةل€ا(، 2005) 1636 رقم: با€قرار
(، باإضافة إ€ى €جان ا€جزاءات ا€احقة، ا€خاصة بشأن ا€حا€ة ا€ليبية 2006) 1737 رقم:عما  با€قرار  ا€م₱شأة
 ،2007جا₱في  18 ا€صادرة في، S/2007/20 :رقم مجلس ا₾من. ا₱ظر وثيقة 2012وا€حا€ة ا€سورية  2011

 .و₱وابهم بشأن ااتفاق على ا₱تخاب رؤساء ا€هيئات ا€فرعية €مجلس ا₾منمذ₫رة من رئيس مجلس ا₾من، ا€متعلقة ب
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شرط  في ₫و₱ها هاثاستحدا بشأن ALABRUNE François و ما يوضحههو ، (2000 -1990)
  .(260)جزء ا يتجزأ من تطبيق ₱ظام ا€جزاءات اضروري باعتباره

مثل يرأسها م   ،ا₾منمجلس  أعضاء ا منمن خمسة عشر عضو  جزاءات ا€€جان  تتأ€ف
وي عين أعضاء  ،(261)يساعد₲ ₱ائبينو مجلس ا€ي₱ه من قبل يتم تعيا  ،فيهئم عضو دائم أو غير دا

ع €لج₱ة إذا ا ₱عقد في شهر ، إما في أول اجتما1998عد€ة في أ₫توبر ا €إجراءات ا€م  ا€لج₱ة وفق  
يقوم رئيس مجلس ا₾من بإرسال تعليمة خال هذا ا€شهر وفي حا€ة عدم ااجتماع  ،جا₱في

مارس ي  . (262)اضم₱ي   عتبر ذ€ك قبوا  في   عارضةين، وفي حا€ة عدم وجود م  ₫تابية خاصة با€تعيا 
و€يس من سلطاته مجلس ا€من طرف  إاا  ،ا يتلقى تعليمات أي عمله بصفة شخصيةا€رئيس 
مع  ي عين رئيس ا€لج₱ة €مدة عامو  ،على ع₫س ممثلي ا€دول ا₾عضاء في ا€مجلس ا€وط₱ية
أو ب₱اء  على  ا€رئيس ضرورة في ذ€كلما رأى ان ₫  وتجتمع ا€لج ،إعادة ا₱تخابه مرة واحدة إم₫ا₱ية
تخذ وت   حددة في جدول أعما€ها€ل₱ظر في ا€قضايا ا€م   ،في جلسة مغلقة (263)حد أعضائهاأطلب 
  .(264)بتوافق اآراء وبحضور جميع ا₾عضاء هاقرارات

بموجب  ا€داخلي ا€مؤقت ه₱ظاممن  28ا €لمادة وفق  تابعة €مجلس ا₾من ا€هذ₲ ا€لجان ت ₱شأ 
 غير أنا  ،لجانبعد اعتماد هذ₲ ا€ €ها اجزاءات أو تأسيس  € ارض  اف في ا€غا€بي₫ون  ،(265)قرار €ه

                                                           
260- ALABRUNE François, « La pratique des comités des sanctions du Conseil de sécurité depuis 1990 », AFDI, 
vol.45, 1999, p.227.   
261- Ibid. p.231.  
262- Ibidem. p.231.  
263- VIRGINIE moreau, op.cit, p.12.   
264- BENNOUNA Mohamed, op.cit, p.54. pour le nombre de réunions tenues par les comités des sanctions, les 
autres comités et les groupes de travail en 2017, voir le graphique 20 aux annexes, p.405.  
265- ALABRUNE François, op.cit, p.228.  

سجلس  على أنا €مجلس ا₾من ₱ظام ا€داخلي ا€من  28ت₱ص ا€مادة  - ة أو سقااا " ج اأسن أن يعين هيئة أو 
ة سحددة" مرات  ة، وبعد ذ€ك ع دل عد1946اعتمد₲ في عام  (S/96ا€₱ظام ا€داخلي ا€مؤقت €مجلس ا₾من ) ،سؤأ
(، بإضافة ا€لغة ا€عربية بوصفها ا€لغة ا€رسمية ا€سادسة امتثاا €قرار ا€جمعية S/96/Rev.7) 1982آخرها في عام 
 متوفرة على ا€موقع اإ€₫ترو₱ي: ، وثيقة 1980ديسمبر  17، مؤرخ في 219/35ا€عامة رقم: 

https://www.undocs.org/ar/S/96/rev.7   consulté le 20/12/2016  

ه سمح ت اي بدورهتمن ا€ميثاق ا€ 29€مادة ₱جد ₫ذ€ك ا - وية سا ياى  ثا راوع ا شئ سن ا سجلس اأسن أن ي "
= ، دخل حيز ا€ت₱فيذ بتاريخ1945جوان  6، ا€مصادق عليه في مؤتمر سان فرا₱سيس₫و بتاريخ ضاواة أداء وظائره"

https://www.undocs.org/ar/S/96/rev.7
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 مع€قرارات با€موازاة €هذ₲ الزمة وبا€₱ظر €لطبيعة ا€م   .(266)ا€جزاءاتهذ₲ ي₫ون ع₱د رفع  ا₱قضاؤها
 €زاميتها إ€ى بعض أعمال هذ₲ ا€هيئات ا€فرعية ا€تيإمتد آثار ت ،من ا€ميثاق 25ا€مادة أح₫ام 

  .   (267)ا €هذا ا€تفويضلزمة وفق  تصبح طبيعة ا€قرارات ا€تي تتب₱اها م  

 راعاة  م  وذ€ك  ،تهادوم   هاعدل مهام€ي  خال عهدة ا€لج₱ة €مجلس ا₾من أن يتدخل م₫ن ي  
€م يمر ا€تي  ،ا€لج₱ة ا€خاصة بهايتي بخصوص حدث، وهو ما (268)يف وظائفهاضرورة ت₫يا €

أوت من  27في  ق مجلس ا₾منعلا  حتى ،1993جوان  16 تأسيسها في من عليها طويا  
 من ذات ا€س₱ةأ₫توبر  13وأ عيد تفعيلها في  ،861 رقم بموجب ا€قرار عملها ₱فس ا€س₱ة

 .  (269)873 رقم بموجب ا€قرار

في رصد امتثال وا€تزام ا€دول  عادة  تمثلت  ،في مجموعة صاحيات انمهام ا€لج تلجت
اإعفاءات عن ا€جزاءات ₾سباب إ₱سا₱ية، إدارة وتطوير قوائم ا₾فراد راقبة طلبات با€جزاءات، م  
دراسة ا€معلومات راجعة وتحديث و₱شر €لقوائم(، وم   (270)وشطب إدراج)من  فةستهد  وا€₫يا₱ات ا€م  

بشأن اا₱تها₫ات ا€مزعومة €لجزاءات، طلب معلومات من ا€دول ا₾عضاء بشأن ا€تدابير ا€تي 
ا€₱ظر في و أو أية معلومات إضافية أخرى ذات ا€صلة  ،ات بفعا€يةاتخذتها €ت₱فيذ ا€جزاء

   .(271)قدمة عن تقارير خبراء مستقلينا€معلومات ا€م  

و€₫ن فعا€يتها  ،دابير₲تا₾من في ت₱فيذ ساعدة ا غ₱ى ع₱ها €مجلس م  €جان ا€جزاءات ت قدم 
من ، ما يجعل رؤسائهاهات خاصة  توج   (272)لى اإرادة ا€سياسية ₾عضائهاترت₫ز ع أهميتهاو 

                                                                                                                                                                                           

متوفرة على ا€موقع ، وثيقة 1962أ₫توبر  8ا₱ضمت ا€جزائر إ€ى هيئة ا₾مم ا€متحدة في ، 1945أ₫توبر  24= 
 اإ€₫ترو₱ي: 

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html  consulté le 20/12/2016 
266- ALABRUNE François, op.cit, p.229.   
267- SUY Eric, ANGELET Nicolas, « article 25 », In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir.), op.cit, 
p.915 et 916.  

  . 75، ا€مرجع ا€سابق، ص.وؤة جسيلة -268
269- ALABRUNE François, op.cit, p.265 et 266.  
270- Pour des détails précis sur le nombre d’individus et entités ciblées retirés des listes par ces différent comités des 
sanctions en 2017, voir le graphique 22 aux annexes, p.402.  
271- LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p.1235 et 1236. 
272- CHARPENTIER Jean, op.cit, p.62.   

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
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 منهذا ا₾خير ه ل₫شما ي  € ،مجلس ا₾منبين و  هاا€قائمة بي₱ا€سياسية  ا€عاقةتأثر بي ستقبلهام  
 ة اعتبارات أخرى.بعيد ا عن أيا  هفي€دول ا₾عضاء ب €لمصا€ح وتعدد €مقاصد اجاذت

ما يع₫س ا₾هداف ا€تي  ،ه تبقى ا€جزاءات ا€ذ₫ية رهي₱ة ا€دول ا€₫برىوفق هذا ا€توج  
 ،با€₱ظر €صاحياتها ا€₫بيرة في هذا ا€شأنمر₫ز €جان ا€جزاءات فلثقل أ₱شئت من أجله، 

، ما يقتضي استغا€ها من فةستهد  ₾طراف ا€م  ا تجا₲ هاتهباعتبارها وسيط €مجلس ا₾من وتوج  
ا ا€وايات ا€متحدة ا₾  جعلها €م تسمحا₾مر ا€ذي بوهو  ،مري₫يةوجهة ا€دول ا€₫برى خصوص 

ب₫ل حرية واستقا€ية، ا€جزاءات ا€ذ₫ية ير أوضاع €مر₫ز ا€ت₱سيق وم₫تب أمين ا€مظا€م بتسيا 
ن €م ₱قل إاا ا€تباهي بها.أن يتم₫ن €مجلس ا₾من وعليه فعلى أِي إصاحات ي        حدث ع₱ها؟ وا 

تتلقى تقاريرهم  ستقلينبراء م  يذ وايتها مجموعة خ  ساعد €جان ا€جزاءات في ت₱فا ما ي  غا€ب  
   .(273)خو€ة بتقديم تقارير أفرقة ا€خبراء إ€ى مجلس ا₾منها م  ₱اقش ₱تائجهم، ₫ما أ₱ا وت  

ي: فاق خبااء سؤتقلة  ثا راع ا سجلس اأسنا  تابعة 

ؤهات وا€₫فاءة اعتبارات ا€م  €جان ا€جزاءات من حيث ا€حاصل ضمن ₱سق تفاوت ا€رغم 
ا€تي ا€دو€ية  ا€جزاءات سايرةها €م تستطيع م  أ₱ا  إاا  ،ا₾عوان ا₾خرىبدء  برئيسهم إ€ى فردية 
بآ€ية  ةستعا₱ابامجلس ا₾من ب في ا€₱هاية أفضى ماوا€₱زاعات،  ا₱تشار ا€خافات معت تضاعف

همتها وضع توصيات عامة ت₫ون م   ةفرق عمل غير رسمي بإ₱شاء ،ت₫ميلية €رصد ا€جزاءات
€جان أنا ن يفي ح ،ستقلةها م  ₫و₱€جان ا€جزاءات ب نع فرقةا₾ذ₲ هوتتميز  ،(274)هابشأن تفعيل

                                                           
273- VIRGINIE moreau, op.cit, p.12 

مذ₫رة من ا€متعلقة ب ،2000افريل  17 ا€صادرة في، S/2000/319: رقم مجلس ا₾منوثيقة من  3ا€فقرة  -274
  . بشأن زيادة فعا€ية ا€جزاءات رئيس مجلس ا₾من،

"  panelsوتدعى أيضا "groupes d’experts indépendants" هذ₲ ا€فرق ت سمى فرق خبراء مستقلة -

"d’experts .وا€مع₱ى ₱فسه  
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دبلوماسية وا€بحث ا€جزاءات ومجلس ا₾من ملزمين باحترام بعض اإجراءات وا€بروتو₫وات ا€
  .(275)رة في توفير ا€معلوماتح  و رتبطة فرق ا€خبراء غير م   بي₱ما ،رق ا€توافقعن ط  

في ااستعا₱ة بهذ₲ اآ€ية في إطار  ،€مجلس ا₾منأول تجربة حقيقية  1995عتبر س₱ة ت  
عجزت €ج₱ة ا€جزاءات في ضمان تعاون  ا€ما  ،1994لحة ا€مفروض على روا₱دا عام حظر ا₾س
ستقلة س₱دت ا€قضية إ€ى €ج₱ة م  ومن ه₱ا أ   ،جاورة في ا€تحقيق في ا₱تها₫ات ا€حظرا€دول ا€م  

وردي ا₾سلحة واقتراح سبل حديد م  من أجل ت ،بصاحيات تحقيق أ₫بر من €ج₱ة ا€جزاءات
  .(276)€وقفها

ب₱ظرة  2000سايرة ا€وضع ا€قائم في أ₱غوا عام ن مجلس ا₾من من م  إ€ى جا₱ب هذا، تم₫ا 
وعة خبراء ستقلة مع مجمغايرة €ما ₫ان في روا₱دا، حيث قام بتطوير مفهوم آ€ية ا€تحقيق ا€م  م  

 .(277)خبراء رسمي فريقعتبر أول ا ما ت  وا€تي غا€ب   ،خاصة بأ₱غوا

بااقتران مع جميع ₱ظم ا€جزاءات  ،₱ت ا₾مم ا€متحدة أفرقة خبراءوم₱ذ ذ€ك ا€حين، عيا 
باستث₱اء حظر توريد ا₾سلحة ا€مفروض على إثيوبيا  ،فة ا€تي فرضتها ا₾مم ا€متحدةد  ستها€م  

ريتريا عام  وا€جزاءات ا€مفروضة إثر اغتيال رفيق  ،(2001 دام إ€ى غاية)ا€ذي  2000وا 
يرانقررة بشأن ات ا€م  جزاء€إ€ى ا بااضافةا€حريري،   ا€خاصةا€جزاءات ₫ذ€ك و  ،₫وريا ا€شما€ية وا 

  . (278)ا₾عضاء ا€سابقين في ا€₱ظام ا€عراقيب

فقاء ورت أفرقة خبراء ₫ر  ط   ،جابهة ا€₱زاعات ا€قائمةد وتيرة مجلس ا₾من في م  تصاع   عمو 
ت₫ون إدارة ا€شؤون ا€سياسية في ا₾ما₱ة ا€عامة هي ا€مسؤو€ة ، (279)فةد  ستهين €لجزاءات ا€م  رئيسيا 

ا ₫ما يجوز أيض   ،ضعت على مدى س₱واتعلى أساس ا€قوائم ا€تي و   ،رشحينعن تحديد ا€م  

                                                           
275- VIRGINIE moreau, op.cit, p.13.   
276- Ibid. p.13.  
277- BENNOUNA Mohamed, op.cit, p.55.  
278- BOUCHER Alix J. et HOLT Victoria K., « Targeting Spoilers: The Role of United Nations Panels of Experts 
», Report from the Project on Rule of Law in Post-Conflict Settings, Future of Peace Operations, Stimson Center 
Report n°.64, January 2009, p.25.   
279- Ibid. p.43.  
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وافقة €ج₱ة €م  رشحين خاضعين €لخبراء ا€حا€يين أو ا€سابقين أو ا€دول ا₾عضاء تقديم م  
 4ي₱هم من قبل ا₾مين ا€عام €أمم ا€متحدة وعادة ما تتراوح أعدادهم ما بين يتم تعيا  ،ا€جزاءات

 .(280)أعضاء على ا₾₫ثر €₫ل فريق 6و

وذ€ك  ،ي تحقيق فعا€ية أهداف مجلس ا₾منأخذت أفرقة ا€خبراء تضطلع بدور رئيسي ف
 ،توصل إ€يهام  تحقيقات و₱تائج وتوصيات تقصي €من خال ااستعا₱ة بتقاريرها €ما أعدته من 

جمدة على استخدام ا₾موال ا€م   ادرتهل من ق  يتقلمع ا€ ،€تحديد مسؤو€ية ا€جهات ا€فاعلة وردعها
تزويد ا€مجتمع ا€دو€ي با€معلومات باإضافة إ€ى  ،وا€سفر وا€تجارة في ا€سلع ا₾ساسية

وتحديد مجاات  ،ي ا€م₱اطق ا€رئيسيةستمرة €لسلم وا₾من فوا€تحليات بشأن ا€تهديدات ا€م  
عن  إباغ عن ت₱فيذ ₱ظم ا€جزاءات في مختلف ا€م₱اطق، فضا  او  ،(281)ا€₱شاط غير ا€مشروع

، ₫ما هو (282)تقديم تحليل €طبيعة ا€صراعات واستغال ا€موارد ا€طبيعية وأسس رفع ا€جزاءات
ق في ا₱تها₫ات لتحقي€ ،خبراءأفرقة بااستعا₱ة بمجلس ا₾من حا€ة سيرا€يون أين طلب ا€شأن ب

 ،هخاصة برصد ₫ل ا€خروقات ا€و  (2000) 1306 رقم بموجب ا€قرار ا€حظر على ا₾سلحة
  .(283)وا€عاقة ا€موجودة بين تجارة ا₾سلحة وتجارة ا€ماس

 ،جزاءاتا€ا ع₱د إقرار مثل هذ₲ اآ€ية €يس م₱هجي وا ي₫ون دائم   قرار إ₱شاء فإنا ومع ذ€ك 
أي بعد عشر س₱وات من فرض  ،2002راء ا€مع₱ي با€صومال عام خبا€وه₫ذا تما إ₱شاء فريق 
 . (284)₱تظمةقرار ا₱تها₫ات م  اإا€حظر على ا₾سلحة و 

وا€بلدان  ،فة ا€تي €ها مسائل عا€قةستهد  با€تحقيق في ا€بلدان ا€م   أفرقة ا€خبراءترجم عمل ي  
ط بلد آخر في ₱قل تور  ₫ ،ضروري است₫مال ا€تحقيقاتان آخر في م₫ أوذات ا€صلة با€موضوع 

إباغ مجلس ا₾من ب₱تائج ة ا€خبراء ي₱بغي على أفرق وبا€تا€ي .فستهد  ا€م   ا₾سلحة إ€ى ا€بلد

                                                           
280- VIRGINIE moreau, op.cit, p.14.     
281- BOUCHER Alix J. et HOLT Victoria K., op.cit, p.43.  
282- Ibid. p.19.  
283- BENNOUNA Mohamed, op.cit, p.56.  
284- VIRGINIE moreau, op.cit, p.13.     
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ي₫ون من ي ذا€و  ،مشهر واحد قبل ₱هاية وايته من خال تقديم تقرير ،ت تحقيقاتهمواست₱تاجا
 من طرف أما₱ة ا₾مم ا€متحدة هوفحص هاستعراضخال وساطة رئيس €ج₱ة ا€جزاءات، وبعد 

و₫ما  ،أو توسيعه أو إ₱هاء مهامه ا₾من تجديد واية فريق ا€خبراء قرر مجلسي   ،وب₱اء  عليه
. و₫ما يتعين (285)ا في حا€ة إقرار₲ بتشديد ا€جزاءات ع₱د ا€ضرورةأيض   منا₾ عليه مجلسيست₱د 

  €ج₱ة ا€جزاءات ا€تابعة €ها. إ€ىعن عمله تقديم تقرير دوري  (286)على فريق ا€خبراء

ختلف تقارير أفرقة €ية بم  من خال تتبع مسار مختلف ا₾زمات وا₾وضاع ا€دو ي احظ 
 ا €لجان ا€جزاءاتا أساسي  مصدر   أصبحت نأة إ€ى يجدم  ها جاءت فعا€ة و أ₱ا  ،استجابتهاو  ا€خبراء

 ،حيث ساعدت على تحسين فهم طبيعة ومدى ₱طاق ا₱تهاك ا€جزاءات ،€معلوماتفي تزويدها با
واقع ا€حال  بيا₱ هي وهو ما وا€عقبات ا€تي تحول دون احترامها، سلحةبما في ذ€ك ا€حظر على ا₾

قتر₱ة م  ₫ا₱ت في ₫ثير من ا₾حيان ما  في ₫و₱ها ،يةجزاءات ا₾مم€ا تجا₲ ا€دول مواقف€ با€₱سبة
، اإستراتيجية €مصا€حها تعارضها في حا€ة ،(287)مجلس ا₾من أعضاءدول  ت₱فيذها خاصة  برفض 

                                                           
285- VIRGINIE moreau, op.cit, p.14.   

₱أخذ على سبيل ا€مثال  ،ا€عمل بها وا₾خذ بب₱ودها في عدة دولو فرقة ا€خبراء ₾ ا€تجارب ا€عديدةعلى غرار  -286
ي عن  - ا€حا€ة ا€خاصة با€سودان أين ت رجمت مهام فريق ا€خبراء في ₱قاط عدة تتلخص فيما يلي: تقديم تقايا أو

تائجه،  سجلس يتضسن توصياته و ى ا هائي إ ارشة سعها يقوم بتقديم تقايا  ة وبعد إجااء س لج ى ا شطته إ  أ
رايق، وأي عقبات  - ستعلقة بؤرا ا تراصيل ا شطته، تشسل ا ة بشأن أ لج ى ا سلة إ تقديم سعلوسات فصلية سؤت

ها فواا.  تي يتعين اإباغ ع جزاءات ا ظام ا ات  تها وفاء بوايته، وأي  سن اا  تعتاض ا
حظتقديم تقايا يقي   - ات جسيع اأطااف  تها لحد سن ا سحاز  تقدم ا  ا توايد اأؤلحة،م فيه ا

ؤرا وتجسيد اأصول.  - سقااة على غااا حظا ا لتدابيا ا ة بسعلوسات تريد بوجود خاق  لج  تزويد ا
تحقيق في جسيع  - سؤلحة  ؤبلا هجسات ا ؤياؤية ودواها في ا اية وا عؤ سؤلحة وا جساعات ا وؤائل تسويل ا

بة سات ف ا ع  .وأعسال ا
تدابيا  - ريذ ا سراوضة وتقييم اصد تطواات ت ؤياؤية اا عسلية ا تي تعتاض ا عوائق ا ة ا حو إزا سحاز  تقدم ا

ات حقوق  تها ي أو ا دو ي ا ؤا ون اإ قا ات ا تها طقة وا س تهديدات اأسن في داافوا وفي ا تصدي  وا
صلة، سع ت لقاااات ذات ا ات  تها ؤان، وغياها سن ا ة  زويداإ لج ات تؤتوفي سعلوسات عن أي أفاابا يا د أو 

قائسة  قرارمن  26 -20 -13 -4 -3 -2في هذا ا€صدد راجع على ا€توا€ي: ا€فقرات  .سعاييا إدااج ااؤم في ا
متعلق بتقارير ا₾مين ا€عام عن ا€سودان ، ا€2017فيفري  8ا€صادر في  ،S/RES/2340 :رقم ا₾من مجلس

 . وج₱وب ا€سودان
287- VIRGINIE moreau, op.cit, p.16.   
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 دير مداخيل باهظة وتوفر يد عاملة ومحاسن أخرى.أين ظلت م₱اطق ا€₱زاع بمثابة أسواق ت  
       إاا بقا₱ون ا€قوة وا€مصلحة.  أنا ا€قا₱ون ا€دو€ي €يس مارسةا€م  م₫₱₱ا ا€ت₱ديد بذات ي  وفي ضوء ذ€ك 

ث:  ثا راع ا اصدا يات ا  آ

، €جأ مجلس ا₾من إ€ى آ€يات أخرى فعال €لجزاءات ا€دو€ية واحترامها€ضمان ا€تطبيق ا€
ر حيث )ا€ذي ي شار إ€يه احقا  ،ا€جزاءات ورصد ا€تحليلي €لدعم فريق إ₱شاءب 2004 عام قرا

ن ₾ميا₲ أعضاء يعين، 1267 €ج₱ة توجيهات تحت يعمل وا€ذي اشهر   18 €فترة بفريق ا€رصد(
جراءاتو  €قواعد اوفق   ا€متحدة €أمم ا€عام  ما اختياريتم  ا€لج₱ة مع ا€تشاور وبعد، ا€متحدة ا₾مم ا 
 في أ₫ثر أو مؤهاا وايستوف أن بشرط ا€رصد، فريق م₱ساق فيهم بمن أشخاص ثما₱ية عن يزيد ا

 ا€صلة، ذات ا₾خرى وا€تشريعات اإرهاب ₫افحةم   فيها تشريعات بما ،ا€تا€ية ا€خبرة مجاات
 ا€بديلة وا₾₱ظمة ا€مصرفية ا€ف₱اية فيها ا€خبرات بما ا€دو€ية ا€ما€يةت عاماوا€م   اإرهاب تمويل
 ا€موا₱ئ، فيها بما ا€حدود وتعزيز ا€طرود ₱اقلي واستخدام ا€خيرية وا€تبراعات ،ا₾موال €تحويل
با€مخدراات وااتاجار ا€تصدير وضوابط ا₾سلحة وحظر

(288) . 

 ،₱ية ا€قصيرةوحة و€لمهلة ا€زموأمام عدم قدرته على إيجاد حلول ₱اجعة €لمشا₫ل ا€مطر  
 وتقرر ،2005 جويلية 29 في شهر 17في ا€بداية €مدة  مرات عدت€ تهمديد وايعرف ا€فريق ت

 جوان  30في ةثا€ثت ا€₱ا₫بي₱ما  ،2006ديسمبر  22في ا شهر   18€مدة  ها€لمرة ا€ثا₱ية تمديد
  17في أخرىا شهر   18€فترة  ₫ان ا€تمديد ا€رابع أما ،ظائفهفي و عديل ورود تمع  2008

م ددت  2015، وفي جوان 2011 جوان  17في₱فس ا€فترة وتمديد خامس € 2009ديسمبر 
  . (289)إضافية اشهر   30€فترة 

                                                           

 متعلق، ا€2004جا₱في  30، ا€صادر في S/RES/1526 :رقم ا₾من مجلس قرارمن  7و 6 اتا€فقر راجع  -288
 . بتهديدات ا€سلم وا₾من ا€دو€يين ا€₱اجمة عن ا₾عمال اإرهابية

، /1735S/RES :قرار رقما€من  32ا€فقرة  ،/1617S/RES :قرار رقما€من  19راجع على ا€توا€ي: ا€فقرة  -289
 :قرار رقما€من  56ا€فقرة ، /1904S/RES :قرار رقما€من  47ا€فقرة ، /1822S/RES :قرار رقما€من  39ا€فقرة 
1989S/RES/ 2161 :قرار رقما€من  73، ا€فقرةS/RES/  .  
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 1988با€قرار ₱شأة عما  ساعدة ا€لج₱ة ا€م  م  غرض € رصدفريق ا€ صاحيات وسيعت تما 

  : يلي فيما وا€م تمثلة ،(2011)

، ا€قرار هذا من 1 ا€فقرة في ا€واردة €لتدابير ا€دول ت₱فيذ عن ا€لج₱ة إ€ى شاملين تقريرين تقديم -
ه تقديم، مع ها€ت₱فيذ لدول€ توصيات تقديممع  €ها اامتثال عدم حاات تحليل في تهاساعدم  و 

 .  عليه وافقةوا€م  ه استعراض ا€لج₱ة إ€ى شامل عمل بر₱امج
 في ا€مدرجة €أسماء ₱تظما€م   استعراضها ع₱د ج₱ةل€ا ى€ا  و  €ما€مظا ₾مين ساعدةا€م   تقديم -

 .ا€معلومات على €لحصول ا₾عضاء ا€دول إ€ى قدامةا€م   لطلبات€ تهاتابعم   فيو₫ذا  ،ةا€قائم
 وا€قوائم ،(2003) 1455 رقم ا₾من مجلس قرار من 6 با€فقرة عما قدامةا€م   ا€تقارير تحليل -

   . (2005) 1617 رقم ا€قرار من 10 با€فقرة عما   ا€مرجعية
 ،1540 €لج₱ة ا€تابع ا€خبراء وفريق اإرهاب م₫افحة €لج₱ة ا€ت₱فيذية ا€مديرية مع ا€تعاون -

  .ا€ثاث ا€لجان بين ا€فعلي ا€ت₱سيق تسهيل في ساعدةوا€م   ا€معلومات وتبادل
  ₫افحة€م   ا€متحدة ا₾مم إستراتيجية ت₱فيذ إطار في ضطلع بهاا€م   ₱شطةجميع ا₾ في ا€مشار₫ة -

 . اإرهاب

 اتهوافام  ، و ا€قائمة من اسم شطب تسواغ قد ظروف من يستجد ما على ا€لج₱ة إطاع -
 . ا€قائمة في ا€مدرجين ا₾شخاص هوياة عن إضافية بمعلومات

  .اإرهاب بم₫افحة ا€مع₱ية ا€وط₱ية ا€ت₱سيق مرا₫ز مع ا€ت₱سيق -
  . (290)ة في ا€قائمةا€مدرج فرادا₾ ا€م₱ظمة ا€دو€ية €لشرطة ا€ج₱ائية حول مع ا€عمل -

وغ₱ى عن ا€بيان ما توصلت إ€يه ا€م₱ظمة ا₾ممية من تجسيد إستراتيجيتها في تحقيق 
بتب₱يها €تدابير أرفقتها  ،من خال ا€قضاء على ₫ل ما ي هدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين ،أهدافها

تزام₱ت مع  ،ذات ا€جهود على ا€رغم من ذ€ك فإنا ه بمجموعة أجهزة تسهر على تحقيقها، إاا أ₱ا 
ا₾جهزة ا€تدابير و قدمت ذات  أهدافها، حيث أوضحت خطورة سياسة خارجية €بعض ا€دول

                                                           

  ، ا€مرجع ا€سابق. /1989S/RES :راجع ا€مرفق ا₾ول من قرار مجلس ا₾من رقم -290
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من مصداقية ع₫ست  ،بموقفها ₫قائد عا€مي ا€فرعية ₱موذج آخر €لطرح ا₾مري₫ي فيما يتصل
 ا€ثا₱ي من ذات ا€دراسة. بابوهو ا€توجه ا€ذي يتم ا€تعريج عليه في ا€ ،ا€م₱ظمة ا₾ممية

بعدما  ،ستقبلشجعة فيما يتعلق با€م  أنا مجلس ا₾من قد فقد بوادر أمل م   ،وبذ€ك يتضح €₱ا
 راهن على أو€وية مصا€ح أعضائه على مصا€ح ا€مجتمع ا€دو€ي وفي جميع مجااته.

ث:  ثا سطلب ا جاعةا ية سعاييا رياس سدى  ذ جزاءات ا  ا

ا€ت₫ا€يف ا€تي ي₱طوي عليها  ₫ذ€كو ₾هدافها أداة من أدوات ا€سياسة  أيا  ت₫ريس إنا 
 Michaelوهو ا€وضع ا€ذي أشاد به ،(291)تها و₱جاعتهاقياس فعا€ي يرمعايا  منعتبر ت   ،تحقيقها

BRZOSKA   اهتسام " ،ا€ذ₫ية جزاءاتا€ن شأب م تسائا ذي سا  (...)س صطلح سثيا  ا هيجعلا
ية أو غبية؟  جاح هو سقياس واضح.ذ ية هي تلك  داجة ا ذ جزاءات ا ون ا وسن ثم، ؤت

شود، في حين أن   س غاض ا تي تحقق ا ك جزاءاتا ا ن ترعل ذ غبية  ا و₱ظر   .(292)"(...) ا
€ميادين وا€حد من وا جميع ا€مجاات في ا€غبية جزاءاتا€هذ₲ ₾همية تفادي ا₱تها₫ات وتجاوزات 

على  افعا€ية استهدافهر ا₱حصا فييقتصر  ذات ا€تدابير ا€ذ₫ية جعل من اختياري ،آثارها ا€سلبية
 . اعتباراتمجموعة  راعاةم  

اقتصادية جوا₱ب €في استيفاءها  خاصة   في معيارين ₱حصر₲₱ا €هذا ا€شق وعليه، دراست  
راع اأول( ي(إ₱سا₱ية  وجوا₱ب )ا ثا راع ا    .)ا

راع اأول:  با جوا ية  ذ جزاءات ا  ارتصادية تحقيق ا

تشمل  ،اقتصادية€جوا₱ب ا€ذ₫ية على تحقيقها يرت₫ز مجلس ا₾من في إقرار₲ €لجزاءات 
تج₱ب ما €هذ₲ ا₾خيرة من و )أوا(،  ا€قضاء على ا₾سواق ا€سوداء ا€تي تخلقها ا€جزاءات ا€شاملة

يا(.  €دول ا€ثا€ثةعلى اصعوبات اقتصادية   )ثا

                                                           
291- ELLIOTT Kimberly Ann, op.cit, p.87.  
292- BRZOSKA Michael, « From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions », op.cit, p.521.   
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شاسلة أوا: جزاءات ا تي تخلقها ا ؤوداء ا قضاء على اأؤواق ا  ا

لطا₱ها في ا€تح₫م على ببسط س   ،تضطلع ا€جهات ا€حا₫مة ا€واقعة تحت تهديد ا€جزاءات
ا€تي على  ،₱تجات محظورة من خال تأسيسها ₾سواق سوداء تسمح €ها با€ت₱عم بثراء فاحشم  

ه في ظل ₾₱ا  ،(293)اأعطى مجلس ا₾من ا₾فضلية €فرض جزاءات أ₫ثر استهداف   أساسها
 ،بصفة ₫املة على ا€ح₫ومة ة  عتمدفة م  ستهد  ا ما ت₫ون شعوب ا€دول ا€م  ا€جزاءات ا€شاملة غا€ب  

ا€تي بدورها تملك سلطة ا€تح₫م في ا€موارد وتوزيعها، ₫ون ₱ظام ا€حصص أداة فعا€ة €لسيطرة 
 ،إ€ى تقوية ا€₱ظام ا€سياسي حاات عدةا€تي أدت في و  ،(294)₫ما هو ا€حال في ا€عراق و€يبيا

 . (295)جا₲ شعبها €يحوم حو€هات   ا€جزاءات صياغة سياقوهذا €قدرته على إعادة 

ا €اقتصاد غير ا₱تعاش  حيث شهدت فترة ا€حرب فيها  ،برز مثالأ أفغا₱ستانعتبر ت  
 أحصتها تقارير في بداية ا₾€فية خاصة   ،رسميةواردات غير صادرات و  مثله من€ما ي   ،ا€مشروع

وا€تي  ،با₫ستان إ€ى وبصورة رئيسية جاورةم  ا€ا€بلدان  إ€ى هربةم  بحجم ا€تجارة ا€ ةتعلقا€م   تلك
ا₱خفضت قيمة ا€صادرات ا€رسمية من  مليون دوار، بي₱ما في ا€مقابل 941 ب تهاقيمرت د  ق  

  . (296)2000مليون دوار عام  111إ€ى  1993مليون دوار في عام  688

سببه من €ما ت   ₱ظر ا ،ااجتماعي ستوىم  لعقوبات ااقتصادية آثار سلبية على ا€€ ₫ما
بين ا₾غ₱ياء وا€فقراء، وبين ا€فئات - ا₾خرىشرائح من ا€شعب دون  خدمطبقية ت ا₱قسامات

يزداد ا€فقراء و  توسطةعلى ا€طبقة ا€م   ؤثر، حيث ت(297)-ا€دي₱ية داخل ا€شعب اإقليمية واإث₱ية

                                                           
293- MALONE Neal Mercedes, « Le Conseil de sécurité dans les années 1990: essor et récession ? », politique 
étrangère, n°.02, 65ᵉ année, 2000, p.406.  
294- NIBLOCK Tim, Al Rachid, « Irak, Libye, Soudan: efficacité des sanctions ? », Politique étrangère, n°.01, 
2000, p.107.  

 .190، ا€مرجع ا€سابق، ص.عبد اه علي عبو -295
تقرير ا€متعلقة ب ،2001جويلية  13في  ةا€صادر ، S/2001/695 :رقم مجلس ا₾منوثيقة من  8و 7ا€فقرات  -296

( 1999) 1267 ا₾منا€مترتبة عن ا€تدابير ا€مفروضة بموجب قراري مجلس  باآثار اإ₱سا₱ية ا€متعلق ،ا€عام ا₾مين
 . أفغا₱ستان( في 2000) 1333و

  . 244، ا€مرجع ا€سابق، ص.بلوك تيم -297
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ا بفعل تح₫مهم في عمليات ا€تهريب وتستفيد ا€ح₫ومة وا€₱خبة اقتصادي   ،ثراء   وا₾غ₱ياءا فقر  
  .(298)ا€سوداءفي ا€سوق €لتجارة غير ا€مشروعة واحت₫ارها 

يا: صعوبات اارتصادية  ثا ب ا تج وؤيلة  ية  ذ جزاءات ا ثةى العا ثا  دول ا

ا€تي ₫ا₱ت محل  ،ا€₱ظر في سياسة تطبيقها إعادةا€وضع ا€راهن €لجزاءات ا€دو€ية اقتضى 
مجلس ا₾من وا€جمعية  ة  صاختلفة في م₱ظومة ا₾مم ا€متحدة خ₱اقشات من جهات م  ت₱ديد وم  
على  رقابةوتحسين ا€ أهدافهاصقل  على وجه ا€خصوص تفترضات جزاءا€هذ₲ فعا€ية ف، ا€عامة
 ا₾خذمع  ،فةستهد  غير ا€دول ا€م  على ا€دول ا₾خرى  جا₱بيةا€ هاو₫ذ€ك ا€حد من آثار  ،ت₱فيذها

ا€تطبيق  علىا€سهر ب هاا إق₱اعا أساسي  شرط   عتبري   ا€ذي ،من ا€ميثاق 50ا €لمادة وفق   هامصا€حب
يأ₫د₲ ا₾مين ا€عام  رمأ ،(299)تجزاءاا€فعلي €ل خطة ا€سام €ه يفي تقرير  بطاس بطاس غا

ه من ا€مهم وضع ا€دول ا€ثا€ثة في مأمن من اآثار ااقتصادية ا€سلبية أ₱ا  ،وملحق €خطة ا€سام
 . (300)اه€ ت₱فيذ ا€صارمعلى ا€ اأيض   ا€تشجيعهو €إ₱صاف بي₱ها  €لجزاءات

راعي شؤون ا€دول ا₾طراف ₱ظمة ت  جعل ا€م   إ€ى ،سا€فة ا€ذ₫ر ا€مادةوعليه، تقتضي أح₫ام 
، (301)حفظ ا€سلم وا₾من ا€دو€يينشأن وا€حرص على عدم أذيتها جراء اتخاذها €تدابير خاصة ب

 أعضاء"يتضافا أن ) ،من ا€ميثاق 49ا€دول من خال ا€مادة طرف هذ₲ ا€تي يتم ت₱فيذها من 

                                                           

  . ا€مرجع ا€سابق، E/CN.4/Sub.2/2000/33 :رقم ا€مجلس ااقتصادي وااجتماعي وثيقةمن  50ا€فقرة  -298
دسا تؤتهدف وهو ا€وضع ا€ذي جاء على €سان ا₾مين ا€عام في تقرير₲ عن ا₾€فية قائا:  - لة سختلرة ع "تواجه سش

شعب ا  صيب ا اة عادة سن  سعا ون ا حاات ت م ؤلطوية، فري هذ ا ظسة ح جزاءات ارتصادية روية وشاسلة أ
ؤلطة  ون في ا و وارع أن  سن ي جزاءات. بل ا سقام اأول في فاض ا ها في ا تي تؤبب ؤلو ؤياؤية ا خب ا ا

ذي ك، ا س سن ذ ع ؤوق هم، على ا شطة ا م في أ تح جزاءات، بقداتهم على ا ثياا سا يؤتريدون سن هذ ا ن 
ها، ...".  ؤوداء وعلى ااؤترادة س وثيقة رسمن  51€فقرة ا :راجعا  .  ا

299- SICILIANOS Linos-Alexandre, « bilan de recherches de la section de langue française du centre d’étude et de 
recherche de l’académie », In: Laura PICCHIO FORLATI, SICILIANOS Linos-Alexandre (S/Dir), Les 
sanctions économiques en droit international, centre d’étude et de recherche de droit international et de relations 
internationales, Académie de droit international de La Haye, Martinus Nijoff Publishers, Leidon/Boston, 2002, p.88.  
300- ALABRUNE François, op.cit, p.275.  

عال  -301 ةأعبد ا  . 178، ص.2000دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، ، 1ط، ا€عقوبات ا€دو€ية ااقتصادية، حسد فات
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تي رااها سجلس  اأسم تدابيا ا ريذ ا ت ة  ستباد ة ا سعو ستحدة على تقديم ا أنا  بيدا  .(اأسن"ا
م₫ن أن ي   إذ، (302)ن مدى ا₱حراف مجلس ا₾من بهذ₲ ا€سلطة ا€تقديريةبيا ت  مارسة ا€ميدا₱ية ا€م  

تضر ₱بية ل آثار جاحم  ت  و أضرار وخيمة،  ات ااقتصاديةجزاءتوقيع ا€ي₫ون €هذا ا€تعاون في 
 .(303)اقتصادياجا₱ب من ا€ خاصة   غير ا€مع₱يةبمصا€ح ا€دول 

وضة جراء ا€جزاءات ا₾ممية ا€مفر   ₾ضرار با€غةشأ₱ه شأن ا€دو€ة ا€بلغارية ا€تي تعرضت 
ائمة €استجابة وبصورة م   ا€دو€ي معتجمتم₫ن ا€ي€م  ا€تي ،غوسافيا ااتحاديةعلى جمهورية يو 

جاورة ا€م  ا₾خرى ا€تي عا₱ت م₱ها هي وا€دول  ،ا€سلبية غير ا€متوقعة€هذ₲ ا€صعوبات وا€₱تائج 
ه رغم ا€خسائر أ₱ا  ،وجهة €أمين ا€عامحت ح₫ومة ذات ا€دو€ة في رسا€ة م  . وعلى إثرها صرا €ها

سائسة ية ا تق ية وا سا سؤاعدة ا م تتلق بلغاايا حتى اآن ا تي  ،" خؤائا ا تعويض عن ا
لجزاءات" ي  دو ظام ا ريذ ا ت تيجة  بدتها     .(304)ت

واجه مشا₫ل اقتصادية ز €لدو€ة ا€تي ت  يجي   ،من ا€ميثاق 50 لمادة€ ا€₱ظري ريتفسا€ أنا غير 
 ومع ذ€ك، فإنا  ،₱اقشتها مع مجلس ا₾منا€₱ظر فيها وم  ا€حق في  ،₱اشئة عن ت₱فيذ ا€جزاءات

، (305)باإجماعو ت₫ون محل تفسير  من ا€صعب عليها أنمن ا€₱احية ا€واقعية هذ₲ ا€قاعدة 
  .(306)تعويض عن ا₾ضرار ا€تي €حقتهاا€ ها فيحق€€دول ا€ثا€ثة ا فقدان وبا€تا€ي

                                                           

ةراجع  -302 عال أحسد فات  . 179، ص.عبد ا
303- YAHIAOUI Nora, « De l’efficacité des sanctions internationales », RARJ, Vol.10, no.02, 2014, p.54. 

، ا€متعلقة 1997سبتمبر  26في  ةا€دورة ا€ثا₱ية وا€خمسون، ا€صادر ، A/52/395 :رقم ا€جمعية ا€عامةوثيقة  -304
 15أ€ف، مرفق €مذ₫رة شفوية مؤرخة  30/ 51ا€عامة رسا€ة €ح₫ومة جمهورية بلغاريا بشأن ت₱فيذ قرار ا€جمعية ب

 . موجهة إ€ى ا₾مين ا€عام من ا€بعثة ا€دائمة €بلغاريا €دى ا₾مم ا€متحدة 1997سبتمبر 
305- CHRISTAKIS Théodore, « les mesures économiques, politiques et diplomatiques contre la Serbie et le 
Monténégro (1992-1996) », In: MEHDI Rostane, op.cit, p.127.    

 ،خاص بت₱فيذ أح₫ام ميثاق ا₾مم ا€متحدة 2003وأمام هذا ا€وضع، ذهبت ا€جمعية ا€عامة في قرار €ها €عام  -306
ا€متصلة بتقديم ا€مساعدة إ€ى ا€دول ا€ثا€ثة ا€متضررة من تطبيق ا€جزاءات، بمواصلة مجلس ا₾من و€جان ا€جزاءات 

جااي  د حسب ااقتضاء،ببذل مزيد من ا€جه ₾ما₱ة ا€عامةوا تقييم ا تقييم وتقاايا ا تقديم تقاايا سا ربل ا
سعلوسات  سشواة وا بها با د سطا عاسة ع ة ا زم اأسا، تقديم اأسا ظا في تعيين سسثل خا  أو إذا  لجزاءات، ا

تأ تخريف سن حدة ا بحث عن وؤائل ا سؤاعدتها في ا ثة  ثا دول ا ى ا لجزاءات، إيراد إ سقصود  =    ثيا غيا ا
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ي:  ثا راع ا با جوا ية  ذ جزاءات ا ية تحقيق ا ؤا  إ

بل يتعدا₲ €ي₱صب ₫ذ€ك  ،ااقتصادية ا€جوا₱با يقف واقع ت₱فيذ ا€جزاءات ا€ذ₫ية على 
ير ₱ظام على ا€قادة €تغيا  هاتأثير ي₱صب على تحقيق أهداف ذو طبيعة إ₱سا₱ية، ₫جعل ا€جزاءات 

مع تجمسعى ا€ي ،غاية ا€فاعليةجا₱ب ا بخصوص وأخير  ، )أوا(دون ا€مساس با€مد₱يين  ا€ح₫م
يا( ها€مصداقيتاسترجاع ا₾مم ا€متحدة تب₱يها  ا€دو€ي من وراء  . )ثا

ية أوا: دو جزاءات ا ة ا ؤ   أ

 ،تسببت ا€عقوبات ااقتصادية ا€مفروضة على ₫ل من ا€عراق و€يبيا طيلة عقد ا€تسعي₱ات
₫بيرة على استقرار  اأضرار  بل وا₾₫ثر من هذا خلقت ذات ضرر طويل ا₾مد،  واقعفي خلق 

€₱اس ا₾₱ظمة بزيادة اعتماد ا ₱ت من تقويةتم₫ا ا€عقوبات ااقتصادية  هذ₲ف. (307)ا€₱ظام ا€دو€ي
 .(308)واسيما تأمين ا€حصص ا₾ساسية ₫أداة فعا€ة €لسيطرة ،على ا€ح₫ومة أ₫ثر من ذي قبل

انا₾مين ا€عام €أمم ا€متحدة  ₱دادوأمام ا€وضع ا€سائد،  وازاة ا₾هداف عدم م  ب وفي ع
 وجوبمشير ا بضرورة تجاوزها ب ،ا₾ممية ₱ظمةلم  €ا€سياسية €مجلس ا₾من وا₾هداف اإ₱سا₱ية 

سجتسع" استفاق ي ا دو عقوبات ظام تحقيق وهم سن ا ية أهداف ا ؤا  ا€تجسيد₫ون  ،"(...)إ
€ما  ،فةستهد  عا₱اة شعب ا€دو€ة ا€م  ₫ن ا€تقليل من م  مم  €عقوبات يجعل من غير ا€هذ₲ اا€فعلي €

  .(309)أهداف وم₫اسب سياسيةحققه من عا₱اة في جميع ا€جوا₱ب أ₫ثر مما ت  سببه من م  ت  

                                                                                                                                                                                           

ورائية أو تدابيا = بعثات  تدابيا ا ريذ ا اجسة عن ت ل ارتصادية خاصة  ترادي سشا يا  حقائق سيدا تقصي ا
سيثاق.  ؤابع سن ا رصل ا سجلس بسقتضى ا تي يراضها ا راذ ا رقم: ا€جمعية ا€عامة  ائحةمن  3 ةا€فقر  راجع:اإ

بت₱فيذ أح₫ام  متعلقة، A/RES/58/80 :، وثيقة رقم2004جا₱في  8 ا€صادر في ،ا€ثام₱ة وا€خمسونا€دورة ، 58/80
 . ميثاق ا₾مم ا€متحدة ا€متصلة بتقديم ا€مساعدة إ€ى ا€دول ا€ثا€ثة ا€متضررة من تطبيق ا€جزاءات

 .  245، ا€مرجع ا€سابق، ص.بلوك تيم -307
رؤه -308 ساجع   . 243، ص.ا
دي ؤعيد -309 او ₱هضة مصر ، 1ط، وفاة ا₾مم ا€متحدة: أزمة ا€م₱ظمات ا€دو€ية في زمن ا€هيم₱ة ا₾مري₫ية، ا

 . 213، ص.2004€لطباعة وا€₱شر وا€توزيع، 
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ات ببعض ا€مسؤو€ين وا€عاملين في ا€م₱ظمة جزاءا€هذ₲ أدت ضخامة ₱تائج  عليه،و 
 همم₱و  ،على ا€عراق م قررةا€ ها ₫تلكفرضرافضة €قف ا₫مو  ااستقا€ة من م₱اصبهم إ€ى ،مميةا₾

يديس ه"د أمثال ا€ذي استقال من ا€م₱ظمة  ،₱سق ا€شؤون اإ₱سا₱يةوم  ا€عام  ا₾مينساعد م   ي"ا
 مجتمع تدمير إ€ى طريقه في ا€مفروض ا€جزائي ا€₱ظام هذا أنا  ابار  عم، 1998عام  ا€دو€ية
ى أن يعا ف بهوية  ه₱ا أبقو€ه  ،(310)أخاقي وغير مشروع غير ا€عمل هذا وأنا  ،بأسر₲ "ا يتس

ظام تي تعسل على تسديد  ستحدة ا عقوبات اأسم ا ين بؤبب  ،ا سواط ذي يقتل ويشو ا ا
حاد" ق  اأدوية ا تغذية و اتجة عن ؤوء ا     .(311)اأسااض ا

ه ا€بيئة ا€عراقية ا€سياسية وااقتصادية ت€ما عرف ،وقد تعززت هذ₲ اا₱تقادات وا€مواقف
€ت₱ديد ى ا€إا€متحدة باعتبار₲ ا€مسؤول ا₾ول ه ا₾مين ا€عام €أمم ج  و تب ،تدهور وااجتماعية من
وهذا في تقرير  ،جزء ₫بير م₱ها ₫ل ا€حدود اإ₱سا₱ية وااجتماعية تجاوزت في ،بممارسة جزائية

أعرب عن قلقه بعد ذ€ك بأسبوعين و ، (312)2000 مارس 10في  قدم إ€ى مجلس ا₾من€ه م  
ذي ا يسثل ه أ₱ا ب ،امصرح   شعب، ا اة ا لتخريف سن سعا لسجلس أن يبحث عن فاصة  بغي  "ي
جزاءات"في  سقصودة سن ا سطاف اأهداف ا    .(313)آخا ا

 Hansأو€ه ،(314)وفي ا€عام ذاته، أدت هذ₲ ا€ظروف ₫ذ€ك إ€ى استقا€ة موظفين اث₱ين

Christof Von Sponeck ي ₱سق ا₾مم ا€متحدة €لشؤون بصفته م   2000فيفري  13في  استقال ال

                                                           

 .176ص. سابق، مرجعا€ ،خليل أبي إيليا اودايك310- 
ديان -311    . 106، ا€مرجع ا€سابق، ص.ؤواان إؤساعيل عبد اه ب
تقرير ا₾مين ا€عام ا€متعلقة ب، 2000مارس  10 ا€صادرة في، S/2000/208 :رقم مجلس ا₾منراجع: وثيقة  -312

  .  (1999) 1281من ا€قرار  5( وا€فقرة 1999) 1284من ا€قرار  30و 28عما با€فقرتين 
دراسة مقدمة من ، ا€متعلقة ب2001جا₱في  23في  ةا€صادر  ،S/2001/68 :رقم مجلس ا₾منوثيقة راجع:  -313

         €عراق إ€ى ا₾مين ا€عام €أمم ا€متحدة ورئيس مجلس ا₾من في ضوء قرار مجلس ا₾من ح₫ومة جمهورية ا
ا€موجهتين إ€ى ا₾مين ا€عام ورئيس  2001ي₱اير  22(، مرفق ا€رسا€تين ا€متطابقتين ا€مؤرختين 2000) 1314

 .8حدة، ص.ا€متمجلس ا₾من من ا€قائم با₾عمال ا€مؤقت €لبعثة ا€دائمة €لعراق €دى ا₾مم 
 . 166، ا€مرجع ا€سابق، ص.بجك باؤيل يوؤف -314
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"ا أؤتطيع ااؤتسااا واااتباط  ،€ها قائا  ح ع₱د مغادرته صرا  ا€ذي ،اإ₱سا₱ية ا€ثا₱ي في ا€عراق
اسج ي   حدببا اس وا يلبي ا اة ا ى احتياجات سدد سعا يين اأؤاؤية" اأد سد  فيو  ،(315)ا

رة نأ" ،يضيف ا€سياق ذاته ون سخا قا رة باات   ا سا راد ا ون اآخا سخا  ساءلتيو  ،"لقا
ى" ان يتعاض أن يجب ستى إ ؤ يون ا سد  وا فيه هم ارة ا حدث جلأ سن هذ عقوبات ا

 بر₱امج رئيسةبصفتها  Jutta Burghardtحذت حذو₲  2000فيفري  15وفي . (316)جسل"
ه سا يدأو  مصرحة   ،في ذات ا€دو€ة ا€عا€مي ا₾غذية ؤيد را يك فون ا اسل ؤبو   . (317)با

€ج₱ة ا€ت₱مية ا€دو€ية في  إ€يه صتل  خم₱ها ما  ،₫ما ₱جد أطراف أخرى ت ₱دد بذات ا€م مارسة
تجربتها ا€عامة من حيث  ،ا€ثا₱ي عن مستقبل ا€عقوبات مجلس ا€عموم ا€بريطا₱ي في تقريرها
عقوبات رد تسثل بديا   (...)" هأ₱ا  ،واختيارات ا€سياسة ا€تي ت₱شأ ع₱ها اغم سن أن  ا سن  على ا

حاب ية، إا  أ   ا سا احية ا لرة سن ا ت خرض ا ون س  ها غلب  س احية ا سا ت ضاة سن ا
سؤلح صااع ا سوية بقدا ا ت ية وا ؤا بغي أن ي ؤتهدفوا، ، (...) اإ ذين ي ئك ا  (...)إن  أو

عسل رليل (...)يواصلون زيادة ثاواتهم.  ن ا ثيا و ام  سهسا يخطط  (...) ثسة 
شاسلة ا  عقوبات اارتصادية ا حقيقة أن ا اية فا اءات بع يز اؤتث ى زيادة تا تودي إا  إ

رقااء  صدرية إذا دافعت عن حقوق ا ستحدة ا سة. وؤترقد اأسم ا حا قوة ا قوة في أيدي ا ا
حو غيا سباشا زيادة فقاهم" و على  رؤه و ورت    .  (318)في حين تؤبب في ا

جعل ا€جزاءات ا أنا موضوع ، فمن ا€واضح تمام  ةقف ا₾خير اا€مو  ₲من خال استقراء₱ا €هذ
ثارها آبا€₱ظر  ،يةمعيشي₱طوي على أهمية با€غة من ا€₱احية ا€ إ₱سا₱يةااقتصادية أ₫ثر 
ا . وعليه، فأ₱س₱ة ا€جزاءات ا€دو€ية فستهد  ا€م   ا€شعبجمل مجاات حياة وا₱ع₫اساتها على م  

                                                           
315- MICHAUD-SELLIER Françoise, NOVOSSELOFF Alexandra,  « Le désarmement de l'Iraq: l'impasse de la 
communauté internationale  », AFDI, vol.46, 2000, p.213. 

قواس  -316     .156، ص.ا€مرجع ا€سابق، ابتؤامبو
317- MICHAUD-SELLIER Françoise, NOVOSSELOFF Alexandra, op.cit, p.213.   

  .246و 245، ا€مرجع ا€سابق، ص.بلوك تيم -318
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أهداف ومبادئ راعي وتجسيدها بطريقة ت   ،₾طراف م حددة اهاستهدافمن خال  يم₫ن أن يتم إاا 
     .ا€دو€ي معتجما€ميثاق، ا₾مر ا€ذي يعطي ا₱طباع بتمتعها بمصداقية تجا₲ ا€

يا: ةاؤتاجاع  ثا ا ستحدة و  س  تهاسصدارياأسم ا

في سواء   ،قتصاديةواا جتماعيةأو اا ₫ا₱ت سياسيةا€ورها ص   شتىب اإ₱سانحقوق عد ت  
اتخذت ا₾مم وبشأن حمايتها  ،(319)ا ي₱بغي تحقيقها عا€مي  هدف   سلحوقت ا€سلم أو زمن ا€₱زاع ا€م  

عقد و م₱اقشة ومراقبة أوضاع حقوق اإ₱سان، و  ₫إصدار توصيات مجموعة إجراءاتا€متحدة 
عداد اتفاقيات، أما  مميةا₾ ا€م₱ظمةتقوم  افي حا€ة اا₱تها₫ات ا€صارخة €ه مؤتمرات دو€ية وا 

ن €م تأتي ب₱تائج فعا€ة  ،(320)وذ€ك في إطار ا€شرعية ا€دو€ية بتفعيل أح₫ام ا€فصل ا€سابع م₱ها وا 
ا€ثقة  فقدت جعلهابرمتها، ما ي تهاتؤثر في صدقيا€تي  (321)ا€م₱ظمة ا€دو€ية بصورةها قد تضر فإ₱ا 

لما قلالت أي ₫   ،(322)ا€عقوبات قهرمن  €من يعا₱ون ونا€عتقديم يد على تها قدر  عدم في ب₱فسها
وجهة €أمم ا€متحدة تما ا€تقليل من ااتهامات ا€م   ،عا₱اة اإ₱سا₱يةا€م   €ذ₫ية من حجما€جزاءات ا

  .(323)₫إهما€ها €ا€تزامات اإ₱سا₱ية

 ،من ا€وجهة ا€دبلوماسية بمثابة أداةيفها بت₫يا فت₫ريس ا€جزاءات ا€ذ₫ية جعل ا€بعض 
 .(324)واستعادة شرعيته في ا€وقت ₱فسه ا₾من مجلس ساهمت في بعث ₱شاط

أنا €ها  إاا  ،ءات في مجال حقوق اإ₱سان€جزاذات ارغم ا€دور ا€بارز €و  ،آخرومن جا₱ب 
في ا€س₱وات  لس ا₾منمج€ ا€سوداء قائمةا€تعرضت  حيث ،مساوئ من ₱احية ااستهداف

                                                           

بشيا -319  ا€قا₱ون في ا€ماجستير شهادة €₱يل ا€دول، مذ₫رة على وآثارها ااقتصادية ا€عقوبات أهداف ،عاشوا ا
  .66، ص.2013201– 2ا€جامعية  ، ا€س₱ة-ع₫₱ون  بن -ا€جزائر  جامعة ا€حقوق، ا€دو€ية، ₫لية وا€عاقات ا€دو€ي

رؤه -320 ساجع     .66، ص.ا
غراا عباس ؤليم -321 ، 2008 ا€قاهرة، مستقبل ا€عقوبات ا€دو€ية با₾مم ا€متحدة، دار ا€₱هضة ا€عربية،، عبد ا
   .52ص.
 . 246، ا€مرجع ا€سابق، ص.بلوك تيم -322
دين جسال -323  . 200، ص.ا€سابقا€مرجع ، سحي ا

324- BRZOSKA Michael, « From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions », op.cit, p.528.  
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حيث  ،(325)وقد تم ا€تش₫يك في فعا€يتها ومصداقيتها ودقتها ،على عدة جبهات اتا₱تقاد ا₾خيرة
ات تحؤين شأن "سن ضسا ستعلقة ا ية اأصول بسااعاة ا و قا  ظم سصدارية عززي   أن ا

جزاءات لسا .ا ريذ احتسال زاد و جزاءات ت تي ا سصدارية عززت لسا سصدارية، ذات تعتبا ا  ا
جزاءات" ظم راءة بدواها عتبر عزز من مصداقية ا₾مم ا€متحدة ا€تي ت  ، وا€تي ₫ذ€ك ت  (326)ا

     ، أي ₫لما ₫ا₱ت فعاا€ة ₫لما تما تجسيد أهداف ا€ميثاق. €هاتدابيرها بمثابة تصرفات خا€صة 

ي إ€يه أشارهذا ما   هاضرورة استخدام€ ،يةعا€م€م₱ظمة ا€ا بشأن بطاس بطاس غا
اا  آ€يةلجزاءات ا€دو€ية ₫€ اى فقدت مصداقيتها، بتعبير₲  €حماية هذ₲ ا€حقوق وا€حريات وا  ا  "أ

ن أن ترقد  ى أي سدى يس ستحدة سصداريتها  اأسمل يوم إ عهود  إذاا تصايحات وا ظلت ا
سؤتوى  حقوق سقتصاة على ا حساية هذ ا تي تضعها  سعاهدات ا سواثيق وااتراريات وا وا

ظاي  ات دائسة وباختصاا  إذا أوا تها ياتتخضع  م إذاان هدفا ا جااءات آ ة  وا  فعا
ها وحسايتها  راااها"ضسا   . (327)وا 

 ،سمعة ومصدداقية ا₾مدم ا€متحددة مدن مسداعي وأهدداف ا€مجتمدع ا€ددو€ي وتحقيقهدا عتبر€ذا ت  
ا قددرته بإثبداتمن خدال فدرض جدزاءات اقتصدادية دو€يدة أو غيرهدا مدن ا€جدزاءات ا₾خدرى، وهدذا 

وبمفهدوم ا€مخا€فدة،  .(328)مما يؤدي إ€ى ا€مزيد من ااستقرار ،مارسة مهامها ب₫ل مسؤو€يةعلى م  
ير مجلس ا₾من €قرارات في مجال حفظ ا€سلم وا₾مدن ا€ددو€يين علدى أسداس معدايا ففي حا€ة اتخاذ 

                                                           
325- Jessica Almqvist, « a human right critique of European judicial review: counter-terrorism sanctions », ICLQ, 
Vol.75, n°.02, 2008, p.307.  

      .4ص.ابق، ا€مرجع ا€س ،S/2006/367رقم  مجلس ا₾من وثيقةراجع،  -326
ؤيد -327 ، 2001، اإس₫₱درية، ا€جزاءات ا€دو€ية بين ا€₱ظرية وا€تطبيق، مؤسسة ا€ثقافة ا€جامعية، عيطة أبو ا
ضسواراجع ₫ذ€ك:  .159ص. ، مشروعية ا€جزاءات ا€دو€ية وا€تدخل ا€دو€ي ضد: €يبيا، ا€سودان، جسال حسود ا

   . 91و 90، ص.2004مر₫ز ا€قدس €لدراسات ا€سياسية، ا€شر₫ة ا€جديدة €لطباعة وا€₱شر، عمان، ، 1طا€صومال، 
ح اأعوج -328 اجي صا ية ، ₫لا€جزاءات ا€دو€ية في ا€فصل ا€سابع من ميثاق ا₾مم ا€متحدة، رسا€ة د₫تورا₲، علي 

 . 453ص. ،2004ا€حقوق، جامعة ا€قاهرة، 
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€درجدة أن ₫يادف ا€دبعض  ا أن ت₱جر ع₱هدا آثدار سدلبية خطيدرةحددتها اعتبارات سياسية، فمن شأ₱ه
 . (329)₱ظمة هيبتها وم₫ا₱تها في ا₾وساط ا€دو€يةأنا استمرارها سيفقد ا€م  

ا، حيث بعد تحرير ₱موذج  رب إ€ى ذهن ا€قارئ أخذ₱ا ا€عراق وإعطاء ا€موقف صورة أق
، (330)في ظل ا€₱ظام ا€دو€ي ا€جديد₱ظمة ا₾ممية وجه إ€ى دور ا€م  ا€₫ويت بدأت أصابع ااتهام ت  

على رأسها  ،€شرعية €مصلحة مجموعة دولا بإصباغها €صفةر ت سيا قضاياها ي أصبحت تا€
مع ا€دو€ي، بي₱ما في تجما€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية أيدت أو€وية مصا€حها على مصا€ح ا€

    .ا₾ممية قابل تخلت عن مسؤو€ية ₱تائج سياساتها €صا€ح ا€م₱ظمةا€م  

₫ون ا€م₱ظمة أداة  ،₱طلقهذا ا€تحليل يستدعي ب₱ا ا€تساؤل من خال هذا ا€م   وعليه، فإنا 
سياسات واستراتيجيات هذ₲ ا€دول ا€₫برى، ومن جهة أخرى اعتبارها بمثابة فاعلة في ت₫ريس 

₱ظمة في ₱فس عقل أن ت₱صف ₱فس ا€م  خو€ة إرساء ا€₱ظام ا€عام ا€دو€ي، ف₫يف ي  ا€هيئة ا€م  
    .ا€قضية بتحقيق ا€فعا€ية وت₫ريس أهداف ومبادئ ميثاقها؟

 

 

                                                           

حديدييطه سحيس -329  ،2013، ا€جزاءات ا€دو€ية في ميثاق ا₾مم ا€متحدة، دار ا€₫تب ا€قا₱و₱ية، د جاؤم ا
 . 293ص.
ا€دو€ية، دراسة €حا€تي ا€حظر على ₫ل من  ا₾زمات إدارة ₫أسلوب، ا€جزاءات ا€دو€ية سلتم إبااهيمسحسد  -330

 . 88، ص.2009ا€عربية،  ا€₱هضة(، دار 2003 -1990ا€عراق و€يبيا )
دارة ا₾زمات خارجها، راجع: € - ؤاساائيلتفصيل أ₫ثر حول تراجع دور ا₾مم ا€متحدة وا  م ا ، "م₱ظمة سحسود ؤا

 ا€دراسات مر₫ز، 14اإصدار ، إقليميةمجلة دراسات اردة"، ا₾مم ا€متحدة بين ا€تفعيل وا€تهميش بعد ا₱تهاء ا€حرب ا€ب
، "ا₾مين ا€عام بين مطرقة آان دايسس، راجع ₫ذ€ك: 67 -47، ص ص.2009ا€موصل،  جامعة اإقليمية،

"ا₾مم  جماعي م₱شور في ₫تاب بحثا€مصا€ح ا€وط₱ية وس₱دان أهداف ا€ميثاق: رها₱ات إصاح ا مفر م₱ه"، 
و،او ؤيو يباتا ، إعداد ا€متحدة: ا€شرعية ا€جائرة" سي شاوش، آان ديسس ؤ ، دار ا€جماهيرية €ل₱شر وا€توزيع أ

 .101، ص.1995 ،، ب₱غازيواإعان
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ي:  ثا رصل ا  ا

ي  و قا جزاءات  ظاماإطاا ا يةا ذ  ا

رساء ا€ديموقراطية مني عد صون ا€سلم وا₾من ا€دو€يين  ا₾هداف  وحماية حقوق اإ₱سان وا 
إما  ،إ€ى سلسلة إجراءات ت أطراف. فم₱ذ تسعي₱يات ا€قرن ا€ماضي €جأ€لمجتمع ا€دو€يا€رئيسية 

₫ل تستدعي تضافر جهود على  ،مبادرات €هيئات إقليميةبأو  ااتفاقية أو قرارات مجلس ا₾من
ا€مستويات إما ا€وط₱ي أو من خال ا€تعاون ا€دو€ي وبين ₫ل ا€مؤسسات ا€رسمية وغير 

سبحث اأول(ه يهدف إ€ى تحقيق أهدافت₫امل ا€رسمية، €لبحث عن ₱هج دو€ي م   من خال  ،)ا
 ،في ا€س₱وات ا₾خيرة ₫ظاهرة اإرهابهدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين ا€قضاء على ظواهر باتت ت  

حل ااهتمام ا€حا€ي €لمجتمع ا€دو€ي، با€₱ظر €تعدي خطورتها وتهديداتها €لحدود ا€تي ظلت م
 جتمعات وأمن ا€دول. بتهديدها €حياة ا₾فراد واستقرار ا€م   ،ا€وط₱ية إ€ى ا€₱طاق ا€عا€مي

على  ₱ظر ا €لترسا₱ة ا€قا₱و₱ية ا€شاملة ،فدراست₱ا ه₱ا تقتصر أ₫ثر على موضوع اإرهاب
رساء  ،ت ا€ذ₫يةجميع جوا₱ب ا€جزاءا على غرار ا€تهديدات ا₾خرى ₫ا€حروب ا₾هلية وا 

ي(ا€ديموقراطية ا€تي ي₱حصر تطبيقها في حدود ا€دول ذاتها  ثا سبحث ا  . )ا

ية في  ذ جزاءات ا سبحث اأول: ا ية ا دو ظسات ا س  إطاا ا
مبادئ بمجموعة  ،₱ظمة ا₾مم ا€متحدة في سياق إرساء ₱ظام عام دو€يجاء ميثاق م  

، ورغم أهمية ₫ل €لمجتمع ا€دو€ي شتر₫ةا€م   €مصا€حا €تحقيق ا€دول ا₾عضاء باحترامهات لزم  قا₱و₱ية
 . اآخر €₫ون بعضها يتصف با€سمو على بعضها، اي  تدرجتص₱يف ا عرفت ها إاا أ₱ا هذ₲ ا€مبادئ 

وب₱اء  على هذ₲ ا€رؤية، ف₫فا€ة مجلس ا₾من بأح₫ام ا€فصل ا€سادس في إطار ا€تسوية 
ا€سلمية €ل₱زاعات ا€دو€ية وأح₫ام ا€فصل ا€سابع من أجل حفظ ا€سلم وا₾من ا€دو€يين، جعلت م₱ه 



ية جديدة إ ية دو ية آ ذ جزاءات ا باب اأول: ا رادية ا ية ا سؤوو  رااا ا

107 

تتعلق بحاات ي₫ون فيها ا€سلم وا₾من  ،زودة بصاحيات ذو طبيعة ت₱فيذيةبمثابة هيئة رئيسية م  
مجموعة تدابير غير عس₫رية م₱ها ا€جزاءات بباستهداف ا€دول  ،(331)دو€يين في خطرا€

مارسة تتمتع با€شخصية ا€قا₱و₱ية ا€دو€ية، إاا أنا ا€م  أشخاص أصلية باعتبارها  ،ااقتصادية
ي₱صب  على أطراف خاصة  مع بداية ا₾€فية و₱تيجة €لمتغيرات ا€دو€ية ا€حا€ية أخذ تطبيقها 

سطلب اأول( ح₫وميةفاعلة غير    .)ا

ساهمة ومشار₫ة €هيأت إقليمية ₫اإتحاد ا€دول بم  ₱ت في ا€مقابل تم₫ا  في حين،
من خال تصرفات قا₱و₱ية تست₱د عليها وت₫فل  تجسيد أهداف ا€ميثاقمن  ،(332)ا₾وربي
استخدام ا€جزاءات ااقتصادية €إتحاد ا₾وربي في  ة وا€فعا€ةستمر فا€ممارسة ا€م   شرعيتها.
₱شاء تدريجي €سياس ،ية من جهةأمم₾غراض  شتر₫ة من جهة أخرى، ا€خارجية وا₾م₱ية ا€م   تهوا 

  .(333)₫محاور ذات مصداقية هموقف منجعلت في ₱هاية ا€مطاف 

هات ج  و ت تب₱تبادرات تقدمت بها دول أخرى ₱جد ₫ذ€ك م   ،إ€ى جا₱ب تدخات هذا ا₾خير
ا€وسائل ا€تي تتجاوز ا€حدود أخذت بتباد€ة و اا€تزامات ا€تعاهدية ا€م   تتج₱ب ،أ₫ثر عز€ة
سطلب ₫ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية من جا₱ب واحد  (334)€م₫افحة ا€مشا₫ل ا€دو€ية ،اإقليمية )ا
ي( ثا  .ا

                                                           
331- KLEIN Pierre, « Le Conseil de Sécurité et la lutte contre le terrorisme: Dans l’exercice de pouvoir toujours 
plus grands? », RQDI (Hors-série), numéro spécial en hommage à KATIA Boustany, Montréal, 2007, p.135.    

وأمام ا€دور ا€بارز €اتحاد ا₾وربي، تما إياء اهتمام خاص €لتعاون بي₱ه وبين ا€م₱ظمة في مجال م₱ع  -332
دارة ا₾زمات، ا€ذي بصدد₲ صرح ا₾مين ا€عام  روا ت₱سيق أفضل ا€صراعات وا  أنا ا₾مم ا€متحدة وااتحاد ا₾وربي قرا

 €برامجهما ا€تعاو₱ية في م₱ع ا€صراعات وب₱اء ا€سام. 
- Voir TAVERNIER Paul, « L'année des Nations Unies (24 décembre 2001- 20 décembre 2002) », AFDI, vol.48, 
2002, p.537 et 538. 
333- PELLET Allain, « Les sanctions de l’Union européenne », In: BENLOLO-CARABOT Myriam et autres 
(S/Dir.), Union européenne et droit international, CEDIN, Pedone, Paris, 2012, p.431. 

ذ عام  - سزيد سن 2000فس تعاون بشأن ا جزاءا، بدأ ااتحاد اأواوبي إسا بسباداة ذاتية سؤتقلة أو با ت ظم ا
باوز عبت  با ية بعد أن  ثا ساتبة ا ساحلة ا ستحدة في ذات ا ية أخاى، أين احتلت اأسم ا ظسة دو ثا سن أي س أ

لجزاءات. ظاسا ائيؤيا   راجع في هذا ا€صدد:  دواا ائيؤيا في ؤتة سن أصل ؤبعة عشا 
- Elizabeth Clark Hersey, « No Universal Target: Distinguishing Between Terrorism and Human Rights Violations 
in Targeted Sanctions Regimes », Brooklyn JIL, Vol.38, Issue 03, 2013, p.1237.   
334- Elizabeth Clark Hersey, op.cit, p.1248.  
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سطلب اأول:  ي فياأسن سجلس  دواا دو ية ا ذ جزاءات ا ريذ ا ام  ت في ظل أح
ستحدة    سيثاق اأسم ا

₱سبة  €صاحيات وسلطات جعلت  ،مجلس ا₾من عن باقي أجهزة ا€م₱ظمة ا₾ممية ₱فردا
₱اسبة €ها، م₱ه جهاز رئيسي في مجال حفظ ا€سلم وا₾من ا€دو€يين من خال إقرار₲ تدابير م  

   .(335)من ا€ميثاق 24/1₱يابة  عن ا€دول ا₾عضاء وفق أح₫ام ا€مادة 

فة إ₱ا ي₫ون تطبيق مجلس ا₾من €لجزاءات ا€م   ،وعلى هذا ا₾ساس ما ₫صاحيات ستهد 
€لقضاء على ا€ظواهر ا€تي ت هدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين وت₱ظيم ا€عاقات  ،حصرية وواسعة

راع اأول(، ا€دو€ية وفق ا €مبادئ وأهداف ا€ميثاق  ه في ا₾ساس فعا€ية هذ₲ ا€تدابير إاا أ₱ا )ا
ي( تطبيقها على ا€مستوى ا€داخلي €لدول ا₾عضاءيتوقف  ثا راع ا    .)ا

راع اأول:  ية سجلس اأسن في صاحياتا ذ جزاءات ا رصل  فاض ا ام ا على ضوء أح
ؤابع سن  ستحدة سيثاقا  اأسم ا

عهد واضعي ا€ميثاق  ،ر₫ز أعلى هرم ₱ظام ا₾مم ا€متحدةبا€₱ظر احتواء مجلس ا₾من €م
₫س₱د  41تها أح₫ام ا€مادة لإ€ى ضبط صاحياته بجملة مواد احتواها ا€فصل ا€سابع م₱ه، اعت

  .اوص  وا€جزاءات ا€ذ₫ية خص يجعل م₱ها مرجع ا أساسي ا €تطبيق ا€جزاءات ا€دو€ية عامة   ،قا₱و₱ي

إثارة موضوع ا€حا€ة أمام مجلس  ،ها₱فيذتو  ت₫ريس ا€فعلي €لمواد سا€فة ا€ذ₫ر€يقتضي ا
يا(م₱ه  39يا€ها و€لوهلة ا₾و€ى بت₫يايف ا€₱زاع وفق ا €لمادة ، ا€ذي يقوم ح  )أوا(ا₾من   أنا إاا  ،)ثا

€مبيا₱ة سبق ا €قيام مجلس ا₾من بممارسة صاحياته اشرط ا م   ₲ر اعتبا ،يف أهمية ₫بيرة€هذا ا€ت₫يا 
ث(₱اسبة يراها م   تدابيرل بتطبيق مجموعة ا€تي ت ₫ل   من ا€ميثاق 41في ا€مادة   .)ثا

                                                           

ون  :على أ₱اه ميثاق ا₾مم ا€متحدةمن  24ا€مادة ت₱ص  -335 ذي"اغبة في أن ي عسل ا ستحدة"  ا تقوم به "اأسم ا
ائيؤية في أسا تبعات ا ى سجلس اأسن با هيئة إ ي  ؤايعا  فعاا ، يعهد أعضاء تلك ا دو ؤلم واأسن ا حرظ ا

تي تراضها ويوافقون على أن   هم في رياسه بواجباته ا ائبا  ع سجلس يعسل  تبعات" هذا ا   .عليه هذ ا
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ة أسام سجلس اأسن حا ي  أوا: إثااة سوضوع ا دو   ا

₱ا  ،ا₾وضاع فحسب ةا يقتصر مهام مجلس ا₾من في ا€تدخل €تسوي ير ما تشمله معايا وا 
من ا€ميثاق، ا€تي خو€ته بمهمة ا€ت حق ق من  39يجب اإقتداء بها مسبق ا حسب ₱ص ا€مادة 

، (336)وا€₫شف عن توافرها بأوجهها ا€ثاث ،وجود واقعة أو أحد ا₾وضاع ا€م₱صوص عليها
    .خو€ة بذات ا€صاحيةجهات أخرى م  على ت₱بيه من  من تلقاء ₱فسه أو ب₱اء   سواء  

ثمة مواد في ميثاق ا₾مم ا€متحدة أشارت إ€ى من ذوي ا€حق في إثارة موضوع ا€حا€ة أمام 
ا€تي ₫رست حق أيا  ،35/1ومن ضم₱ها مواد ا€فصل ا€سادس على غرار ا€مادة  ،مجلس ا₾من

قد يؤدي إ€ى احت₫اك  ،دو€ة من ا€دول ا₾عضاء ت₱بيه مجلس ا₾من عن أيا موقف أو ₱زاع
 ₫ونا€ذي وفق أح₫امه ي ،من ا€ميثاق 39دو€ي يشمل أحد ا€ظروف ا€ثاث ا€مذ₫ورة في ا€مادة 

ستحدة ل عضو سن "اأسم ا به سجلس اأسن " وع  )...(" أن ي زاع أو سورف سن ا ى أي  إ
سشا ثاثين اا اابعة وا سادة ا يه في ا خصات أطراف ا€₱زاع في وجوب  37/1بي₱ما ا€مادة ، "إ

ا€سلمية ا€م قررة إذا أخفقت في حله با€وسائل في حا€ة ما  ،على مجلس ا₾منعرضه 
 .(337)بشأ₱ه

يحق ₾جهزة  ،سا€فة ا€ذ₫رطراف ا₾ت₱بيه من  وجود أيا  في حا€ة عدمما في ا€مقابل، بي₱
إثارة ا₱تبا₲  ،اممارسة وظائفهخال م  أمي₱ها ا€عام أو ا€جمعية ا€عامة من ا₾مم ا€متحدة من 

 . (338)ه €لخطريضلسلم وا₾من ا€دو€ي أو ي حتمل تعر  € ةهددم  ا€مجلس €ل₱ظر في ا₾وضاع ا€

                                                           

سحاسيد -336 يد فواد ا  ااقتصادية €لعلوم دمشق مجلة جامعة، ا₾من"ا€قيود ا€موضوعية ا€مفروضة على مجلس "، و
 .  58، ص.2005 دمشق، جامعة ،ا€حقوق ا₾ول، ₫لية ا€عدد،  21ا€مجلد ،وا€قا₱و₱ية

ستحدةمن  37و 35راجع على ا€توا€ي: ا€مواد  -337 دااجي إبااهيم. راجع ₫ذ€ك سيثاق اأسم ا ، جريمة ا€عدوان ا
 .   174و 173، ص.2005م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية، بيروت، ، 1ط ا€مسؤو€ية ا€قا₱و₱ية ا€دو€ية ع₱ها، ومدى

رؤه -338 ساجع   .  173، ص.ا
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جهزة أو أحد أعضائها أو أطراف ا€₱زاع هذ₲ ا₾في حا€ة ما إذا €م تتم₫ن  ₱جد ،حينعلى 
 باعتبار₲بمحض إرادته  ا₾من مجلسيتدخل  ،من عرض ا€حا€ة أو وجود سبب يستحيل إحا€تها

   .من ا€ميثاق 34ا€مسؤول ا€رئيسي في ا€فصل فيها وفق أح₫ام ا€مادة 

ية وفقا ذ جزاءات ا ييف أوضاع إرااا ا يا: ت سادة  ثا سيثاق  39سضسون ا  سن ا

با€مرحلة ا€حاسمة €مسار عمل مجلس  (339)يفي عد ا€ت₫يا  ،بعد است₱فاذ اإجراء سا€ف ا€ذ₫ر
ا€ذي بموجبه يتمتع وفق أح₫ام  ،جا₲ ا€₱زاع أو ا€موقف ا€م حال عليهفي تحديد موقفه ت   ،ا₾من

زدوجة، م₱ها سلطته ا€₫بيرة في مسأ€ة تقدير ا€وضع وفق أح₫ام ا€فصل ا€سابع بصاحية م  
أو وقوع أي عمل من أعمال  (2)أو إخال €لسلم  (1) من تهديد ،من ا€ميثاق 39ا€مادة 
 (340)لطاته في اتخاذ ا€تدابير ا€ازمة وتطبيقهامارسة س  ، تليها حريته ا€واسعة في م  (3) ا€عدوان

 ا₾طراف ا€مع₱ية.    ية قب إقرار مسؤو€ع  

يين -1 دو ؤلم واأسن ا ة تهديد ا  حا

 39في ا€مادة صطلح تهديد ا€سلم حدد €م  من وضع مفهوم م  ميثاق ا₾مم ا€متحدة  أغفل
€تحديد ما إذا ₫ا₱ت ا€حا€ة ا€معروضة  ،(341)ت ر₫ت سلطة تقدير₲ €مجلس ا₾من في حين ،م₱ه

 ،ذات ا€حا€ةحاوات ا€هادفة إ€ى وضع تعريف ₱موذجي €عتبر ₫ذ€ك أو غيرها. ف₫ل ا€م  أمامه ت  
أنا بعض ا€فقهاء في هذا ا€صدد ذهبوا إ€ى  إاا  ،(342)ا€واسعة تها €سلطح ₫م عليها با€فشل ₱ظر  

                                                           
339- Pour une étude approfondie voir Jean COMBACAU, « le pouvoir de qualification du Conseil de sécurité », In: 
Karine BANNELIER-Christakis, et autres, 70 ans des Nations Unies: quel rôle dans le monde actuel?, journée 
d’études en l’honneur du professeur Yves Daudet, Ed pedone, Paris, 2014, pp.25-36.    
340- D’ARGENT Pierre et autres, « article 39 », op.cit, p.1134. 

صغيا -341 ة سحسد ا  شهادة €₱يل مقدمة ا€دو€ي بين ₱صوص ا€ميثاق وا€تطبيق، مذ₫رة ا₾من، قرارات مجلس سؤي
 ا€دو€ية، ₫لية ا€حقوق، جامعة ا€جزائر بن يوسف بن خدة، وا€عاقات ا€دو€ي ا€قا₱ون تخصص ا€حقوق، في ا€ماجستير
   .14، ص.2010 /2009

342- SOREL Jean-Marc,  « L'élargissement de la notion de menace contre la paix ", In: le Chapitre VII de la Charte 
des Nations unies, Colloque de Rennes (2,3 et 4 juin 1994), 50ème anniversaire des Nations unies, S.F.D.I, Pedone, 
Paris, 1995, p.34.  
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تي ي  " ،اعتبارها ة ا حا عقاب على ا تي يقوم بإيقاع ا سخت  بحدوثها، وا جهاز ا حدد ا
ها" سؤوول ع  . (343)ا

إ€ى أبعد من ذ€ك  Jean-Marc SOREL ذهب ،تحديد مفهومهابا€موازاة مع ا€تجاذبات في 
عادة ا€سلم، ا€حا€ة يبدو أنا €ها موضع أنا هذ₲ ا€ ،اح  صرا م    ₫ونوسط بين ا€دبلوماسية ا€وقائية وا 

 يفمن إعطائها ت₫يا  بدا   un label صفت با€وصمةها و  يبدو أ₱ا  بذات ا€ت₫يايفا€حاات ا€مؤهلة 
 . (344)قا₱و₱ي حقيقي

اإشادة بدور₲ في  ،جا₲ مجلس ا₾منفي حين ا€موقف ا€حصري €واضعي ا€ميثاق ت  
لطاته في مجال استخدام ا€تدابير ا€م₱صوص عليها في ا€فصل وا€سماح €ه با€توسع في س  

 .(345)ا€سابع، جعلت من ا€صعب ا€توصل إ€ى وضع تعريف م حدد €حا€ة تهديد ا€سلم

م₫ن اعتبار₲ تهديد ا €لسلم، أدى به ₾ن يفه €ما ي  ₱ظر ا €توسع ₱طاق ت₫يا  ،ا₾خيرةففي اآو₱ة 
₱ازعات بين ا€دول يفه يقتصر على ا€م  بعدما ₫ان ت₫يا  ،(346)يط ول وقائع وحاات غير تقليدية

وأعمال ا€قتال واسعة ا€₱طاق داخل حدودها، حيث اتسع مداها €يشمل حاات يقع فيها قمع 
و₫ل ا₾عمال اإرهابية وا€مآسي اإ₱سا₱ية ا€₱اتجة عن ااقتتال ا€داخلي و₫ذا ا€ت₱₫ر  ،€أقليات

، هذا ما أشار إ€يه (347)باإضافة إ€ى عوامل أخرى ₫ا₱تشار ا₾مراض ،موقراطية€مبادئ ا€دي
يين ا ، 1992جا₱في  31رئيس مجلس ا₾من في بيان €ه بتاريخ  دو ؤلم واأسن ا "أن  تهديد ا

بثق فق س  ي زاعات ا حاوب وا سا رد يتم سن خال سجاات أخاى ارتصادية ؤلحة، وا   ط سن ا
                                                           

هلؤ أديب أيسن -343 ش₫ا€يات تطبيقهاا€عقوبات "، ها ، سلسلة مؤتة €لبحوث وا€دراسات، "ااقتصادية €مجلس ا₾من وا 
   .142، ص.2008ث وا€عشرون، ا€عدد ا€ثا€ث، ا€علوم اإ₱سا₱ية وااجتماعية، ا€مجلد ا€ثا€

344- SOREL Jean-Marc, « L'élargissement de la notion de menace contre la paix », op.cit, p.34.   
هلؤه -345   .142، ا€مرجع ا€سابق، ص.أيسن أديب ا
رؤه -346 ساجع     .143، ص.ا
عا أبو عبد اه أحسد -347 في عا€م  ا₾منا€دو€يين: مجلس  وا€سلم ا₾من حفظ في ا₾من مجلس دور تطور ،ا

 .209، ص.2008 متغير، دار ا€جامعة ا€جديدة، اإس₫₱درية،
- Voir ainsi ODENDAHL Kerstin, « la notion de menace contre la paix selon l’article 39 de la Charte des Nations 
Unies, la pratique du Conseil de sécurité », In: Karine BANNELIER-Christakis, et autres, op.cit, pp.40-43. 
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ون بيئية" ية بل رد ت ؤا انأ₫د عليها ₫ذ€ك  ا€تيمخاطر وهي با€، (348)واجتساعية وا   وفي ع
 . (349)بتوجيه أ₱ظار ا€عا€م إ€يه في تقرير₲ ا€خاص با₾€فية ،ا₾مين ا€عام ا€سابق €أمم ا€متحدة

اا€م  من هذا  مارسات مجلس ا₾من في ت₫يايفه €لوضع بذات ا€حا€ة أنا م   ،₱طلق يبدو واضح 
ذي  تيجة  إ€ى ا€تصريح أنا  (350)ستمرة، ا₾مر ا€ذي جعل ا€بعضباتت م   باب ا ك، فإن ا ذ

با سودا توؤيع ؤلم هو أسا سرتوح أ بداع  وا شك في أن   ،طاق سرهوم تهديد ا هوى وا  ا
م ي   رذا بعدسجلس اأسن   . (351)ؤت

يين -2 دو ؤلم واأسن ا ة اإخال با  حا

يفه €وقائع سلطة مجلس ا₾من في ت₫يا إطار ت عد حا€ة اإخال با€سلم با€حا€ة ا€ثا₱ية في 
م₫ن ااست₱اد عليها، ما دفع ببعض من ها €م تخضع €ضوابط ي  إاا أ₱ا  ،من ا€ميثاق 39ا€مادة 

لؤنإ€ى تخطي صمت ₱صوص ا€ميثاق من أمثال  ،ا€فقه في هذا ا€شأن ز  تعريفه ب₫ل إ€ى  ها
ؤي ، بي₱ما ا₾ستاذ (352)ا₱تهاك خطير €لقا₱ون ا€دو€ي وي ال ع₱دما تقع أعم ،يعتبر إثارتهاايت 

عترف ا€حدود اإقليمية وا€م  خارج شرعية من سلحة تابعة €ح₫ومات واقعية أو عدائية بين قوات م  
يهدف إ€ى تحقيق مصا€ح أخرى دو€ة داخل إقليم  من صدر₲موقوع صدام واسع  أيا، بها دو€ي  

                                                           
348- D’ARGENT Pierre et autres, « article 39 », op.cit, p.1154.  

هلؤهأيسن  -349     .143، ا€مرجع ا€سابق، ص.أديب ا
صه من خال ₱ستخل رمأ وأمام ₫ل ما سبق اإ€مام به ورصد₲ حول ا€طبيعة ا€خاصة €حا€ة تهديد ا€سلم، -350

   : تعبير₲بتهديد ا€سلم حا€ة  ₲عتبار ا  CONFORTI Benedettoموقف
« Il s’agit d’une hypothèse très vague et élastique qui, contrairement à l’agression et à la rupture de la paix, 
n’est pas nécessairement caractérisée par des opérations militaires ou en tout cas impliquant l’utilisation de 
la force, et qui par conséquent peut correspondre aux comportements les plus variés des Etats», In: 
CONFORTI Benedetto, « le pouvoir discrétionnaire du conseil de sécurité en matière de constatation d’une 
menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression », In: René Jean DUPUY (S/Dir), le 
développement du rôle du Conseil de sécurité: peace-keeping and peace-building, Colloque de l’Académie de droit 
international de La Haye, La Haye, 21-23 Juillet 1992, Martinus Nijhoff, Dordrecht / Boston / London, 1993, p.53.    
351- ODENDAHL Kerstin, op.cit, p.45. « Par conséquent, la porte menant à un élargissement encore plus 
grand de la notion de menace contre la paix est ouverte. Et la fantaisie ainsi que la créativité du Conseil de 
sécurité ne sont certainement pas épuisées ».  

وااة -352 ت₫ييف ا€عدوان وا€مسؤو€ية ا€مترتبة ع₱ه، أطروحة مقدمة من أجل  ، سلطة مجلس ا₾من فيبوسعزة 
ا€حصول على شهادة ا€د₫تورا₲، تخصص ا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا₱ي وحقوق اإ₱سان، قسم ا€قا₱ون ا€عام، ₫لية ا€حقوق 

   .36، ص.2016وا€علوم ا€سياسية، جامعة عبد ا€رحمن ميرة، بجاية، 



ية جديدة إ ية دو ية آ ذ جزاءات ا باب اأول: ا رادية ا ية ا سؤوو  رااا ا

113 

من شأن استمرار₲ خلق حا€ة جديدة أشد من إخاا  با€سلم  اعتبار ا€وضع م₫ن₫ما ي   ،سياسية
 .(353)حا€ة تهديد ا€سلم

ا€داخلية سلحة حاات ا€₱زاعات ا€م   إخاا  با€سلم، باإضافة إ€ى هذ₲ ا€حاات ت عتبر ₫ذ€ك
€حد أن تتأثر بها مصا€ح ا€دول ا₾خرى وا€تي ي عترف  ،حد ا من ا€خطورة ا€م عتبرة تا€تي بلغ

    . (354)فيها ا€محاربين بهذ₲ ا€صفة

خلة با€سلم وا₾من قد أخرج من دائرة ا₾عمال ا€م   ،غير أنا هذا ا€تعريف حسب ا€بعض
تقرير مصيرها. ₫ما أنا ميثاق ا₾مم ا€دو€يين ₫ل من ا€حرب ا₾هلية و₱ضال ا€شعوب من أجل 

₱ا  ،ميزو€م يضع €ه أي ضابط أو معيار م   ،صطلحا€متحدة €م يشمل على تعريف €لم   ما فسح وا 
   .(355)₲تقدير €سلطة €مجلس ا₾من طلق مجال م  

إخاا   اهبأ₱ا ياف ا€بعض م₱ها ₫يفقد تم₫ان من ت ،وأمام ا€تدخات ا€عديدة €مجلس ا₾من
با€سلم، €ذا ت عد ا€قضية ا€فلسطي₱ية أو€ى ا€حاات ا€تي بموجبها حدد مع₱ى ا€حا€ة. فبموجب 

أنا عدم اإذعان €قرار وقف إطاق ا€₱ار في  ،اعتبر مجلس ا₾من (1948) 54ا€قرار رقم 
، بي₱ما (356)من ا€ميثاق 39مثل مظهر من مظاهر اإخال با€سلم وفق ا €لمادة فلسطين ي  

حا€ة اعتداء ₫وريا ا€شما€ية  م₱ها بذات ا€وضع،اات ا₾و€ى ا₾خرى ا€تي ₫يافها ا€مجلس ا€ح
، ₫ذ€ك وبم₱اسبة غزو ا€عراق ₾راضي دو€ة ا€₫ويت عام 1950على ₫وريا ا€ج₱وبية عام 

 .  (357)إ€ى ت₫يايفها بذات ا€حا€ة 660ارتأى مجلس ا₾من بموجب ا€قرار رقم  ،1990

                                                           

حديدييطه سحيس -353     .129 -127.ص ا€مرجع ا€سابق، ص، د جاؤم ا
اجي -354 ح علي      .232و 231ص.، ا€مرجع ا€سابق، اأعوج صا
ساجع  -355  . 230و 229، ص.هؤرا
عزاوي -356 باري سحسود ا ، اإ₱سانا€دو€ي في مجال حماية حقوق  ا₾من، ا€قيمة ا€قا₱و₱ية €قرارات مجلس سى عبد ا

 . 206، ص.2008 بيروت، م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية،
صاعاسا أبو عجيلة  -357 دار ا€ف₫ر ا€جامعي،  ،1ط ا€متحدة، ا₾مم، ا€جزاءات ااقتصادية ا€دو€ية بم₱ظمة ؤيف ا

    .63، ص.2009، اإس₫₱درية
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عدوان -3 ة ا  حا

واضعي ا€ميثاق €م  أنا  إاا  ،من ا₾همية ا€₫بيرة ا€تي ت₫تسيها أعمال ا€عدوان با€رغم
م فيه من خال تعريفه ت₱جر ع₱ه ا€دقة ا€تح₫   يتوصلوا إ€ى وضع تعريف جامع وشامل €ه، ₾نا 

 وم₱ه، يق عن ت₱اول جميع أعمال ا€عدوانعتدي من ا€تضيا ومن جهة أخرى استفادة ا€م   ،من جهة
   .(358)محل جدال فقهي واختاف €₽راء صعوبة قمعه وهو ما حلا د من يغموضه يز 

ستمر ا إ€ى أن تب₱ات ا€غموض حول تحديد أعمال ا€عدوان م  ظل  ،وب₱اء  على هذ₲ ا€رؤية
 ،1974€عام  3314من خال جهود ₫ للت بقرارها رقم  ،هيلعتفق ا€جمعية ا€عامة تعريف ا م  

ة سا ضد  يشمل ،ا€مادة ا₾و€ى م₱ه أنا ا€عدوان في مشيرة   سؤلحة سن ربل دو قوة ا "اؤتخدام ا
افى سع  ؤياؤي، أو بأي صواة أخاى تت ها ا ة أخاى، أو ؤاستها اإرليسية، أو اؤتقا دو

ستحدة"   .(359)سيثاق اأسم ا

عه با€قوة وعليه، هذا ا€قرار قد ₱شبت ع₱ه خافات واتجاهات فقهية حول مدى تمت  
سن روته في اإ€زامية، أين اعتبر₲ ا€بعض بم₱ز€ة  ي، وت دو ون ا قا "راعدة آساة سن رواعد ا

ي، واصدو  دو سجتسع ا يا فيه ا عن إاادة ا تر ت وااء ا ا تي  ؤاحقة ا ثايته ا ؤيسا أ
ية،أصا   حا ى صيغته ا  . (360)"(...) ؛ ووااء تطويا إ

                                                           

لزي -358 دور ا€فصل ا€سابع من ميثاق ا₾مم ا€متحدة في حفظ ا€سلم وا₾من ا€دو€يين "دراسة "، ياؤا بن حؤن 
، مر₫ز ا€بحوث وا€دراسات، ₫لية ا€ملك فهد ا₾م₱ية، ا€ممل₫ة ا€عربية 41، ا€عدد مجلة ا€بحوث ا₾م₱ية، "تحليلية"

 . 190، ص.2008ا€سعودية، ديسمبر 
، يتعلق بتعريف 1974ديسمبر  14، ا€دورة ا€تاسعة وا€عشرون، ا€صادر في 3314ا€جمعية ا€عامة  ائحة -359

  . ا€عدوان
لزي -360 وااةتفصيل أ₫ثر حول ا€موضوع راجع: ل. €192و 191ا€مرجع ا€سابق، ص. ،ياؤا بن حؤن   ،بوسعزة 

 وما يليها.   40ا€مرجع ا€سابق، ص.
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جريمة ا€عدوان عام € هاتعريف من₱ت ₫ذ€ك ا€مح₫مة ا€ج₱ائية ا€دو€ية تم₫ا بجا₱بها، 
قررة في ا€مادة ا€حاات ا€م  في تلك  إاا  ،مارس اختصاصها في ا€₱ظر فيهات  وا€تي ، (361)2010

 ₫رر من ذات ا€₱ظام.م   15

أ₱واع جديدة غير م₫ن إدراج ه ي  ₱شير إ€ى أ₱ا  ،باستقرائ₱ا €وقائع وتطورات ا€وضع ا€راهن
باشر تسبب ا€تقدم ا€علمي من عدوان غير م   ،مأ€وفة في واقع ا€عمل وا€عاقات ا€دو€ية

عمل ص ول €معلومات تخ  روزها، ت دعى بحرب ا€معلومات تتمثل في خرق د  ب  ا€ت₫₱و€وجي في و 
ا  ،وا€تي تعتبرها سرية عظم ا€مجااتفي م  أخرى ح₫ومات ومجتمعات  مما ي سبب تعدي ا فادح 

    .(362)على سيادتها

€لممارسة ا€ميدا₱ية  با€₱ظراستخدامها و احظ من خال رصد وقائع هذ₲ ا€حاات وا€م  
ه تعامل معها وفق ا €طبيعة ₫ل حا€ة على حدة وتبع ا €لظروف ا€سياسية ، أ₱ا €مجلس ا₾من

حيث  ،(363)يفه €هذ₲ ا€مواقف ا€دو€يةت₫يا د بها في دون وضع ضوابط م حددة €لتقي   ،حيطة بهاا€م  
جل عمله حا€ي ا تحت إطار تهديد ا€سلم وا₾من ا€دو€ي، بي₱ما ت₫ييفه €لحا€ة على أ₱اها  اقتصر

إخال با€سلم وا₾من ا€دو€ي إ₱اما ظل موضوع ذو م مارسة استث₱ائية، في حين تج₱ب بصفة 
    .(364)عامة ت₫يايفه €لحا€ة على أ₱اها عدوان إاا إ€ى حد ما ₫طريقة عرضية

                                                           

اي " في: 8تتمثل أح₫ام ا€مادة  -361 عؤ ؤياؤي أو ا عسل ا رعل في ا م با تح ه ا ريام شخ  سا في وضع يتيح 
ريذ عسل  ة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو ت طاره، لدو م خصائصه وخطواته و ه، بح ي سن شأ عدوا

ستحدة" سيثاق اأسم ا ا واضحا  تها ائية  اترارية اوسا بشأن من 8ا€مادة . أن يعد ا ج سة ا لسح ظام اأؤاؤي  ا
ية دو  جويلية 17، ا€معتمد من قبل مؤتمر ا₾مم ا€متحدة ا€دبلوماسي €لمفوضين بإ₱شاء مح₫مة ج₱ائية دو€ية بتاريخ ا
₱وفمبر  30جويلية و 12، 1998₱وفمبر  10ا€معد€ة بموجب تقرير  ،A/CONF/183/9، وثيقة رقم: 1998
، 2002جويلية  1، ودخل حيز ا€₱فاذ بتاريخ 2002جا₱في  16، 2001جا₱في  17، 2000ماي  08، 1999

 .  2000ديسمبر  28وقعت عليه ا€جزائر في 
ح اأعوج -362 اجي صا  .   243، ا€مرجع ا€سابق، ص.علي 
هلؤه -363    .143، ا€مرجع ا€سابق، ص.أيسن أديب ا

364- Jean- Marc de la sablière, op.cit, p.128 et 129.    
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عتبر ا€حا€ة ا₾و€ى €يست فقط با€مفهوم ا₾وسع بل هي ت   ،رهامن ا€حاات ا€سابقة ذ₫ف
 ،فواضعي ا€ميثاق €م يضبطوا هذ₲ ا€حاات بتعاريف قا₱و₱ية ، وبا€تا€ي(365)ا ا₾₫ثر أهميةأيض  
₱ا  وا₫بة ا€حاات ا€تي قد لطة أ₫بر وصاحيات أ₫ثر €م  رغبتهم في م₱ح هذ₲ ا€م₱ظمة س  ما يعود €وا 

 .(366)ا€دو€يةر ا€عاقات تظهر مع تطو  

با€₱ظر €ما ي ش₫له ا€ت₫يايف  ،عاقة وطيدة بين مجلس ا₾من وا€وقائع وجودعلى ا€رغم من 
يتم  ام ه غا€ب ا₾₱ا  ،جرد إجراءات ذو طابع قا₱و₱يمن جوهر ا€تسوية، إاا أنا ا₾مر يبقى م  

مثل بحد ذاتها ت   ا€تي با€تا€ي مجرى مصا€ح ا€دول ا€₫برىذ €يأخ   ،عطياتهاراعاة م  ت₫يايفها دون م  
وفي ₱ته ₫ة €قواعد ا€قا₱ون ا€دو€ي م₫ن تسوية ا€وضع باعتبارها ا€م  مجلس ا₾من، وعليه ₫يف ي  

ن تما ا₾خذ بها ما مدى مشروعيتها؟ ،ا€م صلحة €ها؟ا€وقت ₱فسه ب ، أ€يس ت₱ديد €ازدواجية في وا 
  عاملة وفق مصا€حها؟. ا€م  

إرساء أح₫ام بوجبه يلتزم مجلس ا₾من ا€ذي بم  يبقى ا€ت₫يايف ا₾ساس ا€قا₱و₱ي  ،هيعلو 
جراءات ردعيةمع ا€دو€ي من اتتجم  بإقرار إرادة ا€ ،من ا€ميثاق 41ا€مادة  ₫ما سيتم  خاذ تدابير وا 

 توضيحه احق ا.

 

 

                                                           
365- ODENDAHL Kerstin, op.cit, p.37.  

عزيز سحسود -366 ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية وحقوق اإ₱سان "دراسة حا€ة ا€عراق"، مذ₫رة €₱يل شهادة ، عبد ا
 ،2006تيزي وزو، مو€ود معمري، ا€ماجستير في ا€قا₱ون، فرع ا€قا₱ون ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان، ₫لية ا€حقوق، جامعة 

  .126ص.
دو أنا  ا€سياق ₱فسه يعتبر ا€بعض فيو  - ية ا و قا سصطلحات ا زاوية في سسااؤة سجلس تعايف ا ية تعتبا حجا ا

عدوان  ؤام أو خاره أو أعسال ا ى تهديد ا سع تحديد  ييف خاصة ، إذ أن  ا ت ؤلطاته عاسة  وؤلطته في ا اأسن 
تقدياية ي سؤاحة ؤلطاته ا تا وجه، وت حدد با ياته وجه ا  اجي. ₱قا عن: تضعه أسام سؤوو ح علي  ، اأعوج صا

  . 197.ق، صا€مرجع ا€ساب
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سادة  سضسون ا اية وفقا  تدابيا غيا عؤ ية  ذ جزاءات ا ثا: ا سيثاق  41ثا  سن ا

ا  €لقا₱ون تمياز ا€فرد على ا€مستوى ا€دو€ي في أو€ى مراحله بااهتمام به باعتبار₲ موضوع 
، ₱ظر ا €لظهور ا€بارز €ه (367)شخصية دو€ية محدودةب هااحقة €مرحلة أن ت مت ع في إ€ى  ،ا€دو€ي

باعتبارها بمثابة أشخاص غير مأ€وفة في  ،وا€جهات ا€دو€ية ا€فاعلة من ₫يا₱ات من غير ا€دول
فيه قد غيارت من خطاب مجلس ا₾من وآ€يات إقرار قراراته، فه₱ا م   ،(368)ا€قا₱ون ا€دو€ي ستهد 

على اعتبار أنا ₫ل من هذ₲ ا₾طراف  ،عتاد ₾شخاص ا€قا₱ون ا€دو€يف ا€م  خرجوا عن ا€تعري
 . (369)أشخاص ا€قا₱ون ا€دو€ي₫ون شخص من تس اهفإ₱ا  ،ا€تزام دو€ي اتتمتع بواجب و€ه

أنا مسأ€ة ا€طابع اإ€زامي €قرارات مجلس ا₾من وقابلية ت₱فيذها على هذ₲ ا₾فراد  إاا 
يز بين أشخاص ا€قا₱ون إ€ى ا€تميا  بعضا، ما أدى با€₫بير   جدا   توا€₫يا₱ات من غير ا€دول أثار 

جرد م   ،ا€دول وأطراف ثا₱وية أخرىتمتعين باا€تزامات وا€حقوق مثل تمثلة في ا€م  ا€م   ،ا€دو€ي
 ،sujets transitoiresفي ₫و₱ها بمثابة أشخاص ا₱تقا€ية €لقا₱ون ا€دو€ي  تتلقى قواعد هذا ا€قا₱ون
ها ه أ₱ا  ،امؤ₫د   يهاإ€ى ا€تعليق علCHRISTIAN Dominicé وفي هذا ا€صدد ذهب  و "بسجاد 

ي، دو ون ا قا سخاطب بقواعد ا تؤاب  ا ية"ا يقتضي ا دو ية ا و قا شخصية ا  .(370)ا

ا أيض   م₫ني   ،ا€دولمن غير  ا₾طراف هذ₲€ا₾من مجلس  استهداف أنا  آخرفريق بي₱ما يعتبر 
لزمة فهي م   ،ا في ا€₱زاعب₫و₱ها طرف   عارضةا€م  سلحة ا€م   ا€جماعاتهذ₲  أن تست₱د على حقيقة أنا 

                                                           

سال -367  . 80، ا€مرجع ا€سابق، ص.ؤعداوي 
ايم -368  ₫لية €₱يل درجة د₫تورا₲ في ا€قا₱ون، رسا€ة اإ₱سا₱ي، ا€دو€ي ا€قا₱ون مجال في ا₾من مجلس دور، خلران 

   .122، ص.2007وزو، تيزي مو€ود معمري، جامعة ،ا€حقوق
369- SAMAR Yassine, op.cit, p.335 et 336.   
- Face a la jouissance de l’individu de ces droits et obligations, certain auteurs l’ont qualifie de sujet du droit 
international, «en doctrine, la portée des droits et des obligations a été plus étroitement liée à la personnalité 
juridique internationale: il a été reconnu que, dans la mesure où les individus possèdent des droits et des 
devoirs, ils sont sujets du droit international». In: Kate Parlett, « The Individual and Structural Change in the 
International Legal System », CJICL, Vol.01, n°.03, 2012, p.69. 
370- DAHMANE Farid Wahid, « les mesures prises par le Conseil de sécurité contre les entités non étatiques: une 
tentative de cerner l’application du Chapitre vii aux crises internes », RADIC, Vol.11, n°.02, 1999, p.243.                 
- « Le seul fait d'être destinataire de règles du droit international n'implique pas l'acquisition de la 
personnalité juridique internationale » . 
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ا€قدرة €لوصول إ€ى ا€سلطة وتمثيل دو€هم ما ، و₫ما €ديها اإ₱سا₱يبت₱فيذ قواعد ا€قا₱ون ا€دو€ي 
 ،باحترامهاه₱ا لزمة فهي م   ا₾منمخاطبة بتدابير مجلس  هاأ₱ا ₫رس مبدأ استمرارية ا€دو€ة، فبما ي  

ا أح₫اما€دو€ة ا€تي ي₱طبق عليها  إ€ىباعتبارها جماعة ت₱تمي    .(371)من ا€ميثاق 25ا€مادة  حتم 

بل يتمتع بها ضمن  ،طلقةيتمتع بشخصية دو€ية م  ا€فرد ا وعليه، من ₫ل هذا يتضح أنا 
ها ذاتية دو€ية محدودة تجعله وحدة قا₱و₱ية قادرة ا، إ₱ا قررة €ه دو€ي  ₱طاق ا€حقوق واا€تزامات ا€م  

م₫ن فصل ا€حقوق واا€تزامات ا ي  بل وا₾₫ثر من هذا  ،على تحمل اا€تزامات وا₫تساب ا€حقوق
  .(372)ون ا€ذاتية أو ا€شخصية₫  ها ت  وا€مسؤو€ية عن ا₾هلية ₾₱ا 

 (...)"ه: أ₱ا  Elihu Lauterpacht احظ ،وأمام هذا ا€تباين وااختاف في تحديد ا€شخصية
ون شاسا   ي ي دو ون ا قا لشخصية في ا ي   ا يوجد تعايف  راية  طبق بطايقة بسا فيه ا

س   ات ا يا واع ا اءة أو وارعية على جسيع أ عاسلة في ب يختلرة ا دو سيدان ا  . (373)"ا

ن قرر في ا€ميثاق و€م ي₫  ن م  €م ي₫   ،إنا إس₱اد أي حا€ة أو وضعية €₫يان غير ح₫ومي
ر فيه إاا في وقت م تأخر، €يس سوى في بداية س₱وات ا€تسعي₱ات مجلس ا₾من €يعتبر₲ أو €ي₱ظ  

حربية على  فاجئ €لجماعات في إتباع سياسةوااقتحام ا€م   ،مع ا₱تشار ا€صراعات ا€داخلية
 ،(374)لهاب  ا€ساحة ا€دو€ية، أين واجه ا€مجلس حاات ا₱تها₫ات حقيقية €لسام ا€دو€ي من ق  

سجلس اأسن أن يقاا سا ا€تي تم₱ح " ،م₱ه 41وفرض جزاءات دو€ية عليها وفق ا ₾ح₫ام ا€مادة 
ريذ رااااته، ت سؤلحة  قوات ا تي ا تتطلب اؤتخدام ا تدابيا ا ه أن  يجب اتخاذ سن ا و

ستحدة ى أعضاء "اأسم ا تدابيا،" يطلب إ   ".(...)تطبيق هذ ا

ؤقتة وقبل ما بعد مرحلة ا€تدابير ا€م   توسطت مادةأنا هذ₲ ا€ ،يتبين على هذا ا₾ساس
يعلى حد تعبير  ،سلحةاستعمال ا€تدابير ا€عس₫رية وا€قوة ا€م   في خطته  بطاس بطاس غا

                                                           
371- DAHMANE Farid Wahid, op.cit, p.244.   

سال₱قا عن:  -372  .85، ا€مرجع ا€سابق، ص.ؤعداوي 
373- Kate Parlett, op.cit, p.75.  
374- THOMÉ Nathalie, op.cit, p.135.  
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 صممة €لعقابم   €يست من ا€ميثاق ا€مادةهذ₲ أح₫ام  قرارات مجلس ا₾من وفق بأنا  ،€لسام
 .(375)ا€دو€ية اامتثال €ا€تزامات تحمل على هاإ₱ا  ما بقدر

تتضح ع₱ها  ،من ا€ميثاق 39ا€تزامن مع ا€مادة ب 41ومن خال استقراء ₱ص ا€مادة 
ا تم₱ع في ا€واقع ا€جزاءات و صراحة إ€ى هذ₲ ها ه₱ا €م تشير تصياغ أنا  ،مجموعة ₱قاط أهمها

₱وع  أيا  استحداثفمجلس ا₾من ه₱ا يمتلك سلطة تقديرية ₫املة في  ،(376)₫تدابير جديدةبفرضها 
لزم باتخاذ وأن ي قرر مجموعة م₱ها دفعة واحدة دون أن ي₫ون م   ،من ا€جزاءات غير ا€عس₫رية

₱ا  ،عين₱وع م   ا€تي ا  ،(377)غير ا€عس₫رية €طبيعتهاقيدة وفق ا ما يرد على هذ₲ ا€سلطة أن ت₫ون م  وا 
جاءت هذ₲ ا€جزاءات ا€دو€ية ا€واردة في هذ₲ ا€مادة  ، ₾نا (378)سلحة€حد استخدام ا€قوة ا€م  تصل 
 ا€تي بدورها تسمح بابتداع أ₱واع جديدة من ا€جزاءات €ها ₱فس ،سبيل ا€مثال و€يس ا€حصرعلى 

ونعبارة ، ويظهر ذ€ك من خال (379)ا€طبيعة ها "يجوز أن ي ها إ€يي شار  ا€تي ،"(...) سن بي
  .(380)أي يتمتع بخيارات أخرى ،لزم باتخاذ ذات اإجراءاتخا€فة أنا ا€مجلس غير م  وبمفهوم ا€م  

ا€جزاءات ا€ذ₫ية €₫و₱ها بمثابة تدابير  فرض فإنا  ،بتطبيق هذا ا€م₱ظور على ₱طاق تحليل₱ا
 ا€م حددةخا€فات ا€دو€ية €لتعامل مع ا€م   ،ا€ميثاقمن  41ا€مادة أح₫ام  وفقوافقة عليها ت ا€م  تما 
في ₱ظام ا₾مم  ل جزاءات حقيقيةش₫ا قد  ،في ضمان اامتثال ا€تزام دو€ي هم₱ 39ا€مادة ب

 .ا€متحدة
                                                           

د -375 اب خا  ا€قا₱و₱ية €لعلوم ت₫ريت جامعة مجلة، "ا€باردة ا€حرب ₱هاية بعد ا₾من مجلس دور طبيعة"، حؤون ع
   .6ص.، 2009ت₫ريت،  ، جامعة1، ا€س₱ة3 ، ا€عدد1ا€قا₱ون، ا€مجلد ، ₫ليةوا€سياسية

376- COUZIGOU Irène, « la lutte du Conseil de sécurité contre le terrorisme international et les droits de 
l’homme », RGDIP, n°.01, 2008, p.51. Voir également, LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, « 
Article 41 », op.cit, p.1201 et 1202. 

م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية،  ،1ط ،وا₾فرادا€عقوبات ا€دو€ية ضد ا€دول  :ا€جزاء ا€دو€ي ام، ₱ظحاب علي جسيل -377
 ،1997ا€قاهرة،  د د ن، ا€₱ظرية ا€عامة €لجزاءات في ا€قا₱ون ا€دو€ي، ،اأشعل عبد اه .308، ص.2010بيروت، 

   . 318ص.
صا -378  . 81، ا€مرجع ا€سابق، ص.أبو عجيلة عاسا ؤيف ا
حديدييطه سحيس -379   .  147.ا€مرجع ا€سابق، ص، د جاؤم ا
    . 318، ا€مرجع ا€سابق، ص.اأشعل عبد اه -380
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واعتماد₲ على تدابير خارجة  ،أمام اتساع صاحيات مجلس ا₾من في ا€س₱وات ا₾خيرةو 
قد تصرف على أساس تشريعي بموجب أح₫ام  هذا ا₾خير فإنا  ،من ا€ميثاق (381)41عن ا€مادة 

حقوق ₫ ₲ز يتر₫في ا€قاضي  €لتشريع ا€تي بها تجاوز ا€مفهوم ا₾صلي ،ها€فصل ا€سابع م₱
 ،في ا€تحقيق دور₲ ₫مدعي عام وهيخطورة €مجاات أ₫ثر  وتعديهبل  ،لدول€ ريةحصوا€تزامات 

أمم € وا€شطب من ا€قوائم ا€سوداء دراجاإب ا€خاصة جراءاتاإ ا€فصل في و₫قاضي في
   ا€متحدة.

ا م قتضيات مجلس  ،أمم ا€متحدة€ا€عمل ا€سياسي سياق حداثة €وفق هذا ا€توجه  خصوص 
₱ا فهي €يست و€يدة م عطيات جديدة آ₱ية  ،ا₾من في تحقيق فعا€ية أهدافه لس₱وات €ما تعود بوادر₲ وا 
ستوفية €أوضاع أح₫ام ا€ميثاق في حد ذاتها غير م  حي₱ما ظلت  ،ا₾و€ى €₱شأة ا€م₱ظمة ا₾ممية

وجه عن تقرير₲ ا€س₱وي ا€م  داغ هاساشلد تدار₫ه ا₾مين ا€عام ا€سابق €أمم ا€متحدة  أمر ،ا€دو€ية
ا€دو€ية خاصة   ا€ساحة€تطورات سايرة ا₾مم ا€متحدة عن حتمية م   ،1959€لجمعية ا€عامة عام 

هيئات  مشير ا ،مجلس ا₾من شأ سن ا ية أ ستحدة بوصره سعاهدة دو "أن  سيثاق اأسم ا
ظسة، غيا  س ى سقاصد ا لوصول إ ة بها واؤتخداسها  ن اأعضاء ااؤتعا واأجهزة سا يس

                                                           

م₫رر  41ا€مادة قررة بموجب ها م  ستحدثة على أ₱ا يف هذ₲ ا€تدابير ا€م  ن ا€بعض من ت₫يا تم₫ا في ا€مقابل أ₱ه  غير -381
ي " LÓPEZ-JACOISTE Eugenia على حد تعبير ،اافتراضية من ا€ميثاق دو ون ا قا ستحدة فا وسيثاق اأسم ا

جديد دون إجااء إصاح اؤسي. ي ا دو ؤياق ا وارع سع ا م اأسا ا يران بح هج جديد  يت ى  عسلية إ د هذ ا وتؤت
يين.  دو ؤلم واأسن ا ائيؤية عن صون ا ية سجلس اأسن ا سؤوو ه  ى ع ه ا غ لجدل و طاق سثيا  واؤع ا

سصدا و ( ...) ك، ا  ون، وبصواة أدق هو يرعل ذ قا ريذ ا ون فحؤب، بل بوصره جهازا سؤووا عن ت لقا أصلي 
ستحدة. اغم سن أن   سيثاق اأسم ا شاء  وعلى ا ه يتستع بؤلطة إ ون، فإ قا شاء ا سجلس اأسن ا يسلك ؤلطة إ

ستحدة. لدول اأعضاء في اأسم ا تزاسات  ك، فقد اؤتغل  حقوق وا ذ طاق( ...)و ( ...)واؤع،  ؤلطاته على 
ي.( ...)اتخذ و  دو ي ا و قا ظام ا ها تأثيا سعين على ا ون  ن أن ي ي فإن رااااته يس تا اة حقا؛ وبا  تدابيا سبت

سادة  ى ا ادا إ جزاءات اارتصادية  41واؤت جديد سن ا وع ا سجلس هذا ا سيثاق، اعتسد ا اا اافتااضية سن ا س
م تؤتخدم إا   تي  ة ا ا دول.في اآو لسيثاق تؤسح باتخاذ تدابيا سوجهة  بيد أن   أخياة ضد ا جديدة  قااءة ا هذ ا

ات. يا وسية تصبح سوضوع راااات سلزسة يجب على  ضد اأفااد وا ح راعلة غيا ا جهات ا ي، فإن هذ ا تا وبا
ريذها" دول ت  راجع في هذا ا€صدد:  .ا

- LÓPEZ-JACOISTE Eugenia, op.cit, p.332.  
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يب سحددة وسقيدة، بل أ   ها أؤا سيثاق على أ تي اؤسها ا وؤائل ا ى ا ظا إ ه ا يجب أن 
د يب جديدة ع ضيف أؤا ا أن  ك"يس ظاوف ذ  . (382)سا تقتضي ا

€تقديم  ،مارسة ا€احقةوا€م   (383)"ا€سلطات ا€ضم₱ية"ا€تذرع بمذاهب  تما  في هذا ا€خصوص،
في إطار تصرفاته تجا₲ ا₾فراد  ،(384)تطورة €مجلس ا₾منا€م   €لصاحياتبرر قا₱و₱ي م  

ون سن  رد هأ₱ا  ،في ا€توجه ذاته Grant Lloyd Willisعلى حد إقرار  ،وا€₫يا₱ات من غير ا€دول ي
وسية ح راعلة غيا ا جهات ا جزاءات على اأفااد وغياهم سن ا سقبول أن ؤلطة توجيه ا  ،ا

سجلس اأسن ية أو عافية  ، ا€تي من خا€ها يتم ااعتراف €لم₱ظمات (385)هي ؤلطة ضس
وا€تي يتم د صراحة في ميثاقها باشرة اختصاصات €م تر  بم   ،ا€دو€ية واسيما م₱ظمة ا₾مم ا€متحدة

 . (386)استخاصها ضم₱ ا

₱ظمات ستوحاة من عدم إم₫ا₱ية واضعي مواثيق ا€م  م   ،سلطات ا€ضم₱يةفأساس هذ₲ ا€
₫ما €م يتم₫₱وا من حصر أ₱واع هذ₲  ،هايخا€فواجهة م  ا€دو€ية من حصر جميع صاحياتها في م  

₱حصر با€ضرورة في تلك يمارسة وظائفها ا ع ا€م₱ظمة ا₾ممية بم  تمت  ₫ون  ،(387)خا€فاتا€م  
                                                           

ح اأعوج -382 اجي صا  .827، ا€مرجع ا€سابق، ص.علي 
جل مد ₱طاق أمن  إ€يها، ا€ذي €جأ ا₾مري₫يا€قضاء  إ€ىتعود ₱شأة ₱ظرية ااختصاصات ا€ضم₱ية  -383

ا€قضاء ا€دو€ي في حال على ا€مستوى ا€دو€ي من طرف اختصاصات ا€ح₫ومة ا€فيدرا€ية، وم₱ه أ خذت €يتبع تطبيقها 
وا€₫يا₱ات  ا₾فرادجديدة ₫حا€ة ظهور  أوضاعصمت ₱صوص ا€مواثيق ا€م₱شئة €لم₱ظمات ا€دو€ية، أو في حا€ة ₱شأة 

من غير ا€دول ₫أشخاص ا€قا₱ون ا€دو€ي بعدما ₫ا₱ت ا€دول وحدها هي ا€م₫تسبة €هذ₲ ا€صفة. في هذا ا€صدد ا₱ظر: 
دراق ؤعيد ا ا€متحدة، جامعة ا€دول  ا₾مم، ا€م₱ظمات ا€دو€ية ا€معاصرة "م₱ظمة ؤينؤاسة سصطرى ح، سحسد ا

، د س ن، ص اإس₫₱دريةاتفاقات ا€جات"، ا€₱اشر م₱شأة ا€معارف،  إدارةا€عربية، م₱ظمة ا€تجارة ا€عا€مية، آ€ية 
  .26 -24ص.

384- BIANCHI Andrea, op.cit, p.887.  
385- Grant Lloyd Willis, op.cit, p.8.     

 . 200، ا€مرجع ا€سابق، ص.عبد اه علي عبو -386
عال أحسد -387 ة عبد ا ( من وضع 118₫ما تم₫₱ت ا€₫اتبة في ذات ا€مرجع )ص. .117، ا€مرجع ا€سابق، ص.فات

سحددة وذ€ك على ا€₱حو ا€تا€ي:  ،تعريف €ف₫رة ا€سلطات ا€ضم₱ية تلك ا ة إضافية  اة عن ؤلطات سعي ر "تعبا هذ ا
وثيقة  ين في ا تس ؤلطات اإضافية ازسة وأؤاؤية  ية، وهذ ا دو ظسة ا س خا  با دؤتوا ا اأؤاؤية أو ا

تزاساتها وأداء وظائرها وتحقيق أهدافها" وفاء با ظسة سن ا س         .ا
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، وبمع₱ى (388)بل تتعداها €تمارسها حتى و€و €م ي₱ص عليها ا€ميثاق صراحة ،ا€م₱صوص عليها
ن €م يرد ا€₱ص عليها صراحة   ها اختصاصات تقتضيها إاا أ₱ا  ،آخر هذ₲ ااختصاصات وا 

 .(389)₱ظمة بغية تحقيق أهدافهابا€ضرورة وا€ح₫م ا€ازم طبيعة عمل ا€م  

خاطبة مجلس ا₾من ااختصاصات ا€ضم₱ية من بين ا€ر₫ائز ا₾ساسية في م  ت عد ₱ظرية 
و€لت₱ديد بفعا€ية ت₱فيذها يقتضي ا₾مر تضافر جهود  ،ا₾فراد وا€₫يا₱ات من غير ا€دول €هذ₲
م₫ن أن يضمن استمرارية تطبيقها ₫ون ا€تعاون ا€دو€ي ا€قائم في إطار ا₾مم ا€متحدة ا ي   ،دو€ية

ي₫ون ب₱اء  أين ،وجهات فاعلة إقليمية وا₾₫ثر م₱ها محلية ة هيئات أخرىساعدبم   إاا  ،و₱جاحها
   .ا€دو€ي ا€₱ضالا€قدرات €جميع ا€دول حجر ا€زاوية في 

يتضح مما سبق، أنا ا₾مم ا€متحدة قد هيأت ا€ب ساط €₫ل ما قد ي₱حاز عن م₱طق ا€سام 
واجهتها أثيرت خا€ها مجموعة باستدراجها إجراءات خاصة €م   ،ويخرج عن ا€شرعية ا€دو€ية

تجسيدها على أرض ا€واقع  ، وهذ₲ ا₾خيرة €ن تتحقق إاا إذا تما م₱ه 41وفق أح₫ام ا€مادة  تدابير
 من خال تب₱ايها من طرف جميع ا€دول إصغاء  €قرارات مجلس ا₾من.  

قاااات  ريذا  داخلي ت سؤتوى ا ية على ا ذ جزاءات ا ي: تطبيق ا ثا راع ا  سجلس اأسنا

أين اقت₱ع  ،و€يةإ€ى ا€تأثير على مجرى ا€عاقات ا€د   2001سبتمبر  11أدت أحداث 
، ا₾مر ا€ذي خلق جو ا مواتي ا €لدول ا₾عضاء €ي با€طابع ا€عا€مي €بعض ا€ظواهرجتمع ا€دو ا€م  
رات من خال تفعيل جهودها ا€داخلية في ت₫ريس قرا ،₫افحتهاساهمة في ا€جهود ا€دو€ية €م  €لم  

ل مجلس ا₾من، وهذا ما أيدته ا€جمعية ا€عامة تتوسل من  ى سجلس اأسن  دول أن تقدم إ "ا
تي يتخذها  سؤاعدة في جسيع اإجااءات ا ال ا ن سن أش ها أن تعزز ( ...)سا يس بغي  وي

شوب  ع  سجلس في س ن أن يوديه ا ذي يس دوا ا تي يحتسل أن  (...)ا حاات ا شوء ا و

                                                           

   .73، ص.2006ا€دو€ية، ا€طبعة ا€ثا€ثة، دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة،  اإقليمية، ا€م₱ظمات حازم سحسد عتلم -388
عا أبو عبد اه أحسد₱قا عن:  -389  . 58و 57ص. ،ا€مرجع ا€سابق ،ا
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ها أن تعسل على  بغي  لخطا. وي يين  دو ؤلم واأسن ا ة ا ى تعايض صيا يودي اؤتساااها إ
سجلس في  يين" (...)تيؤيا سهسة ا دو لؤلم واأسن ا طوي على خطا  تي ت حاات ا  ،(390)ا

 تعلقةم  م₱ها ا€ ،ظمها ا€قا₱و₱ية₫ا€تزامها بوضع تدابير خاصة احتواء جهود مجلس ا₾من في ₱  
₫افحتها حيث عملت على تدعيم أين ₫ان €لجزائر دور ₫بير في م   ،)أوا(بظاهرة اإرهاب 

 -15دور ا€مرسوم ا€ت₱فيذي ا في هذا ا€مجال بص  ₱وتجلى اهتمام   ،ا€ترسا₱ة ا€قا₱و₱ية ا€خاصة بها
ا€متعلق بإجراءات حجز و/أو تجميد ا₾موال في إطار ا€وقاية من تمويل اإرهاب  113

يا(وم₫افحته  دون  €ما يشمله من تدابير ا€جزاءات ا€ذ₫ية ،وهو ما تقوم عليه دراست₱ا هذ₲ ،)ثا
  ا€تطرق €لتدابير ا€سابقة €ه. 

داخلي سؤتوى ا ريذ راااات سجلس اأسن على ا تزام بت  أوا: اا

₱ظر ا €أهمية ا€تي تحظى بها ا€جزاءات ا€دو€ية في ميثاق ا₾مم ا€متحدة بصفة عامة 
€حماية ا€₱ظام ا€عام أ درجت إ€زامية ت₱فيذها  ،اا€ذ₫ية بصفة خاصة باعتبارها جزء ا م₱ه وا€جزاءات

ا€تي بشأ₱ها  ،م₱ه 48/1لمادة ا€صيغة اإ€زامية €من خال  ،تحت أح₫ام ا€فصل ا€سابع ا€دو€ي
فعا€يتها في ا₾ساس ، ₫ون (391)تقوم جميع ا€دول ا₾عضاء باتخاذ اإجراءات ا€ازمة €ت₱فيذها

أنا  Jean COMBACAU ₫ما عبر ع₱ها ،ة €لدولن ا€داخلييا₱و تتوقف على تطبيقها في ا€ق
ذي يتسثل  قااا سجلس اأسن هو ا داخلي  لغاية في ضسان ااستثال ا ثا تحقيقا  عسلية اأ "ا

سحلي" ون ا قا عقوبة في ا  .   (392)ببؤاطة في دسج فعل ا

                                                           

 20، ا€صادرة في 41ا€ملحق رقم  ،ا€ثا₱ية وا₾ربعونا€دورة ، A/42/41 :رقم ا₾مم ا€متحدةوثيقة من  28ا€فقرة  -390
  . استعمال ا€قوة في ا€عاقات ا€دو€يةدم زيادة فعا€ية مبدأ عب ا€مع₱ية ةا€خاصتقرير ا€لج₱ة ، متعلقة باعتماد 1987مايو 

ي من ا€ميثاق:  1ا€فقرة  48راجع ا€مادة  -391 دو ؤلم واأسن ا حرظ ا ريذ راااات سجلس اأسن  ت ازسة  "اأعسال ا
سجلس" ك حؤبسا يقاا ا ستحدة" أو بعض هواء اأعضاء وذ      .يقوم بها جسيع أعضاء "اأسم ا

392- ANGELET Nicolas, « La mise en œuvre des mesures coercitives économiques des Nations unies dans la 
communauté européenne », RBDI, n°.02, 1993, p.501. Que «le procédé apparemment le plus satisfaisant pour 
assurer la conformité de la décision interne à celle du Conseil de sécurité est celui qui consiste à intégrer 
purement et simplement l’acte de sanction dans l’ordre interne ».  
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ذا ₫ا₱ت مواد ميثاق ا₾مم ا€متحدة في م   فهي إذن تسمو  ،خاطبتها €لدول تتسم باإ€زاميةوا 
تطلبات ت₫ريس مصا€ح م  و مما يؤدي بها إ€ى ت₫يايف قوا₱ي₱ها  ،(1)عليها وبا€تا€ي تتجاوزها 

 .  (2)ت₱فيذ قرارات مجلس ا₾من  ب غية ،مع ا€دو€يتجما€

داخلية  -1 ين ا قوا ويتها على ا ؤسو راااات سجلس اأسن وأو ي  و قا تزاسات اأؤاس ا واا
ية اأخاى دو  ا

تسقة ن واضعو ا€ميثاق من جعل جميع ا€تدابير ا€تي تتخذها ا€دول في هذا ا€مجال م  تم₫ا 
)أ(  103وهو ما يتجلى من خال قراءة أح₫ام مواد₲  ،افقة مع أح₫ام ا€ميثاق وخاضعة €هتو وم  

 رتبطة بهما. واد ا€م  وغيرها من ا€م   (ب) 25وا€مادة 

سادة  -أ ستحدةسيثاق سن  103ا         هيئة اأسم ا

حدات من تصرفات ا€دول وااحتجاج  ،تميازت أح₫ام ميثاق ا₾مم ا€متحدة بمجموعة قيود
 ،من ا€ميثاق 41ستهد ف بأح₫ام ا€مادة با€تزامات تضم₱ ها أح₫ام اتفاقية تربطها مع ا€طرف ا€م  

خضوعها €تدابير هذ₲ ا₾خيرة وت₱فيذها، في حين أنا ا€تزامات ا€ميثاق تسمو على  يدتفاوهذا €
تي ياتبط ا€تي ₱صت  ،(393)م₱ه 103أي ا€تزامات أخرى طبقا €لمادة  تزاسات ا "إذا تعااضت اا

سيثاق سع أي   ام هذا ا ستحدة" وفقا  أح ي آخا ياتبطون به  بها أعضاء "اأسم ا تزام دو ا
سيثاق". ستاتبة على هذا ا تزاساتهم ا عباة با  فا

ي₫ون بمسعى ا€دول ا€تفرغ من أح₫ام اتفاقية تربطها با€طرف  ،وفق ا ₾ح₫ام هذ₲ ا€مادة
تهرب ا من تطبيقها، ₫ون إقرار هذا ا€جزاء ي₫ون  ا€تمسك بها €يس إاا  ₾نا  ،موضوع ا€عقوبات

                                                           

تخصص ا€قا₱ون ا€ج₱ائي ا€دو€ي، ₫لية  ماجستير، ، ا€جزاءات ا€دو€ية غير ا€عس₫رية، رسا€ةؤواف ؤليم -393
  .84، ص.2006ا€بليدة،  ،دحلب سعد جامعةا€حقوق، 
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ا بتجميد  بي₱ما إبرام اتفاقات احقة إقرار₲ غير جائز إذا ₫ا₱ت  ،ااتفاقات ا€سابقة ع₱هامشفوع 
  .(394)تتعارض وت₱فيذ₲ وبا€تا€ي ت عد باطلة

 ،ما ₫رسه مجلس ا₾من في ا€عديد من قراراتهفي ،م₫₱₱ا إجمال طبيعة هذ₲ ا€مادة₫ذا ي  وه
ظا عن قااا بغض ا ام هذا ا تقيد بأح دول ا ى جسيع ا وجود أي  حقوق أو  "يطلب إ

ي أو أي عقد تم إبااسه أو أي تاخي   وحة أو سراوضة بسوجب أي اتراق دو تزاسات سس ا
سراوضة" تدابيا ا راذ ا وح ربل تاايخ بدء  "جسيع في ذات ا€شأن  في حين يتوسل .أو إذن سس

دول،  ام  (...)ا تزاسا تاسا بأح ية واإرليسية أن تلتزم ا دو ظسات ا س قااا وجسيع ا هذا ا
ي أو أي  حها أو يراضها أي اتراق دو تزاسات يس ظا عن وجود أية حقوق أو ا بصاف ا

قااا" وح ربل تاايخ اتخاذ هذا ا  . (395)عقد سبام أو أي  اخصة أو تاخي  سس

اضطلعت  ،استهداف ا₾فراد وا€₫يا₱ات من غير ا€دول إطارفي ف ،ومن ا€جا₱ب اآخر
 م₱ها ما أيدته ا€محا₫م ا₾وربية في ،وى في إقرار أح₫ام ا€قا₱ون ا€دو€يا€هيئات اإقليمية بدور أق

ظا  هأ₱ا  بإقرارها ،سلطات مجلس ا₾من€ 2005عام  1راضي قضية  واضح، سن وجهة  "سن ا
ستحدة ت   دول اأعضاء في إطاا سيثاق اأسم ا تزاسات ا ي، ا دو ون ا قا تزام آخا  لغي أي  ا ا

ت ي ا دو ون ا قا سحلي أو ا ون ا ، دون أن ي₫ون €ديها سلطة استعراض (396)دي"عاهلقا
    . (398)عها بحصا₱ة قضائيةاتسامها وتمت   ،(397)شرعية قرارات مجلس ا₾من

                                                           

عزيز -394      .120، ا€مرجع ا€سابق، ص.سحسود عبد ا
 قرارمن  9ا€فقرة ، و ا€مرجع ا€سابق، /1267S/RES :رقم ا₾من مجلس من قرار 7ا€فقرة على ا€توا€ي، راجع  -395

   . با€حا€ة في سيرا€يون متعلق، ا€2000جويلية  5، ا€صادر في /1306S/RES :رقممجلس ا₾من 
396- arrêt du TPICE, du 21 septembre 2005, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, aff. n° T-315/01, point 
181, p.54 et 55. « Force est de constater que, du point de vue du droit international, les obligations des  États 
membres de l'ONU au titre de la charte des Nations unies l'emportent incontestablement sur toute autre 
obligation de droit interne ou de droit international conventionnel, … ».  
397- Ibid. point 221, p.65. Mais des spécialistes en la matière l’en confirmés comme ce fut le cas avec ce juge de la 
Cour International de Justice ABRAHAM Ronny, qui avance ces propos en ses termes « … le juge pourrait être 
invité par un requérant à contrôler par voie d’exception la validité d’un acte adopté par un organe des 
Nations Unies au regard de la charte elle-même, situation qui pourrait se présenter, notamment, à propos 
d’une résolution du Conseil de sécurité. Au regard de la jurisprudence établie a ce jour, la réponse du juge 
national parait certainement devoir être négative: les actes unilatéraux des organisations internationales 
échappent à son pouvoir de contrôle, si bien que, pas plus qu’il ne peut examiner la constitutionnalité d’un tel 
acte, il ne pourrait statuer sur sa conformité au droit primaire de l’organisation en cause, … ». Voir =               
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ا يجوز €لدول ا₾عضاء رفض  ،اا €هذ₲ ا€مادة وبمفهوم ا€مخا€فة €ما سبق ذ₫ر₲ آ₱ف  وفق  
طها مع غيرها بموجب اتفاقات سابقة أو في ₫و₱ها تتعارض وا€تزامات ترب   ،تطبيق هذ₲ ا€جزاءات

سمو أح₫ام ا€ميثاق على  في هذا اإطار ستا€مادة ₫را ₫ون  ،(399)احقة €تقرير هذ₲ ا€تدابير
أنا هذ₲ ا€مادة أ₫دت €يس ، وفي ا€مجال ₱فسه يبدو (400)غيرها من ااتفاقات ا€دو€ية ا₾خرى

₱ا  ،صطلحفحسب أو€وية ا€ميثاق با€مع₱ى ا€دقيق €لم   ا سمو قرارات مجلس ا₾من ما ت₫فل أيض  وا 
فهي بذ€ك ت₫رس سيادة ا€قا₱ون ا€دو€ي، ₫ما أشار  ،(401)في مجال حفظ ا€سلم وا₾من ا€دو€يين

ا€خمسين من ₱شأة داخلة €ه خال ملتقى دو€ي حول ا€س₱ة في م   CHRISTIAN Dominicé إ€يه
ستحدة من حيث ا€مبدأ ت₫رس  103نا ا€مادة أ ،ا€ميثاق ون اأسم ا  Le Droit Onusienؤيادة را

  .(402)عاهدات ا€دو€ية ا₾خرىوأو€ويته على اا€تزامات ا€₱اشئة عن ااتفاقيات وا€م  

 لزمة شاملة وعامة علىمن ا€ميثاق ذو طبيعة م   103أح₫ام هذ₲ ا€مادة  ،وبمفهوم آخر
، ا₾مر ا€ذي 1969على غرار اتفاقية فيي₱ا €قا₱ون ا€معاهدات €س₱ة  ،أح₫ام ااتفاقيات ا₾خرى

 ،₾خيرةاذ₲ ه من 30ق₱₱ة بموجب ا€مادة يقتضي ا€تخلي عن تطبيق ا€قواعد ا€عادية €ل₱زاع ا€م  
₫ون ، على ع₫س ا€تزامات ااتفاقيات ا₾خرى ا€تي ت(403)ع₱د وجود أي ا€تزام €لميثاق محل ت₱ديد

وفي هذا ا€شأن، فأو€وية ا€تزامات ا€ميثاق وفق أح₫ام ا€فصل  أح₫امها محل تطبيق إزائها.

                                                                                                                                                                                           

= ABRAHAM Ronny, « l’applicabilité du droit de la charte dans les ordres juridiques internes: le cas Français », 
In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir.), op.cit, p.74.      
398- JACQUÉ Jean-Paul, « Primauté du droit international versus protection des droits fondamentaux: Cour de 
justice des Communautés européennes, arrêt du 3 septembre 2008 (Grande chambre), Kadi c/ Conseil et 
Commission (aff. jtes C-402/05 P et C-415/05 P) », RTD Eur, n°.01, 2009, p.161S.  

عال  -399 ةأعبد ا    .175و 174، ا€مرجع ا€سابق، ص. حسد فات
400- THOUVENIN Jean-Marc, « article 103 » In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir.), op.cit, 
p.2133.   

ي ₱قا عن:  -401 سا ديس سو إدماج قرارات ا€جمعية ا€عامة ومجلس ا₾من وت₱فيذها في ا€₱ظم ا€قا₱و₱ية  ،سحسد ا
ا€داخلية €لدول ا₾عضاء، مذ₫رة مقدمة €₱يل شهادة ا€ماجستير في ا€قا₱ون ا€دو€ي وا€عاقات ا€دو€ية، ₫لية ا€حقوق، 

 . 59ص. ،2012/2013، 1جامعة ا€جزائر
402- CHRISTIAN Dominicé, « l’article 103 de la Charte des Nations unies et le droit international humanitaire », 
In: CHRISTIAN Dominicé, JEANNE Belhumeur et CODORELLI Luigi (S/Dir), l’ordre juridique international 
entre tradition et innovation, Publications de l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève, PUF, 
Paris, 1997, p.221 et S. Disponible sur le site internet: 
https://books.openedition.org/iheid/1348?lang=fr#ftn1  
403- ALIX Toublanc, « l’article 103 et la valeur juridique de la charte des Nations unies », RGDIP, n°.02, 2004, 
p.439.  

https://books.openedition.org/iheid/1348?lang=fr#ftn1
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من ا€ميثاق ₾طراف م خاط بة، وهو ما  25ما با€₱سبة €ما تشمله أح₫ام ا€مادة إ₱ا  ،ا€سابع م₱ه
 ي₫ون محل دراست₱ا في هذا ا€شق ا€تا€ي.  

سادة  -ب ستحدةسيثاق سن  25ا      هيئة اأسم ا

 ،تعهدت ا€دول ا₾طراف في ميثاق ا₾مم ا€متحدة با€عمل على ت₱فيذ قرارات مجلس ا₾من 
ستحدة" بقبول راااات ""يتعهد أعضاء بأن  ،م₱ه ا€تي تقضي 25وذ€ك من خال ا€مادة  اأسم ا

سيثاق ريذها وفق هذا ا ة ا₾ساسية من ₱ظام €ذا ت مثل هذ₲ ا€مادة ا€قاعد"، سجلس اأسن وت
جا₲ جميع ت   (404)حيث ي ₱سب إ€ى بعض قرارات مجلس ا₾من با€صفة اإ€زامية ،ا€دو€يا₾من 
ا€تي يقع على عاتقها واجب احترامها وي₫ون €هذا اا€تزام آثار سارية €لمرة ا₾و€ى على  ،ا€دول

وبا€تا€ي  ،₱ظمة في ت₱فيذ ا€جزاءاتستوى ا€قا₱ون ا€دو€ي، وا€تي بدورها تلعب دور ا فعال في ا€م  م  
 . (405)تصبح سيدة ا€موقف في تطبيقها على مستوى ₱ ظ مها ا€داخلية

ما إ₱ا  ،من ا€ميثاق 103و 25ا€عمل بأح₫ام ا€مواد بإ€ى جا₱ب ما ورد ذ₫ر₲، فاقتداء ا€دول 
قرارات يجعل من موقف ا€دو€ة يتمحور بين ت₱فيذ  ،في ₱شوب ₱وع من ا€قصور يتسبب بدور₲

ما ا€تضحية  ا€دو€ة ا€سويسرية  هتدار₫   توهو ا₾مر ا€ذي حاو€ ،بحقوق اإ₱سانمجلس ا₾من وا 
أبلغت مجلس ا₾من باقتراح قدمه وعلى هذا ا₾ساس  في هذا ا€شأن،من خال طرحها استث₱اء 

درجة أسماؤهم في قائمة €ج₱ة جا₲ ا₾فراد ا€م  بشأن رفض فرض جزاءات ت   ،ا€بر€مان ا€سويسري
، وهذا €يس إاا تجسيد ا ₾و€وية (406)حي₱ما ا يتم توفير ا€حد ا₾د₱ى من ا€ضما₱ات ،ا€جزاءات

  حقوق اإ₱سان على أح₫ام ا€ميثاق با€₱ظر €متاعب ا₾طراف ا€م ستهد فة. 

 
                                                           

404- SAIHI Majouba, op.cit., p.210.  
405- AURORE Marchand, l’embargo en droit du commerce international, édition Larcier, Bruxelles, 2012, p.73.  
406- BENEYTO José Maria, « L’obligation des institutions internationales de répondre de leurs actes en cas de 
violations des droits de l’homme », Rapport, commission des questions juridiques et des droits de l’homme, 
Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Doc. 13370, 17 décembre 2013, §.85.  

فة €أمم ا€متحدةات اجزاء€ا€₱ظام تحقيق ا€امر₫زية راجع شق  ،لتفصيل أ₫ثر€ - من خال خلق €قوائم  ،€ما€ية ا€مستهد 
 . 365، ص.محلية أو إقليمية
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زاسية  -2 داخلية ست جعلإ ين ا قوا  ة وراااات سجلس اأسن قبطاا

€لدول ا₾عضاء وآثارها  ةا€داخلي ةا€قا₱و₱يت عد مسأ€ة احتواء قرارات مجلس ا₾من في ا€₱ظم 
تأويل وفق  بمثابة  M.KALALA ت وفقياف₫  أهمية عملية ₫بيرة،  وعلى ا₾فراد ذ ا "تاجسة أو ا

ريذ راااات  لدول اأعضاء وربول ت تزاسات تعاهدية  تطبيق ا داخلية سن حيث ا لتدابيا ا
يين" دو ؤلم واأسن ا خاصة بحرظ ا  . (407)سجلس اأسن ا

بها إدماج  ا€واجب ا€عملعلى ا€طريقة  صامتي عتبر ا€قا₱ون ا€دو€ي  ،في هذا ا€شأن
قاعدة  ةفميثاق ا₾مم ا€متحدة ا يتضمن في ا€واقع أيا  ،(408)€لدول ةن ا€داخلييا₱و قواعد₲ في ا€ق

ا€تي  ،بشأن إجراءات دمج قرارات مجلس ا₾من في ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€داخلي €لدول ا₾عضاء
امتثاا  ا€تزاماتها  ،ستقلة في ₱ ظمها ا€قا₱و₱ية ا€محليةوبصفة م  إدماجها رة في ت₱ظيم بدورها ح  
، أي وفق ا €قواعد م خصصة في ا€قا₱ون (409)من ا€ميثاق 103و 25وجب ا€مواد ا€دو€ية بم  

                                                           
407- AURORE Marchand, op.cit, p.74. » de traduire en termes de mesures internes d’application l’engagement 
conventionnel des Etats membres d’accepter et de mettre en œuvre les décisions du Conseil de sécurité 
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales «. Voir ainsi; KALALA Tshibangu, op.cit, 
p.218. 
408- AURORE Marchand, op.cit, p.75.  
409- Ibid. p.75. Voir aussi; KALALA Tshibangu, op.cit, p.219.  

داخلي وفقا اتجاهين ت   - ي ا و قا ظام ا ية في ا دو ية ا و قا قواعد ا وحدوية(.  أوداج ا ظايتين )اازدواجية وا
اتجا  ؤبة  يين ستؤاويين،  ،اازدواجيبا و ظاسين را ي  دو ون ا قا ي وا وط ون ا قا ل سن ا فيعتبا أن 

ية في أي سن  و جد راعدة را ن أن  ه ا يس ك بأ تج عن ذ بعض، وي رصلين تساسا عن بعضهسا ا سؤتقلين وس
ظام اأخا، ظاسين سصداها سن ا عارة بين  ا ظم ا ذي ي وحدوي ا دأسا ااتجا ا ون ا قا ي اا دو ون ا قا خلي وا

ذ  داخلي س ي ا و قا ظاسها ا ها تصبح جزءا سن  ة بسعاهدة فإ دو تزام ا ي واحد، فبسجاد ا و ظام را ان  يش
راذ بشاوط  ها حيز ا ة₱قا عن:  بؤيطة. إجاائيةدخو  مجلة ،"ا€داخلي با€قا₱ون ا€دو€ي ا€قا₱ون عاقة"، شاون حؤي

 .161 -159، ص ص.2007ورقلة،  ،معة قاصدي مرباح، جا5 عدد ،ا€باحث
- Pour AUSLENDER Jérôme, dans les régimes monistes, les normes internationales sont dotées d’un 
caractère « self-executing » (auto-exécutoire) qui implique, des lors que la norme en question a fait l’objet 
d’une publication officielle par l’Organisation émettrice, leur applicabilité directe dans les cadres normatifs 
de ces États. Tandis que pour les régimes dualistes, la pénétration de la norme internationale dans l’ordre 
juridique interne nécessite sa transmutation dans une loi nationale ou dans un règlement qui en reprend le 
contenu pour qu’elles puissent être opposable à ses destinataires. Certains de ces ordres juridiques 
incorporeront ces normes dérivées du Conseil de sécurité comme ils le font des normes constitutionnelles des 
traités constitutifs alors que, dans d’autres États, elles seront distinguées les unes des autres et connaitront 
des canaux d’intégration spécifiques. AUSLENDER Jérôme, les sanctions non militaires des Nations unies: 
fondements, mise en œuvre et conséquences pour les États tiers et les droits de la personne, thèse pour le doctorat en 
droit public international, Droit-économie-Sciences Sociales, université Panthéon-Assas Paris 2, 2006, p.299.        
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ة €محا₫مها من قوا₱ين محلية وجهود قضائي ،ا€دستوري €ذات ا€دو€ة وا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€داخلي €ها
 ROUCOUNASعبرا  هاصددب ، ا€تي(410)عاهدات ا€دو€يةتجسيد ااتفاقيات وا€م   بشأنا€وط₱ية 

ظام  أنا  وضعي في ا ون ا قا ل دائم أو بصرة سورتة إدااج ا ظام داخلي، يخضع بش ل  "
ية" دو تزاساتها ا ة سلزسة باحتاام ا دو سحلي، أن ا ي ا و قا  .(411)ا

فيما يتعلق با€وسائل  ،€حرية ا€تصرف ا€مم₱وحة €لدولؤ₫د هذ₲ ا€قاعدة ما ي   ،في حين
 712ا€قرار رقم ₱جد ، ₱ها ا€جزاءات ااقتصادية ا€شاملةتدابير مجلس ا₾من مستخدمة €ت₱فيذ ا€م  
ل سا رد يلزم ( ...)"مثال بارز ا€ذي به أقرا مجلس ا₾من ₫( 1991) دول  أن تتخذ جسيع ا

ظسها حساية سن خطوات بسوجب  ضسان توفا هذ ا ل على حدة،  سحلية،  ية ا و قا  ا
فة  .(412)"(...) ى  (2019) 2462₱شيد با€قرار رقم بي₱ما في شق ا€جزاءات ا€م ستهد  "يطلب إ

صو   س حو ا تي تتخذها )...( على ا تدابيا ا رل استثال جسيع ا دول اأعضاء أن ت ا
تزاساتها بسوجب  قااا، ا ي )...("عليه في هذا ا دو ون ا قا ها أعضاء ه طا€ما أ₱ا ₾₱ا ، (413)ا

  ق. بأح₫ام ا€فصل ا€سابع من ا€ميثا قيده ي₱بغي في ا€مقابل أن تتفإ₱ا  ₱ظمةا€م   في

في اإجراءات وا€وسائل إرساء قرارات مجلس ا₾من في تباين ₱شبت عن هذ₲ ا€حرية 
ضرورية إرساء ا€قوا₱ين ا€ هأي ₫ل عضو €ه وسائل ،ا€₱ظم ا€قا₱و₱ية ا€داخلية €لدول ا₾عضاء

أنا بعض ا€دول س₱ات  KALALAوضح و€لقيام بذ€ك ي   ،(414)ا€معيارية وجعلها جاهزة €لعمل
أخذت تقر  بي₱ما دول أخرى ع₫س ا₾و€ى ،Législation générales d’habilitationقوا₱ين عامة 

                                                           
410- ABRAHAM Ronny, op.cit, p.69.  
411- AURORE Marchand, op.cit, p.75. » Chaque système interne s’arrange, de façon permanente ou 
occasionnelle, pour insérer le droit dérivé dans l’ordre juridique interne parce que l’Etat est tenu de 
respecter ses obligations internationales «. 

، ا€متعلق با€حا€ة 1991سبتمبر  19في ، ا€صادر /712S/RESمن قرار مجلس ا₾من رقم:  5راجع: ا€فقرة  -412
 بين ا€عراق وا€₫ويت. 

، ا€متعلق 2019مارس  28ا€صادر في ، S/RES/2462من قرار مجلس ا₾من رقم:  6ا€فقرة راجع:  -413
 €أعمال اإرهابية: م₱ع وم₫افحة تمويل اإرهاب.با€تهديدات ا€تي يتعرض €ها ا€سام وا₾من ا€دو€يان ₱تيجة 

414- DELORD Guillaume, La mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies par l’Union 
européenne, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en droit, Discipline droit public, Faculté de 
Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université Nancy 2, 2011, p.121.  
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وفق ا  ،(415)في ت₱فيذ هذ₲ ا€قرارات Mesures internes AD HOCباعتماد تدابير داخلية خاصة 
، ومن ثمة هذ₲ اإجراءات €₫و₱ها (416)€لمصا€ح ا€سياسية وااقتصادية أو ₾سباب قا₱و₱ية

 . (417)لزمة با€₱تيجة ا ا€وسيلةها م  ما يع₱ي أ₱ا  ،تضعها ا€دول ₫يفما تشاء

وقرارات مجلس وأمام تعدد هذ₲ ا€وسائل واآ€يات في إرساء قواعد ا€قا₱ون ا€دو€ي عامة  
ا₱جر ع₱ها ضعف في  ،ظم ا€قا₱و₱ية ا€داخلية وا€تعقيدات ا€تي طبعتهاا₾من خاصة  في ا€₱  

ت عزز  ،تحقيق فعا€ية أ₫بر، ما دفع ببعض ا€خبراء إ€ى ا€سعي في ا€بحث ووضع تق₱ية عامة
€مائدة اامتثال €قرارات مجلس ا₾من أ₫ثر اتساق ا وفعا€ية، ا€ذي ت₫لل خال ا₱عقاد اجتماع ا

هاغنستديرة ا€م   وب سوذجيفي اقتراح صياغة  ،ب ون  أو اتفاقية دو€ية في هذا  Loi-type را
 .   (418)ا€شأن

ن اقترح خبراء ₫ل من ملتقى  ،وفي ذات ا€صدد تاا  (420)باين -بونوملتقى  (419)2ا
سوذجي اعتماد  ،وضع ا€بوادر ا₾و€ى €لجزاءات ا€ذ₫يةبا€خاصة  ون   MODEL LAWرا

                                                           
415- AURORE Marchand, op.cit, p.76. Voir également; KALALA Tshibangu, op.cit, p.223. 
416- WILLAERT Philippe, op.cit, p.232.   

عزيز راداي₱قا عن:  -417 ، 2009، ا₾داة في ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عام )ا€مصادر(، دار هومه، ا€جزائر، عبد ا
 .557ص.
  . ، ا€مرجع ا€سابقS/1996/776رقم: مجلس ا₾من وثيقة من  83ا€فقرة  -418

419- Voir pour une étude générale, le processus Interlaken ΙΙ, op.cit, pp.59-77.  
420- Voir pour une étude générale, le processus Bonn-Berlin, op.cit, pp.91-97. 

ن ا€قا₱ون ا€₱موذجي ا€مقدم من قبل خبراء ملتقى ₫ل من  - تاا ₫ان بطريقة وبصورة مماثلة،  باين -وبون 2ا
 يحتوي على خمسة مواد:

ى سادة اأو ت₱فيذ جميع قرارات مجلس ا₾من ا€متعلقة  خال ا€وسائل ا€قا₱و₱ية ا€رسمية تخص بتم₫ين ا€دول من ا
يةمن ا€ميثاق، أما  41با€مادة  ثا سادة ا سادة اتقر باامتثال €لتدابير ا€مقررة في ا€مادة ا₾و€ى، بي₱ما  ا ثةا تخص  ثا

₱طاق تطبيق ا€تدابير ا€وط₱ية ا€متخذة عما با€مادة ا₾و€ى في إقليم ا€سلطات ا€وط₱ية وعلى جميع رعايا ا€دول أو 
اابعةحددة، أما ا€₫يا₱ات ا€م   سادة ا ت ₱صب عدم اامتثال €لجزاءات ا€وط₱ية بمثابة جرائم خاضعة €عقوبات م₱صوص  ا

خاسؤةر ا عليها في اإجراءات ا€وط₱ية، وأخي سادة ا تؤيد بسمو ا€قا₱ون ا€₱موذجي على أح₫ام أي قا₱ون داخلي آخر.  ا
 في هذا ا€صدد راجع: 

- BIERSTEKER Thomas J. et al, op.cit, pp.83-85.   
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تطبيق أفضل إ€ى جا₱ب تحسين  ،ها وبسرعةت₱فيذمع تعزيز استقبال قرارات مجلس ا₾من 
 .(421)ا€وط₱يةلتدابير €

سن تدابير بيسمح €لدول  ،Primary legislation أؤاؤي تشايعب ذا اإجراءه عن عبري   ₫ما
قرار  وط₱ية أي بإتباع  ،(422)ا€جزاءات دون إشراك ا€عملية ا€تشريعيةبها ₱فذ ا€وسائل ا€تي ت  وا 

 ا€تي ،فةستهد  €جزاءات ا€ما€ية ا€م  ا€تي ت دار بها اتلك خاصة   حددة حا€ي اإجراءات غير تلك ا€م  
₱اسب اتخاذ إجراءات إدارية في ا€وقت ا€م  تتطلب فعا€ية ت₱فيذها على ا€صعيد ا€وط₱ي  بدورها
 . (423)وب₫فاءة

ا€سلطة ا€قا₱و₱ية €جميع جوا₱ب تقوم بتفويض  ،أخير ا، واستجابة ا€دول ا€تزاماتها ا€دو€ية
ا€دول ا€تي €ديها  ي حالف ةبوصفها ا€و₫ا€ة ا€وحيدة ا€قائمة باإدار إما  ،ا€ت₱فيذ إ€ى وزارة ا€خارجية

تصدر €وائح شاملة في مجاات ا€قضايا ا€تي ت₱ص  ،تشريعات أو€ية تشبه ا€قا₱ون ا€₱موذجي
 في تشريع ثا₱وي ت حدد بموجب ₱سقة ا€تيا€و₫ا€ة ا€م   بوصفهاأو ، من ا€ميثاق 41عليها ا€مادة 

استجابتها  دىقاس بمإاا أنا وضوحها ي   ،(424)تعتمد على سلطة دستورية عامة تيا€دول ا€
 . دراست₱ا ا₱صبت على ا€جزائر ₫₱موذج ₫ون ،€لجهود ا€محلية

ية بسوجب راااات سجلس اأسن ذ جزاءات ا ايس ا سوذج في ت جزائا  يا: ا  ثا

و€ية ت₫للت في هود د  روز ج  ب   ،نا من ضمن مساعي ا€حفاظ على ا€₱ظام ا€عام ا€دو€يإ
ظمها في ₱   ₲وجبها إ€ى ضمان ت₱فيذ تدابير يدعو ا€دول بم   ،وعة قراراتاعتماد مجلس ا₾من €مجم  

"يتعلق اأسا ₫و₱ه  SUR Sergeما علق عليه ه با€موقف ا€ذي ₱ؤسس  وهو ، ا€قا₱و₱ية ا€داخلية
تي تختاق  قاااات ا ى حد بعيد و با لدول اأعضاء. ا يتعلق  داخلا  داخلي  ي ا و قا ظام ا ا

                                                           
421- THOMÉ Nathalie, op.cit, p.277. « Le MODEL OF LAW vise à favoriser une meilleure application des 
mesures, à permettre de limiter les effets délétères du système décentralisé en favorisant une application plus 
rapide des décisions du Conseil, mais aussi en énonçant les mesures fondamentales qui doivent être prises 
pour les appliquer effectivement ».  
422- BIERSTEKER Thomas J. et al, op.cit, p.79.   
423- Ibid. p.79 et 80.   
424- Ibidem. p.91.    
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ه ظيم ؤلو ظيم    ااأسا بسجاد ت زاسية، ت ن توجيه، بصرة إ ي، و دو ي اظسها و قا  ةا
داخلي شرع إ€ى ت₫ريسها بموجب ومن بين هذ₲ ا€دول ₱جد ا€جزائر ا€تي تطرق فيها ا€م   ،(425)"ةا

 .(1)تطرق إ€ى ت₱ظيمه في ا€دستور  ا€قا₱ون ا€دو€ي اإتفاقيعلى ع₫س  ،(2)مرسوم ت₱فيذي 

ظوا  -1 داخلي في س ون ا قا ي على ا دو ون ا قا  2016 دؤتواتعديل إرااا بؤسو ا

وضع أح₫ام تتعلق بم₫ا₱ة  ا€ذي به ،تفاقياهتم ا€مشرع ا€جزائري بواقع ا€قا₱ون ا€دو€ي اإ
 1996دستور من  132في ا€مادة  وهو ما ₫رسه   ،عاهدات ا€دو€ية في ا€قا₱ون ا€داخليا€م  
عاهدات مو ا€م  بمبدأ س   اعترف  م   150ون في ا€مادة ا€مضم   تضمن ذاتوا€م   ،2016عدل س₱ة ا€م  

₱ص ا€مادة أنا  هوضح₫ما ي   ،(426)أد₱ى من ا€دستور ها تبقىا€دو€ية على ا€قوا₱ين ا€عادية €₫₱ا 
سعاهدات" تي ا جسهواية عليها يصادق ا شاوط حؤب، ائيس ا صو  ا س  في عليها ا

دؤتوا ون تؤسو على ،ا قا  . (427)"ا

إ€ى مسأ€ة م₫ا₱ة قرارات ستور ا€د   إطار فيشرع ا€جزائري ا€م  €م يتطرق  ،وفي ا€سياق ذاته
ون ا€داخلي، في حين موضوع م₫ا₱ة ا€قا₱ون ا€دو€ي اإتفاقي ا و€ية با€₱سبة €لقا₱  ₱ظمات ا€د  ا€م  

 ي عتبر موضوع دراست₱ا هذ₲.  

 

                                                           
425- « il s'agit de décisions qui pénètrent largement dans l'ordre juridique interne des états membre. Il ne 
s’agit pas simplement de régir leur comportement international, mais d’orienter, et de façon obligatoire, 
l'organisation de leur système juridique interne ». Cité In: SUR Serge, « le droit international au défi du 
terrorisme », In: MICHAEL J. GLENNON, SUR Serge (S/Dir), Terrorisme et droit international / Terrorism and 
International Law, Leiden: Martinus Nijhoff, Brill, 2008, p.46.  

ة -426    .165ص.، ا€مرجع ا€سابق، شاون حؤي
شعبيةمن  150ا€مادة  -427 ديسقااطية ا جزائاية ا جسهواية ا  :، ا€م₱شور بموجب ا€مرسوم ا€رئاسي رقمدؤتوا ا
 28₱ص تعديل ا€دستور ا€مصادق عليه في استفتاء  بإصدار، ا€متعلق 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438 -96

، 03 -02معدل ومتمم بموجب قا₱ون ، 1996ديسمبر  8، ا€صادر في 76، جريدة رسمية عدد 1996₱وفمبر 
 -08، وبموجب ا€قا₱ون رقم 2002أفريل  25، ا€صادر في 25، جريدة رسمية عدد 2002أفريل  10ا€مؤرخ في 

، وبموجب ا€قا₱ون 2008₱وفمبر  16، ا€صادر في 63، جريدة رسمية عدد 2008₱وفمبر  15، ا€مؤرخ في 19
 . 2016مارس  7، ا€صادر في 14ة عدد ، جريدة رسمي2016مارس  6، ا€مؤرخ في 01 -16

http://cbc.univ-setif2.dz/fdsp/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1008
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جزائاي  -2 ي ا و قا ظام ا قاااات سجلس اأسن في ا وارعي  ايس ا ت  ا

على أهمية با€غة €ما  ،ستوى ا€محليي₱طوي موضوع دراسة تب₱ي ا€جزاءات ا€ذ₫ية على ا€م  
ا مسأ€ة حقوق اإ₱سان، ا€تي ظلت €قا₱و₱ي ا€دو€ير ₫تحقيق €ل₱ظام اي عتب ₫فا€ة حمايتها  خصوص 

ا ₫بير ا  تأعط ابدوره ةا₾خير  ₲هذن و ₫ واحترامها تتوقف على ا€مستوى ا€داخلي €لدول، زخم 
ذا ₫ان اإرهاب أخطر ما ي  د ا€دو€ية في تعزيز وحماية هذ₲ ا€حقوق، €لجهو  هدد مصا€ح ا€دو€ة وا 
 . (428)هدد₲ هو ا€حق في ا€حياةأسمى ما ي  ف ،متل₫اتوس₫ي₱ة وأموال وم  د من أمن وا₾فرا

جرامها في إطار تطبيق ا€قراراتوفي م    ا€دو€ية وا₫بة ا€تصدي €هذ₲ ا₾عمال اإرهابية وا 
تعلق ذي يا€ ،113 -15مرسوم ت₱فيذي رقم ى سن €إشرع ا€جزائري ا€م   ارتأى ،ذات ا€صلة

على  (429)في إطار ا€وقاية من تمويل اإرهاب وم₫افحتهبإجراءات حجز و/أو تجميد ا₾موال 
ستوى ا€محلي، وهو ااتجا₲ ا€ذي ₱دعمه بموقف أحد ا€هيئات ا€عا€مية ا€رائدة في ذات ا€م  

بغيه "ا€تي تقضي أ₱ا  (FATF) ا€ما€ي ا€عمل مجموعةة توصيم₱ها  ،ا€مجال دول على ي  أن ا
ظسة تطبق عقوبات أ ية ا سا سؤتهد   ا تي (...) اأسن سجلس اااتا ق وفقا   فةا ع تتعلق ا  بس
 . (430)"(...) وتسويله اإاهاب ورسع

ؤون ا€خارجية في قيام وزير ا€ش   ،ا€مرسوم ا€ت₱فيذيتتمثل اإجراءات ا€داخلية وفق هذا 
د ₱شرها €دى أما₱ة بع ،إ€ى وزير ا€ما€ية سجلة في قائمة مجلس ا₾منبإرسال قائمة ا₾طراف ا€م  

بإصدار قرار ا€حجز و/أو ا€تجميد €أموال  ا€ما€ية وزيربدور₲  يقوم حيث ،ا€متحدةا₾مم 

                                                           

، سياسة ا€مشرع في مواجهة ظاهرة اإرهاب، مذ₫رة مقدمة €₱يل شهادة ا€ماجستير في قا₱ون ضيف سريدة -428
  .4، ص.2010 -2009م₱توري، قس₱طي₱ة،  اإخوةوا€علوم ا€ج₱ائية، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة  ا€عقوبات

ريذيمن  1راجع ا€مادة  -429  س₱ة مايو 12 ا€موافق  1436عام رجب 23 مؤرخ في 113 -15 :رقم ساؤوم ت
 رسميةا€جريدة ا€ ،وم₫افحته اإرهاب من تمويل ا€وقاية إطار في ا₾موال أو تجميد/ و بإجراءات حجز يتعلق 2015

   . 2015 يوما 13، ا€صادر في 24عدد  €لجمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية،
عسل سجسوعة توصياتمن  6 ا€فقرة -430 ي ا سا  ا₾موال غسل م₫افحة حول ا€دو€ية ، ا€معايير(FATF -)فاتف ا

  .12، ص.2012، (OECD)ااقتصاديين  وا€ت₱مية ا€تعاون ا€تسلح،  م₱ظمة وا₱تشار اإرهاب وتمويل
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و₱شر₲ على ا€موقع اا€₫ترو₱ي €لهيئة  ،باشرةباشرة أو غير م  متل₫ات ا€خاضعة €هم بصفة م  وا€م  
، ₫ون وزارة ا€خارجية بوصفها ا€هيئة ا€رئيسة وا€ق₱اة ا€رسمية €اتصال بين (431)تخصصةا€م  

 .  (432)لطات ا€محليةتحدة وا€س  ا₾مم ا€م  

ا€مع₱ية بحجز و/أو تجميد ا₾موال ا€واردة في  ا₾ج₱بية في حا€ة استقبال طلبات ا€دول
وم ₫ذ€ك وزير ا€شؤون ا€خارجية بتوجيهها إ€ى ا€هيئة (، يق  2001) 1373 ا€قرار تدابيرإطار 

باشرة مهامه في €م   ،ا€جزائرمهورية €دى مح₫مة إ€ى و₫يل ا€ج   ارسلها فور  ا€تي ت   ،تخصصةا€م  
€لخزي₱ة  ا€قضائية ا€و₫ا€ة وا€ممتل₫ات ا€تي تت₫لف ₾موالهذ₲ اإصدار قرار €لحجز و/أو ا€تجميد €

إاا  ،(433)تخصصة€لهيئة ا€م   ا€رسمي ا على ا€موقع اا€₫ترو₱يفور   ذا ا€قراره ₱شرمع  ،يرهابتسيا 
ع جزء من هذ₲ ا₾موال حسب باقتطاسجلة ه في حا€ة ا€ضرورة ي سمح €هذ₲ ا₾طراف ا€م  أ₱ا 

 . (434)بعد ما يتم تحديدها وريةواحتياجات أفراد عائلتهم ا€ضر   €تغطية احتياجاتهم ،ا€حا€ة

 مجلس قرارات بموجب ،تاحة €همباإجراءات ا€م  ذ₲ ا₾طراف ا€م ستهد فة ه غبايتم إ₫ما 
إجراءات €ذات استفائهم اوفي حا€ة  ،من ا€قائمة ا€شطب إ€ى ا€رامية با€طلبات تعلقةا€م   ا₾من

 أو ا€تجميد/و رفع ا€حجز إجراءات وت طبق وشطبهم من ا€قائمة، يتم إباغهم بقرار ا€شطب
 . (435)ا€تجميد أو/و ا€حجز بها ا€تي تما  €₱فس اإجراءات اوفق  ، افور   €أموال

                                                           

 . 113 -15 :ا€مادة ا€ثا₱ية من ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم -431
ا€تقرير ، ا€متعلقة ب2012ديسمبر  31في  ةا€صادر ، S/2012/968 :رقم مجلس ا₾من وثيقة من 71ا€فقرة  -432

( بشأن ا€قاعدة ومن 2011) 1989ا€ثا€ث عشر €فريق ا€دعم ا€تحليلي ورصد ت₱فيذ ا€جزاءات، ا€مقدم عما با€قرار 
مجلس ا₾من من رئيس موجهة إ€ى رئيس  2012ديسمبر  31ا₾فراد وا€₫يا₱ات، مرفق €رسا€ة مؤرخة  يرتبط بها من

( بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة وما يرتبط به من 2011) 1989( و1999) 1267€ج₱ة مجلس ا₾من ا€م₱بثقة عن ا€قرارين 
 . أفراد و₫يا₱ات

  .  113 -15 :ا€مادة ا€ثا€ثة وا€رابعة من ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم -433
ريذي ₱فسا€مادة ا€سابعة من  -434 ت ساؤوم ا   . ا
سا ₱فس ا€مادة ا€سادسة من  -435 ريذيؤا ت  . وم ا
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ير مع ا€معايا شرع ا€جزائري قد ساير ا€تشريع ا€وط₱ي ون ا€م  ي₫   ،طوةا€خ   من خال هذ₲
ا€جزاءات ت₫ريس في مجال  ترتبة عن ا€قرارات وااتفاقيات ا€دو€يةا€م   ،ا€دو€ية وا€تزامات ا€جزائر

  .₫افحة ظاهرة اإرهابخاصة  في إطار م   ا€ذ₫ية

ول وصرامته في تحقيقه €حقوق اإ₱سان وأو€ويتها واقع ا€قا₱ون ا€داخلي €عدة د  وبا€₱ظر €
ا جايسة وا عقوبة إا  ب " فبا€عمل با€قواعد ا€قا₱و₱ية " وبا€خصوص قا₱ون ا€عقوبات،

ته"ت ؤسسها هيأة قضائية بح₫م قضائي وأنا  ى أن ت ثبت إدا ستهم بايء إ ا€ فة €ما ، فهي م  "ا خ 
وازاة مع تدبير تجميد با€م   ،ستوى ا€داخليول به في إرساء قرارات مجلس ا₾من على ا€م  هو معم  

ل ما يستدعي تدخ   ،تابعةتهم ₾ي تحقيق أو م  ملف ا€م  إزاء₲ ي يفتقر ذا₾صول ا€ما€ية ا€
دون م راعاتها ₾ح₫ام  ،ستهد فةتطلبات ا₾طراف ا€م  €تسوية م   ا€سلطات ا€قضائية في ذات ا€شأن

أ€يس  ،ه₱ا، ا₾مر ا€ذي يقتضي م₱اا ا€تساؤل ميثاق ا₾مم ا€متحدة ₫موقف سويسرا ا€سا€ف ا€ذ₫ر
 وفي حا€ة تجاهلها €أطراف ا€مع₱ية من ا€ميثاق؟، 103و 25ام ا€مواد تعدي وخرق على أح₫

ن تمت ااستجابة  أ€يس ت₱ديد بشرعية قرارات مجلس ا₾من وفق وجهة ₱ظر ا€دول ا€₫برى؟، وا 
قوق ا€مل₫ية وا€رضوخ €ها، أ€يس خرق ا €حقوق اإ₱سان من ح  من ا€ميثاق  103و 25€هذ₲ ا€مواد 
    ؟. 1966€عام  ينا€دو€ي ين₫رسة في ا€عهدم  وحقوق أخرى حا₫مة ا€عاد€ة وحقوق ا€م  

في ت₫ريس  أعضاء ا€م₱ظمة ا₾ممية أنا ا€ظفر بجهود ا€دول ،₱ستشف من خال ما تقدم
مع تجمستوفية €تحقيق أهداف ا€د م  €م تع   ،أح₫ام ا€قا₱ون ا€دو€ي خاصة  اإطار ا€قا₱و₱ي €لميثاق

على غرار  ،₱ظمات اإقليميةهو ا€حال با€₱سبة €لم   ا€دو€ي، بل تواصلت في إطار اتفاقي ₫ما
جهود اإتحاد ا₾وربي ا€ذي تب₱ى من جهته مواقف ت جسد من جهة أح₫ام ا€ميثاق ومن جهة 

هات €دول مارسة ا₱جرت ع₱ها ₫ذ€ك مواقف وتوج  غير أنا هذ₲ ا€م   ،أخرى سياسته ا€خارجية
    .سعت فيها إ€ى إبراز م₫ا₱تهاستقلة م  وبصفة ذاتية 

 ،ا€دو€ي وا€قا₱ون يتماشى ا€ذي با€ش₫ل ا₾طراف تعددةم   ا€تعاو₱ية قارباتا€م   فعيلت تما  لما₫  ف
على  ااستقرار عززوي   ا₾من يحفظ ا€ذي ا€وجه على ا€جزاءات فعا€ية في ساهم ذ€ك لما₫  
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دود €لح   ة₫م طبيعتها عابر ا€تي بح   وا€ظواهر اآفاتبعض طورة خ  € ₱ظر ا ،ا€دو€يستوى ا€م  
 ،اإرهابظاهرة ₱ظمة و لجريمة ا€م  €على حد اإشارة  حيال م جابهتهايتطلب ا€تشاور  ما ،ا€وط₱ية

 عرج عليه في تحليل₱ا €هذا ا€شق ا€تا€ي. وهذا ما س₱  

سطلب ا جزاءات ا ي: ا ية ثا ذ ظسات إرليسية في إطااا      وجهود سحلية س

₱ظر ا €لتزايد ا€₫بير  ،ا₱تها₫ات واسعة ا€₱طاقزت ا€عاقات ا€دو€ية بتحديات شملتها تميا 
جعلت من  ،€₱زاعات وأزمات دو€ية ذو طابع إقليمي ومحلي ت غذيها أطراف من غير ا€دول

€ها، طا€ما أنا  ₱ظر ا €ضعفه في تغطيتها بوضع حد   ،ت₫يايف جهود مجلس ا₾من €ها با€فاشلة
فهي م فيها، هذ₲ ا€جهات من غير ا€دول في موقع ت₱عدم ع₱ها ا€معرفة ا€تامة ما يتعذر ا€تح₫  

قليمية €ق  عوامل استوجبت تضافر ج  بمثابة  ₫ون  ،درتها ا€₫بيرة €استجابة ت جاههاهود محلية وا 
 دودها اإقليمية أو بداخلها.  باشر €ح  بوادر ا€قضية ضمن ا€جوار ا€م  

₱ظمة رعاية جميع ا€مهام ا€ضرورية €دعم وتعزيز في اآو₱ة ا₾خيرة €يس بمقدور أيا م  ف
 وفي هذا ا€مقام ع دت .(436)مع ا€دو€يتجم  هود ا€ورية إ₱جاح ج  €ذ€ك ت عتبر ا€شرا₫ة ضر   ،ا€سام

 بل ،تفعيل ا€جزاءات ا€ذ₫يةبا₾مم ا€متحدة €يست ا€فاعل ا€وحيد في حفظ ا€سلم وا₾من ا€دو€يين 
أو فرادى ا€بلدان  ،(437)ااتحاد اإفريقيو ₫ااتحاد ا₾وربي  €هاتقوم بها جهات فاعلة غير تابعة 

ا₾مم  €دىعملية ا€تسجيل  في ةف بارز اطر أ₫واعتبارها  ،هدافا₾ين وز دورها ا€فعال في تعيا €بر  
  .تحدةا€متحدة ₫ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية و₫₱دا وا€ممل₫ة ا€م  

                                                           
436- GUÉHENNO Jean-Marie, « Opérations de maintien de la paix des Nations Unies: Principes et Orientations », 
Département des opérations de maintien de la paix, Département de l'appui aux missions, New York, Nations Unies, 
2008, p.94.  A consulté sur ce site internet: 
http://www.un.org/fr/peacekeeping/documents/capstone_doctrine_fr.pdf  
437- Pour la pratique récente de l’union africaine en matière de sanctions ciblées, voir EMMANUEL Delphine 
Edith, « les sanctions ciblées du Conseil de paix et de sécurité de l’union africaine », Annale des Sciences 
Juridiques et Politiques, Vol.14, n°.03, 2013. Voir ainsi, CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, 
op.cit, p.20. Pour une étude approfondie sur les Organisations régionales, voir ANA Peyro Llopis, force, ONU et 
Organisations régionales: répartition des responsabilités en matière coercitive, bruylant, Bruxelles, 2012.    

http://www.un.org/fr/peacekeeping/documents/capstone_doctrine_fr.pdf
http://www.annalesumng.org/index.php/sjp/issue/view/10
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راع اأول(اتحاد ا₾وربي ادراست₱ا تقتصر على ₱ظام جزاءات  أنا  إاا  وا€وايات  ،)ا
    (438)حددة ا€هدفا€متحدة ا₾مري₫ية بوصفها في ا€مقام ا₾ول با€دو€ة ا€رائدة في اقتراح جزاءات م  

ي( ثا راع ا هيم₱ة €لتجارة م  مات باعتبار ₫اهما قوة إقليمية واقتصادية امتا₫هما €ع   ،)ا
دون ا€حاجة إشعار أو ؤسسات وا€ب₱وك وا€هيئات ا€دو€ية وتأثيرهما ا€₫بير على ا€م   ،ا€دو€ية

من خال قدرتهما ا€داخلية على تطوير وت₱فيذ سياستهما ا€خاصة  ،سبقةوافقة م  ا€حصول على م  
 .   بتفويض م₱ها أوبعد هيئة ا₾مم ا€متحدة  (439)ستقلةبصفة م  

راع اأول: اعتباا اإتحاد با توجه   ا قوة إرليسية اأ جزاءات ااأوابي   في ؤياؤة تطبيق ا

ود ااتحاد ا₾وربي بصاحيات جديدة في مجال ا€سياسة ا€خارجية م₱ذ م   عاهدة ز 
تستهدف  ،فات ا€قا₱و₱ية. اعتمد مع بداية ا₾€فية ا€عديد من ا€تصر  1992ماستريخت €عام 

عي₱ة أو ضمان ت₱فيذ متجا₱س على €معا€جة أي مسأ€ة م   ،ستقلةبموجبها وضع ₱ظم جزاءات م  
ا€مستوى ا₾وربي €لتدابير ا€م قررة من طرف مجلس ا₾من
فة . وت تخذ هذ₲ ا€تدابير ا€م  (440) ستهد 

 أش₫اا  مختلفة وفق ا €أهداف ا€مرجوة وفعا€يتها ا€م توقعة ومع ₫ل حا€ة على حدة.

ت₱فيذ تدابير ا€جزاءات ا€دو€ية  ،€اتحاد ا₾وربيتشمل ا€فئة ا₾و€ى من ا€تدابير ا€تقييدية 
ها احق ا بتدابير أ₫ثر ا€تي يتم إتمام   ،€مجلس ا₾من في سياق أح₫ام ا€فصل ا€سابع من ا€ميثاق

ه من قوة اقتصادية رية معي₱ة بح₫م ما يمل₫  يتم اعتمادها ₱ظر ا €تمتع ااتحاد ا₾وربي بح   ،صرامة
                                                           

438- Jack I. Garvey, op.cit, p.573.  
جهة  إذن تطبيقها من أيا على  هاحصو€ررة بصفة ذاتية دون تفويضها أو قبا€₱سبة €لتدابير ا€م   فاهيمتتعدد ا€م -439

وتتمثل في تدابير "ا€جزاءات ااقتصادية اا₱فرادية" أو "ا€تدابير ااقتصادية اا₱فرادية" أو "ا€تدابير ااقتصادية  ،أخرى
ة، أو سجسوعة دول، أو ها أ₱ا  على فا€قسرية"، €هذا ت عرا  "اؤتخدام تدابيا ارتصادية أو تجااية أو غياها، تتخذها دو

ية تتصاف بصرة سؤت ظسات دو ة أخاى، أو س راض تغييا في ؤياؤات دو قلة، دون إذن سن سجلس اأسن، 
تأثيا في سؤاا عسل سا".  سؤتهد فة سن أجل ا دول ا ات في ا يا ا€فقرات راجع لضغط على أفااد أو سجسوعات أو 

فري في 10، ا€دورة ا€ثام₱ة وا€عشرون، ا€صادرة في A/HRC/28/74رقم:  مجلس حقوق اإ₱سان من وثيقة 9 -7
، ا€متعلقة بتقرير مرحلي قائم على ا€بحث أعداته ا€لج₱ة ااستشارية €مجلس حقوق اإ₱سان، يتضمن توصيات 2015

 .وتعزيز ا€مساء€ة فرادية على ا€تمتع بحقوق اإ₱سانتتعلق بآ€يات تقييم ا₾ثر ا€سلبي €تطبيق ا€تدابير ا€قسرية اا₱
440- BORGHI Alvaro, « la législation de l’union européenne en matière de sanctions internationales et sa 
compatibilité avec les droits fondamentaux », RTDH, n°.76, 2008, p.1095.  
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وتق₱ية عماقة باعتبار₲ أول قوة تجارية وثا₱ي أ₫بر اقتصاد في قدرات ما€ية وم   ،(441)ت₱اميةم  
وهو ما ₱سلط ا€ضوء عليه أ₫ثر في ا€ممارسة ا€ميدا₱ية من خال مجموعة أوضاع )أوا(، ا€عا€م 

يا( حا€ة زيمبابويفي ₫حماية حقوق اإ₱سان أو إرساء ا€ديمقراطية   . )ثا

ية في  ذ لجزاءات ا ي  و قا ظوسة اإتحاد اأوابيأوا: اأؤاس ا     س

ر ا€وثيقة ا€تي تح₫م إطار ا€سياسة ا€عامة €استخدام ا€فعال €اتحاد ا₾وربي في ت₱فيذ قِ ت  
ش₫ل وسيلة هامة €لحفاظ واستعادة ا€سلم وا₾من جوء ا€فعلي €ها ي  على أنا ا€ل   ،ا€جزاءات
وا₾م₱ية ا€مشتر₫ة €اتحاد  وفق ا €مبادئ ميثاق ا₾مم ا€متحدة وا€سياسة ا€خارجية ،ا€دو€يين
 ،2007س₱ة عاهدة €شبو₱ة يث خال اعتماد₲ €م  عقدة حعتبر ذو تش₫يلة م  ي   ، ا€ذي(442)ا₾وربي

₱تهجة إ€ى اتفاق با₾غلبية في حا€ة ا€ر₫يزة وجبها تحتاج ا€سياسات ا€م  است₱د على ثاث ر₫ائز بم  
 .   (443)شتر₫ة ت₫ون باتفاق باإجماعبي₱ما ا€ر₫يزة ا€ثا₱ية ا€خاصة با€سياسات ا€م   ،ا₾و€ى

يقوم اإتحاد ا₾وربي با€ت₱فيذ ا€₫امل وا€فعال €قرارات مجلس ا₾من وفق أح₫ام  ،وعليه
ا€تي بموجبها ي عد مجلس ا₾من مر₫ز ثقل في تسوية ا€وضع إما  ،(444)من ا€ميثاق 53/1ا€مادة 

هذ₲ ا€حا€ة بمثابة هيئة فرعية ها في ي₫ون تصرف   ،ب₱فسه أو بتفويض صاحياته ₾ي جهة أخرى
في حين إذا €زم ا₾مر يقوم ا€مجلس ا₾وربي بفرض جزاءات  ،(1) (445)تابعة €أمم ا€متحدة

من  11أهدافها م حددة في ا€مادة  ،₫جزء من ا€سياسة ا€خارجية وا₾م₱ية ا€مشتر₫ة ستقلةم  

                                                           

، "مدى مشروعية ا€عقوبات ا₾مري₫ية وا₾وربية على سورية في ضوء ا€قا₱ون ا€دو€ي"، بجك باؤيل يوؤفراجع،  -441
 . 48، ص.2011، ₱وفمبر 393ا€عدد  ، مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية،ا€عربيمجلة ا€مستقبل 

442- Principes de base concernant le recours aux mesures restrictives (sanctions), document du Conseil de l’UE 
(10198/1/04) daté du 7 juin 2004, p.2, §.1. 
443- DELORD Guillaume, op.cit, p.61.  

اات اإرليسية في من ا€ميثاق في أن  53/1يتمثل مضمون ا€مادة  -444 و ظيسات وا ت "يؤتخدم سجلس اأسن تلك ا
ه  رؤها فإ اات  و ظيسات وا ت شاافه. أسا ا ئذ تحت سااربته وا  ون عسلها حي ك سائسا وي لسا اأى ذ قسع،  أعسال ا

قيام بأي عسل سن أع سجلسا يجوز بسقتضاها أو على يدها ا قسع بغيا إذن ا  . "(...) سال ا
445- MOMTAZ Djamchid, « La délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux 
organisations régionales »,  AFDI, vol.43, 1997, p.114.  
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 2009عاهدة €شبو₱ة €عام من م   24، ا€مشار إ€يها حا€ي ا با€مادة (446)عاهدة ااتحاد ا₾وربيم  
   ، ₫ون دراست₱ا ه₱ا تقتصر على م₫افحة ظاهرة اإرهاب ا€دو€ي. (2)

قاااات سجلس اأسن  -1 ية إاؤاء   ذ لجزاءات ا ريذ  ت زاسية ا  إ

اعتمد مجلس ا₾من سلسلة قرارات تستهدف أفراد و₫يا₱ات مشتبه في قيامهم بأ₱شطة 
بما في ذ€ك ا€جهود ا€رامية إ€ى  ،مع ا€حد بقدر اإم₫ان من خطر وقوع هجمات جديدة ،إرهابية

وهذا  ،قطع مصادر تمويلها. و€ت₱فيذ ذات ا€قرارات شداد ااتحاد ا₾وربي على تب₱ي عدة ₱صوص
في إطار تدابير₲ ا€م ₱ظمة بموجب ا€ر₫يزة ا€ثا₱ية وا€ثا€ثة
(447). 

€بداية  ،ا€س₱د ا₾ساسي و₱قطة ا₱طاق (448)(2001) 1373رقم  مجلس ا₾من قرارعتبر ي  
، (449)عتمدة في إطار ا€حرب ضد اإرهابوضة من طرف ااتحاد ا₾وربي وا€م  جزاءات مفر  

ا ستشهد  ق م  ₱س  برد م  قام  ، حيثتم₫ان اإتحاد ا₾وربي بااستجابة €ه مع تحقيق فعا€ية أ₫بر
باتخاذ موقفين  ،(TUE)عاهدة إ₱شاء ااتحاد ا₾وربي من م   15على أساس ا€مادة بسلطاته 
 ،ذو طبيعة عامة من حيث محتوا₲ PESC/2001/930 رقم ا€موقف ا€مشترك ا₾وليعد  ؛مشتر₫ين

، بي₱ما )أ( ₱ه يتضمن بش₫ل أساسي أح₫ام ت ₫رس على ا€مستوى ا₾وربي أح₫ام ذات ا€قرار₫و 
 5و 4م₱ه ا€فقرة  1حيث ا€مادة  ،يتمتع باهتمام أ₫بر PESC/2001/931ا€موقف ا€مشترك ا€ثا₱ي 

بين أن على أساس معلومات دقيقة أو دائل في ا€ملف ت   ،₱ظم إجراءات اإدراج في ا€قوائمت   6و
وم₱ذ ذ€ك ا€حين  ،(ب) عاد€ها( ضد فرد أو ₫يانقرار قد أ تخذ من قبل سلطة قضائية )أو ما ي  

 . (450)حديثاتا€عديد من ا€ت ا€مع₱يةشهدت ا€قائمة 
                                                           

446- Principes de base concernant le recours aux mesures restrictives (sanctions), document du Conseil de l’UE 
(10198/1/04), op.cit, p.2, §3.  
447- MOINY Yves, « Le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de 
certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en 
profondeur », RDTI, n°.28, 2007, p.188.   

ر ذو طبيعة عامة أي ذات بعد ( باعتبار₲ يحتوي على تدابي2001) 1373تقتصر دراست₱ا ه₱ا على ا€قرار  -448
   ات ا₾خرى.  دون استث₱اء، على غرار ا€قرار  اإرهابحيث يشمل م₫افحة  شامل

449- BORGHI Alvaro, op.cit, p.1097.   
450- MOINY Yves, « Aperçu de la jurisprudence communautaire développée dans le cadre de la lutte contre le 
financement du terrorisme international », RDUE, n°.01, 2009, p.39; voir ainsi LABAYLE Henry et MEHDI =    
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ااتحاد ا₾وربي €ائحة رقم د ااعتم ، اقتصر في€قرارذات ابي₱ما ا€ت₱فيذ ا€₫امل €
ا وفق   ،(ج) €ضمان ت₱فيذ ا€تدابير ا€خاصة با€سياسة ا€خارجية وا₾من ا€مشتر₫ة 2580/2001

TFUE 215عد€ة با€مادة ا€م   228A عاهدة ماستريخت بموجب ا€مادةإجراءات وضعتها م  
(451). 

سشتاك ارم  -أ سورف ا افحة اإاهاب  PESC/2001/930ا خا  بس  ا

اعتمد مجلس ااتحاد ا₾وربي ا€موقف  ،(2001) 1373تطبيق ا €قرار مجلس ا₾من رقم 
يهدف من خا€ه إ€ى تحديد  ،₫افحة اإرهابا€خاص بشأن م   PESC/2001/930ا€مشترك رقم 

تجميد أموال ا₾فراد و  بما في ذ€ك تجريم تمويل اإرهاب ،هاقائمة ا€تدابير ا€تي يتعين اعتماد  €
وا€جماعات وا€₫يا₱ات ا€مشار₫ة في ا₾عمال اإرهابية، رفض م₱حهم ا€لجوء ا€سياسي، وضع 

ومات وا€ت₱فيذ ا€₫امل €اتفاقيات ضوابط فعا€ة على ا€حدود، ت₫ثيف وتسريع تبادل ا€معل  
ا€قرار رقم ( و 1999) 1269 رقم وقرارات مجلس ا₾منتعلقة باإرهاب وا€بروتو₫وات ا€دو€ية ا€م  

1368 (2001)(452) . 

يشمل مجال واسع €درجة أ₱ه ₫راس في  ،ي عتبر هذا ا€موقف ا€مشترك ذو طبيعة شاملة
/ أ، ب، ج، د، ه، و، 2/ ب، ج، د، وا€فقرة 1ا€تدابير ا€مقررة في ا€فقرة  15إ€ى  1مواد₲ من 
 . (453)(2001) 1373/ أ، ب، ج، د، ه، من ا€قرار 3ز، وا€فقرة 

مجلس  ما تجسيد €قرارعتمد في هذا ا€شأن إ₱ا أنا ا€₱هج ا€م   ،وا€جدير با€ذ₫ر في هذا ا€مقام
     بصبغة أوربية.  ا₾من

 

                                                                                                                                                                                           

= Rostane, « Le contrôle juridictionnel de la lutte contre le terrorisme - Les blacks lists de l'Union dans le prétoire 
de la Cour de justice », RTD Eur, vol.45, n°.02, 2009, p.231 et S. 
451- DELORD Guillaume, op.cit, p.330.  
452- EMILIE Robert, L'Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l'Union européenne: Mesures européennes 
de lutte contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre 2001, Thèse  présentée pour obtenir le grade de 
Docteur en droit, Université du Droit et de la Sante - Lille II, France, 2012, p.222.   
453- DUMAS Perrine, « l’hypothèse de la circulation des normes engendrées par la lutte contre le terrorisme dans 
l’«espace» de l’Union européenne », In: GIRARD charlotte (S/Dir), la lutte contre le terrorisme: l’hypothèse de la 
circulation des normes, CREDHO-DI de l’université de Rouen, bruylant, 2012, p.110.  
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سشتاك ارم  -ب سورف ا افحة اإاهاب PESC/2001/931ا س خا  بتطبيق تدابيا سحددة   ا

و₫ذ€ك  ،من ا€باب ا€خامس )ا€ر₫يزة ا€ثا₱ية( 15على أساس ا€مادة  هذا ا€موقف أ عتمد
عاهدة إ₱شاء ااتحاد ا₾وربي من ا€باب ا€سادس )ا€ر₫يزة ا€ثا€ثة( من م   34على أساس ا€مادة 

إ€ى ضمان ت₱سيق بين ا€دول ا₾عضاء €اتحاد  من خا€هيهدف  ،باإجماع في ا€مجلسو 
ا (، أي جعل ا€تعاون أ₫ثر ا₱تظام  2001) 1373 رقم عن ₫يفية ا€ت₱فيذ ا€فعال €لقرار ،ا₾وربي
 .(454)ا بين ا€دول ا₾عضاءواتساق  

ترجمة €قرارات مجلس ا₾من خاصة  فيما يتعلق  ي عتبر ا€موقف ا€مشترك ،ومن جهة أخرى
بم₫افحة تمويل اإرهاب، فهو ي حدد أسا€يب ت₱فيذ ا€مبادئ ا€واردة في ا€موقف ا€مشترك 

2001/930/PESC وي عاد قوائم ا₾فراد وا€جماعات وا€₫يا₱ات ا€مشار₫ة في ا₾عمال اإرهابية، 
م₱ه(، غير أ₱اه يتضمن بعض  3ا€فقرة  2وتطبيق تجميد ا₾موال وا₾صول ا€ما€ية عليها )ا€مادة 

و₫ذا ا₾شخاص وا€جماعات وا€₫يا₱ات  ،€لعمل اإرهابي ااتحاد ا₾وربيا€تطورات ₫تعريف 
 . (455)م₱ه( 1شار₫ة في ا₾عمال اإرهابية )ا€مادة ا€م  

يشمل  فهو MOINY Yvesحسب ف أعا₲، 2€فقرة ا 1من خال ا€تعريف ا€وارد في ا€مادة 
 إرهابية أعمالحاو€ون ارت₫اب ا€ذين يرت₫بون أو ي   ا€طبيعية با₾شخاص ا₾وليتعلق  على شقين،

جماعات  ة منا₾شخاص ااعتباري شار₫ة، بي₱ما ا€ثا₱ي يخصأو يقومون با€تسهيل أو ا€م  
 -بصفة مباشرة أو غير مباشرة-ا€عاملين و أو ا€مراقبين  ،ا€ذين ي₱تمون ا₾شخاص₫يا₱ات أو و 

 .(456)€أشخاص ا€مشار إ€يها في ا€شق ا₾ول

                                                           
454- MOINY Yves, « Le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de 
certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en 
profondeur », op.cit, p.191.  
455- EMILIE Robert, op.cit, p.224.   
456- MOINY Yves, « Le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de 
certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en 
profondeur », op.cit, p.192.    
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ائحة ارم -ج ريذية ضد بعض اأفااد   CE/2580/2001ا ت تدابيا ا خاصة بشأن اعتساد ا ا
افحة اإاهاب. ات في إطاا س يا  وا

في ا₾وربي ، اعتمد ا€مجلس (PESC/2001/931ا إ€ى ا€موقف ا€مشترك ا€سا€ف ذ₫ر₲ )است₱اد  
عي₱ة في بشأن اعتماد تدابير تقييدية ضد أشخاص و₫يا₱ات م   2580/2001₱فس ا€يوم €ائحة رقم 
ا€مجلس بإ₱شاء واستعراض  ه يقومم₱ها أ₱ا  3ا€فقرة  2ا€مادة  في ة  ر مشي، سياق م₫افحة اإرهاب

 . (457)وتعديل قائمة ا₾شخاص وا€₫يا₱ات ا€تي ت₱طبق عليها ا€ائحة

تسعى هذ₲ ا€ائحة أساس ا بت₱فيذ على ا€مستوى ا₾وربي €لتدابير ا€خاصة با€سياسة 
، على حد PESC/2001/931 رقم قررة في إطار ا€موقف ا€مشتركشتر₫ة ا€م  ا€خارجية وا₾م₱ية ا€م  

ضسان ب (...)" تسعى من خا€ها€تي  ،€لج₱ة ا₾و€ي€اقتراح  ا₾سبابديباجة عرض € اإشارة
ريذ  حاء ااتحاد اأوابي"ت تدابيا في جسيع أ هذ ا ية سثلى،  ذا فعا  ،(458)ؤايع وستؤق، و

هو خلق أداة ضرورية €م₱ع وقمع  ،رحقتراحها على أنا ا€هدف من هذا ا€طوتضيف ا€لج₱ة في ا
ون ة  في ذات ا€سياق أنا شيدم ،تمويل ا₾عمال اإرهابية سقتاحة يجب أن تضسن  تعديات ا "ا

تشايعات رقاة  ا قااا  1ستوافقة سع ا ع 2001) 1373سن ا س ازم  (، ووضع اإطاا ا
ة، سع توفيا  (...) تسويل اإاهاب سشتا ؤوق ا دون وجود تأثياات ؤلبية على ؤيا عسل ا

يين دو ؤلم واأسن ا لتهديدات اإاهابية على ا افية   . (459)"(...) اؤتجابة 

                                                           
457- LABAYLE Henry et MEHDI Rostane, op.cit, p.231 et S.  
458- MOINY Yves, « Le règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de 
certaines personnes et entités impliquées dans des actes de terrorisme: Un règlement communautaire à revoir en 
profondeur », op.cit, p.198.  

ا€فقرة  2تدابير €م₱ع توفير ا₾موال وا₾صول ا€ما€ية ا₾خرى )ا€مادة  -اثة أ₱واع مختلفة: تتمثل هذ₲ ا€تدابير في ث -
وا€تدابير ا€هادفة  -(؛ 4و 3تدابير €ضمان تعاون ا€مؤسسات ااقتصادية ا€خاصة )ا€مواد  -(؛ 6و 5وا€مادة ، 2و 1
 (. 2ا€فقرة  11و 9، 8 ،7€لج₱ة )ا€مادة ا او₫ذوا€مجلس  ا₾عضاءضمان ا€تعاون بين ا€دول  إ€ى

- Pour une étude générale Voir le même document, pp.199- 213.  
459- Ibid. p.198 et 199. que « Les amendements proposés doivent assurer que le texte législatif soit conforme 
avec le paragraphe 1 de la résolution 1373 (2001) et mette en place le cadre nécessaire à la prévention du 
financement des actes de terrorisme dans des conditions limitant au strict nécessaire les distorsions de la 
concurrence ou les incidences négatives sur le fonctionnement du marché commun, tout en apportant une 
réponse adéquate aux menaces que fait peser le terrorisme sur la paix et la sécurité internationales… ». 
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ختلفة €م₫افحة اإرهاب خال هذ₲ اعتمد ااتحاد ا₾وروبي ثاث قوائم م   ،وفي هذا ا€صدد
 ،تابعة €أمم ا€متحدة جزاءاتا€تي قررتها €ج₱ة  ا€جزاءاتخاصة بت₱فيذ ا€قائمة ا€ ، تمثلت فيا€فترة

وقائمة ثا€ثة واردة في  ،بتجميد ا₾صول 2001/931ا €لموقف ا€مشترك وقائمة ثا₱ية أوربية ت₱فيذ  
 (460)ساعدة ا€قمعيةفيما يخص ا€م   موقف ا€مشترك ا₾خير تسمح باستخدام ا€ر₫يزة ا€ثا€ثةهذا ا€

entraide répressive.  

أشار ا€مجلس ا₾وربي وا€لج₱ة ا₾وربية حول ا€موضوع ₱فسه في حاات  ،وفي ذات ا€سياق
ات با بت₱فيذ قرارات لزمة بموجب ا€قا₱ون ا€دو€ي أنا ا€جماعة ا₾وربية م   ،يوؤف وراضي وآل ا

با€موازاة مع  في ا€م ₱ظمة ا₾ممية ها في ₱فس موقف ا€دول ا₾عضاءباعتبارها أ₱ا  ،مجلس ا₾من
ا€موضوع صرحت ا€مح₫مة اابتدائية ا₾وربية أنا ذات وفي من ا€ميثاق.  48/2₱ص ا€مادة 

طريقة ا€دول ميثاق ب₱فس ا€رتبطة با€تزامات لزمة وم  ي₱بغي أن ت عتبر م   ،ا€جماعة ا₾وربية
 . (461)ا₾عضاء فيها وبموجب ا€معاهدة ا€م₱شئة €ها

اضطلع اإتحاد ا₾وربي بدور بارز في تعزيز جهود مجلس  ،تخذةوعلى ضوء ا€تدابير ا€م  
ا₾من €تجسيد أ₫بر ₾هداف ومبادئ ا€ميثاق، إاا أنا دور₲ €م يتقياد في حدود مجال عمل مجلس 

₱ا  ،ا₾من ₫آ€ية فرعية تابعة €ه على ا€ساحة تجسيد₲ غاير €ه ا₱جرت ع₱ه ما اتخذ مجرى م  وا 
       باستدراجه إجراءات خاصة به. ،€موقفها€دو€ية 

داخلية  -2 ه ا ي قوا ية تطبيقا  ذ جزاءات ا ريذ ا  ت

فرغم بروز اإتحاد ا₾وربي ₫عضو فعال على ا€ساحة  ،على ع₫س ما سبق اإشارة إ€يه
ه يتمتع في إطار ت₱فيذ₲ €سياسته إاا أ₱ا  ،ا€دو€ية من خال خضوعه ₾ح₫ام مجلس ا₾من

رية واسعة واستقا€ية ا€سلطة في فرض مجموعة جزاءات بح   ،ا€خارجية وا₾م₱ية ا€مشتر₫ة
يف واا₱تها₫ات ا€خطيرة €حقوق اإ₱سان ₫تدابير ذاتية، €وضع حد €حاات ا€قمع ا€داخلي ا€ع₱

                                                           
460- LABAYLE Henry et MEHDI Rostane, op.cit, p.233.  
461- VANDEPOORTER Alexandre, « L'application communautaire des décisions du Conseil de sécurité », AFDI, 
vol.52, 2006, p.117. « Devait être considérée comme liée par les obligations résultant de la charte des Nations 
Unies de la même façon que le sont ses Etats membres, en vertu même du traité l'instituant ».  
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€مادة أو€ه ا على أساسين قا₱و₱ين₲ اعتمادب ، وهذا(462)وا€حريات ا₾ساسية أو تدهور ا€ديمقراطية
29 TFUE  سابقا ا€مادة(من  15TUE)،  ت₱فيذ أهداف بشأن قرار فرض ا€جزاءات ا€خاصة€

 عتمد باإجماع إاا ي  ، موقف ااتحاد ا₾وروبي ا بذاتهحدد  م   شتر₫ةا€سياسة ا€خارجية وا₾م₱ية ا€م  
من  301 )سابقا ا€مادة TFUE 215 ا€مادةبي₱ما ا₾ساس ا€ثا₱ي يشمل  ،في حا€ة استث₱اء

 ا€تي تتميز بطبيعة تمييزية ا€تقييدية ا€وسائلبتعلق ت ،(ةا₾وربي ااقتصاديةجماعة ا€إ₱شاء معاهدة 
 .(463)₫يا₱ات من غير ا€دول من جا₱ب آخروأفراد و ستهدف دول ثا€ثة من جا₱ب واحد €₫و₱ها ت

من ا€ممثل ا€سامي €اتحاد  ،شتركعلى اقتراح م   ب₱اء   TFUE 215 مادةا€ ₲سمح هذت
 إ€ى اعتماد ا€تدابير ا€ازمة ،ا₾وروبي €لشؤون ا€خارجية وا€سياسة ا₾م₱ية وا€مفوضية ا₾وربية

وهذا ع₱دما  ،ؤهلةعتمدة با₾غلبية ا€م  وت₫ون هذ₲ ا€مرحلة متبوعة بإقرار €ائحة م   ،€عمل ااتحاد
في ₱طاق ا€سياسة ا€تجارية ا€مشتر₫ة ₫تجميد ا₾صول  تدخل ،اتخاذها عما€م ز ت₫ون ا€تدابير 
تخضع €مراجعة قضائية من قبل مح₫مة ا€عدل ا₾وربية وا€مح₫مة  وا€تي ،(464)وفرض حظر

   . (465)اابتدائية €لجماعة ا₾وربية

تشير ا€مادة  ،ففي إطار ا€سياسة ا€داخلية €اتحاد ا₾وربي في مجال تطبيق ا€جزاءات
باتخاذ عضاء إ€ى إم₫ا₱ية قيام ا€دول ا₾ ،ةا₾وربي جماعة ااقتصاديةا€عاهدة إ₱شاء من م   301

ام  ،خطوات ضرورية عاجلة ة اعتساد سورف سشتاك أو عسل سشتاك بسوجب أح "في حا
تي تقا بسورف  ة، ا سشتا ية ا خااجية واأس ؤياؤة ا خا  با سعاهدة ااتحاد اأوابي ا

ثا" عارات اارتصادية سع بلد أو أ ليا أو جزئيا، ا تقليل،  جساعة بورف أو ا م₫ن أن . وي  ا
وفق ا €بيان  ،هذ₲ ا€تدابير ا€ضرورية ا€عاجلة تحر₫ات رؤوس ا₾موال وا€مدفوعاتا أيض  تشمل 

                                                           
462- VIRGINIE moreau, « Les embargos sur les armes de l’Union européenne des mesures symboliques? », Note 
d’Analyse, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), Bruxelles, 2012, p.2. 
463- BURRIEZ Delphine, « L'individualisation des sanctions adoptées par l'Union européenne sous forme de 
mesures restrictives », RTD Eur, Vol.51, n°.02, 2015, p.301 et S.  
464- Ibid. p.301 et S. Voir aussi VIRGINIE moreau, « Les embargos sur les armes de l’Union européenne des 
mesures symboliques? », op.cit, p.8.  
465- Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le 
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, Document du Conseil de l’UE (15114/05), op.cit, 
p.5, §7.  
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فهي ا تش₫ل  ،(466)باشرةش₫ل جزاءات اقتصادية ما€ية غير م  وبا€تا€ي ت    75TFUE ا€مادة
 .(467) بعلى م₱ع وم₫افحة اإرهاتدابيرها قتصر ت ماإ₱ا  ،€لجزاءات ا€ما€يةا₾ساس ا€قا₱و₱ي ا€عام 

₫رسة با€صيغة ا€جديدة في ا€م   ،301با€رجوع إ€ى ₱ص ا€مادة و  ا€سياقفي حين في هذا 
عت من ₱طاق ا€جزاءات ا€ما€ية وسا  ،2009عاهدة €شبو₱ة عام بعد اعتماد م   TFUE 215ا€مادة 

ة اعتساد رااا أ تخذ وفقا  -1"ه حتواها، فهي ت₱ص أ₱ا مع ا₾خذ في ااعتبار تطور م   في حا
ي ثا خاسس سن سعاهدة ااتحاد اأوابي، يقا على رطع )ورف( أو  لرصل ا باب ا سن ا

سا لعارات اارتصادية وا ليا أو جزئيا،  ثا، خرض،  ة أو أ    (...)ية سع دو
رقاة  )...( -2 يه في ا سشاا إ لسجلس أن يتخذ، في إطاا اإجااء ا ، تدابيا 1يجوز 
ات أو تقي   شا دول"يدية ضد اأفااد أو ا ات سن غيا ا يا  . (468)جساعات أو 

رجت تدا قد  ،(TFUE 215ا€مادة )ا€ذ₫ر ا€خاص با€مادة سا€فة  اإجراء أنا  ،يتضح مما تقدم
ا₾مر ا€ذي جساد ا€تطلعات ا€دو€ية €إتحاد ا₾وربي  ،تدابيرها وتزام₱ت مع تحديات ا€بيئة ا€دو€ية

با€تساؤل حول ما  ،على حين تجدر ب₱ا اإشارة €ذات ا€جهود ،ا€سياسيةهاته قه بما يخدم توج  عل  وت  
    إذا أصبح اإتحاد ا₾وربي با€₱ظر €صاحياته ا€واسعة وا€₫بيرة بمثابة مجلس أمن م صغر؟.

يسها إما  ،تدابير₲ازدواجية وازاة مع أهمية با€م   ةر رئيسيادو بأإتحاد ا₾وربي ا اتسم   على بتأس 
شتر₫ة، ا€تي مجلس ا₾من أو تجسيد ا €سياسته ا€خارجية وا₾م₱ية ا€م  وعه €تدابير أساس خض  

على غرار حا€ة زيمبابوي ا€تي صارت  ،ا₲ فاعلين من غير ا€دولتج   أ ثيرت خا€ها مواقف عدة

                                                           
466- DELORD Guillaume, op.cit, p.47. Pour une analyse globale voir ainsi JACQUÉ Jean-Paul, op.cit, p.161 et S.    
467- BURRIEZ Delphine, op.cit, p.301S; voir ainsi PELLET Allain, « Les sanctions de l’Union européenne », In: 
BENLOLO-CARABOT Myriam et autres (S/Dir.), op.cit, p.439 et 440.        
468- DELORD Guillaume, op.cit, p.47 et 48. « 1. Lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du 
titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des 
relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement 
européen.  
2. Lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le 
prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à 
l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques ».  
Pour de détail plus précis sur la politique commune et l’adoption des mesures restrictives Voir, HOTTE David et 
autres, Les Sanctions Financières Internationales, Revue Banque Édition, Paris, 2012, pp.53- 55.  
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من بين اهتماماته، دون اإشارة إ€ى حاات أخرى اهتمت بها ا€هيئة اإقليمية وا€تي ت₫ون محل 
 وهذا إعطاء ا€دراسة طابع ا€شمو€ية.    ،€قادمةدراست₱ا في ا€تحا€يل ا

يا:  حاؤم سورفاثا عسإتحاد اأوابي  ا يةب لفي ا ذ جزاءات ا ة زيسبابوي - ا   -سوذجاحا

₱ظر ا €لدور ا€بارز ا€ذي  ،تعددةتعزز ااتحاد ا₾وربي في ا€س₱وات ا₾خيرة بصاحيات م  
من خال ت₫ريسه €سياسة خارجية  ،وا₾من ا€دو€يينو€ية في حفظ ا€سلم على ا€ساحة ا€د   إقتداته

فة شتر₫ة طا€ت عدة ميادين، €ذا دراست₱ا ه₱ا تقتصر على ا€جزاءات ا₾وربية ا€م  وأم₱ية م   ستهد 
له من مجموعة ع₱اصر من إرساء €لديمقراطية وحماية حقوق اإ₱سان €ما تشم   ،€حا€ة زيمبابوي

 وقعةا€م  ا€شرا₫ة  باتفاقية تعززتوا€حريات ا₾ساسية، با€₱ظر €لعاقة ا€وثيقة بين ا€طرفين وا€تي 
و في  وا€₫اريبي أخرى أفريقيا دول مجموعة إ€ى جا₱ب ₫ون زيمبابوي دو€ة طرف فيها ،وتو

 .  (469)(ACP) يا€هاد وا€محيط

تاتواية وذج ا₾صلي ا€₱م   ،ا€ثما₱ي₱ات س₱واتم₱ذ ي مثل ا€₱ظام ا€سياسي €زيمبابوي  لد
س   ا وا₱هيار اقتصادي وتحت ضغط دو€ي يتميز بفقدان ا€مصداقية سياسي  ا€ذي  ،(470)ؤتداسةا
 . (471)2000ستمر م₱ذ عام م  

شهدت ا في قلب ا€مشا₫ل ا€داخلية €ها، أفراد ا€بيض دائم  عتبر قضية أراضي وأماك ت  
وال ا€ع    سوغابيا€رئيس  أنا  غير .ها باءت با€فشل€₫₱ا  هابادرات عدة €₱قلم   قود ا€ماضية قيامط 

 . (472)عارضةرفقها بأعمال ع₱ف وتخويف ضد ا€م  أوا€تي  ،جميعا تهاصادر م  ب 2000عام  تم₫ان

                                                           

سحسدي -469 ز ا و تقييم تجربة اإتحاد ا₾وربي في استخدام ا€عقوبات ا€ذ₫ية، وفعا€يتها في حماية "، صدام فيصل 
، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة 1، عدد 15ا€مجلد  ،ا€مجلة ا₾₫اديمية €لبحث ا€قا₱و₱ي، "حقوق اإ₱سان

 . 45ص. ،2017بجاية، 
470- LAGRANGE Marc-André, VIRCOULON Thierry, « Zimbabwe: réflexions sur la dictature durable », 
Politique étrangère, n°.03, 2008, p.653.         
471- Ibid. p.654.   

سحسدي -472 ز ا و  . 46، ا€مرجع ا€سابق، ص.صدام فيصل 
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وأمام محاوات ااتحاد ا₾وربي في تسوية ا₾وضاع من خال إرساء ا€ديمقراطية واحترام 
و حقوق اإ₱سان، تم₫ان من إبرام اتفاقية مع زيمبابوي تتمثل في اتفاقية  ا€ذي  ،Cotonouوتو

ديسقااطية وؤيادة أنا  ،م₱ه 2ا€فقرة  9ي₱ص في ا€مادة  سبادئ ا ؤان وا "احتاام حقوق اإ
ة  شاا تي تقوم عليها ا ون، وا قا لطافين EU-ACPا ية  دو سحلية وا ؤياؤات ا ، تدعم ا
اتراق" اصا اأؤاؤية  ع ل ا . وعليه ₫راس ااتحاد ا₾وربي سلسلتين من اإجراءات وتش

ل ا€مشاورات بين ااتحاد ا₾وربي وزيمبابوي تدابير م قررة في حال فش ،يدية، من ₱احيةا€تقيا 
ومن  96بموجب ا€مادة  وتو فة إضافية في ومن ₱احية أخرى اعتماد جزاءات م  ، اترارية  ستهد 

 .(473)حال ما إذا €م ت غير ا€ح₫ومة ا€زيمبابوية سلو₫ها

جراءات ا€تهديد ضد ا€م   ضايقة ا€صحافة وم   ،عارضين ا€سياسيينو₱ظر ا €تصعيد ا€ع₱ف وا 
واعتماد قا₱ون في حال دخو€ه حيز ا€ت₱فيذ ت₫ون €ه ا₱تها₫ات خطيرة على ا€حق في حرية 

و، شاورات في إطار فشل ا€م   بااضافة إ€ى ،ا€تعبير وا€تجمع وت₫وين ا€جمعيات وتو اتراق 
سلسلة جزاءات ضد ا€₱ظام  2002فيفري  18مجلس ااتحاد ا₾وربي في  بموجبها اعتمد

ا€ذي  PESC/2002/145ة €سياسته، م₱ها ا€موقف ا€مشترك رقم ₫₱تهدول ا€م  وا€₫يا₱ات من غير ا€
يفرض ا€حظر على ا₾سلحة وحظر ا€سفر وم₱ع دخو€ها €اتحاد ا₾وربي وتجميد أصو€ها 

 . PESC/2002/600 رقم ا€ذي ع دل با€موقف ا€مشترك ،(474)ا€ما€ية

ورد ا على استمرار تدهور ا€وضع، تما تشديد ا€جزاءات €عدة مرات رأى ا€مجلس ا₾وربي 
أين مداد قائمة €أشخاص ا€مع₱ية من حظر ا€تأشيرات في جويلية  ،ا€ضروري اتخاذهامن 

بعد أعمال ا€ع₱ف  2008 عام فرد 172إ€ى  ةستهد فا€م   ا₾طرافوتما رفع عدد  ،(475)2005

                                                           
473- BEAUCILLON Charlotte,  comment choisir ses mesures restrictives ?, Guide pratique des sanctions de l’UE, 
Occasional Paper, n°.100, Institut d'Études de Sécurité de l'Union Européenne, 2012, p.17.  
474- Conseil de l’Union européenne, « Position commune 2002/145/PESC du 18 février 2002 concernant des 
mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe », Journal officiel de l’Union européenne, L50, 21 février 2002.  
475- Conseil de l’Union européenne, « décision 2005/592/PESC du Conseil du 29 juillet 2005 mettant en œuvre la 
position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe », Journal officiel 
de l’Union européenne, L200, 30 juillet 2005, pp.98-104.    
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يدية في إ€ى أن قام ااتحاد ا₾وربي بتخفيف هذ₲ ا€تدابير ا€تقيا  ،(476)اا₱تخابيةا€خاصة با€حملة 
₱تهجة فيها. إاا أنا ضغوطات دو€ية حرز في سياسة اإصاح ا€م  ₱ظر ا €لتقدم ا€م   2012فيفري 

ستمرة إ€ى أن ت₫للت با₱قاب على ا€رئيس ا زا€ت م   ،زرية₾وضاع ا€م  ا با€موازاة معوداخلية 
 . 2017حة به في ₱وفمبر واإطا

من بين ا€ميادين ا€تي ت سوى  ،إقليمية₱ظمات ا€دو€ية ₫ا₱ت أم €طا€ما ا عت برت جهود ا€م  
مارسة ا€ميدا₱ية أخذت بعد ا آخر، حيث ا₱جرت با€موازاة إاا أنا ا€م   ،بموجبها ا₾وضاع ا€دو€ية

₫ل من ا€وايات  ت₫للت في ،مصلحية ₱فردة اعترتها مواقفع₱ها بروز جهود دو€ية بإرادة م  
 .     2001ا€متحدة في ت₫ريس سياستها ا€خارجية ا€تي ازدادت وتيرتها مع أحداث سبتمبر 

ي:  ثا راع ا ذجاا سوذجا-ة يدارا اإ ية زاءات ا ية  ستحدة اأساي وايات ا  -ا

 ،ا€₫برىا€عديد من ا€دول اهتمام  محلفي ا€مرحلة ا€راه₱ة ة يا€عاقات ا€دو€أصبحت 
ا  ها في ₫ما أنا ا₱غماس   ،على درجة ₫بيرة من ا₾همية ا€سياسة ا€خارجية ا₾مري₫يةخصوص 

ون فيها ا€دو€ة ا₾عظم ها في توجيه ا€سياسة ا€دو€ية ا€وجهة ا€تي ت₫  ا€شؤون ا€عا€مية يع₫س هدف  
أو عس₫رية  ، وهذا €يس إاا بتب₱يها €وسائل م حددة دبلوماسية ₫ا₱ت أو اقتصادية(477)في ا€عا€م

    . (478)ا€تصرف إزاء₲ا حسب طبيعة ا€قضية أو ا€موقف ا€م راد أو ا€مزج بي₱ه

في ت₱فيذ أرست  ،وأمام سيادة ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية وتزعمها €زمام ا€سياسة ا€دو€ية
جراءات عدةمجم   إستراتيجيتها ا€جديدة ستويين واجهة ا€تهديدات ا€راه₱ة على ا€م  €م   ،وعة وسائل وا 

                                                           
476- Conseil de l’Union européenne, « Position Commune 2008/605/PESC du 22 juillet 2008 mettant en œuvre la 
position commune 2004/161/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe », Journal officiel 
de l’Union européenne, L194, 23 juillet 2008, pp.34-36.  

وا -477 يا أ ا€عقوبات ااقتصادية ₫أداة €لسياسة ا€خارجية )دراسة حا€ة €لسياسة ا€خارجية ا₾مري₫ية تجا₲ "، عااري دا
، 2007₫لية ا€تجارة، جامعة بورسعيد، ، 2 ا€عدد ،مجلة ا€بحوث ا€ما€ية وا€تجارية ،"2003 -1990ا€عراق( 

   .348ص.
رؤه -478 ساجع   .  348، ص.ا
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تخذة في إطار ا€حرب ₱ا ه₱ا ترت₫ز على ا€تدابير ا€تشريعية ا€م  ، ₫ون دراست  (479)ا€داخلي وا€دو€ي
، إاا أنا €هذ₲ )أوا(ا₾مري₫ية ضد اإرهاب على ا€مستوى ا€داخلي €فترة بداية ا₾€فية وما بعدها 

يهدف إ€ى إ₱فاذ واسع ا€₱طاق تتعدى حدود  ،ا€جهود ₱مو موازي €₱ظام )€سياسة( €ه أثار دو€ية
يا(ا€دو€ة ا₾مري₫ية   . )ثا

ستعلق ية ا ستحدة اأساي لوايات ا داخلي  تشايع ا ية بتجؤيد أوا: ا ذ جزاءات ا  ا

وعة واسعة من ستمدة من مجم  فة م  ستهد  سلطة ا€ح₫ومة ااتحادية €ت₱فيذ ا€جزاءات ا€م   إنا 
 م₱ها قا₱ون ،سلطات يتم من خا€ها فرض جزاءات ها ثاثتتقدم   ،ا€قوا₱ين وا€لوائح ا€ت₱فيذية

رئيس €ل ا€ذي يم₱ح  The United Nations Participation Act of 1945ساهمة في ا₾مم ا€متحدةا€م  
من  41ا€مادة  أح₫امقررها مجلس ا₾من وفق سلطة واسعة €ت₱فيذ أي جزاءات ي  مري₫ي ا₾
 the International Emergency Economic Powers Actبموجب قا₱ونسلطة هذ₲ ا€وت تم م  ،ميثاقا€

لرئيس سلطة صريحة €تجميد ا₾صول ا€خاضعة €لواية ا€قضائية ا₾مري₫ية ع₱د € م₱حا€ذي ي
 .(480)إعان حا€ة طوارئ وط₱ية €لتعامل مع ا€تهديد ا₾ج₱بي

ا₾مر ا€ت₱فيذي أوامر ₫ إم₫ا₱ية إصدار لرئيسأ تيح € ،بسلطات هذا ا€قا₱ون ا₾خير وعما  
وا€₱ائب  (Department of the Treasury)ا€خزا₱ة وزارة ا€ذي فوض وزير ا€خارجية و  13224

حددها سلطة فرض جزاءات ما€ية على مجموعة واسعة من ا₾فراد وا€₫يا₱ات ا€تي ت   ،ا€عام
قوا₱ين و€وائح باإضافة إ€ى  ،(481)رتبطة بم₱ظمات إرهابية أج₱بية€₫و₱ها م   ،ا€سلطة ا€ت₱فيذية

بموجب  ا€صادراتيشمل أبرزها ا€رقابة على و  فينستهد  €لم  بموجبها يتم وضع قائمة  ،أخرى ت₱فيذية
ا€متعلقة  ا₾خرى بيراتدوا€ ،Export controls under the Arms Export Control Act of 1976 قا₱ون

و₫ذ€ك اإجراء  ،The U.S. Terrorist Finance Tracking Program بمحاربة اإرهاب في أمري₫ا
                                                           

ياؤاي ياؤين طاها -479 دار ا€ثقافة  ،1ط : رؤية قا₱و₱ية وتحليلية،ا₾مري₫ية اإستراتيجيةفي  اإرهاب، م₫افحة ا
    .131، ص.2011 عمان، €ل₱شر وا€توزيع،

480- William Bartholomew, « A Due Process Balancing Act: The United States’ Influence on the U.N al-Qaeda 
Sanctions Regime”, NYLSLR, Vol.59, 2014–2015, p.751.   
481- Ibid. p.751.  
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 The Financial Crimes Enforcement Networkفي ا€متمثلا€متعلق بشب₫ة م₫افحة ا€جرائم ا€ما€ية 

of the U.S. Treasury Department's Office of Terrorism and Financial Intelligence. )482( 

على إثرها تحدة م  ا€ اياتو ا€بادرت  ،وما بعدها 2001سبتمبر  11مع أحداث  ،هغير أ₱ا 
ب عاد€ة ا€ث₱ائية ا€قاضية بتحقيق ت₱اس  عطيات وأبعاد ا€م  با€م   ،إ€ى إعادة ااعتبار وااهتمام أ₫ثر

 و₱ية وأم₱ية سواء  إرساء إجراءات وتدابير قا₱  ب€لمجال ا₾م₱ي واحترام حقوق اإ₱سان، وا€تي ₫ للت 
  ن. اتية أو بموجب قرارات مجلس ا₾مقررة بصفة ذا€م   أو₱ظمة €سابقتها أو جديدة، ₫ا₱ت م  

€لحد من  باتخاذها €مجموعة تدابير ،€هذ₲ ا₾حداثا€سلطات ا₾مري₫ية وعليه، استجابت 
بت ها ما تقرر إدراج   ا€تي، (483)₾فراد و₫يا₱ات من غير ا€دول ا₾جا₱با€موارد ا€ما€ية  "رد اات

ل خطا  أو ت   بيا  ش اب أعسال إاهابيةا  ي هدد ت   ،ا باات وط يين أو اأسن ا ين اأساي سواط أسن ا
ية ستحدة اأساي وايات ا خااجية أو ارتصاد ا ؤياؤة ا  .(484)"(...) أو ا

لطة رصد وت₱فيذ هذ₲ اإجراءات من حظر تقوم وزارة ا€خزا₱ة ا₾مري₫ية بتفويض س  
بية"اقتصادي وتجاري  تب سااربة اأصول اأج س "The Office of Foreign Assets Control 

(OFAC)  عتبر با€هيئة ا€مسؤو€ة عن اإدارة ا€داخلية €ت₱فيذ جميع ا€جزاءات ااقتصادية ، ا€تي ت
وال تشهد .(485)وا€ما€ية جمع في دراتها ااستخبارية وا€بحثية ا في ق  تضاعف   ا€عقدين ا€ماضيين ط 

ا€خزي₱ة على ا€₱ظام ا€ما€ي ₱ت بمثابة حجر ا€زاوية في تأثير تبيا  ا€تي ،وقةوحشد ا€معلومات ا€موث  
ؤسسات ا€ما€ية ا₾ج₱بية باشر مع ا€م  ا€م   هالتواص  ل ا₾د€ة و تباد  من خال  اخصوص   ،عا€ميا€

 . (486)ول من ا€داخلا€تأثير على ا€د   وبا₾خص

                                                           
482- Jack I. Garvey, op.cit, p.581 et 582.  

ا€حقوق،  في علوم ا€د₫تورا₲ شهادة €₱يل اإ₱سان، رسا€ة حقوق واتفاقيات اإرهاب ، م₫افحةرسودي ؤهيلة -483
، بس₫رة خيضر محمد ا€سياسية، جامعة وا€علوم ا€حقوق ا€دو€ية، ₫لية وا€عاقات ا€عام ا€دو€ي ا€قا₱ون تخصص
 . 137ص. ،2014 -2013

484- William Diaz, « Dualist, But Not Divergent: Evaluating United States Implementation of the 1267 Sanctions 
Regime », LULR, Vol.5, Issue.03, 2010, p.353.   
485- THOMÉ Nathalie, op.cit, p.283. Pour plus de renseignements sur l’OFAC Voir, HOTTE David et autres, 
op.cit, pp.78-79-83.   
486- Jack I. Garvey, op.cit, pp.583-586.   
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قررة م₱ها ا€تدابير ا€م   ،تمويل اإرهاب₫افحة مجال م  ومن ا€تطورات ا€رئيسية ا₾خرى في 
ي  ي اأساي وط ون ا قا بموجبه  ،2001أ₫توبر  26اعتمد₲ ا€₫و₱غرس في  USA Patriot Actبا

ودت أجهزة ا₾من ا₾مري₫ية بسل   طات أوسع، م₱ها إخضاع ا₾جا₱ب احتجاز ب₱اء  على أمر ز 
راقبتها بجميع أ₱واعها )ا€م₫ا€مات من ا€مدعي ا€عام، ا€ت₱صت على أجهزة ااتصاات وم  

قات ا₾رصدة ا€ما€ية تابعة تدف  راقبة وم  ا€بريد اا€₫ترو₱ي، ا€رسائل اا€₫ترو₱ية،...(، م  ا€هاتفية، 
جراءات أخرىا€م    . (487)شتبه في تمويلها €عمليات إرهابية وا 

 USA Patriotيم₱ح قا₱ون ،و€تجسيدها جابهة ا€ظاهرة€م  ت₱ديد ا بهذ₲ ا€صاحيات ا€م قررة و 

Act € ا₾طراف ا€مع₱ية إدراج ي₫ونا€تي بها  ،(488)ت₱فيذية وامر₾ ₲اتخاذإم₫ا₱ية ا₾مري₫ي لرئيس 
 ا€ذي ي عد 13224رقم  ا€ت₱فيذي ₫ا₾مر ،₾فراد و₫يا₱ات إرهابية محليةبقوائم  بغا€في ا€

ي₱ات ا€وايات ا€متحدة في وفر ا₾ساس €تعيا ي   ،1267عادل ا€محلي €قرار مجلس ا₾من رقم ا€م  ب
ا إ€ى ا€مبادئ ا€توجيهية €أمم قحة است₱اد  ومات م₱  مة بمعل  قد  ت₫ون م   ا€تي ،ا€جزاءات€ج₱ة 

ر يتوفو وزارة ا€خزا₱ة بجمع  يقتضي من (489)ليمحا€ هاتسجيل₫ون  ت،₫يا₱اا€متحدة إدراج أفراد و 
 . (491)ريتدابعدد من ا€ا€تا€ي خضوعهم €بو  ،ع₱ها (490)ا₾د€ة ااستخباراتية

                                                           

ياؤاي ياؤين طاها -487  . 136و 135، ا€مرجع ا€سابق، ص.ا
488- BANIFATEMI Yas, op.cit, p.121.  

  من: Dا€طعن في قرار ا€تسجيل في هذ₲ ا€قوائم ا₾مري₫ية، راجع ا€ع₱وان طرق لتفصيل أ₫ثر حول € -489
- William Diaz, op.cit, pp.354-360.  
490- Face au rôle éminent (prépondérant) du système d'information dans la réalisation du ciblage, le secrétaire 
américain au Trésor, Henry M. Paulson Jr. a noté que: « Le point de départ de l'approche du Trésor en matière 
de mesures financières ciblées est l'information. Pour identifier et agir contre les menaces, nous avons besoin 
de renseignements spécifiques, actuels et fiables. Et le système financier mondial est une riche source 
d'informations dont nous avons besoin (...). En 2004, le ministère des Finances est devenu le premier 
ministère des Finances au monde à développer une intelligence interne et une expertise analytique pour 
utiliser cette information. Nous travaillons maintenant avec la communauté du renseignement en général, en 
demandant les données nécessaires pour comprendre les réseaux financiers qui menacent notre sécurité 
nationale. Le Trésor évalue ensuite cette information en vue d'une action potentielle, qu'il s'agisse d'une 
désignation, d'un avis au secteur privé ou d'une conversation visant à alerter les autres ministres des 
Finances de la menace ou du mauvais acteur ». Voir, FITZGERALD Peter L, « Smarter Smart Sanctions », 
op.cit, p.40 et 41.    
491- Vanessa Baehr-Jones, « Mission Possible: How Intelligence Evidence Rules Can Save UN Terrorist Sanctions 
», HNSJ, Vol.02, 2011, p.470 et 471.  
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تدابير تجميد € في تجسيدهاتحدة ا₾مري₫ية ا€وايات ا€م  ود أثمرت جه   ه،ووفق هذا ا€توج  
إما  ،بتجميد مبا€غ ₫بيرة 2001سبتمبر  11تخذة على ا€فور بعد هجمات ا€م   ،ا₾صول ا€ما€ية

₫ما تما اإشارة  ،و€ية ج مدت في دول أخرىول إرهابية د  ص  ₾ا€تابعة €شب₫ة ت₱ظيم ا€قاعدة أو 
 إ€يها سابق ا. 

€قيت  هاأ₱ا  ،ظاهرةفي م₫افحة ا€ ا€قوا₱ين ا₾مري₫ية ا€م عدة €ذات ا€غرضاحظ على وا€م  
عزز إ€ى حد ₫بير من ت   اهاسيما أ₱ا  ،ريات ا€فرديةبما في ذ€ك ا₱تها₫ها €لح  €لغاية ا₱تقادات شديدة 
 ا€شخصدون علم  ،وا€بيا₱ات ا€خاصةومات ا€سرية لطات ا₾مري₫ية في جمع ا€معل  صاحيات ا€س  
اسبق ا إخطار₲ م  ا€مع₱ي أو  اقتضى غياب ت حديد هذ₲ ا€قوا₱ين  ام ،(492)ما₾جا₱ب م₱ه   خصوص 

 ا€جرائم شير إ€ى أنا ي   ا€ذي ،USA Patriot Act نقا₱و وبوضوح €أعمال اإرهابية على غرار 
"رائسين بها عسد ا وبدااية بهدف إاغام أو إذا ₫ا₱وا  ،ود €ع₱اصر إرهابيةوج  ما €إ₱ا ا€م دا₱ة فيها 

تقاسية إزاء  اا )...( أو في ؤياق عسليات ا تخويف أو اإ ؤلطة عن طايق ا تأثيا على ا ا
وسة ح تي راست بها ا عسليات ا  ،عامل ا€₱ياةفبما أ₱اها أعمال قائمة في تحديدها على . (493)"ا

   ₱اس ب ا€عقوبة مع موقف ا₾طراف ا€مع₱ية.تت€تأطيرها ى ا€سلطات ا€محلية بب علصع  ي   أمر

 Homelandون ا₾من ا€داخلي₫قا₱   ،تدابير أخرىفي اتخاذها €تحدة ا€وايات ا€م   استمرت

Security Act  وقا₱ون تحسين ا₾من ا€داخلي 2002عام Domestic Security Enhancement act 

ا€ذي  2006€س₱ة  وقا₱ون ا€لجان ا€عس₫رية ،USA Patriot Act€تعزيز ا€قا₱ون ا€وط₱ي ا₾مري₫ي 
شتبه في صلتهم با₾عمال أجا₱ب ا€م  €سمى €لح₫ومة باحتجاز إ€ى أجل غير م  يسمح 
رغم  ،وا تزال ت₱تهك حقوق اإ₱سان ومبادئهتحدة ا€وايات ا€م  بقيت  ،وبا€تا€ي .(494)اإرهابية

ا €حقوق اإ₱ساناعتبارها من بين ا€دول ا₾₫ثر م   ₱اداة  با€ديمقراطية واحترام 
(495). 

                                                           

عايسي سشهوا -492  ،2009 ،عمان، دار ا€ثقافة €ل₱شر وا€توزيع، اإرهاب، ا€شرعية ا€دو€ية €م₫افحة بخيت ا
 . 106ص.

493- EMILIE Robert, op.cit, p.224.     
494- Ibid. p.224.     

عايسي سشهوا بخيت -495  . 106، ا€مرجع ا€سابق، ص.ا
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 13224رقم  عمد₱ا في هذا ا€شق €إشارة إ€ى ا₾مر ا€ت₱فيذي وإيضاح ا€صورة أ₫ثر،
ا€تي  ،راجع ا€قا₱و₱ية ا€هامة وا€رئيسية€₫و₱هما با€م ،وا€قا₱ون ا€وط₱ي ا₾مري₫ي فقط دون غيرهما

 أ سسها في قضايا م ثارة في ا€س₱وات ا€احقة €ها.     جسدتاقتدت بها ا€سلطات ا₾مري₫ية و 

يا: تجؤيد تشايع  يثا ون دو ي بسثابة را   أساي

عرفت ا€دبلوماسية ا₾مري₫ية في م سايرتها €أوضاع ا€دو€ية م₱ذ س₱واتها ا₾و€ى استخدامها 
ه في أعقاب ₱هاية ا€حرب ا€باردة وا₾حداث ا€تي ، إاا أ₱ا (496)€ساح ا€عقوبات ااقتصادية

عي₱ة من حماية عم دت إ€ى إعادة ا€₱ظر في سياستها ا€دو€ية €تحقيق غايات م   ،شهدتها
رساء ها€مصا€ح ، م₱ع ا₾عمال اإرهابية وا₱تشار ا₾سلحة ا€₱ووية واحترام حقوق اإ₱سان وا 

ط بعت  ،همة₱تصف ا€تسعي₱ات ₱قطة ا₱عطاف م  ا€ديمقراطية...، وهي ا€مرحلة ا€تي ش₫ال فيها م  
مارستها ا€تي شرعت في م   ،م₱ها ااقتصاديةو€ية بطابع ₫و₱ها أمري₫ية خاصة  د₱هج ا€عقوبات ا€

₱ا  ما أطال حتى شر₫ات وأفراد من €يس ضد دول أو مجموعات إقليمية ₫مرا₫ز قوى فحسب، وا 
تشايعيمارسة ، وتسمى هذ₲ ا€م  (497)غير ا₾مري₫يين ا تتغطى وراء ا€غطاء ا€دو€ي  بااستداد ا

إ€ى  (498)و₱ية ا€واردة في ا€دستور وا€قوا₱ين وا€تشريعات ا₾مري₫يةا€قا₱  بمع₱ى امتداد ا€₱صوص 
 .(499)س مصا€حها أي₱ما ₫ا₱ت₫ل ما يم  

                                                           

وا -496 يا أ  . 351، ا€مرجع ا€سابق، ص.عااري دا
اصا -497 اصا   . 139 -137، ا€مرجع ا€سابق، ص ص.عبد ا
تعاهدية ه في دستور ا€وايات ا€متحدة، في مداخلة €ه أ₱ا  William Diaz وهو موقف أشار إ€يه -498 تزاسات ا ا ون  ي

ون ااتحادي. قا عليا سن حيث أ   وزن وؤلطة ا ية هي ا ية.سعاهدة دو وط م ا سحا ة بيد أ   ها تابط ا ه في حا
ي، ح وط صعيد ا دؤتوا على ا م ا سحا ي، تطبق ا دو تزام ا دؤتوا واا رلها ا تي ي حقوق ا ازع بين ا ت ن ا تى وا 

ي. دو تزام ا ا تهاك  طوي على ا ك ي ي ستؤاوي ان ذ دؤتوا اأساي تعاهدية بسوجب ا تزاسات ا ذا، فإن اا  ةوه
ة دؤتوايا رو س حقوق ا سجال أؤبقية ا ي، يرؤح ا تا ون ااتحادي، وبا لقا ؤلطة  وزن وا وفي ا€سياق  .في ا

حو، تدسج راااات سجلس اأسن في  هذاته يضيف أ₱ا  ريذي. وعلى هذا ا ت سحلي سن خال اأسا ا ي ا و قا ظام ا ا
ية. و قا حق في سااعاة اأصول ا ك ا ريذ على أؤس دؤتواية، بسا في ذ ت ية في ا وط سة ا سح ظا ا ن أن ت  يس

قااا  ريذ ا ت داخلي  حو، يتيح ااؤتعااض ا ها على أؤس دؤ 1267وعلى هذا ا ية سرتوحة إبطا ا تواية إس
سادة  تهاك بسوجب ا ظا عن احتسال حدوث ا ية، بصاف ا ستحدة.  25وط  =                  سن سيثاق اأسم ا
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على ا€ساحة  قد جساد€شأن ا€سياسي ا₾مري₫ي €زمام أمور ا€قضايا ا€دو€ية، ا ةساير م  نا إ
₱ا  ا₾ستاذ  اعتبرها، (500)ا سياستها ا€داخليةما أيض  ا€دو€ية €يس فقط سياستها ا€خارجية وا 

DEMARET ود اإقليميةقوا₱ين تتجاوز ا€حد   بمثابة (Lois Extraterritoriales)،  في يفه €ها بت₫يا
حدود اإرليسية بصرة ستعسدة وسؤتوحاة  ₫و₱ها ريذها خااج ا ون ت "تدابيا تشايعية ظافية، ي

خااجية" ؤياؤة ا ت₫ريس ₫لمة ا€وايات سرع من وتيرة ، وهو اإجراء ا€ذي أ(501)سن أغااض ا
   قابلة.  جهة م   أيا  تحدة على ا€ساحة ا€دو€ية دون تفويض أو إذن منا€م  

من هذ₲  ا€غرض أنا  COSNARD Michel أشار ،وعلى خلفية ₱تائج هذ₲ ا€سياسة ا€م ₱تهجة
قها مع ا€قا₱ون ا€مواد €يس فقط ا€تأثير على ا€سياسة ا€خارجية €لرئيس ا₾مري₫ي أو تبيان تواف  

₱ا  ما €دعم ف₫رة أنا ا€قا₱ون ا€دو€ي يسمح €لدول أن تتخذ جميع ا€خطوات ا€ازمة ا€دو€ي، وا 
في إقتدائها تحدة ا€وايات ا€م  عليه  است₱دت وهي با€م برر ا€ذي€ضمان احترام ا€قا₱ون ا€دو€ي، 

على إذن من  هاو€حص  قا₱ون ا€دو€ي من جا₱ب واحد دون ₱ته₫ي ا€عاقبة م  م  €سياسة تقضي ب
 . (502)جتمع ا€دو€يا€م  

ا€صادر بواتون"  -"هلسزا€قا₱ون ا€معروف باسم  م₱ها ،وفق هذا ا€₱هج عدة تدابيريتبين 
وبا أمام ا€محا₫م احقة ا₾شخاص وا€شر₫ات ا€تي تتعامل مع ₫  جيز م  ي   ،1996جويلية  14في 

ديا₾مري₫ية، شأ₱ه شأن قا₱ون  ي ا€خاص بفرض  1996أوت  5ا€صادر في  (503)داساتو 
                                                                                                                                                                                           

= - Voir, William Diaz, op.cit, p.351.  
ا€دو€ي بين ا€قا₱ون ا€دو€ي وممارسات ا€دول، دار ا€₱هضة ا€عربية،  اإرهاب، م₫افحة سحسود حجازي سحسود -499

 . 63، ص.2006ا€قاهرة، 
500- COSNARD Michel, « Les lois Helms-Burton et d'Amato-Kennedy, interdiction de commercer avec et d'investir 
dans certains pays », AFDI, vol.42, 1996, p.33.   
501- COSNARD Michel, op.cit, p.36.   
502- Ibid. p.43.   

ؤو داساتو ا€سي₱اتور ا₾مري₫ي  يعتبر -503 رو إ€ى وتقديمه قا₱ون ا€مسودة  من مؤيدي إعداد ALfonso Damatoا
من خا€ه إ€ى فرض حظر شامل على أي تعامل أمري₫ي مع إيران، بما في ذ€ك ا€شر₫ات  ىدع ،ا€₫و₱غرس ا₾مري₫ي

ات راد م₱تجات وخدمات ا€شر₫يا₾مري₫ية وفروعها في ا€خارج. ومن بين ا€عقوبات ا€مقررة م₱ها فرض حظر على است
مايين  10قروض تتجاوز  إ€ى ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية، م₱ع ا€مؤسسات ا€ما€ية ا₾مري₫ية من م₱حها ا€₱فطية

يديوا€تصدير وحجب ا€تراخيص. وبعد أن قام ا€سي₱اتور  بااستيراددوار، حظر ا€مساعدة ا₾مري₫ية ا€متعلقة     =ي
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 ،(504)مليون دوار مع إيران و€يبيا 40عقوبات على ا€شر₫ات ا€تي تتعامل باستثمارات تزيد عن 
 . (505)أي إحداث حا€ة من ا€شلل في قطاعي ا€₱فط وا€غاز فيهما دون تطوير₲

تمرار إيران في سياسته و₱تيجة اسا₾خير و€عدم ا€تطبيق ا€₫امل €ب₱ود هذا ا€قا₱ون 
"حاية تشريع قا₱ون وا€توسيع من ب₱ود ا€عقوبات بموجب  تشديد₲ وافق ا€₫و₱غرس على ،ا€خارجية

باااك ت إدارة ا€رئيس عها عن مطا€بها أقرا وعدم تراج   هاسوأمام تقاع   .2006س₱ة  ودعم إياان"
 وبات ضد ا₾فرادوعق   ضد ا€شر₫ات وا€مؤسسات ا€ما€ية 2010حزمة من ا€عقوبات س₱ة  ،أوباسا

خو€هم ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية بما فيها حرما₱هم من ا€حصول على تأشيرات د   ،اإيرا₱ية
     ستمرة €حد إثارت₱ا €هذا ا€موقف. ا€تي ظلت م   (506)وتجميد أموا€هم فيها

ستهد فة من ت عتبر ا€دو€ة ا€سورية من بين ا€دول ا€م  هذا من جا₱ب، ومن ا€جا₱ب ا₾خر 
مها باعتبار سوري ،ا₾مري₫يةومة ا€عقابية طرف ا€م₱ظ   دعم ا تزال تحتل €ب₱ان وت   افصاحبت م ز اع 

جهود ا€وايات ا€متحدة  قوض ا€جهود ا€دو€ية خاصةاإرهاب وتمتلك أسلحة ا€دمار ا€شامل وت  
ية"اتخاذ مجموعة إجراءات م₱ها  ،ومصا€حها ا لب ؤيادة ا ون سحاؤبة ؤواية واؤتاداد ا  "را

ا₾مر ا€ت₱فيذي رقم ₫وعة تدابير وجبه أصدر ا€رئيس ا₾مري₫ي مجم  ا€ذي بم   ،2003€س₱ة 
يقضي بتجميد مل₫ية بعض ا₾شخاص وم₱ع تصدير بعض  ،2004 مايو 11بتاريخ  13338
 .(507)اها€مواد إ€ي

                                                                                                                                                                                           

بإضافة €يبيا إ€ى تلك ا€قائمة، أصبح اسم ا€مشروع قا₱ون ا€عقوبات اإيرا₱ية ا€ليبية ا€ذي أجاز₲ ا€₫و₱غرس س₱ة = 
احسن عبد سحسد ،راجع. 1996 س ا عبيدي يو ، إقليميةمجلة دراسات ، "إيران على ا€دو€ية ا€عقوبات في دراسة"، ا
 . 31 -29، ص ص.2012ا€موصل،  جامعة اإقليمية، ا€دراسات مر₫ز، 25ا€عدد 

"، مدى مشروعية ا€عقوبات ا₾مري₫ية وا₾وربية على سورية في ضوء ا€قا₱ون ا€دو€ي"، بجك باؤيل يوؤف -504
 . 42ص.ا€مرجع ا€سابق، 

وا€لتفصيل أ₫ثر راجع  -505 يا أ  . 351، ا€مرجع ا€سابق، ص.عااري دا
احسن سحسد -506 عبيدي يوس عبد ا    .33 -31، ا€مرجع ا€سابق، ص ص.ا

 ،"مدى مشروعية ا€عقوبات ا₾مري₫ية وا₾وربية على سورية في ضوء ا€قا₱ون ا€دو€ي"، بجك باؤيل يوؤف - 507
  .وما بعدها 44ص. ا€مرجع ا€سابق،
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₫فرض  ذا ا₾مر ا€ت₱فيذي ا€م شار إ€يهه وجببم   2006عام  تلتها إجراءات أخرىفي حين 
مع تجميد أموال أشخاص آخرين فيما يتعلق با€طوارئ  ،ا€سوريحصار على ا€مصرف ا€تجاري 

₫ما توا€ت بشأ₱ها عدة تدابير م₱ها . 13399ريا بصدور أمر ت₱فيذي رقم رتبطة بسو ا€وط₱ية ا€م  
ا₾مر ا€ت₱فيذي رقم من خال  ،باااك أوباساا€رئيس من طرف  2011افريل  29بتاريخ  ةدر اصا€

ا₾شخاص فيما يتعلق با₱تها₫ات حقوق اإ₱سان في بتجميد أموال بعض يقضي  13572
غير أنا ا€قضية أخذت بعد هذا ا€تاريخ بعد ا آخر إ€ى أن أصبحت محل ₱قاش  ،(508)سوريا

 وا€تي €م ت سوى بعد حتى غاية ₫تابت₱ا €هذا ا€موقف.  ،دو€ي داخل مجلس ا₾من

تها الطهي س   ،تحدةا€م   فات ا€واياتبي₱ما ما ي مِ₫₱₱ا من إجمال ا€طبيعة ا€دو€ية €تصر  
في تحديد ا₾هداف من أفراد و₫يا₱ات  Patriot Act USAمن قا₱ون  311في ا€قسم رقم ا€م قررة 

خضاعها €تدابير ا€م   تتعدى  ₲₫ون آثار تغا€ب ا ما  ين₫ون هذا ا€تعيا  ،ؤسسات ا€ما€ية ا€محليةوا 
عن ا€₱ظام ا€ما€ي ا€عا€مي. و€ة إ€ى أن تصبح معز   ،حدود ا€واية ا€قضائية €لوايات ا€متحدة

فإ₱اه ي م ₫ان وزارة ا€خزا₱ة  ،فعلى ا€رغم من أنا اإجراء بموجب هذا ا€قسم هو إجراء ت₱ظيمي محلي
ا₾مري₫ية من توسيع ₱طاق ا₱تشارها على ا€صعيد ا€عا€مي بأثر ₫بير، مما يجعل ا€قائمة ا€سوداء 

 .(509)€لوايات ا€متحدة قائمة سوداء دو€ية بح₫م أمر ا€واقع

ترسا₱ة  بصدد₲ تأعدا  ،قتضيات ا€شأن ا€دو€يعا€جة م  وفي خضم ا€طرح ا₾مري₫ي في م  
بت₱فيذها إما من خال تدابير وط₱ية خاصة بها أو  ،عاتهاجراءات شملت جميع جوا₱ب تطل  إ

مجلس ا₾من، غير أنا م₫ا₱تها ا€دو€ية تمخضت ع₱ها قرارات ₱ظمات دو€ية على غرار م  €تدابير 
وس على أرض ن €هذ₲ ا€زعامة تأثير ملم  هاتها ا€مصلحية. وعليه، أ€م ي₫  تتماشى وتوج  إجراءات 

 درتها €₫ بر طموحها ومصا€حها؟.  ا€واقع؟، أ€م يتزامن ₫ بر هيبتها وق  
                                                           

 ،"مدى مشروعية ا€عقوبات ا₾مري₫ية وا₾وربية على سورية في ضوء ا€قا₱ون ا€دو€ي"، بجك باؤيل يوؤف -508
ي سحسودفي هذا ا€صدد راجع ₫ذ€ك  .46 -44ص ص. ا€مرجع ا€سابق، ، "ا€سياسة ا₾مري₫ية تجا₲ سوريا فااس تا

 290، ص.2008 ا€موصل، جامعة اإقليمية، ا€دراسات مر₫ز، 12ا€عدد ، ةإقليميمجلة دراسات "، 2005 -1991
  .291و

509- Jack I. Garvey, op.cit, p.587 et 588.    
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اضطلع اإتحاد ا₾وربي وا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية بأدوار بارزة على  ،فضا  عن ذ€ك
₫ م في أي صراع د  ما جعلت م₱ه   ،ا€ساحة ا€دو€ية با€₱ظر امتياز ا€طرفين  ،و€يبمثابة ا€ح 

ما سمح €هما بصياغة  ،اقتصادي ا وعس₫ري او  سياسي او  بتفوقهما في جميع ا€مجاات دبلوماسي ا
سس إستراتيجية بهدف حماية مصا€حهما، وم₱ه فما هي طبيعة مواقفها تجا₲ مجلس ا₾من؟ أ  

م₫ن اعتبار دور₲ با€ثا₱وي بعدما ظلت ا€قضايا محل شأن جاهها؟ هل ي  وما موقف هذا ا₾خير ت  
 أوربي أو أمير₫ي أو بااث₱ين مع ا؟.    

أ€يس بوجود ₱ية ووعي أوربي أمري₫ي  ،ل في جميع ا€قضاياخ  د  وبما أنا €₫ا ا€طرفين ت  
ري₫ا تضررة إما اإفريقية أو ا₾سيوية أو أمجاورة €لدول ا€م  ا€م   يفوق وعي ا€دول ا₾خرى خاصة  

ن ₫ان ا€حال على هذا ا€سياق ،اتهما €وحدهما؟هل تتحمل أعباء تدخ   ،؟ا€ج₱وبية رهم في توف   وا 
جماع €ماذا تاشى دور مجلس ا₾من ₫آ€ية أممية باعتبارها هي ₱فسها ا€دول  ،على رغبة وا 
 ا₾عضاء فيه؟. 

ا€قول أنا دعائم ا€سياسة ا€خارجية €إتحاد ا₾وربي وا€سياسة ا€خارجية  وعليه، ي م₫ن
ا وجهين €عملة واحدة وهي مهاته₫ون توج   ،تطابقتين إاا من حيث ترتيب ا₾و€وياتا₾مري₫ية م  
ن €م تج₱يها تحت غطاء مجلس ا₾من تج₱يها وفق تدخ   ،ا€مصلحة    اتها ا€ذاتية. وا 

ؤسسة ₱ظمة أو م  و₱ي ₾ي هيئة أو م  يم أيا إطار قا₱  تضي تقيا يقو€تحقيق ما سبق تداو€ه، 
ما فعا€ية ₱تائجها إ₱ا  ل على تطبيقات ذات ا€صلة، ₾نا أن تشم   ،سواء ₫ا₱ت دو€ية أو داخلية

تجسيد ₾هداف إطارها ا€قا₱و₱ي وا€ع₫س صحيح. ومن هذا ا€م ₱طلق، ₱حاول في هذا ا€شق 
مشروعية تدابير مجلس ا₾من من خال مقاربتها ₾رض ا€واقع، ₱ستهلها بتدابير₲  إظهاروا€ي ا€م  
 باعتبارها شغلت ا€جا₱ب ا₾₫بر من جهود₲. ا€دو€ي وجهة ضد ظاهرة اإرهابا€م  
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ي:  ثا سبحث ا سجلس اأسن في ا عسلية  سسااؤة ا ؤياق ا
ريذ ية  ت ذ  لجزاءات ا

، ريس أهداف ا€ميثاق وتحقيق مبادئهإ€ى ت₫م₫₱ة ا€م  بجميع ا€وسائل و  يسعى مجلس ا₾من
بداية  من ا€تسوية ا€سلمية بأح₫ام ا€فصل ا€سادس إ€ى ا€تدخل با€قوة ا€عس₫رية بموجب أح₫ام 

 م₱ه.    41ا€فصل ا€سابع مرور ا بأح₫ام ا€مادة

 سةم ؤس  رة ضد أفراد و₫يا₱ات قر م   أمميةجزاءات  من ا€ميثاق 41أح₫ام ا€مادة  شمل تطبيق
في جا₱بها ا₾₫بر ط ب عت  هددة €لسلم وا₾من ا€دو€يينم  م₱ها ₱شاطات  ،بررات عديدةعلى م  

في  ا €لظاهرةته₫افحا€جزاءات في سياق م  ذات أصبحت  أين ،بجميع أ₱واعهاو بأعمال إرهابية 
سطلب اأول(أ₫بر قدر من ااهتمام  وأخذتا أ₫ثر وضوح  ا€س₱وات ا₾خيرة  غير أنا هذ₲  ،)ا

رتبطة بوقف م  ا€ دابيرتأوضاع أخرى ₫ا€ت إ€ى بل تعدا  ،هرةاظا با€ا ترتبط حصر   ا€تدابير
رساء حقوق اإ₱سان عن طريق ت₫ريس  ا€صراعات سطلب  ديمقراطية₱ظمة ₾ا₾هلية وا  ي)ا ثا    (.ا

ية في  ذ جزاءات ا سطلب اأول: ا افحة إطاا ا يظاهاة س دو  اإاهاب ا

₱ا  ،دو€ة أو اشعب   أو اطرف   اإرهاب تخص   ظاهرة د€م تع   ما أصبحت ظاهرة إجرامية وا 
ا€حياة  ₱واحي على جميع ؤثروت   ستم  با€غة  أضرار ابإ€حاقه ،ا€سلم وا₾من ا€دو€يين هددعا€مية ت  
 ،ا €ما شهدته في ا€س₱وات ا₾خيرةووسائله ابعد أن تطورت أسا€يبه ،اإ₱سا₱ي جا₱بها في خاصة  
₱ظمات ذات ت₱ظيم وتدريب عا€ي ا€دقة وا€تسليح وا€معرفة ا€عس₫رية جماعات وم  مارسة €من م  

أفراد مارسة ا€ظاهرة اقتصارها على ، على ع₫س ا€س₱وات ا₾و€ى ا€تي عرفت م  وا€ت₫₱و€وجية
  .  (510)₱ظمة ذات دوافع محدودةوجماعات صغيرة وغير م  

                                                           

ا :راجع -510 ود ا مجلة  ،"أ₱موذجا   وبريطا₱يا اإ₱سان فر₱سا حقوق واقع على وتأثير₲ اإرهاب ماهية"، ؤبع سو
جامعة بغداد، ₫لية ا€علوم ا€سياسية، ا€دو€ية، و  اإستراتيجية ا€دراسات، مر₫ز 11، ا€س₱ة 49 ا€عدد ،دراسات دو€ية

    .183وص. 155، ص.2011
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اهتمام على محل تجريمها تجسيد  ،في ا€عشرية ا₾خيرةظاهرة ا€ ذ₲هاقتضت طبيعة 
 ،عن طريق ا€حرب ااقتصاديةخا€ها  ا₫افحتهم   ت₱صبا ، إذا€صعيدين ا€دو€ي وا€داخلي

راع  (2001) 1373 رقم مجلس ا₾من ا بعد ا€عمل بقرارخصوص   اهتجفيف مصادر تمويلب )ا
 وضعا₱جرت ع₱ه  ،ا شاما  ا دو€ي  تعاو₱   تبتحديات عدة تطلب بدورها اصطدمتوا€تي  ،اأول(
ي( جدي بش₫ل ا€ظاهرة ا€قضاء على خا€ها من ي اسعقا₱و₱ية  وتدابير وسائلة جمل ثا راع ا    .)ا

حسلة  ي  و قا تبايا ا راع اأول: ا يضد اإاهاب سجلس اأسن ا دو  ا

ا وأو€وية عا€مي   على مدى ا€عقد ا€ماضي شاغا  ب₫ل مظاهر₲ ₫افحة اإرهاب أصبحت م  
شتر₫ة في إطار با₾ساس إ€ى وضع إجراءات جماعية م   اقتضىعليا €لمجتمع ا€دو€ي، ما 

 1373م₱ها ا€قرار  دت هذا ااهتمامخطوات هامة جسا  ةعد هاصددبا تخذ  ،إستراتيجية دو€ية
 اإقليميو ا€دو€ي  ين، و€تفعيل ₫ل هذ₲ ا€جهود على ا€صعيد)أوا(( وا€قرارات ا€احقة €ه 2001)
مجلس ا₾من إ€ى إ₱شاء آ€ية دو€ية  أىارت ،من خال إجراءات فعا€ة يا€محلعلى ا€مستوى و 

يا(€ت₱فيذها     . )ثا

ستعلقةسجلس اأسن  راااات: أوا افحة اإاهاب عقب أحداث بإطاا  ا    2001ؤبتسبا  11س

 11€م ت₫ن و€يدة أحداث  ذ₫ية وء إ€ى فرض جزاءاتتمويل اإرهاب با€لج   واجهةم   إنا 
 (511)(1999) 1267 رقم مجلس ا₾من مع ا€قرار ودبل باتت ضمن جه   ،2001سبتمبر 

€يات أخرى ₫ااتفاقية آ باإضافة ،وحر₫ة ا€طا€بانرتبطة بت₱ظيم ا€قاعدة م   ه ₾طراففاستهدبا
 إ€ى تعزيز ف₫رة أنا  €م تؤدي إاا  2001سبتمبر   11بي₱ما أحداث ،ا€دو€ية €قمع تمويل اإرهاب

 ا₾من مجلسها اتخذ صددبا€تي ، (512)ادو€ي   ا€حرب ضد اإرهاب قد أصبحت اآن شاغا  
ساهمته في عدد من ا€ح₫ومات وا€هيئات ا€دو€ية ا₾خرى خطوات €م يسبق €ها مثيل €زيادة م  و 

                                                           

ا من سلطاته في ₫ما وسع مجلس ا₾من أيض   .ا€مرجع ا€سابق، /1267S/RES :رقم ا₾من مجلس قرار راجع -511
 .  قرارات احقة €ههذا ا€شأن بموجب 

512 - HOTTE David et autres, op.cit, p.30.    
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ع₫س ما  على ،1373رقم لقرار € ₲اتخاذ يهتب₱اها في هذا ا€شأن  طوةخ  و€عل أهم  ،اته₫افحم  
ا في حددة وغا€ب  إرهابية م   ا أو تعا€ج أعماا  قرارات تدين اإرهاب عموم   تما تداو€ه في ا€سابق من

سعى إ€ى ا€تصدي €لتهديد  ،هذ₲ ا₾حداثه في أعقاب أ₱ا  إاا  ،سياق اإرهاب ا€ذي ترعا₲ ا€دو€ة
 . (513)اإرهابية لضا€عة في ا₾عما وجماعاتمن غير ا€دول أطراف  جا₱با€عا€مي من  اإرهابي

  ( 2001) 1368رااا سجلس اأسن ارم   -1

€لقرار بإصدار₲  ،تم₫ان مجلس ا₾من من ا€رد فور ا على ااعتداءات وفي ا€يوم ا€تا€ي €ها
€ها بمثابة خرق €لميثاق و€لسلم وا₾من ا€دو€يين، مؤ₫د ا على عزمه ( م دي₱ ا 2001) 1368رقم 

ة تدابير ضرورية إ€ى إرساء أيا  دون اإشارة صراحة   ،€لرد عليهافي اتخاذ ₫افة ا€خطوات ا€ازمة 
يبقى هذا ا€قرار ₫رد أو€ي على ااعتداءات في إطار  با€تا€ي، و (514)€معا€جة ا€حا€ة

 . (515)ا€عموميات

 : م₱ها €هذهب ا€بعض إ€ى إ₱سابه موقفين ي ستسقى من م₱طوق هذا ا€قرار 
وبا€تا€ي ا€حيلو€ة  ،عجز مجلس ا₾من عن تحديد ا€جهة ا€مسؤو€ة بعي₱ها عن هذ₲ ا€تفجيرات -1

روف ₫ا₱ت أوجه ااتهام عن اتخاذ أي تدابير استعجا€ية فعلية إزاءها، بيد أنا في تلك ا€ظ  
 أي د€يل مادي على ذ€ك.  ا₾من مجلسقدم وجهة €ت₱ظيم ا€قاعدة، €₫ن €م ي  م  
ن عن أداء ا€تزاماته، وهذا €تم₫ين ا€وايات ا€متحدة ا₾مري₫ية من س مجلس ا₾متقاع   -2

ا حاصرة اإرهاب في أي م₫ان، وا€ذي أ ريد م₱ه فعلي  ا€تحرك تحت ذريعة ا€دفاع عن ا€₱فس وم  

                                                           
513- ROSAND Eric, « The Security Council As “Global Legislator”: Ultra Vires or Ultra Innovative? », FILJ, 
Vol.28, n°.03, 2004, p.546 et 547.   

ي وداد -514 ، ا€عو€مة واإرهاب ا€دو€ي بين آ€ية ا€تف₫يك وا€تر₫يب، أطروحة مقدمة €₱يل شهادة د₫تورا₲ علوم في غزا
 -2009ا€علوم ا€سياسية، تخصص عاقات دو€ية، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة ا€حاج €خضر، بات₱ة، 

غراا عباس . راجع أيضا في هذا ا€صدد 201، ص.2010  . 290€سابق، ص.، ا€مرجع اؤليمعبد ا
م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية،  ،2، اإرهاب ا€دو€ي في ظل ا€متغيرات ا€دو€ية، طأحسد حؤين ؤويدان₱قا عن  -515

 . 146، ص.2009، بيروت
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ها أمري₫ا في إطار ترتيبها €لجماعة ا€دو€ية ا€تي قبلة ا€تي ستتخذ  خلق مشروعية €لتصرفات ا€م  
 . (516)روعة €ها₱صبت ₱فسها حامية ومش

بإعطاء ا€وايات ا€متحدة  ،ؤ مجلس ا₾من₱شب ع₱ه تواط   أ₱اه ا€قرار ي فهم من مضمون
ا إياها تسيير ا€وضعرية في تصر  أ₫ثر ح   ا واسترداد تهبادرات ت₫فل حمايم   هااتخاذب ،فاتها ما₱ح 
     .ا₾ممية ₱ظمةدون سوا₲، ما أ₱قصه €مشروعية قراراته ا€ذي بدور₲ أساء €مصداقية ا€م  حقوقها 

  (2001) 1373ارم رااا سجلس اأسن  - 2

مهاد ا€قرار ا€سا€ف ا€ذ₫ر ا₾رضية وا€ظروف €مجلس ا₾من في إم₫ا₱ية اتخاذ₲ €قرارات 
في ا€قرار رقم  2001سبتمبر  28تحت أح₫ام ا€فصل ا€سابع من ا€ميثاق، وهو ما تجسد في 

أساسي  س₱د₫ ا€ذي ي عد من ا€قرارات ا€بارزة وا€شاملة في تاريخ مجلس ا₾من ،(517)1373
سبتمبر  11، وهذا ما أد€ى به رئيسه ببيان €ه بتاريخ ايير ا€حديثة €لحرب ضد اإرهاب€لمع

 2001ؤبتسبا  11في إطار ااجتماع ا€رفيع ا€مستوى €مجلس ا₾من في ذ₫رى  2002
تاايخيتخذ يفه €إجراء ا€م  بت₫يا  قااا ا تعلقة و€ية ا€م  إ€ى جا₱ب ااتفاقيات ا€د   ₲ر اعتببا ،(518)با

بميزة تجعله ي₱فرد عن  همااتسو  (519)أهم قرار يرت₫ز عليه ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€دو€ي ،بم₱ع اإرهاب
ه يختلف ع₱ها من إاا أ₱ا  ،هه مع ا€قرارات ا₾خرى من حيث ا€ش₫لفعلى ا€رغم من تشاب   .غير₲

ا د  ن أصا€ت  وت₫م  حيث ا€متن  ا €جميع ا€دول €م₱ع وردع اإرهابه في فرضه ا€تزام  و€ي ا عام 
(520). 

                                                           

ي وداد₱قا عن  -516  . 201، ا€مرجع ا€سابق، ص.غزا
حاج -517  .   17، ص.2013 بيروت، م₱شورات زين ا€حقوقية،، 1طوا€حرب على اإرهاب،  1373، ا€قرار توفيق ا
بيان من رئيس ا€متعلقة ب ،2002سبتمبر  11في  صادرةا€، S/PRST/2002/25 :رقم مجلس ا₾من وثيقة -518

 . 2ص. ،2001سبتمبر  11بشأن تصريحاته في ذ₫رى  مجلس ا₾من
دين ااشد -519 سبتمبر مع تحليل ₱صوص ا€ص₫وك ا€عا€مية  11قبل وبعد  :، ا₾مم ا€متحدة واإرهابعاء ا

 . 35، ص.2005€م₫افحة اإرهاب، دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، 
   .102ص.ا€مرجع ا€سابق، ، رسودي ؤهيلة -520

- C’est ainsi que SUR Serge a conclut son observation que « la résolution 1373 est quant à elle conçue comme un 
programme d’ensemble, incomparablement plus développé et détaillé, qui se veut de caractère général et 
abstrait ». Voir SUR Serge, le droit international au défi du terrorisme, op.cit, p.44.  
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₫افحة اإرهاب على أفرزتها €ج₱ة م   ،يتجلى هذا اا€تزام في ت₱فيذ₲ باإقتداء بثاث مراحل
  ؛ا€توا€ي

تشريعات ت غطي جميع جوا₱ب ومظاهر باعتماد يتمثل ا₾ول في ا€تزام جميع ا€دول  -1
 مع اتخاذها €وسائل فعا€ة €م₱ع ووقف تمويل ا₾عمال اإرهابية. ،اإرهاب

خصصة في ا€مقام ا₾ول بتعزيز ا€سلطة ا€ت₱فيذية €لدو€ة، بي₱ما ا€مرحلة ا€ثا₱ية فهي م   -2
₫ومات ا€مع₱ية €ت₱فيذ هذا ا€تشريع، وبعبارة أخرى تعزيز ا₾دوات وا€وسائل ا€م عتمدة من قبل ا€ح  

وجبها يجب أن ت₫ون جميع ا€تدابير ا€قا₱و₱ية لة ا€عملية €م₫افحة اإرهاب ا€تي بم  فهذ₲ هي ا€مرح
قة €تغطية جميع أش₫ال اإرهاب. وتشمل هذ₲ ا€مرحلة مصا€ح ا€شرطة وا€مخابرات عتمدة م ₱سا ا€م  

غطي و₫ما ت   ،تورطين في أ₱شطة إرهابية أو من ي دعمهما€مسؤو€ة عن تحديد ورصد واعتقال ا€م  
 . (521)€جمارك ومصا€ح مراقبة ا€حدودخدمات ا

فهي تتعلق بمجال ا€تعاون وا€ت₱سيق بين ا€دول، وتشمل  ،ا€مرحلة ا€ثا€ثة وا₾خيرة في حين -3
ن في مجال م₱ع ₫اتهم وا€تعاو  هذ₲ ا€تدابير تبادل ا€معلومات ا€خاصة با€شب₫ات اإرهابية وتحر  

تعددة ا₾طراف ذات ا€صلة ₱ائية وم  أعما€هم، خاصة  من خال وضع ترتيبات واتفاقيات ث  
 .  (522)باإرهاب واا₱ضمام إ€يها واا€تزام بقواعدها

تطابقة مع م   1373وعاوة على ذ€ك، يجب ا€ت₱ويه إ€ى أنا ا€فقرتين ا₾و€يتين €لقرار رقم 
لزم ا€دول ر مجلس ا₾من تدابير ي  ₫ل من ا€مرحلة ا₾و€ى وا€ثا₱ية أعا₲، فعلى إثرهما قرا 

ؤسس وعلى وجه ا€خصوص اتخاذ تدابير وط₱ية ت   ،ا₾عضاء بإدراجها في قوا₱ي₱ها ا€داخلية

                                                           
521- SAMAR Yassine, op.cit, p.278.   

غراا عباس  -522 يؤي علي لتفصيل أ₫ثر راجع€ .290، ا€مرجع ا€سابق، ص.ؤليمعبد ا ، آ€يات م₫افحة و
اإرهاب ا€دو€ي بين فعا€ية ا€قا₱ون ا€دو€ي وواقع ا€ممارسات ا€دو€ية اا₱فرادية، رسا€ة €₱يل شهادة ا€د₫تورا₲ في ا€قا₱ون، 

 جغلول. راجع ₫ذ€ك 406 -404، ص ص.2012₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة مو€ود معمري، تيزي وزو، 
 د₫تورا₲ €₱يل مقدمة ، رسا€ة2001سبتمبر 11 أحداث بعد ا₾مري₫ية ا€متحدة وسياسة ا€وايات اإ₱سان ، حقوقزغدود
 بات₱ة، €خضر، ا€حاج ا€سياسية، جامعة وا€علوم ا€حقوق دو€ي، ₫لية قا₱ون تخصص، ا€قا₱و₱ية ا€علوم في ا€علوم
 . 165و 164، ص.2011 -2010
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دول عسدا بتوفيا م₱ها  ،أعما€هم جرائم خطيرة في ا€قوا₱ين وا€تشريعات ا€محلية "ريام اعايا هذ ا
ي ت ؤتخدم  اأسوال أو جسعها، بأي وؤيلة، بصواة سباشاة أو غيا سباشاة، أو في أااضيها 

ها ؤوف ت ؤتخدم في أعسال إاهابية" في ة سعافة أ ، وهو (523)أعسال إاهابية، أو في حا
دول"ج تحت ع₱وان اا€تزام ا€ذي أ در   ما ي ₫رس €هجة  ،"يقاا سجلس اأسن أن  على جسيع ا

"يطلب سجلس اأسن سن جسيع تحت ع₱وان  رجأ دن جهة، بي₱ما ا€قسم ا€ثا€ث قد ا€ضغط م
دول" قد من ا₾ضفي عليه €هجة ا€توجيه من جهة أخرى، ذ€ك ما ي ستدل أنا مجلس ا€ذي ي   ،ا

 .(524)هما قصد إضفاء ا€فعا€ية وا€₱فاذ ا€مطلوبين على عملهرض  ف  

إجبار ا€دول ب ،لفائهامهد ا₾رضية €لوايات ا€متحدة وح  أ₱اه ا€قرار سا€ف ا€ذ₫ر  يتبين من
نو طبيعة أم₱ية ذو  بمجموعة تدابير من خال  ،فقد تها سيادتها€م ₱قل قد أ ا€خضوع €ها وا 
يمها €تقارير خاصة  ا€م تعلقة با€مجال  ا€ميادينجميع ا€مسائل وفي جميع  عن €مجلس ا₾من تقد 
 با€غة €لوايات ا€متحدة ا₾مري₫يةوبدون م  فه₱ا ذات ا€تقارير إ₱اما تما تقديمها  .اإستخباراتي

 ساواةهل ي₫ون ا€خضوع على قدم ا€م  . وعليه أعا₲استجابة  €لتدابير ا€م قررة  صاحبة ا€مشروع
     ول ا€تابعة €ها؟.ا€₫برى بجا₱ب ا€د   بما فيه ا€دول ،في تقديم ذات ا€تقارير €مجلس ا₾من

₫ات ا₾فراد ل جميع أعمال وتحر  على ا€رغم من تمديد مجلس ا₾من €صاحياته ₾ن تشم  
اإرهابية، إاا أنا رغبته في ا€قضاء عليها جعلته وا€₫يا₱ات من غير ا€دول ا€ضا€عة في ا₾عمال 

عن إهما€ها  مج  ₱تتي من خال تق₱ي₱ه €ميادين جديدة ₫ون ا€عواقب ا€ ،يقتدي با€حرب اإستباقية
أ₫بر ب₫ثير من سا€فتها، وهو ما ₱شير إ€يه بحمايته وم₱عه ا₱تشار ا₾سلحة ا€₱ووية من خال 

 .       2004€عام  1540ا€قرار 

                                                           

 . ، ا€مرجع ا€سابق/1373S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  )ب، ه( 2)أ، ب(،  1 اتا€فقر  -523
حاج -524 د مجلس شدا  ،قررة أعا₲باإضافة إ€ى ا€تدابير ا€م   ،وفي ا€وقت ₱فسه. 84، ا€مرجع ا€سابق، ص.توفيق ا

على ضرورة تعزيز ا€تعاون ا€ث₱ائي أو ا€جماعي من خال تبادل ا€معلومات  ،من ذات ا€قرار 3ا₾من في ا€فقرة 
، ا€مرجع /1373S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  3ا€فقرة  اهرة اإرهاب، راجع في هذا ا€صددتعلقة بظا€م  

 .ا€سابق
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  ( 2004) 1540رااا سجلس اأسن ارم  -3

 2004 بريلا 28في اعتمد مجلس ا₾من  ،في سياق هذا ا€تشريع ا€عام €م₫افحة اإرهاب
اإطار ا€عا€مي €لتصدي €إرهاب ا€₱ووي بموجب اتفاقية خاصة  م جسد ا به ،1540لقرار رقم €

€ما  ،جهات غير تابعة €لدولراقبة ملة ا€تزامات ذو طبيعة عامة بهدف م  به، ي لزم ا€دول بج  
ها من امتا₫ها أسلحة ا€دمار ا€شامل وما يتصل بها م₱ع  به من تهديد €لسلم وا₾من ا€دو€يين تش₫ل  

  .  (525)من مواد ووسائل إيصا€ها أو احتجازها واقت₱ائها

حباط ا₱تشار أسلحة  ،ا₾ساسهذا على  أشارت مجموعة ا€عمل ا€ما€ي إ€ى م₱ع وقمع وا 
فة وفق ا €قرارات من خال إ€زام ا€دول بتطبيق عقوبات ما€ية م   ،ا€شامل وتمويلها€دمار  ستهد 

د مع ا€تأ₫   ،مجلس ا₾من، بتجميد دون تأخير ₫ل أموال ا₾شخاص ا€مع₱ية أو أصو€ها ا₾خرى
 .  (526)من عدم حصو€ها عليها مرة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو €صا€حها أو €م₱فعتها

ة أسس مجلس ا₾من ب₱فس ا€قرار  ،ا€دول في م₫افحة اإرهاب ا€₱ووي و€مسا₱دة ج "
تهدف إ€ى ا€وقاية من خطر استخدام أسلحة ا€دمار ا€شامل من قبل جهات فاعلة من  ،"1540

 ،دراسة ا€تقارير ا€وط₱ية ا€م قدمة من ا€دول ا₾عضاء بش₫ل دوري إ€ى باإضافة ،غير ا€دول
عن ا€تدابير ا€م تخذة أو ا€تي ت₱وي اتخاذها €لوفاء با€تزاماتها بموجب ذات ا€قرار
(527)  . 

تو€ى مجلس ا₾من تمديد وايتها من خال  ،لحة في ا€تصدي €₽فةوأمام ا€ضرورة ا€م  
 2006أفريل  27واية ا€لج₱ة في د مدا ا€ذي به  1673اعتماد₲ €عدة قرارات، م₱ه ا€قرار رقم 

عتمد اواصلة ا€عمل بها ₫ذ€ك ، و€م  (528)(2004) 1540م جدد ا ₾هداف ا€قرار  €مدة عامين

                                                           

 :رقم ا₾من مجلس راجع: قرار أ₫ثرتفصيل ل. €110و 109.ص، ا€مرجع ا€سابق، رسودي ؤهيلة -525
1540S/RES/ ،ا€مرجع ا€سابق.  

عسل سجسوعة توصيات -526 ي ا سا    .13و 12، ا€مرجع ا€سابق، ص.(FATF -)فاتف ا
527- MENDY Adriano, op.cit, p.209.    

با₾سلحة  متعلق، ا€2006أفريل  27، ا€صادر في /1673S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  4ا€فقرة  -528
 . ا€₱ووية وا€₫يميائية وا€بيو€وجية
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 25إ€ى غاية  (529)دد ا €صاحيات ا€لج₱ة €ثاث س₱وات إضافيةم( م  2008) 1810€قرار رقم ا
 ادد  مم  ( 2011) 1977لقرار رقم € مجلس ا₾منصدر فيها ، وهي ا€فترة ا€تي أ2011أفريل 

با€موازاة €أهمية  2021أفريل  25€عشر س₱وات أخرى حتى ا€لج₱ة صاحيات وجبه ا€عمل ببم  
 .  (530)ا€تي ت₫تسيها

شير ا€تطورات ا₾خيرة €لعاقات ا€دو€ية إ€ى ت₱امي ا€وعي ا€دو€ي ت   ،ومن جهة أخرى
يشته، من وسط مع   هش₫لبل بحماية ا€بيئة €ما ت   ،قط با€₫ائن ا€بشري فحسبف بااهتمام €يس

وز حماية ا€بيئة من بر   ،ا€متحدة بااست₱اد إ€ى ا€طابع ا€عام €₱صوص ا€ميثاق₱ت ا₾مم حيث تم₫ا 
ومن بين ا€ميادين ا€بارزة  ،(531)هامها في ا€حفاظ على ا€سلم وا₾من ا€دو€يينمن بين أو€ويات م  

bioterrorisme₫افحة اإرهاب خاصة اإرهاب ا€بيو€وجي ايير ا€خاصة بم  مع  ا€في تطوير 
(532).  

 بصددها استهدفا€تي  ،في قراراته€ما جاء دور مجلس ا₾من في حماية ا€بيئة  جلىيت
ا تعرضت €ها م₱ها م ،وعة €لموارد ا€طبيعية ا₾و€ية ₫ا€خشب وا€ماس₫افحة ا€تجارة غير ا€مشر  م  

راقبة ا€صادرات وا€واردات ₾غراض ، باإضافة إ€ى م  م جاورة €ها وعدة دول أخرى (533)€يبيريا
   .(534)زدوج ا€مد₱ي وا€عس₫ريو€وجيا وا€وسائل ذات ااستعمال ا€م  في إطار اقت₱اء ا€ت₫₱   ،أم₱ية

                                                           

متعلق بعدم ا₱تشار ، ا€2008أفريل  25، ا€صادر في /1810S/RES :رقم ا₾من مجلس قرار من 6ا€فقرة  -529
  . أسلحة ا€دمار ا€شامل

متعلق بعدم ا₱تشار ، ا€2011أفريل  20، ا€صادر في /1977S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  2ا€فقرة  -530
  . ا€شامل أسلحة ا€دمار

سال صافية -531 رسا€ة €₱يل شهادة ، حماية ا€بيئة في إطار ا€ت₱مية ا€مستدامة على ضوء أح₫ام ا€قا₱ون ا€دو€ي، زيد ا
ا€د₫تورا₲ في ا€علوم، تخصص ا€قا₱ون ا€دو€ي، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة مو€ود معمري، تيزي وزو، 

 . 168، ص.2013
532- le bioterrorisme peut-il se définir comme « la menace de la dissémination ou la dissémination illégale 
d’agents biologiques, chimiques et de toxines, grâce à différents vecteurs, dans un but terroriste, contre toutes 
forme de vies ». Cité par VLAICU Maria-Magdalena, « sécurité, liberté, justice et la lutte contre le bioterrorisme 
dans l’espace de l’union européenne », In: GIRARD charlotte, op.cit, p.126.  

سال صافية -533 شق راجع ₫ل من سيرا€يون ويو₱يتا  حول حا€ةلتفصيل أ₫ثر €. 170ص. ا€مرجع ا€سابق، ،زيد ا
     .196 -191.ص صشق ا€ممارسة ا€ميدا₱ية ، و 58حظر ا€سلع ا₾و€ية ص.

534- VLAICU Maria-Magdalena, op.cit, p.129.  
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وع ذاته هيئات إقليمية أخرى شأ₱ها شأن اإتحاد اهتمت با€موض   ،وبح₫م حساسية ا€وضع
بت حيث ₱صا ه من بين ا€هيئات ا₾و€ى ا€تي عرافت اإرهاب با€₱ظر ₾هدافه، ب₫و₱   ،ا₾وربي
، حق ا€حماية عن ا€بيئة ش₫ل جريمة فيجعلت من ارت₫ابها ت  ₫جرائم إرهابية وعة أفعال مجم  

غاز؛  )...("م₱ها  ،₫ون ت₱فيذها يقتضي تحقيق أهداف خاصة رط وا ا ية  سواد اأو تؤايب ا
س   زيوت ا سواد أو ا سيات سعتباة سن ا صحي؛ ترايغ أو توزيع  صاف ا ؤتعسلة وسيا ا

غ سحظواة في ا ك ا ذ سائي؛ و باي أو ا جوي أو ا قل، اف ا ة، وتخزين، و زا عاج، وا  ا
خطاة" رايات ا  .(535)وتصديا أو اؤتيااد ا

قتضيات ا€حا€ة بوضع إستراتيجية وفق ما تما تداو€ه أعا₲، استجابت اإرادة ا€دو€ية €م  
ومحلية، غير أنا ما ستويات أممية ₫ا₱ت أو إقليمية ₫افحة اإرهاب شاملة €جميع ا€م  خاصة بم  

وجعلها ذريعة  ،استحواذ ا€وايات ا€متحدة على توج هات تدابير ا€قرارات ا€ثاثثير ا₱تباه ₱ا هو ي  
في توجيه أسهم ااتهام €جميع ا₾طراف ا€م عادية €سياستها، بل ي عد م برر ا €شن حروب استباقية 

يرانعليها وا€تدخل إزاءها بما فيه ₫   با€وجود  في استهدافها €ما عرفته ذات ا€فترة ،وريا ا€شما€ية وا 
ومن جهة أخرى €بروز هذ₲ ا€دول ₫قوة  ،ا₾مري₫ي في أفغا₱ستان وا€عراق إعطائه أ₫ثر شرعية

ن بدت معا€م   ما إذا وبا€تا€ي ₱تساءل عن₱ووية.  ها واضحة من حيث ₫ا₱ت ذات ا€تدابير وا 
راعاتها €حقوق اإ₱سان؟، ام فيما يتصل بم  سم مضمو₱ها با€درجة ₱فسها من ااهتما€ش₫ل، فهل اتا 

   ستقبلية؟.   عطيات آ₱ية دون ₱تائج م  أم اقتصار أهدافها على م  

ه فإ₱ا  ،و€إجابة على ا€سؤال باعتبار حقوق اإ₱سان من بين أسمى أهداف مجلس ا₾من
تابعة استجابة وم بم  تق   ،ه في مجال م₫افحة اإرهاب إاا باصطحابها بآ€ية دو€ية€ن تتضح معا€م  

اا فقدت فعا€يتها.تجما€    مع ا€دو€ي €هذ₲ ا€تدابير وا 

       

 
                                                           

535- VLAICU Maria-Magdalena, op.cit, p.131.  
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ية  دو ية ا يا: اآ ي اإاهاب  ضدسجلس اأسن في إؤتااتيجيته  تجؤيد رااااتثا دو  ا

رضها ا€تزامات دو€ية €يس فقط في ف   ،هود ا€دو€ية في حربها ضد اإرهابزام₱ت ا€ج  ت  
₱ا  ،(2001) 1373€دول من خال ا€قرار واسعة ا€₱طاق على جميع ا تها إ€ى أن ما تعدا وا 
افحة اإاهاب"استحدثت €ج₱ة دو€ية ت دعى  ة س ج تابعة €مجلس ا₾من  (536)، فهي هيئة فرعية"

ساعدتها وم   ،أعا₲ وجب ا€قرارقررة بم  ا€م   ا€تزاماتهاراقبة ت₱فيذ ا€دول ها ا€رئيسية تتمثل في م  همت  م  
. وفي هذا ا€سياق يستوجب ا₾مر ا€تعرض €تش₫يلة (537)ا€ذي أ ₱شئت من أجلهفي تحقيق ا€هدف 

     .مة؟عتبر قراراتها م لز  ا€لج₱ة وطريقة عملها، وعليه في حا€ة عدم اا₱صياع €ها هل ت  

فمن  ا₾خرى،€ج₱ة م₫افحة اإرهاب ₫يان فريد من ₱وعه فهي تختلف عن ا€لجان  عتبرت  
₱اسب €م₫افحة ستوى ا€دو€ي إطار عام م  على ا€م   هاإ₱شاءها في حيث ا€مهام يتمثل عمل  

وا با€لج₱ة  (538)(1999) 1267اإرهاب، فهي €يست بلج₱ة جزاءات م قررة بموجب ا€قرار رقم 
ل محل ا€هيئات ا€دو€ية أو وا هي بلج₱ة سياسية وا هيئة أ ₱شئت €تح   ،ا€خاصة باإرهاب ا€₱ووي

باشرة باإرهاب رتبطة م  ا€ازمة في ميدان من ا€ميادين ا€م  ا€وط₱ية ا€تي تتخذ ا€تدابير 
بل تسعى إقامة حوار بين  ،₱فردةا م  احق أو تشجب بلدا₱  ا ت  ها ₫ما أ₱ا و ، (539)₫ا₾₱تربول

رافقة ، مع م  (540)1373 رقم ا₾عضاء بشأن ₫يفية تحقيق أهداف ا€قرار €دولمجلس ا₾من وا

                                                           

لسادة ا€ذي  1373من ا€قرار  6ا€فقرة أ ₱شئت بموجب  - 536 شئ وفقا  سورت،  28"يقاا أن ي داخلي ا ظاسه ا سن 
سجلس اأسن" ة تابعة  ة أو " ا€ذي عليه €مجلس ا₾منمن ا€₱ظام ا€داخلي  28لمادة ا €، ووفق  ج ج أن يعين هيئة أو 

ة سحددة سؤأ راوع " من ميثاق ا₾مم ا€متحدة ا€تي تقتضي 29و₫ذ€ك ا€مادة "، سقااا  شئ سن ا سجلس اأسن أن ي
ه ضاواة أداء وظائره وية سا ياى  ثا  ."ا

537- Walter Gehr, « Le Comite contre le terrorisme et la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité », Actualité 
et Droit International, Janvier, 2003, p.2. Disponible sur le site internet : (www.ridi.org/adi) 
538- SZUREK Sandra, « la lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire de Chapitre vii: un laboratoire 
normatif », RGDIP, n°.01, 2005, p.22 et 23.     

    .111، ا€مرجع ا€سابق، ص.رسودي ؤهيلة₱قا عن:  -539
ؤعد₱قا عن:  -540 ح ا ، ا€تعاون ا€دو€ي في م₫افحة غسل ا₾موال وتمويل اإرهاب، إتحاد ا€مصارف ا€عربية، صا

 . 163، ص.2008
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مع اتخاذ  ،ساعدات ا€ازمة €هاتحديد مصادر ا€م  با€₫امل  ₲ت₱فيذعوبات في ا€تي تواجه ص   ا€دول
 .  (541)₫ل ا€سبل ا€ضرورية €ت₱فيذ₲

ي₱هم من يتم تعيا  ،وازية ₾عضاء مجلس ا₾منعضو وهي تش₫يلة م   15تتش₫ل ا€لج₱ة من 
قسمة إ€ى ثاث €جان فرعية تترأسها ثاث شخصيات م   ،دة عامينطرف ا€جمعية ا€عامة €م  

، وت₫ون ا€رئاسة با€تداول بين أعضائها بصورة (542)باإضافة إ€ى رئيس ا€لج₱ة ستوىرفيعة ا€م  
دت عم   ،و₱ظر ا €سعة ا€مهام وضخامته 2001دورية ₫ل ستة أشهر. باشرت عملها في أ₫توبر 
ارتفع عددهم إ€ى إحدى عشر خبير س₱ة  ،بااست₱جاد بلج₱ة خبراء تت₫ون من ستة أعضاء

همتهم في تقديم ا€خبرة أي ااستشارة وافقة ا€لج₱ة، تتمثل م  بعد م  هم ا₾مين ا€عام ₱  يعيا  2002
 . (543)₫افحة ا€ظاهرةتعلقة باحتياجات ا€دول في م  €مسائل ا€تق₱ية ا€م  في ا₾عضاء ا€لج₱ة 

( على ثاث 2001) 1373راقبة إرسائها €تدابير ا€قرار تابعة وم  عمل ا€لج₱ة في م  وزع ي  
عها بتشريعات ازمة تهدف عرفتها عن ا€تزام ا€دول بتمت  ا₾و€ين في م  ستويين ستويات، يتمثل ا€م  م  

تخذة وا€وسائل ا€فعا€ة €م₱ع وقمع تمويل ا₾عمال وفحص ₫ل ا€تدابير ا€م   ،إعمال ذات ا€قرار
رافقة تقاريرها ا€س₱وية تابعات حقيقية ضدهم وم  يم وجود م  اإرهابية وا₾فراد ا€ضا€عة فيها، مع تقيا 

هود ا€دول با€₱سبة وأخير ا دراسة ا€لج₱ة €ج   ،تي اعتمدتها في ا€غرض ذاتهبا€₱صوص ا€
₫افحة تعلقة بم  تخذة من أجل ا₱ضمامها إ€ى جميع ااتفاقيات ا€دو€ية ا€م  €إجراءات ا€م  

    . (544)ا€ظاهرة

باعتبارها عا€جت أ₫ثر من  ،با€₫بير€تأسيسها من ا€س₱ة ا₾و€ى  ي عد عمل ا€لج₱ة بداية  
تقوم ا€لج₱ة بطرح عي₱ة حول مواقف م   تقرير ا، وع₱د وجود غموض أو ₱قائصمائتين وثما₱ون 

في وجود تقاعس ب، أما في حال ا₫تشافها (545)أسئلة €لح₫ومات €لحصول على توضيحات
                                                           

دين ااشد -541    .44، ا€مرجع ا€سابق، ص.عاء ا
542- SAMAR Yassine, op.cit, p.273.    
543- SZUREK Sandra, op.cit, p.24.   

 . 115، ا€مرجع ا€سابق، ص.رسودي ؤهيلة -544
545- SZUREK Sandra, op.cit, p.26 et 27.                                                                                                                      = 
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ر م  امتثال ₾ح₫ام ا€قرار أو بروز €سلوك ت  ا باشرة مجلس ₱دد بوجود ₱قائص في تطبيقه، ت شع 
₱اسبة على أساس ا€فصل ا€سابع من ا€ميثاق، دون خا€فات €يتخذ ا€تدابير ا€م  ا₾من بما ترا₲ من م  

₫لفة برصد امتثال ا€دول €لقرار باعتبارها م   ،أن ت₫ون €ها صاحية ا€تدخل في ذات ا€شأن
 .(546)فقط

تما تفعيل عمل  ،₫افحة اإرهابفي مجال م   مجلس ا₾منوفيما يتعلق بإعادة هي₫لة أجهزة 
مارس  26ديرية ا€ت₱فيذية €ها في وذ€ك باستحداث ا€م   ،بعد فترة قصيرة من إ₱شائهالج₱ة ا€

 ،2007ديسمبر  31مارس مهامها €فترة أو€ية ت₱تهي في ت  € ،1535 رقم €قرارابموجب  2004
غير أنا ظروف ا€حا€ة جعلت من ، 2008مارس  31 غاية€ددت في وقت احق وا€تي م  
، غير أنا مقتضيات ا€حا€ة 2017ديسمبر  31 غاية إ€ىبا€ضرورية €عدة مرات تمديدها 

 . (547)2021ديسمبر  31 اقتضت تمديدها €غاية

₫افحة اإرهاب و₫فا€ة جمع همة تسياير ا€عمل ا€يومي €لج₱ة وم  تختص اإدارة ا€ت₱فيذية بم  
جراء تقيايمات ف₱ية €₫ل (548)(2001) 1373ا€دول ت₱فيذ ا €لقرار وم به ومات حول ما تق  ا€معل   ، وا 

ل ا€معلومات ساعدة ا€تق₱ية €ها، وتعمل على تباد  براء مع إم₫ا₱ية تقديم ا€م  ضو بواسطة خ  دو€ة ع  

                                                                                                                                                                                           

صف عمل ا€لج₱ة با€مثا€ي با€₱ظر إ€ى عدد ا€تقارير ا€تي تلقتها ا€لج₱ة وا€مدة ا€قياسية ا€تي عو€جت فيها، €قد و   -= 
سبتمبر  30تقرير ا، وبحلول  284تلقت ا€لج₱ة أ₫ثر من  2002ديسمبر  31بتاريخ فوهو رقم €م يتم تحقيقه مسبقا. 

دين ااشدتقرير ا. راجع  526تلقت  2003     .49، ا€مرجع ا€سابق، ص.عاء ا

 ا€₱هضة دار ا€دو€ي، اإرهاب €م₫افحة ا€عس₫رية ا€تدابير إ€ى ا€دول €جوء مشروعية ، مدىسحسد صافي يوؤف -546
  .  113، ص.2005 ا€قاهرة، ا€عربية،

 1805رقم:  من قرار مجلس ا₾من 2ا€فقرة  مع، (2004) 1535رقم:  من قرار مجلس ا₾من 2جع ا€فقرة را -547
مجلس  قرارمن  2راجع ا€فقرة ₫ذ€ك  ،(2010) 1963رقم:  مجلس ا₾من قرارمن  2لفقرة € باإضافة، (2008)

 (. 2017) 2395من قرار مجلس ا₾من رقم  2وا€فقرة ، (2013) 2129 رقم: ا₾من
بازي -548  ، ا€مجلدمر₫ز دراسات ا€₫وفةمجلة ، "ثر م₫افحته على حقوق اإ₱سانأاإرهاب و "، شذى عبودي عباس ا
 .  169.، ص2011، جامعة ا€₫وفة، 20، ا€عدد 1
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مع ا€ح₫ومات €لتحقيق في تلك ا₾عمال اإرهابية بما في ذ€ك ا€قيام بزيارات ب₱اء  على م وافقة 
 . (549)ا€دول ا€مع₱ية

ق ف  ه و  ن €₱ا أ₱ا هود مجلس ا₾من، يتبيا €ه €حد اآن من ج  ومن خال استقرائ₱ا €ما تما تداو  
ه في من خال تطويقه من جميع ا€جهات وا€ميادين، إاا أ₱ا  €لظاهرة₫افحته إ€ى حد بعيد في م  

، وما تعتريه ₱قائصود وج  و₫₱ا حول تثير ش₫   احظاتوعة م  قابل بادرت إ€ى أذها₱₱ا مجم  ا€م  
 عة €هاخاضها لطات ا€محلية ما يجعل  ا€س   تعلولطات جعل من هذ₲ اآ€يات س  ه عيبه عليه أ₱ا ₱  
   ضغط عليها.أداة €لو 

 ،هاوعة مواقف أهم  مجم   €لدول ت جا₲ مجلس ا₾من بمختلف فروعه ت₱جر عن هذ₲ ا€تبعية
وازاة مع ا€طبيعة ا₾م₱ية €بعض تقارير €ذات ا€لج₱ة با€م  € هاتقديم عنا هسفي حا€ة تقاع   أ₱اه

إجبار وعليه ₱تساءل هل ي عد ذات ا€موقف بمثابة ا€مجاات ما يستدعي تدخل مجلس ا₾من، 
وا€₫شف عن إستراتيجيتها €لدول  ص أم₱ها ا€داخليومات تخ  €ذات ا€دول في عرضها €معل  

أ€حا على إرساء أح₫ام مجلس ا₾من ؟، أ€يس تعدي على أم₱ها وسيادتها؟، وبما أنا عادية €هاا€م  
باشرة على إرساء ا€سياسة فهو ي قار وبصفة م   ،بادرة أمري₫يةبا€₱ظر €₫و₱ه م   1373ا€قرار 

 ا₲ ا€دول ا₾خرى؟، فهلباشر تج  عدوان أمري₫ي غير م   فهل ي عتبرا€خارجية €لوايات ا€متحدة، 
   ؟.ا€م قررة واإجراءاتلزمة على غرار ا€دول ا₾خرى باحترام هذ₲ ا€تدابير ا م  هذ₲ ا₾خيرة هي أيض  

وعاوة على ذ€ك، ساهمت جهات أخرى في إرساء قواعد ا€جزاءات ا€ذ₫ية في مجال 
بادرات مجلس ا₾من، وا€تي بها حصر₱ا ₫افحة اإرهاب، ₱ ظمت في إطار جهود خارجة عن م  م  

₱ظمة مجموعة ا€عمل ا€ما€ي وم  و  ا€دو€ية €قمع تمويل اإرهاب ₱طاق دراست₱ا في ₫ل من ااتفاقية
 اا₱تربول.   

                                                           

اد -549  قسم، ا€قا₱ون في د₫تورا₲ أطروحةا€فعلية،  وا€ممارسة ₱صوص ا€ميثاق بين ا€دو€ية ا€جزاءات، ؤعودي س
 .161، ص.5201 -4201ا€جامعية  ، ا€س₱ة -خدة بن يوسف بن 1 -ا€جزائر ا€حقوق، جامعة ا€عام، ₫لية ا€قا₱ون

ؤعد راجع في ذات ا€ف₫رة، ح ا  . 166 -164ا€مرجع ا€سابق، ص ص. ،صا
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افحة  ية في سجال س ذ جزاءات ا ية اأخاى في إاؤاء رواعد ا دو جهود ا ي: ا ثا راع ا ا
ي  اإاهاب دو  ا

مارسة زت س₱وات تسعي₱يات ا€قرن ا€ماضي بمجموعة تحديات وعراقيل شابت ا€م  تميا 
ا في صعوبة تحقيق إجماع دو€ي €لتوصل  ،ل م₫افحة اإرهابا€دو€ية في مجا تمثلت خصوص 

إ€ى وضع تعريف €لظاهرة وا€حد من أعما€ها، باإضافة إ€ى عدم وجود قواعد قا₱و₱ية دو€ية 
لقاة مو€يها وا€سيطرة عليها، ما م₫ان ا€دول با€شعور با€مسؤو€ية ا€م  ت ساعد على ا€₫شف عن م  

 جا₲ هذا ا€خطر ا€عابر €لحدود. عليها ت  

ش₫ل حجر ا€زاوية في ن ا€دو€ي ا€ذي ي  اتجهت ا€دول إ€ى تدعيم وتعزيز ا€تعاو   ،با€تا€يو 
ضف إ€ى ذ€ك جهودها في إ₱شاء وتقوية ₫يا₱ات ت₱ظيمية  ،واجهة ا€ظاهرة بش₫ل جماعيم  
بي₱ها وا₾طراف ا€دو€ية إجراء ا€تعاون ا€دو€ي فيما  ،₫افحتها €هذ₲ ا€جرائمتمثلة في وحدات م  م  

 .(550)مع وضع أسس وقوا₱ين تسير عليها هذ₲ ا€وحدات ،ا₾خرى

 ،1999ومن بين ما ترتب عن هذ₲ ا€جهود عقد اتفاقية دو€ية €قمع تمويل اإرهاب س₱ة 
ودو€ي ا €م₫افحة أي تمويل €لظاهرة مهما  ₫ان هيب با€دول إ€ى اتخاذ ا€تدابير ا€ازمة وط₱ي اا€تي ت  

وتدعام  ،2002، إاا أنا مامح هذا ا€تعاون بدأ في ا€ظهور خال عام )أوا(₫ان ₱وعه ووسيلته 
يا(وعة ا€عمل ا€ما€ي بعد إجراء تعديات عليها بإرساء مبادئ مجم  أ₫ثر ا€توجه  ق ، وتعما )ثا

إستراتيجية ₫ ،₱ظمة ا₾₱تربولبا€عمل مع م  واتخذ أبعاد ا جديدة أ₫ثر فعا€ية في ا₾عوام ا€تا€ية 
ثا( ا€سوداءدرجة في ا€قوائم ا€م   ا₾طرافجابهة ساعدة ا€دول ا₾عضاء على م  جديدة في م    .)ثا

  

 

                                                           

ؤيوي -550 ₱هضة مصر ، 1ط، ا€تعاون ا€دو€ي في م₫افحة جريمتي غسل ا₾موال وتمويل اإرهاب، عادل سحسد ا
 .17، ص.2010€لطباعة وا€₱شر وا€توزيع، 
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قسع تسويل اإاهاب ية  دو  أوا: ااترارية ا

فهي ا€وسيلة ا₾و€ى ا€تي  ،ا₾ول من مصادر ا€قا₱ون ا€دو€يعاهدات ا€مصدر ت عتبر ا€م  
عطيها وصف اإ€زام على ا€مستوى ا€دو€ي، فت رتب تلجأ إ€يها ا€دول إ₫ساب ا€قواعد ا€تي ت  

لزمة. وه₱اك ه من قواعد قا₱و₱ية م  ختلفة فيما بين ا₾طراف من خال ما تضع  ا€تزامات وحقوق م  
ور₲ م₱ها ااتفاقية ا€دو€ية وهي تت₱وع بت₱وع ص   ب₫افحة اإرهام  ا€عديد من ااتفاقيات ا€خاصة ب

 €قمع تمويل اإرهاب.

وته €مواجهة ا€تحدي ا€عابر ₫افحة ا€ظاهرة من ا€تعاون ا€دو€ي محور ق  م   إطار جعل
جتمع ا€دو€ي ₫₫ل. وقد و جدت شترك €لم  ا€ذي يستدعي با€ضرورة ااست₱اد على جهد م   ،€لحدود

ا€تي  ،(551)1999ديسمبر  9عتمدة في بوا  واسع ا في اتفاقية تمويل اإرهاب ا€م  هذ₲ ا€مبادئ ق  
 .(552)2002و€ها حيز ا€₱فاذ عام دخ   2001سبتمبر  11أسرعت أحداث 

من  ،₫افحة ا€ظاهرةدور ا جوهري ا في رسم معا€م إستراتيجية عا€مية في م  ااتفاقية €عبت 
₱ظمات من تقديم أو جمع ا₾موال €ذات ا€غرض، ومن اقتراف ₾عمال إرهابية بم₱ع ا₾فراد وا€م  

ها إستراتيجية شاملة €م₱ع ووقف تمويل أعمال إرهابية م عي₱ة من جهة أخرى فريدة من ₱وعها ₫و₱  
وا€تي تضم₱ت ثاث ا€تزامات رئيسية €لدول  ،₫افحة اإرهابقبل اتفاقيات دو€ية أخرى €م  

وجب قوا₱ي₱ها يايف تمويل أعمال إرهابية جريمة بم  جوب هذ₲ ا₾خيرة ت₫ل أو€ها و  ا₾طراف، يشم  
جوب هذ₲ ا€دول (، بي₱ما اا€تزام ا€ثا₱ي يتمثل في و  4₱اسبة )ا€مادة وبات م  عاقبتهم بعق  ا€وط₱ية وم  

تباد€ة في ا€مسائل ا€تي تشملها ساعدة ا€قا₱و₱ية ا€م  ا₾طراف ا€تعاون فيما بي₱ها وتقديم ا€م  
اعتماد تدابير €تحديد واإباغ عن أد€ة تمويل اإرهاب على حساب ااتفاقية، وأخير ا، يجب 

 . (553)(18ؤسسات ا€ما€ية )ا€مادة ا€م  

                                                           
551- MENDY Adriano, op.cit, p.362.    

 .  93، ا€مرجع ا€سابق، ص.رسودي ؤهيلة -552
553- MENDY Adriano, op.cit, p.362.     

قسع تسويل اإاهابااترارية من  4ت₱ص ا€مادة  - ية  دو ازسة سن أجل:على أنا  ا تدابيا ا ة طاف ا ل دو   "تتخذ 
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يتعين على ا€دول ا₾طراف أن تتعاون ت₱ديد ا بهذ₲ ا€صاحيات ا€م قررة €م جابهة ا€ظاهرة، و 
ييف  فيما بي₱ها ها ت تحقيق أسوا سن بي ة،  سس تدابيا ا داخلية "باتخاذ جسيع ا تشايعاتها ا

يسها  جاائم داخل أرا اب تلك ا ها، اات ل س تحضيا في إرليم  ع أو إحباط ا س د اارتضاء  ع
 .  (554)أو خااجها"

اعتمدت ااتفاقية ا€دو€ية على  ،و€جعل ااستهداف أ₫ثر دقة في قمع تمويل اإرهاب
ل إ€زام ا€دول €لم ؤسسات يشمل أو€ها تحديد أصحاب ا€حسابات من خا ،ا€تزامين مت₫املين

على اتخاذ ا€تدابير ا€ازمة €تحديد زبائ₱ها مع إياء  ،ا€ما€ية و₫ل ا₾طراف ا€مع₱ية ا₾خرى
    .(555)اهتمام خاص €لم عامات غير ا€عادية أو ا€مشب وهة مع اإباغ ع₱ها

                                                                                                                                                                                           

سادة )أ( =  ة في ا سبي جاائم ا داخلي؛ 2اعتباا ا ها ا و ائية بسوجب را  ، جاائم ج
واجب".)ب(  حو ا اؤبة تااعي خطواتها على ا جاائم بعقوبات س سعاربة على تلك ا  ا

قسع تسويل اإاهابمن  1، ا€فقرة 18ا€مادة  -554 ية  دو    .ااترارية ا
قسع تسويل اإاهاب/ ب من 1، ا€فقرة 18ا€مادة  -555 ية  دو تدابيا تلزم )ب( ت₱ص على ما يلي: " ،ااترارية ا

سهن  ية وا سا سوؤؤات ا ها صلة اأخاى ا تي  سعاسات ا لتحقق سن با ستاحة  تدابيا ا رأ ا ية، باؤتخدام أ سا ا
ذا سن هويات عسائها هويات  عاباين، و سعتادين أو ا عساء ا حهم ا صا ذين ترتح حؤابات  ياء ا اهتسام وا 
سعاسات خا   تبليغ عن با سشبوهة وا عادية أو ا سعاسات غيا ا هذا ا شاط إجااسي. و ها سن  تي ي شتبه في أ ا
غاض  دول يتعي ن ا ظا فيسا يلي:اأطااف على ا  أن ت

هوية أو  `1' ها سجهول ا سؤتريد س ون صاحبها أو ا ظسة تحظا فتح حؤابات ي تحقق سن ا وضع أ ن ا يس
تلك  حقيقيين  ين ا سا سوؤؤات سن هوية ا ضسان تحقق تلك ا سعاساتهويته، واتخاذ تدابيا   ؛ا

د  `2' ية، ع سا سوؤؤات ا زام ا ااارتضاءإ يا قيام فيسا يتعلق بتحديد هوية ا ، باتخاذ تدابيا ااعتباايةت ، با
ه أو سن أي ؤجل عام أو سن ا حصول س ك با ي، وذ و قا له ا عسيل وسن هي ين، على التحقق سن وجود ا ث

ه وأؤساء سديايه،  وا ي، وع و قا له ا عسيل، وش ستعلقة باؤم ا سعلوسات ا ة، يتضسن ا شا يل على تؤجيله  د
ام  ك اواأح زام ذ ؤلطة إ ظسة  س  يان؛ا

تزاسا  `3' ية ا سا سوؤؤات ا ظسة تراض على ا ل باإباغ وضع أ سختصة ب لؤلطات ا رواي  سعاسات ا بياة ا ا
عادية  سعقدة غيا ا ساط ا عادية واأ ي واضح، لسعاسات غيا ا و ها غاض ارتصادي ظاها أو هدف را يس  تي  ا

ية سد ائية أو ا ج ية ا سؤوو سعلوسات، إذا  دون أن تخشى تحسل ا شف عن ا تهاك أي ريد يلزم بعدم ا عن ا
ية؛ ها بحؤن  و  أبلغت عن ش

ية  `4' سا سوؤؤات ا زام ا وات على ابااحتراظإ سدة خسس ؤ ازسة رل، بجسيع أ،  ؤجات ا ستعلقة ا ا
سعاسات  يةبا دو سحلية وا    ". ا
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بي₱ما اا€تزام ا€ثا₱ي يقتضي بعد تحديد أصحاب ا€حسابات حظر ا€تذرع بسرية م عاماتها 
في اإجراءات ا€ج₱ائية  ا€دول ₾₫بر قدر مم₫ن من ا€مساعدةا€مصرفية، أمر يستدعي بتوفير 

ا€م تعلقة با€جرائم اإرهابية
 وا ي م₫ن €ها أن تتذرع بسرية ذات ا€م عامات ا€مصرفية ₫م برر ،(556)

، إاا إذا ₫ان ه₱اك اتفاق بين ا€دول ا€مع₱ية (557)₫افي €رفض طلب ا€حصول على م ساعدة
 بإبرام اتفاقية بي₱هما ت₱ص على خاف ذ€ك. 

وأمام تعريض ا€معلومات ا€خاصة )ا€شخصية( €أطراف ا€مع₱ية €لخطر، تما تضمين 
بم₱ع ا€طرف ا€طا€ب استخدام هذ₲ ا€معلومات أو ا₾د€ة ا€م قدمة  ،ااتفاقية بتدبير يضمن حمايتها

€غرض إجراء تحقيقات أو م احقات أو إجراءات قضائية  ،من ا€دو€ة ا€مطلوب م₱ها بتقديمها
غير تلك ا€م شار إ€يها في ا€طلب
(558)  . 

ا€ما€ي مع ا€دو€ي على أو€وية ا€بعد تجمفيه ا€ زه في ا€وقت ا€ذي ر₫ا عن ذ€ك، فإ₱ا  فضا
 من خال آ€ية بأ₫ثر توجه  واستهداف ا.   في ذات ا€شأن  ₫افحة ا€دو€ية₫إستراتيجية، استمرت ا€م  

ي سا عسل ا يا: سجسوعة ا   ثا

جعل من حقيقة  ،ا€ظهور ا€باهت وا€تطور ا€سريع €شب₫ات تمويل اإرهاب وتعقيدهاأمام 
دو€ية  ₱ظمات أخرى₫افحتها، بل م  €م   أنا ا₾مم ا€متحدة €يست ا€محفل ا€تعاو₱ي ا€دو€ي ا€وحيد

ا بما في ذ€ك مجموعة ا€عمل ا€ما€ي ₱ظمة ا₾₫ثر أهمية في مجال €₫و₱ها ا€م   ،تلعب دور ا هام 
عداد €سياسة وتشجيع ا€تطبيق ا€فعال  ،أ₫ثر صرامة يرتهدف إ€ى وضع معايا  (559)تطوير وا 

                                                           

قسع من  1، ا€فقرة 12ا€مادة  -556 ية  دو    .تسويل اإاهابااترارية ا
قسع تسويل اإاهابمن  2، ا€فقرة 12ا€مادة  -557 ية  دو لدول ا   2-على: 12. ت₱ص ا€مادة ااترارية ا يجوز 

ية و قا سؤاعدة ا تبادل ا افض طلب  سصافية  سعاسات ا تذاع بؤاية ا      .اأطااف ا
قسع تسويل اإاهمن  3، ا€فقرة 12ا€مادة  -558 ية  دو ة ا  3-ت₱ص ذات ا€مادة على: .ابااترارية ا لدو يجوز 

ساحقة أو  تحقيق أو ا ة أغااض ا ها تقديم سعلوسات أو أد سطلوب س ة ا دو بة، بدون سوافقة سؤبقة سن ا طا ا
طلب ة أو اؤتخداسها في أغااض أخاى ؤوى سا جاء في ا سعلوسات أو اأد ة هذ ا قضائية، إحا      .اإجااءات ا

559- William C. Gilmore, l’argent sale: L'évolution des mesures internationales de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme, Editions du conseil de l’Europe, 2005, p.97.  
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ا₾موال وتمويل اإرهاب وا€تهديدات ₫افحة غسيل ا€تشريعية وا€ت₱ظيمية في إطار م  €لتدابير 
، وا€تي ظل تطور وسائل ااتصاات (560)ا€صلة بسامة ا€₱ظام ا€ما€ي ا€دو€ي ا₾خرى ذات

وا€تق₱يات ا€حديثة وا€تحويات ا€ما€ية اا€₫ترو₱ية ₫ق₱وات شرعية جعلت م₱ها حا€ي ا با€جرائم أ₫ثر 
 . (561)طورةخ  

 اجتماع ا€دول ا€ص₱اعية ا€سبع في باريس تأسست مجموعة ا€عمل ا€ما€ي ا€دو€ية خال
₱ظمة دو€ية ح₫ومية تستهدف تطوير وتعزيز ا€سياسات على ، ت عد بمثابة م  1989 عام

ؤسسات ، وا€تي ت ش₫ل ا€يوم واحدة من ا€م  (562)و€ي €م₫افحة غسيل ا₾موالا€مستويين ا€محلي وا€د  
ا€تي واجهتها ثاث تحديات و  ،(563)₫افحة تمويل اإرهابا€رائدة في مجال ت₫يايفها مع سياق م  

 . (564)رئيسية م₱ها ا€حرمان ا€حقيقي €أصول ومعرفة ا€تهديد اإرهابي واامتثال ا€قوي €لدو€ة

، أعدت (565)₱ظمتين إقليميتيندو€ة وم   34عضو من بي₱ها  36ا وصل عدد أعضائها حا€ي  
"أروى وأشسل تصايح ه و صف بأ₱ا  ،في هذا ا€مقام وبح₫م مهامها تقرير ا حول غسيل ا₾موال

ي عن غؤل اأسوال حتى اآن" ستوى تش₫يلة ا€مجموعة €ما ، وهو ما يع₫س ₱وعية وم  (566)دو
₱وك و₫ذا سياسيين ورجال أعمال م₱ها ااقتصاد وا€مال وا€ب   ،ه من خبراء في مجاات عدةتشمل  
وتصدر ع₱ها وظفي ا€جمارك، تجتمع ثاث مرات ₫ل س₱ة في إحدى ا€دول ا₾عضاء ضاة وم  وق  

₫افحة غسيل ا₾موال في ا€دول ا₾عضاء أو غير ا₾عضاء، وتقوم حول آ€يات م   ،تقارير س₱وية

                                                           
560- SPREUTELS jean, « Le rôle du dispositif anti-blanchiment dans la lutte contre le financement du terrorisme », 
revue de l’union européenne, n°.587, avril 2015, p.231.  

ؤيوي -561  . 9، ص.ع ا€سابقجر ا€م ،عادل سحسد ا
562- MENDY Adriano, op.cit, p.364.       
563

- FAHRANAZ Bsk Jetha, une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-blanchiment, Édition 
Connaissance et Savoir, Paris, 2016, p.73.   
564-  Kathryn L. Gardner, « Fighting Terrorism the FATF Way », Global Governance, Vol.13, n°.03, 2007, p.326.   
565- FAHRANAZ Bsk Jetha, op.cit, p.73. Les représentants des pays membres du GAFI avaient convenu en 2004 
de prolonger leur mandat jusqu’en 2012, et après cette date lors d’une réunion ministérielle en avril 2012, un 
nouveau mandat a été adopté jusqu’en 2020 (2012-2020). Voir Ibid. p.75 et 76.   

ؤيوي -566  . 104، ا€مرجع ا€سابق، ص.عادل سحسد ا



ية جديدة إ ية دو ية آ ذ جزاءات ا باب اأول: ا رادية ا ية ا سؤوو  رااا ا

176 

₫افحة غسيل ا₾موال )ا€توصيات تعلقة بإجراءات م  خا€ها بوضع ا€معايير وا€توصيات ا€م  
 . (567)يم مدى ا€تزام ا€دول بتطبيقهامع تقيا  ،ا₾ربعين(

ا€ي ع₱د حد ما سبق، بل تعدا₲ إ€ى أن حاو€ت إعادة وا يقف دور مجموعة ا€عمل ا€م
راجعتها وتعديلها أربع مرات ₱ظر ا €تطور حيث شرعت في م   ،ا€₱ظر في توصياتها ا€سابقة

ضادة €ها، ₫ااستخدام أسا€يب حديثة في غسيل ا₾موال وتزايد استخدامها تبع ا €إجراءات ا€م  
تزايد ₾صحاب ا€مهن ا€محاسبية وااستغال ا€م   ،ا€مل₫يةا€متزايد €لشخصيات ااعتبارية إخفاء 

، إاا أنا دراست₱ا تقتصر على (568)ساعدة €مرت₫بي هذ₲ ا€جرائمورة وا€م  وا€ما€ية €توفير ا€مش  
ظاهرة اإرهاب وبداية مجموعة ا€عمل ا€ما€ي  أي بعد تفاقم   ،2001ا€تعديات ا€طارئة بعد 

زيادة وعي وحساسية ا€مجتمع ا€دو€ي €لدور ا€مر₫زي  من €فترة€ما تتميز به هذ₲ ا ،بااهتمام بها
 . (569)€تمويل ا€عمليات اإرهابية ا€وط₱ية

اجتمع أعضاء مجموعة ا€عمل  ،2001سبتمبر  11ورد ا على هجمات : 2001تعديل 
بواش₱طن، قررت تمديد صاحياتها خارج غسيل ا₾موال  2001أ₫توبر  30و 29ا€ما€ي يومي 

ا€تي أصبحت  ،هودها وخبرتها على ا€مستوى ا€عا€مي €م₫افحته€تشمل تمويل اإرهاب وتر₫يز ج  
حقيقة € ر ا₱ظ رهاب،€ي ا€حا€ي €لحد من تمويل اإعلى مر ا€س₱ين حجر ا€زاوية في ا€₱ظام ا€دو 

تتوافق ما في ₫ثير من ا₾حيان  ،ستخدمة €تمويل ا€جماعات اإرهابيةا€تق₱يات وا₾سا€يب ا€م   أنا 
ستوحاة من قبل مجموعة ا€خبرة ا€م  أمام ₫ون  ،وعليه .مع تلك ا€تي تهدف إ€ى غسل ا₾موال

اعتمدت ا€لج₱ة في تقريرها ا€ثا€ث  ،(570)ا€ظاهرة₫افحة تمويل م   مجال في ةفيدا€عمل ا€ما€ي م  

                                                           

 ₱يل متطلبات ضمن مقدمة ا€جزائر، مذ₫رة في ا₾موال غسيل ظاهرة م₫افحة وآ€يات ، جهودعلية بن عيؤى بن -567
ا€تسيير،  وعلوم ا€تجارية وا€علوم ااقتصادية ا€علوم وما€ية، ₫لية ₱قود تخصص ا€تسيير، علوم في ا€ماجستير شهادة
 . 93، ص.2010 -2009، 3ا€جزائر جامعة

رؤه -568 ساجع    .96، ص.ا
569- Kathryn L. Gardner, op.cit, p.326.   
570- MENDY Adriano, op.cit, p.364.        
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وازاة مع ₫افحة اإرهاب وتجفيف موارد تمويله با€م  تتعلق بم   ،( توصيات جديدة08عشر ثمان )
 .(571)توصية 48( €تصبح عدد ا€توصيات 2001) 1373ا€قرار 

وما ي₱طوي على أهمية  ،وبا€₱ظر €لدور ا€بارز €مجموعة ا€عمل ا€ما€ي: 2003تعديل 
جمل جرائم غسيل ا₾موال وم₫افحة تمويل اإرهاب، تم₫ان من تأثير على م   با€غة €ما €ه

 ،2003جوان  20 لأعضاؤها من إعادة صياغة عدد من ا€توصيات في تعديلها ا€ثا€ث ا€موافق 
أو  ،(572)بما يت₱اسب مع ا€تطورات ا€جديدة ا€تي شهدتها جرائم غسيل ا₾موال وآ€يات م₫افحتها

من  52₫ما €هذا ا€تعديل تأثير على صياغة ا€مادة  .(573)بإجراء إضافات عليها أو إ€غائها
لمؤسسات ا€ما€ية €€ما €ها من إ€زام  ،2003₫افحة ا€فساد €س₱ة اتفاقية ا₾مم ا€متحدة ا€خاصة بم  

من قبل أ₫ثر من وافقة تمات ا€م  وم₱ه . (574)راقبة وا€تحقيق على بعض ا€حساباتبت₫ثيف ا€م  

                                                           

ؤيوي -571   ؛تشمل ₫ل من هذ₲ ا€توصيات ا€ثما₱ية .113، ا€مرجع ا€سابق، ص.عادل سحسد ا
ي: - توصية اأو ا€خاصة بم₫افحة اإرهاب، خصوصا ااتفاقية ا€دو€ية €قمع  إقرار وت₱فيذ وثائق ا₾مم ا€متحدة ا

  ؛(2001) 1373تمويل اإرهاب وقرار مجلس ا₾من 
ية: - ثا توصية ا  ؛ا₾موالغسل ا€جرائم ا€مرتبطة بجرائم و وا₾عمال اإرهابية تمويل اإرهاب  ا€دول €عمليات تجريم ا
ثا - توصية ا  ؛اإرهابية ا₾صولتجميد ومصادرة  ثة:ا
اابعة: - توصية ا  ؛باإرهابت ا€مشبوهة ا€متعلقة عاماعن ا€م اإباغ ا
خاسؤة: - توصية ا  ؛من خال آ€يات ا€مساعدة ا€قا₱و₱ية ا€متباد€ة وتبادل ا€معلومات ا€تعاون ا€دو€ي ا
ؤادؤة: - توصية ا من اتخاذ إجراءات €لتأ₫د من وجود ₱ظام أو شب₫ات أي ي₱بغي على ا€دول  ات ا€بديلةيحو تا€ ا

 ؛ا€تحويل غير ا€رسمي
ؤابعة: - توصية ا أي إجبار ا€دول €لمؤسسات ا€ما€ية بتقديم معلومات ₫املة ودقيقة عن  ا€تحويات اا€₫ترو₱ية ا

 ؛ا₾موال ا€محو€ة وا€مراسات ا€مستخدمة
ة: - ثاس توصية ا  ستغل في تمويل اإرهابوضع ا€دول إطار قا₱و₱ي متعلق با€مؤسسات ا€تي يم₫ن أن ت   ا
ا€توصيات ا€خاصة ا€ثما₱ية ا€صادرة عن ا€لج₱ة ا€ما€ية ا€دو€ية . راجع في هذا ا€صدد ا€جمعيات ا€خيرية غير ا€ربحية₫

 ر على ا€موقع اإ€₫ترو₱ي:اإرهاب. متوفبشأن م₫افحة تمويل  FATF اإرهابوتمويل  ا₾موال€م₫افحة غسل 
http://www.fiu.gov.om/files/FATF9recAr.pdf  consulté le 04/02/2017  

 .97، ا€مرجع ا€سابق، ص.علية بن عيؤى بن -572
573- Cela a été axée par l’auteur en ces termes « on notera en particulier que la section introductive (le cadre) –
inchangée depuis 1990- a été supprimée et son contenu inséré à d’autres endroits du texte », pour plus de 
détails voir William C. Gilmore, op.cit, p.115 et 116.    
574- Ibid. p.77 et 78.   

http://www.fiu.gov.om/files/FATF9recAr.pdf
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ا₾مر ا€ذي  ،هذ₲ ا€توصيات ا€جديدة ج₱ب ا إ€ى ج₱ب مع ا€توصيات ا€خاصةعلى دو€ة  180
        .(575)بها وا€معايير ا€دو€ية ا₾خرى ذات ا€موضوع يعا€ما€ فاعتر ي جسد اا

 ،مهربو ا€₱قدبا€توصية ا€تاسعة ا€خاصة أضيفت  2004أ₫توبر  22في  :2004تعديل 
تعلقة بوضع ا€تدابير €تحري اا₱تقال ا€مادي €لعملة وا₾دوات ا€ما€ية ا€قابلة وهي ا€توصية ا€م  

بما في ذ€ك ₱ظام اإعان أو غيرها من أدوات اا€تزام  ،€لتحويل €حامله عبر ا€حدود
 .  (576)باإفصاح

تمويل  حددة €م₫افحةا €لعمل على جوا₱ب م  إطار   ،خاصةا€جديدة ا€توصيات هذ₲ ا€ مثلت  
ماثلة €مضمون أح₫ام ااتفاقية م   تدابيرخمس ا€خاصة ا₾و€ى تحتوي على ا€ هتوصيات. فاإرهاب

بي₱ما ا€توصيات ا₾ربعة  ،(2001) 1373وا€قرار  (1999) ا€دو€ية €قمع تمويل اإرهاب
خو€ة با€₱ظر €لصاحيات ا€م   ،ه في ا€مقابلغير أ₱ا  .(577)ا₾خرى تتصل بمجاات جديدة

₫ات ا₾فراد وا€₫يا₱ات ا€ضا€عة و€ة €جميع تحر  ₱حصرة في ا€مجال ا€ما€ي وا€مشم  وا€م   €لمجموعة
ا€تر₫يز على ا€جا₱ب أنا  William C. Gilmoreفي ا₾عمال اإرهابية وما شابهها، صرح بشأ₱ها 

ا ₫افي احال من ا₾حوال  بأيا €يس و€₫ن  ا₫ون مفيد  يم₫ن أن ا€ما€ي €إرهاب ي       .(578)عاج 

ائية ج لشاطة ا ية  دو ظسة ا س ثا: ا   ثا

واجهة ₱ظمات ا€عا€مية في م  ا€م   برزا€م₱ظمة ا€دو€ية €لشرطة ا€ج₱ائية )اا₱تربول( من أ دعت  
ا €عدد ا€دول ا₾عضاء فيها ₱ظمة بعد ا₾مم ا€متحدة ₱ظر  وثا₱ي م   ،₱ظمة م₱ذ ₱شأتهاا€جريمة ا€م  

بي₱ما تأسيسها  ،₱اسبة ا₱عقاد مؤتمر مو₱ا₫وبم  وذ€ك  1914عام € أصو€هادو€ة(، تعود  190)
شهدت ا€م₱ظمة وضع ميثاق  1956وفي س₱ة  ،₱اسبة ا₱عقاد مؤتمر فيي₱ابم   1923س₱ة €يعود 

                                                           
575- SPREUTELS jean, op.cit, p.231.  

 FATF ا€توصيات ا€خاصة ا€ثما₱ية ا€صادرة عن ا€لج₱ة ا€ما€ية ا€دو€ية €م₫افحة غسل ا₾موال وتمويل اإرهاب -576
 . 4و 3بشأن م₫افحة تمويل اإرهاب، ا€مرجع ا€سابق، ص.

577- MENDY Adriano, op.cit, p.364.        
578- William C. Gilmore, op.cit, p.140.   
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₫افحة . ومن بين أو€وياتها ا€حفاظ على ا₾من ا€عام، م  1989ها €يون بفر₱سا م₱ذ س₱ة €ها ومقر  
با€مخدرات وا₾سلحة وا₾عضاء ا€بشرية وتبييض ا₾موال، تاجرة ₱ظمة، ا€م  ا€جريمة ا€م  اإرهاب و 

 ،في حا€ة فرارا€مقترفين €هذ₲ ا€جرائم €₫و₱هم تابعة ا₾فراد رتبطة با€ت₫₱و€وجيا، م  ا€جرائم ا€ما€ية ا€م  
  . (579)2001سبتمبر  11₱ت من ا€بروز أ₫ثر وهذا بعد أحداث ها تم₫ا أ₱ا  إاا 

م أول اتفاق بين ا€و₫ا€ة وا₾مم ابر بإا€تسعي₱ات  س₱وات م₱ذ₱تربول تطور ا€تعاون مع ا₾
في تعاون ا₾₱تربول مع مجلس  1999وا€ذي تجلت بوادر₲ ابتداء  من  ،1997ا€متحدة عام 
جار ا₾سلحة وشر₫ات ت   €لتحقيق في ن €ج₱ة جزاءات وفريق ا€خبراء في أ₱غوام ،ا₾من وفروعه
سيرا€يون أخرى ₫ حااتوشمل  ههر ا€تعاون مع₫ما ظ .₱تها₫اتاشتبه في ارت₫ابها ا€سمسرة ا€م  

ا€تابعة  حيث عملت أفرقة ا€خبراء مع مسؤو€ي ا€و₫اات ،و€يبريا وجمهورية ا€₫و₱غو ا€ديمقراطية
ا€عديد ، غير أنا هذا اارتباط ا€وثيق تعدى إ€ى أن ع يان في تحديد ا₱تها₫ات ا€جزاءات €ا₱تربول

 .  (580)₱تربولمحققين €أ من أعضاء فريق ا€خبراء ا€مع₱ي بليبريا

ن €م ت₫ن جزء  من م₱ظومة ا₾مم ا€متحدة فهي عضو في فرقة ا€عمل ا€مع₱ية با€ت₱فيذ  ،وا 
€ضمان ا€ت₱سيق وتماسك ا€جهود  ،2005₫افحة اإرهاب ا€تي أ ₱شئت في جويلية في مجال م  

ا€ذي حددته اا₱تربول ₫أحد  (581)₫افحة اإرهابتخذة على مستوى ا₾مم ا€متحدة في م  ا€م  
صت موارد ₫بيرة €دعم ا€دول ا₾عضاء في جهودها ا€رامية مجااتها ذات ا₾و€وية، وخصا 

 €م₫افحته من خال بر₱امجها ا€تي تهدف من ورائه إ€ى:   

                                                           

اوم عادللتفصيل أ₫ثر حول ا€تعريف با€م₱ظمة وهي₫لها ا€ت₱ظيمي ومهامها راجع، € -579 ، ا€م₱ظمة ا€دو€ية €لشرطة ع
، 2013ا€ج₱ائية وا€جريمة ا€م₱ظمة ₫آ€ية €م₫افحة ا€جريمة ا€م₱ظمة دراسة مقار₱ة، دار ا€جامعة ا€جديدة، اإس₫₱درية، 

وما فوق. ا₱ضمت إ€يها  196راجع ص. ،ا₾م₱ية ا€جزائرية. بي₱ما شق عاقتها مع ا€مؤسسات 163 -136.ص ص
، باإضافة إ€ى 1983إ€ى  1974، تو€ت ₱يابة رئاسة ا€م₱ظمة في ا€فترة ا€ممتدة من 1963أوت  21ا€جزائر في 

   رئاستها €عدة €جان من خال ا€جمعية ا€عامة €لم₱ظمة.     
580- CORTRIGHT David et al, « Integrating UN Sanctions for Peace and Security », Sanctions & Security 
Research Program (Enhancing sanctions as instruments of international peacemaking), project of the University of 
Notre Dame, USA, October 2010, p.31. Available at:  
https://sanctionsandsecurity.nd.edu/assets/110273/integrating_un_sanctions_for_peace_and_security.pdf  
581- KATOUYA Kevin Constant, op.cit, p.406.   

https://sanctionsandsecurity.nd.edu/assets/110273/integrating_un_sanctions_for_peace_and_security.pdf
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ساعدة ا€دول على €م   ،زيادة تبادل ا€معلومات عن ا€جماعات اإرهابية وأعضائها و₱شاطاتها -
  ؛اإرهابيين وتف₫يك شب₫اتهمتحديد 

أو في حا€ة إجراء  ،ساعدة €لدول ا₾عضاء في حال ا رت₫بت فيها أعمال إرهابيةتقديم ا€م   -
. وعلى هذا ا₾ساس (582)بيا₱اتارد ا€تحليلية وا€تحقيق وقاعدة ا€تحقيقات من خال توفير ا€مو 

 ؛(583)₫افحة هذ₲ اآفةم   ساهمة جميع ا€دول €غرض₱ظمة عدة مشاريع عملياتية بم  ضعت ا€م  و  
ومات عن ا₾فراد ا€مشتبه في تورطهم في جرائم غسل ₫ما تهتم ₫ذ€ك بجمع ا₾د€ة وا€معل   -

ا₾موال وتمويل اإرهاب، وا€صادر بشأ₱هم أوامر قضائية بضبطهم أو أح₫ام ج₱ائية من أجل 
 .   (584)صادرة ا₾موال وا₾صول وا€قبض على ا€ج₱اةتجميد أو م  

₱ظمة ا€دو€ية €لشرطة ا€ج₱ائية مجلس ا₾من في ت₱فيذ ₱ظام ا€جزاءات ساعدت ا€م  
، ا€تي استعا₱ت 1267وعلى وجه ا€خصوص €ج₱ة  (585)ا€مفروض على ا€قاعدة وا€طا€بان

                                                                                                                                                              .                                                        (586)تصحيح ₱قائص عدم توفرها على معلوماتفي  اا₱تربول م₱ظمة بخدمات

                                                           
582- KATOUYA Kevin Constant, op.cit, p.446.  

دراسة وتحليل جميع ا€معلومات و ا€ذي يعتمد على تجميع  GEIGER سشاوعفي ₫ل من  ،تتمثل هذ₲ ا€مشاريع -583
ا€خاصة با€سرقات €لمواد ا€مشعة، طريقة استعما€ها و₱تائجها ا€خطيرة إذا ما وجدت €دى جماعات إرهابية خاصة في 

وهذا  ،تشديد قدرات ا€مجتمع ا€دو€ي في م₫افحة اإرهاب اإشعاعيا€ذي يهدف إ€ى  CRITP وسشاوعص₱ع ا€ق₱ابل، 
 سشاوعمن خال وضع برامج تدريبية €مصا€ح ا₾من €لدول عن ااستعمال ا€جيد €عتاد ا€₫شف اإشعاعي. ثا€ثا 

PASSAGE   ر با€م₱ظمات اإجرامية ا€تي تدعم ا€جماعات اإرهابية سواء با₾موال أو بوثائق ا€سف ،ايهتم خصوص
يهتم بمتابعة وا€تعرف على  TENT سشاوعوا€دخول غير ا€شرعي €لدول بصفة مهاجر، مقيم أو اجئ. بي₱ما 

 سشاوعوتبليغ هذ₲ ا€معلومات €لدول ا€مع₱ية، باإضافة إ€ى  ،ا₾شخاص ا€ذين تابعوا تدريبات في مخيمات خاصة
TARGET من أجل وضع ₫ل س₱ة قائمة تشمل  ،ا€ذي يهتم بجمع جميع ا€معلومات ا€صادرة من ا€دول ا₾عضاء

مع دراسة وتحليل معمق ثم توزيعها ثا₱ية على ا€دول ا₾عضاء، باإضافة  ،ا₾شخاص ا€موقوفين جراء أعمال إرهابية
ا€خاص بإفريقيا.  BAOBAB وسشاوعا€خاص بج₱وب شرق آسيا  PACIFIC سشاوعإ€ى مشاريع ذات بعد جهوي 

اوم عادل :₱قا عن  . 188و 187ا€سابق، ص.، ا€مرجع ع
ؤيوي -584  .41، ا€مرجع ا€سابق، ص.عادل سحسد ا
 على ا€موقعمتوفر ا₾مم ا€متحدة في مواجهة اإرهاب، ت₱فيذ اإستراتيجية ا€عا€مية €م₫افحة اإرهاب،  -585

 اإ€₫ترو₱ي: 
http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-implementation.shtml  consulté 10/12/2016                                           = 

http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-implementation.shtml
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م₱ها  ،ص₫وك دو€ية تقوم بتفعيل دور اا₱تربول في مجال تبادل ا€معلومات ثمةوعليه، 
ا€فقرة  18، وا€مادة 1999من ااتفاقية ا€دو€ية €قمع تمويل اإرهاب €س₱ة  4ا€فقرة  18ا€مادة 
، و₫ذ€ك (587)2000تحدة €م₫افحة ا€جريمة ا€م₱ظمة عبر ا€وط₱ية €س₱ة من اتفاقية ا₾مم ا€م   13

لومات ( ا€تي بموجبها تقوم ا€دول بتقديم مع2001) 1373اإجراءات ا€مفروضة بموجب ا€قرار 
باإضافة إ€ى بعض ا€م₱ظمات  ،إ€ى ا€جهات ا€عليا في ا₾مم ا€متحدة أو حتى ا€هيئات اإقليمية

 ا€دو€ية ₫ا€م₱ظمة ا€عا€مية €لجمارك وا€م₱ظمة ا€دو€ية €لطيران ا€مد₱ي. 

 أفرزته €ما ،لوضع ا€دو€ي ا€راهن€وفق ا أ₱اه وا€جدير با€ذ₫ر €ما تما تداو€ه في هذا ا€شق 
 م₱ظمة ا₾مم ا€متحدة في جديدة معا€م إستراتيجية صياغة في ا€حاسم أثر€بداية ا₾€فية  مرحلة

وبجميع أش₫ا€ه من بين  ₫افحة اإرهابقد ₱صبت م   ا،خصوص   جميع ا€دول عموما وفي
حيث تدعامت بترسا₱ة قا₱و₱ية ضخمة م عدة بصدد₲، ما يقود₱ا إ€ى إثارة جوا₱ب أخرى  ،أو€وياتها

عن ما إذا ما جعلت من ₫ثافة هذ₲ اإجراءات في مرتبة أعلى من حقوق  ،وا€تساؤل حو€ها
ن €م ₱قل وبدون م   ₱ا اإ₱سان، وا  ا، مبا€غة €يس ا€تقليص فقط من درجات ا€تمتع بها وا  ا إ€غائها تمام 

ا يزال موضع ₱قاش بسبب حساسيته ا€سياسية €ما ي₱جر ع₱ه من عدم  اإرهاب موضوع ₫ما أنا 
 تحقيق اتفاق وباإجماع حول وضع تعريف €ه وتحديد معا€مه. 

                                                                                                                                                                                           

ا€خاص م₫افحة اإرهاب  بشأنا€جزاءات ا€مفروضة بشأن  ،ومساهمةا و₫ان ا€تعاون مع اإ₱تربول أ₫ثر اتساع   -= 
( ا€دول ا₾عضاء على ا€عمل مع 2005) 1617وشجع قرار مجلس ا₾من  €ها.وفريق ا€رصد ا€تابع  1267 با€لج₱ة

€ى جا₱به  .اإ₱تربول، واسيما قاعدة بيا₱اته ا€متعلقة بوثائق ا€سفر ا€مسروقة وا€مفقودة  ₲ رقمقرار ب مجلس ا₾منر₫ز وا 
ا₾مين ا€عام تزويد ا€لج₱ة ا€م₱شأة  من، متوسا  فيه ( بش₫ل أوضح على زيادة ا€تعاون مع اإ₱تربول2006) 1699

م₫افحة اإرهاب، وحث ا€دول €بأدوات أفضل €لتحقيق في ا₱تها₫ات ا€جزاءات ا€مفروضة  ،1267عما با€قرار 
 . I-24/7ا₾عضاء على استخدام ₱ظام اإ₱تربول ا€عا€مي €لشرطة في مجال ا€شرطة 

- See, CORTRIGHT David et al, « Integrating UN Sanctions for Peace and Security », op.cit, p.31.     
586- SAMAR Yassine, op.cit, pp.265.      

قسع تسويل اإاهاب ااتراريةمن  4ا€فقرة  18ت₱ص ا€مادة  -587 ية  دو لدول اأطااف  ،أ₱ه 1999€س₱ة  ا "يجوز 
ية  دو ظسة ا س سعلوسات عن طايق ا ائيةأن تتبادل ا ج تابول(" لشاطة ا  .)اإ

ظسة عبامن  13ا€فقرة  18ا€مادة ت₱ص  - س جايسة ا افحة ا س ستحدة  ية اترارية اأسم ا وط  ،2000€س₱ة  ا
لشاطة  (...)" ية  دو ظسة ا س يتان، عن طايق ا سع طافان ا تان ا دو عاجلة، وحيثسا تترق ا حاات ا وفي ا

ك" ن ذ ائية، إن أس ج  .ا
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ا₱جرت ع₱ه تصرفات س م ح  من  ،ظاهرة اإرهاب في تحديد معا€مأمام هذا ا€غموض 
ا€م درجة على أساس ا₾طراف ا€م ستهدف ة ش₫ل حيث ت   ،خا€ها بم₱ح صفة اإرهابي من عدمه

ا€جا₱ب ا₾₫بر من تسميات ا€قوائم ا€سوداء €أمم ا€متحدة ا€تي بذ€ك أفقدتها من  ،أ₱اها إرهابية
 جميع حقوقها. 

ن ظلا جميع هذ₲ ا€م   ،بل وا₾خطر من هذا ₫تحسي₱ات دو€ية مظهرها ا€خارجي  بادرات وا 
ن €م ₱قل ع₱ه أ₱ا إاا أنا مظهر  ،في مجال م₫افحة اإرهاب في أعظم من ها ا€باط₱ي وا  ه ما خ 
خاصة  عقب أحداث  ،جا₲ رعاياهاعها ا€₫امل بسيادتها واستقا€ها ت  خال تجريد ا€دو€ة من تمت  

   .عدةمسات مجاات ع₱ه من عواقب  ا ₱جروما  2001سبتمبر  11

 ،ا₾من ₾هدافهه ا مجال €لحديث عن تحقيق €₱ظام عام دو€ي دون تحقيق مجلس غير أ₱ا 
رساء ا€ديمقراطية في ا€دول ا€تي شابتها ₱زاعات  وفي مجاات عدة ₫حماية حقوق اإ₱سان وا 
داخلية أهلية، وا€تي بدورها ا ت ساهم فقط في خرق أهداف ومبادئ ا€ميثاق بل في ت₱امي ظاهرة 

 اإرهاب، وا€ع₫س صحيح.    

ي ثا سطلب ا ية : ا ذ جزاءات ا ساتبطة بقضاياا ؤلم واأسن ب تهدد أخاى ا ا
يين دو  ا

تغذيها  ،حيوية وحر₫ية في ا€عاقات ا€سياسيةمع بداية ا₾€فية و€ية عرفت ا€ساحة ا€د  
ات اقتصادية وتجارية طبعتها سلوك وردود أفعال خطيرة، ما جعل بجهود مجلس ا₾من تعام  

ل مخاطر بل تتمادى €تشم   وتدخاته €ن تقتصر فقط على ا€تهديدات ا€م تعلقة بقضايا اإرهاب،
أو تحقيق أهداف  ،باتت عائق ا في تحقيق ا€سياسة ا€خارجية €دو€ة ما أو مجموعة دول ىأخر 

ا€مجتمع ا€دو€ي في ا€محافظة على ا€سلم وا₾من ا€دو€يين، ₫ون اختيار₱ا ا₱صب على ₫ل من 
ا₱ب ا₾₫ثر إثارة اهتمام ا€جزاءات ا€ذ₫ية ا€م رتبطة بم₱ع ا₱تشار ا₾₱شطة ا€₱ووية، باعتبار₲ با€ج

راع اأول(مؤخر ا هذا من جهة به ا€م جتمع ا€دو€ي  ومن جهة ثا₱ية وجود €حاات ظلت فيها  ،)ا
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 ،(588)حقوق اإ₱سان وا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا₱ي قد ا ₱ته₫ت على ₱طاق واسع وبصفة م م₱هجة
راع ₱شوب حروب أهلية وصراعات داخلية  تحاا€ على حد اإشارة ثا)ا  . (يا

راع اأول وويةا شطة ا تشاا اأ ع ا ساتبطة بس ية ا ذ جزاءات ا  : ا

سايرة ا€تطورات ا€راه₱ة ₾فراد و₫يا₱ات من غير تم₫ان مجلس ا₾من في ا€س₱وات ا₾خيرة بم  
 ا₾من مجلست₫للت بوجود أ₱شطة ₱ووية اعتبر إ€ى أن  ،ا€دول من خال تتبع مسار تحر₫اتها

ما يستدعي تقيايدها بمجموعة تدابير ومن  ،ابة تهديد €لسلم وا₾من ا€دو€يينبمث€ها امتا₫ها 
يران  (أوا)₫ل من ₫وريا ا€شما€ية ي ذجو ₱م هاأبرز  يا)وا   .   (ثا

ية -أوا  شسا وايا ا  رضية 

تجارب ₱ووية  تخللتهافتاح واا₱غاق ₱رب₫ة بين اام   حا€ة ₫وريا ا€شما€ية بتذبذبات تز تميا 
 .(589)طبقةعن ا€وعود غير ا€م   واختبارات €صواريخ، فضا  

ا€تي  باستخدام ت₫₱و€وجيا ا€قذائف ا€تجارب ا€₱ووية وعمليات اإطاق هذ₲ ا علىرد  و 
عزز مختلف ا€جزاءات مجلس ا₾من أربع قرارات تفرض وت   إزاءها اتخذ ،ا€شما€ية أجرتها ₫وريا

وجبه €ج₱ة جزاءات €اطاع با€مهام ا€ذي أ₱شأ بم   1718 رقم ا€قراره أو€   ،(590)قررة عليهاا€م  
 8 ا€فقرةحددة في تصلة با€جزاءات ا€م  م₱ه، واإشراف على ا€تدابير ا€م   12بي₱ة في ا€فقرة ا€م  
إ€يها، مع م₱ع ₱قل أي ش₫ل من ا₾سلحة  من أي ₱قل أو بيع أو توريد م₱عا€تي تشمل  ،م₱ه

                                                           
588- C’est ce que remarque YANN Kerbrat que « dans les résolutions à caractère humanitaire (c'est-à-dire à 
finalité humanitaire), le Conseil de sécurité a considéré que les situations de crise humanitaire et de violations 
massives des droits de l’homme pouvaient être constitutives de menace contre la paix ». Cité In: KALALA 
Tshibangu, op.cit, p.30. 
589- Jean- Marc de la sablière, op.cit, p.254.  

اد ؤعودي -590  .  171، ا€مرجع ا€سابق، ص.س
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ا€مشورة أو ا€خدمات، باإضافة إ€ى تجميد ا₾موال وا₾رصدة ا€ما€ية أش₫ال ا€تدريب ا€ف₱ي أو 
  .(591)وحظر ا€سفر €أشخاص ا€م قررة من طرف ا€لج₱ة أو مجلس ا₾من

وتأسيسه €فريق خبراء  ،₫ما تم₫ان مجلس ا₾من من تدعيم ا€ترسا₱ة ا€عقابية بتدابير إضافية
ساعدة ا€لج₱ة في أداء وايتها، من جمع م   ع هدت إ€يه مهام (592)دتها س₱ة ₫املة€فترة أو€ية م  

وبحث وتحليل معلومات واردة من ا€دول أو هيئات ا₾مم ا€متحدة ا€مع₱ية وتقديمه €تقارير 
، ا€ذي بدور₲ و₱ظر ا €تصرفات ₫وريا ا€شما€ية أ₫د على إبقائها قيد (593)ا₾من مجلسمرحلية إ€ى 

ائمة ا€تدابير ا€واردة في استعراض مدى م  ه سي₫ون على استعداد وأ₱ا  ،ستمرااستعراض ا€م  
(، بما في ذ€ك 2009) 1874وا€فقرات ذات ا€صلة من هذا ا€قرار رقم  أعا₲من ا€قرار  8ا€فقرة 

في ضوء امتثال جمهورية  ،تعزيز ا€تدابير أو تعديلها أو رفعها حسبما تدعو إ€يه ا€حاجة وقتئذ
 .   (594)(2006) 1718قم ₫وريا ا€شما€ية ₾ح₫ام هذا ا€قرار وا€قرار ر 

بذات ا€ضغوطات وجعل آثار ا€جزاءات ساري ا€مفعول، شداد مجلس ا₾من تمسك وأمام 
 1985با€قرار رقم  على ضرورة ا€تعاون بين ا₾طراف ا€مع₱ية مع ا€لج₱ة وفريق ا€خبراء عما  

غير أنا ₫وريا ا€شما€ية  .معلومات بشأن ت₱فيذ ا€تدابير ا€م قررة سابق ا اسيما إتاحة أيا  ،(2011)
ا₾مر ا€ذي جعل مجلس ا₾من ي عبر عن قلقه  ،تابعة تجاربها ا€₱ووية₫ت بمواقفها في م  تمسا 

( 2013) 2094شدد ا في قرار₲ رقم م   ،ش₫له من تهديد €لسلم وا₾من ا€دو€يينا€عميق إزاءها €ما ت  
قق فيها، متبوع ا بحظر على ضرورة تخليها عن جميع برامجها ا€₱ووية بش₫ل ₫امل مع ا€تح

                                                           

بمعاهدة عدم  متعلق، ا€2006أ₫توبر  14ا€صادر في  ،/1718S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  8ا€فقرة  -591
 . ا₱تشار ا₾سلحة ا€₱ووية/جمهورية ₫وريا ا€شعبية ا€ديمقراطية

 1928من ا€قرار رقم  1شهر من ا₱قضاء ₫ل عهدة، فبموجب ا€فقرة  12تما تمديد واية فريق ا€خبراء ₫ل  -592
جوان  12( م ددت حتى 2011) 1985من ا€قرار رقم  1، وبموجب ا€فقرة 2011جوان  12( م ددت حتى 2010)

 .  2013جويلية  12( حتى 2012) 2050من ا€قرار رقم  1وبموجب ا€فقرة  2012
بعدم اا₱تشار/جمهورية  متعلق، ا€2009جوان  12، ا€صادر في /1874S/RES :رقم ا₾من مجلس قرار -593

  . ₫وريا ا€شعبية ا€ديمقراطية
     .  رااا سجلس اأسن رس من 32ا€فقرة  راجع: -594
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ا€سفر عن بعض ا€شخصيات ا€م حددة وتجميد أصول ₫ل من ا₾₫اديمية ا€ثا₱ية €لعلوم ا€طبيعية 
 . (595)عقدةوا€شر₫ة ا€₫ورية استيراد ا€معدات ا€م  

غ بيد أنا مجيء  ₱ا  ،غير ا€وضع₫ه €زمام ا€سلطة €م ي₫ن €ي  وتمس   1يم جو ما ما تزال وا 
€محاوات ا€تقرب ، مع وجود م ؤخر ا مع ا€دو€يتجما€ساعة تحت جزاءات ا€₫وريا ا€شما€ية €حد 

     .2018مع أواخر عام م₱ها أ₫ثر 

يا ية -ثا قضية اإياا  ا

رأت فيه  ،برىر من طرف ا€عديد من ا€دول ا€₫  ح ظي ا€ملف ا€₱ووي اإيرا₱ي باهتمام ₫بي
خاصة  أمن واستقرار م₱طقة ا€شرق ا₾وسط من جهة ومن  ،باشر ا €أمن وا€سلم ا€دو€يينتهديد ا م  

جهة أخرى مصا€حها اإستراتيجية، من خال تأ₫يدها على أنا إيران تسعى إ€ى امتاك ا€طاقة 
رضة €جزاءات دو€ية ا₱فرادية ع   ا€دو€ةوعليه أصبحت  .ا€₱ووية وتوظيفها ₾غراض عس₫رية

 ،دراست₱اة تمثلت في أربع قرارات هامة ت₫ون محل وأخرى أممي ،تحدةخاصة  من قبل ا€وايات ا€م  
 ،(596)₱ت ا€وايات ا€متحدة من ₱قل ا€ملف ا€₱ووي اإيرا₱ي إ€ى مجلس ا₾من ا€دو€يبعدما تم₫ا 

 باإضافة إ€ى جزاءات إقليمية ت₫للت في ا€سياسة ا€خارجية وا₾م₱ية ا€مشتر₫ة €إتحاد ا₾وربي. 

عاقة ا€دول ا€₫برى با€ملف ا€₱ووي اإيرا₱ي  عرفت ،تابعةورغبة  في وضع ا€قضية محل م  
دامت ₾₫ثر  2003م₱ذ عام  -فر₱سا وأ€ما₱يا وبريطا₱يا-أوربية دول باشرتها  ،فاوضات أو€يةم  

قابل تخليها عن من أربع س₱وات، أثيرت خا€ها مجموعة حوافز اقتصادية وسياسية وتق₱ية م  
ها باتت با€فشل واستمرت إيران في ا€ت₱ديد بموقفها، ا₾مر ا€ذي إاا أ₱ا  ،أ₱شطة تخصيب ا€يورا₱يوم

                                                           

اد ؤعودي -595  .   173و 172، ا€مرجع ا€سابق، ص.س
ي -596 سوس (، 2015 -2005، تأثير ا€عقوبات ا€دو€ية على ا€سياسة ا€خارجية اإيرا₱ية )فتحي أيوب حسدان ا

قدمت هذ₲ ا₾طروحة است₫ماا €متطلبات درجة د₫تورا₲ فلسفة في ا€علوم ا€سياسية، قسم ا€علوم اإ₱سا₱ية، ₫لية 
 .    72، ص.2016ا€دراسات ا€عليا، جامعة ا€علوم اإسامية ا€عا€مية، عماان، ا₾ردن، 
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 إيرانفيه  طا€بي   ،(2006) 1696€لقرار رقم   هتب₱يب ا₾منمجلس  (597)شجع في ₱هاية ا€مطاف
بما في ذ€ك ا€بحث وا€تطوير  ،عا€جة وا€ت₱شيطتعلقة بإعادة ا€م  من جهة بوقف جميع ا₾₱شطة ا€م  

ا€ذي ي₫ون محل تحقيق من قبل ا€و₫ا€ة ا€دو€ية €لطاقة ا€ذرية، ومن ا€جا₱ب اآخر يطلب من 
 . (598)ا€دول ا₾عضاء اتخاذ مجموعة تدابير ت ساهم في ا€حد من ا€₱شاط ا€₱ووي اإيرا₱ي

وجب تب₱ى مجلس ا₾من مرة أخرى حزمة من ا€تدابير بم   ،هاا€تزاماتس إيران بوأمام تقاع  
تضم₱ت دعوة إيران إ€ى تعليق ₫افة أ₱شطة  مجموعة تدابير ارض  اف ،(2006) 1737م ا€قرار رق

ية معدات أو ₾تخصيب ا€يورا₱يوم، وامت₱اع جميع ا€دول عن تسليمها أو بيعها أو تحويلها 
أ₱شطتها ا€₱ووية، مع فرض حظر على عدد من  م₫ن أن تستخدمها فيتجهيزات أو ت₫₱و€وجيا ي  

، (599)مع تجميد أرصدتهم ا€ما€ية باشرة با€بر₱امج ا€₱ووياإيرا₱يين ا€ذين €هم عاقة م   ا₾شخاص
€مهام مجلس ا₾من €ج₱ة خاصة بها €اضطاع بابصددها و€ضمان ت₱فيذ هذ₲ ا€تدابير أ₱شأ 

 .(600)من ذات ا€قرار 18ا€م₱صوص عليها في ا€مادة 

 (601)استجابتها €لتدابير أعا₲ (يوم ا 60قيايدها بمهلة زم₱ية )تغير أنا م عارضة إيران €
 (2007) 1747م بموجب ا€قرار رق جلس ا₾منم ش دادهاات إضافية، جزاءعرضة €جعلها م  

مع م₱ع ا€تعامل مع ا€ب₱وك ا€تابعة €لح₫ومة اإيرا₱ية بما فيها ب₱ك  ،حظر على ا₾سلحة ارض  اف

                                                           

احسن سحسدراجع  -597 عبيدي يوس عبد ا  . 41، ا€مرجع ا€سابق، ص.ا
يراجع  -598 سوس   .72ا€مرجع ا€سابق، ص. ،فتحي أيوب حسدان ا
بمعاهدة عدم  متعلق، ا€2006ديسمبر  23، ا€صادر في /1737S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارراجع  -599

 . ا₱تشار ا₾سلحة ا€₱ووية
 .  رااا سجلس اأسن رسمن  18ا€فقرة  -600
رؤه.  )ج( من 24ا€فقرة  -601 قااا   ا
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₱ظمة مسجلة أسماؤها في قرار مجلس ا₾من شخصية وم   28وحظر ا€تعامل مع  ،صباح
 .  (602)ارتباطها با€حرس ا€ثوري اإيرا₱ي وحظر ا€سفر ع₱ها

رغامها على ا€خضوع ا€تزاماتها  إاا أنا هذ₲ ا€تدابير ا₾خيرة €م تتم₫ن من تهديد إيران وا 
ا€ذي من خا€ه  ،جابهتهام  € (2008) 1803€قرار رقم بار ما جعل مجلس ا₾من يقا  ،ا€دو€ية
باشرة أو غير مباشرة راقبة على ا₾شخاص ا€م رتبطة با₾₱شطة ا€₱ووية أو €هم عاقة م  شداد ا€م  

بها، مع حظر ا€تعامل وا€تبادل ا€تجاري €لمواد وا€سلع وا€ت₫₱و€وجيات ذات ااستخدام ا€مزدوج 
 .(603)اإيرا₱يةراقبة ا€تعامات ا€ما€ية )ا€مد₱ي وا€عس₫ري(، وم  

فرض من خا€ه عقوبات  1929أصدر مجلس ا₾من €لقرار رقم  2010جوان  9وفي 
تقدمة وعلى ا₾موال ا€ازمة د على عدم حصول طهران على ت₫₱و€وجيا ₱ووية م  ₱دا  ،جديدة

€بر₱امج تخصيب ا€يورا₱يوم، و₫ما استهدف ااستثمارات اإيرا₱ية في ا€خارج في ₱شاطات 
توجهة ويجيز €لدول إجراء عمليات ا€تفتيش €لحموات ا€بحرية ا€مشتبه بها اآتية أو ا€م   ،حساسة

رتبطة ب₱شاطات ₱ووية م   22مؤسسة إ€ى ا€قائمة من بي₱ها  40إ€ى إيران، ₫ما أضيفت 
 وتجميد أرصدتهم ،تعلقة با€حرس ا€ثوري وثاث في ا€شر₫ة ا€بحرية إيرانم   15و ،وبا€يستية

 ،دتها س₱ةأ₱شأ ا€مجلس فريق خبراء €فترة أو€ية م   ،باإضافة إ€ى ذ€ك .(604)فروم₱عهم من ا€س

                                                           

احسن سحسدراجع  -602 عبيدي يوس عبد ا -2002م₱ه ) ا₾وربي ااتحاد وموقف اإيرا₱ي ا€₱ووي ا€ملف أزمة"، ا

، جامعة ا€موصل، اإقليمية، مر₫ز ا€دراسات 2 ا€عدد ، 8 ا€مجلد ،ا₾ساسية ا€تربية ₫لية أبحاث مجلة ،"(2008
 . 243و 242.ص، 2009

بمعاهدة عدم ا₱تشار  متعلق، ا€2008 مارس 3، ا€صادر في S/RES/1803 :رقم ا₾من مجلس قرارراجع  -603
  .ا₾سلحة ا€₱ووية

خزاا€لتفصيل أ₫ثر راجع  -604 ا₾بعاد اإستراتيجية €لعقوبات ا€دو€ية ا€مفروضة على إيران "، فهد سزبان خزاا ا
، 2013، مر₫ز دراسات ا€بصرة وا€خليج ا€عربي، جامعة ا€بصرة، 66، ا€عدد مجلة آداب ا€بصرة، ا€محتملة"وتداعياتها 

 . 262ص.
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من ا€قرار  29يتصرف بتوجيه من ا€لج₱ة €اضطاع با€مهام ا€م₱صوص عليها في ا€مادة 
 .    (606)تخذة سابق اا€ذي وصفت تدابير₲ با₾₫ثر صرامة با€₱ظر €لتدابير ا₾ممية ا€م   ،(605)₱فسه

بين ا€قوى  ،2015 عامجريت مفاوضات أ  ت ا€جزاءات سارية إ€ى أن ظلا ومع ذ€ك، 
يران بغية رفع بعض ا€جزاءات  ا€₫برى ، وا€تي ت₫للت في بدايتها برضوخ إيران €بعض هاع₱وا 

ه و€غاية تحرير₱ا ها شملتها تذبذبات في ا€خروج بقرار ₱هائي، غير أ₱ا إاا أ₱ا  ،مطا€ب ا€دول ا€₫برى
ن €م ₱قل  ،تمس₫ة بمواقفهاان وبقيت م  €هذا ا€موقف تراجعت إير  ما دفع با€غرب إ€ى ا€رد عليها وا 

    تها.اعودة ا₾وضاع إ€ى مراحل بداي

ي ثا راع ا داخلية تؤوية تدخل سجلس اأسن في: ا زاعات ا     ا

تزام₱ت جهود ا₾مم ا€متحدة في مجال حفظ ا€سلم وا₾من ا€دو€يين €مسار وقائع ا€شأن 
₫احترام  ،إ€ى أن أصبح ت₫يايفها يتعدى ا€مفهوم ا€تقليدي €ها €يشمل حاات جديدة ،ا€دو€ي

حاات ااضطرابات وا€قاقل € إ₱سان وا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا₱يا€قواعد ا₾ساسية €حقوق ا
بشأ₱ها م تخذ ا ، ا€₱اجمة عن حا€ة اا₱سياب وا€امسؤو€ية في ا€عديد من ا€دول ا€فاشلة ،ا€داخلية

وا€تي بشأ₱ها قد تتجاوز  ،اير شؤون دو€ها داخلي  بتسيا  هارتباطا (607)إجراءات تجا₲ ₫يا₱ات
€ما ي₱جر ع₱ها من مساس بمصا€ح ا₾سرة ا€دو€ية  ،€سلطاتها أو ا€تعسف في استعما€ها

ضمان حقوق ب ا ا€متعلقةخصوص   ،قامت عليها ا€م₱ظمة ا₾ممية وا₾هداف وا€مبادئ ا€تي
ة قضيو  ،)أوا(ا€ليبية  قضيةعلى غرار ا€و₱شر ا€ديمقراطية  (608)ا₾ساسيةاإ₱سان وا€حريات 
يا)يو₱يتا في أ₱غوا  ثقضية سيرا€يون أخير ا و  ،(ثا  .ا()ثا

 

                                                           

 متعلق بعدم اا₱تشار. ، ا€2010جوان  9، ا€صادر في /1929S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  29ا€فقرة  -605
ي -606 سوس  .74، ا€مرجع ا€سابق، ص.فتحي أيوب حسدان ا
ايم -607    .164و 163، ا€مرجع ا€سابق، ص.خلران 
رؤه -608 ساجع     .140، ص.ا
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يبيا -أوا  رضية 

جملة من ا€تحوات ااجتماعية  2011وبداية  2010شهدت ا€دو€ة ا€ليبية في أواخر عام 
مها في زمام ا₾مور تحو€ت ا₾وضاع عامة ، و€عدم تح₫  وااقتصادية وا€سياسية تدهورت معها 

رت₫بت ا€قوات ا₾م₱ية ا€ليبية خا€ها ا₱تها₫ات خطيرة €حقوق ا   ،واجهات دموية ع₱يفةإ€ى م  
ا₾مر ا€ذي أصبح بدور₲ ي هدد ا€سلم وا₾من ا€دو€يين  ،اإ₱سان وأح₫ام ا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا₱ي

₱هاء م  مجلس ا₾من ل هما €لخطر، مما استوجب تدخويعرض   عا₱اة ا€س₫ان €لتصدي €ازمة وا 
( 2011) 1970€لقرار رقم  ₲باتخاذ حزمة من ا€تدابير ا€تقييدية ضدها بإصدار  ،(609)ا€مد₱يين

على تصدير ا₾سلحة  قتصرة على فرض حظروا€م   ،م عرب ا فيه عن قلقه ا€با€غ إزاء ا€وضع فيها
€ى €يبيا قذافيوحظر ا€سفر €₫ل من ا€عقيد  ،وتوريدها من وا  ا€مسؤو€ين و₫ذا  ₫بار وعدد من ا

وهي ا€فترة ا€تي تزامن ، (610)مع تأسيسه €لج₱ة رصد هذ₲ ا€جزاءات ،هم ا€ما€يةرصدتتجميد أ
 ت₫ريسها €جزاءات أو€ى في إطار مبدأ مسؤو€ية ا€حماية بشأن ا€وضع ا€ليبي.    

 ،( و€تصاعد ا€وضع فيها2011) 1970 رقم ا€قرارو€عدم ا€تزام ا€ح₫ومة ا€ليبية بتدابير 
وجبه وسع من ₱طاق بم   ، ا€ذي1973لقرار رقم € 2011مارس  17أصدر مجلس ا₾من في 

 وت₱ظيم €يبيا فوق جوي حظر فرض أهم ها ،حددة في ا€قرار ذاته€ت₱فيذ ا€تدابير ا€م   صاحياته
ق قوات ضد سلحةم   هجمات     ا₾جواء في ا€تحليق من وم₱عها حر₫تها إعاقة ،ا€جوية افيدا

                                                           

صقلي، سحسد سحسد يوس أياد -609 س ا صائغ يحيى يو  ا₾من ₱ظام إطار في ا€قوة استخدام ا€حديثة ا€مبررات"، ا
 -288، ص ص.2013 ،جامعة ا€موصل ،18 ا€س₱ة ،58ا€عدد  ،16 ا€مجلد ،€لحقوق ا€رافدين مجلة، "ا€جماعي

291.  
 متعلق، ا€2011 فيفري 26، ا€صادر في /1970S/RES :رقممجلس ا₾من  من قرار 24ا€فقرة  :راجع -610

 . با€حا€ة في €يبيا
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براء تحت إشراف ا€لج₱ة €اضطاع با€مهام ا€م حددة €ه وفق ا مع إ₱شاء فريق خ  ، (611)ا€ليبية
 . (612)€ذات ا€قرار

 ،خا€ها مجلس ا₾من شدادتوا€ت قرارات أخرى بشأن ا€حا€ة ا€ليبية  ،وبعد هذين ا€قرارين
في  .أسلحة وتجميد ا₾صول ا€ما€ية€ر حظا€تدابير ا€م قررة سا€ف ا من على ضرورة استمرار 

 ،با€تطورات اايجابية ا€حاصلة في €يبيا 2095من خال قرار₲ رقم  2013س₱ة حين رحب 
واصلة تعاو₱ها ا€₫امل مع ا€مح₫مة ا€ج₱ائية ا€دو€ية وتزويدها با€مساعدة م₱ها م   توسا  م  

مع تمديد واية بعثة ا₾مم  ،1970عليه في ا€قرار رقم ا€ضرورية على ا€₱حو ا€م₱صوص 
وا€تي توا€ى تمديدها فيما بعد €عدة  ،(613)دتها س₱ة ₫املةا€متحدة €لدعم في €يبيا €فترة إضافية م  

 ،با€موازاة مع تجديد ا€تدابير ا€م قررة با€شأن ا€ليبي ،(615)مع فريق ا€خبراء ا€خاص بها (614)فترات
 .على حا€ها حتى صياغت₱ا €هذ₲ ا₾سطرمن ا₾ا€تي تمسك بها مجلس و 

    

                                                           

وحيشيراجع  ،€لتفصيل أ₫ثر حول ا€قضية -611 فرض ا€جزاءات ا€دو€ية ورفعها دراسة دوافع "، علي سصباح سحسد ا
ا€ملتقى ا€دو€ي حول "من ا€جزاءات ا€دو€ية ا€شاملة إ€ى ا€جزاءات ا€دو€ية ا€مستهدفة ا€ذ₫ية: أية ، ""ا€حا€ة ا€ليبية"

 .9، ص.2015₱وفمبر  23و 22، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة عبد ا€رحمن ميرة، بجاية، يومي فعا€ية؟"
با€حا€ة في  متعلقا€ ،2011مارس  17، ا€صادر في /1973S/RES :رقم ا₾من مجلس قرار من 24ا€فقرة  -612
 . €يبيا
، 2013مارس  14، ا€صادر في /0952S/RES :رقم ا₾من مجلس قرار من 7و 4و 1ات : ا€فقر راجع -613
 . با€حا€ة في €يبيا متعلقا€

مجموعة قرارات مجلس ا₾من  بموجب ،€فترات إضافية عدةتمديد واية بعثة ا₾مم ا€متحدة €لدعم في €يبيا تما  -614
 (2015) 2208 من ا€قرار رقم: 2ا€فقرة  ،2015مارس  13حتى  (2014) 2144 رقم: ا€قرار من 6م₱ها: ا€فقرة 

من ا€قرار  1ا€فقرة ، 2016مارس  15حتى  (2015) 2238 رقم: من ا€قرار 12ا€فقرة  ،2015مارس  31حتى 
سبتمبر  15حتى  (2016) 2323 من ا€قرار رقم: 1ا€فقرة  ،2016ديسمبر  15حتى  (2016) 2291رقم: 
 .2018سبتمبر  15( حتى 2017) 2376 رقم: ا€قرار من 1ا€فقرة  ، وبموجب2017

 متعلق، ا€2017جوان  29، ا€صادر في /2362S/RES :رقم ا₾من مجلس قرار من 13: ا€فقرة راجع -615
   .2018₱وفمبر  15تمديد واية عمل فريق ا€خبراء إ€ى غاية  تما  ا€ذي بموجبهبا€حا€ة في €يبيا، 
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يا غوا ثا  : رضية أ

تمثل €حرب أهلية بين ا€حزب ا€حا₫م ا€م   1975تعرضت أ₱غوا بعد استقا€ها في ₱وفمبر 
تاريخ إعان ₫ 2002مارس  15 €غايةدامت  ،في ا€حر₫ة ا€شعبية €تحرير أ₱غوا وحر₫ة يو₱يتا

₱هاء ا€حرب. خالوقف ا₾عمال ا€قتا€ية   في صف اءها₱غ   غمر  ا€دو€ةأ دخلت  ذ₲ ا€فترةه وا 
وحصدت مئات اآاف من ا€قتلى، ما دفع با€بعض إ€ى وصفها  ،ا€دول ا₾₫ثر فقر ا في ا€عا€م

ستمرة استحواذهم درة ₫ا ا€جهتين من تمويل حرب م  ₱ظر ا €ق   ،با€حرب أ₫ثر بشاعة في ا€عا€م
 . (616)رول من طرف ا€سلطة وا€ماس من طرف يو₱يتا₫ا€بت ا₾و€ية €بعض ا€مواد

سبتمبر  15ن مجلس ا₾من في تم₫ا  ،فاوضات عديدة ومساعي دو€ية دون جدوىوبعد م  
ا€ذي يفرض مجموعة  ،(1993) 864رقم با€تعامل مع هذ₲ ا₾زمة بإقرار₲  €لقرار  1993

ا€عس₫رية وا€موارد ا€هامة  ساعداتتدابير تم₱ع على ا€دول بيع أو تزويد يو₱يتا با₾سلحة وا€م  
وا€متمثلة في  اهلج₱ة جزاءات €مراقبة ت₱فيذ€ ه₫ا€بترول وا€مواد ا€بترو€ية، باإضافة إ€ى تأسيس

 . (617)"864€ج₱ة "

افي ا ستؤ₱فت  1993₱وفمبر  15في  حادثات بين حر₫ة يو₱يتا وا€ح₫ومة ا€م   وؤا
قررة في ا€قرار ا€تي بموجبها امت₱ع مجلس ا₾من عن تطبيق ا€تدابير اإضافية ا€م   ،ا₾₱غو€ية
حادثات أخرى إ€ى غاية أن توصلوا إ€ى تش₫يل ح₫ومة وحدة م   باإضافة إ€ى إجراءأعا₲، 

 11في  (Gouvernement d’Unité et de Réconciliation Nationale -GURN)صا€حة وط₱ية وم  
 .(618)1997أفريل 

                                                           
616- SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de sécurité avec les droits de 
l’homme et le droit international humanitaire, Bruylant, 2006, p.472.  
617- THOMÉ Nathalie, « l’Angola », In: MEHDI Rostane, op.cit, pp.147 et 148.    

 15، ا€صادر في /864S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  26، 23و 22، 19 ات€فقر ا لتفصيل أ₫ثر راجع،€ -
  . با€حا€ة في أ₱غوا متعلق، ا€1993سبتمبر 

618- SHAYGAN Farideh, op.cit, p.474.  
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اوأمام تع₱ت حر₫ة إتحاد يو₱يتا وعدم ا€تزامها €تدابير بروتو₫ول   وقرارات مجلس وؤا
د سن جديد أد€ى رئيس هذا ا₾خير في بيان €ه أنا  ،ا₾من ظا في  اؤتعداد"سجلس اأسن يو ل

رقاة  ،فاض تدابيا تحديد في ا واة با سذ تدابيا ا ها ا قااا  26سن بي (، 1993) 864سن ا
تزاساته" لوفاء با يتا فواا خطوات سحددة ا اجعة فيها  م يتخذ إتحاد يو حيث في  .(619)سا 

قرر ي   ،ا €لسلم وا₾من ا€دو€يينش₫ل تهديد  حا€ة ما إذا ₫ياف مجلس ا₾من أنا ا€حا€ة في أ₱غوا ت  
أن تتخذ جميع ا€دول تدابير تتعلق بفرض حظر ا€سفر على جميع مسؤو€ي ا€حر₫ة وأفراد 

 جميعوغلق  ،أو تراخيص اإقامة ا€خاصة بهم ا€تأشيراتأسرهم، بتعليق أو إ€غاء وثائق ا€سفر أو 
م₫اتب يو₱يتا ا€متوفرة في أراضيها وم₱ع إقاع أو هبوط أو تحليق ا€طائرات عبر أراضيها، 

 . (620)م₫و₱اتها أو توفير ا€خدمات ا€ه₱دسية أو خدمات ا€صيا₱ةبتزويدها بطائرات أو  وم₱ع

ما أدى بمجلس ا₾من  ،€لسلم وا₾من ا€دو€يين اش₫ل تهديد  إاا أنا ا€حا€ة في أ₱غوا ا تزال ت  
 إ€ى إدا₱ة ا€حر₫ة وحمل قيادتها مسؤو€ية عدم ا€ت₱فيذ ا€₫امل ا€تزاماتها ا€واردة في بروتو₫ول

ا وا€خطة ا€تي  ،(1997) 1127وقرارات مجلس ا₾من ذات ا€صلة خاصة  ا€قرار رقم  ،وؤا
شتر₫ة، مع إجبار جميع ا€دول على تجميد مثل ا€خاص €أمين ا€عام إ€ى ا€لج₱ة ا€م  قدمها ا€م  

، 1127من ا€قرار رقم  11با€فقرة  ا₾موال وا₾رصدة ا€ما€ية €مسؤو€ي ا€حر₫ة وأفراد أسرهم عما  
م₱عها من و  ،حظر ا€دول من استيراد جميع أ₱واع ا€ماس غير ا€خاضع €₱ظام شهادة ا€م₱شأمع 

ستخدمة في عدات ا€م  ر₫بات وا€م  فن ا€خاضعة €واية ا€حر₫ة أو بيع أو توريد ا€م  استخدام ا€س  
 إما مع إقرار استث₱اءات على بعض هذ₲ ا€تدابير ،ر₫باتع غيار تلك ا€م  ا€تعدين أو قطا

 . (621)(1993) 864با€قرار  ₱شأة عما  ية بإذن من ا€لج₱ة ا€م  طبا ا€و م₱ها ية ₱سا₱اإ
                                                           

رئيس  منبيان ا€متعلقة ب ،1997جويلية  23في  ةا€صادر ، S/PRST/1997/39 :رقم مجلس ا₾منوثيقة  -619
 . بشأن ا€حا€ة في أ₱غوا مجلس ا₾من

با€حا€ة في  متعلقا€ ،1997جويلية  28، ا€صادر في /1127S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  4ا€فقرة  -620
  أ₱غوا.

 متعلق، ا€1998جوان  12، ا€صادر في /1173S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  13 -12 -1 اتا€فقر  -621
 . با€حا€ة في أ₱غوا
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مارسة ا€حر₫ة €سياسة ا€هروب ₱حو ا₾مام في ر ترسا₱ة من ا€تدابير وم  با€رغم من توف  
دتها ستة €فترة م   1999ماي  7براء في س مجلس ا₾من فريقي خ  واصلة ا€ع₱ف وا€قوة، أسا م  

وا€₫شف عن  ،وضة عليهاإجراء زيارات من أجل ا€تحقيق عن ا₱تها₫ات ا€جزاءات ا€مفر   ،أشهر
₫ما فرض ا€مجلس على ا€دول ا€تزامات  .(622)₱ته₫يها مع تحسين ت₱فيذ ا€تدابير سا€فة ا€ذ₫رم  

توفيرهم €جميع ا€معلومات €لتحقيق وتسهيل و  ،عدة €تسهيل تحقيقات فريق ا€خبراء على أراضيها
ي فرد في أي وقت اقتضت ا€ضرورة ₾استجوابهم مع  ،قررة€أما₫ن ا€م  حرية  ب₫ل همت₱قل
 . (623)€ذ€ك

اتفاق  2002س ر ₱وا في ماتواصل ا€صراع بين ا€سلطات ا₾₱غو€ية وا€حر₫ة إ€ى أن تم₫ا 
ذ₫رة ا€تفاهم إ€ى إمضاء م   2002أفريل  4في في حين توصلوا أو€ي €وقف إطاق ا€₱ار، 

ااإضافي €بروتو₫ول   2002ماي  17في €مدة تسعين يوم مجلس ا₾من علاق . وعليه وؤا
مع اتخاذ₲ احق ا فة إ€ى فرض حظر ا€سفر على مسؤو€ي ا€حر₫ة وأفراد أسرهم، ا€تدابير ا€هاد  

  . (624)تتماشى ومستجدات ا€حا€ة إضافية أخرى€تدابير 

 ،₱حو ا€ت₱فيذ ا€₫املتخذة من طرف ح₫ومة أ₱غوا وحر₫ة يو₱يتا ا€خطوات ا€م   إ€ىبا€₱ظر 
ذات  ا₾من₱غوا وبروتو₫ول €وسا₫ا ومذ₫رة ا€تفاهم وقرارات مجلس أا€سام في  إحالاتفاقات 
وقف ا€عمل  2002ديسمبر  9في  ا₾منر مجلس تعلق بعملية ا€سام، قرا ا€م   واإعانا€صلة 

)ج( و)د( من  4رة وا€فق ،(1993) 864 رقم من ا€قرار 19وضة بموجب ا€فقرة با€تدابير ا€مفر  
(، مع ا€حل 1998) 1173 رقم من ا€قرار 12و 11( وا€فقرتين 1997) 1127 رقم ا€قرار

 . (625)(1993) 864 رقم من ا€قرار 22با€فقرة  ₱شأة عما  ا€فوري €لج₱ة ا€م  

                                                           

با€حا€ة في  متعلق، ا€1999ماي  7ا€صادر في  ،/1237S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  6ا€فقرة  -622
  . أ₱غوا

623- THOMÉ Nathalie, « l’Angola », op.cit, p.165.     
624- SHAYGAN Farideh, op.cit, p.477.   

با€حا€ة  متعلق، ا€2002ديسمبر  9، ا€صادر في /1448S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  3 -2 اتا€فقر  -625
   . في أ₱غوا
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ثا يونثا  : رضية ؤياا

ع₱دما بدأت ا€جبهة ا€ثورية  ،1991مارس عام €شهر ود تاريخ ا€صراع في سيرا€يون يع  
باط ح به اط، أJOSEPH Momohجوزيف سوسو تحدة هجوم ا ضد ح₫ومة ا€م    عامأ₱صار₲ ا€ض 

 اد ₱فسه رئيسا €لح₫ومة ا€جديدة ا€تي بدورها أ طيح به، أيا  VALENTINE Strasserةدياقب 1992
ت₱ظيم ا₱تخابات . قام هذا ا₾خير بJULIOS Bio من قبل أحد أعضاء ₱وابه 1996في جا₱في 
بهفاز فيها  1996في مارس  ا€ذي أ طيح به ₫ذ€ك في  Téjan Kabah AHMED أحسد تيجان 

تحت  ،تحدةمن قبل ائتاف مجموعة من جيش سيرا€يون وا€جبهة ا€ثورية ا€م   1997ماي  25
واوساإشراف ا€لواء  ي بول   1998، ا€ذي أصبح في مارس JOHNNY Paul Koroma جو
€سيرا€يون بعد تدخل ا€جماعة ااقتصادية €دول غرب إفريقيا ومجموعة ا€مراقبة رئيس ا جديد 

 .(626)ا€عس₫رية اي₫واس

₱ت ا€جماعة ااقتصادية €دول غرب إفريقيا بتجميد ا₾موال وا₾رصدة و€لوهلة ا₾و€ى، تم₫ا 
 ،مع فرض حظر على ا₾سلحة وجميع ا€موارد ا€هامة ،ا€ما€ية ا€تابعة ₾فراد ا€₱ظام غير ا€شرعي

 .(627)بم₱ع جميع وسائل ا€₱قل استيراد ا أو توريد ا إ€يها إاا ₾غراض إ₱سا₱ية

جهود ا€جماعة ااقتصادية €دول غرب دعم مجلس ا₾من €مت هذ₲ ا€تدابير من خال تدعا 
قررة بموجب ا€م   ،دة ا€ما€يةفي حظر توريد ا₾سلحة وا€م₱تجات ا€₱فطية وتجميد ا₾رص ،إفريقيا

                                                           
626- ANA Peyro Llopis, « la sierra Leone ou le renouveau des opérations de paix », Actualité et Droit International, 
février 2001, p.1. Disponible sur le site internet : www.ridi.org/adi 

ا€صادرة في ، S/1997/695 :رقم مجلس ا₾من وثيقة€ ا€مرفق ا€ثا₱ي من 8 -2 موادا€ راجع ،لتفصيل أ₫ثر€ -627
ا€خاص با€جزاءات ا€مفروضة على ا€عصبة ا€حا₫مة في  A/DEC…/8/97، ا€متعلقة با€مقرر 1997سبتمبر  8

أبوجا يومي سيرا€يون، ا€صادر عن هيئة رؤساء ا€دول وا€ح₫ومات €دول غرب إفريقيا، ا€دورة ا€عشرون، م₱عقدة في 
موجهة إ€ى رئيس مجلس ا₾من من ا€ممثل ا€دائم  1997سبتمبر  8رسا€ة مؤرخة مرفق €، 1997أغسطس  29و 28

   . ا₾مم ا€متحدة €₱يجيريا €دى
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 ما€ز مع إ، (628)( مع مراعاة ااحتياجات اإ₱سا₱ية ₫ل واحدة على حدة1997) 1132ا€قرار رقم 
م₱ع أعضاء ا€مجلس ا€عس₫ري في سيرا€يون وأفراد أسرهم من دخول أراضيها أو من ا€دول 

ا₾شخاص  ا€تحري عنهمة م   1132هدت بموجبه €لج₱ة جزاءات ا€مرور عبرها. ₫ما ع  
تعاون سع  هامشيرة  أ₱ا  ،1997أ₫توبر  31أين اعتمدت توجيهاتها في  ،ستهد فةا€م   "تؤعى با

دول اأعضاء اأخاى في  يون، وا تخبة ديسورااطيا في ؤياا س وسة ا ح  (CEDEAO)ا

تي  يون وأفااد أؤاهم، ا ؤياا اي  عؤ سجلس ا لحصول على سعلوسات تخ  أعضاء ا
شاء ها سن إ عبوا" تس دخول أو ا ذين ي حظا عليهم ا أشخا  ا  مع قيامها ،رائسة 

 .(629)وبا₱تظام هابتحديث

تمردة وتحت ضغوطات ا€جماعة ااقتصادية ₱ت ا€حر₫ة ا€م  تم₫ا  1997أ₫توبر  28وفي 
ايإمضاء اتفاقية ا€سام في ب ،€دول غرب إفريقيا وا€ضغوطات ا€دبلوماسية ا €وقف  ،بغي₱يا  

عادة ا€رئيس ا€مخلوع إ€ى مهامه في غضون ستة أشهر هي با€مطا€ب و  ،(630)إطاق ا€₱ار وا 
ر مجلس ا₾من ا€وقف ا€فوري €لحظر وعليه قرا  .1998مارس  10ا€تي ₫ للت بعودته في 

مع إبقاء ، (631)ا€مفروض على سيرا€يون من بيع ا€₱فط أو ا€م₱تجات ا€₱فطية أو توريدها إ€يها
لقوات غير ا€ح₫ومية من بيع وتوريد ا₾سلحة وا₾عتدة ذات ا€صلة، €في ا€مقابل استهدافه 

تحدة ا€ثورية ا€معي₱ة €مجلس ا€عس₫ري ا€سابق وا€جبهة ا€م  في اوحظر ا€سفر على ا€قياديين 
 . (632)(1997) 1132₱شأة با€قرار رقم بموجب ا€لج₱ة ا€م  

                                                           

 متعلق، ا€1997أ₫توبر  8، ا€صادر في /1132S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  6و 5 اتا€فقر راجع  -628
  . با€حا€ة في سيرا€يون

629- ALABRUNE François, op.cit, p.274.  
630- SHAYGAN Farideh, op.cit, p.490.     

با€حا€ة  متعلق، ا€1998مارس  16، ا€صادر في /1156S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  2و 1 اتا€فقر  -631
  . في سيرا€يون

با€حا€ة  متعلق، ا€1998جوان  5، ا€صادر في /1171S/RES :رقم ا₾من مجلس قرارمن  5 -2 اتا€فقر  -632
  . في سيرا€يون
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وقف  ت₫للت في ₫ل من ،رائدة عملية دبلوماسية جديدةتجسيد € بهرافق عودة ا€رئيس 
واتفاق  1999ماي  18 في إطاق ا€₱ار بين ح₫ومة جمهورية سيرا€يون وا€جبهة ا€ثورية ا€متحدة

₫ل  أنا  غير .تطلبات ا€جبهةإ€ى حد ₫بير م   ه €با ا€ذي يبدو أ₱ا  1999 جويلية 70في  وسي
ا₱تها₫ات  وقعتفي وقت احق وأقل من عام فتؤدي إ€ى استتباب ا€وضع، €م هذ₲ ا€ت₱ازات 

عتقلت ا€جبهة أ₫ثر من خمسمائة من رجال قوات حفظ أين ا   ،2000 ماي  8خطيرة €اتفاق في
إجاء ا€رعايا  فايتاونمما أدى با€تدخل ا€بريطا₱ي في  ،وأخذهم ₫رهائن اتاختطافو ا€سام 
€قاء، ا₾جا₱ب ح₫ومة  طرفوا€قادة اآخرين من  ا€قبض على زعيم ا€جبهة ا€ثورية ا€متحدة وا 
  10في أبوجاللت بإبرام اتفاق وقف إطاق ا€₱ار في ₫ل هذ₲ ا₾حداث ₫  ي حين ف سيرا€يون.
 .(633)2000₱وفمبر 

بهأعلن ا€رئيس  2002جا₱في  18وفي   ،₱هاية ا€حرب ا€تي شملتها با€موازاة ع₱ها أحسد 
ديسمبر  19درت بإحدى عشر شهرا في تمديد حظر تصدير ا€ماس من سيرا€يون €مدة إضافية ق  

 2002ديسمبر  4€ستة أشهر إضافية في في حين م ددت  ،1385بموجب ا€قرار  2001
ستهد فة (، أما ا€حظر ا€مفروض على ا₾سلحة وا€سفر €أفراد ا€م  2002) 1446بموجب ا€قرار 

 إ€ى وقت احق.   (634)بقيت سارية ا€مفعول

ا €ما  د ما تجسا إ₱ا  ،ا€قول أنا ا€لجوء إ€ى ا€جزاءات ا€ذ₫ية ₫آ€ية جديدةم₫ن ي  أعا₲  تقدمختام 
بإم₫ا₱ية إثارتها ₫صاحيات مجلس  ا€م₱ظمة ا₾ممية، ميثاقمن  41على أساس أح₫ام ا€مادة 

على أساس ااختصاصات ا€ضم₱ية ا€تي أ قت دي ا€عمل بها  ،واجهة قضايا جديدةا₾من في م  
  أخرى. احق ا باإضافة إ€ى هيئات ودول 

                                                           
633- SZUREK Sandra, « Sierra Leone: un Etat en attente de « paix durable » - la communauté internationale dans 
l'engrenage de la paix en Afrique de l'Ouest », AFDI, vol.46, 2000, pp.180-185.  
634- SHAYGAN Farideh, op.cit, p.493.      
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في حفاظها بذات ا€جزاءات هيئة ا₾مم ا€متحدة تخطت  ،بإ€قاء ₱ظرة على ما تما تداو€ه
اعتادت تداو€ها إ€ى  ،تها جزاءات اقتصادية شاملةلاعتمجموعة عقبات على ا€₱ظام ا€عام ا€دو€ي 

  . حقوق اإ₱سان حماية في مجال خاصة   أن ش₫لت أهدافها و₱تائجها صاحية ₱هايتها

فة €تدابيراذ₲ ه إن ₫ان تجسيد ،₱تساءلوعليه  ₱ية حقيقية في إضفاء طابع وجود € ا€م ستهد 
ت بعدما ظلا  ،ؤسسات ا₾خرىا€مشروعية €قرارات مجلس ا₾من وا€شرعية €لم₱ظمة ا₾ممية وا€م  

دوافع أخرى خفية تسترت عن €أم  ،عارضةا€جزاءات ااقتصادية ا€شاملة محل ت₱ديد وم  
 إعا₱ها؟.

فهي بدورها بمثابة أعضاء مجلس  ،مارسة باعتبارها اقتراح أمري₫ي أوربيات ا€م  في حين ذ
عاملة، ما اقتدى إ€ى دمج ذات ا€تدابير معايير ا₾من واتصاف هذا ا₾خير باازدواجية في ا€م  

صباغها طبيعة مصلحية  .سياسية أخرجتها عن ₱طاق أهدافها ا€قا₱و₱ية وا 

ن ارتقى طرح   وفق هذا ا€توجه عات اإرادة م ح₫مة استجابت €تطل   إستراتيجيةها €مستوى وا 
ما يستدعي ا€بحث عن حقيقة واقعها ، في بعض ا€جوا₱بمن أهدافها ها قصارت إاا أ₱ا  ،ا€دو€ية

عجز ا₾طراف على وجه ا€خصوص  هاع₱ا€تي ا₱جرت  ،لتجاذبات ا€دو€يةبا€₱ظر €ا€عملي 
بعض ا€جرائم ا€دو€ية وبا€خصوص ظاهرة تفق عليه €وحد وم  م  ا€توفيق في تحديد تعريف با€فاعلة 
ا مع أحداث سبتمبر با€موازاة مع ا€ترسا₱ة ا€قا₱و₱ية ا€م   ،اإرهاب  2001عدة €م₫افحته خصوص 
 ،ستهد فة وتابعيهاا€م   صاشخما طرح آثار وخيمة على ا₾غاية ا€خطورة، في أمر  تع دا€تي 
وهو  ،أثار ا€ت₱ديد با₱عدام مشروعيتها أمام ا€محا₫م ا€محلية واإقليمية وبا€خصوص ا₾وربية مما
    .ستقبل ا€جزاءات ا€ذ₫ية ومصير ا₾طراف ا€مع₱يةعن م   يستدعي ا€بحث €ذيار مبا₾
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ل ما تم   جزء اتداو   بعد  ي من إراو م رووة من اأ سابقه في ا و فاهيمي وقا
ي  ذ ا ةول إبواز أ   ، إل  لجزاءات ا شق تتمةوو دواست ةقوق  هاأثو و ا هتداعياته في هذا ا على ا

ةويات بوى. وما وواء  ،اأساسي  وا دول ا ح ا تةقيق أهداف ومصا  اعتباوها أداة 

ربق وفق ت ةوافها من في اعتباو ا هذاهوج  وما ي ى أداة بشع أداة فع   ا ، هو ما ا  إ
ي   خلصهست م  من خال فعا ي وا دو ون ا قا ي  استخدام ا دو ة  ذات ضمان في ؤسسات ا قوق ا

دو س   من أفواداأساسي   فسه، لوك ا وقت  ي  هذا الستخدام وفي ا ي  فعا دو ون ا  وهلقا
ظم ه، اأفواد م قتضي بضوووة ةماي يا أيض   سب  أ مةك با تةديد ما هو على ا  وهذا با

جزاءات  تي يفوض  ا ةاج   ها مجلس اأمن على اأفوادا ى ةمايتهوا تعسفي هسلومن  مإ  . (635)ا

م   جزاءاتاستخدام هذ او أثا يها ا قوة  ظم  بدل  إجواء سليم تلجأ إ من استعمال ا
م   دول ثاوها علىآمسأ  مشووعي   ،سلة ا ات من غيو ا يا  تتوتب هااتتربيق ون، اأفواد وا

اسات سلبي  خريوة على  ع ات وخيم  وا تها ها ا جهاتع م   ا لسيما في مجال ةقوق  ف ستهد  ا
سان تي اإ ه، ا قاش ةاد ةو يك في اأ ثيو  تش اء"وشوهت صووة  هاجعل من ا ذ هذا  (636)"ا

جزاءات وع من ا تسجيلغياب  أين ع د ،ا شرب وضوح أسباب ا إهداو من مسائل  فيها وا
سا م  ةقوق اإ أفواد ا قضي  لن  يعدام سجل  و س صةيح تهافعا ع    .(637)وا

                                                           
635- LARISSA Van Den Herik, op.cit, p.797. 

م  مع تزايد  -636 جزاءات ا ثو تخوف   وف ، يبد  ستهد  استخدام هذ ا باةثين أ ساس  وا فقه وا ب من ا ظو  جا ا ا تجاهها 
ي فها ها ما  س تسميتها وأهدافها أ   Peter L. FITZGERALD ما تخلفه من أضواو، م  .اا تزال غبية جد  ها على ع

- Targeted or "smart" sanctions are still pretty dumb, Les sanctions ciblées ou «intelligentes» sont encore assez 
bêtes. See, FITZGERALD Peter L, « Smarter Smart Sanctions », op.cit, p.37.  

يه -637 متةدة Bardo FASSBENDER وهو ما أشاو إ ي  باأمم ا و قا شؤون ا تب ا ليف من م ه أ   ،في دواس  بت
د فرض جزاءات على  من أن يسعى "ع متحدة، يجب على مجلس ا مم ا سابع من ميثاق ا لفصل ا فراد وفقا  ا

فسه مع احترام  وقت  يين أو استعادته، في ا دو من ا سلم وا حفاظ على ا رئيسي في ا اضطاع بواجبه ا جاهدا 
م   أفراد ا ساسية  حريات ا سان وا ن.حقوق اإ ى أقصى حد مم مجلس أن يوازن على ومن  ستهدفين إ واجب ا

ها أثر سلبي علىحقوق تي  تدابير ا محك. وجميع ا تي هي على ا خاصة ا عامة وا ح ا مصا واجب بين ا حو ا  ا
ذي يهدف  هدف ا اسبة مع ا ون ضرورية ومت شخاص يجب أن ت ة من ا سان وحريات فئة أو مجموعة معي اإ

ى تحقيقه"              =                                                                                                  .إ
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جد ومن بين ما ي   يين  دو سلم واأمن ا مع تجم  ا اه ىي أوتاإوهاب اظاهوة هدد ا
ي أهمي  قصوى،  دو ل  ا لقواوإقوا لت فيت ت تب  أين  ،(2001) 1373 وقم و مجلس اأمن 

دول تدابيو وم   عديد من ا م  بادوات م  ا شغالت ومخاوف جد  اهتبهاجختلف    غاي ي  ، أثاوت ا
ب  خاص    اأهمي  ساناأجهزة واآمن جا ةماي  ةقوق اإ ي   دو صعيد  سواء   ،يات ا على ا

ي ور مي أو اإقليمي أو ا عا تي بها، ا وي  تداعيات اأمن وتةقيق أهدافه  تجعل ا من أو
سان أعلى موتب  من مسأ  ديد بها إل   ةقوق اإ ت م يتم ا تي   . إشاوة ا

و   و فيومن جه  أخوى،  ذ ف ا قواو سا ذ س ا لجزاءات ا فيذ   ،ماوس  جديدةي  م  ت
م ت  في تعد   تجلت مهام  هيه  ةها اإستواتيجي .  وب  تش   ن سابق   بوى ومصا دول ا   ه إوادة ا

لوقوف في م   م ستهد ف  جابه  هذ اأزم و تو  تجا اأرواف ا ةوج  ، تم  ا اإتةاد اأووبي  ه 
م  باعتباو  ى ا تي ت  ظم  اإقليمي  اأو قوائم في ا فيها اأفواد نم  ا ظام عمل ا رعن في 
سوداء م قووة ت   تباتةيث ، ا ترلعاتهمول تزال اإصاةات ا ثو جاهها غيو م ستوفي   ، بل واأ

ي  ي  دو شأن من هذا غياب آ ذات ا ي يجعلهم ون ،م قووة  و قا زهم ا لظفو  ينؤهلغيو م   مو
عدل مبةقوقه م  ا ي  أمام مة دو   . ا

ات من غيو  يا سيئ  في ةق هذ اأفواد وا ضوء على هذ اآثاو ا قاء مزيد من ا وإ
ي  في م   ذ جزاءات ا اول موضوع ا دول، فضلت ت سانا ةويات اأساسي  جابه  ةقوق اإ  وا

ك في  ول)وذ فصل ا م  ، متبوع (ا  في ةقوقا  ذات ترلبات ةمايبضوووة إصاةها إصغاء  
ي) ثا فصل ا  . (ا

                                                                                                                                                                                           

= - Voir, FASSBENDER Bardo, « Targeted Sanctions and Due Process: The responsibility of the UN Security 
Council to ensure that fair and clear procedures are made available to individuals and entities targeted with sanctions 
under Chapter VII of the UN Charter », Study commissioned by the United Nations Office of Legal Affairs – Office 
of the Legal Counsel – 20 March 2006, p.27 et 28, §.11. Available at: 
http://www.un.org/law/counsel/Fassbender_study.pdf   
- En cette tendance, de nombreux auteurs considèrent que le Conseil de sécurité est lui-même soumis au respect des 
droits de l’homme dans le cadre de son action au titre du chapitre vii. Tandis que d’autres auteurs comme Anna 
Vradenburgh avance au contraire que, l’objectif de maintien de la paix prime sur toute autre considération, tel que 
le respect des droits de l’homme. Voir ainsi TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, op.cit, pp.176-178. 

http://www.un.org/law/counsel/Fassbender_study.pdf
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ول:  فصل ا ية ا ذ لجزاءات ا بية  جا اآثار ا
مترتبة عن تجاوز   عملها قطا هاا
ي  في اآو  اأخيو  دو عاقات ا إعام مثليها من ساس  ووجال ة بجميع م  ر بعت ا

فود وةوياته اأساسي  خصوص   ،وباةثين ثو بةقوق ا م  بالهتمام أ ي ، ا في إراو ا دو ظمات ا
تي بم   تي قامت عليها، إل  أن  ا هذ وجبها ا عتبو اةتواما ى أهدافها ومبادئها ا ةقوق بمثاب  أو

تهاك هذ اأخيوة ما زال قائم   ذي ا وقت ا ي في تبويو اختياو تجم  سعى فيه ايا في ا دو مع ا
ي   ذ ل   وبديا   ،أداة ةيوي لجزاءات ا خياوات اأخوىأقل ت ي  و بل  ،ف  من ا ا ي  إم يفها ت

اسب ظووف   م  ةددة و ا م  ت ي .مع جميع ا ةا   ترلبات ا

م  و  جزاءاته من تجسيد ا رويا  م يمو وقت  ه جد أ   قابلفي ا شك  ذ ا ى أن أرال ا إ
ها ات على م  ف، ةو تةسي مزعوم  با جديدة ا وغم من بعض اإجواءات ا  اإدواج ستوىعلى ا

شرب سوداء، من وا قوائم ا غاي  يوبع  من  وخلم تها أ  إل   ا ى تلك ا وصول إ ت دون ا  ،ةا
يل أن   ةقوق ل تزال  بد افي . تتوسلبعض ا  ةماي  

بوادو ب  و  بغي اإشاوة  سلبي  ي ةديث عن آثاوها ا يب على ع  أ   أين ،ووزهافي صدد ا
ي تجما دو يه بمع ا م  يم أثاوها دون تقي   اهسوع  تب ذي أ ثيو خال  اأموستقبلي ، ا تقويو ةول ا

جزاءات القتصادي  م  دوة في تقي    بوجود  ،2007عام  ا ي  ا ما جزاءات ا ي  ا ف  في ستهد  يم فعا
م   توو على ةد اإشادة ب ،عل تةقيق أهدافها ا د د ا  Colin Rowatوأي ا ة ب"مؤ عدم وجود أد

ية  فعا ب جد أساسية  جوا م  على ا جزاءات ا سيدبدوو ا ستشهد  م  ، "فةستهد  ا  Anthonius deا

Vries   جزاءات في الم تسعيسق ا اأد   أن   2002عام  م عقب اات تةاد اأوووبي في أواخو ا
يتها    .(638)"توفرةغير م  "على فعا

                                                           
638- House of Lords, « Impact of Economic Sanctions », House of Lords Select Committee on Economic Affairs, 
2nd Report of Session 2006–2007, Vol. 1, House of Lords Paper 96-I, London, May 2007, p.25, §.67. available at: 
https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeconaf/96/96i.pdf  consulté le 25/04/2017 

https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldeconaf/96/96i.pdf
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جزاءات م، فإ  ا على ما تقد  تأسيس   ى خوق ا فصل إ تروق في هذا ا ضوووي ا ه من ا
دوي  ون ا قا مفووض  عليها في ا لقيود ا ي   ذ ول(ا مبحث ا سياس   مع تبيان، )ا هيم  ا

جزاءات في خوق ي  على سيو هذ ا دو سان  هاا ي(ةقوق اإ ثا مبحث ا    .   )ا

ول:  مبحث ا جزاءات ا يةخرق ا ذ مفروضة  لقيود ا  عليهاا

ون قا ي في ا دو  ا
جميع ما  دى ا واضح  تهديدت  من ا ي اتةدثه ا دو ي  ا وهاب دو زاعات وا   من ةووب و

ةد بل أن   أن   إل   ،أبوياء وتخويب وتدميوقتل  من وخيم من أثاو  د هذا ا  أثوها ل يقف ع
ب آخو ت  م   سان، افةتها من جا د أثاو سيئ  على ةقوق اإ جزاءات استخدام ي عتبوو و  ا
م   هدف ةددةا افة  خاص    ا باعث  التمجابين  من ةواةد اإوهاب تمويل في م قلق على ا  ،ا
لفود ما سمجا بعمل يتصل فيما خاص بوجهو  ةقوق اأساسي    .(639)تؤديه من مساس با

موازاة تدابيو ما ةققته  عم با سلم هذ ا يين واأمنمن ايجابيات في مجال استتباب ا دو  ا
تقليلو  عواقب من ا ي  ا سا اشئ  اإ ها ا م تسل  أ   ، إل  ع تقادات صاوخ  ها  م من مجموع  ا
يهاوجه  م   م  خاص   ، إ ي   دو ةمل  ا لعديما أفوزته ا تجاوزات على افة  اإوهاب  د من ا
سانةق   م   اأسلوب بسبب ،وق اإ م   اأفواد تةديد تبعا وع هذا تعويضهم ةتملا واع من ا  أ

وا ي  شفافي  أي دون، اإ ا تهم واجع م   أو إم ل ةا  .(640)وسمي بش
                                                           

فقوة  -639 عام  وثيق  من 41ا جمعي  ا موجع ، A/63/69–S/2008/270 :وقم ا سابقا    . ا
ي  وجود عدم -640 ي  آ قضائي  لمواجع  دو ني   ا لجوء م يها ا رعن تم  ، إ ظام هذا في ا مةا من عدد في ا  ،ما

م  البتدائي  أهمها مة قضايا، من وغيوهما وقاضي يوسف قضيتي ففي اأوووبي ، ا مد   اةتج ا  تجميد بأن عونا
هم  ي أصو ما ذي ا جزاءات ج  اتخذته بقواو عما اعت مدت ،اأوووبي  لجماع  لئة  بموجب تم ا مفووض   ا ا

قاعدة على بان ا تابع  ورا ا عدي   اأمن سمج ا تها يه هو ما خل  و  ،ةقوقهم ا مةصت إ فقوة  اأووبي . واجع: ماا ا
عام  وثيق من  42 جمعي  ا موجع ، A/63/69–S/2008/270 :وقم ا سابقا ثو ةول فةوى  .ا لتفصيل أ

فصل اأخيو من هذ اأرووة  مبةث اأول من ا م اأووبي ، واجع ا مةا موفوع  أمام ا قضايا ا  -285، ص ص.ا
321 . 
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ةالباستقواء م   ثو من ايجابياتهات   عريات ا جزاءات أ ى  ،عتبو سلبيات هذ ا ظو إ با
ا من خال دواستها في مرلبين ميدان، وهو ما سيتبين  تائجها في ا ذا  عملي و  ،واقعها ا

ول(يتمةوو ) مطلب ا سان ا خاص بةقوق اإ ب ا جا ما  ،ةول ا ي)بي ثا مطلب ا ز  (ا يوت
ي   ةول ذ لجزاءات ا بي   جا اساتها على عمل مجلس اأمن،اآثاو ا ع ى هتعديب وا ماوس  م   إ

ن من صاةياته م ت    .مهام 

ول:  مطلب ا ية ا اساتعاا ذ سانحقوق على جزاءات ا  اإ

ي  الستهداف م  مجلس اأمن روو  عديد من  ةاول  آ ي  تفادي ا ا من خال اعتمادها إم
م   مسائل ا سانتعلق  بةقوق ا ي اإ سا ي اإ دو ون ا قا اء  ،وا سلم أو سواء أث زاعات ا ا

م   ت أم داخلي  أو م  ا ا ي   سلم  اإوهابافة  ظاهوة سلة  دو ل ما يخل با يين واأمنو دو ، ا
م  تها ن ربيعم ت  في ةين  ةقوق اأساسي ، ةماي  ماثل في مجالتغيوة مصةوب  بتروو م  ا  ا

تروو أث   ي  تزايدة اأهمي  بشواغل م   اوون هذا ا و قا واجب شأن اإجواءات ا تيا تجلت في  ، ا
مقام اأول  ذي يوتبر في ا ي  ا دو ي  وا ور ي  ا و قا ه مثيل بين اإجواءات ا م يسبق  صواع 

جزاءات  ظام ا ى ، 1267ب ي  جميع امةل أصبح  أنإ  جزاءاتجدل يؤثو على شوعي  وفعا
م   يف  ستهد  ا دو     .(641)مجلس اأمن ا

ت وعليه،  ته مفو   هذا ي  ا دو جزاءات ا ات من غيو  (642)اأفوادوض  على ا يا وا
دول ي ا و ل خريوو  يدو ظام قا سان، بش ةقوق اإ ي  دو ون ا قا ا ا ا ةقوق خصوص 

مةص   سياسي  فيووة ا ي  وا مد لةقوق ا ي  دو عهد ا ول( ا فرع ا مةمي  و  ،)ا ةقوق ا ذا ا

                                                           
641- Jack I. Garvey, op.cit, p.552.  

ل من -642 مادة  LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel وعلى صعيد آخو، أقو  في تعليقهم على ا
متةدة، أن   41 ى أن تمس أقاوب وةاشي  اأفواد  من ميثاق اأمم ا مجال ةدودها إ ي  تتعدى  ذ جزاءات ا ا

مستهد   يان ا دو  أو ا ها غيو قادوة على إجباو ا و ها أثاو وخيم  على هذ اأخيوة  ون  ف  وأفواد عائلتهم، أين ت
مستهد   قواوات مجلسف إا   ، واجع: اأمن ى المتثال 

- Voir, LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p.1216 et 1217.   
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لةقوق بموجب  ي  دو عهد ا ثقافي  القتصادي  والجتماعي ا ي( وا ثا فرع ا شمل ت ىتعدت، )ا
ثأيض   ثا جيل ا جماعي  أي ةقوق ا ةقوق ا ث( ا ا ثا فرع ا  . )ا

ية مد حقوق ا تهاك ا ول: مظاهر ا فرع ا سياسية ا  وا

خاص   تأد م  اإجواءات ا ي تعلق  ا ذ جزاءات ا تي  بفوض ا تسجيل  تعتويها إجواءاتوا ا
سوداء قوائم ا ى اعتباوها ،في ا عقوب   إ ةظو تمي   يصعبذو ربيع  شديدة ا يزها عن عواقب ا

ائي ج ونا ك و زاه  ودق  عملي  الستهداف عدم صعوبات في أعقابها بسبب  اعتوتها ،  ذ
ون قا تربيق ا عدام وجود ةماس  تشاو في أوسار وسائل بما دفع  ،ا تصوو واسع ال وجود 

م  اإعام  اديميينوا قاد اأ سان وا ي  بةقوق اإ مع ومي  ا ة هيئات  ،ظمات غيو ا وا
قضائي   فسهاا متةدة  ي  واإقليمي  واأمم ا ور م ا مةا تسجيل  أن   ،ولسيما ا ي عملي  ا تعا

ي  ةمن قصوو شديد و قا عديد من أأمو  ،(643)في اإجواءات ا بيو ةول ا قاش ةاد و ثاو 
مسائل م   ،ا ي  أهمها تلك ا مد ةقوق ا تمتع با قل  خاص   تعلق  با ت ةق في ا ، وةقوق )أوا(ا

خص   ةق في ا ا ةق في مواجع  قضائي  فعا  سياسي   ي  وا مل ةق في ا يا( وصي  وا تي )ثا ا
ا.   باتت ا ه    مةوو دواست

ية مد حقوق ا ية على ا ذ لجزاءات ا سلبية   أوا: اآثار ا

ي  م تسلك  مد ةقوق ا ي  ا ذ جزاءات ا تي  باعتباوهامن عقب  ا حقوق ا "مجموعة ا
ون حماية  ي   قا ها" قررها ا ة يستفيد م قيام بأعمال معي ه با ا  ي ، ةيث (644)لفرد وتم

م  أصبةت  م   تلك ،اوهي  إجواءاتهف  ستهد  اأفواد ا م  ا أفواد ا سفو  سجل  في تعلق  بةظو ا
سوداء قوائم ا م  ف ،ا لخرومن ا هذ اأفواد من وواء  وجح أن تعوض ةياتهم وصةتهم  ان  إذا 

سفو تلق ربي  يا وعاي  ا عاج ا ما ت  وا عائلي  ، و خاص  وا من  ميدهبتقي  ؤثو على ةياتهم ا

                                                           
643- Jack I. Garvey, op.cit, p.554.  

ليثي -644 ي  وأثوها على ةقوق "، فاتن صبري سيد ا دو عقوبات ا سانا سياسي  اإ ي  وا مد و، "ا مف عدد  ،مجل  ا ا
وة،  سياسي ، جامع  مةمد خيضو، بس علوم ا ةقوق وا لي  ا ي عشو،  ثا  . 152، ص.2015ا
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قل ،زياوتهم ت تهم تترلب ا ت ديا ا دين إذا  ةويتهم في ا ذا سمعتهم وةويتهم  سفو و  وا
ةج مما هي م   ،(645)ا ام ا يعلى  23و 18و 6اد و ةددة في أة توا ي  ا دو عهد ا من ا
خ سياسي ص بااا ي  وا مد   . (646)ةقوق ا

ك  اتاإجواء هذ ما أن   ى مجالت  باشوتأثيو م  ذ سان إ يتخرى ةدود ةقوق اإ
شار القتصادي أخوى جوي  يؤثو على ا لمواصات ا جزئي  قرع ا تجاوي ، فمن خال ا وا

م   ،قراعات ةيوي  م  واودات ا ربي عدات وا تغري  أةد أهم  تجات ا تي يستوجب توفوها  ا
ان لس ةيوي   قراعات ا خاوج ،ا ى ا سفو إ تي تترلب ا راوئ ا عاج ا ذا (647)وةالت ا ، و

م   فود ا ه م  ستهد ف م  ون ا ه من خسائو ستثمو أو  جو ع خاوج، ما ي مادي  عامات في ا
ي  باهض .   وما

                                                           
645- MARTY Dick, op.cit, p.7, §.10.  

مواد  واجع -646 ام ا ي من على  23و 18و 6أة توا سياسيةا ية وا مد لحقوق ا ي  دو عهد ا  :ا
مادة - ص: 6ا سان." ت ل إ حياة حق مازم  حق في ا حق. وا يجوز حرمان  ا ون أن يحمي هذا ا قا وعلى ا

 .أحد من حياته تعسفا"
مادة  - ص: 18ا ك حريته في أن يدين بدين ما،  -" ت دين. ويشمل ذ وجدان وا ر وا ف سان حق في حرية ا ل إ

قامة  تعبد وا  ه أو معتقد با اق أي دين أو معتقد يختار، وحريته في إظهار دي ممارسة وحريته في اعت شعائر وا ا
مأ أو على حدة.  تعليم، بمفرد أو مع جماعة، وأمام ا ه أن يخل بحريته  -وا را من شأ ا يجوز تعريض أحد إ

 . اق أي دين أو معتقد يختار سان في  -في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعت ا يجوز إخضاع حرية اإ
تي ي لقيود ا ، إا  ه أو معتقد ظام إظهار دي عامة أو ا سامة ا حماية ا ون ضرورية  تي ت ون وا قا فرضها ا

ساسية عامة أو حقوق اآخرين وحرياتهم ا عامة أو اآداب ا صحة ا عام أو ا                                 ."ا
مادة  - ص: 23ا مجتمع". ت ساسية في ا طبيعية وا جماعية ا وحدة ا سرة هي ا عهد واجع "ا خاص  ا ي ا دو ا

سياسية ية وا مد حقوق ا ائة  وقم با متةدة بموجب ا أمم ا عام   جمعي  ا ف )د 2200، اعتمدته ا (، 21-أ
مؤوخ  في  فيذ، دخل ةيز 1966ديسمبو  16ا ت موسوم 1976ماوس  23في  ا جزائو بموجب ا يه ا ضمت إ    ، ا
وئاسي وقم مؤوخ في 89/67 :ا شعبي ، عدد 1989ماي  16، ا ديمقواري  ا جزائوي  ا لجمهووي  ا وسمي   جويدة ا ، ا

صادو بتاويخ 20  .1989ماي  17، ا
647- BENGA NDJEME Arthur, La contribution de l’Europe au processus de résolution de la crise de l’État en 
Afghanistan, Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Faculté de Droit, Sciences Economiques et 
Gestion, Université Nancy 2, 2009, p.112.  
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م   يظهو جلي ا من خال قساوة جوي  ذات اإجواء في قرع ا ل تتوقف أ ها واصات ا
و ذ ف  ا خرور  ،آثاوها في فئ  اأرواف سا دو  ما  ا ان ا تؤثو على جميع س بل تتعدى 

م   جوي  ا م   ،ستهدف  ا داخلي  غيو ا دول ا خصوص ا ةدودتوفوة على با بةوي ا قل  ، ا ون ا
جوي ي   تعام  ا ابض  قلب ا تجاوي   ،اتها القتصادي عد با تبادلت ا ما يقتضي بشل جميع ا

بوي هااعتمادو  قل ا ي  رويل  على ا ذي يستغوق مدة زم م   ،ا تسويق با وازاة مع مترلبات ا
تجات م بعض ا سويع  ذي  ،ا م  ا سلب على جميع شوائح ا بعدما تظل غيو جتمع بدوو يعود با

م  قادوة على تسويق م   وقت ا اسبفي اسب و تجاتها في ا م ان ا م ى ،ا تخلي  ما يفضي إ ا
سب   ها واوتفاع  برا ع     وظهوو آفات أخوى.   ا

ووبهذ اإجواءات  ذ ف  ا سا فود ،ا ون ا مجم  قد خ ي وع  قيود ف وضت بصف  ضع 
ي  ،تعسفي  و ل غيو قا عائلته في ةا  خصوصياته وخصوصيات جميع مجالت وتمس بش

سفو و  يها.فوض ةظو على ا قل إ ت    ا

سياسية  حقوق ا ية على ا ذ لجزاءات ا سلبية  يا: اآثار ا  ثا

تاستهداف و أث   ل  دابيوا تي ت  خريو على باشو و م  بش فودي  ا ةقوق ا عتبو من أهم ا
فود لصيق  با ةقوق ا ل من أين ، ا ةق في شمل  ةق في ا ذا ا ي  و مل خصوصي  وا ا

م  عاد م   تي ت   ،ةا ةقوق اوا ثو ا م  سياسي  تأثو  مثل أ جزاءات ا يفها من ستهد  ا با ف ، بتص
ة بقصد  لفرد بصفته عضو في جماعة سياسية معي تي تثبت  حقوق ا طائفة من ا "تلك ا

يه تمي إ ذي ي مجتمع ا ة في إدارة ا مشار ه من ا ي سية" تم ج  .(648)ويرتبط به برابطة ا

ظو   ظووفو ل ا فود وةياته في  وثيق با ةقوق واوتبارها ا وفي جميع  ا أهمي  هذ ا
مجالت ي وم  ا دو ون ا قا يات أخوى على ةمايتها من خال ، ةوص فقهاء ا ي  وآ ظمات دو

عديدة هابادواتم     .   ا

                                                           

ليثي -648 سابق، ص.فاتن صبري سيد ا موجع ا  . 158، ا
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تشهير  -1  ا

سياسي  باهتمام ا يتظة   ةقوق ا خصوصي تجما ةق في ا ي وعلى وأسها ا دو  ،مع ا
ات خريوة وتعديات ت   تها تي شهدت ا تمتع بها، ا ما وود في تقويو جاهها قيدت من ةوي  ا

تابع   سان ا ي  وةقوق اإ و قا شؤون ا مجلس أووباج  ا ي   بوما "إجراءات  أن   ،لجمعي  ا
ية حا تسجيل ا تشهير" تترك مجاا   ا سان وهو ا حقوق اإ تهاك آخر  "بمجرد ، ةيث ا

ى تشويه سمعته من خال اعتبار  قائمة قد تؤدي مباشرة إ يان في ا تسجيل أي فرد أو 
ن هذا التهام موضوع إعان و  في ةال، (649)مرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة باإرهاب"

ي  راقدو شو  واسع ا لقائم من خال ا مي  عا   . (650)ا

ي   تمس ةا تسجيل ا خصوصي إجواءات ا ةق في ا مادة  (651)ا فقوة  17ةسب ا من  1ا
سياسي  ي  وا مد لةقوق ا ي  دو عهد ا تي بموجبها ،ا حو جا ي" ا وز تعريض أي شخص، على 

تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراساته، وا ي،  و  تعسفي أو غير قا
ية تمس شرفه أو سمعته و قأةد تسجيله في ه بمجود   أ ون ،(652)"ي حمات غير قا  ائمو ا
مةلي بصف   همن خال توور قد يشو سمعته ،بمختلف مستوياتها اأممي أو اإقليمي وا

واعهاأعمال زاو  م  بغيو مباشوة أو مباشوة  يين بجميع أ دو سلم واأمن ا ةتى أو  ،تمس ا
    بأي صل .  وتبر بهام  اعتباو 

ثيو موضوع  ثو با إشادة أ مانقضي   و متحدة زو ة ا ممل  (Zollmann C. UK) ضد ا
تي فيها ،2003س   يان ا ماس عويض  بت  بصفتهما ي   قدم بلجي تشهيو ماوسان تجاوة ا هم  ا

ي اتهمهم عل   يتاضد وزيو بويرا ي  ضد يو دو لجزاءات ا هم  تها تي  ،ا با ةت صو   بصددهاوا
                                                           

649- EMILIE Robert, op.cit, p.248.  
650- COUZIGOU Irène, op.cit, p.64.  

ثو ةول  -651 خصوصيةلتفصيل أ حق في ا سعيد، واجع: ا قواو اأممي حرزي ا اسات ا ع على واقع  1373، ا
ون دوي عام،  ةقوق، تخصص قا تووا علوم في ا يل شهادة د سان، أرووة  مقدم   ةقوق اإ ي   دو ةماي  ا ا

سياسي ، جامع  مةمد خيضو علوم ا ةقوق وا لي  ا ةقوق،  وة،  ،قسم ا  .    248 -243، ص ص.2015/2016بس
مادة  - 652 فقوة  17ا سياسيةمن  1ا ية وا مد لحقوق ا ي  دو عهد ا   . ا
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م   مة سانةقوق  اأووبي ا ملف اإ ي  ،بعد دواس  ا مع شخص ا تمتع ا عويض   بعدم قبول ا
ي  بوما ةصا  ا ذي  موقفوهو ا ،با خاصتقويو في  IAIN Cameron ج عليهعو  ا لمجلس  ا

قضي  هأ   ،اأووبي م على ا ة وغم من عدم ا ي  على ا بوما ةصا  ا  أن   إل   ،بسبب تمتعه با
ي  مع سوداء مساس بسمع  اأفواد ا قوائم ا تسجيل في ا م  اأووبي  تعتبو ا مة   .(653)ا

يشمل  قل مجال التهام  م  ن  ات اتسع مجال الستهداف وا  مؤسسات بما فيها  أخوىيا ا
اتو  شو ي  أن  ةيث  ،ا مجلس اتخاذ أقوت شو  إيوا في  تسبب ،جاههات  تدابيو  اأووبي ا

ةاق أضواو بسمعتها تي قدوت قيمتها بمبلغ و  إ   . (654)مليون يووو 2ا

ثوعم هذا تد   موفق أ ي  ،ا ي  اأموي ما يه وزيو ا بشأن  Henry Paulsonبما أشاو إ
م   ي  وتضووها باإجواءات ا ما مؤسسات ا مساس بسمع  هذ ا ه ،جاههات   قووةا ا أن   بقو  "رأي

ه ا  ية،  و قا ى أبعد من متطلباته ا خصوص يذهب طوعا إ مصرفي على وجه ا قطاع ا ا
موال. قيام بأعمال تجارية مع مؤيدي اإرهابيين أو غاسلي ا ضمير  يرغب في ا تاج ا وهو 

رغبة في حماية سمعة مؤسساتهم. جيد وا قطاع  ااجتماعي ا بعض في ا فبمجرد أن يقرر ا
خرين في  سبة  بر با سمعة أ اها، يصبح خطر ا تي استهدف اع عن تلك ا خاص باامت ا

ممارسة ك"(655)عدم ا با ما يفعلون ذ  .(656)، وغا

                                                           
653- MARTY Dick, op.cit, p.9 et 10, §.26.     
654

- CASSAN Cyrielle, « Première indemnisation accordée par le Tribunal de l’Union pour une mesure de gel des 
fonds illégale », revue-jade, Politique étrangère et de sécurité commune, 2014. Disponible sur le site internet: 
http://revue-jade.eu/article/view/655                                                                                                                                
- le tribunal (première chambre) conclut ainsi dans son Arrêt du 25 novembre 2014 « …, Ainsi, l’entité concernée 
est affectée au-delà de la sphère de ses intérêts commerciaux courants ». 
« D’autre part, l’atteinte à la réputation de l’entité en question est d’autant plus grave qu’elle résulte non de 
l’expression d’une opinion personnelle, mais d’une prise de position officielle d’une institution de l’Union, 
publiée au Journal officiel de l’Union européenne et assortie de conséquences juridiques obligatoires », arrêt 
TPICE, 25 novembre 2014, Safa Nicu Sepahan Co c. Conseil, aff. n° T-384/11, points 82-83.  

سياق ذاته -655 ى ودود أفعال  ،في ا ا اإشاوة إ وك مجموع  تجدو ب دويب مستوى ا شوها على ا  ،تأثوت جواء 
ك ها شأن ب ي  فووع تم   ،اهففي غضون ست  أيام من تسجيل، Banco Delta Asia شأ عماء في ثما تابع   سةب ا

ي  ها فاد أوبع  وثاثين في  133ةوا ى است مائ مليون دولو، ما أدى إ ي   ا ضغورات اأموي من ودائعه. وأمام ا
وم   ووة، فسوعان ما استوت ة مت اوا ك ما ب ةو  ،على ا م   25وتجمدت  ةسابات ا وويا مليون دولو في ا تعلق  ب

صين في  ك ا بلد. وقد وافق ب ك ا ك مع ذ ب هاء عاقات ا ت بسوع  إ ي ، وتةو شما اوا  = هذا اإجواء  على ما

http://revue-jade.eu/article/view/655
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وي   ذ ف ا سا تصويح ا سمع  إ   ،فهم من ا خصوصي  أو ا ةق في ا عد بمثاب  ما ي  أن  ا
ي  معياو ي   مع م  وس مدى خضوع اأرواف ا ب  لتدابيو ا تي غا جد قووة، وا اسا ما  ع  ا

ها من عاق  م   ما  تجاوة  ي .سلبياتها عليها في مجال الستثماو وا ما خسائو ا      باشوة با

م   ما ي  و قول، وموازاة   خصوصي  في م  جمل ا تشهيو وا ةق في ا له ا يان ش جمل ب
ي ، فإ   ذ جزاءات ا فود تجا تدابيو ا ونشخصي  ا فيذ هذ اأخيوة مشمول بقيود  ه يجب أن ي ت

ون قا صل . ،في ةدود ا ةقوق اأخوى ذات ا سان وا ةقوق اإ ي  دو ون ا قا   خاص   ا

ية  -2 مل حق في ا  ا

مل تتداخل تدابيو تجميد اأصول مباشوة   مدوجين مع ةقوق ا خاص  باأشخاص ا ي  ا
ق سوداءو في ا ال اأموال أو أ ةدودةغيو م مدة هماستخدام ةظو، بائم ا ل من أش ي ش

يها وصول إ ةصول عليها أو ا مواود القتصادي  أو ا ك صواة    ،ا دو  بذ م تسمح ا  ما 
ثو اآثاو خرووة  لشي  ا هو مو  ،ها  خصو  تقديم و  قأةد أ سوداءو ظم ا  ،وخيم ا هاعواقب ائم ا
ك بعدم ي   ة  ماداوع مواجع  قتون ذ قضائي وجود ةق في ا ذي  ا ادل بأن جن ي  أأي فود ن م  ي  ا

ي و ةومان غيو قا  . (657)ا

لفود سب   غ  اأهمي  با ةقوق با ةق واعتباو من بين ا ى ربيع  هذا ا ظو إ فلم  ،وبا
ه في جميع  خاص يتم تضمي ي  ا دو وثائق ا سانب ا دوي  ،ةقوق اإ عهد ا و في ا م ي ذ ما 

ي   مد سياسي ،لةقوق ا ه على هذا  فاإشاوة وا وةيدة  مستوىا ام  ا واودة في أة مادةهي ا  17 ا

                                                                                                                                                                                           

م  دد من ةساباته بتجميد ع=  ى  اوويتعلق  با م إ عا ةاء ا مصوفي  في جميع أ ز ا موا تقلت ا مثل، ا ي . وبا شما ا
م   ةسابات وا ي .إغاق أو تجميد ا شما ووي  ا مصوفي  ا  واجع:  عامات ا

- Jack I. Garvey, op.cit, p.589 et 590.  
656- Jack I. Garvey, op.cit, p.588. «We have seen the banking industry in particular voluntarily go above and 
beyond their legal requirements because they do not want to do business with terrorist supporters, money 
launderers or proliferators. This is a product of good corporate citizenship and a desire to protect their 
institution's reputation. Once some in the private sector decide to cut off those we have targeted, it becomes 
an even greater reputational risk for others not to follow, and so they often do». 
657- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.35.  
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سان ةقوق اإ مي  عا ظمات إقليمي  على (658)من اإعان ا ما ة ظي باهتمام هيئات وم ، بي
وسه  ذي  سانغواو التةاد اأووبي ا ةقوق اإ اتفاقي  اأووبي   ول اأول  بووتو وفي  ،في ا

ي  ى التفاقي  اأموي تعاون في أووبا باإضاف  إ ظم  اأمن وا م هاغن  وب  . (660)-(659)وثيق  

سعي وواء م  وأمام  ي ا هم اإوهابي  اأعمالمو هم من أما  عتبو تجميد اأوصدةا   ،وةوما
م   تدابيو ا متةدة أممفضل  من بين ا وس أين    2001سبتمبو  11هجمات  مع خاص    ،ا

ي  ما تدابيو ا ي لعتماد ا م تلتزم مجوى ةدودها بل تعدته  ،(661)ةواو دو إل  أن  هذ اأخيوة 
ى أن  وس  ثو تضوو  امن بين إ د  ،اةقوق اأ ةسبان ع سان في ا عدم اتخاذ ةقوق اإ

قاإ سوداءائم و دواج في ا م   ذي م ناو ماأ ،ا عديد من اأفواد وا ات من ا يا غيو ظمات وا
دول تصوف في  ،ا ةق في ا تهاك ا ي  على ا ور م ا مةا ى ا تماسات )عوائض( إ بتقديم ا

اتهمم    . (662)متل

                                                           

مادة  -658 ص ا سانمن اإعان  17ت ةقوق اإ مي  عا تملك بمفرد أو  -1"على ما يلي:  ا ل شخص حق ا
ه تعسفا " -2 .بااشتراك مع غير سان ، واجعا يجوز تجريد أحد من مل حقوق اإ مي  عا صادو عن اإعان ا ، ا

متةدة في  أمم ا عام   جمعي  ا جزائو في دستوو  ،1948ديسمبو  10ا   . 1963اعتوفت به ا
659 - Article 1 du protocole 1 de la CEDH stipule: « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses 
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues 
par la loi et les principes généraux du droit international ». Protocole additionnel a la Convention de sauvegarde 
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, tel qu'amendé par le Protocole n°11, Paris, 20.III.1952. 
Consultable sur ce site: 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006377d  
- Document de la réunion de Copenhague convient ce qui suit en son point 9.6: « - toute personne a le droit de 
jouir en paix de sa propriété, à titre individuel ou en association avec d’autres. Nul ne peut être privé de sa  
propriété que pour cause d'utilité publique, et sous réserve des conditions prévues par la loi et conformément 
aux obligations et engagements internationaux ». Document de la Réunion de Copenhague de la Conférence sur 
la Dimension Humaine de la CSCE. (Document de Copenhague), Copenhague, le 29 juin 1990, Consultable sur ce 
site: 
https://www.osce.org/fr/odihr/elections/14304?download=true  
- Article 21. De la convention américaine relative aux droits de l’homme stipule: 
« 1. Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette 
jouissance à l'intérêt social.  
2. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public 
ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi ». La convention américaine relative aux 
droits de l’homme, Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée 
interaméricaine sur les Droits de l'Homme, Consultable sur ce site: 
http://www.cidh.org/basicos/french/c.convention.htm 
660- Rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, op.cit, p.39.  
661- Ibid. p.39.    
662- SAMAR Yassine, op.cit, p.341.     

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006377d
https://www.osce.org/fr/odihr/elections/14304?download=true
http://www.cidh.org/basicos/french/c.convention.htm
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مفو   تدابيو ا فهم تأثيو ا تي تقتضيها ةوب مجلس  اأموالوض  على و في  اأمنا
افة ىها تمتد جود ةظو أم أ  إما على اعتباوها م   ،(663)اإوهاب ظاهوة تهم فود من  إ ةومان ا
افي توفيو  ي ل يقو بإجاب   دو ون ا قا ا ا ي . فه ما مادة ةيث ي   ،ةقوقه ا من  17شيو في ا
ةقوق  اإعان مي  عا سانا ىفقر  اإ ةظو أو  إ ية"ا لمل تعسفي  تجريد ا ن ل ، "ا و
ةقيتوسع إ س ،ى تمديد هذا ا ةقوق اإ م  اأووبي   مة ام ا س أة تي تعتبو على ع ان ا

يس م   ية  مل تعدي على ا ن أيض  "ا ها، و تصرف في جرد مصادرة  ا حرمان من حرية ا
ية" مل تها  فعدم توفو اأموال وفوض قيود على توفيوها ي   .ا ل ا ل ش ي  بش مل لةق في ا ا 

ل عام سان بش   .(664)خاص وةقوق اإ

شخصي  اتد وأمام ةياة ا ي  في ا ما جزاءات ا ي ، واأخل ا مل لفود وةقوقه في ا سوي  
ك من خال  استخاص نمي تصوف في تعاوض ذ بائع في ا ةظو توويد اأسلة  مع ةقوق ا
اته، فضا  م   مشتويوق عن ةق متل ي  ا دما ل ي   مل قل  ه سمحع مدفوع ب فعل اأسلة  ا  .(665)با

فود من ف ي   قهةسلب ا مل  ،يتعاوض مع ةقوق وةويات أخوىقد  همن أموا هةومابفي ا
ةق في ا فسه  فود  عائلته مستوى معيشي لئق إذ يعود على ا سب     .(666)وعلى غيو با

                                                           

فقوة  ، يشيو(2011) 1989 اأمن وقم:فقواو مجلس  -663 مقووة ضد  )أ( 1في ا تدابيو ا جزاءات وا  اأفوادبشأن ا
ذين يماوسون أو ي   دول ا ات من غيو ا يا ابهم وا دول  اب  ارم  ، إوهابي  أعمالشتبه في اوت قيام دون إبطاء من ا "ا

موالبتجميد  صول ا موارد ااقتصادية  وا ية أو ا ما خرىا ئك  ا ات وأو يا مؤسسات وا جماعات وا هذ ا
فراد ك ا موال، بما في ذ متأتية ا هم أو يأتمرون  ا يابة ع ات تخصهم، أو تخص أفرادا يتصرفون  من ممتل

ة عدم إتاحة تلك  فا ل مباشر أو غير مباشر، و مون فيها بش موالبأمرهم، أو يتح  أصول أو أموالأو أي  ا
ية  ح هؤاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة  أوما صا  أشخاص أي أوعن طريق رعاياها  أوموارد اقتصادية أخرى 

سابق ،(2011) 1989 :وقم اأمن مجلس قواو واجع:. أراضيها"موجودين في  موجع ا     . ا
664- COUZIGOU Irène, op.cit, p.60.  
665- IAIN Cameron, « targeted sanctions and legal safeguards », report of the Swedish foreign office, October 2002, 
p.22. Available at: https://pcr.uu.se/digitalAssets/653/c_653664-l_1-k_sanctions.pdf    

ات عواقب وخيم  على مجتمعاتهم وهذا ما ي   -666 يا ان إدواج اأفواد وا ي ، أين  صوما ةا  ا ه في ا ن إجما م
مةلي  مباشوة. اتب شو   ا اجم  عن إغاق م ي  ا ما اوث  ا قضي  في ا اتوتتلخص وقائع ا بر صومال ا  ،في ا

ظو  2001سبتمبو  11بعد فتوة وجيزة من هجمات  م  ،  تها ا ا م ها ا  بو شو   أ مةلي  مستوى ا زدوج  سواء على ا
تةويات ثيو من اأفواد على ا خاوجي يتجلى في اعتماد ا مستوى ا ما دووها على ا صومال، بي  =  يد عامل  في ا

https://pcr.uu.se/digitalAssets/653/c_653664-l_1-k_sanctions.pdf
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صدد أ   اء  على تقويو في تقويو  شيو  وفي هذا ا عام ب م  ص  أمين ا خاص دو من ا قوو ا
افة   ةويات اأساسي  في سياق م سان وا ي بتعزيز وةماي  ةقوق اإ مع  أن   ،اإوهابا

جزاءات" ثة،  (...) ظمة ا خاصة بأطراف ثا سان ا آثار غير مباشرة على حقوق اإ
سرة اتي، ( ...). وبصفة خاصة على أفراد ا ساء ا ل مباشر على ا جزاءات بش تؤثر ا

مصرفية مثال تخضع حساباتهن ا ين من قيود  لمراقبة على سبيل ا حو مستقل ويعا على 
معتادة على حياته سرية ا عهم من تقديم أي   ،"(...)ن ا ش   م ي  مدوجين في دعم ما ائهم ا و
قائم . و  ساء مجموع  أثاو غيو م   ذه تواجهما ا شديدة ،باشوةا ضائق  القتصادي  ا ها ا  م

فصال ى ال تي قد تؤدي بدووها إ ةاد ا ي ا بد ي وا ذه وابر و  ،واإجهاد ا زوجي  فك ا من  ا
عيش  ي زوي  جواء في ةالت م  خال ا ما  .(667)تجميد اأموال واأوصدة ا

فود من م   سب  آثاو ةومان ا اتهل يقف اأمو با في ةدود وةدود عاقته مع  متل
يشمل ع   ،أسوته مؤسس  بل يتعدا   من تسويةهمعن غلقها ما يتوتب  ،ه امل  مال تابعين 

ي  تةوم أسوهم من ظووف معيشي  لئق  هم في ذائق  ما ما أن   .ودخو ب اآخو،  جا ومن ا
ل استهداف  ات من مؤسسات وهيا يا واعهابذاتها و أخوى ا يتبعها أضواو وخيم   ،بجميع أ

 . (668)خيوةوظفي هذ اأعلى اأفواد أعضاء وم  

                                                                                                                                                                                           

خاوج من خال =  ي  من اأقاوب في ا ما اتا بر ات أقاوبهم  ،ا ى ةومان هذ اأفواد من إعا ذي أدى إ اأمو ا
مزوي وتأزمه وسائل عيشهم. وضع ا موازاة مع هذا ا داء   ،وبا متمودين  ي  وا صوما ي  ا تقا وم  ال ة ت ا ش

وفمبو مشتو   وك  2002ا في  اتإعادة فتح ب بر صدد واجع:  .ا  في هذا ا
- KANETAKE Machiko, « Enhancing Community Accountability of the Security Council through Pluralistic 
Structure: The Case of the 1267 Committee », Max Planck UNYB, Vol.12, 2008, p.119 et 120. 

فقوة  -667 عام وثيق   من 40ا جمعي  ا صادو ، A/64/211 :وقم ا ستون، ا وابع  وا دووة ا ، 2009أوت  3في  ةا
متعلق  ب عاما سان ةقوق ةماي  بشأن ،تقويو اأمين ا ةويات اإ افة  اإوهاب سياق في اأساسي  وا  .  م

سياق ذاته، و  -668 ة وافقت"تجاوي، ر اشاف اتوق في إراو عدمفي ا لج في  في ا  طلب على مرة ول 2006جا
قرار  مقدم يان ( يتعلق2002) 1452بموجب ا ومة فقد قدمت تجاري. ب ح ية ا  يان مدرج في باسم طلبا اإيطا

قائمة ه ا دق( يمل مدرجين أحد )ف فراد ا قائمة. في ا عاملين أجل ومن ا برياء تفادي فقدان ا دق  في ا ف ا
يا هذ إيرادات وظائفهم، وتوقف تجارية، اقترحت إيطا مؤسسة ا ى أن ا ومية تتو ة ح ا دارة حراسة و دق وا  ف  ا

ي وفقا ون وط ام قا فل ح ية هذ سيعتمد قريبا. وت طرف عدم سيطرة اآ مدرج ا قائمة ا   = أصول على في ا
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ا بعد ما ي  إن   تباه م  وى آثاو في فة امع  تثيو ا ةد  هاأ   ،تخذةاإجواءات ا جاءت قاسي  
ةوي  اأ توضعأن  م  و رةدود  ها. تقييد جميعغي  ب   ،ف د  ستهاف ا اتها تجا خرووة أعما  تةو

م   تدابيو با ى وعليه، فما مدى مشووعي  هذ ا جزاءات من اأخف إ تدوج في ا وازاة مع مبدأ ا
ظووف  اأشد روف مواعاة   م  ا  واستجابته؟.  ستهد فا

ة  -3 مة عاد حق في محا  ا

ةق في عتبو ي   يا و قا رابع ا ةقوق اأساسي  ذات ا م  عاد  من بين ا وأةد  ،(669)مةا
ونأهم مقاي   قا ديمقواري  وسيادة ا دو  ا ه  .(670)يس ا  ةتى في غياب أي قواعدذا يجب ضما

تي ت  في  ن أن ت  تخذ ضد شخص ي  اإجواءات ا تسي هذا يهبتدابيو تؤثو سلبا علتوج م . وي
ق ظم  ا ةق أهمي  خاص  في سياق أ سوداءو ا ين اأفواد شور م   أن اةتوامه ،ائم ا تم سبق 

مستهد   ي  اأخوىا سا تهاك ةقوقهم اإ ةصول على  (671)فين من العتواض على ا وا
   .تعويضات عليها

ةصول على م  ي عد  ةق في ا م  عاد  في خوق ا قوائم ةا تسجيل في ا إجواءات ا
تها سوداء من أخرو ا جزاءات اتا مادة  هوستفي ةين  ،ظام ا ي  14ا دو عهد ا من ا
سياسي   ي  وا مد زاه ، ةيث وعلى مجموع  م   ختلف مظاهو م  بلةقوق ا ات ا ماثل  من ضما

فصل في قضيته  ةق في ةال ا ي من قل فود ا صف وعل ظر م ون محل  مة "أن ت بل مح
ون" قا م ا شأة بح ون مختصة مستقلة حيادية، م ها مبدأ ، وأن ي و بواءة  ةسب قوي  ا

ي  ثابت وم   و قا ظم ا تهثبت ت   أن ا ةتىبويئ  عتوف بها في جميع ا  ه، وفي ةال توجيهإدا

                                                                                                                                                                                           

تجارية=  مؤسسة ا سداد اإرهاب. دعم إيراداتها تحويل وعدم قدرته على ا تجارية  مؤسسة ا  وستصرف إيرادات ا
فقات جارية، ا ومة، تحت ا ح حساب أرباح أية فستضا في حين رقابة ا ى ا مجمد إ مجلس  وثيق  :عنقا  ."ا
سابقS/2006/154وقم:  اأمن موجع ا   . ، ا

يلو راضي -669 هادي، مازن  سابق، حيدر أدهم عبد ا موجع ا  . 155، ص.ا
سعيد -670 سابق، حرزي ا موجع ا  .  250، ص.ا

671- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.27.  
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ائي  نون على علم بها في أقوب وقت م  ي اتهامات ج وقت ومن  ىعروأن ي   ،م من ا
فيه  تسهيات ما ي م دون تأخيو ل م  دفاعه وأن ي   إعدادا هةا   .(672)بوو 

مادة في ةين  سان 10ا ةقوق اإ مي  عا ص أ   ،من اإعان ا حق،  هت سان ا ل إ "
ظرا  زيهة  مة مستقلة  ظر قضيته أمام مح تامة مع اآخرين، في أن ت مساواة ا على قدم ا

يا  يه"عادا عل ائية توجه إ تزاماته وأية تهمة ج ا  .لفصل في حقوقه وا ك بدا واضة  من وبذ
ي  دو صوص ا ةق في م   ،خال هذ ا م  عاد  ي  أن  هذا ا شخصي  ةا اء ا عد أةد أعمدة ب

ثق  فيه ه إ   ،من خال غوس ا ل مساس     قابله استوداد بذات اإجواء. ما ي  ون 

ثو  صووة أ ي  وضوة  وإعراء ا ي  قضائي   ،اا بما هو معمول عليه ةا ي  دو عدام آ من ا
م   ات ا يا موازاة ستهد ف  أو شبه قضائي  خاص  بةالت اأفواد وا مادة با ام ا فقوة  14مع أة ا

قضي   1 هما أن  ا مرووة  بي لمواز  ا شيو  سياسي ،  ي  وا مد لةقوق ا ي  دو عهد ا من ا
م   ا ثاوةا سياسي وفق أة ي  وا مد لةقوق ا ي  دو عهد ا مادة من ا م   م هذ ا ون أمام مة ت

قضي  في جلسات م   هاتسمح  ،مستقل  وةيادي  ك بإجواء ا قومي يقتضي ذ ان اأمن ا غلق  إذا 
ما ،في مجتمع ديموقواري دعوى، بي خاص  أرواف ا ةياة ا مقتضيات ةوم  ا جان  أو 

جزاءات م 1267لج   ا مادة و ما وود في ا ورابقتها  ذ ف  ا ل  من ممثلي فهي م ش   ،سا
دول  لدول ما ي  أعضاء مجلس اأمن ا سب   يتها با م  قو بعدم استقا تسجيل  لش  ا  ،رلبات ا

تي ت  و  فسهاا دول  بيتها من ذات ا يست م   .عد غا ها  ةايدة في قواوات دمج اأفواد في هذ ما أ
قوائم م  مستقل  ومةايدة،  ،ا ن تمثيلها بمة م  ون هذا ل يم ضوووة ت بوو جلساتها ا غلق  

ي دو مجتمع ا دو  أو ا خاص  بأمن ا معلومات ا ةفاظ على سوي  ا ةياة  ،ا لةفاظ على ا أو 
متهم لفود ا شخصي    .(673)ا

م تخذة وفق توج   اأمو وفي ةقيق  جان أن  ربيع  اإجواءات ا جزاءاتهات  د على ت   ،ا ؤ
خيا وي  ا سانأو ي على ةساب ةقوق اإ ربيع  ،و اأم ظو  معلومات با من   ةتفظم  ا ا

                                                           
672- MARTY Dick, op.cit, p.10, §.28.  
673- COUZIGOU Irène, op.cit, p.62.   
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قضائي إجواءات أد  الستخباوات أجهزة روف لت   ما ، ا سب  بيوة تأثيوات من هش  با
ي أفواد مع  .  (674) ا

م   بواءة ا ك، وفيما يتعلق بقوي  ا مادة وعاوة على ذ ام ا ي   14قووة بموجب أة ثا فقوة ا ا
عهد ذاته م   وس فهي غيو م   ،من ا م تشمل فقر اأفواد أن  اأرواف ا قائم   سجل  في ا

ع  في اأعمال اإوهابي   ضا ات ا يا م  وا ما ، وا   قوي  بووات ودلئلعلى أساس م    سجلا
ات شملت  يا ك أفواد و وك ةول  ،(675)بمشتبه في صلتهم باإوهاذ ش تي تةوم ا وا

ابها ماوستهام   م   ،واوت قائل  ببواءة ا قاعدة ا ته. ما يتعاوض مع ا   تهم ةتى ت ثبت إدا

م   أن   إل   لجوء ا ها تةت ال تقاويولتزايد أجهزة الستخباوات ا ستخباواتي  دون اإفصاح ع
دو  يل في إدا  ا وشهادات ومعلومات ،ذويع  اعتباوها من أسواو ا د تسجيله سوي   شخص 

سوداء قوائم ا م   ،في ا ى ةومان اأفواد ا م  عاد .ما أدى إ ةق في مةا  شتبه فيهم من ا

صدد، سان بت ذه وفي هذا ا ةقوق اإ م  اأووبي   مة كا ى أبعد من ذ ما  ،إ ةي
افحة اإرهاب اعتبوت " تدبير يتعلق بم اد أي مراجعة قضائية  بصورة حصرية أو بدرجة است

ون  قائمة، ي رفع من ا لشخص موضوع ا ها  م ي فصح ع ى معلومات استخباراتية  حاسمة إ
ى  حد أد ية. ويتعين  و قا صول ا مراعاة ا ازمة  متطلبات ا اإجراء قاصرا عن استيفاء ا

ية  رد بفعا ه من ا ي تم تفي  تي ت معلومات ا ي با مع شخص ا على أساسي تزويد ا
" مزعومة ضد ب  أ   ،(676)اادعاءات ا تسجيل على معلومات ا ما ت  ه غا عتمد إجواءات ا

                                                           

فقوة  -674 سان وثيق  من 38ا دوو ، A/HRC/14/46 :وقم مجلس ةقوق اإ وابع  عشو،ا صادو  ة ا  مايو 17في  ةا
متعلق  ب، 2010 ين مارتين تقويوا مقووشاي خاص ، ا ي ا مع سان ةقوق وةماي  بتعزيز ا ةويات اإ  اأساسي  وا

افة  سياق في متعلق  اإوهاب، م مماوسات تجميعب"ا جيدة ا متعلق  ا تدابيو باأرو ا ي  وا و قا مؤسسي  ا تي وا  ا
سان ةقوق اةتوام تضمن الت من اإ ب و افة  سياق في الستخباوات جا ك في بما اإوهاب، م  يتعلق ما ذ
وقاب  الت" هذ على با و  . ا

675- MARTY Dick, op.cit, p.11, §.34.   
فقوة  -676 عام وثيق  من  42ا جمعي  ا سابق ،A/67/396 :وقم ا موجع ا    . ا
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ي  متةدة اأموي وليات ا بوى خاص  ا دول  معلومات غيو  ،إستخباواتي  تابع   ون هذ ا وت
قومي ها سوي  لعتباوات اأمن ا و دو   ها من روف ا إفصاح ع  . (677)قابل  

شأن ى  ،وفي هذا ا تعي  شيو إ ي   عملي  اأموي ات اإوهابي ا يا بموجب  ،ين اأفواد وا
فيذي  ت تي  13224اأمو ا هاا واجب  تمخضت ع ي  ا و قا جعلت  ،تةديات في اإجواءات ا

فيذي وس   ت مستةيل ، ةيث هذا اأمو ا م  عاد  با ةق في مةا ع من صاةيات من تةقيق ا
س   ي  في شد ا مع م  لرات ا ات ا يا اق تجا اأفواد وا خ عمن  ،ستهد ف ا بيو  همم ى ةد  من إ

ها  عهم  ،لرعن في تجميد اأصولتهم ةاومامتيازات عدة م وصولم ةصول  في ا لى عوا
م سوي  وتقديمها  ي أد  استخباوات هم من خال  ،لمة خزا  بمصادوة اأد  وةوما قيام وزاوة ا

تةقيق و  اء ا ها أث م م مةا ى سجاته في ةقدو ا همون توقد ل  ،ا وصول إ اء  ما تجاوي  أث ا
م   م  من أجل إثبات ا تعي   مبواءتهةا    .(678)ينفي ا

مم   دفاع ا ةقوق ا سب   لم  أما با مادة تهم في أةوة   فقوة  14ام ا عهد 3ا فهي  ،من ا
م   واقع اأفواد ا ظو  قوائمغيو مضمو  با ةصو م   ،سجل  في ا تي  جملها في عدم قدوة هذ وا

ن ،ةقوقهافي إثاوة  اأخيوة ى ةيث  ت   يتس م  بوسعها معوف  ا تي هم ا وة ا مذ قووة ضدها إل  با
ه اتةتوي على أسباب تسجيله ما ل ت تاح  تسجيل،  ب  ا دو  را دفاع  امن روف ا ي  ا ا إم

ت   م  عن ا فسه اعلق  ضدههم ا ك روق وشوور تسجيله ،اب ون أمام اذ ن ت قوائم  م   في ا مة
   .(679)ةايدةمستقل  وم  

ا ذا بدا واضة  م   ،وه سياس  ا م  أن  ا ى ا ي من تهج  عمدت إ ملف اأم واه  على ا
توغيب اخال تجسيده تهديد وا تهاج سياس   ،أسلوب ا ه ا واعي   ما جعل من اأرواف ا

يتها،  عامل إقواو مسؤو سب   ى اأمام با هووب إ ع  في ا أما فيما يخصا ضا أرواف ا
ل ما شابهها ا  ،اأعمال اإوهابي  و ا ان بإم ن  قول في وا  وغم إجةافه اعتباو استهدافها ا

                                                           
677- SHAYGAN Farideh, op.cit, p.467.  
678- Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p.71. 
679- COUZIGOU Irène, p.62 et 63.   
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م  إ  في ةقهم  مثلما على أساس ا موازاة مع خرو  ،عامل  با م ثاو  م   فاتهموة تصو  با لدو  ا بوو 
يف ي  ها ن استوداد ةقوق هذ اأرواف ة، في ةين  خرأ أو على أساسيم  ال استهدافها با

  تقاويو مخابواتي ؟.    معلومات سوي  

يست م  فلوعلى أي  ةال  جزاءات  عضوي  موازاة أعضائها  ظو ا ،ستقل  ومةايدةجان ا
م   ،اأمنمجلس  قضايا ا ي ا في ا فصل ةا ةاسم في ا ثاوة، ما يجعلها خاضع  وغم دووها ا

ون أعضائها  دول تعليمات مجلس اأمن  بوىبما فيه ا ون م هيم  وسعيها  ،ا ت في تميل 
زاه  اإجواءات. تةقيق سياساتها ي يؤثو على  تا    وبا

ة موازاة مع واقع ا يه وبا ما سبق اإشاوة إ م   ال، فإن  و سوداء اأفواد ا قوائم ا دوج  في ا
واقع فيشتبه مجلس اأمن هم بمثاب  م   هم في ا ي  م  هم، وغم أ م  دو ختص  في ومع غياب مة

قضايا  م  عاد  ،وم عليهممة  ذات ا ةق في مةا افى وتةقيق ا ذي  ،وهو ما يت اأمو ا
متهم أمام  م يستدعي بمتابعتهم ومةا مةا يا ور   .  ا

سياق ذاته،  م  فوفي ا ةقوق إ   ذبه ف ستهد  تمتع اأفواد ا سبي ومةدود م  ا قيد ما تمتع 
ى ةدودها واجعتها ، ما يستوجب م  برويق  تعسفي  ون وفي إراو فق  و وضمان أد لقا ما أقوته ا 

م   ي  ا دو مواثيق ا سان.  التفاقيات وا       تعلق  بةقوق اإ

ي: مظاهر  ثا فرع ا ثقافيةا حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا تهاك ا  ا

ي  عائق  ت   ذ جزاءات ا ي، ةيث مثل ا ثا جيل ا امتد ا يةول دون تةقيق بعض ةقوق ا
ةياة الجتماعي  واأسوي  إ هاو يثأت ات ى ا يا م ستهد ف أفواد وا م عد با ا وهذا ما  ،خريووا

بره من ام  ست مادة أة فقوة اأو 11ا لةقوق القتصادي  والجتماعي  ا ي  دو عهد ا ى من ا
ثقافي  اف  من ،وا ل شخص في مستوى معيشي  جاتهم من يوفو ما يفي بةا ه وأسوتهةق 

مأوى ساء وا غذاء وا معيشي  ا ظووفه ا ةق ، باإضاف  أيض  وبةقه في تةسين متواصل  ى ا ا إ
ك ب ذ ذي يتأثو  صة  ا دول في ا تزام ا مفووض  من ا قيود ا ع دخول با مووو  أو أواضيهام ا
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واجب م   عبوها خاوجأفواد ا جتها في ا مادة  ضمونما هو م ،عا فس  12بموجب ا من 
عهد  .(680)ا

م  عادة يتوتب  ي  ا ما ها ا جزاءات م مواود اأخوىعلى هذ ا  ،تعلق  بتجميد اأموال وا
تفاع اأفواد هذ ةومان  اتهممن ال ضمان الجتماعي وتقي   بممتل ةهم استةقاقات ا يد ووفض م

عمل في تقويو  إميرسون بن على ةد تعبيو أسوته وعلى ا عليهصب سلب  ي ما ،قدوتهم على ا
م موقف على ةساب  ى ،مةلي  مة م   اأشخاص اعتباو إ قائم   في أسماؤهم دوج ا ا

اء" ة بسج دو اقض موهذا  ،(681)"فعلي ا ا م  ما يت ةو ا مادة ع ا عهد فس من  6ةدد في ا ا
ل ةوي  سب وزقه ب عمل  ةق في ا دول با ه ا ذي تعتوف من خا    . (682)ا

                                                           

ص  -680 مادة ت لةقوق القتصادي   من 11ا ي  دو عهد ا ثقافي ا طراف في هذا  -1" :والجتماعي  وا دول ا تقر ا
مأوى،  ساء وا غذاء وا سرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من ا ه و اف  ل شخص في مستوى معيشي  عهد بحق  ا
حق،  فاذ هذا ا ازمة إ تدابير ا طراف باتخاذ ا دول ا معيشية. وتتعهد ا ظروفه ا وبحقه في تحسين متواصل 

حرمعترفة ف قائم على اارتضاء ا ي ا دو لتعاون ا ساسية  همية ا صدد با  ".  ي هذا ا
ص  ما  مادة بي صحة  -1": 12ا تمتع بأعلى مستوى من ا سان في ا ل إ عهد بحق  طراف في هذا ا دول ا تقر ا

ن بلوغه عقلية يم جسمية وا   .ا
طراف في هذا  -2 دول ا تي يتعين على ا تدابير ا حق، تلك تشمل ا هذا ا املة  ممارسة ا تأمين ا عهد اتخاذها  ا

ازمة من أجل تدابير ا                                                                                        :ا
موا صحيا،) طفل  مو ا رضع وتأمين  يد ومعدل وفيات ا موا عمل علي خفض معدل موتي ا   أ( ا
اعية،ب( تحسي) ص بيئية وا صحة ا ب ا    ن جميع جوا
افحتها،) خرى وعاجها وم مراض ا ية وا مه ة وا متوط وبائية وا مراض ا وقاية من ا   ج( ا
مرض) ة ا لجميع في حا طبية  اية ا ع طبية وا خدمات ا ها تأمين ا ي ، واجع "د( تهيئة ظروف من شأ دو عهد ا ا

حقوق ااقتصادية  خاص با ثقافيةا ائة  وقم وااجتماعية وا متةدة بموجب ا أمم ا عام   جمعي  ا ، اعتمدته ا
ف )د 2200 مؤوخ  في 21-أ فاذ في 1966ديسمبو  16(، ا في  03، دخل ةيز ا يه 1976جا ضمت إ ، ا

وئاسي وقم:  موسوم ا جزائو بموجب ا مؤوخ في 89/67ا لجمهووي 1989ماي  16، ا وسمي   جويدة ا جزائوي   ، ا ا
شعبي ، عدد  ديمقواري  ا صادو بتاويخ 20ا  . 1989ماي  17، ا

فقوة   -681 عام  وثيق من  13ا جمعي  ا سابقA/67/396 :وقم ا موجع ا   . ، ا
مادة  -682 ص ا فقوة  6ت ذي يشمل ما  -1" على أن 1ا عمل، ا حق في ا عهد با طراف في هذا ا دول ا تعترف ا

اسبة ل شخص من حق في أن  سب رزقه بعمل يختار أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير م ية  ا ه إم تتاح 
حق" ثقافيةواجع  ،صون هذا ا حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا خاص با ي ا دو عهد ا    . ا
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ى  م اأووبي  باعتباوها اأو مةا شيد بمواقف ا وضع،  يه من خرووة ا ماح إ ما سبق اإ
تائج ديد بذات ا ت ها  ،في ا لجماع  م م  البتدائي   مة م ا قل  اأووبي ة بشأن ةوي  ت

ي   أن   اعتبوتإذ اأموال،  ما خاص بقضي  تجميد اأموال واأوصدة ا عام  فرج حسانا
وع  ( ...)" 2006 ل تدبيرا قاس  فرد من أن يعيش حياة اجتماعية ( ...)ا ما يش ع ا يم

م ليا على ا ما تجعله يعتمد  حها طبيعية، و تي تم ة سلطات ساعدات ااجتماعية ا ممل ا
متحدة عدل "ا م  ا ما أعوبت مة ك و بل  عن قلقها اأووبي . بي تدابير أن   باعتباوهاتعدت ذ "ا

ائحة  تي تفرضها ا تقييدية ا ىتفض  n° 2580/2001 (CE)ا يس فقط جميع  إ عواقب وخيمة. 
فرد  تي تمس ا ية ا ما خدمات ا معامات وا شخص  أوا دول، بل  أوا يان من غير ا ا

سياسي هي أيضا ملموسة  تشمل سمعته وعمله ا ه  باعتبارتتعدا  ف على أ مص
  . (683)إرهابي"

ثقافي  ما أن   ةقوق الجتماعي  وا تدابيو تداعيات خريوة على ا تجويم تعدي ب ،هذ ا ا
ال ل أش ى  تعبيو تجمعاتا إ يفها وةوي  ا ةق في تأ ام وفق   وا تدابيو أة قواوا   1373 وقم ا

ب  أ ه اأمويقتضي  اه ةيث، (2001) من روف فود تابع  عمل إوهابيفي ةا  ما إذا أ وت 
قابات هذ  ي  من  و قا ات ا يا مي  و ا ومي ، أةزاب عا ظمات غيو ة ون سياسي  وم ي

عقاب جماعي ي   ،أي أن  اإجواءات تمس جميع أعضائها (684)ا يف هذ اأخيوة على أساس ت
متةدة وسائل ت   وليات ا تهجته ا ذي ا موقف ا ابها، وهو ا لتمويل وتسهيل اوت ستعمل 

سلر  ى ا ي  إ فلسري ظم  ةماس ا معاوضتها وصول م ي   ديد   ،اأموي لموقف اإسوائيلي ت ا 

                                                           
683- Pour plus de détails, Voir T.P.I.C.E., 12 juillet 2006, Faraj Hassan c. Conseil et Commission, aff. T-49/04, §. 97. 
-Pour le deuxième point voir, C.J.C.E., 18 janvier 2007, Osman Ocalan, Serif Vanly c. Conseil de l’Union 
européenne, aff. C-229/05, §. 110. 
« )…( les mesures restrictives prévues par le règlement n° 2580/2001 entraînent des conséquences graves. Non 
seulement toute opération financière et tout service financier s'en trouvent empêchés dans le chef d'une 
personne, d'un groupe ou d'une entité visés par ce règlement, mais la réputation et l'action politique de ceux-
ci sont lésées par le fait qu'ils sont qualifiés de terroristes ».  

عريمي مشهور بخيت -684 افة  اإوهاب، ا م ي   دو شوعي  ا توزيع، ، 1ر، ا شو وا ل ثقاف    ،2009، عمانداو ا
 . 113ص.
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ذي يعتبوها جماع  إوهابي  سان  هاجيتوو وغم  ،ا ديموقواري  لةتوام ةقوق اإ وضوووة تربيق ا
تخابات ك من ةوي  ال  .(685)وما يتصل بذ

مواقف هذ ا ا  ي  في جميع  ،بعد استعواض مع اق على اأرواف ا خ جد أن  شد ا
ع  في اأعمال اإوهابي  ضا دول  ،مجالت ةياتها خاص   ا لها وسائل في أيدي ا ظلت 

بوى لشوعي  عن رويق مجلس اأمن  ،ا ظاهوةفي م  بإعرائها  م   ،واجه  ا بالة بعواقبها دون ا
وخيم   متةدة وأهدافها.  ا ظم  اأمم ا      بعيد ا عن ترلعات م

ث:  ثا فرع ا حقوقا تهاك ا جماعية مظاهر ا   ا

جيل فودي  أو ةقوق ا ةقوق ا ب ا ى جا ي اأول ينإ ثا ي  أيض   اأسوة اهتمت ،وا دو ا ا
سانةقوق  بمجموع  زمن اإ تي اتسعت مجالتها مع مووو ا من  فأصبةت ،وترووت ا

تي تةتاج  ةقوق ا ىا داخلي  إ مستويين ا جميع سواء على ا ي، وهي ما  أوتعاون ا دو ا
جيصرلح على تسميتها با   ث )ةقوق ا ثا ةقوقل ا جماعي ( ا تي ت   ،(686)ا تةدي عد بمثاب  ا ا

جديد سب  ا جزاءات هذ با م   تلك خاص    ا ةقا وجيا في تعلق  با و مي  وت ت  التصالت ا

                                                           

سابق، ص.ملتم إبراهيممحمد  -685 موجع ا  .92، ا
صاق صف  اإوهاب - ى إ ي  إ متةدة اأموي وليات ا ى عدة  ،وقد أقدمت ا يفها إ ن تص ظمات يم م بمجموع  من ا

مجموع  اأوىشملت  ،مجموعات ظيمات ا ي  وقد تمثلت في  وذ ت دو ي  متروف  واتسمت بأبعادها ا توجهات دي
مجموع قاعدة. وضمت ا ظيم ا مقاوم  ت ها ةو  ا ي  بةت  م ي وتوجهات ور ظيمات ذات رابع دي ي  ت ثا   ا

ي ا لب ي"، وةزب اه ا فلسري ظيمات غلب عليها  ،اإسامي  "ةماس ا ها شملت ت ث  فإ ثا مجموع  ا وفيما يتعلق با
ق اف  ا تشمل  ي ، مع امتداد صف  اإوهاب  فلسري تةويو ا ظم  ا م ي  علما رابع ا فاعل  على ا سياسي  ا وى ا

قا عن ي .  فلسري ساة  ا جديد"، عماد عواد :ا ي ا دو ظام ا شوق اأوسر وتةديات "ا دواسات إستواتيجي  ، ا
عدد ومستقبلي  توبو 10، ا علوم، أ ثقاف  وا لتوبي  وا عوبي   ظم  ا م عوبي ، ا دواسات ا بةوث وا ، 2003، معهد ا

 .  23و 22ص.
هادي، يلو راضيمازن  -686 سابق، ص.، حيدر أدهم عبد ا موجع ا   .163ا
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بيئ  سليم  وا ةال ،ا تي أصبةت مةل اهتمام ا داءات ا ون فقهاء اصرةبتها  قا ي  ا دو ا
ويسها ةقوق ت سان   . (687)اإ

ه  و مي   ت ةق في ا ا تقتصو على ا ا ه ما دواست بمجموع  خصائص وئيسي ، يتسم بي
سياسي  ةيث أصبح ي  وا مد ةقوق ا جمع بين ا ةقوق  ،ةق فودي وجماعي ما يجعله يقوم با وا

ثقافي  مع  القت ما أ   اصادي  والجتماعي  وا سانمن ةقوق  يتجزأه جزء ل و ، فيعتوف بتوابر اإ
تمتع بها و   لتجزئ  ويجعل من ا ةقوق وعدم قابليتها  انا من هذ ا مي   أو ت عملي  ا

سلمي   . (688)ا

ث ن  إ ثا جيل ا ها جماعي في ربيع  ةقوق ا جماع  هي قوام م   ،و تمتع فا ماوستها وا
وغم من وجود بعض  تي ت  هذ بها، فبا ةقوق ا ةقوق فودي ا عتبو في ذات ها ت  إل  أ   ،ماوس 

ون م   جماعي  وت ةقوق ا وقت من قبيل ا فود في جماع  ماوستها م  ا خور ا م ي تعذوة ما 
   .(689)معي 

                                                           

ريم -687 ه عبد ا سان"، مو ويس اةتوام ةقوق اإ ت ي : تةدي جديد  ذ عقوبات ا ى ا شامل  إ عقوبات ا ، "من ا
ي ؟ ي : أي  فعا ذ مستهدف  ا ي  ا دو جزاءات ا ى ا شامل  إ ي  ا دو جزاءات ا دوي ةول "من ا ملتقى ا موجع ا "، ا

سابق، ص.  .10ا
صدد  -688 ةواجع في هذا ا دين يوسف خو سابق، ص ص.محي ا موجع ا  . 408 -401، ا
عم -689 م تهاك هويدا محمد عبد ا عقوبات على ا ي  في فوض ا دو ظم  ا م سان: دوو ا دوي وةقوق اإ ون ا قا ، ا

سان،  قاهوة، ، 1رةقوق اإ ةديث، ا تاب ا  .117ص.، 2008داو ا
ه " - مي  بأ ت ةق في ا مجتمعات بهدف ي عوف ا تي يقوم بها مجتمع من ا املة ا مت عمليات ا مجموعة من ا

مجتمع" ك ا ذ وضاع ااقتصادية وااجتماعية  با تحسين ا ى أخرى، وتستهدف غا تقال من مرحلة إ  .  اا
ة واإسهام في ما ت عوف أيضا " مشار سان في ا ل إ مية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، حق  تحقيق ت

مية" ت تمتع بهذ ا ها أن تتغيا إل  وا مي  ل يم ت ا أن ا سان، وهذا مع ةق يعتبو ةق أساسي من ةقوق اإ . وهذا ا
سان. فسه، ص. اإ موجع  ي 118عن ا توا ك على ا ذ مادص . واجع  عام  من لئة  2و 1 تينا جمعي  ا م: وق ا

مي  أن   41/128 ت ةق في ا لتصرف ا سان غير قابل  رئيسي ، "(...) "حق من حقوق اإ موضع ا سان هو ا "اإ
مية عام  لئة  ،"(...) لت جمعي  ا صادوة في 41/128وقم:  ا واةدة واأوبعون، ا دووة ا ، 1986ديسمبو  4، ا

ةق في ، A/RES/41/128وثيق  وقم:  مي متعلق  بإعان ا ت  . ا
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تي تؤثو على  اأمنبيو مجلس اعد تدت   عوامل ا ةقهذا من بين ا استهدافها من خال  ،ا
ذين بةد ذاتهم ا مي  أو ا ينشاوم  أفواد ا ت ها يندستفيم  في عملي  ا ا موضوع   مباعتباوه ،م

ي   في تةقيقها فاعا   أو ها مستويين ور ي  وعلى ا ان أو دو وناا   ميع ةقوقهبجم مهتمتع ، 
ي   ت مد ا مي  ا وئيسي  سبب  ت عد  وثقافي  أو اجتماعي  سياسي  أو اقتصادي و سواء  ا في ت

ياته ا ما  ،ملعقوبات القتصادي  تأثيوات سلبي  على جميع ةقوقه أن   ، إل  موشخصيته مإم
مي  مدووه ميفقده ت زي في عملي  ا مو ون إل  (690)ا ن ي ون قيام هذ اأخيوة  على أساس  ، 

ي وقيمته" سا شخص اإ رامة ا ويم ،(691)"احترام  عيش ا مستويات ةقه في ا  وعلى جميع ا
وي  مادي   فسي  ا وجسدي  ا ومع  . (692)اا وووةي  ا و

ا عوامل  مي  تةقيق بعض ا ت تمتع بعملي  ا صعيد اتقدم يقتضي ا علمي على ا  ،يدو ا
وغم من ف امي  استفادة على ا دول ا وجيا  هما و ت ذي قل ا ل أةد أبوز مصادو إعمال ي  ا ش

مي  ت ها  أن   ، إل  (693)ةقها في ا ي  عوائق باتت دون تةقيقه م دو جزاءات ا بها ا بجا
ةقعقب  ةقيقي  أ ي ظلتتاالقتصادي  تها  ما ي عد  ،مام إعمال هذا ا لدو  ذاتها.ا ه و  ا 

جزاءات  م قووة ضدفخال ا سيد  ،2007س   إيوان اأممي  ا وشهر متتقدم ا وزيو ي قم
ي اأسبق بمداخل  أمام مجلس  خاوجي  اإيوا مشووع قواو ،اأمنا مجلس  اقش  ا اء م  (694)أث

ة على  إثوها و، عب  إيوانعلى  إضافي بهدف فوض جزاءات  على تعليق  إيران إجبار"أن  محاو

                                                           

ة -690 دين يوسف خو سابق، ص.محي ا موجع ا  . 415، ا
مادة  -691 عام  لئة من  2ا جمعي  ا دووة 2542وقم:  ا صادوة في 24، ا ، وثيق  وقم: 1969ديسمبو  11، ا

A/RES/2542(XXIV)، ميدان الجتماعي ماء في ا تقدم واإ  . متعلق  بإعان ا
سابق، ص.وسة جميلةقا عن:  -692 موجع ا  . 203، ا
يل شهادة بوجال أمحمد -693 وة  سان، مذ شوعي  ومبدأ اةتوام ةقوق اإ ي  بين ا دو عقوبات القتصادي  ا ، ا

مدي ،  توو يةي فاوس، ا د ةقوق، جامع  ا لي  ا سان،  ةقوق اإ دوي  ون ا قا ماجستيو ةقوق، تخصص ا
 . 141، ص.2014 -2013

ثو  -694 قواو لتفصيل أ ظو، وثيق  ةول مشووع ا صادوة في ،S/2007/170 :وقممجلس اأمن أ ماوس  24 ا
متعلق  ب ،2007 متةدة :مشووع قواوا ممل  ا يا وفوسا وا ما  .أ
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لمادة  ا فاضحا  تها ل ا سلمي يش ووي ا امجها ا شعب  25بر افي حق ا ميثاق وي من ا
ي تعليم اإيرا تطور وحقه في ا هج  ها تمثل مضيفا أ   "في ا معرفة ا مزعج  ا تمييزي  " ا ضد ا
مية" ت ي  استهداف إيوان من خال جزاءات  أن   ،(695)وا ي  تشمل أهم ذ شخصيات ما ا

مؤسسات خاص    ها وا ي  م ما يس فقر غيو قادوة على م   ،ا ةال تجعلها  ب  ترووات ا في وا
مجال ها ذات ا سلمي  مجال استعمال ا ا ، بل مجالت أخوى تصبح في عين اإعصاو 

ه و  جوي  وغيوهااالقتصادي بشتى ميادي ماة  ا ي وا ابض أي   ،صيدل قلب ا مال با  ون ا
     ستوى معيشي لئق.م  

مجلس ا ةظو اأسلة  لعتباو إستواتيجي  وئيسي   سب   لةد أما با أمن في استجابته 
زاع فيذ مجال  ،من ا بي  مباشوة على اأفواد، ةيث يشمل ت جو عن تربيقاته أثاو جا ت

ج   تي بدووها ي وي  ا عس اعات ا ص ليد ا عما  وتسويح  ها خفض بعض ا عامل م ع مما  ،ا
هؤلء اأفواد وأسوهم شوائي   قدوة ا خفاض ا ى ا ع  (696)يؤدي إ م ص لدول ا سب     .وهذا با

ما  ةظوبي م  على اأسلة   مجال ا دول ا على غيو مباشوة أثاو وخيم   تثيو ستوودةفي ا
فود دول تلك  هخال توجيمن وهذا  ،ةقوق ا يات ا ا وماتمعظم إم فاق  هاة ةو اإ
وي عس ها على ةساب وفا جماهيوها في ميادين عدة  ،ا تعليمم لدو  و  ا تةتي   ى ا ب ا

صة ،و  ذي ا سلحة  "أن   Michael BRZOSKAيوى  هشأب ا حظر على ا يف يزيد ا ا ت من ا
مستهد   ة ا دو سلحة وشرائهاعلى ا ها على ا فاق  ،فة في حصو ى أن توجه اإ ويؤدي إ

فاق في مجاات  توجه عدم اإ شأ من هذا ا فيذ مشاريعها وي وية في ت حوها واعتبارها أو
شعب" تضييق على رفا ا ى ا تيجة إ م  (697)أخرى فتؤدي با ف  ولعتباو، وبمفهوم ا اء  خا اقت

                                                           

صادوة في ،S/PV.5647 :وقم مجلس اأمن وثيق  -695 متعلق ، 2007ماوس  24 ا مةضو جلس  بشأن ب ا
تشاو  . 21و 20ص. ،مسائل عدم ال

سابق، ص.قردوح رضا -696 موجع ا  . 254، ا
ديان إسماعيلسوران  -697 سابق، ص.عبد اه ب موجع ا    .178و 177، ا
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ةاج ، فهي إذن  اأسلة  ي  ومقتضيات ا لةاجيات اأو سب   وي  با ثا يف ا ا ت من بين ا
شئت من أجله. ذي أ لهدف ا  فقات غيو ضوووي  

هخال ما  ي   تم  تداو ذ جزاءات ا ا أن  ا سان، تد بوسعها م تع  يتضح  ضمن ةقوق اإ
ان وجودها إ   ن  ات هامشي  وا  ها بمثاب  تةسي و سب   تصفو  ما  متةدة با لوليات ا

ي  متةدة اأموي ممل  ا عامةها عباوة عن "بأ   ،وا عاقات ا يويووك تايمزا  ،" ةسب مجل  
تجميلية"و جراحات ا وميست، با و ذي  هاأ  " ةسب مجل  الي هدف ا ت دون تةقيق ا ةا

يين، وهو  ،(698)أ سست من أجله مد ان ا س ى ا ى أن امتدت أثاوها إ  وزتهفما أبل وتعدت إ
عملي مماوس ا ها هفي استهدافمجلس اأمن   ا ثيو م ستان ةا  عدة ةالت  ةا  وا أفغا

يبيويا يوااإ تعويج عليه لةق اوةالت أخوى ي  و   .ما سيتم ا

قل بدون م  أخفقت  م  ن  ي  في جل وا  ذ جزاءات ا تي أثيوت ا ةالت ا ل ا غ  في  با
ساخر ضدها تقويو ا وغم من هذا ا ا فبا تباه ظم   ،بصددها، في ةين ما يثيو ا م إل  أن  ا

دول بذواتها ظيمات اإقليمي  وا ت ل تزال تثيوها في تسويتها  ،اأممي  بجميع مؤسساتها وا
ي ،  دو ا تساؤل ةول ماأوضاع ا ى ذه وادة  في ةين يتبادو إ ي  وا  ت إثاوتها بغيو  ا إن 

م   أرواف ا ةد  ،ستهد ف ؟في اإساءة  عمل بها  ى ا دافع إ في فما ا ت اإجاب  با ا ن  وا 
عمل بها؟.  ساع  مع إصاةات هامشي  في عوض إصاةها أو إيقاف ا    ا

م   ةولو توتيب ا على ما ذ   مساو غيو ا ةوافها عن ا ي  وا ذ لجزاءات ا  ،أهدافهاتوقع 
ي يف تجسيدها إ   ا ت تباهي بهافيم دواعي ا جزاءات القتصادي   ما تم   ي  جديدة تجا ا آ

شامل  ثو من ،ا ون تجسيدها أ هجي  بةت . أن ي ي  وم و     أسباب قا

                                                           

ديان إسماعيلسوران  -698 سابقعبد اه ب موجع ا  . 73، ص.، ا
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ي  بةد ذاتها أ   ذ جزاءات ا عيبه على ا ثو من هذا، وما  ويس ها أ ثيوت من خال واأ ت
ي إوادة  بوى  ،دو دول ا ةصوت في مترلبات ا ي ا ي  دو و قواعد قا ي  واةي  دون تب في 
وئيسي . عدة صاةيات تشويعي  جديدة دون صاةياته ا مزاو  مجلس اأمن  يست إل    ، فهي 

ي: ا ثا مطلب ا من في تعا ية على عمل مجلس ا ذ جزاءات ا اسات ا ديه ع
مقررة في  متحدة ميثاق حدود صاحياته ا مم ا  هيئة ا

خوض في  عهدين آغماو بعد ا موازاة مع ا سان با ي  على ةقوق اإ ذ جزاءات ا ثاو ا
تعو  قوم با يين،  دو ما ت  يا عملي   اةي  ا اسات ج على أثاوها من ا ع على عمل  جم مثل من ا

أين  ،هفي تعامات مساو جديد 2001سبتمبو  11أةداث  هشهدتما  خاص    ،مجلس اأمن
زاعا م  صادفت ةدوث ةقب  جديدة من ا مر جديد في ا ةووب و يو ، فوضت تغي  واجه ت وا

زاع.  ل عمل والستجاب   فاعل  ووسائل ا ربيع  واأرواف ا  جذوي في ا

ان سابق   ائي عد شامل غا قد اعتمد إجواءات ذات ب  إذ  يقوم  يو ملزم  أو في ةالت استث
سابق  قائم  وا تزامات ا دول بال يو ا ملئ فواغ بتصوف بسوع  و  ماا ن لةق   ،بتذ فاءة 

ي و ضال م  اإوهابي  وتة خاص    اأعمال بعض أوجدته خصوصي  ،قا   . ظم ضدديد بدايات 

دفاع  تساب صاةيات جديدة هذا ال مةاه أدى بفي ا توسع في دوو في ا فظ  على با
سلم  يينا دو ذي  ،واأمن ا رو ا ي على تغي   ىا و قا ظام ا تشويعي  في ا يو في صووة اأعمال ا

ي  و قا شاء قواعد ا ي وفي وسائل إ دو ي مجلساةتى أصبح  ،ا يتمتع  بمثاب  مشوع دو
ميثاق بسلر  تشويعي  تي وضعها ا اسب عادة الختصاصات اأصلي  ا  . (699)ل تت

تشويعي ظل أساس   في ةين أن   دول خصوص  إعداد اإراو ا ا من خال ا على عاتق ا
عام  جمعي  ا مجلس  أن   إل   ،ا فسه بوصفها ي  جديدة،  ذو روح  و ز ثقل في خلق قواعد قا مو

                                                           

هادي -699 سيد عبد ا ان ا واةد،ح قرب ا ي في ظل هيم  ا دو ي ا و قا ظام ا عوبي ،  ،1ر ، ا هض  ا داو ا
قاهوة،   . 172، ص.2013ا
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م  مجموع  تدابيو  ى المتثال  متةدة إ دول اأعضاء في اأمم ا ها إجباو جميع ا أواد من خا
ي  قووة إل  ن م  ت   دو تي بدووها ل توبر ،في إراو التفاقيات ا ها وا دول اأعضاء  إل   فيما بي ا
ول( (700)فيها فرع ا لت  تياو ، )ا قواعدس  قر  تةول في بدووها ش و لم هوم ا قا وتعزيز  ،ي ا

افة  اإوهاب صاةيات مجلس اأمن في إراو م ست سلب   ،سبي  ع تي ا ظام ا ا على 
قوائم  سوداءا خاص  با ا م  ا ي(ف  ستهد  جزاءات ا ثا فرع ا   . )ا

ول:  فرع ا منا مجلس ا تشريعية  طبيعة ا ية  ا ظروف استعجا ائية تاج  وامتيازات استث
 في تعزيز سلطاته في حربه ضد اإرهاب

ظو  عادة على ا ي مجلس اأمن جوت ا باتخاذ ا لف  أساس  م   ،باعتباو هيئ  ذو ربيع  أم
زاعات تسوي  ا ازم   تدابيو ا يين ا دو سلم واأمن ا عادة ا ا في تبي   ةين في ،وا  وات ن  س ا

ل  ه  يلاأخيوة م   سابعشوع م  لتصوف على ش فصل ا ام ا بإقواو مجموع   ،ةقيقي في إراو أة
تزامات ذو ربيع  عام     .(701)قواوات تفوض ا

توج  بدأ  تشويعي ه ا بووز ما باودة عفي ا ةوب ا ى أن ازدادت وتيوته عقب  ،هاي  ا إ
تساءل هل ي   ،(702)2001سبتمبو  11أةداث  مجلس بمثاب  هيئ  سياسي  ت  وعليه  ق ربعتبو ا

دوي ون ا قا ميثاق وا ام ا ين أ أة ه م سلر  تشويعي  أممي  تصدو قوا و ي ، أم  و هيئ  ذدو
فيذي  وتشويعي  في آن واةد؟مزدوج  لر  س      . ت

ك، فقهاء أن  ي   وعاوة على ذ م تع   عتبو مجموع  من ا و على د تقتصأعمال مجلس اأمن 
يين دو سلم واأمن ا ت  وا    ،ةفظ ا بو من ما تتعدا  عن رويق فوض  تلكوس سلرات أ

                                                           
700- DAVID Eric, « les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme international », In: J.P. COT, A. PELLET et 
M. FORTEAU (S/Dir), op.cit, p.200.  
701- VOEFFRAY François, « le Conseil de sécurité de l’ONU: gouvernement mondial, législateur ou juge?, 
quelques réflexions sur les dangers de dérives », In: Marcelo G. KOHEN, Promoting Justice, Human Rights and 
Conflict Resolution through International Law / La promotion de la justice, des droits de l’homme et du règlement 
des conflits par le droit international, Liber Amicorum Lucius CAFLISCH, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 
Brill, 2007, p.1200.     
702- Voir, PELLET Allain, « l’adaptation du droit international aux besoins changeants de la société 
internationale », Conférence inaugurale de la session de droit international public, RCADI, Tome 329, 2007, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, pp.33-35.  
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ي  م   للت من خال (703)لزم تشويعات دو صدد  دااعتم، ت ربيع   ثاث قواوات ذوفي هذا ا
وهاتشويعي   ف  ذ سا قواو ،ا ل من ا متمثل  في  قواو (2001) 1373 وقم وا  1540 وقم وا

قواو  (2004) ذا ا تةول في الختصاص (2004) 1566و بعض . وهذا ا تيج  أوجعه ا
لوضع ا ،مجموع  دوافع م   هناو إما  سائدة ا ظووف ا في تروو ظاهوة اإوهاب أو   تمثلوا

لي  ومؤسساتي    . (704)أسباب هي

دى اء  على ما سبق، اتضح  ب وب فقه أن   جا قواو  بيو من ا  ،(2001) 1373ص ا
بيو ي عد  ى ةد  من"إ مجلس ا حقيقية  تشريعية ا سلطة ا ه  ،(705)"مظهر من مظاهر ا و

دول في مجال تزامات ت  لبمثاب  فهوس  اهل ا لجوء، ويرلب ثقل  تمويل وقمع ودعم اإوهاب وا
كجوائم خريوة ومعاقبتها وفق   هاتأسيس ذ   .(706)ا 

موقف بوأي شيد االتي  STERN Brigitte هذا ا قواو ا حس يد  ا "يبدو بمثابة تأ
منسلطة مجلس  ه مثيل:  ا فاح ضد م يسبق  واقع قواعد عامة في ا ه يفرض في ا أ

مادة  ي، بموجب ا دو عضاء في  25اإرهاب ا ميثاق على جميع ا مممن ا متحدة.  ا ا
ام تسمو ح مادة  وهذ ا ائية  103بموجب ا ث معاهدات ا ميثاق على جميع قواعد ا من ا

متعلقة باإرهاب" طراف ا ظاهوة (707)ومتعددة ا ون ظهوو هذ ا ق مع ضعف واف  ت  وبووزها ، 
مستوى دول على ا مةلي دوو ا يو  ا دو  .ا

                                                           
703- SOREL Jean-Marc, « le caractère discrétionnaire des pouvoirs du Conseil de sécurité: remarques sur quelques  
incertitudes partielles », RBDI, n°.02, 2004, p.469.  
704- TERCINET Josiane, « le pouvoir normatif du Conseil de sécurité: le Conseil de sécurité peut il légiférer ? », 
RBDI, n°.02, 2004, p.528 et 529.   
«- les raison conjoncturelles tiennent à l’irruption de l’hyperterrorisme qui conduit le Conseil de sécurité à 
s’adapter à plusieurs égards à cette menace pour la paix internationale, ainsi qu’il a qualifié et les trois 
résolussions précitées sont liées à la lutte contre le terrorisme. Tandis que les raisons plus structurelles et 
institutionnelles se rattache à l’évolution du Conseil de sécurité lui-même qui d’une part, amorçant une 
réflexion tous azimuts sur le maintien de la paix, adopte depuis une dizaine d’années de nombreuses 
résolutions et déclarations …, certes dépourvues de caractère exécutoire, contraignant, mais de portée 
générale et impersonnelle, d’autre part à voté plusieurs résolutions, véritables succédanés de conventions 
internationales».     
705- « manifestation d’un véritable pouvoir législatif du Conseil de sécurité », In: KLEIN Pierre, « Le droit 
international à l’épreuve du terrorisme », RCADI, Tome 321, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2007, 
p.350.  
706- SAMAR Yassine, op.cit, p.111.    
707- STERN Brigitte, « Le Contexte juridique de l’après 11 septembre », In: BANNELIER Karine et autres, Le 
droit international face au terrorisme: après le 11 septembre 2001, Cahiers internationaux n°.17, CEDIN, Pedone, = 
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ا ل خال  ومن يه ه تروو اعلى  اندبل يؤ  ،ينموقفيختلف اما تم  اإشاوة إ جي تدويا
مجلس اأمن معياوي   ي .   ،لسلر  ا ي  ذو ربيع  أم  ما فوضته ظووف استعجا

ب آخو ما جا قواو بمثاب  ت ،بي ام اتفاقي  عبووا في تعليقهم عن ذات ا ويس وتمديد أة
ي  هم  ،دو قواو على أ   تفي  ي بدووها تا SZUREK Sandraومن بي  "قرار اإطاره "ا

«Résolution Cadre»، ذي اعتوف بموجبه مج على  ،ربيع  خاص  وه ذلس اأمن على أ  ا
ه ي   و اجة  جد  أساس  مي    .(708)اعادل اتفاقي  عا

شيد موقف اأخيو  هذا ا افة  اإوهاببموقف  تأسيس ا  ج  م  على أن   اشدد  م   ،وئيس 
قرار  ون ا عتبرها ملحة  1373"ما جعل  تي  ب ااتفاقيات، ا فيذ بعض جوا هو تعزيز ت

من" سلم وا تي تمس ا فود عن غيو من ، (709)أسباب ا قواو ي تي جعلت ا ربيع  ا وهي ا
م   اتخاذةيث سوع   تدابيو ا وع ا ذي يشيو قووةومدا وت ى أن  ، اأمو ا م تأتي ف إ امه   جأة  أة

تي سمةت اعتماد ظووف ا فعل بل قائم   ،من ا جازعلى مشاويع في قيد ابا ولسيما  إ
ماذ ال م  (710)تفاقيبموجب ا ذات  تمويل اإوهاب والتفاقيات اأخوىقمع  تمثل في اتفاقي ، وا

                                                                                                                                                                                           

= Paris, 2002, p.29. « la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 apparait en effet comme une assertion de 
pouvoir sans précédent du Conseil de sécurité : elle pose en effet des règles générales de lutte contre le 
terrorisme international, qui s’imposent en vertu de l’article 25 de la charte à tous les Etats membres de 
l’ONU, et qui l’emportent en vertu de l’article 103 de cette même charte sur toutes les règles conventionnelles 
bilatérales ou multilatérales relatives au terrorisme qui pourraient être en contradiction avec elles ».  
708- SZUREK Sandra, « la lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire de Chapitre vii: un laboratoire 
normatif », op.cit, p.15; CONDORELLI Luigi, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites: où va le droit 
international ?», RGDIP, n°.04, 2001, p.834. Voir aussi SASSOLI Marco qui prévoit que la résolution 1373 (2001) 
constitue « un petit code pénal international de la lutte contre le terrorisme », In: SASSOLI Marco, « La        
‘’guerre contre le terrorisme‘’, le droit international humanitaire et le statut de prisonnier de guerre », The Canadian 
Yearbook of International Law, vol.39, 2001, pp.211-252; KPODAR Adama, « Considérations juridiques sur la 
résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité », RRJDP, n°.02 (2), 2004, p.1265. BEDJAOUI Mohammed, 
« l’humanité en quête de paix et de développement (I): Cours général de droit international public », RCADI, Tome 
324, 2004, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2006, p.175.     
709- ANGELET Nicolas, « Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme par des moyens 
financiers et économiques », op.cit, p.221. « Ce qu’a fait la résolution 1373 est promouvoir l’application de 
certains aspects des conventions, que nous considérons comme urgents pour des raisons touchant la paix et la 
sécurité ».  
710- SUR Serge, « le droit international au défi du terrorisme », op.cit, p.45; voir ainsi SUR Serge, le Conseil de 
sécurité dans l’après 11 septembre, LGDJ, Paris, 2004, p.54.  
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صل  م  و  ا ظاهوةتعلق  با ام  مجلس اأمن  هامأين اتخذ  ،ا جميع وجعلها م  عي  ا م  أة لزم  
دول بين عشي  وض   قائم ا ثغوة ا    .(711)ةاها من أجل سد ا

توج  فو  تروو د تجس   ،هق هذا ا جديدا ود أساسه في وجود ب سلرات مجلس اأمن ا ب
ي  ا دو متعلق  بلتفاقيات ا افة  ظاهوة اإوهابا موازاة وهذا إ   ،م زمن با وبح عامل ا ما واجع 

م   ربيع  ا يب تغيوة مع ا ات و  ،ظاهوةاظووف وأسا تةو فود ا سلوك ا سب   سويع  با م  ا واد ا
ةا يقتضي  مما ،هفااستهد   تدابيو مع ظووف ا     . اتساق ا

ى أن  وعليه،  ماح إ ا اإ تسيها يم تي ت قمع تمويل ي  دوا فاقي التتدابيو أهمي  ا
ظوم   ،اإوهاب لم شامل   سياس  ا م  جزء من ا ظاهوة، جعلتا افة  ا  من خصص  في م

ي تجما دو هيئ   خاص   مع ا فوذ في هذ ا ىاأعضاء ذوي ا ها ةيز  إ اإسواع في إدخا
فيذ ت م   استفاءهاعدم  ،(712)ا ف لعدد ا لقواو سا مجلس  تصديقات وقت اعتماد ا ةدد من ا
و ذ فوو اا بتفي  م   ،ا راق واسع و  يتعميم ا ام على  وجعلها على  ،(713) تفاقياللعديد من أة

دول جميع ا زامي   فوو إ   .(714)ا

                                                           
711- Eric Rosand, op.cit, p.581. 

سلطاته بموجب  Andrea BIANCHIوهو ما علق عليه  -712 وحة  مم حدود ا دائر حول ا جدل ا رغم من ا "على ا
فسه بمهمة تشريع  من ب ماذا اضطلع مجلس ا ة  ن أن تفسر بسهو سابع، توجد اعتبارات عملية يم فصل ا ا

طاق  فراد على  يستوفرض جزاءات على ا ي  دو صعيد ا ين على ا قوا ع ا ص تقليدية  يات ا مي. فاآ    عا
ية قصيرة. عام في فترة زم ون ا قا وضع ا اسبة  ى استجابة معيارية فورية،  م اك حاجة إ ون ه دما ت ك، ع ذ

طراف تفترض متعددة ا معاهدات ا لرد. إن  عملية وضع ا افية  ة أدوات  ظام ا يملك بسهو مسبقا عملية  فإن ا
ي. وط تصديق ا ضمان ا ازم  وقت ا اهيك عن ا معاهدة  مفاوضات طويلة ومرهقة،  ك، فإن قدرة ا وعاوة على ذ

تي وافقت عليها. طراف ا طاق واسع تتوقف على عدد ا شر اآثار على  ي  على  ي من حوا  200في مجتمع دو
ة. ل دو حصول على موافقة  سهل ا يس من ا ة  ظام معاهدة وم دو ة في  مشار لما زادت ا ه  مفارقات أ ن ا

ة  ةمتعدد ازات متباد تاج ت ى حد ما، وهي  ة إ ام غير فعا ى أح ص إ طراف، زادت احتماات أن يؤدي ا ا
صدد: ومفاوضات بشأن صفقة جماعية"  . راجع في هذا ا

- BIANCHI Andrea, op.cit, p.888.  
713- KLEIN Pierre, « Le droit international à l’épreuve du terrorisme », op.cit, p.352.  
714- KLEIN Pierre, « Le Conseil de Sécurité et la lutte contre le terrorisme: Dans l’exercice de pouvoir toujours 
plus grands? », op.cit, p.138. Cette approche est confirmé par PELLET Allain en ces termes « C'est, ici, d'une 
véritable législation internationale qu'il s'agit; la mutation est essentielle.                                                            = 
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قواو تشابه بين ا ي   1373 وقم ومن بين أوجه ا دو  ،قمع تمويل اإوهابوالتفاقي  ا
فقوتين  مةصوو فقوة 2/ب و1في ا قواو /ب 1/و، ةيث تترابق ا مادة من ذات ا  4و 2مع ا

ي  دو فقوة  ،من التفاقي  ا ما ا مادة  /و تتشابه مع2بي صياغ   من التفاقي . فوغم أن   12ا
قواو  اصو 2001) 1373ا فس ع مراف أخذت  هاي  ا ها في  وعا ما و  اإجوام( مختلف  

ي  دو ووة في التفاقي  ا مذ افحة ، أي باعتباو "(715)ا م ساسية  ب ا جوا يشمل على ا
ي معادا في  دو خاصة بقمع تمويل اإرهاب"اإرهاب ا ية ا دو  .  (716)جوهر ااتفاقية ا

صوص عليها في  ANGELET Nicolasميز ي   م تدابيو ا  اإوهابقمع تمويل  اتفاقي بين ا
قواو  ام ا تي يوجد فيها  ربق إل  تالتفاقي  ل  ون تدابيو(، 2001) 1373وأة ةالت ا في ا
بي صو أج قواوهذا ، أما ع شور ا هذا ا ي   ل يخضع  راق ت ل اأعمال إذ يمتد  ى  يفه إ

م  اإوهابي  دون تمييز، أي دون أن ي   تدابيو ا راق ا لدول  ت أو ةدد  ا جه  مةلي   قووة ول ا
ي  مجلس  ،(717)دو تهازي  ما يعوب أيضا عن أسفه في الختياو ال ام  اأمنو بعض أة

تي ي   قواو دون اأخوى، وا ها فعل التفاقي  ودمجها في ا ن أن ت فسو على أ ح م "يؤيد مصا
مقصود من قبل واضعي  ظام ا ح اآخرين، أو حتى يخل بتوازن ا بعض على حساب مصا ا

  .(718)ااتفاقية"

واةي عدة ANGELET Nicolas وأخيوا ، فوغم إقواو قواو وفي  قائص ا ه يثيو إل  أ   ،ب
ما  ظاهوة، فرا افة  ا قواو بم ظو لختصاص ا لجدل با ثو إثاوة  صو اأ وجود  عدمالع

                                                                                                                                                                                           

= En légiférant de la sorte, le Conseil de sécurité rend obligatoire pour les Etats le respect de dispositions 
figurant dans des conventions qu'ils n'ont pas forcément ratifiées, notamment celle de 1999 pour la 
répression du financement du terrorisme à l'égard de laquelle nombre de gouvernements, à commencer par 
celui des Etats-Unis, avaient manifesté une grande défiance », In: PELLET Allain, « l’adaptation du droit 
international aux besoins changeants de la société internationale », op.cit, p.34.  
715- DENIS Catherine, Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations unies: portée et limites, Bruylant 
2004, p.150 et 151.   

حاج -716 سابق، توفيق ا موجع ا     .90، ص.ا
717- ANGELET Nicolas, « Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme par des moyens 
financiers et économiques », op.cit, p 225.  
718- Ibid. p.227.  
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إوهاب خصوص   م ا أ  تعويف  ي أي موقف في استتجمظهو فيه اي  ه  دو ملئ هذا مع ا عداد 
ي و قا فواغ ا ي ا خريو  ما يبقى عائق   ،ا ثو فعا افةته بأ    .(719)ا أمام م

واضح تم ومن مواقف اأخيوة، فمن ا هذ ا ا  ا أن  مجلس اأمن باإضاف  خال استقوائ ام 
وئيسي  في تعديه  ن من ا، تم  مخاربته أشخاص غيو معتادة سابق  خووجه عن صاةياته ا

سلر  تشويعي  ي   دول بمجموع  تدابيولمزاو   يك فيه جعلت من  ،زم بموجبها ا تش بعض ا ا
دولل ي   هأ   وخاص    عدم، مثل جميع ا ظو  متةدة  با ام ميثاق اأمم ا م من أة وجود أي ة

لمجلس تشويعي  دوو ا ي  ون ،يتوخى هذا ا دو ون ا لقا تدويجي  ترويو ا تدوين وا ما إ  ا
ةصو بصف  خاص   عام  صاةياتفي ي جمعي  ا ةجم عادة تتخذها  وأن   ،ا هذ قواوات بهذا ا

 .(720)اأخيوة

جزائو  موازاة معأعوبت ا يغ  با ص  عام  اقش  خال م   هذ ا جمعي  ا ويو مجلس اتقفي ا
تقويو) اأمن ها ا ك أن  ه أ   ،(A/56/PV.25وقم  م مجلس يتجه بصفة  "بل وأسوأ من ذ ا

ىمتزايدة  عامة،  إ جمعية ا تي تقع ضمن اختصاص ا مسائل ا اول ا تي تميل بدورها ت ىا  إ
ها دون مقاومة أو رد فعل. تخلي ع  ا

عامة ( ...) جمعية ا لتداول وتتحول ا تدى  ى م تواضع ( ...)بدرجة متزايدة إ هذا ا
من على زيادة إغاراته على  عامة شجع مجلس ا جمعية ا مطرد من قبل ا ذات ا ار ا وا 

ق اآنوأصبح ( ...)مجال عملها  ع ا تشريعات وص رارات في شؤون يأخذ على عاتقه سن ا
ثر  بر حجما وأ اقش وت حل في هيئات أ طقيا، أن ت  مجلس.  اختصاصاأخرى يجب، م من ا

ك بعدم وجود أي رد فعل أو  مجلس يشترط فيها، متشجعا في ذ ان ا اك حاات  بل إن ه
م عن تحدي،  ىقاش ي م تدخل  إ ية  ام اتفاقيات دو فيذ أح دول بت حد أن يقرر أن يأمر ا

فاذ لدول.بعد حيز ا سيادية  إرادة ا فسه بديا  ذا يجعل من   ، وه

                                                           
719- ANGELET Nicolas, « Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme par des moyens 
financiers et économiques », op.cit, p.228 et 229.  
720-  VOEFFRAY François, op.cit, p.1201.   
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ما  هاية توسيع صاحياته، بي مجلس بأن يواصل با  ذي دأب عليه ا وهذا ااتجا ا
ص افى مع روح و ية وسياسية خطيرة ويت و ه  يثير تساؤات قا ذي يستمد م ميثاق ا ا

مجلس شرعيته قواو . (721)."(،..) ا أعوب ممثل  ،(2004) 1566أما فيما يخص شق ا
جزائو  فقرة "بأ  ا واردة في ا عمال اإجرامية ا ها  3ه ا يجب أن ت فسر ا قرار على أ من ا

صدد. فتلك  تشريع في هذا ا من أن يقوم با مجلس ا يس  إرهاب. و ة تعريف  سلطة مخو ا
عامة"  . (722)لجمعية ا

بوى ورموةات  دول ا ح ا مصا وسمي  ارق ا ا هوى بين مجلس اأمن  ولتساع ا
دول  ضعيف ا جزائو ود ةاسم وم  ، ي  ا م  عتبو موقف ا سياسته ا فعادي  ي خا دو إوادة ا ، مشيد ا   

جمعي   ،دولجميع اما اختصاص ةصوي بأن ذات اإجواء إ   يقتصو اتخاذ على مستوى ا
عام  ها عام  في تةقيقها؟ استجاب مبادوات مجلس اأمن ت عد هل  ، وم جمعي  ا أم  فشل ا

بوىأ   دول ا م واد تأريو إ   ،ها مسأ  تتعلق با مجال ا دول أعضاء مجلس  استهد فما ون ا
      اأمن دون غيوها؟.   

مسا في وسا  ما ممثل ا ىوجه  م   بي عام  اأمين إ منمجلس  "بما أن   افيه اد  م ؤ ا  ا
بغي  جة  " إا  تشريعي"أي قرار  اعتماديس هيئة تمثيلية، فا ي ى معا بعد عملية تسعى إ

بغي أن يعترف  ك، ي متحدة. وعاوة على ذ مم ا عامة أعضاء ا مشروعة  قلق ا أوجه ا
مجلس بأن   عادية" أي   ا تشريع ا عملية ا اء  قبيل ي عد استث  . (723)قرار من هذا ا

م   سان أما ا افة  اإوهاب وةقوق اإ ي بم مع خاص ا ينمارتن قوو ا اء تقديم  ،شي أث
متةدة أمم ا عام   جمعي  ا ى ا وي إ س شأ  "أن  ج عو   ،تقويو ا تي أ افحة اإرهاب ا ظام م

                                                           

عام وثيق   -721 جمعي  ا خمسون،  ،A/56/PV.25 :وقم ا سادس  وا دووة ا صادوة فيا توبو  15 ا  ،2001أ
متعلق  بتقويو مجلس اأمن وقم:   . 10و 9ص.، A/56/2ا

صادوة فيS/PV.5059 :وقم مجلس اأمنوثيق   -722 توبو  19 ، ا متعلق ، 2004أ مةضو جلس  بشأن ب ا
تهديدات تي ا سام ها يتعوض ا يان واأمن ا دو  . 19ص.، اإوهابي  أعمال تيج  ا

فقوة  -723 عام  وثيق من  35ا جمعي  ا سابقA/63/69–S/2008/270 :وقم ا موجع ا    . ، ا
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طاق  من يتجاوز  هصاحياته"مجلس ا دول  ، ووفق ا  مفووض  على ا تزامات ا فإن ال
قواو  "تدبير شبه تشريعي غير محدد في فهي بمثاب   ،(2001) 1373اأعضاء عما با

ان" م زمان وا تزامات  . وتابع أيضا أن  ا ة محددة بموجب هذ ال فصلة تماما عن أية حا "م
ل خطرا على ح ميثاق، وتش سابع من ا فصل ا ون"ا قا سان وسيادة ا  .(724)ماية حقوق اإ

ف ،  مخا لمجلس أن ي    ROSAND Ericفةسبوبمفهوم ا بغي  سلر  ي ماوس هذ ا
ائي تشويعي ( على أساس استث ةا  ،)ا ظم   تقتضيه ا جه أ ج  تهديد جديد وعاجل ل تعا معا

قائم  معاهدات ا   .(725)ا

توتيبات أثاوت  اةق  ا وةسياس  م   2001 سبتمبو 11عقاب أا تمثلت في تعزيز  ،بت
سابع من  فصل ا مجلس بموجب ا ميثاقصاةيات ا ما ساهمت في تفسيو م  ا و ومسيء ، و بت

ي دو ةوب ضد اإوهاب ا ح ا صا ي  اأساسي   و قا مفاهيم ا ما يستدعي تدخل  ،(726)بعض ا
ظم   م متةدةا ميثاق اأمم ا قيح وسمي  ل  ع د  م   بت ةاصل ، وا  ترووات ا ب  ا  امثل هذوا

ظم  م تروو بمثاب  تةول جذوي في ربيع  ا  .(727)ذاتها ا

ا أن   ذا، بدا واضة  ديه من صاةيات  وه وخبوة واسع ،  بيوةموقف مجلس اأمن بما 
م  عم   ى ا ذي يمد إ ي ا ملف اأم سانواه  على ا بو من ةقوق اإ ب اأ جا موازاة  ،س ا با

بو من مواودها وجهودها في ةماي  هذ اأخيوة،  ب اأ جا وست ا تي  مع اإوادة اأممي  ا
ظم  اأممي  م فصل عن ا تساؤل ةول ما إذا ع دا مجلس اأمن جهاز م  ،وهو ما يثيو ا

ي ؟ دو توجهات اإوادة ا فتها  سلبي  ومخا مواقفه ا ظو  ت اإجاب  عليه با ،با ا ن  لب فإ  وا  ه س 
م   يس إل   م ةددة في ميثاق ا  .    ظم  اأممي خووجه عن صاةياته ا

                                                           
724- SCHEININ Martin, « la lutte contre le terrorisme; un expert critique le régime crée par le Conseil de sécurité »; 
centre d’actualités de l’ONU, 27 octobre 2010. A consulter sur ce site internet:  
http://www.unric.org/fr/actualite/410-lutte-contre-le-terrorisme-un-expert-critique-le-regime-cree-par-le-conseil-de-
securite  
725- ROSAND Eric, op.cit, p.579.  
726- SAMAR Yassine, op.cit, p.111.   
727- VOEFFRAY François, op.cit, p.1203.    

http://www.unric.org/fr/actualite/410-lutte-contre-le-terrorisme-un-expert-critique-le-regime-cree-par-le-conseil-de-securite
http://www.unric.org/fr/actualite/410-lutte-contre-le-terrorisme-un-expert-critique-le-regime-cree-par-le-conseil-de-securite
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مواقف واآواء بمختلف تقاويوها ي   أن   ،اةظ عليهافمن خال تتبع مساو مختلف ا
تشويعي ستجاب  هذ اا با وظيف  ا ظهوو ا ةا  من ا ظاهوة  وزمقتضيات ا سويع  تروو ا وا

ى أن أصبةت مصدو خرو على اإوهاب وتعقيدها، أ   ها جاءت مفووض  وبصف  ةتمي  إ
روي على م   ذي ي سان، اأمو ا تدابيو في هذا جمل ةقوق اإ غ  من جعل جميع ا أهمي  با

مجال قم   ،ا خصوص ا ي با دو ون ا لقا ه و ميثاق وخاضع   ام ا ون تسق  ومتوافق  مع أة ا
سان.   ةقوق اإ ي  دو    ا

ي:  ثا فرع ا طبيعة ا مزدوجة ا سوداء بمختلف مستوياتهاا   لقوائم ا

في تمثلت  ماضي وبداي  اأ قون ا يات ا  بصاةياتمجلس اأمن  بووز أواخو تسعي
مقام اأول عتمد جعلته ي ،ةديدج فيذ جان جزاءات  علىفي ا تفوض  ،همجموع  قواواتمواقب  ت

ون تصوفاتها ت    اعتباويو   أشخاص ربيعي ائمو هدف قستت تدابيو دول ت سلم من غيو ا هدد ا
يين. واأمن دو   ا

تقادات لذع   قوائم ضدشبت ا سوداء  هذ ا فاا يه آ ماح إ يس فقر في  ،ما سبق اإ
ي  إعداد عملي  اأو عدم  هاا م  ءستفااأو  معاييو ا عاد ها  م  ا في أخراء  بأي  أو اتسامها  ،ةا

م قووة ب أخوى لب ،اإجواءات ا تسجيل جويم  بةد ذاتها من تجعل تشمل جوا أي أن   ،عملي  ا
فسها  جزاءات  ائي   جزاءاتا عملي  ت وتقإا ج  ج ها شأن ةال  بيد أن  ، )أوا( 1267شأ

قوائماستخدام هذ  ها م   ا جوت ع ها ا ها تأثيو واضح ماوس  من روف بعض اأرواف واستغا
سام زاعات وعمليات ا يا( على ةل ا   .  )ثا

تسج قوائم أوا: ا سوداء يل في ا ائيةا  تدابير إدارية ذات آثار ج

ي  أ   دو مماوس  ا يتهه في ةا  إدا  فود أثبتت ا قواو مسؤو ابه أعفي  وا   مال مخل اوت
يين دو سلم واأمن ا ه  ،با جو ع سوداء و ي قوائم ا فيذ تدتسجيله في ا ل تتمث ضديدي  ابيو تقي  ت

ي  م  أساس   عدم تتسم ها ف ، غيو أ  ستهد  ا في جزاءات ما ظو  قساوة با خرووة وا وع من ا ب



ي: واقع ثا باب ا حماية ا ية ا دو سان حقوق ا فيذ جراء اإ جزاءات ت ية  ا ذ  ا

235 

ي  ي   ،مةدوديتها بفتوة زم ى ت روي إ ذي ي أدى  ما ،جزائي تدابيو بمثاب  تسجيل يف ااأمو ا
ي  ب ور م ا مةا صو في  اأخذب اأخيوة اآو في ا ق اإدواجالعتباو ع  فيتوصل ت ،ائمو في ا

امها روي على  خاص    أة تي ت ائي  ا ج قضايا ا ثو  اإدواج أن   ،اإوهابفي ا ائي  أ تهم  ج
 . (728)إداويمما هي قواو 

ائي   ج ربيع  ا ظوو فبمواز  هذ ا ي  من خال تجميدها بم ذ جزاءات ا  أصولا
ي  ما ائي فهي  ،ا ضوووة جوائم ج بوا با م يوت ثو وقائي  ول ب ي تتسمهف ،تستهدف أفواد  ربيع  أ

ن تجميد "تؤدي بأي ةال من اأةوال  جريمة، و عائدات ا ية  مع طراف ا مصادرة أصول ا
غراض إجراء   [...]إجراء احترازي ين في إطار و ه غرض وحيد وهو تم ذي  إداري ا

افحة تمويل اإرهاب" ية م مجلس من مواصلة بفعا داخلي في فوضه أن  في ةين  ،ا ون ا قا ا
اب جويم  ماإ   ،لعقوب  ي من تتضمن م   إقواو باوت جا أصول من أجل ودع ا صادوة دائم  
عودة     .(729)إجواما

جزاءات ربيع   شيو، توجهذات افي ف مواز  معا م   اإجواءات با ام قووة فيا مادة  أة ا
عهد 14 سياسي  من ا ي  وا مد لةقوق ا ي  دو اصو ذات ربيع    ملاتبدو شها أ   ،ا على ع

ي  وجزائي مزدوج   لقائم  ف .(730)مد وقائي   ربيع  ا وغم من ا خاص با قواو ب ا  1267ا
ائي  ا  دوجين فيها م  أن  اأشخاص ا إل   ،(1999) وا ج واضراعهم وتبارهم ل (731)اتهموا أو أ دي
صو  باتت بةد ذاتها  ي إوهابأعمال ب   . (732)اإجوامي   اع

                                                           
728- COUZIGOU Irène, op.cit, p.61 et 62.    
- en cette tendance, IAIN Cameron note dans son rapport que Les effets de la mise en liste noire peuvent être 
suffisamment graves pour constituer la «détermination d'une accusation pénale», déclenchant l'application 
de l'article 6 dans son intégralité. In: IAIN Cameron, « The European Convention on Human Rights, Due 
Process and United Nations Security Council Counter-Terrorism Sanctions », Report prepared for the Council of 
Europe, 6 February 2006, p.2. Available at:  
http://www.statewatch.org/terrorlists/docs/Cameron-06.pdf. “The effects of blacklisting may be sufficiently 
serious to be the “determination of a criminal charge”, triggering the application of Article 6 in its entirety”.  
729- GRIGOROVA Jénya, « L’évolution des garanties procédurales dans l’ordre juridique de l’UE depuis les 
affaires Kadi – une évolution illusoire » In: SIMON Denys (S/Dir), Actualités des relations entre l’Union 
européenne et l’Organisation des Nations Unies: coopération, tensions, subsidiarité ?, collection perspectives 
internationales, IREDIES, n°.34, Paris 1, Pedone, Paris, 2014, p.206.    
730- MARTY Dick, op.cit, p.10, §.32.  

فقوة  -731 سابق، S/2006/154وقم:  مجلس اأمن وثيق من  3ا موجع ا  . ا
732- MARTY Dick, op.cit, p.10 et 11, §.32.   

http://www.statewatch.org/terrorlists/docs/Cameron-06.pdf
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قول ن ا ه يم مفووض  قد بلغ مستوىاأث أن   ،وم جزاءات ا لجزاءات  مماثل و بعض ا
ائي  ج هاا و د على معلوماتت ،  دو   أجهزة إستخباواتي  سوي  ست فود أو ا ون فيها ا ي

م   ةصول عليهاا جزاءات غيو قادوين على ا هذ ا       .(733)ربق  

جزاءات بما أ   أن   إل   ي  م  قيها غيو م  هذ ا ي  تةو   ،ةددةدة بمدة زم ما ل تجميد اأصول ا
ى تدابيو عقابي  ي  ما ي   ،من تدابيو مؤقت  إ لمل ائي ، باعتباوها مصادوة  ج صف  ا صبغ عليها با

س   متةدة في تقويوها  مدرجة فيها  2009هذا ما أيدته مفوض  اأمم ا قوائم ا "بما أن  مدة ا
ل  ن أن تسفر عن تجميد أصول بش حاضر، فيم وقت ا شخاص غير محددة في ا أسماء ا

ا ى حد فرض عقوبة ج ى تجميد دائم، وهو ما قد يصل بدور إ ئية بسبب مؤقت يتحول إ
جزاء"  . (734)شدة ا

موقف ذاته يه  وا يأشاو إ سام"ملةق أفي " بطرس بطرس غا دة ا جزاءات ج  ،بشأن ا
غوض م أن   يس  يلدعتهو " هاا يين و دو من ا سلم وا  معاقبته أوبغرض سلوك طرف يهدد ا

ه حو آخر ااقتصاص م  Monique Chemillierاأستاذةما أيدته وهذا . (735)"على أي 

GENDREAU  ي  تعليقها علىفي دو جزاءات ا ات مجلس اأمن في  ربيع  ا تسعي وات ا س
ويتموةل   ها ،تةويو ا طق  بقو ن أمام م ون و قا طق تطبيق ا ا أمام م س ا  "إ
عقاب" ذي ي   ،(736)ا ي ا ذ جزاءات ا ن إسقاره على هذ ا دواس  م و أن  مجلس ، ما يق  مةل ا
هذ اأخيوة اأمن م  إل  أ   ،وغم استةداثه  م يتخلى عن سياسته ا شأن. ه  ذات ا  تهج  

موقف اأخيو قمعي   ،وفق هذا ا سياس  ا تهج  سابق ا من روف تواصلت ا م  مجلس ا
جزاءات ي  اأمن في ظل ا ةا ي  ا ذ ذي ي   ،ا د توج  اأمو ا بوى وأن  ذات ؤ دول ا هات ا

                                                           
733- VOEFFRAY François, op.cit, p.1206.     

فقوة  -734 سانوثيق   من 42ا ي  عشو، A/HRC/12/22 :وقم مجلس ةقوق اإ ثا دووة ا صادو ، ا  2في  ةا
متعلق  ب ،2009سبتمبو  متةدةا ةقوق تقويو مفوض  اأمم ا سامي   سان ا سان بشأن ةماي  ةقوق اإ ةويات اإ  وا
افة  اإوهاب سياق في اأساسي      . م

فقوة  -735 عام وثيق   من 66ا جمعي  ا سابقA/50/60-S/1995/1 :وقم ا موجع ا  . ، ا
736- AUSLENDER Jérôme, op.cit, p.170.        
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جزاءات  تزامن مع اةتياجاتها ما إ  ا واقع، تأسيسها جاء با غراء ومترلبات أمو ا أين ظلت 
اء مجلس سابق ا بعدما ظل   تتستو وواءها ةهاقت مصا م واجه  ي اأمن  د على عامل ا علست     ي .ا

فسه، عو   سياق  م  جت اوفي ا ممل  ا عليا في ا م  ا مها  2010عام  تةدةمة في ة
خاص بقضي   ي   ،Ahmed v HM Treasuryا ى ت م  إ سوداء دوج  يف ةا  اأفواد ا قوائم ا في ا

واقع بمثاب   اءباعتباوها في ا تهم م   سج ون ةوي  ةو دو ،  ها جو ع آثاو من  قيدة بشدة ما ي
ذي أثاو  ،(737)جا أسوهموهق  تجاههم وت  م   موقف ا بخصوص  CONDORELLI Luigiوهو ا

م ستهدف    ؤسس علىم  ما إ  تسجيلها  ون ،على أساس اضراعها بأعمال إوهابي  اأرواف ا
ي  ائي  ور يته تدابيو ج ائي غوض تةديد مسؤو ج ي مختص ستشهد  ، م  ا ا ا بموقف قاض ايرا

قضايا يس إل   بذات ا تسجيل  لتةقيق جعل من ا  .(738)بمثاب  مؤشو 
« En soi, la présence du nom d'une personne dans une liste de se genre n'est ni une preuve, 
ni même un indice: on peut lui accorder au maximum le rôle d'un simple "spunto 
investigativo" (indice d'investigation) ». 

ترووات اأخيوة  وافقت جزاءات ا ي هذ ا ويسفي تب ي  سياس   ت ةدود م  دو تجاوزة 
تي بها  ها إسقار ما أهدافها، ا ي ل م ي  تا مثل وبا معامل  با مبدأ ا بوى  دول ا سخت ا است

وام  اديمي ثاوة ما يجعل بضوووة إ ،لمستهد ف من ةوي  و تها رابقم   مدىقاش فقهي وأ
دوي و  مقتضيات ون ا قا خصوصا سان با ةقوق اإ ي  دو ون ا قا أغلبي   وفق توجهات ،ا

عام .   جمعي  ا      دول أعضاء ا

قواوات مجلس اأمن خضوع  ون ا تدابيو  ،وعلى هذا اأساس، يقتضي اأمو أن ي وفق ا
م   روف ا ةا  ا لدول ومواعاة   داخلي   جزاءات فما م   ،ستهد فا فيذ ا ها ت دو  في قبو بووات ا

                                                           
737- HM Treasury v Ahmed & Ors, [2010] UKSC 2, (27 January 2010), point 60. le lord HOPE commente en ces 
termes comme suit:                                                                                                                                                          
« It is no exaggeration to say, as Sedley LJ did in para 125, that designated persons are effectively prisoners of the 
state. … their  freedom  of  movement  is  severely  restricted  without  access  to  funds  or  other  economic  
resources,  and  the  effect  on  both  them  and  their  families can be devastating ».  
738- CONDORELLI Luigi, « le Conseil de sécurité, les sanctions ciblées et le respect des droits de l’homme », In: 
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES, Marcelo KOHEN (S/Dir), International Law and the Quest for its 
Implementation/ Le droit international et la quête de sa mise en œuvre, Liber Amicorum Vera Gowlland-Debbas, 
Leiden, Brill, 2010, p.78.  
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سان؟ ي  خاوق   بها ةقوق اإ ذ دو  عن سيادتها؟، غيو أ   ،ا ةال ا يس ا مقابل أ ا في ا
ا ف سابق  و باستقوائ ام ا جزاءاتجميع اأة جان ا أرواف ق   ،قوائم  سي   ج و بةاملي ا

م   ون م  ا يف ت ضعيف ، ف دول ا بوى أعضاء مجلس اأمن ستهد ف  جميعهم من ا دول ا عامل  ا
سيتها   . ؟في ةا  تمتع ذات اأرواف بج

فويق ث  ثا تقويو ا ك، فإن ا تةليلي ومع ذ دعم ا جزاءات و  ا شأ عما  وصد ا م قواو ب ا ا
س  (2004) 1526 هذهب ع تي من أجلها اأمبادئ و اا على مشدد   ،ما تم  تداو هداف ا

لج  شئت ا د   ،أ رغم من أن  ا مؤ وا ن مم عديدا "على ا قائمة قد أدي وردت أسماؤهم في ا
ائية، جه آخرين اتهام أو و  إرهابية، وو   بجرائم يست ج قائمة  ائية، فا هم تهم ج ( ...)جهت 

ائيةوعلى أي حال، ا تفرض ا ها تسعى بدا من  (...) جزاءات عقوبات أو إجراءات ج بل إ
ة دون  حيلو ي وا دو سفر ا ع من ا م صول، وا ى تطبيق تدابير إدارية مثل تجميد ا ك إ ذ

س   .(739)لحة"شراء ا

فويقفم قائم  م   ،ن خال وصد موقف هذا ا إجواء اةظ أن  ا إجواء وقائي ل  عدة 
 . (740)عقابي

موقف اء  على ما تم  وصد في هذا ا لجزاءات خوق مجلس اأمن  ،ب ويسه  من خال ت
اسب ت ي  مبدأ ا ذ م   ،ا ذي من ا تدابيو ا اسب وتوافق بين ا ه إيجاد ت هدف م ون ا فتوض أن ي

                                                           

فقو  -739 صادوة في  ،S/2005/572 :وقم مجلس اأمنوثيق  من  41 -39 اتا متعلق  2005سبتمبو  9ا ، ا
قواوب شأ عما با م جزاءات ا تةليلي ووصد ا دعم ا فويق ا ث  ثا تقويو ا قاعدة وةو  2004) 1526ا ظيم ا ( بشأن ت

بان ومن يوتبر بهما من  را وسا  مؤوخ  ا ات، موفق  يا ج  مجلس  2005جوان  30أفواد و ى وئيس  موجه  إ
قواو شأة عما با م ات 1999) 1267اأمن ا يا بان وما يوتبر بهما من أفواد و را قاعدة وةو  ا ظيم ا ( بشأن ت

قواو شأ عما با م جزاءات ا تةليلي ووصد ا دعم ا سق فويق ا  . (2004) 1526من م
ج - ي  مفا ذ ي  وةظو اأسلة  ت م ثل على أ   نزاءات ا ما ي ، تجميد اأموال واأصول ا ها تدابيو ذات ربيع  مد

قل. ت ةو  وا ائي  باعتباوها تةد من ةوي  ا ج ربيع  ا سفو تبدو أقوب من ا مفووض  على ا قيود ا ما ا     بي
فقوة  -740 سابق، S/2006/154وقم:  مجلس اأمنوثيق  من  32ا موجع ا  . ا
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م   م  عتمدة ا فود ا ظو ف، ستهد  ومقتضيات ا ى با ةويات اأساسي  إ لةقوق وا ها من تعليق  ما 
ائي أ   .على أساس تقاويو مخابواتي  إعداد إجواءاتهالعتماد  ن أصبةت بجزاءات ذو ربيع  ج

ت  ةمل  ربيع  تزام هجا ي  في  دو ي  هاا ي   ،سياس  أم متةدة اأموي وليات ا ح ا م
ه في خويف  ل ما تعوضت  ي  بعد  دو زعام  في تسوي  اأوضاع ا ون هذا 2001مشعل ا  ،

م   سلوك ا م  عادي إ  ا أرواف ا م  ما بمثاب  عبوة  وقوف ضد تمس  بسياساتها أو ا ت  في ا تع
ح ة   ةها ومصا  لفاءها.مصا

ي  تميزت وج ع ذ جزاءات ا مواقف، أن  ا هذ ا ا  ى مواةلها من خال استقوائ في أو
ى أن تمتعت في موةل  لةق  ظو   ،بالهتمام بها سامي  إ بمجموع  قيود ةد ت من ا أهدافها ا

واقع  امها أن  تصوفاتها، وجعلت من أمو ا تفوغ من أة سعي با يس إل  استمواو   ا تمسك بها  ا ا
فود اأساسي .       في خوق ةقوق ا

يث قوائم ا: ا تسجيل في ا ساح سياسي ا سوداء  ية في احتواء  إرادةا دو زاعات ا حل ا
سامتسوية و   عمليات ا

يين خاص   تجسد   دو سلم واأمن ا زاعات ت جهود مجلس اأمن في إوساء ا  في ةل ا
تي ت   داخلي  ا جماعات غيو سا ومي يرو عليها ا ة ظام  ،ا ويس  ي  تعتمد على  جزاءاتت ذ

قو  تسجيل في ا تليها فيما بعد تدابيو ضدهامجموع  إجواءات تعتويها إجواءات ا تي قد ائم  ، ا
ث  متسويتها في  تةول م   هامشاو  جهات فاعل  ثا مادة  قووةا مشتو  بين اتفاقيات  3في ا ا
يف تي ،ج ية " زيجت ا سا حمر،  ،متحيزةغير هيئة إ لصليب ا ية  دو ة ا لج أن تعرض ا

زاعى لعخدماتها   . (741)"أطراف ا

                                                           
741- FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, « L'impact des listes de terroristes sur l'engagement 
humanitaire des groupes armés non étatiques: quelles conséquences pour la communauté de la maîtrise des 
armements ? », Forum du Désarmement "Les groupes armés non étatiques", UNIDIR, n°.01, 2008, p.19. 



ي: واقع ثا باب ا حماية ا ية ا دو سان حقوق ا فيذ جراء اإ جزاءات ت ية  ا ذ  ا

240 

لصليب اأةموغيو أن  هذ  ي   دو لج  ا في سعيها في إقام  اتصالت مع جماعات  ا
صواع ستهد ف م   ةل ا ي  أو  سا فسها في م   ،إما أغواض إ  ،واجه  جزاءات شديدةقد تجد 

ي  و ها قا ثو م قضاء  ،ترغاها اعتباوات سياسي  أ يتها في ا دو  في  ما تثيو بعض مواقف ا
م   وم  جماع  مسلة  سجل ت  فبمجود أن  .عاوض على ا ة قوائم اا  أمو يقتضي سوداءعلى ا

سفو بتدبيو ها من خال استهداف ،(742)ةظو أي اتصال معها ذي ي  ةظو ا عقبات ا عد منا
ومي ا ة لجماعات غيو ا ذيوب ،لوجستي   ه اأمو ا جو ع سي  وتؤثو سلب   ت على  اتائج ع

ي   دو جهود ا زاعومفاوضات  معها باةثاتفي إجواء م  ا  . (743)تسوي  ا

شأن  سلرات  توقبع  وفي هذا ا ي  من قبل ا سا ظمات اإ م ومات وا ة عديد من ا ا
ي  ور تي تدخ   ،ا ارق ا م م  ت  لها في ا جماعات ا ومي  أو سيرو عليها ا ة جواء إسلة  غيو ا

وم اإشاوة على ةد ، اتصالت معها تي  اإثيوبي  لة ت ا رود من  2007في جويلي  تم
لصليب اأةمو من إقليم لا ي   دو تةويو أ   ،أوغادينج  ا ي   ور جبه  ا  أوغادينها أيدت ا

ها ةو  إوهابي  ةال مع  ثل  م   ،و ي ا وم  اأفغا ة تي ا وليات ر و تةت ضغ رودت ا ا
متةدة متةدة  دبلوماسيين من التةاد اأوووبي ا بانهم عاجتملواأمم ا را  .(744)مع ةو  ا

توج   ا وفق هذا ا ى أذها دول  ،هإن  ما يتبادو إ شأن أو ا دول إما صاةب  ا أن  موقف ا
م   متةدة في ا وليات ا ا م  تدخل   ةل اأزم تعاماتهم مع اأرواف ا ما مواقف إ   ،بادوة 

هم فيها إ   ن تم  إشوا ها اعتباوات مصلةي  ذاتي ، وا  باةثات عام  ما لقتصاوها على م  تةو
م   ت هذ ا ا ذا  ها، وا  جوهوي  م قضي  غيو سرةي  بعيد ا عن ا فودي  في تسوي  ا بادوات ا

ي ف باأةوى م   ،جدي م   يف ت  ؟.  ف موازاة مع مواقفه هذ  بادوات مجلس اأمن با

ذا ي   ا إجمال آثاووه سعي  عملي  م تسجيل في ا سام فيا زاعات وعمليات ا في  ةل ا
موقف اأول في دول ةتى من إجواء م   موقفين، يتمثل إراو ا ع ا زاعفاوضات مع م  أرواف ا

                                                           
742- FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, op.cit, p.19 et 20.  
743- Ibid. p.20.   
744- Ibidem. p.19 et 20.  
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ومي من  ة فاعل  غيو ا جهات ا وويجيوت قو   2006في عام ف .ا وم  ا ة ها   ا ز و أبو
سام ا وئيسي  في عدد من مفاوضات ا هام اأرواف ا ي  ا ت ،دو بين  ي جوتبما فيها تلك ا

تاميا موو ا ي  و سويا وم  ا ل من  ،لة لقضي دعمسةب  موازاة  ها  ظام قائم   عمبا
فيذ   خاص  بالتةاد اأوووبي ت  . (745)(2001) 1373لقواو  ااإوهاب ا

ماوزاوة  توضة خاوجي   وويج   لمشؤون ا سبب في هذا أن   ،هابيان وسمي في ا "ا
قرار هو أن   ن أن يسبب صعوبات  ا وروبي يم مستمرة مع قائمة ااتحاد ا مواءمة ا ا

رويج قد يصبح من  سام. دور ا وسيط محايد في بعض عمليات ا رويج في دورها  ل
طرفين أ   ان أحد ا صعب إذا  ية، وفرص ااتصال ا مع وروبي ا درج على ائحة ااتحاد ا

ذا مقيدة" متاحة ه ظو  ا ا  ا،  م متةدة واإتةاد ا  ل من اأمم ا دو  عضو في  وويج 
ي عليها و قا ظامهما ا هما وسمو   .  (746)اأووبي، ما يقتضي خضوعها 

قضايا وويج في تسوي  ذات ا مواقف ا ت إعادة  تتعد   ،تيج  ةتمي   ى أن ةاو إ
قضي  وم   ظو في ا أن    Jonas Gahr Storeتهاخاوجيوزيو على ةد إقواو  ،جدد ام  واجعتها ا

سام" ة في عمليات ا مشار يين من خال ا دو من ا لسام وا رويج تقدم مساهمة هامة  . ا
جهود ك ااتحب للت هذ ا ي، بما في ذ دو مجتمع ا وايات ااعتراف من ا وروبي وا اد ا

متحدة ب )...(  ا تج ي يجب أن  تا جهود، وبا ثيف هذ ا ى ت ومة إ ح ذي وتريد ا وضع ا ا
زاع ون ااتصال مع أطراف ا ا أن ي سبة  صعب با  .  (747)"يجعل من ا

جد في ةالت أخوى موقف اإتةاد اأووبي وفد دبلوماسي من خال زياوة  ،على ةين 
ه  في ع سويدي   - 2009في جا ي  وا تشي فوسي  وا ك ا خاوجي  بما في ذ شؤون ا وزواء ا

اتةاد اأوووبي  خاوجي   سياس  ا مسؤول عن ا ك ا ذ لشوق اأوسر في  -Javier Solanaو
لتفاوض ع او بين  نمةاو   روف اإوقف إراق ا تي ،ةماسو  يسوائيلا ها ا التةاد  عي 

                                                           
745- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.90.    
746- Ibid. p.90.   
747- Ibidem. p.90.   
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ذ عام  قائم  على 2002اأوووبي م يا أن  وغم  ا ما ل من فوسا وأ من  اإجواء اعتواضات 
ه أن ي   رق شأ م سام في ا  .(748)عوقل جهود ا

ان متوقع   ما  ها بسبب تعي  و قائم ،  في اي عت بعث  التةاد اأوووبي عام  ا  2009امت
زاع لقاء ةماس أو من زياوة قراع غزة مقابل ب أجوت ةين في، روف في ا مع  ةادثاتم  ا

فلسري سلر  ا غوبيا ضف  ا ذي أسسه  ، ي  في وام اه في ا موقف ا وسمي وهو ا ارق ا ا
د   وفد اأوووبي مؤ تي يقررها مجلس"أ ه  ،اباسم ا اك قائمة ا عضاء في ااتحاد [ ه دول ا ا

وروبي مشتر هذا هو ( ...) ]ا ا ا على مدرجة حماس  (c'est notre ligne directrice) كموقف
حن    سياسة  ظمات اإرهابية، وهذ هي ا م ه قد ت  قائمة ا من قبل قرر باإجماع طبق 

وربي  . (749)"اإتحاد ا

ي هذا  ثا موقف ا روي ا ب اآخو ي جا ب، ومن ا  هذ بعضين عملي  تعي  من جا
جماعات على أ   سام  ،ها إوهابي ا ثاوة و في تقويض جهود ا عداء ا  وضع تفاقمو ا أرواف بين ا ا

م   م   في شاو ا دول اةتجاج و  ،فاوضاتا قوة ستخدامل جوءها تبويوفي ا ةها  ا  . (750)لشوعي وم

مسلم به أن   ظم  إوهابي ي  قواو التةاد اأوووبي في تع ومن ا م تاميل  موو ا قد  ،ين 
ي ا وملموس  ا واضة  عبت دوو   سويا سام ا م   ،ا في تقويض عملي  ا وم  ا ة دعم من قبل ا
وويجي  خاص اوتب  2006في ماي ف .ا مبعوث ا اا سام في سويا عملي  ا  Jonوويجي 

Hanssen-Bauer ا وجبه   ممثلي ل من تاميلسويا سام في  ،موو ا ةضوو مفاوضات ا
ه   أوسلو اقش  سام  مواقبي ا م ي  تا شهو ا ي  في في ا دو ومع  .لباد يشوقاشمال اد  ا
ك شار تعي   ذ ت ان التةاد اأوووبي يدوس ب ا وقت، و ك ا جبه  في ذ قد  هذ اأخيوةين ا

تعي   ةذوت من أن   ظو في اتفاق وقف فإ   ،في ةال ما تم  وقت توقيع التفاقين ا ها ستعيد ا
او  . (751)إراق ا

                                                           
748- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.90.  
749- Ibid. p.90 et 91.  
750- FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, op.cit, p.20.   
751

- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.90 et 91.    
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و  ذوهو اأمو ا موو   ضافإبالتةاد اأوووبي و مجلس اقو ب 2006ماي  29في س ي ت
تاميل على  سوداء قائمتها سلرات ،(752)ا ف في  ويةث بقوة ا ع لةد من ا ي   سويا ا

وم  ة تي تسيرو عليها ا ارق ا م صدد تمس  م   ،ا واودة في تقويو با في هذا ا تاجات ا الست
ا مواقب  في سويا جبه  صاع  ت أن   ،بعث  ا تج عن ا ف ل ي ع ه سيواصل د أ  شد  وي   .وةدهاد ا

وضع في  بادمواقب  ا زاع ا شر  جميع أرواف ا  استعداد ، معمع اأخذ بعين العتباو أ
ن مع م   مزيد من اإجواءات إذا ما أم ةا لتخاذ ا امل  ،واعاة تروو ا دعم ا مع تقديم ا

توصل  خاف وا وويجي في ةل ا ىلوسير ا لوضع إ (753)تسوي  سليم  
.
  

مجلس وفي وقت لةق تي اةتفظ  اأووبي اعتمد ا تظام قواوات جديدة ا ظم  بها فيبا م ا
قائم    . (754)في تلك ا

م   سياس  ا ذي أثاو موقف تهج  من قبل اإتةاد اأووبي باتت بغيو أن  ا جبه  اأمو ا
تاميل ب   بم   ،موو ا ي  م  را دو مواقبين ا موكين من غادوة ا د سويد ا دا وا ل م   وف ين وفق ا  اتفاقعي

عام  او  ى أن   وة  ، مشي2002وقف إراق ا مفووض ةظو التةاد اأوووبي  إ وبدوج   يهاعلا
ل ب قد خريوة بلدانأخ  وضع .ةياد هذ ا موازاة مع تدهوو ا ىبا ،وبا تعريل عملي   ظو إ
سام قائم ت اإتةاد اأووبي ووفضه من شرب من خال تع   ا جبه  من ا مواقبون ا ، جادل ا

ي  اا مرلق  تفويض   اي  أعرى فعل بموقفه هذا قد أن   سويا وم  ا ىلتوصل  ،لة وي  إ ةل عس
   .(755)علصوا

                                                           
752- Décision du Conseil 2006/379/CE du 29 mai 2006 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE, (JO L 144/21), §1, 2.   
753- le Conseil de l’Union Européenne, Déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne concernant 
l'inscription des TLET sur la liste des organisations terroristes, P/06/78, n° 9962/06 (Presse 163), Bruxelles, le 31 
mai 2006, p.1-3.  
754- GUIORGUIEFF Johann, « Le soutien du Tribunal de l’Union européenne au mécanisme de lutte contre le 
terrorisme en contrepartie de la garantie du respect des droits fondamentaux », RDH, Actualités Droits-Libertés, 
décembre 2014, p.2.  
755- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.91.    
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فلبين  شيوعي في ا ةزب ا ه شأن ا ذي  شأ سام في قو  ا سةاب من مةادثات ا و ال
ف فسه في أوت  ،لبينا دما وجد  وليات  ي إوهابتشمل أرواف سجل على لئة  م   2004ع با
م   ي  عل ،تةدةا فلبي وم  ا ة ب من ا تها ىما را عمل من أجل أن يتم إزا  . (756)ا

ي  خاص   اعتواف   ذ لجزاءات ا زي  مو دوو ا م   ا با تسجيات ا قوائم في إراو ا تعلق  با
ي، إل  أ   دو عام ا ظام ا ظيم ا خاص  باإوهاب في ت ها آثاو م  ا للت ها تمخضت ع زدوج  ت
سلبي  وعلى مستوى أعمق تجا ا ى في عيوبها ا مستهد  اأو جماعات ا ي   ف ،أفواد وا ثا ما ا بي

ةصوت  ى أن ا ي  بيتسوي  في سياق تعدت إ دو زاعات ا ومي  وغيو ا ة جهات ا ن ا
ومي  ة جهات ا ،ا ان دووها ةاسم في تأييد أةد أرواف ا ويوئيسي  أين  عن اأخوى،  تهاوأو

ى  لجوء إ ي  ا ا ه إم ذي تمخضت ع قوةاأمو ا صواعات بدوو يؤدي  ما استخدام ا ى تفاقم ا إ
 .(757)ةلهامةاولت وتقويض  فسها

موازاة مع  رباعاتمن و   ل ما ذ  وبا ي  ا ذ جزاءات ا ج  بشأن آثاو ا ، أشاو وئيس 
جزاءات  يوزا دو مو ى وئيس مجلس اأفي وسا  م   هيرا وصد قد أشاو  ،منوجه  إ أن  فويق ا

م يحدث إا   ىإ من  ذي فرضه مجلس ا جزاءات ا ظام ا درجة ا محدود  أثر   "أن   ك با ا، وذ
ة بصورة عامة في استخدام  مرو عدام ا قاعدة وا ظيم ا ل ت ى بسبب استمرار تطور هي و ا

سلحة  تغيرات. وبخصوص حظر ا س هذ ا تع قائمة  دول تعتقد ( ...)وسيلة ا إن معظم ا
تدابير في تشريعاتها ك من خال إدماج هذ ا ل فعال، وذ ت من تطبيقه بش ها قد تم  أ

ية. غير أن   حا هجمات اإرهابية  ا است خدمت فيها أسلحة ومتفجرات ا تشملها ( ...)معظم ا
ك،  ذ تدابير. وتبعا  ذين ( ...)هذ ا جماعات ا فراد وا ة أسماء ا لج ى قائمة ا تضاف إ

اصر اإرهابية  ع هم يقومون بتزويد ا خبرات ( ...)يتضح أ مواد أو ا يع با تص ازمة  ا
س مصممة ا سفر، لحة ا رواح. وفي شأن حظر ا تسبب في إحداث خسائر جسيمة في ا

ه إطاق   ثر، أو ا أثر  ظام بدا ضئيل ا فيذ ا خاصة بسبب عدم تقديم تفاصيل ( ...)ا، فإن ت
                                                           

756- FLORQUIN Nicolas et DECREY WARNER Elisabeth, op.cit, p.20.  
757- GAVIN Sullivan and BEN Hayes, op.cit, p.91.   
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دة مما  عضاء غير متأ دول ا ن ا ة و لج مسجلة في قائمة ا سماء ا عديد من ا عن ا
ة  بغي عمله في حا يهاي دخول إ قاط ا د إحدى  قائمة ع  إيقاف شخص مدرج اسمه على ا

(...)"(758). 

ي  إ   ذ جزاءات ا ا أن  اإقتداء بتدابيو ا ى ما تقدم يتبين  سبي.إ ان في  ما إقتداء  ن  وا 
ب اقتوان فشل أي  إداوة أو م   غا ظم  في تةقيق أهدافهاا ون  ،ؤسس  أو م عدم وجود ي بإوجاعه 

يات تسهو  م   علىآ فيذ تعليماتها، في ةين في ا ا قابل يتوفو ت مجلس اأمن على معظم ه
ي  في مهامه إل  أ   فعا ه بتةقيق ا تي تسمح  يات ا هااآ تساؤل  ،ه فشل ةي ا ا ما يقتضي ةتم 

دى دول أعضاء مجلس اأمن من عدمها؟.  سياس        عن مدى وجود اإوادة ا

إوهاب افةتها  ي  وبصف  خاص  في م ذ جزاءات ا ترووات ذات  ،ع دت ا أةد ا
خريوة تجاوزت ةدودها، فلم يقتصو دووها فةسب على ةقوق اإ اسات ا ع ما شمل سان وا   ال

ى أن  ،إراو عملها بمجمله ةلت منإ تبقى ا تسي قيمة رمزية هامة جميع ق يم ه ا وأهدافها   "ت
يةا بوصفه تعبير   دو ة ا  .(759)"(...) عن اإدا

سب  ه أهمي  خاص  با توقيت  ةاصل في هذا ا جدل ا ي   إن  ا ذ جزاءات ا واقع ا
ى إزاءها خلص ،سياس  عقابي  ي  روح إ ا ذات  اعتباو مدى عن ،بصددها م تسائلين إش

جزاءات بمثاب  أةد دوافع ترويو   11أةداث عقب  خاص   جديدة صاةيات مجلس اأمن ا
ل م  على  قواواتها جسد  م   ،2001سبتمبو  ي  م  ش شوع م  جعلت بموقفه موضع صغوة عاهدات دو
مي ن بدت، ؟عا ربيع  ا وا  ها تشويعي هذ ا ى ع في مجلس اأمن  بمثاب  صاةيات ل غ
ي  تجسيد ذ يس بلجزاءات ا ذي ، أ ديد  ديؤ ي  اأمو ا ت ى ا هاإ شوعي  من خا ى وفع ا  ،إ

                                                           

فقوة  -758 صادوة في S/2004/1039 :من وثيق  مجلس اأمن وقم 24ا متعلق 2004ديسمبو  31، ا تقويو ب ، ا
قواو شأة عما با م بان ومن يوتبر بهما من 1999) 1267ج  مجلس اأمن ا را قاعدة وةو  ا ظيم ا ( بشأن ت

وسا   ات، موفق  يا ج  مجلس 2004ديسمبو  31مؤوخ  في أفواد و ى وئيس مجلس اأمن من وئيس  ، موجه  إ
قواو  شأة عما با م ات (1999) 1267اأمن ا يا بان وما يوتبر بهما من أفواد و را قاعدة وةو  ا ظيم ا       . بشأن ت

فقوة  -759 سابق، S/2005/572 :مجلس اأمن وقم من وثيق  38ا موجع ا       . ا
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هابسبب م   اشئ  ع واجب  ا ي  ا و قا ل من مصداقي  استهداف يتقلمع ا عضل  اإجواءات ا
   ؟. مجلس اأمن

سان فا  ةقوق اإ متةد ة قد فشلت في  ا أن  اأمم ا واضح تمام  ن من  ،من ا م تتم و
م   يب اأفواد ا ي  تعديات  تمخضت عنف  مآسي وخيم ، ةيث ستهد  تج ذ جزاءات ا تربيقات ا

قوائم مووو   ،ستويات عدةوعلى م  بيوة  ي  وهذا ا بمواةل تسجيلهم في ا بوجه عام وعلى أداء وفعا
ي  مجلس اأمن بوجه خاص د تأسيسها على أبعاد أم ى أن أصبةت في موةل  لةق  ي ست ، إ

عوج عليه ذي س موقف ا شئت من أجله، وهو ا تي أ  ي في دون ا موا وان ا ع   .ا

تزام باحترام حقوق  ية بين اا ذ جزاءات ا ي: ا ثا مبحث ا ا
ية دو سياسة ا ة ا سان وهيم  اإ

ي عوفت ا دو ي تةولت وترووات سويع  أةداث وم   سياس  ا دو عاقات ا  ،جويات ا
وست أخيو  اصرةبت معها م   ه من قاوب  جديدة  ما  تأثيو ةاسم ا توسيع تعويف مفهوم اأمن، 

د   ي  ا و قا قواعد ا ه على توتيب هوم ا و تائج أخوى،  ى  موتب  أد سان  تواجع ةقوق اإ ي   و
م   تعاون ا سياسي يقوم على ا دول من إزا  ةدودها ا وما تبعها من ةمل   ،تزايد فيما بين ا

واه اإوهاب و جابه  في م  واسع   تهديدات ا  2001سبتمبو  11في أعقاب وقائع  خاص   ، ا
م   أفواداةياة فيها أين تأثوت  ي و  ف ستهد  ا وي  ا موةل  ،بدوج  عا ي بعادأتميزت بأو   اأم

سان م  . وتداعياتها على ةقوق اإ تي تدفع  وهي ا جدال هامماوس  ا ثاوة  تساؤل وا  ى ا عن  ،ا إ
ت صاةيات مجلس اأمن في مجال  ا لجزاءاتافاستهد  ما إذا  ون  مواعي    ه  قا معاييو ا

ي دو سان خاص    ا ةقوق اإ ي  دو ون ا قا ام ا مترلبات سياس  وضوخ وخضوع  هاأ   أم ،أة
دول ح ا بوى مصا    .؟هاتعاماتو  ا
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ى أن  و إذ يبدو  م   لوهل  اأو تدابيو ا تزامات مجلس اأمن في تخذة بعض ا في إراو ا
سلم واأمن  يينإوساء ا دو افة ،ا زاعات تهمن خال م  صواعاتوا إوهاب أو وقف ا

داخلي   م   أن   ا، إل  ضوووي  جد  ا ةاج  ا تي ا عدم الهتمام  عنقد أسفوت ها اتخاذ تم  ها بلة  ا
جدي ب ماا أفواد ا مطلب   فد  تهسةقوق اأساسي   ول)ا تشمل جميع أرواف  ،(ا تتعدى 

ي  مد ربق  ا جزاءات القتصادي   ،ا مستوى ا شامل مما يجعل من توتيبها  من خال وهذا  ،ا
م   ماذج م  ا تربيقي   ستان في  إماستخدم  قاوب  ا يونو ةا  أفغا غول وسيوا وةالت أخوى  أ
هام   ي( شابه   ثا مطلب ا     .)ا

ول مطلب ا ية : ا ذ جزاءات ا مصلحية في تطبيق ا وية ااعتبارات ا على أو
سان      حساب قضايا حقوق اإ

ي  ف دو ي  ا ذ جزاءات ا جاح ا مجموع  عوامل يعود  ووجود  ،ختلف م  ي تةقيق أهدافها 
ف أةد سلوك م   أي   ما أن  مخا فشل.  ى ا تي  ها قد يؤدي بها إ عقبات ا اأمو ل يخلو من ا
ون ةائا  قد ت   ي  وت ذ جزاءات ا جاةها واجه ا يو في وجه  اإجواءات تغي   غواوعلى  ،أمام 

قومي سان واأمن ا ح ةقوق اإ ربيعي بين مصا توازن ا تي قضت بدووها على ا ي  ا و قا  ،ا
و   ذي ي  يا دو ظام ا ي على ةقوق  ،س في أي جهد من أجل ضمان ا خياو اأم وي  ا بأو

م   أفواد ا سان  سوداءاإ قوائم ا ربيع   ،سجل  في ا ل ا اشئ عن تآ تعاوض  ون أن  هذا ا
متةدة قائم  اأمم ا سياسي   سليم  ،ا ي  ا و قا إجواءات ا ي   و قا ربيع  ا وهذا ، (760)ضد ا

موازاة مع عملي  اإدواج في ا قدوات الستخباوات ،مقوائبا ي  لعتماد مجلس اأمن على ا
ي  ول ور ومي  ا ة استخباوات سيما لوةدات ا ي   ور الت ا و بو ا واودة من أ الستخباوات ا

متةدة، وليات ا لمعلومات واأد  إدواج ما ل يضمن إجواء تقي   وهي ا ثو موضوعي   يم أ
قائم  ول( (761)اأسماء في ا فرع ا   .)ا

                                                           
760- Jack I. Garvey, op.cit, p.555 et 556.  
761- Ibid. p.584 et 585. 
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وي  وغم تجسيد  جزاءات إل  هذ اأو تةقيق غاي  ا وع من ها يشوبهأ   وجه   الزدواجي  ا 
معامل  ي  خاص    أن   ،في ا ذ جزاءات ا قوي  استغلت ا دول ا ها ا ي  م ما واصل  سياساتها م   ،ا
خاوجي   ح واأا مصا ذاتي ، وهو موقف أشادت بههداف في تةقيق ا  Kimberly Annا

ELLIOTT " ن ون شود، و م هدف ا جزاءات هي طبيعة ا ية ا قياس فعا بداية  قطة ا
تحليل في ااعتبار أيضا أن   وية وأن   يجب أن يأخذ ا اك عادة أهدافا ثا حقيقية  ه هداف ا ا

عي ا ن أن تسياساصا عام يم خطاب ا ون مخفية وراء ا ي( (762)"ت ثا فرع ا  .)ا

ي م خيار ا ول: أسبقية ا فرع ا  سية ساحقوق ااعلى حساب احترام  ا

أمم في اآو  اأخيوة  تتميز   تابع   ظم الستهداف ا مختلف  جزاءات  جان ا أعمال 
متةدة خصوصي  ،ا سوي  وا سياسي   با ةساسي  ا ظو  ، خاص   لستهدافربيع  ابسبب ا با

اأعمال اإوهابي  ثو خرووة  ع  في اأعمال اأ ضا ثو على  ،أفواد ا تي يعتمد تةقيقها أ ا
ي ما ب ا جا م   جود إباغفبم   ،ا ه أن ستهد  ا م   ه علىشجعي  ف من شأ خفاء ا ةو  وا  اتا  متل

اته قوميبوو أسمى وهام و لسوي  م   غيو أن   .ورمس جميع آثاو تةو ب   ،هو اأمن ا ذي غا ا ا
دو  في ةا   ما ترلبه ها ا هدفو تي ةددت ا ذي  (763)هي ا متةدة، ا في قائم  اأمم ا
س م   وماتم   فاوته فيما بينةقائق اأمن وت تصووات ختلفيع ة يفي  تبع   ختلف ا ها وضعما 

  .(764)وموقعها اإستواتيجي

                                                           
762- ELLIOTT Kimberly Ann, op.cit, p.85 et 86.  
763- Jack I. Garvey, op.cit, p.556. 

مؤسسات الستخباواتي ما أن  ب   -764 الت وا و مستقبلي  عد مدى ربيع  ا ظوتها ا معلومات  أمو اقتضى، و بسوي  ا
لي   مصدو بروق ودوجات تختلف  صغيوة ةجم  وةماي  ا دول ا ي ا عن ا و قا ظام ا س موقف ا ذي ع ا. وهو اأمو ا

راق  واسع ا ي في مواعاة اهتمامه الستواتيجي ا مستهد  اأموي جزاءات ا ه اةتوامفةبا ذي توتب ع وي   ، ا أو
فيذي  على  ت سلر  ا م  م  اةقوق ا تشاف اأد  ا ي على أ  تهمين في معوف  وا ون اأموي قا ص ا ه قووة ضدهم. إذ ي

ن م  ي سوداء إداوي  وام قائم  ا اء   ،اجع  قواو ا ظيمي  ب ت مواجع  ا متظاهو أي ةق في ا لروف ا يس  ن  على  و
ما ي   ومي . و ة ا  ا و مستهد ف على إجواءات ا فود ا ي  أن تةظو أو تةد بشدة من مدى قدوة ا وم  اأموي لة ن  م

م   سياس  ا رعن في تسجيله. وهي ا قا جزاءات تهج  في ا واو سمات ومميزات هذ ا ساخ وت ووسي باست ون ا ا
ي ، بيد أن   فموقف اإتةاد اأووبي بات م   اأموي سان ،خا ةقوق اإ ثو شفافي  بتعزيز   =      ةيث سلك موقف ا أ



ي: واقع ثا باب ا حماية ا ية ا دو سان حقوق ا فيذ جراء اإ جزاءات ت ية  ا ذ  ا

249 

مي  فوض مجلس اأمن تشويع   خال منف  ،2001سبتمبو  11هجمات ى ا علا ود  ا عا
عا ةوي  بعد  عوفت ا ةويات اأساسي بةيث شهد ،اا جديد  ق  بين اأمن وا سان وا  ت ةقوق اإ

بيو  تواجع   ي ا أسباب ا   م  جدول اأعمالافة  اإوهاب بصف  تدويجي  ق  ، أين اةتلت م  (765)أم
دول باستدواجها  عديد من ا ها استجاب  ا جوت ع تي ا ي ، ا دو مواجها  ،تهاإجواءات خاص  

ها مجموع  تجاوزات وتعديات على  شخصي  أ ثيوت خا ةوي  ا م  ا اأعمال  في تهم أفواد ا
ات و  اإوهابي  ضما م  ا ةمايا    .(766)اتهقووة 

افة  هذ تتمثل  م جديدة  ي  ا دو معاييو ا  لقواو اأمنفوض مجلس في  ،ظاهوةاا
ه وفق   قواوات( وا2001) 1373 اةق   سابع ا لفصل ا تي بها ،ميثاقمن اا  وي  أعرى ا  اأو

افة   م قصوى  سانعلى ةساب ةقوق  اإوهابا و  و  ،(767)اإ ذي ت دول  س من خالا زام ا إ
م   لفووع ا افة  اإوهاب أو ا ،هتافةؤس س  في مجال م  بتقديم تقاويو  ج  م شأة جلمن  م   ا

                                                                                                                                                                                           

مستهد   أرواف=  خاص  با ،ف ا هامن خال شمول إجواءاته ا غاء م قائم  واإ ترلبات بيان أسباب م   ،إدواج في ا
م   ،ا واإخراوهاإدواج في اتةاد  ،اهتعلق  برلبات وفع اأسماء مواإجواءات ا لقائم  اإوهابي   دووي  والستعواض ا
 اأوووبي.

- Voir Jack I. Garvey, op.cit, p.569 et 570. 
سابق، ص.قمودي سهيلة -765 موجع ا    .118، ا
رواشدة محمد سامة -766 شخصي  دواس  مقاو ، ا ةوي  ا افة  اإوهاب على ا ين م ثقاف  ، 1ر، أثو قوا داو ا

توزيع، عمان،  شو وا ك . 125، ص.2010ل ذ يد حسن فهميواجع  سان ، و ةقوق اإ دوي  ون ا قا قواعد ا
مجلد ا ي، ا دو ون ا لقا مصوي   مجل  ا ضةايا، ا متهم وةقوق ا افة  اإوهاب، ةقوق ا ستون، وم ، 2012ثامن وا

 . 56ص.
سابق، ص.قمودي سهيلة -767 موجع ا  .15، ا
مجال - ثو وضوةا خاص    ،وفي هذا ا صووة أ م وإعراء ا وليات  ثف لتدابيو ا سفو باأخص في ا في مجال ا

تدابيو  ل ا مسافوين، ف يشمل جل ا مستهدف  فقر بل تعدى تأثيوها  م تخص اأفواد ا ها  اةظ أ ي ، ف متةدة اأموي ا
مراوات  مقووة في ا ي  ا مدى، وهو  ،من مواقب  وتفتيشاأم وةات قصيوة ا قل خاص  ا رلب في ا ه تأثيو على ا

يه وضع أشاو تدابيو غيو فعا  ولستغواقها  Srinivasan, Bhat et Holguin-Veras إ ذين يعتبوون هذ ا مسافوين ا أن  ا
قل أخوى. واجع ى اختياو وسائل  موجح أن يميلوا إ             :أوقات  رويل ، فهي من ا

- LERICOLAIS Marine, op.cit, p.99 et 100.  
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قواو  عما   جزاءاتفو أو  1540با تةليلي ووصد ا دعم ا وئيسي   ،يق ا مصادو ا ها أةد ا و
معلومات ةصول على ا  . (768)في ا

يل على  لتد شيدو ربيع   بعض على أ   فهي   ماب هذ ا حياة  بمثاب  ،ها رة ا "عس
قمع  متطلبات واتخاذ ذريعة  ب وا مطا من على سائر ا ى تقديم مطلب ا ية، بمع سا اإ
سان  تجاوز على حقوق اإ تجسس وا صت وا ت خصوصية با عامة واختراق ا حريات ا ا

تسامح في استخدام دائمة وا مراقبة ا مصرفية تحت ا حسابات ا فئات  ووضع ا ف ضد ا ع ا
ها جماعات  ااجتماعية عمل إرهابيةبدعوى احتضا صري ضد أمم وشعوب وا ع تمييز ا ، وا

مسلحة وفتح  قوة ا فوائد على ضبطها با قروض ذات ا را واإغراق وا ضغط واإ أسواقها با
شامل واعتبار م دمار ا رهابها بأسلحة ا رية وا  باهظة وتطويقها بأحاف وقواعد عس قاومة ا

حرية وااستقال" مقاتلين من أجل ا محتل ضد ا احتال إرهابا ودعم ا شعوب  ما  ،(769)ا بي
ر  CONDORELLI Luigiاأستاذ  ر يعت اب يوم،" أي سائد ا اخ ا م احترام حقوق  في ظل ا

افحة اإرهاب ية في م فعا ة ا ة بمسأ ى مقار ون في مرتبة أد ن أن ت سان يم   .(770)"اإ

فسه سياق  قواءةعد ب SZUREK Sandraتشيو  ،وفي ا م   ا لقواو ا وتمع   ذ ف ا سا  ا
م   أن   ،(1373) سياق ا يا ف   هةير أسباب تب سائد، فمجلس اأمن ةسبيس مخا لوضع ا  هاا 

قمعي  هج ا ي"قد تمسك با م ذي يبدو اإرهاببخصوص  وا ثر، ا حاحا، من خال  ا إ
ابها" 11أهم ردود فعله على أحداث  إسقاط ك،  ،(771)سبتمبر وظروف ارت بل واأدهى من ذ

مجموع  مبادئ أبوزها يه  سياس  جعلت من صاةياته تتعدى مجال ةدودها بتب تهاجه   ،ا
صل  ي  ذات ا دو عديد من التفاقيات ا ي  أقوتها ا ي  دو و قاعدة قا ع تسليم  ،خوقه  تتمثل في م

                                                           

فقوة  -768 سابق. ، S/2006/154وقم: مجلس اأمن  وثيق من  114ا موجع ا   ا
حاج -769 سابق، ص.توفيق ا موجع ا  . 484و 483، ا

770- CONDORELLI Luigi, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international ?», op.cit, 
p.831. « Toutefois, au vu du climat qui prévaut aujourd’hui, le respect des droits de l’homme risque de se voir 
ranger carrément au second plan par rapport au souci d’efficacité dans la lutte contre le terrorisme ».   
771- SZUREK Sandra, « la lutte internationale contre le terrorisme sous l’empire de Chapitre vii: un laboratoire 
normatif », op.cit, p.13.   
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اجئ  مادة ا سان في ا ةقوق اإ مي  عا ص عليه اإعان ا ما  سياسي  ه، في ةين  14ا م
ذين  أشخاص ا سياسي  لجوء ا ح ا عها من م دول تسليمهم مع م قواو أوجب على ا هذا ا

اب أعمال إوهابي     .(772)ي تهمون باوت

قول ى ا خلص إ م   ،من ذي قبل  سياس  ا بوى صاةب   سمةتتهج  أن  هذ ا لدول ا
جيوسياسي   خوير  ا تمتعا بوىب ا ي  بها تجاوزت  ،صاةيات  و قا ها ةدودها ا جوت ع تي ا ا

م         ستهد ف .تداعيات خريوة تجا اأرواف ا

مال   ه، ت   ما واست تهم أعمال تم  تداو مزاو مشتبه فيهم  ضغر على اأفواد ا وة ا عتبو ف
ي  ،إوهابي  دو تزاماتها ا ي  صاوم  اةتوام ا ل يو في تغي   فعال   عاما   ،من خال إجواءات ور

ها، إل   فشلأ   سلو ي صاوم ها باءت با ظام أم ويس ا  ان ت ةقوق ان سبب  ، بل  تهاك ا ا في ا
فود  وام  ا ون تدابيوها جعلت  ها  ى إثاوة مخاوف ةو تي استدعت إ ةويات اأساسي ، ا في وا

ى من م   تي ضل   ،(773)افة  اإوهابموتب  أد مت ا ي ةو بادبا ه هذ   اأموي ما أسفوت ع
ديمقواري  ،اإستواتيجي  مضامين ا سان وتشويه  ةقوق اإ وغم اعتباوها ، (774)من تعدي سافو 

ثو تروو   ي  اأ و قا ظم ا غوبي  من ا ديمقواريات ا ب ا اداتها بتربيق  ،ابجا بتها وم مرا
تي  شخصي ، وا عام  وا ةويات ا سان وا د عليهاةقوق اإ ي جووج بوش  أ وئيس اأموي ا

                                                           

يد -772 محاميد  فؤاد و خايلة يوسف ياسرو ا قواوات ) ضوء في اإوهاب من اأمن مجلس موقف"، ا ، 731ا
ي  القتصادي  لعلوم دمشق جامع  مجل ، "1373)و  748،1368 و قا مجلد  ،وا عدد ،26ا ، 2010اأول،  ا
 .124ص.
ص - مادة  ت سانمن  14ا حقوق اإ مي  عا  : اإعان ا

ا من ااضطهاد (1)" تمّتع به خاص  تماس ملجأ في بلدان أخرى وا  .ل  فرد حّق ا
فعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال  (2) اشئٌة با اك ماحقٌة  ت ه ا حق  إذا  تذّرع  بهذا ا ن ا ا يم

متحدة  مم ا اقض مقاصد  ا   ".ومبادئهات
سابق، ص.قمودي سهيلة -773 موجع ا  .   84، ا
صمد سعدون -774 ي "، عبد ا مضمون في اإستواتيجي  اأموي ى وا مع ي": ا دو ، مجل  قضايا سياسي ، ""اإوهاب ا

مجلد  عدد 11ا هوين، 1، ا سياسي ، جامع  ا علوم ا لي  ا  .  وما بعدها 28، ص.2006، 
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ه،  بعباوات صاوم البن  قوم بإجراء تعديات على حقوق وحريات بقو مر س "إذا ت ط لب  ا
افحة اإرهاب" سان، من أجل م   .(775)اإ

تساءل ي بوجوب  ،وعليه  وئيس اأموي تي يقصدها ا ي  ا مع جه  ا عن من هي ا
ي  ،استهدافها؟ دو وي  اأمن ا متةدة فلماذا ر وةت أو وليات ا تفجيوات استهدفت ا وبما أن  ا

ي  مةض ؟.     داخلي باعتباوها قضي  أموي  على اأمن ا

موقف ذاته بويرا وا اف ا م الستئ م إةدى مةا بره من ة تي قضت في  ،ي ست ا
يين دون    Al-Jeddaقضي  دو سلم واأمن ا ةفاظ على ا وي  صاةيات مجلس اأمن في ا بأو

عمل بةقوق  تعريل با مجلس اأمن ا ف  يجوز  مخا سان، وبمفهوم ا تزام باةتوام ةقوق اإ ال
ك سلم تستدعي ذ ون مقتضيات أو اعتباوات تهديد ا سان في ةا     . (776)اإ

هوي   أما تةديد ا سب   أهداف با ي   مع أرواف ا سب   معلومات با دق  في ا  ، فووود ا
صعب تةقيقها،  ك لجزاءات من ا ها مع ذ ظام فعالتبقى و سب   شف من  ،ةاسم  با ل

م فيها أو اأصوللم  روف أي شو   تة بغي ا تي ي تي يقتضي ت عامات ا أو  (777)هاديجما
ي  م   ، أن  اأفواد بذاتهم شخصي  في فعا معلومات ا افة   إراوواقب  ا من عتبو ت   ،اإوهابم
مواةل  ثوبين ا لفود  اأ خرأ في استهداف في ةماي  سيما لأهمي   ةقوقه اأساسي ، فا

شخص     عواقب وخيم .يفضي ا

سلراف قل معلومات خارئ  من ا سلرات بسبب  ى ا دي  إ ي ت ا واح ضةيتها  ،اأموي
سيد  قبض عليه في  MAHER Ararا قي ا دي  وسووي (، أ  سي  مزدوج  ) في يويووك من ج
ما هو متوجه   2002و سبتمب دابي ةو  تسابه م تهم ،ا  ظمات أ با م ه و  ،اإوهابي ةد ا تم  إوسا

                                                           

رواشدة محمد  -775 سابق، ص.سامةا موجع ا  . 126، ا
موسى محمد خليل -776 ي  اآموة"، ا دو قواعد ا ظوي  ا ون، "سلرات مجلس اأمن في ضوء  قا شويع  وا ، مجل  ا

عدد  متةدة، 37ا عوبي  ا ون، جامع  اإماوات ا قا لي  ا   .34، ص.2009، 
777- FITZGERALD Peter L, « Smarter Smart Sanctions », op.cit, p.41.  
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ى توبو  إل   .سوويا أين تم  تعذيبه إ ه في أ عودة  2002أ ىاستراع ا ، أين أ ثيوت دا إ
ى أن  قضيته ج  تةقيق بإثبات إ معلومات  ى أن  مشيوة  إ ،2006في سبتمبو  بواءتهقامت  ا

م   ات ا بيا ظيوتها وا دي   سلرات ا ي قدم  من روف ا جسيم .  شابتها عيوب إجوائي  اأموي
في  27وفي  وزيو  2007جا لسيد قدم ا دي اعتذاواته  ه مقدم   Ararاأول ا مليون  10,5ا 

ه تعويضات  دي   .(778)دولو 

تعو   هوي ، ففي ةال ا خاص بتةديد ا سياق ا ع  في وفي ذات ا ضا ف على اأرواف ا
بوى وتعديها على  ،اأعمال اإوهابي  دول ا فما مشووعي  تدخات مجلس اأمن أو باأةوى ا

م   هذ اأرواف ا سي  أو اإقام   ج يس خوق ا في فوض تدابيو عليها ستهد ف سيادة دول ا ؟، أ
توبول اأ ي   دو مؤسسات ا ي  مووو ا على ا مع دول ا ى ا ميثاق وصول  إ  وأ ،مبادئ ا

مقووة  تزامات ا م  في إراو ال دول ا ائي  بين ا ث معاهدات ا م  ا   جومين؟. تعلق  بتسليم ا

م   ديد  تمخضت عن هذ ا ها موقف  ،ا بسلبياتهاماوس  مواقف عدة ت  LUIS Arbourم

ةقوق  سامي   مفوضي  ا سانا دة   ،اإ م   اإجواءاتعن مؤ ي ا ور مستوى ا تخذة على ا
ي  باعتباوها و ثو مما هي قا ي  أ ها  ،ذو ربيع  أم ا من أمر واحد بعد هجمات بقو د قد تأ "

دول في ردها على تهديد  سبتمبر وهو أن   11 ثير من ا ا تأخذ في اعتبارها  اإرهابا
اف حقوق  ل  سانبش حيان، بل في بعض اإ مبادئ. ا  تتصرف ضد هذ ا
ك حمايتهم من  ا شك أن   يها، بما في ذ ة عن حماية مواط ة مسؤو دو عمالا  ا

جرائم  ك و )...(،  اإرهابيةوا حياة، وذ ب جرائم  اإجراءات باتخاذفي ا ة من أجل تج فعا ا
قيام  اإرهاب ن ا ن ا يم قضاء عليها )...(، و  بأي ثمن، يجب أا   اإرهابضد  بإجراءاتوا

ا عل عمالى مواجهة هذ تخلى عن تصميم معترف  إطارفي  ا حقوق ا ون وا قا سيادة ا

                                                           
778- GUILLOT Philippe Ch.-A, op.cit, p.66. Voir ainsi BIGO Didier et PIAZZA Pierre, op.cit, p.10.  
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حرب على اإرهاب، وهذا  إن   ،بها ثابتة تم  تجاهلها باسم ا ية ا سا حقوق اإ ثيرا من ا
 . (779)موقف غير أخاقي وغير فع ال"

تدابيو بهذا اأسلوب رقي وواء فوض هذ ا م وضع عبء على اأفواد إ   ،فاأساس ا ما 
م   هالف  ستهد  ا توج   نو  ،عدول عن سلو جزاء هذا ا وي  ا سياس  جديدة تقتضي أو ويس  ه في ت

ةقوق واأهداف اأخوى،  سان وغيوها من ا ى وجوب اصرةاببدفع على ةقوق اإ بعض إ ها ا
ضمان ةمايبمجموع  معاي    ثاواآ عمل ةولفي ووق   مارك بوسويت حيصو على ةد ت، تهميو 

سان فيلجزاءات القتصادي  ضاوة ا تمتع بةقوق اإ جزاءات حق  أن  " ،ا حق في فرض ا ا
ون م  ، (780)"محدود ي وخاص   قيد بمقتضيات قواعد ي دو ون ا قا ي  ا سا ي اإ دو ون ا قا ا

سانو  خصوص في مجال م   ةقوق اإ تي بصددها أشاو ،اإوهاب ظاهوة افة وبا  Ericا

DAVID   م ع اإوهابأن  اأسباب ا ن في أي ةال أن ت  ل ي   ،تعلق  باأمن وم ل ذويع  في م ش
سانيوجه مجلس اأمن  دفاع ،تجاهل ةقوق اإ م  عاد  أو ةقوق ا ةق في مةا  ،(781)ا

يا.   د و في ةدودها ا ها و بغي ضما ما ي  وا 

عدل اأووبي  في قضي  التجا ذا وةبت به م  ا ل واضح  ة  يدمؤ  ،قاضيمة  ضوووةبش
فعا  ةماي ا سباتةقيق م افة  اإوهاب علىةقوق اأساسي   ا ب م م  إذ ،مرا مة  فت ا
ي و اأووبي   و قا ظام ا افة  اإوهابأن  ،اأووبيبقوة في ظل ا تبويو  ذويع  يتم استخدام م

ون ةا أي  قا راق ا  . (782)خاوج 

                                                           

سابق، ص.زغدود جغلول -779 موجع ا    .222، ا
فقوة  -780 مجلس القتصادي والجتماعي وثيق من  18ا سابقE/CN.4/Sub.2/2000/33 :وقم ا موجع ا   . ، ا

781- DAVID Eric, « les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme international », op.cit, p.197. « Il ne saurait 
donc question, sous prétexte de sécurité ou de prévention du terrorisme, d’ignorer les droits de l’homme, 
notamment, le droit au procès équitable ou les droits de la défense ».   
782- SIMON Denys et RIGAUX Anne, « Le jugement des pourvois dans les affaires Kadi et Al Barakaat: smart 
sanctions pour le Tribunal de première instance ? »,  Revue Europe, n°.11, novembre 2008, étude.09, p.10; SIMON 
Denys, « Cour de justice et Tribunal de première instance des Communautés européennes », AFDI, vol.54, 2008, 
p.595.    
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او ثو وضوة  مام بصووة أ موقف  ،إ  SIMON Denys et RIGAUX Anneل منشيو 

تقي   خصا هذا ا لذان  ةقوق يدا تمتع با ل بتشبيهه ،با  une série de petits « Guantanamoش

juridiques »
وضعوعلى هذا اأساس ي  . (783) ل هذا ا ةساس  ف ،ش مسائل ا ظام إةدى ا ي ا

ي ةا ي ا دو ي ا و قا وياته في تسويتها،  ا دوج ضمن أو تي ت تةقيقوا ثو شفافي  ها أهداف و بأ
ى  بعض إ ونأشاو ا قا سيادة ا فاح ضد اإوهاب  ذي بدوو ،إخضاع شوعي  ا على يقوم  ا

تةديد  وة أن  وجه ا ذين يحا" ف ون ضد ا قا حرب ضد اإرهاب هي أيضا حرب ا ه"ر ا      .(784)بو

م  تمثل  ديد ا  مواقف ت ويس هذ ا ظام ماوس  ساهمت في ت هج جديد  جزاءات سويع 
ما  أممي ، تقادات لذع   ةا ، أسفوت عن تجاوزات وا ي  وضوووة ا استدعتها ظووف استعجا

سان وةوياته اأساسي .      ها من عواقب وخيم  على ةقوق اإ

م   م   اتجهتتغيوات في ظل هذ ا يا دو مستوى ا ي  على ا ةا ويس هيم   ،ماوس  ا ةو ت
ة   تعدي على ةياة اأفواداأمن على ةساب ا خوض في  بدل   ،ويات وا افة  سياق امن ا م

ثو اةتوام   ا تب  أ دو  ه سان اأساسي . فا ةقوق اإ فاة  ت موقف  ا  ثو  ا مما هو عليه ا أ
سان ةقوق اإ خصوص م   ،(785)ةامي  دول اأووبي  وعلى وجه ا ه شأن ا بادوات فوسا شأ

يا إوهاب ،وبويرا افةتهما  تزام بمجموع  تدابيو ذو ربيع  ودعي  في م واثبات قدوتهما  ،بال
هما وأمن مجتمعهما. غيو أن  هذ  ي  في تأمين وةماي  أم ل مسؤو على مماوس  مهامهما ب

تي معاييو ا ي  في تةديد ا اقض مع إقةام العتباوات اأم ت تخذ  اأخيوة أصبةت مةل ت
ي  و  ور معاييو ا ها ا ها، فاستمواوها سيفقد ظلت بشأ ثو وهي   ةقوق اةتوام وةماي  أ

                                                           
783- Face à cette situation dévastatrice des sanctions ciblées, certains auteurs ont noircis leurs images comme se fut le 
cas avec le professeur BIERSTEKER Thomas J. en ces propos « Il est ironique de constater que les soi-disant 
«combattants ennemis» détenus à Guantanamo se sont vu accorder plus de droits à une audience et à un 
recours effectif que les individus désignés ou énumérés par le Conseil de sécurité de l'ONU. On leur donnait 
au moins le droit de plaider, le droit d'argumenter et le droit à l'assistance d'un avocat. Cette comparaison a 
toutefois miné la légitimité de l'utilisation de l'instrument des sanctions ciblées par l'ONU, …». In: 
BIERSTEKER Thomas J., op.cit, p.116.  
784- SIMON Denys et RIGAUX Anne, op.cit, p.10; Voir notamment, SIMON Denys, « Cour de justice et Tribunal 
de première instance des Communautés européennes », op.cit, p.595.    
785- LELANDAIS Jean-Baptiste, « Terrorisme et droit de l’homme », In: GIRARD charlotte (S/Dir), op.cit, 
p.179.   
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ون (786)أفوادها ها،  تها تهيستدعي  ومأ ا م  بو  ةشدب اإدا ي  من قبل ا ثو شمو ي أ دو جتمع ا
  .(787)على ةساب إدا  اإوهاب بةد ذاته

ية عن  دو ممارسة ا حراف ا ي: ا ثا فرع ا واقعي "ازدواجية ا تطبيق ا مرجوة إزاء ا هداف ا ا
معايير"  ا

خاوجي تميزت ا لسياس  ا ةساس   ح  ربيع  ا مصا بخافات عميق  من ةيث ا
جيوسياسي  تي ت   ،ا ل دو ا ها  تي ت   دافع ع ها ةيوي  من قبل هذ ا بأ  وصف أةيا  وا

ديد بها إل   أن   إل   ،(788)اأخيوة ت م يزداد ا ربيع   مي جديد  وتيوة هذ ا ظام عا في بعد بووز 
واةد قرب ا ى ف اوص  خص تقود ،إراو ا فود فيه بسعيها إ ي  ت متةدة اأموي وليات ا وض ا

مي  عا معامل  في ازدواجي  ماوستهاخال م ،فوذها وبسر سيروتها ا قضايا إزاء ا واأةداث  ا
واه ، ك وظهو ا عواق ل قضايا مع تعاملها في بوضوح ذ ستان من فلسرين وا  . (789)وأفغا

عديدة ظهو ت صوو ا خاص  بمجلس هذ اا قواوات ا اقش  مشاويع ا لزدواجي  إما في م
م ي   تي  قواوات ا فيذها، أو في ا قضايا أو اأمن أو في ت اقشها أو في سوع  ةسم ا

                                                           

ا -786 ود ر سابق، ص.سبع مو موجع ا    .189، ا
فسه -787 مرجع    .191، ص.ا

- Bien que la lutte contre le terrorisme a aidé le Conseil de Sécurité à atteindre ses buts et ses objectifs, cependant 
cette dernière a fait face à la critique de quelques États et organisations et même de la part de la doctrine, qui a 
toujours constitué un véritable obstacle à la concrétisation de ces objectifs tracés que la réalité a démontré. A cet 
effet, SUR Serge, a considéré « Mal conçue en effet, la lutte contre le terrorisme peut être aussi dangereuse 
que lui. Elle devient même à plusieurs égards une composante de l’action terroriste. Si d’un côté l’on prend 
pour cible la collectivité que ces groupes prétendent représenter, on risque de la conduire à se solidariser avec 
eux, on leur permet de développer leur audience et bientôt leur légitimité – d’où la nécessité de bien cerner 
l’adversaire, et autant que possible de l’isoler. Si de l’autre, au nom de la lutte antiterroriste, on sacrifie les 
libertés, on impose toutes sortes de contraintes indiscriminées – ce qui ne manque pas de se produire – on se 
met à ressembler à la caricature que le terrorisme prétend dénoncer, on revêt le masque qu’il veut nous 
imposer ». SUR Serge, « un mal qui répand la terreur », In: les terrorismes, Revue Question international, n°.08, 
juillet- aout, 2004. Disponible sur le site internet:  
http://www.sergesur.com/Un-mal-qui-repand-la-terreur.html  consulté le 20/01/2018  
788- DUCROQUETZ Florence, L'Union Européenne et le maintien de la paix, Thèse Pour obtenir le grade de 
Docteur en droit, Université du Droit et de la Sante - Lille II, France, 2010, p.35.  

عا أبو عبد اه أحمد :واجع -789 سابق، ص ص. ،ا موجع ا  .202 -196ا
- à cet égard, Alexandra NOVOSSELOFF résume en ces termes que « L’approche américaine à l’égard des 
Nations Unies est donc avant tout pragmatique et conjoncturelle. Les Etats-Unis reconnaissent l’utilité du 
multilatéralisme et soutiennent l’action de l’ONU au cas par cas, quand leur intérêt les incite à le faire  ». In: 
NOVOSSELOFF Alexandra,  « les Etats unies et les Nations Unies », AFRI, vol.02, 2001, p.665.  

http://www.sergesur.com/Un-mal-qui-repand-la-terreur.html
http://www.afri-ct.org/article/les-etats-unis-et-les-nations/
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بو في تةديد (790)تأخيوها قسر اأ بوى با دول ا ح وسياسات ا ، وبعباوة أخوى، تمتاز مصا
ذا  ي  إقواوها، و ا زومها أو إم ها سواء  من ةيث تقديو  ي ، ةيث تخضع  دو جزاءات ا مساو ا

م   خالمن  ي ا دو شخص ا ها على ا يفوص  إعما تزام دو   .(791)خل بقاعدة أو ا

ود  شق من خالذا  هذا ا ا  بةث عن الزدواجي  ،دواست تعامل في (792)ا في ةدود  ا
تي يفوضها مجلس جزاءات ا دول،  اأمن ا ات من غيو ا يا ما تشمله من على اأفواد وا

يا( واقتصادي  )أوا( عقبات سياسي  تدابيوأو باعتباو  ،)ثا وسيل  بديل  في تةقيق  ذات ا
ث( خفي ا هاأهداف  . )ثا

سياسية في خلق  معاملة   في زدواجيةاا أوا: دور ااعتبارات ا   ا

سياسي  في خلق م  تسب   ي اعامل  ذات ربيع  مزدوج  في بت العتباوات ا و قا راق ا
عام ي ا دو متةدة (793)ا ظام اأمم ا أين تخضع أعمال مجلس اأمن إوادة  ،خاص   في إراو 

ي  قضايا اأم بوى في مجال ا دول ا مجال واسع  ، (794)ومواقف ا ذي فتح ا خوق وهو اأمو ا ا 
جز  ي تربيق ا دو شوعي  ا ها زج   ،اءات وخووجها عن ا تي من خا مجلس اأمن اأوواق  ا

ي  وت عم د م   و قا سياسي  باأوواق ا جات سياسي  صوف واجه  مسائل ا ي  بةت  بمعا و  .(795)قا

                                                           

حميد عمر -790 باودة اأمنةدود جزاءات مجلس "، عمر عبد ا ةوب ا ي بعد ا دو لعلوم ، م"ا ون  قا لي  ا جل  
سياسي  ي  وا و قا مجلد ا عدد 1، ا وك، 3، ا و  . 291، ص.2012، جامع  

عوج -791 ح ا اجي صا سابق، ص.علي  موجع ا  . 126، ا
ها  -792 قضايا متشابهة وفقا اعتبارات ت عوف الزدواجي  بأ تفسير  جة، أو ا معا معاملة، أو ا تقائية في ا "اا

موضوعية"،  معايير ا حميد عمر واجع:بعيدة عن ا موجع عمر عبد ا سابق، ا ما  .291، صا   سامة مصطفى بي
ها  حسين و متماثلة"، يعوفها ب وضاع ا ية بإتباع سلوك متغير في خصوص ا دو ظمات ا م دول وا  لتفصيل"قيام ا

ثو ةول موضوع الزدواجي  عام، داو سامة مصطفى حسين ع:واج ،أ ي ا دو ون ا قا معامل  في ا ، ازدواجي  ا
دوي ،  جديدة، اإس جامع  ا     .6، ص.2007ا

موجع ، سامة مصطفى حسين -793 سابقا   . 24، ص.ا
فسه -794 مرجع    .125ص. ،ا
حديدي -795 سابق، ص.طه محيميد جاسم ا موجع ا   .302و 301، ا



ي: واقع ثا باب ا حماية ا ية ا دو سان حقوق ا فيذ جراء اإ جزاءات ت ية  ا ذ  ا

258 

سياسي ظل    ربيع  ا مستويات وضعفي خلق الزدواجي  م ت هذ ا ديد على مختلف ا  ،ت
ها موقف ي م د ا بطرس بطرس غا منمجلس  ن  أ" ،مؤ اء  على معايير  ا قرار ب يتخذ ا

سى أن   ن يجب أن ا  م  موضوعية و سياسية تتح من سياسي، وأن  ااعتبارات ا مجلس ا
ثير من قراراته، فهو ا ي   ل شيء في ا ة قبل  مة مم زة مح مجلس سياسي، عتبر بم

وية في  و من يعطي ا اك تيارات سياسية مختلفة قد تتعارض وقد تتفق، فمجلس ا حيث ه
سياسية" اعتبارات ا   .(796)قراراته 

موقفوما ي ستقى من  بوى  ،فةوى هذا ا دول ا ظم  تواعي شؤون وقضايا ا م هو جعل ا
ي.   ،وفق توجهاتها دو ون ا قا ميثاق وا ةصاو على مبادئ ا  دون ا

مجلس في إراو اتخاذ  م يبقى تعدي ا ب هذا،  ى جا زاعات إ لقواوات وتسوي  ا
ي  دو تسي   ،ا ى أن شمل معظم فووعه ابل بات ا هيس عميق ا إ جان  ،تابع   على غواو 

ت من م   تي تم جزاءات ا اسبت ا وضع ومماوس  مهامها على أساس معاييو مختلف ، ت سايوة ا
قضي  تبع   دول دوج  استجابتها با معريات ا ي -ا  دو ثقلها ا ف  أو ضةي  إما م   -سب    خا

سياسي ، أين تهاو  هاولعتباواتها ا موازاة تشديدها  ت عن أداء مهامها تجا بعض م قابلها با
موغوب فيها.  بعض اأخو غيو ا  لجزاءات تجا ا

م قوو أشاد  سويسويا تابع  اج جا موضعت   ساخر موقفب MARTY Dick ا جزاءات ا ن ا
متةدة أمم قضايا ا تعمل برويق  فاضة  في ه  أ ،ا قوائم شأن ا خاص  با سوداءا  ،(797)اأممي  ا

» à cet égard de manière scandaleuseLe comité de sanctions de l’ONU travaille  « ، بل
لجان واأغوب دول تجا أعضاء هذ ا ثيوة  ،من هذا هو مواقف ا أين وفضت وفي ةالت 

ح ع   لج ، مشيوة  إعادة م ي  أةد أعضاء ا م  هدة ثا وافق  على أِي قواوات ت تخذ وفضها في ا

                                                           

صغيرا  عن ق -796 ة محمد ا سابق، ص.مسي موجع ا    .117، ا
797- DAVIDSHOFER Stephan et MARTY Dick, « La défense de l’Etat de droit peut-elle (re)devenir l’enjeu 
central de la lutte contre le terrorisme ? », Revue Cultures & Conflits, fichage et listing, n°.76, 2009, p.141.  
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لج لةق   جزاءات  ،ا داخل ا تة  إما ون ا ى ، (798)م فيها أو تمس بسيادتهاتم  ا  أن  باإضاف  إ
قائم  بين أعضاء جات ا تش صواعات وا ى فوق  ا تقلت إ خبواء عن رويق مجلس اأمن قد ا

يتهم وموضوعيتهم ومصداقيتهمما أسفوته من عواقب على اس ،أعضائها من خال  ،تقا
فوق ينها تعيِ فوض      .  (799)أةد وعاياها ضمن أعضاء هذ ا

ةقوق تمتع با معامل  من خال ا ك الزدواجي  في ا ذ د  يين من  ،وما يؤ موقف اأموي
م   ب ا ي  شتبه فيهم بمماوس  اأعمال اإوهابي  ةومان اأفواد اأجا سا من جميع ةقوقهم اإ

ها وتجويدهم يهاعلى ةساب م   م سلرات  ،وار تي تجسدت خال قواو ا واقع  ا وهي ا
ي  في  قاعدة في قاعدة بةوي  أموي بان وقوات ا م  خاص  أسوى را ي  إجواء مةا اأموي

ي  وبا، إل  أن  أةد أفوادهم موار   ا و قما جعلها ت ،اا أموي وليات في أموي ى إةدى ا قله إ م ب
م عادي  مته من قبل مةا م  مع توفو ضما ،مةا ل هاات ا عاد   م  ا    .(800)ةا

ثو استغواب   أمو واأ م   أن  هذ اأفواد ،ابل واأدهى  متةدة  ف  قدستهد  ا وليات ا عمدت ا
لتباهي بهااأ ى إضافتها  ي  إ م  ظو   ،موي لضغور ا تائج، ا  خزا  إظهاو ا ماوس  على وزاوة ا

ى قائم  اأمم  متةدة ت  ون إضاف  أسماء جديدة إ تا مؤشوات إثبات ا قدم عد من بين أفضل ا
م   ةوب على اإوهابا من  2002وأوائل عام  2001ما عوفته فتوة أواخو عام  ،ةوز في ا

مي  متةدةتعارف عا وليات ا  . (801)مع ا

ثو وضوة  وما ي   صووة أ م   ،اعري ا قائم  ا خزا   تي تشمل على استخدام وزاوة ا واقب  ا
لقاعدة أو متعارفين مع جماع   هميدتأي   أو إوهاب همدعمإما  ،بجميع توجهاتهماد و أسماء أف

مسلمين أو ةزب اه أو ةماساإخو  متةدة  ،ان ا ى قائم  اأمم ا إضاف  أسماء جديدة إ

                                                           
798- CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.15.  
799- Ibid. p.15.  

يد -800 محاميد وياسر فؤاد و خايلة يوسف ا سابق، ص.ا موجع ا  . 124، ا
801- BIERSTEKER Thomas J., « Targeted sanctions and individual human rights », op.cit, p.102. 
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ي تشوبه إضاف  م  1267 ون هذا القتواح اأموي لقائم ،  مع ةد  عاوض وجود م  عدم  باشوة 
ى  تدقيق أد عدامها. (802)فيهاوالستجواب من ا قل با م  ن    وا 

فا  وضع إجواءات عاد  وواضة   تزام ب ترووات اأخيوة، اتضح أن  ال ل هذ ا وأمام 
افة  اإوهاب إ   هفي م ي  و عدامه تبلوو  ،ما بوضع تعويف قا ه تفا مجموع  ودود أفعال  ع

توج   تتوجم م  ا لدول ةول هات ا ل على ةدة، بل وتم  ختلف   افةته  ت من ماهي  اإوهاب وم
جا دو  معي  أو أقلي  ما أو ةتى مجتمعها هات ت  ووائها في تةقيق وفوض سياسات أو توج  

تي فيذاته،  سان ا ةقوق اإ ي   دو معاييو ا ين وا قوا فت ا بيتها قد خا ذا مبادئ (803)غا ، و
قواو ي من خال تجاوز ا دو ون ا قا دول 1373 وقم ا ه من ضوووة  ،سيادة ا جو ع ما ي

بوى دول ا سجم مع ميول ا ل ي لدول بش داخلي   ين ا قوا  .(804)تعديل ا

ديد بسلوك ا ت سابق  في ا مواقف ا ن تم  اإقتداء با جزاءات تجموعليه، وا  ي تجا ا دو مع ا
دو  لجدل هو تمارل ا ثو إثاوة  صو اأ ع ي ، إل  أن  ا دو ل اأعضاء في اإقتداء بتوصيات ا

ها، وهو ما يتجلى من خال تصويح عضو سابق في  تام  قل بتجاهلها ا م  ن  خبواء وا  فوق ا
ي  شما وويا ا لج  في مايو توصي  قد   25ه من بين بأ   ،فويق خبواء  ى ا فويق إ  2010مها ا

فيذ  م يتم، 2011توصي  أخوى في مايو  23و أواخو ديسمبو فقر ةتى  ةواةدإل  توصي  ت
سودان فقد قد  2011 ي با مع خبواء ا ما فويق ا ثو ، بي م  ،من مائ  توصي  في ست  تقاويوم أ

ي تصبح مصداقي  ا تا فيذها إل  بخمس توصيات، وبا م  تجميتم اإقتداء بت ي وا دو ةافظ  مع ا
ضعيف  عدام  ،عليها با مةك ل سياسما يجعلها على ا فاذ اإوادة ا فيذ وا  ت اأمم  جزاءاتي  

متةدة ظم  ،(805)ا م ا  ا تي ي قاس عليها وجود هيب  وم عوامل ا تي تبقى من بين ا         .اأممي  ا

                                                           
802- Ibid. p.102.  

ا -803 ود ر سابق، ص.سبع مو موجع ا ك:  .156، ا ذ دين راشدواجع  ل  في تعويف اإوهاب؟، داو عاء ا مش ، ا
عوبي ، هض  ا قاهوة، ا     .  121 -114، ص ص.2006 ا

حاج -804 سابق، ص.توفيق ا موجع ا  . 134، ا
- Voir également, SUR Serge, le Conseil de sécurité dans l’après 11 septembre, op.cit, p.53.  
805- CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.15.  
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يا: دور ااعتبارات  معاملة   في زدواجية اا في خلق  ااقتصاديةثا  ا

م  على إن  العتماد  جزاءات ا سياسي افي تةقيق ف  ستهد  ا ب ا وغام اأرواف و  ،جوا ا 
ي  على تغي   مع في وةدها، وا   ا بوى ل ت دول ا تزامات ا ها والمتثال ل عتبو وسيل  ما ت  يو سلو

ب أخوى هام  يم   ى جوا ب القتصادين استخدامها إ جا ه ،ا باشو من مساس م   ما 
سياسي  عملي  ا تي يتةدد مجواها وت ؤس  ، با دو ا مها فيما بين بعض ا ل على ةساب س معا

مواقف يها من ذات ا تي ستج اسب القتصادي  ا م      .(806)ا

متت   وليات ا دولعد ا ى هذ ا ي  من أو م بدأت  ،ةدة اأموي عا فودت بزعام  ا فبعد أن ا
ى مجلس اأمن سابق  إ ي  ا ور جزائي  ا سابها شوعي  أممي  م   ،بتوةيل تصوفاتها ا ل إ لزم  

دول اأعضاء م  ماوس  م  ايد مةاو  تقي   أي   وبمفهوم آخو .(807)ا تلك لدول أو ستقبلي  ا
مةلي ،  سلراتها ا خاضع   بعض بجعل  ذياو ماأا لةدود  هاجاوز تتصوفات ا ذات فيي  بتا

ديمقراطية"ها بأ   ،اإقليمي  لسيادة ا ة  بر إها  . (808)"أ

ثو  موقف هذات دعم أ يا خال مجموع  دول  بجهود مجلس اأمن من ،أعا ا بويرا
ى  ي  باإضاف  إ متةدة اأموي وليات ا بعوض أهم مشاويعهم  ،ببسر سياستهم ومواقفهما

معووف و  ي ا ذ عقوبات ا عواق بمشووع ا خاص با تي ،ا ن موقفه بموجبه ا ا، مها أماثابت   مم ي
ى أن أصبح فيما بعد بمثاب   ما تزخو بل تروو إ  .(809)هائل  من ثووات وراقاتسيروة عليها 

متةدة تعدت  وليات ا عواقي ش  تغيو أن  رموةات ا وم  ا ة اق على ا خ من خال  ،د ا
تة   مسؤو  عن  فيم ا متةدة هي ا ون اأمم ا تي ت فري  ا عائدات ا فاقها، ومن جه  ا إ

                                                           

يدي -806 ع ضغور "، بشار فتحي جاسم ا ووسي من ا موقف ا ي ا عواق  اأموي مجل  ، "2003 -1991على ا
عدد دواسات إقليمي  دواسات 11، ا ز ا عواق، اإقليمي ، مو موصل، ا  . 367، ص.2008، جامع  ا

دول واأفواد،حرب علي جميل -807 ي  ضد ا دو عقوبات ا ظام ا معاصو،  ي ا دو جزاء ا ظوي  ا موسوع   ،1ر ،  ا
ةقوق ةلبي ا شووات ا ي ، م دو جزائي  ا    .520، ص.2013بيووت،  ي ،ا

808- Elizabeth Clark Hersey, op.cit, p.1248 et 1249. 
يدي -809 ع سابق، ص.بشار فتحي جاسم ا موجع ا    .362، ا
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وي ، بل اتخذت  عس لمعدات ا متةدة أخوى بسر وقاب  صاوم  في عدم استيوادها  وليات ا ا
ا   ي  ش غ اأهمي  اأموي صاةيات في  ،آخو با ها جميع ا جعلت من قواو مجلس اأمن يخو

فري مجال ا ظيم ا عواق، اختياوها بما فيه  ،ت تعامل مع ا ها ا تي يةق  فري  ا ات ا لشو
ذي ظل   تي  اأمو ا أرواف ا سب   ي با دو عواقي  وا وم  ا لة سب   مةل وفض مةلي با

 .(810)تتعامل معها وعلى وأسها ووسيا

تصوفات، ت في خضم هذ ا قضأ   2001جوان  26في  ووسيا أعل  ،ه ستستخدم ةق ا
ي ضد أي خ   ذ عقوبات ا فيذ مخرر ا ت يا  متةدة وبويرا وليات ا  ،(811)رر تفصيلي  تقوم بها ا

م   بو ا ثو وجود  باعتباوها من بين أ مستثموين اأ دد ا فيها، ما جعلها ت  تعاملين القتصاديين وا
عليا،  قومي  ا ةها ا تعاوضها مع تةقيق مصا ها  عقوبات ع ها اتما تشمله رموةبوفع ا

عواق اع  في ا ص راق  وا فر وا ظوالقتصادي  في الستثماو في قراع ا ت عائدا ، با
قيم  ق   ها دوتضخم  ا ووسيا  بعشوة بايين دولو ةي ها  مع تعهدات هذ اأخيوة بتسديد ديو

ي سبع  بايين دولو    .(812)بةوا

ب اآخو، وفي غماو م   جا ي  خاص   ومن ا دو جزاءات ا ت  واجه  ا ي ، ةاو اأموي
ووسي   ات ا شو ب ا ى جا وي  إ فتوة من إعراء اأو عواقي  في ذات ا سلرات ا تعامل مع ا ا

فوسي  ات ا شو  . (813)ا

بيوة أن   إل   مشووع لقى معاوض  ووسي   ه ي   ،ا ثيو من و اتها ا شو ها و سبب 
خسائو وفجعل  ومأ ،ا ى صوح ي   إيغور إفا صدد في وسا  بعثها إ ن باولفي هذا ا وزيو  و

                                                           

يدي -810 ع سابق، بشار فتحي جاسم ا موجع ا    .363ص.، ا
ابي -811 ج ريم سويدان ا عواق عام ، باسم  ةوب على ا زاع ومدى : دواس  في 2003مجلس اأمن وا وقائع ا

توزيع، عمان،  شو وا ل ةوب، داو زهوان    .54ص. ،2006مشووعي  ا
شيخ -812 رحمن عبد اه ا ي، فتح ا دو تدخل ا ي  وا دو عقوبات ا ي ، ، 1ر، مشووعي  ا سودا دواسات ا ز ا مو

قاهوة،   . 27ص.، 1998ا
فسه -813 مرجع   .  87، ص.ا
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ي خاوجي  اأموي ه ،ا مخطط تهديد   بقو رى في ا ا  تجارية ا خطير  "إ ح روسيا ا مصا ا 
عراق" مشووع يةتوي على فق على اعتباو أن   ،وااقتصادية في ا ل م  ا باشو وات تضو بش

ح ووسيا تي تقو  ،بمصا ى ا فقوة اأو ها ا دول أن بم اف  ا سماح  لعواق أو تمدا  بأي يدتبيع 
م   سلع وا تي تتمتع بهذا المتيازمن ا ووسي  ا ات ا شو تجاوي ، وهذا ما يمس با  تجات ا

م   عواقي ا وم  ا ة ها من روف ا د إ   ،قوو  ب ما يقتصو على سلب اأمم ون وجود هذا ا
وي متةدة أو افس  مع ا تهاا ها في م دخا ات اأخوىوا     .(814)شو

ظو   متةدو وليات ا جهود ا م  ا  ي  ومةاولتها ا لموة تم   تعددةة اأموي ت من عوض و
ي  ذ عقوبات ا ي  مشووع ا ثا تصويت عليه في  ،ا ذي تم  ا دول من جمي 2002جوان  14ا ع ا
ل  اأعضاء دون معاوض  ووسي  تي ت متةدة لت م  ، ا وليات ا مجموع  وافقتها بتقديم ا ي   اأموي

ان بعد زياوة وزيو وعود تمي   ووس مع اأموي ه تباةث ا ذي بشأ عواقي، ا فر ا زت بةص  من ا
ي  خاوجي  اأموي ن باولا و في  و ى موس لعواق ،2003جوان  14إ ها   .(815)أي بعد اةتا

عواقي ووفق   تجوب  ا عيبه على هذ ا ن أن  ظوو وما يم م هذا ا قضي  ،ا  تمت  أن  ا
تي  تسويتها على ةساب ةص  اأسد واقع  ا قوة، وهي با ون ا وس سياس  قا ذي  وهو اأمو ا

ن إسقارهي   ساخها م ي ا ا واست سووي ةا ةا  ا م   ،على ا تي بصددها صوح أةد ا ةللين ا
ل فوسيين  ي شأنا دو ث ،ا ي ل ثا من ول هما ول مجلس اأ أن  اأمو شأن ووسي أموي

يتجما دو هول اأووبي مع ا شوعي  هل  تساءل ، وم يعتبو مجلس اأمن بمثاب  غراء 

                                                           

يدي -814 ع سابق، ص.، بشار فتحي جاسم ا موجع ا   .363ا
فسه -815 مرجع   . 367ص.، ا
عواقل - خاص  با ي  ا ذ جزاءات ا ثو عن ا ل من:  ،تفصيل أ ي : ورترايت ديفيد وآخرونواجع  ذ عقوبات ا ، "ا

عواق"،  متةدة في ا ل  سياس  اأمم ا عوبيإعادة هي مستقبل ا عدد 24، مجلد مجل  ا ك2001، 268، ا ذ  . واجع 
دسوقي ر أبو ا عواق ،ب عقوبات و "ا ي " ا ذ سياس مجل   ،ا ي  ا دو س  ا عدد 37، ا واجع  .2001جويلي  ، 145، ا

ك ريم باسماعيل ذ عواق عبد ا متةدة في ا وليات ا تدخل ا وة2008 -1990، اأبعاد اإستواتيجي    مقدم  ، مذ
ماجستيو شهادة يل علوم في ا سياسي  ا عاقاتو  ا ي  ا دو علوم  اإستواتيجي  تخصص، ا لي  ا مستقبليات،  وا

سياسي   ي واإعاما جزائو )دا  .   105 -97، ص ص.2010 -2009(، إبواهيم، جامع  ا
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اويوهات من اجتماعات مجلس اأمن  سي ل هذ ا قضي  مةسوم  فلماذا  تصوفاتهم؟، وبما أن  ا
   فوق خبواء؟.    تقاويو جان تةقيق وتفتيش و زياوات و 

مقابلإل  أ   تي ت   ،ه في ا صين ا ى موقف ا ةهاشيو بدووا إ ب   ،دافع عن مصا تي غا ا وا
حص وتصت   لما  عقوبات ا تي ا دولا في رموةاتها تتةدى ا ها ف ،عديد من ا بعد أن أصبح 

خصوص في زيمبابوي بيو في إفويقيا وبا م   ،فوذ  وئيسي في جميع أين أصبةت ا ستثمو ا
مجالت،  قواو مشووع على 2008 عام في اعتوضتا ذي ا يا به تقدمت ا  ديني  ، وفوسا بويرا

قيادة شر  أساس على زيمبابوي في ا تي اأ ديمقواري  تقوض ا سان ةقوق وقمع ا  وعدم اإ
ون سيادة اةتوام قا قضايا أخوى، تم  . ا سياق  ب ووسيا من وفي ذات ا ى جا صين إ ت ا

م   عقوبات ا يع ضد ا صد م وقوف  ماو عام قووة ا ةها  ،2007بشأن دو  ميا ةماي  مصا
م   خاص    اعات اإستخواجي ا ص     .(816)تعلق  بقراع ا

و بم  بعدما ظل   ذ ف  ا سا قراعات ا تجاوي ت جميع ا اعي وا ص ختلف مجالتها ا
راقوي... م   ،وا ي، إل  أن  باعتباوها بمثاب  ا دو شأن ا دول في ا موقف ا فاصل  قاضي وا  ؤشو ا

مجال القتصادي غ  في ا ب آخو أهمي  با ذي ت   ،جا ةوب ضد اإوهاب  جسد خاص   وا في ا
بيوميتوي، خاص    معلوماتي وا رابع ا ذي يرغى عليه ا ي ا به اأم معلومات  في جا في تبادل ا

توبول،  اأ ي   مؤسسات اأم دول وا ات بين ا بيا تجهيزاتزويدت أمو يقتضيوا ةديث  ها با  ا
وسائل  م ترووة وا م  ا ميدانا و ي ذاو  ،تعلق  بهذا ا ي  باعتباوها خاص    تةت ات اأموي شو ا

صل  معوف  ذات ا خبوة وا بواءة الختواع وا وفو من مداخيل ما ت   ،وتسويقها (817)ةامل  
 .  اقتصادهاوعائدات باهظ  على 

 

 
                                                           

محمدي -816 ز ا و سابق، ص.صدام فيصل  موجع ا  . 53، ا
817- GUILLOT Philippe Ch.-A, op.cit, p.72 et 73.      
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وسيلة بديلة في  ية  ذ جزاءات ا ثا: اعتبار ا  مصلحة إستراتيجية تحقيق أهداف خفيةثا

اك وجه ي ظو م   اته ذ جزاءات ا اقض  تجا ا جهات ت ستخدم ها ت  أ   ،توى فيها بعض ا
ستاو بعض  ،جل تةقيق أهداف إستواتيجي  خفي من قبل مجموع  دول أ ت عليه ا وهو ما أزا

تي  دواسات ا ثو تقدم   تفضةا دول اأعضاء في التةاد اأووبي اأ اع  دوو ا ا في ص
م   ،اأسلة  لفصائل ا سوي   بو م   ،(818)تةاوب في إمداداتها ا ووجي صادوات تجي وم  ون أن  أ

دائمين في مجلس اأمن وئيسي  واأعضاء ا قوى ا تي ربقت ف .اأسلة  هم ا ومات ا ة فس ا
ةد من مبيعات تضغورا ين تصديو اأسلة  وا تشديد قوا ارق  هاعلى دول أخوى  ى م إ
صواع م   ،ا فسها ا تاج اأسلة  وبيعهاهي  افس  شوس  إ    .(819)شاو  في م

تج أن   ،وعليه دول عدد   ي ست فصائل  اأووبيفي التةاد  اأعضاءا من ا ل تزال تزود ا
ي  م اأفغا وي  با عس ي عدات ا تق مساعدة ا تي فوضها  ،وا جزاءات ا ظم  ا وغم من أ على ا
م   اأمنمجلس  اذع اأووبي فوضي  وا تقادات ا ل واضح  ،. فبعض هذ ال ىأدت بش  إ

م   ات ا تها م  شف ال هج  وا سلوكتعمدة م تي تفوضها مدو  ةسن ا ات ا بشأن  ،لضما
دول اأعضاء  Code de bonne conduite de l’Unionصادوات اأسلة  من قبل بعض ا

Européenne  ع وي  مصدو ا عس اع  ا ص ها ا ل  تي تش لغاي ، ا    . (820)مات وفيوة 

م  ظو   تي تشهدها ا لصعوبات ا خصوص  ،وافق  على قواوات مجلس اأمنا  قواواته وبا
خاص   ب  فهي  ،فوض ةظو على اأسلة با  اأسلة  جاوت   تسمح ثغوات خللهاتت ما اغا
ها هم وغب    أو ،لستغا ةصولي ف م  . (821)أخوى تةقيق أغواض أو أوباح على ا

زاع اإويتوي اإثيوبيف ذاتي  على  ،بخصوص ا ح ا مصا قضي  برغيان ا ر بعت ا
ح  مجتمع مصا ساح إل  ا ي  با مع ب مجلس اأمن بعدم تزويد اأرواف ا ي، فوغم مرا دو ا

                                                           
818- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.103.   
819- CORTRIGHT David et al, « Sanctions Sans Commitment: An Assessment of UN Arms Embargoes », Project 
Ploughshares, Working Paper, vol.02, n°.02, 2002, p.13 et 14.  
820- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p120.    

قواس  -821 موجع ابتسامبو سابق، ص.، ا    .157ا
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م يتجسد إل  أ   ةها اإستواتيجي  في  ه  دول بمصا شغالت بعض ا ون ا امل ،  بعد مووو س  
ويس سياستها  ي  في ت متةدة اأموي وليات ا ل اعتباو، تمثلت في سلوك ا رق  فاقت  م ا

رق  م تجاوي  بةفاظها على سوق اأسلة  في ا داخلي  وأهدافها ا ات (822)ا سلو ، وهي ا
تي أدت في معظم تصوفات ا ى تفاقم اأوضاع وازديادها سوء ا. وا ةالت إ  ا

متةدة فلم تتوقف ربيع  عملها  وليات ا خضوع على فباستقواء مواقف ا تمارل في ا ا
تي ع د ت بمثاب  ةبو على ووق من  ،قواوات مجلس اأمن ى أن خوقت مواقفه ا بل تعداها إ

إوهابيين اتسمت  ، ةيث يدمجغيو  ظلتافةتهم ساهمتها في م  ون م   ،خال دعمها 
معامل  في م   تي وجهها بازدواجي  ا تهم  ا بعض دون اآخو، وهي ا ي واجه  ا ها مسؤول إيوا

قيام بعمليات ضد باد بقاء وا ها من ا ي عواق وتم ي  في ا لمعاوض  اإيوا على غواو  ،بدعمها 
ها ةو  مجاهدي خلق في إيوان ظم  إوهابي  معووف  و          .(823)م

ك إضاف    ى ذ موازاة مع  ،إ فهل هذا  ،وتعقيد ربيعتها اإوهابظاهوة مةاوب  م قتضيات با
قواوات مجلس اأمن ي   تمارل في اأخذ وبجدي   تعامل به في م  ما ون ؟واجهتهان ا تزام ،  ا

ج   عمليات اإوهابي  ي دول بوقف ا ه اتخاذ تدابيو عدة ا ي و ع تزامها  ،وآ ها ا بتبادل م
ها معلومات فيما بي ى ،(824)ا تقاويو  باإضاف  إ دول  تةليلي ي  لزم  م  تقديم ا دعم ا فها فويق ا

                                                           
822- THOMÉ Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du Chapitre VII de la 
Charte des Nations unies, op.cit, p.157. 

سابق، ص.عماد عواد -823 موجع ا ها جزء من  ،ةو  مجاهدي خلق في إيوانفيما يخص . 44، ا ا  فقد خصص
ي   دو لسياس  ا ا  خصوص اأووبي  تةليل فصل اأخيو، ص  في مواجه  ظاهوة اإوهابوبا مبةث اأول من ا في ا

   . 316 -313ص.
فقوة  -824 دول 2001) 1373 وقم: اأمن مجلس)و( من قواو  2هذا على ةسب ا ها (، على ا ل م "تزويد 

مساعدة خرى بأقصى قدر من ا عمال اإرهابية  ا متعلقة بتمويل أو دعم ا تحقيقات أو اإجراءات ا فيما يتصل با
ية" و قا إجراءات ا ة ازمة  خرى من أد دى ا ها على ما  ل م مساعدة على حصول  ك ا  ، ويشمل ذ

فقوة  ها بأعما)أ(  3وا تعجيل بها وبخاصة ما يتعلق م عملية وا معلومات ا تماس سبل تبادل ا ات "ا ل أو تحر
مزيفة، ..." مزورة أو ا سفر ا ات اإرهابية، وبوثائق ا شب   ؛اإرهابيين أو ا

اب )ب(  ع ارت م قضائية  شؤون اإدارية وا تعاون في ا محلية وا ية وا دو ين ا لقوا معلومات وفقا  "تبادل ا
عمال اإرهابية"  =                                                                                             ؛ا
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شأ عما   م جزاءات ا قواوين  ووصد ا ظيم 2005) 1617( و2004) 1526با ( بشأن ت
بان را قاعدة وةو  ا ها ا و ي تقييم إجراء ضرورية"، ب فيذ أو تدابير ت خاصة ا جزاءات ا  با

ل قيامل أج ومن عام بش مساعدة من احتياجات بتحليل ا ية مدى وفق ا ا ا  تعرض إم
ة دو  . (825)"إرهاب ا

ي  ذ جزاءات ا سابع في فوض ا فصل ا ام ا في  غيو أن  استخدام مجلس اأمن أة
واه  تهديدات ا ثو من موقفه ،مواجه  ا تزامات عززت أ ه مجموع  ا  يس إل   ،تمخضت ع

لدول"بووز  سيادية  مور ا ي يتدخل في صميم ا ظام مخابراتي دو مجرد  ، في ةين أن  "
ي والستخباواتي  لمجال اأم ص   خا ربيع  ا راق سيادتهاا ةصو في  اختصاص  ،ي

يها بذاتها  . (826)ةصوي ومسأ  داخلي  تع

مجلس اأمن ب ربيع  الستخباواتي   للت هذ ا ي  في مجال  فشلت دو مساعي ا ل ا
افة  اإوهاب ه ،م جو ع دول في  (827)تودد من اما ا مشاو  فيهجميع ا ه اا من  اما 

تي عوفت م  ، أهداف خفي  ي ماوستها مؤخو  وا زياوات ميدا دول ا  دى ا افة  اإوهاب   ،لج  م
ها  تي بشأ بلدان زياوات م  ها على أ   ،جاههاعن أسفها ت   قرودو  عوبت أا ةو ا وجه  فقر 

                                                                                                                                                                                           

ع وقمع ااعتداءات )ج( =  طراف، على م ائية ومتعددة ا تعاون، بصفة خاصة من خال ترتيبات واتفاقات ث "ا
عمال" بي تلك ا  .اإرهابية واتخاذ إجراءات ضد مرت

فقوة  -825 موجع ، S/2006/154وقم:  مجلس اأمنوثيق  من  114ا سابقا  . ا
حاج -826 سابق، ص.توفيق ا موجع ا    .184و 183، ا
م   -827 سلوك ا ه من عواقب وخيم ، إل  وغم ا ما  ها  مماوس  وتةفظها  هذ ا سب   لدول با وابع أن   عادي  تقويو ا ا

قواوين  شأ عما با م جزاءات ا تةليلي ووصد ا دعم ا ظيم2005) 1617( و2004) 1526فويق ا قاعدة  ( بشأن ت ا
ات، شد   يا بان وما يوتبر بهما من أفواد و را دوي وةو  ا ضال ا دول تجا ا ي  سلوك هذ ا د على معوف  

افة  اإوهاب م ت قدم بعد تقاويوها ،م تي  دول ا صه أ   ،من خال إجواء اتصالت عديدة مع ا سبةه ب  لدول "وبا
تي م قليلة معلومات قدمت ا مهم فمن معلومات، أية تقدم أو  ك يتأتى ما إذا قررت   أن واضحة، بصورة ا  من ان ذ
قدرة في قص طاقة، ااهتمام في قص أم ا فقوة  اإرادة". في قص أم وا ظو ا وقم:  مجلس اأمن وثيق من  116أ

S/2006/154 ،سابق موجع ا   . ا
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امي  دون م   ا ذي خلق إزاءها شعوو  تقدم ا خوف با، اأمو ا قلق وا شف عن ةدود ا من ا
دفاعي  أعضائهاق   تي ج معت أغواض استخدوا ،دواتها ا معلومات ا   .(828)تعددةم  م ا

ي أن   معلوماتمسأ  م   ما يع وسيل  من أجل معوف  قد ا تخذت  ،تابع  اإوهاب بتبادل ا
ه شأن  يها واختواقها، شأ وصول إ لدول اأخوى من أجل ا تةقيقي   اأجهزة اإستخباوي  وا

قواو  تةقيقات 2001) 1373ا تب ا ي  وم مخابوات اأموي ا  ا ذي فوض هيم  و ( ا
لدول تابع   تةقيقات ا مخابوات وأجهزة ا ي  على جميع ا فدوا إن دل  على وهذا . (829)اأخوى ا

دول اأخوى في الستجاب  أي شيء فإ   قدوة ا ي   متةدة اأموي وليات ا ما يدل على قياس ا
تفاف ةول قدواتها. قد يلةق بها راوئ   وال

لعيان أن   سانتعليق  هذا ما يبدو  ي  من وجه  اةتوام ةقوق اإ ذ جزاءات ا ي  ا  ،فعا
وغم من مؤسسات مبادوات و  عديد الصاةات با متةدة بجميع فووعها وا ظم  اأمم ا م

ومي  ظمات غيو ة اديمي  وجامعي  وم ها من جهود أ خاوج  ع ى  في هافشل ماإ   ،ا توجمتها إ
بيو باإقتداءي  تائج إيجابي   ى ةد  ويس سياس   عزى إ ح اإستواتيجي  في ت مصا وي  ا بأو
بوى دول ا سياسمن خال تأثوها  ،ا هج ا يبا و قا هج ا  .ي على ةساب ا

ي  في صووة أشمل،  ذ جزاءات ا مام بوضعي  ا إ ف ا و و سا جعل مما وود ذ من هو أن 
واه  ي  ا دو سياس  ا فسه SIR NIGEL RODLEY موقفإجاب   ،واقع ا سياق  ، يصوح في ا

ماذا، من خال  أ ه ظر  سهل ا يس من ا من  10" وات من اعتماد أول قرار مجلس ا س
قرار  وات بعد أحداث  7، و1267وهو ا ن من إرساء  11س م يتم من  سبتمبر، مجلس ا

حيادي  ظر ا ية وا ساسية من شفافية ومسؤو سان ا ثر توافقا مع قيم حقوق اإ إجراءات أ
أمل لوقائع.  مستقل  قيم. هذا من  وا ييف اإجراءات بهذ ا ت تظر وقتا طويا  ن ي ه  أ

                                                           
828- MOUANGUE KOBILA James, « dixième anniversaire des attaques du 11 septembre 2001: bilan de la gestion 
de la lutte contre le terrorisme par le Conseil de sécurité des Nations unies », RQDI, n°.24.1, 2011, p.386.   

فتاوي -829 مقاوم ، سهيل حسين ا دوي وشوعي  ا توزيع، عمان، ، 1ر، اإوهاب ا شو وا ل ثقاف   ، 2009داو ا
 .  86و 85ص.
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ي متعلق  عهد أو أي صك دو طراف في ا دول ا ك ا دول، بما في ذ ب وضع ا ه تج شأ
ة يصعب عليها  سان، في وضعية )موقف( غير مرغوب فيها، تجعلها في حا بحقوق اإ

د من، ع تاج مدى صحة قرارات مجلس ا تدابير تفسير أو است ون ملزمة بتحديد أي  ا ما ت
واجب تطبيقها" فيذية ا ت تشريعية أو ا   .(830)ا

ون  عادة  سبق،  ما اوفق   ح و ق  فاتو ماأمن مجلس أعمال ما ت بوىمصا دول ا  ،ا
خصوص دول أعضائه ي  فيهابما  با متةدة اأموي وليات ا تي ت   ،ا معظم اقتواح صاةب  عتبو ا

ي  دو قواوات ا قواو ،ا دول. هذا ما  1373 وقم على غواو ا ات من غيو ا يا ةول اأفواد وا
ا  ىيقود ي   إ متةدة اأموي وليات ا ت ا ا تساؤل ةول ما إذا  دول اأخوى ا ت سلوك ا قد سل

قواو معلوماتاتها من ماز تدها بابتقي   ،تجا هذا ا مشاو  في تبادل ا   . ؟تقديم أد  وا

مجتمع ومن هذا يتضح أ وع ا في سلوك ا ي ل يزال يشهد تغي و ا وت دو ي ا و قا ظام ا ن  ا
ي  و قا صوص ا دى تربيق ا ي  دو ون  ،ا قا ويس قواعد ا ةيث تمتاز بمعامل  مزدوج  في ت

ستواتيجي  ودبلوماسي   ت سياسي  وا  ا ي  واإقليمي  سواء  ور ةها ا ها مصا ل دو   ي،  دو ا
ةو مماثل فإن   .أو اقتصادي  ي على غواو  وعلى  دو مجتمع ا بو في ا ديها ثقل أ دول  بعض ا

يا من  ب فعل غيو مشووع دو رويق  إذا ما أ وت فس ا متةدة ل تتصوف ب دول أخوى، فاأمم ا
 .(831)على ةساب دو  أخوىما روف دو  

 

                                                           
830- FLAUSS Jean-François, « les listes noires de l’ONU devant le comité des droits de l’homme: Comité des 
droits de l’homme des Nations Unies, Sayadi et Vinck C. Belgique, 22 octobre 2008 », RTDH, n°.82, 2010, p.378.  
831- Cette opinion est confirmée par Mr l’Ambassadeur Jacques LEPRETTE lors du colloque de Rennes 
« Néanmoins nous glissons de plus en plus vers une situation où nous avons deux organisations des Nations 
Unies: celle créée en juin 1945 à San Francisco dont nous connaissons la charte et les institutions et une autre 
organisation des Nations Unies qui est la représentation que s’en fait l’opinion. Cette représentation est 
indépendante des Etats, des actions qui sont menées et souvent elle conduit à des conclusions extrêmement 
sévères», Intervention de Mr l’Ambassadeur Jacques LEPRETTE lors des débats présidés par Jean Pierre COT, 
« le Chapitre vii de la charte des Nations Unies », op.cit, p.114.  
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ي ثا مطلب ا طاق: ا جزاءات ااقتصادية  آثار اتساع  مستوى ا ية  ذ جزاءات ا ا
شاملة    ا

متةدة في ظم  اأمم ا ي  جزاءات اآو  اأخيوة وبصووة متزايدة ا استخدمت م دو هاا  م
ي  ذ جزاءات ا تي عادة  ما ،ا ذي وجدت من أجله تهاتوتبر فاعلي ا هدف ا سلم  با وهو ةفظ ا

ك ود   يين، وذ دو اتا على واأمن ا تها ي ا دو ون ا قا سانوةقوق  عام    ا ا اإ عن  ،خصوص 
م  رويق  دول ا ات من غيو ا يا ف ودع اأفواد وا ع ه خا سلووم موة  اتها من إتيان هذ ا
  . أخوى

ي  ذ لجزاءات ا عملي   سوابق ا بي  ي   ،ومن تقصي ا ا أن  ن مدى تأثيوها على هذ م
مسجل  اأرواف  دول ا مسجل  من غيو ا سوداءوغيو ا قوائم ا في سبيل ةصو ةقائق و  ،في ا

مماوس  ي  إما في مجال  ،هذ ا ذ جزاءات ا اول تجاوب هام  في تاويخ توقيع ا ت سوف 
افة  اإوهاب بان م را ول( ةو  ا فرع ا زاعات  ،)ا داخلي  أو في مجال تسوي  ا اأهلي  ا
ديمقوار وساء ا ي(ي  وا  ثا فرع ا  . )ا

ول:  فرع ا افحة اإرهاب ثر أا من في مجال م  قرارات مجلس ا

تظو مجلس  افة   2001سبتمبو  11أةداث  اأمنم ي م  اإوهابلتخاذ تدابيو عام  
ي دو ع وقمعيثيو  ذو سم  خاص  قواوب 1999 عاماستهدفها  بل ،ا  ،تدابيو مختلف  من م
دول خاص    ات من غيو ا يا سيق وفوض قيود على اأفواد وا ت تعاون وا تمويل وا  ،في مجال ا

مشاو  قاعدة،  ا بان وا را ةو  ا ي  ت  ب مصةوبفي أعمال إوهابي   ي  دو عوف بلج  آ
م  م   ،1267 تدابيو وتقديم تقاويو دفيه قووة همتها وصد تربيق اإجواءات ا ووي  بشأن أثو ا

مفووض  ي  ا سا ك اآثاو اإ تي و ، (832)بما في ذ ات لةق  قواو عدة موات ب فيما بعد ش ددتا
قواو ها ا ذي  ،(2000) 1333 وقم م غ قلقهمجلس اأمن أعوب بموجبه ا  إزاء عن با

                                                           
832- SHAYGAN Farideh, op.cit., p.519. 
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ون  قا ات ا تها ي استمرار ا دو سانا ي وحقوق اإ سا . (833)واآفات اأخوى اإ
ل  مساعدتها في عملها ش عام  اأمينو متةدة  أمما اء  على رلب من مجلس اأمنا ق يفو  ،ب

تةليل لدعم ا م   يعمل    .(834)قووةووصد تربيق اإجواءات ا

قسوي   تدابيو ا م  وغم توسا  ا قوة عتمدة ا تي ل تشمل استخدام ا  اأرواف ت جاا
متةاوب  ها تأثيو امها باإإل  أ   ،ا ون  وضع فيا تقويب   هاساهمتمن أن ي فس قدو  تدهوو ا ب

فسه زاع  د عليه  ،(835)ا مقابلوهو ما أ خاص  في ا ي ا ثا تقويو ا عام بموجب ا اأمين ا
سلبي  ستان باآثاو ا مفووض  ضد أفغا تي  اآثاومن  عتبوم   عدد بوجود ،لجزاءات ا سلبي  ا ا

تدابيو تز مي   ظام ا  1333( و1999) 1267 وقم بقواوي مجلس اأمن عما   ،واقع 
تي شملت بصف  مباشوة، (836)(2000) به وا مجال القتصادي بمختلف جوا مستوى  ا على ا

اخ الستثماو ثق  في  ،اإقليمي بمساسها بم مةلي من خال تأثيوها على ا صعيد ا ما على ا بي
و بصف   ي  وبيئ  عملها و سا الت اإ و م تسلك من آثاوها ظووف ا ما  تجاوي ،  اأعمال ا

   .(837)غيو مباشوة

م   تدابيو ا ستان، جعلت وأمام ا متةاوب  في أفغا اق على اأرواف ا خ تخذة في إراو شد ا
ر سفو وا ي  من ةظو ا جوي  اأفغا لخرور ا وياتها باستهدافها  ا(يوان من بين أو ، غيو )أريا

                                                           

صادو في /1333S/RES :وقم اأمن مجلس قواوواجع  -833 متعلق ،2000ديسمبو  19، ا ةا  في  ا با
ستان  . أفغا

فقوة واجع  -834 سابق ،/1526S/RES :وقم اأمن مجلس قواو من 6ا موجع ا  . ا
835- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.104.   

صدد واجع -836 سابق.S/2001/695 :وقم مجلس اأمنوثيق   ،في هذا ا موجع ا   ، ا
فقوة  -837 صادو ، S/2001/1215 :وقم اأمنمجلس وثيق  من  6ا متعلق  ب ،2001ديسمبو  18في  ةا تقويو ا

عام  اأمين ي  اآثاو بشأنا سا مفووض  بموجب قواوي مجلس  اإ تدابيو ا متوتب  على ا ( 1999) 1267 اأمنا
بان2000) 1333و را ستان تةت سيروة ا  . ( على إقليم أفغا
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لجزاءاتأ   مباشوة  بو اآثاو ا قائص وسلبيات  ي فت بأ ها  مجال ، (838)ها أثيوت خا ها با و
بلد.  ي في هذا ا سا وضع اإ ها من تأثيو مباشو على ا ما  ثو ةساسي    أ

ةظوه شملت آثاو قراعات ةيوي  و ل من  ذا ا تجاوي  شار القتصادي وا ل ا بش
داخلي من خال  مستوى ا ي ، أما على ا دو تجاوة ا تدفقات القتصادي  في سياق ا بيو ا

مةلي  ي  في اأسواق ا ه اأفغا فوا ةيوي   ،(839)اقتصاو بيع ا صادوات ا سب  ا مع تواجع 
غذائي  مواد ا شوق اأوسر ،ا عوبي وا خليج ا ى دول ا ي  تصديوها إ ا  ،بوسائل أخوى دون إم

موقعهظو   بلد غيو ساةلي اا  جغوافي  تعاش القتصاد  ىدأما  ،(840)ا ى إعاق  جهود ا إ
يا مبيعات م   ،ور جوي يجعل من ا قل ا مةلي  أن فقدان وسائل ا تي قتصوة على اأسواق ا ا

ه او ماأ، زهيدة أسعاوتتميز ب جو ع عملذي ت مةلي  وفوص ا  (841)خساوة في اإيوادات ا
دخل ت   ،وفقدان ا ذي بدوو ي برا ا ه اوتفاع في ا ليد  ،ج ع رلب يقابله فقدان  ون فقدان ا

مجال ا ا ى ميادين أخوى  عامل . باإضاف  إ ي ا صيدل لذانصةي وا ةظو اتأثو  ا اأمو  ،با
ذي  مةلي  على ونعتمديجعل من اأفغان ا سوق ا ذي تمي   ،ا أدوي  من ا خفاض  ةد وال ز با
س سلب   ما ،دوة اأدوي  اأساسي  من جه  أخوىو جه   ع ي ا بلغ فيه أين  ا على اأسوة اأفغا

وضع واأمهات  بيو  اوتفاع  معدل وفيات ا م   ،اا  عمو ا متةدة توقع وفق  ومتوسر ا ظم  اأمم ا م ا 
ةو  تقدو   . (842)اعام   42ب

ريوا جزاءات من خال ةظو ا هذ ا ي  سلبيات ما  جوي  اأفغا خرور ا شو  ا ن 
ها م   عد ة، م ي  باعتباو أن    تمثلا سا ظمات اإ م مساعدات  في تعريل عمليات ا إيصال ا

                                                           

فقوة  -838 صادو  ،S/2001/241 :وقم مجلس اأمنوثيق  من  22ا متعلق  ب، 2001ماوس  20في  ةا تقويو ا
عام مفووض  بموجب قواوي مجلس اأمن  بشأن ،اأمين ا تدابيو ا متوتب  على ا ي  ا سا ( 1999) 1267اآثاو اإ

ستان2000) 1333و   . ( في أفغا
839- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.112 et 113.      
840- Ibid. p.118.  

فقوة  -841 سابقS/2001/695 :وقم مجلس اأمنوثيق  من  33ا موجع ا  . ، ا
842- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.118.       
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جوي قل ا بيو على شب  ا ى ةد  ي  تعتمد إ سا ةظو ا اا هذما شمل أيض   ،(843)اإ
ي  م   دو جوي  ا ستانلوةات ا د وأفغا ه تجاوي  بين ا تبادلت ا قات وا ت من خال  ،عظم ا

ستان اأقليات قومي  في أفغا دوس ا ه سيخ وا  .(844)ا

ي وتوفيو  مد ريوان ا مجال ا ةظو  م تقتصو فقر على ا فتبعات تدابيو مجلس اأمن 
قل ذي  هع توفيو صيا  بل على م ،ا مسافوينأث  بدوو ا ذا ا ريوان و عدم  ،و على سام  ا

مصوفي  وغيوها من اأصول  ةسابات ا داخلي ، من خال تجميد ا لوةات ا وجود أي بديل 
بان را ةو  ا تابع   ي  ا ما شو   ،ا تأمين  ك في وقف عقود ا ذ تي بدووها تسبب  ا

ريوان ي  (845)ا دو وةات ا ي ، ما عدى بعض ا ور تي أ ذن بها مجلس اأمن بموجب  ا ا
قواو جزاءات2000) 1333( و1999) 1267 وقم ا ج  ا اء  على توصي   ، أداء (846)( ب

خاوج.  عاج با اءات ا ةج أو لستث اسج ا      م

تب م  ن أيض  ما بي   لجزاءات ا م مباشوة  خاص باآثاو ا ي  في تقويو ا سا شؤون اإ سق ا
ةا  عل ستانى ا ي  في أفغا سا خفاض ق أن   ،اإ ى ا عمل  فوض هذ اأخيوة قد أدى إ يم  ا

ي  بصووة ةادة خفاا  و  ،اأفغا شوائي ض م  ى ةدوث ا قدوة ا سب   خاص    ؤقت في ا با
قمح.  ،(847)أغذي  ا ضووويات اأساسي   ستان تعتمد بشدة على استيواد ا  لعتباو أفغا

ن ةصو تأثيو وعليه، ي   تين، إما تقل  م ي  في ةا سا ةا  اإ صوف على ا بات سعو ا
م   لف  اأغذي  ا تي ستؤدي  ،هذا من جه عليها د معظم اأفغان اعتمستوودة لباوتفاع ت ا

                                                           
843- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.113.         
844- Ibid. p.115.  

ريوان -845 ي  فوض ةظو على مجال ا دو جزاءات ا ات  ،شملت موةل  فوض ا ه شو بدت خا ذي بدوو ت ا
رائوات خسائو فادة  تأمين على ا عقد، وهو ما أش ،ا ود ا ظو في ب ى إعادة ا بيتها إ  تو اما دفع معظمها في غا

يه  ود جديدة L'Association des professionnels de la réassurance en France مبادوة من دواس إ  ، واجعلقتواةها ب
صدد   :في ا

- Association des professionnels de la réassurance en France, Sanctions internationales et réassurance, octobre 
2012,  Paris, France, p.13 et 14, consultable sur ce site internet:  
https://www.apref.org/sites/default/files/espacedocumentaire/5._sanctions_internationales_et_reassurance.pdf  
846- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.118.         

فقوة  -847 سابق، S/2001/241 :وقم مجلس اأمنوثيق  من  16ا موجع ا   . ا

https://www.apref.org/sites/default/files/espacedocumentaire/5._sanctions_internationales_et_reassurance.pdf
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ي ب تي تعا مةلي  ا غذائي  ا مواد ا رلب على ا ى وفع ا وفوة بسبب بدووها إ قص ا فعل من  ا
جفاف    .(848)اوها من جه  أخوىا اوتفاع أسعما يقتضي ةتم   ،ا

م   ةا  ا موازاة مع ا ان في وبا س ي  على ا ذ جزاءات ا ي  جواء ا سا أوضاع اإ زوي  
ميادين اأخوىأف ستان وفي شتى ا ي  ما ي م   ،غا يفها في موتب  ن من ت يف هذ اأخيوة وتص

اسك  ان من م س ي  ةومان ا دو لجزاءات ا ان  عواقي ، أين  ةا  ا ةجا  إقواوعلى ةد  ،ا
شأ عما   م ي ا ثا فويق ا وة وئيس مجلس اأمن س   ا ي   1999بمذ سا ةا  اإ بشأن ا

عواق واه  في ا شعور باإحباط ه أ   ،ا حج من ا مفروضة على أداء فريضة ا قيود ا "زادت ا
اشئ   ون  ن أن ي ذي يم متزايد ا ي ا دي حماس ا حرماسيما في سياق ا مادي ا عن ا ان ا

ة راه ة ا حا فرص في ا عدام ا وضعي  (849)"وا تي بمقدووها أن وهي ا ةالت  ا ة   ون صا ت
ةا   هذ ا ي أخوى  مستةيل دون م  اأفغا صعب أو من ا ون من ا تةقيقها جازف  ، أين ي

ي .   أفواد اأفغا مادي  والقتصادي   أوضاع ا ظو   با

بيعتبو تجميد الستثماو ومن جه  أخوى، ي   ي  اأيض   اأج دو لجزاءات ا  ،تيج  فووي  
ك تقي   بما في ذ تدابيو ا فسهاا ستان  مصوفي  في أفغا معامات ا مفووض  على ا  .(850)يدي  ا

خاص  ي ا ثا تقويو ا ي  باآثاوفةسب ا سا م   اإ مفووض  بموجب قواوي ا تدابيو ا توتب  على ا
ستان، فإن   (2000) 1333( و1999) 1267 اأمنمجلس  تدابيو تأثيوات  في أفغا هذ ا

مةلي أو  اخ الستثماو ا بيسلبي  على م وغم من  اأج إما بصووة مباشوة أو غيو مباشوة، با

                                                           

فقوة  -848 سابق، S/2001/241 :وقم مجلس اأمنوثيق  من  28ا موجع ا   .  ا
فقوة  -849 صادو  ،S/1999/356 :وقم مجلس اأمنوثيق   من 27ا متعلق  ب، 1999ماوس  30في  ةا تقويو ا

فويق مؤوخ   ا وة وئيس مجلس اأمن ا شأ عما بمذ م ي ا ثا ايو  30ا خاص( S/1999/356) 1999ي بشأن  ا
عواق، واه  في ا ي  ا سا ةا  اإ تان مؤوختان  ا وسا ي  ثا موفق ا ي، موجهتان 1999ماوس  30و 27ا توا ، على ا

وة وئيس  شأة عما بمذ م ى وئيس مجلس اأمن من وئيس اأفوق  ا مؤوخ  إ ايو  30مجلس اأمن ا  1999ي
(S/1999/100 .) 

850- BENGA NDJEME Arthur, op.cit, p.112.         
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واودة  مم  ا عواقيل ا ستان. ومن بين هذ ا صها صواة  على ةظو الستثماو في أفغا عدم 
ت جزاءات ا ظام ا  ي تعتوض الستثماو ما يلي: في 

بان  -)أ(" طا ىأدى تجميد أموال ا ل  إ شطةوقف  قطاع  ا مصاريف ا ية  دو مصرفية ا ا
ستان  تي تفيد أجهزة إمارة أفغا تحويات ا ي، وجعل ا فغا عام ا  ؛غير مشروعة اإساميةا

ية  -(ب) دو جوية ا رحات ا ىأدى حظر ا عدام إ ى  ا مسافرين إ قل ا تجاري أو  شحن ا ا
ية دو تجارية ا عمال ا شطة ا ستان، وهذا شاغل رئيسي وعائق يتعرض أ  ؛أفغا

مستثمرين عامة، بسبب عدم توقع ااستقرار  -(ج) جزاءات على ثقة ا ظام ا قد يؤثر وجود 
قسرية" تدابير ا مزيد من ا سياسي أو احتمال اتخاذ ا  .(851)ا

ي    ذ جزاءات ا وغم من ما ةققته ا ها يهدد سل عدي   أروافلستهدافها  من ايجابياتبا و
يين دو سلم واأمن ا غيو هاأ إل   ا صوفت  م تبقى أثاوها في مجال ةدودها بل  ا ك، ةيث  ذ

ى أن مس   تتعد   ي ، وباأخص إ مد ربق  ا ستان أين ف وض عليها ت بجميع ا ةظو ةا  أفغا
سفو  جوي ا وةات ا ابض في مثلت   هذ اأخيوةباعتباو  ،وا قلب ا مي  ا ت مجالت  ا جميع ا

ت شامل . )ا جزاءات القتصادي  ا موتب  ا ت  ون أثاوها تعا سياة ...(،    جاوي ، القتصادي ، ا

فسه سياق  ل من ،وفي ا  David CORTRIGHT et George A. LOPEZ اأستاذين عبو 

م  أن  جزاءات  متةدة ا بان اأمم ا را جاة  إ  قووة ضد ةو  ا م تؤدي ا جزئي  ما ةققت  ن  ا، وا 
قواوات مجلس اأمن ى المتثال  ةصول على تأييد  ،بهذ اأخيوة إ عها من ا ى م فقد أدت إ
عز  عليها ستان وفوض ا وم  شوعي  أفغا    . (852)ة

ي:  ثا فرع ا منثر أا ديمقراطيةفي مجال  قرارات مجلس ا رساء ا هلية وا  زاعات ا  تسوية ا

دول بمجموع  تدابيوتم   عديد من ا قائم في ا وضع ا ب   ،ن مجلس اأمن من مسايوة ا ا غا
مةك شابما  قل سلبيات جعلت من شوعيتها على ا م  ن  قائص وا  فيذها عيوب و ما جعل  ،ت

                                                           

فقوة  -851 سابقS/2001/695 :وقم مجلس اأمن وثيق من  37ا موجع ا   . ، ا
852- SHAYGAN Farideh, op.cit, p.446.    
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ها  قضي تمن عوامل خاوج  ع فصل في ا شأن  .ساهم في ا ا على في هذا ا صب دواست ت
مختلف ةووب بميادين تجاوب  ها ا جزاءات هذ مجموع  دول جعلت م غول  ،ا ها ةا  أ م

تي عقبتها  ى تدخل اا زاع داخلي دموي أفضت إ يتجمموةل   دو وضعي  مع ا ، غيو تسوي  ا
جزاءات م   أن  هذ ا ن ةاسم ا م ت  Kimberly Ann يفي  تعلى ةد غيو فعا  و  قووة 

ELLIOTT، ةوب اأهلي  في مفووض  وا   م تتوقف  هاون ا جزاءات ا بعد وفاة  مابسبب ا
اس سافيمبيزعيمها  ل  ،جو اسب مع  يبيويا تةال نمواأمو يت يون و لتان سيوا م يتم  ا
وي ا إل  متسويته قيام بتدخل عس  . (853)بعد ا

ب اأما من  سلبيجا جزاءاته ا سان وةمايتها على ذ ا فقد شملت  ،تةقيق ةقوق اإ
م   مجتمع مخت ،في زيمبابويف  ستهد  آثاوها على غواو اأرواف ا بمختلف ةالته لف ربقات ا

صةي  الجتماعي إما  ان وا ي  لس شما وويا ا فقد أظهوت مختلف . أما بخصوص ةا  
ظمااتقاويو  ي ت ام اة على ،فيها ة  دمؤ  دو شعب معا ووي ا جزاءات ا  سوءمن  جواء ا
تغذي      .(854)ا

ليبيوي  ةا  ا ه شأن ا ي  ةي شأ دو هيئات ا دول وا بعض ممثلي ا ان  اقشتهم أين  ال م
ي  فيها سا ستقبلي  عليها بداي  تم  فوض جزاءات م   أن قلقهم في ةال نأن عبووا ع ،لةا  اإ
اع  اأخشاب ذي قدمه  وخيم ،ما تعود عليها بآثاو إ   من ص تقويو ا مديو  إد تسويوهو ا ا

ي  سا شؤون اإ تب ا حظر  هأ   ،ا فيهمشيو   بم محتمل أن يؤدي ا على صادرات ( ...)"من ا
ى  وظائف قد يصل إ ى فقدان عدد من ا ليبيرية إ خشاب ا وظيفة تدفع أجورا  10000ا

فراد  ل شخص عامل يعيل عددا من ا سبية. و ة بصورة  ى حس أشخاص في  9يصل إ
رئيسية سيبلغ ما  عيش ا تقديرات على أن عدد من سيفقدون وسيلة ا ك تدل ا متوسط، وبذ ا

ذي قد  95000و 90000بين  خشاب، ا اعة ا عاملين في ص ما أن  هبوط أجور ا سمة. 
                                                           

853- ELLIOTT Kimberly Ann, « Trends in Economic Sanctions Policy: challenges to conventional wisdom », In: 
WALLENSTEEN Peter, STAIBANO Carina, International sanctions between words and wars in the global 
system, Routledge, London and New York, 2005, p.10.   

ريم -854 ه عبد ا سابق، ص.مو موجع ا  .10، ا
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ى  ك إمدادات  10يصل إ ويا، سيؤثر سلبا على قطاعات أخرى، بما في ذ مايين دوار س
ع ا بحري ومصا شحن ا صلة با وظائف ذات ا خشاب وا لعاملين في قطاع ا محلي  مجتمع ا

خشاب  اعة ا ك، تقدم ص خشب. وفضا عن ذ ليبيريةرقائق ا مليون دوار  7.7مبلغ  ا
سبة  ومة، يمثل  ح ى ا ل رسوم وضرائب وعوائد إ ية  9على ش وط ية ا ميزا مائة من ا في ا

ليبيرية  . "ا

سياق ذاته ويضيف مطاط تستخدم أن   ،في ا اعة ا شخص قد يفقدون  20000"ص
ى عدد يتراوح ما بين  مطاط  10000و 5000وظائفهم، إضافة إ راضي ا ك مستقل  ما

ك عدد  م اك، ربما يتأثر بذ هؤاء ا ين  م عا شخاص ا صغيرة. وبإضافة ا مستأجرة ا ا
ى  ي يصل إ قيود  225000إجما ليبيري"سمة بسبب ا مطاط ا مفروضة على ا  .ا

سجل  ك على ما يتصل با ذ ليبيويما عوج  سفن ا ليبيري " أن   ،تسجيل ا تب ا م ا
بحرية ليبيرية بلغ  (...) لشؤون ا ومة ا لح ة  18حقق دخا  ، 2000مليون دوار في س

مبلغ  مائة من 20ويمثل هذا ا ليبيرية في ا ية ا وط ية ا ميزا ون  (...) ا ك يتوقع أن ي ذ و
سفن ضئيا. غير  ليبيريين من فرض قيود محتملة على سجل ا ان ا س مباشر على ا ثر ا ا
مصادر  ثر ا ومة وأ لح ي  بر مصدر ما أن  اإيرادات سوف تتأثر بدرجة خطيرة، وهي تمثل أ

ية استقرارا" ما  .(855)ا

ربيع  ةا  أن  ا م  ةددت  يتضح من هذ ا ةا لربق  ا ح القتصادي   مصا سياسي  وا ا
ي  ذ جزاءات ا ةا ما زاد من عبء ثقلها على  ،مساو ا ليبيوي  ا شعب ا الجتماعي  بةومان ا

ي  سلعه اأو لجه  بعدما ظل   ،من مداخيله اأساسي  باستهدافها  ي  ضخم   ت عائدات ما
ها.    اجم  ع اعتماد عليه وتجاوز اأضواو ا م  دون وجود بديل  ةا  ا

                                                           

صادوة في، S/PV.4405 :وقم اأمنمجلس وثيق   -855 متعلق  ب، 2001وفمبو  5 ا ةا  ا مةضو جلس  بشأن ا
يب  . 8و 7ويا، ص.يفي 
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مفووض  عل ما أن   جزاءات ا يبيويا جه ا خاص   ى  سفو على ا ان  اتةظو ا م   ةا ا
متةدة  م،على أعضاء عائلتهها أثاو وخيم   وليات ا ون أفوادها تزاول دواستها في ا

ي اأمو   .(856)ي

فوادي  أما بخصوص تدابيو اإقليمي  وال ثيو سياس  اإتةاد اأووبي تجا دو  بووما  ،ا
م  أين فوض مجموع  تدابيو عل   تجاوي  ا قراعات ا ذي أصبح  ،فضل ق بموجبها بعض ا    فيا

ات قدوة تتد   ةيثها، لقتصادب اضروا ةصول في اسبب   ذاته ةد عمل على اهشو  على ا
لموقف اأمويواسع راق دو ، أما  ذات ا تجاوي  ةظو ا ى أدى ي في ا خفاض إ  في ا

اع  غزل ص سيج ا ع من عدد بإغاق تسبب ما ،وا مابس مصا برا  ا جو  ،واوتفاع ا ذي ت ا
شوائي  وغيوها قدوة ا خفاض ا ه عوامل سلبي  من ا   .(857)ع

ما فيما يخص ا يبي ووي فبعد مخاوف  شأن اإيوا بوى في أن تصبح قوة  دول ا  تم   ،ا
ها  يدها بمجوع  إجواءات وعواقيلتقي   بدت ع يس فقر على اأفواد  ،أضواو وعواقب وخيم ت

مستهد   ان جميع  ا س تشمل ا مفووض  علف  بل تعدتها  قيود ا ي ا. فبعد ا ما مجال ا ى ا
تقي   مصوفي  ووي(،  هاةصويدها في وا استعمال ا ي  ) مواد اأو ا مجالت سلب   تأثو تعلى ا

ي وسوق اأدوي  صيدل مجال ا ا هااأدوي   خاص    أخوى  تي أصبةت ،اأساسي  م دوة ا ا
تي بدووها أضو    تفعو م  أسعاوها و  عام  توا صة  ا ته    ،با موار م  ي في ةق ا ن اإيوا

دواء هةصو ي  ت   ،على ا صيدل اع  ا ص ت ا ا مائ  من بعدما  غري واةد وتسعون با
ي سوق اإيوا  .(858)ةاجيات ا

                                                           
856- SHAYGAN Farideh, op.cit, p.451.     

محمدي -857 ز ا و سابق، ص.صدام فيصل  موجع ا  . 44، ا
سابق، ص ص.وسة جميلة -858 موجع ا  . 218 -216، ا
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ك موقف  ى ذ اتضيف إ شو سيات تعددةم   ا ج تي بدووها أ ،ا ظو   وقفتا  ااستثماواتها 
م   غيو القتصادي  لبيئ  ي ،  ستقوةا ما صعوبات ا ى أدى مماوا برا  سب  اوتفاع إ تضخ ا م وا

فقواء سب  واوتفاع   .(859)فئ  ا

مقابلإل  أ   ووسيماثل  تجا وبدووها أقيمت تصوفات م   ،ه في ا شأن ا على خلفي   ا
ي  وا م  ، ر  اأزم  اأو وليات ا ها بعت عاقتها مع اإتةاد اأووبي وا جوت ع تةدة توتوات ا

بداي  شخصيات  ،اهموج  تصعيد بفوض جزاءات علي ت في ا يجوي توسيعها فيما  وأفوادرا
ت   ووسي رال قراعات من القتصادبعد  مثل ،ا معامل  با تي قووت بدووها ا في شهو أوت  ا
غذائي  2014 مواد ا يا  بفوض قيود على واودات ا متةدة وأستوا وليات ا من التةاد اأوووبي وا

وويج دا وا ى غاي  2015جوان  25دتها في مد   ،و  ،مع توسيعها بعد أسبوع 2016أوت  5 إ
ت ها  غذائي  م سلع ا مةظوو استيواد ا بلدان ا ك ود   ،ل خمس دول جديدةشمقائم  ا ا على وذ
تي  ،2016وفمبو  31 قواو التةاد اأوووبي تمديد عقوباته على ووسيا ةتى ها ا بدت خا ت

ووسي  قي  خسائو ووسيا  مي  القتصادي  ا ت عام )متها وزاوة ا صف ا -2014على مدى عام و
ةقت بالتةاد اأوووبي  25و 20ها تتواوح ما بين ( أ  2015 تي  ما اأضواو ا ملياو دولو، بي

ةو دوت ق   ى  ،(860)ملياو دولو 100ب تي تضاعفت بعدها إ ويا 220ا ، (861)ملياو دولو س
تدابيو اقتصاد اإتةاد اأووبي بخسائو قدوها  لفت هذ ا ما  3,2ةيث  ملياو دولو شهويا، بي

ي  3أضواو ووسيا على مدى  وات اأخيوة ق دوت بةوا  .(862)ملياو دولو 55س
                                                           

ريم -859 ه عبد ا سابق، ص.، مو موجع ا  .10ا
عقوبات ضد  من سياس  ملياو دولو خسائو التةاد اأوووبي 100" -860 س،، ووسيا"ا توفا شو بتاويخ أ  2 مقال 

توبو  وابر:    ، 2015أ  متوفو على ا
https://arabic.rt.com/news/795669عقوبات-ضد-ووسيا-التةاد-اأوووبي- Consulté le 20/11/2017 

اف قومان -861 عقوبات اأووبي  على ووسيا؟" ،م وات من ا شو بتاويخ ،"ماذا ةدث بعد ثاث س ماوس  24 مقال 
وابر:    2017  ، متوفو على ا

https://www.noonpost.org/content/17229  Consulté le 05/03/2018 
عقوبات ضد ووسيا 3.2اإتةاد اأووبي يخسو " -862 شو بتاويخ ،"ملياو دولو شهويا بسبب ا سبتمبو  13 مقال 

وابر: 2017  ، متوفو على ا
http://www.almanar.com.lb/2602796   Consulté le 09/09/2018 

https://arabic.rt.com/news/795669-عقوبات-ضد-روسيا-الاتحاد-الأوروبي
https://www.noonpost.org/content/17229
http://www.almanar.com.lb/2602796


ي: واقع ثا باب ا حماية ا ية ا دو سان حقوق ا فيذ جراء اإ جزاءات ت ية  ا ذ  ا

280 

موقف اأخيو، تم  وفق   هذا ا ستاو عن ق  ا  شف ا ووسي  من  ةا  ا جزاءات ت ا دوة ا
م   ي  اأممي  أو ا ذ ي   ،قووة بصف  ذاتي ا متةدة اأموي وليات ا على غواو اإتةاد اأووبي وا

ي، بةدود ق   دو مستوى ا فاعل  على ا دواتها في مواجه  أةد اأرواف أةد أهم اأرواف ا
ي   دو ساة  ا ثقيل  على ا قل بأةد اأوزان ا م  ن  قوي  وا  س صةيح  آلا ع وهي ووسيا، وا

ي  في مواجه  ا دو جزاءات ا جاح ا ضعيف  و ب سياسي في دول ا دبلوماسي  و  جميع مجالتها ا ا
قل وبدون م   م  ن  فاشل .والقتصادي ... وا  دول ا غ  باعتباوها با   با

م   تدابيو ا موقففا ووسي تخذة في هذا ا وغم اعتباوها بمثاب  اقتواح أووبي، فمن وجه   ا
تائجها  ي  ي  ظو  ن ت ظو ،ها تدابيو ووسي يفها على أ  م م ل با في مقتضيات  ووسياتة

قاب ثقل  يس إل  ل موازاة مع اإتةاد اأووبي، وهذا  ها با جوة ع م  خسائو ا ةا  وةجم ا ا
موازين    . على عقب اوأس   ا

ل هذا ه يتضح من  ي   أن   ،ومما سبق تداو دو ساة  ا ي  على ا ذ جزاءات ا تربيق ا
غ  روي على أهمي  با يين  ،ي دو سلم واأمن ا ي  تةقيق ا ا ها من إم بو قدو ما  مع تفادي أ

ن من ا غ  فيها غيو أ  ، عواقبمم مقابل وبدون مبا قاشات ةول ها في ا قد أثاوت عدة 
ي  و قا جو ،ربيعتها ا ات من غيو من ووائها من أضواو وخيم  في ةق  ما ي يا اأفواد وا

قوائم ا مسجل  في ا دول ا ى أن و  بل، سوداءا م تبقى أثاوها في مجال ةدودها بل تعدت إ
ي  مس   مد ربق  ا وهاةالات بجميع ا ى ذ تي أسفوا إ مفووض  ت ا لجزاءات ا في  ومساواتها 
دول،  ةق سويدي بموقف  شيدوهو ما ا وزواء ا و  غوران بيرسونوئيس ا ذي ذ عام ا

جزاءات القتصادي  ا أن   2001 قواوتي ا  ا بين  اوض  عات خلقت 1267 وقم تخذت بموجب ا
و  م    .(863)ها من قبلامبادئ 

                                                           
863- Ove bring et al, « SWEDEN », In: Vera Gowlland-Debbas, National Implementation of United Nations 
Sanctions: A Comparative Study, the Graduate Institute of International Studies, vol.4, Martinus Nijhoff Publishers, 
Leiden, the Netherlands, 2004, p.509.  
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ك ذ ي   ذ جزاءات ا ذات ا بي   جا د هذ اآثاو ا  تم   أن  فوضها إ ما ،في ةين ما يؤ
قوة تمليه م   دول ا  بواقع ا دول اأخوى  ،بوىيول ا ددة دون تقب ل تةفظات ا م  عيوبها ا

قائصها شامل  ،و جزاءات القتصادي  ا تخلي عن ا ان من ووائها فقر سعيها في ا تي   .وا
في  بداي  اأ فتوة ذاتها  شيد با ثو  صووة أ صادوة  ،وإيضاح ا لتدابيو ا ظو ا  عواق بو شأن ا

يدي عب و  يس ها ا  أن  د واقع هو أ  جديد مضلل بصورة خطيرة وا ية ا ذ عقوبات ا ظام ا "
ستمر ف برياءس ان ا س قصد -ي معاقبة ا ان ا ظيفة  -ما  متحدة  مم ا ستبدو أيادي ا

ساسية بسبب  سان ا حقوق اإ مستمر  فقدان ا تيجة ا عراق  ما يتواصل موت أطفال ا بي
من" دول (864)مجلس ا و سياسات بعض ا ذي تةت ه  ا بوى، مما جعل من مشووعي  أعما ا
مةك.          على ا

تعو   فإن  هذا  جزاءاتهض ا م   ذ ا غاي  ا اقض جوهوي بين ا ا وجود ت عل  من شف 
يتجمروف ا دو متةدة مع ا م   ،م مثا  في مبادئ ميثاق اأمم ا بي  ا جا من ةقق  واأهداف ا

بوى  دول ا واقعي .  روف ا مماوس  ا  جواء ا

يتها إ   ي  وفعا ذ جزاءات ا جاح ا في تتمثل أهمها  ،مجموع  تةديات ما تقابلهوعليه، ف
جزاءات وم أ   ون ذات ا ة ب   ،ها تقتضي استهداف أعضاء ا ون وغا حا ما ت ان مصا س  ا

ة وتبر م   ي هابمصا تا ح على ستؤثو ةتما وبا ا مصا س ون الستهداف(865)نا  يستوجب ، 
معوف  من هائا   اقدو   معلومات ا تفصيلي  وا بلد عن ا فئات واأشخاص ا م   وا و ما وه، فينستهد  ا
اةي  من صعب تةقيقهي واقعي ، ا س سلب   ا ع ان ةقوق على اةيث ي س في  خاص    اأبوياء ا

دتهم ةا  م   وماتهمسا م   أو ة ب ا عقوبات بوفع را شخصيات عن ا م   ا  ما وهذا، ف ستهد  ا
ى مؤيدين بين هلي أ ةووب شوب يؤدي إ معاوضين ا ما ي ،(866)وا تةدي منبي ي ا ثا  ا

                                                           

ابي -864 ج ريم سويدان ا سابق، ، باسم  موجع ا  . 55ص.ا
سابق، ص.بوحية وسيلة -865 موجع ا   .18، ا
ريمقا عن:  -866 ه عبد ا سابق، ص.مو موجع ا  =                                                      .7، ا
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ظو  م   بها إثاوةفوغم مساعيها في تةقيق أهدافها مع تج   ،ودعي  اءاتز ج تهاربيعبا اةا  عا
ي  سا ن بمستوى أقل من ا، إل  أن  هذ اأخيوة موجودة وم  اإ جزاءات و  عقوباتتأثوة بهذ ا

شامل القتصادي   .(867) ا

ن استقواؤ من إن  ما ي   م  م فصل ا ي ، خال هذا ا ذ لجزاءات ا سلبي  مساو ا تعلق با
ح هوجود مجلس اأمن مةل تعاوض وتضاوب في خياواته في تةقيق ون  إما ،لمصا قا سيادة ا

ةقوق ةويات اأساسي  بوقوفه  بةماي  ا م  وا ات ا يا ب اأفواد وا مترلبات ف ، أو ستهد  جا ا
سياسي   دا هبتةقيقا بوى من خمساعي وأج دول ا وي  اأمن على هذ ت ا ةقوقال أو أين  ،ا

بوى في استةداثتم   دول ا ها ا جزاءات،  هات خا جزاءات  ونذات ا اء ا ائها يفوق ذ ذ
ي  ذ خفي .   بةد ذاتها  ا ى استواتيجياتها في تجسيد سياساتها ا أو   من خال اعتباوها 

تساءل من خال  ا  جزاءات اهذا ما يجعل ي  من بين إصاةات مجلس اأمناعتباو ا  ذ
خفائها إ   جاةها وا  ، ف يه أعا وج إ و ى ما تم  ا ظو إ مجلس. وبا خفاء ا جاح وا  يس من ما  أ

صواب إصاح اأصول بدل   إصاح  ا فووع   من غيو؟.         بدل   اأمن مجلسمن إصاح ا
                                                                                                                                                                                           

شأن  -=  ربق هذا ا عدامها منما ي صل  أو ا معلومات ذات ا ى ا ين في بعثات  ،قص أو الفتقاو إ مسؤو دى ا
ظمات اإغاث  ي  وم ميدا متةدة ا جزاءات إوشادهم في  ،اأمم ا ي ا ته شوعيين وم مةاوبين ا ب  منلتمييز بين ا جا

ومي . ة فاعل  غيو ا جهات ا تي قد ت  ما ي ثاو  ا ب اإجواءات ا تج ازم   معوف  ا توجيه وا قص في ا سهل أيضا 
جزاءات  ات ا تها فعليينأو ت  ا فين ا مخا قل اأسلة  . فدعم ا اء  ةماي  أث فاي  ا مثال، قد يؤدي عدم  على سبيل ا

متةدة و  أمم ا ى خساوة  ذخائو إ جزاءات.موا ي ا ته م سب     قا عن:  سب با
- CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.16. 

سابق، بوحية وسيلة -867 موجع ا                                                                    .18ص.، ا
ظوم  اسياس  ظلت ا - متةدة وفي م أمم ا عام   ظم جزائي  داخل اأما  ا م ل أوسع ذات ا مةل تجاذب  بش

ه صدى يزيد من جو ع ذي ا تائج. بشأن وةدتها، اأمو ا توقعات وا فجوة بين ا ذ ا تيج    أرواف عدة فيك، و
متةدة قد  ظوم  اأمم ا فيذها ،بين وليتهامن جه   عاوضوجود تب تةتجم جزاءات وت تزامها بدعم ا من جه   وا

شأن، . أخوى سام  تظاهوقد توفي هذا ا ها تتعاوض مع تفويضهاجزاءا في مواجه قوات ةفظ ا  ومهامها ات على أ
ذي تسعى من وواء إ قلوب واى ا ميدان، عقول سب ا ما في ا معو  قد تبي الت ا ي  وو سا الت اإ و  لجعا

مةتاجينم قلب ها عائقا  أمام مساعدة ا جوي ي عد با قل ا ون ا ريوان  سفو وا ةظو ا مقووة  جزاءات ا ، خاص  ا
صدد:   الت. واجع في هذا ا و عمل هذ ا ابض   ا

- CARISCH Enrico, RICKARD-MARTIN Loraine, op.cit, p.16.  
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ظام حو ضرورة إصاح  ي:  ثا فصل ا جزاءات  ا ا
ية ذ ساسية تلبية   ا حقوق ا  متطلبات حماية ا
مال   ي ،  است ذ جزاءات ا قائص وعيوب ا سابق من  فصل ا ه في ا ت تم  ما تم  تداو

افة  ج   ي باإوهاب وم مع باوزين ا ةقوقيين ا رعن فيها على غواو فويق ا هات عدة في ا
لج   تابع  سان ا هم عام اإوهاب وةقوق اإ ي  في تقويو  دو ةقوقيين ا ى  ،2009ا إ

يا" اإجماع تقريبا" ذي ي طبق به حا حو ا ظام على ا تقاد ا  .(868)على ا

مزع   هذ شديدة ا تقادات ا سوداء وم  ضدال قوائم ا هيئات  من لعديد اأممي  ا ا
ي  دو ظمات ا م الت وا و ويس ساهمت على  ،وا  جديدةترووات إعراء دفع إضافي في ت

يات الستهداف على قوائم (869)آ شرب من ا تب أمين  ،ووسائل ا سيق وم ت ز ا على غواو مو
م.   مظا  ا

ك ما ي   ذ بوى واعد  ظو في معظم لدول ا ز ثقل في ا ظمات اإقليمي  مو م هيئات وا
دول  ي ، بما فيها ا ذ جزاءات ا ظام ا تي تواجه  ي  ا و قا تةديات ا م  ا وليات ا دا وا تميزة مثل 

                                                           

فقوة  -868 سانوثيق   من 22ا سادس  عشو،  A/HRC/16/50:وقم مجلس ةقوق اإ دووة ا صادو ، ا  15في  ةا
متعلق  ب، 2010ديسمبو  متةدة اأمم مفوض  تقويوا سامي  ا سان ةقوق ا سان ةماي  عن اإ ةويات ةقوق اإ  وا
افة سياق في اأساسي  افة  اإوهاب لتفصيل ةول  اإوهاب.  م ي باإوهاب وم مع باوزين ا ةقوقيين ا فويق ا

سان واجع:   وةقوق اإ
- International commission of jurists, « Assessing damage, urging action », Report of the eminent jurists panel on 
terrorism, counter-terrorism and human rights, Geneva, Switzerland, 2009, pp.115-117. 
869- En ce qui concerne les critiques émises par certains organes, on peut notamment mentionner les travaux menés 
par l’ODHIR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), de l’OSCE notamment Counter Terrorism 
Protecting Human Rights, A manual, Ed. OSCE/ODHIR, 2007; Background paper Giessbar II Seminar on 
combating the financing of terrorism, Davos, Octobre 2008. Et pour ce qui est des institutions, nous évoquons 
particulièrement, le rôle décisif joué par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et sa résolution 1597 
(2008) du 23 janvier 2008 adoptée sur la base de rapport de MARTY Dick (Doc.11454 du 16/11/2007); et 
également la position de la jurisprudence du Tribunal de première instance de l’UE (Voir les cas mentionné ci 
dessous). Cité in RAPOPORT Cécile, « 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, Collection Les Conférences Publiques du Centre d’Excellence Jean 
Monnet, Université Pierre-Mendès-France- Grenoble, France, p.3.  
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هيئات اإقليمي  على غواو اإتةاد اأووبي متةدة وا ه  ،ا جاة  بو ثو  هيئ  اإقليمي  اأ ا ا
م  ظو   ام ا قواوات واأة وعي  ا موفوع  أمامه و اوى ا ش عدد ا جد ، (870)تخذة فيهاا  في ةين 

صغيوة لدول ا متشائم  موقف ا مقابل ا ظو ،في ا تأثيو عليه  با قواو وا ع ا بشأن موقفها في ص
جزاءات ظام ا مستةيل أ   ،إصاح  مسأ بمقدووها ه من ا  (871)ةتى بدء مةادثات بشأن هذ ا

ول(. مبحث ا  )ا

ك تزايد عدد ذ امي دوو مجلس اأمن و تزايد  وعلى صعيد آخو، أدى ت راق قواواته  و
بو  ،اختصاصاته ل أ ى بووز بش مواجع  قضائي  دعوات إ ادي بضوووة قيام  ا ت ةاة  ثو إ أ

ي  دو عدل ا م  ا ون (872)قواواته من قبل مة ات  دوو ،  تسعي وات ا باوز في بداي  س أدى ا
ه ومرابقتها  ي  إقواو وقاب  شوعي  أعما ا مسأ  إم عملي  فقهي أو ا ب ا جا ى بعث إما من ا إ

تي ازدادت  سان، وا ون وةقوق اإ ب  بها خاص   لقا مرا سوب   ا ن م م ت مهام  يه  عقب تو
يه مسبق   م   ،اإ دوو ا تساةه  هشوع ا م   ما   ف .ستهد  من خرووة على اأفواد ا

وقاب  جعلت من  ام هذ ا م وأة ون وأمام غموض معا قا قواعد ا قواوات  ت واف ق هذ ا
دوي ضئيل  وضيق  ن و  ا م، وا  ام ا ف  أة بعض يصو  ،(873)يثاقجدت فهي مخا ما جعل ا

ي  م  على  ا متةدة، إ  إتاة  إم وي  اأمم ا مساس بأو يز أي  واجعتها دون ا إجواء يتم  ما بتو
مستهد   قواو ا قواو اختياو فقر على مواجع  تربيق ا يس على صة  ا فود و ةا  ا ف 

ي( (874)فسه ثا مبحث ا  . )ا

                                                           

أول هيئ  إقليمي  تم   -870 بووز  ةادي عشو )ن اإتةاد اأووبي با ول ا بووتو اتفاقي  ةيز 11بعد دخول ا  )
فيذ عام  ت ب  بةق ،1998ا مرا فود ةق ا ح ا سان. من م ةقوق اإ م  اأووبي   مة ا قضائي   وقه أمام أجهزته ا

موجع ، فارسي جميلة واجع: سابقا  . 217و 216، ص.ا
871- Devika hovell, Due process in the United Nations, AJIL, Vol.110, n°.01, January 2016, p.19.  
872- MALONE David M, « Le Conseil de sécurité dans les années 1990: essor et récession ? », Politique étrangère, 
Vol.65, n°.02, 2000, p.412.  

عيمة -873 ةقوق، جامع  عميمر  لي  ا عام،  ون ا قا دو  في ا تووا ا يل د متةدة، وسا   ظم  اأمم ا ، دمقور  م
جزائو،   . 122، ص.2006ا

874- Jared Genser, Kate Barth, « When due process concerns become dangerous: the Security Council’s 1267 
regime and the need for reform », BCICLR, Vol.33, Issue.01, 2010, p.36.  
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ول:  مبحث ا ات إصاح ا تها جزاءاتمسار ا ية بدافع  ا ذ ا
وربي  قضائي ا اجتهاد ا حاسمة  مساهمة ا  -2006ا

2015 

وقت ةدثت تغي   شرب من مع مووو ا خاص  باإدواج وا يوات هام  في اإجواءات ا
قوائ ك جزئي   م،ا م  ويعود ذ شواغل ا ى ا ى إجواءات عا إ ةاج  إ ها بشأن ا اد  وواضة  عوب ع

دول ب فوادى ا تيج  إصاةات أ  وهي أيض   ،من جا ابع  من ا  فسها  لجان  دخلت داخل ا
ي   تي تواجه مماوساتهم وتصوواتهم بشأن عدم فعا تةديات ا م  و ا جزاءات ا ف .عدا  ا   ستهد 

في  وما بعدها  ةو م  ت  ةو  م  شهدت بداي  اأ ووة  شواغل اإجوائي  في سق  ومت ج  ا عا
ج   دت 1267إراو  تي است جزاءات  اعليها لةق  ، ا الستفادة من في جان أخوى تستهد ف ا

تي سوابق واإجواءات ا هاوضعتها  ا  .  (875)مع التساق فيما بي

وغم من أن   تغي  ا تمام   رنه تفل يبدو أ  مجلس اأمن  وعلى ا لوهل  ون  يو،عواقب هذا ا
م يأخ   ى  تي ي  اأو ةسبان اآثاو ا ن أن ت  ذ في ا مفووض  وتأثيوها على  شئهام تدابيو ا ا

أفواد، غيو أ   ةقوق اأساسي   قيام أخيو ا ببعض ن لةق  م  ه ت  ا وي  با ثا ا من خال فووعه ا
شفت بسوع   تي  تصةيةي ، ا تدابيو ا جهود بإدخال بعض ا         مةدوديتها عن ا

ول( مطلب ا افة  اإوهاب.)ا ةصوها خاص  في مجال م تي   ، وا

م   تعديات ا ى ا ظو إ تةديد وبا سوداء وعلى وجه ا قوائم ا تسجيل في ا ووة جواء ا ت
عديد من 2001) 1373( و1999) 1267إدواجها بموجب قواوي مجلس اأمن  (، تم  جلب ا

م سواء  مةا ى ا ةالت إ ي  أو اهذ ا ةقوق اأساسي . اإور راق ةماي  ا ظو في  ل  قليمي  

                                                           
875- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Strengthening Targeted Sanctions Through Fair and Clear 
Procedures », report commissioned by the government of Germany, Switzerland and Sweden, Watson Institute for 
International Studies, Brown University, 30 march 2006, p.24. Available at: 
https://www.files.ethz.ch/isn/27118/Strengthening_Targeted_Sanctions.pdf  

https://www.files.ethz.ch/isn/27118/Strengthening_Targeted_Sanctions.pdf
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شأن  م في هذا ا مةا ام م  خاص   أصدوت ا و اأووبي  عدة أة ذ ف  ا تدابيو سا تعلق  با
ظوو  سان بم ت ةقوق اإ ته تي ا وا هاوا رعن ضدها ي ةين ف ،يقا اف وا إجواءات الستئ

ى هذ امما اضرو ب ،اتضاعفت ةتم   م إ قضائي في  اتدويجي لجتهادهاتةسين امةا ا
فسه م   وقت  قضايا باعتباوها في ا ظو في هذ ا ي( (876)عقدة وةساس ا ثا مطلب ا  .   )ا

ول: تقي   مطلب ا جزاءات ا ريس ا سوداء في ت قوائم ا يم بعض إصاحات عمل ا
ية ذ  ا

ها من آثاو وعواقب سلبي  ي  وما  ذ جزاءات ا دول عن إخفاق ا عديد من ا ، في عبوت ا
ةقوق اأساسي م   ةين ها ترلبات ةماي  ا ةسبان من روف مجلس م ذ  اأمن قد أ خذت في ا م

عمل بها، بان على غواو  بداي  ا را جزاءات ضد ا جان ا مسجل  في قوائم  ةا  اأفواد ا
ى في تقديم مجلس اأمن س   قاعدة. ةيث تمثلت اإصاةات اأو اءات  2002وا لستث

ي  إجواءات تجميد  سا ي .أسباب إ ما ةين اأوصدة ا ك ا ذ ذ ى إةداث  وم اوتأى إ
ي ذ جزاءات ا ظام ا ك وضع مبادئ توجيهي  (877) إصاةات وترووات جديدة على  ، بما في ذ

ج  جزاءات عمل  سيق ا ز ت ويس مو ي  مع ت ا ول( لقوائم إجواء مواجع  دووي  إم فرع ا  .)ا

مه مع  ثو معا تروو اتضةت أ مغيو أن  هذا ا مظا شأته بدافع  ظهوو أمين ا تي ت عد  ا
قضائي   سوابق ا ة قاضيا ون  ،حا تي تواجه  أثاوت هسلسل  قواوات) ي  ا و قا تةديات ا أبوز ا
ب اأووبي  ،(1267ظام جزاءات  جا ست مدى تمسك ا تي ع جزاءات ا في عملي  وصد ا

م   ف  ا ةقوق اأساسي ستهد  جا وضع إجواءات خروة مهم  ت   لتش   إذ ،(878)مجال اةتوام ا
قيودل  هأ   عاد  وواضة ، إل   ثيو من ا اك ا ظو   يزال ه عوائق  ن اعتباوها  تي يم ربيع  ا ا 
م،  مظا ذي يقتضي أن  اإصاح ل يزال قائم  عمل أمين ا ام  ن  ون أا اأمو ا قواو أة ظام ا

                                                           
876- SAMAR Yassine, op.cit, p.343.   
877- ARCARI Maurizio, « les exigences de la sécurité collective », In: RIDEAU Joël et autres, sanctions ciblées et 
protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union Européenne: équilibres et déséquilibres de la 
balance, bruylant, 2010, p.32 et 33.   
878- DUMOULIN Lisa, «Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des 
Nations unies», op.cit, p.23 et S. 
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افي  1267 ي   مت و قا م  ومترلبات اأصول ا سانقووة ا ةقوق اإ ي  دو ون ا قا  (879)في ا
ي(. ثا فرع ا          )ا

ول:  فرع ا سيقتقي يم عمل ا ت ز ا  مر

صدوو تمي   اةق   فتوة ا ين  1373و 1267 وقمقواوات ازت ا مشمو بةق اأشخاص ا
افة  اإوهاب  خاص   بتسوي  وضعيتهم  ،بجزاءات ، 2005 -2000لفتوة ما بين في سياق م

فتوة  موجود تعديات جسيم  على ةقوقه ما ر بعت هذ ا ث .  ثا اأساسي  وةقوق اأرواف ا
ك  ي  تقديم رلب ذ ا فود إم عدام وجود أو إتاة  ا لج  م  با ظو في ةقوقهباشو   ،إعادة ا
ي أن  ما وهذا  صددفي هذا  يع ون ا تصوف سي دول اأعضاء ا ةهم بوسع ا ن يقيمم إما ،صا

ذين هم من وعاياها سي  فيها أو ا ج رلب إةا   أي ةاملي ا جزاءاتا ج  ا ى   . (880)إ

ى غاي   دول إ عديد من ا تظاو ا يستجيب مجلس اأمن عن هذ  2006رال ا
شغالت ي بإص ،ال ذ جزاءات ا ظام ا لي  لشرب  اح هي جديدة  يتمةوو ةول اإجواءات ا

م   قواو ا سيقمن خال (، 2006) 1730قووة بموجب ا ز ت م يمو عليه رويا   (881)مو ذي   ا
تي بات من ووائها ا مقبو ، ا رلبات ا قليل جد ا من ا لعدد ا ظو  ى أن أثبت بفشله با  داعتمإ

                                                           

فقوة  -879 سانوثيق  من  21ا سابق A/HRC/16/50:وقم مجلس ةقوق اإ موجع ا  . ، ا
880- GARIBIAN Sévane, « Vers l’émergence d’un droit individuel à la protection diplomatique ? », AFDI, vol.54, 
2008, p.137. 
- l’auteure (GARIBIAN Sévane) relève « que la saisine dudit Comité par l’État membre relève de l’exercice de 
la protection diplomatique », Ibid. p.137. « ajouterons-nous surtout, n’est possible ʺqueʺ parce que le TPICE 
admet au préalable le déficit de protection des personnes visées par les smart sanctions internationales; puis atteste 
de l’existence d’un ʺdroit à la radiationʺ qui trouverait son fondement dans les résolutions du Conseil de sécurité de 
l’ONU; et appréhende enfin la demande de réexamen faite par le particulier à l’État membre de nationalité ou de 
résidence, comme un substitut à la restriction faite au droit d’être personnellement entendu par le Comité des 
sanctions – laquelle a pour conséquence que les intéressés ʺdépendent, pour l’essentiel, de la protection 
diplomatique que les États accordent à leurs ressortissantsʺ », Ibidem. p.138 et 139.  
Tandis que Jean-Luc FLORENT le Conseiller juridique de la Missions française auprès des Nations Unies, a une 
analyse distincte concluant ainsi son observation que « le fonctionnement de ce régime de sanctions inédit ne va pas, 
il faut le reconnaître, sans poser problème au plan pratique. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des 
individus contestent le bien fondé, parfois avec raison, de leur inscription sur ces listes en niant tout lien avec le 
réseau Al-Qaïda ou les anciens Talibans. Face à de telles situations, résultant parfois de simples homonymies, le 
Comité a prévu ce que l’on pourrait comparer à une procédure de ʺrecours gracieuxʺ. Cette procédure permet la 
saisine du Comité mais seulement et exclusivement par un État ou un groupe d’États et en aucun cas par 
l’individu ou l’entité directement visé ou ses représentants. Plusieurs individus ont ainsi été retirés de ces listes 
par le Comité à la suite de la mise en œuvre de cette procédure, qui ne saurait être assimilée à l’exercice de la 
ʺprotection diplomatiqueʺ telle que celle-ci est définie par le droit coutumier international ». In: Jean-Luc 
FLORENT, op.cit, p.114.  
881- ARCARI Maurizio, op.cit, p.33 et 34.  
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قائم  بالستعواضو  دول ا بيو على موافق  أو معاوض  ا ل  دو  صاةب  اقتواح بما فيها  ،بش ا
موار و  اإدواج معلومات ول ت  خصص دو  اإقام ، ول ت  أو  دو  ا جمع ا قدم فيها فيها موةل  

ذي قد   يان ا لفود أو ا رلبأي أسباب  شرب  ،(882)م ا أو اتخاذ ول يتمتع بصاةي  اقتواح ا
صدد ب  به ،قواو وسمي في هذا ا را لدول إما ا ةصوي  ذي يبقى من الختصاص ا أو  ا

جزاءات ج  ا ز يبقى على ةين  .أعضاء  مو قل معلومات  يؤدي في مهم ا أما  ب مماثل  
جزاءات ج  ا دول و بعض على غواو(883)بين اأفواد وا صاةي  جعلت با  Kristen، وهذ ا

Boon  ِي ثو من  يس إل  بمثاب  يفهبت دوق بريدأ مةدودةظو   مجرد ص وليته ا  . (884)ا 

مقابلإل  أ   جهازبضعف هذا  ARCARI Maurizioاعتوف اأستاذ  ،ه في ا بتعبيو  ،ا
من ا تمثل  مقدمة حتى اآن من طرف مجلس ا عاجات ا فور أن  ا د على ا ؤ ستطيع أن  "
ازع عليها. رغم إياج )إحداث(  ا  مت ية متواضعة، وا  فعا ون فيه ا ذي ت ات فقط، ا إا  مس

قرار  لة 2006) 1730ا مش ج هذ ا ه ا يبدو يعا شطب، إا  أ لغاية، ( إجراء ا مهمة  ا
ية )قضائية أو شبه قضائية( طعن أمام  قوائم، وهو غياب آ ظام ا تي تؤثر على سير عمل  ا

من" جزاءات مجلس ا خاضعين  فراد ا ون في خدمة ا . (885)هيئة مستقلة ومحايدة، ت
ظو خاص   ويضيف أيض   عدل اأووبي  في قضي   ا با م  ا ى قواو مة اتإ  قاضي وآل بر

                                                           

صادو S/2015/867: وثيق  مجلس اأمن وقم -882 متعلق  ب، 2015وفمبو  12في  ة، ا اقتواح مقدم من مجموع  ا
ظام  ي   زيادة فعا مةددة اأهداف بغي  وضع إجواءات عاد  وواضة   جزاءات ا وأي بشأن ا متفق  في ا دول ا ا

مؤوخ   وسا  ا متةدة، موفق ا ممثلين  2015وفمبو  12جزاءات اأمم ا ى وئيس مجلس اأمن من ا موجه  إ ا
مو  دا ا وا يا وبلجي ما دائمين أ دا، ا مسا وهو وويج وا شتاين وا يخت ا و وستاوي دا و ل سويد وسويسوا وف ك وا

    . 18ص.
883- MIRON Alina, op.cit, p.363.   
884- Kristen Boon, op.cit.   
885- ARCARI Maurizio, op.cit, p.34. « En peut d’emblée affirmer que les remèdes jusqu’ici mis au point par le 
Conseil de sécurité ne représentent que des palliatifs, dont l’efficacité est modeste, sinon discutable. Même 
l’introduction par la résolution 1730 )2006( d’une procédure spécifique de radiation ne semble pas répondre 
au problème crucial qui affecte le fonctionnement du système des listes, qui est celui de l’absence d’un 
mécanisme (juridictionnel ou quasi-juridictionnel) de recours devant un organe indépendant et impartial, qui 
soit directement accessible aux individus assujettis aux sanctions du conseil de sécurité ».     
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ه  ،ام صوة   د من دون تردد أ ؤ قرار  –" تي أجراها ا تغييرات ا إجراءات  -1730حتى بعد ا
قضائية" حماية ا ات ا ل واضح ضما جزاءات( ا ت قدم بش ة ا ج مراجعة )أمام   .  (886)ا

ى مةاولت اإصاح إل  أ   ظو لعتباو أو موقف با ن استخاصه من هذا ا ها إن  ما يم
ي  تم  تجسيدها ر بعت بمجموع   ذ جزاءات ا شك فيه أن ا قائص، ما يجعل من اأمو دون ا

م   ،دون إستواتيجي  واضة  شوور اأساسي   ى ا ئت من أجلها.  ودون أد ش  تي   سايوة اأهداف ا

م   ف  عدم استيفاء ا سا وبادوات ا ذ ةينأ   ،ا ك ا ذ ذ ات أخوى م  دخلت تةسي
خصوص عام  تي تجسدت في  2008وبا قواو وا م أ   ، إل  (887)(2008) 1822وقم ا ها 

بعض  ،بل اعتوتها مجموع  عيوب (888)تةظى بتأييد هامشي بسيط،  قيحت بمثابة"اعتبوها ا
رغم من  ه حس  با ى حد ما  تأ ية من حيثبا شك إ مع شفافية زاهةا" إجراءات ا  "وا

فقرة ) قرار  28ا م ت(1822من ا هاجعل ،  ثر مصداقية اأقل تعسف م    . (889)بوجه عام" وأ

                                                           
886- ARCARI Maurizio, op.cit, p.35.   

قواو - 887 را2008) 1822 وقم: تضمن ا ات إجوائي  واسع  ا امه في قواواتق، ( تةسي ى أة  تمت اإشاوة إ
ف ب لةق  تتعلق ك ةا ،جزاءات مستهد  صومال  بما في ذ قواوب ا غو 2008) 1844 وقم: ا و ( وجمهووي  ا
ديمقواري  قواو ب ا  (. 2008) 1857ا

- Cité In: CORTRIGHT David et al, « Human Rights and Targeted Sanctions: An Action Agenda for 
Strengthening Due Process Procedures », Sanctions and Security Research Program (SSRP), Report produced with 
support from the Swedish, Finnish, and Belgian foreign ministries, and the Dutch nongovernmental organization 
Cordaid, November 2009, p.21. Available at:  
https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Security_Council/Human_Rights_and_Targeted_Sanctions.pdf  

ية وفائدة  -888 سياسات فيما يتعلق بفعا عي ا محللين وصا سيقتختلف اآراء بين ا ت ز ا ويتفق  ،عملية مر
مواقبين على أن   ل جيد في ةدود مهمته.  معظم ا ز قد عمل بش مو جاح   حيثا عملية  فيما  اسبي  ا حققت هذ ا

قائم  يتعلق في قدوتها في إتاة  مدوج  أسماؤهم في ا ات ا يا ى اأشخاص وا وصول إ ي  ا ا تي قد ل ت   ،إم تاح ا
قائم .   تماس من أجل وفع اأسماء من ا  هم فوص  تقديم ال

- Cité In: CORTRIGHT David et al, « Human Rights and Targeted Sanctions: An Action Agenda for 
Strengthening Due Process Procedures », op.cit, p.6.  
889- DORMOY Daniel, « sanctions ciblées et respect des droits de l’homme: quelques réflexions sur la 
responsabilité des organisations internationales et de leurs États membres », RQDI, n°.28.2, 2015, p.14. voir ainsi 
CONDORELLI Luigi, « le Conseil de sécurité, les sanctions ciblées et le respect des droits de l’homme », op.cit, 
p.78.  
« Il s’est agi de simples retouches marginales, qui si elles ont sans doute amélioré quelque peu les procédures 
en question, en termes d’“équité et de transparence” )§ 28 de la Résolution 1822(, ne les ont certainement pas 
rendues moins arbitraires et plus crédibles dans l’ensemble ».  

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/Security_Council/Human_Rights_and_Targeted_Sanctions.pdf
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ب آخو  ما جا عام يشيو بي إجواءات  2009في دواس   سب   سان با تشمل ةقوق اإ
م   ي ا ذ جزاءات ا عملي  م   أن   ،تعلق  با ى عقدة ومةدودةا ةصوها في مجموع  مواقف أن  إ

ب  شفافي تشمل جا عدام ا تماس ل ف ،ا د وفض ال قواوتقديمهم  متيع  ،معلومات عن أسباب ا
تي عي  هم ما ل يم دو  ا تي عاوضت رلب وفع مت اسمهمعوف  ا قائم  ول همأو ا  من ا

ما ما يتعلق ب قواو، بي سيق دوافع هذا ا ت ز ا هيات فهو يفتقد آفي ةد ذاته، مو إباغ ب تسمح 
ل همخاوف جزاءات هومشا تزام ول يوجد أيِ ، لجان ا تقديم تقاويو دووي   جبو علىي   تجاهه ا

  .(890)هواستعواض عمل

مجلس ي   بوما جمعي  ا ها شأن ا تي على أساس تقويو ،يووباأ اإتةاد شأ        أعد ا

« Listes noires du Conseil de Sécurité des Nations Unies et de l’UE » MARTY Dick
(891) 

قواو في  23) 1597 وقم اعتمدت ا ذي بموجبه "2008جا معايير  أن   )...(تاحظ ( ا ا
ي ومجلس ااتحاد  دو من ا يا من قبل مجلس ا مطبقة حا موضوعية ا اإجرائية وا

حوال ا ت   خيرة، بأي حال من ا ات ا تحسي رغم من بعض ا وروبي، على ا حد ا حقق ا
مبادئ ا تهك ا واردة أعا وت معايير ا ى من ا د ون.ا قا سان وسيادة ا حقوق اإ   ساسية 

ار بشدة حتى أن   لفة  وفيما يتعلق باإجراء، ابد من اإشارة وااست م ة ا لج أعضاء ا
ة وراء تقديم طلب  ام سباب ا سوداء ا يعرفون ا قائمة ا فصل في تسجيل فرد في ا با

ية عادة ما ا. تسجيل من قبل أي عضو مع جماعة ا شخص أو ا ون على علم بهذا ا  ت
ك، أو حتى  يهم إذا رغبوا بذ طلب، وا ي سمع إ متخذباإا قرار ا ا با حتى  -غهم أحيا

حدود أو استخدام حساب مصرفي. تهم في عبور ا مراجعة مستقلة  محاو ا توجد إجراءات 
حقوق تعدي على ا تعويض عن ا متخذة أو ا يس إا  . لقرارات ا إجراء  ومثل هذا اإجراء 

  .  (892)"تعسفي ودون أي مصداقية
                                                           

890- CORTRIGHT David et al, « Human Rights and Targeted Sanctions: An Action Agenda for Strengthening Due 
Process Procedures », op.cit, p.6.  
891- CONDORELLI Luigi, « le Conseil de sécurité, les sanctions ciblées et le respect des droits de l’homme », 
op.cit, p.77.  
892- Point 6 et point 6.1 de la Résolution 1597, « Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l’Union 
européenne », Assemblée parlementaire, Conseil de l’Europe, 23 janvier 2008. Disponible sur:                                 = 
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بوى إستواتيجيتها  دول ا ي  بإتمام سياسات ا تا ر بعت موةل  إقواو ذات اإصاةات ا
ي  ضا سان ،ا وي  اأمن على ةقوق اإ ةو تجسيد أو ي   دو وأن  ذات  ،بتوجيه اإوادة ا

جه  اإصاةات إ   ها. فما هي إذ ا ا شوعي   تي يتوجب ما إعراء ا ةياد ا تي تمتاز با ا
م   يها لستوداد ةقوق اأرواف ا لجوء إ ن و جدت فبأي   ،ستهد ف ؟ا فصل  وا  ي يتم ا و ظام قا

 فيها؟.    

مام  إ سيقبو ت ز ا ثاث  مجلس اأمن قواواتخال  من واقع صاةيات مو ف   ا سا
و  ذ ل من ،(1822، 1735، 1730)ا  .BIERSTEKER et ECKERT Sue E شيد بموقف 
قواوات ا من أي  أن   يجمان مبادئ  ول أي  ذات ا إجواءات أو ا من اإصاةات اإداوي  اأخوى 
توج م  ا هاي  عام يهي  ا ي   ،2008عتمدة في  فعا  أو آ تصاف ا اوت مسأ  سبل ال ت

متةدة م في  ،(893)الستعواض على مستوى اأمم ا ة ثو من هذا، ما أشاد به قاضي ا بل واأ
جزاءات  ظام ا وزاق ةول    ؛ةد تعبيو 1267قضي  عبد ا

« J’ajoute mon nom à ceux qui considèrent le régime instauré par le Comité 1267 comme 
un déni de recours juridiques fondamentaux et comme une mesure indéfendable selon les 
principes du droit international en matière de droits de la personne. Rien dans la 
procédure d’inscription ou de radiation ne reconnaît les principes de justice naturelle ou 
n’assure une équité procédurale fondamentale »(894).              

ي  ، على أي ةال دو مماوس  ا تداعيات خريوة على ةقوق اأرواف وجود شفت ا
ي  مع ةد ما يجعل من توفيو  ،ا قضائي  ا زاه  اإجواءات اإداوي  أو ا ات  ى من ضما اأد
ال ةبعيد م سيق وجودي ةين ف ،ا ت ز ا ي  ي مو آ ياماضبقى  د مقدمي    في ةدود ا سب   با

رلبات في  ج  اها فةصا ونه ل ي  ات، وأ  جزاءمن قبل  ن أن ي ل  عاوض م   مةل م بش
دول ثو ص، امل من قبل ا بو ما ي قوبه من بل تدعيمه بأ ي  وشفافي  أ اةيات مع استقا

زيه .  ف وص تةقيق م    واجع  شبه قضائي  

                                                                                                                                                                                           

= http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17618&lang=FR        
893- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of 
the “Watson Report” », op.cit, p.22. 
894- Décisions de la cour fédéral, Abousfian Abdelrazik C. le ministre des affaires étrangères et le procureur général 
du CANADA, 04-06-2009, référence 2009 CF 580, §.51.  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17618&lang=FR
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فرع ا يا متقي يم عمل : ثا مظا  أمين ا

موازاة مع  ةا  بتوفيو با بمقتضيات ا ت أصوات أخوى  ، يجاعستا مرا من خال تعا
م إقليمي هيئات  جماع  مةا ي  اأووبي  ا ي  جديدة  ددت، ومعاهد دو بوجوب استةداث آ

سان   .تتماشى وةقوق اإ

ةويات  سان وا ي بتعزيز وةماي  ةقوق اإ مع متةدة ا أمم ا خاص  مقوو ا جد ا وعليه 
افة  اإوهاب ه  اوتأى ،اأساسي  في سياق م ى روح مجموع   2008 عامفي تقويو  إ

ها،  شاء داخل مجلس اأمناقتواةات م ون من خبراء مستقلين فريق" إ ه  "تقييم م من شأ
شر  اإوهابي  وفق   مسؤو  عن اأ ات ا يا م  ترويو قوائم اأفواد وا لمعاييو ا  ،عتوف بهاا 

من"ون جزء  يمستقل  فريقا ا"هذ مضيف ا أن   قرار في مجلس ا ع ا ا ، موضة  ا من عملية ص
ي   أن   عمل بها ةا تي يجوي ا رويق  ا لقوائم اإوهابي  ا موضع اا فيذ  ا تفي )تلبي( بمتطلبات "ت

ة" مة عاد ذا يتوسل (895)عملية محا سيق ،  ت ز ا قائص مو ى، أن تتضمن بتةقيق  حد أد "
متخذة وأن  فرد في أن يحاط علما باإجراءات ا ة حق ا مة عاد ضمان محا ازمة  معايير ا ا

ن  يه في أقرب وقت مم موجهة إ تهمة ا يل من أغراض يعرف ا ن، دون ا مم قدر ا وبا
يه في غضون  استماع إ قرار  مختصة بإصدار ا هيئة ا مثول أمام ا جزاءات، وحق ا ظام ا
ية مراجعة مختصة ومستقلة، وحق  حق في مراجعة فعلية بواسطة آ ة، وا مهلة معقو

تصاف فعال" حق في ا ة بمحام في جميع اإجراءات، وا  . (896)ااستعا

توج  وفي  قه في سياق ذات ا ظام ا سوداءو استعواض  يرت صو ح ،ائم ا ي ر وا   بيرستي
متحدة  وارسون أن  معهد  مم ا لمراجعة على مستوى ا ية  شاء آ أفضل فرصة يمثل "إ

لتحديات ية  فة لتصدي بفعا مستهد  لجزاءات ا سياسية  ية وا و قا سياق  انويضيف .ا في ا
                                                           

895- Conférence de presse du rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de 
l’homme dans la lutte contre le terrorisme M. SCHEININ Martin, 22 octobre 2008, A consulter sur ce site : 
https://www.un.org/press/fr/2008/Conf081022-Martin_Scheinin.doc.htm 

فقوة  -896 جمعي   وثيق  من 16ا عام ا دووة ، A/63/223 :وقم ا صادوة في ا ستون، ا ث  وا ثا  ،2008أوت  6ا
متعلق  ب ي بتعزيز وةماي ا مع خاص ا مقوو ا سان ةقوق تقويو ا ةويات اإ افة  اإوهاب سياق في اأساسي  وا  . م

https://www.un.org/press/fr/2008/Conf081022-Martin_Scheinin.doc.htm
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ير  أن   ،ذاته تف قضايا ا املة من ا سياسية-اإبداعي في مجموعة  ية وا و قا - اإجرائية وا

مجال. مية في هذا ا عا مة ا لحو معاصرة  تحديات ا مواجهة ا وقت  هو مطلوب  قد حان ا
من متعلقة بصاحيات مجلس ا تقليدية ا حجج ا ى  ،(897)"تجاوز ا تي أفضت إ ين تعي  ا

م.  مظا تب أمين ا     م

هما  راوئ   ،سبق تداو ات ا تةسي م من بين ا مظا م اأووبي  ي عد أمين ا مةا في بدافع ا
متةدة ظوم  اأمم ا رلبات  ،م ةا واستجاب    ةقوق اأساسي   ا تماس بضوووة اةتوام ا ا

صاف افة  اإوهاب  ،اإ ظام تدابيو م سيقفي  ت ز ا قائص مو جميع  . وهذا ما تغريته 
ى ا إ ن اعتباو مقياس   يقود م يم مظا تب أمين ا شاء م ان إ تساؤل ةول ما إذا  افي  ا ا في ا 

ةويات اأساسي ؟. سان وا  ةماي  ةقوق اإ

صدد، إل  أ   ازم  ا قضت مسبق  ه في هذا ا لوسائل ا تب  م متين بعدم امتاك هذا ا مة
ل من  واجب ، وتتمثل في  ي  ا و قا اتةاد اأووبيضمان اإجواءات ا م  البتدائي   مة  (898)ا

خاص بةا   متةدة قاضيفي قواو ا ممل  ا عليا في ا م  ا مة ت على ةد  ،(899)وا تي أعل ا
                                                           

897- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Addressing Challenges to Targeted Sanctions An Update of 
the “Watson Report” », op.cit, p.31. 

فقوة  -898 ة قاضيمن قواو  128واجع ا  :  (AFF.T-85/09)2010س   حا
« Or, les considérations exprimées à cet égard par la Cour, aux points 323 à 325 de son arrêt Kadi, 
notamment en ce qui concerne le point focal, demeurent fondamentalement valables à l’heure actuelle, même 
en tenant compte du « bureau du médiateur », dont la création a été décidée en son principe par la résolution 
1904 (2009) et qui a été très récemment pourvu. En substance, le Conseil de sécurité n’a toujours pas estimé 
opportun d’établir un organe indépendant et impartial chargé de statuer, en droit comme en fait, sur les 
recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le comité des sanctions. En outre, ni le mécanisme 
du point focal ni l’office du médiateur ne remettent en cause le principe selon lequel la radiation d’une 
personne de la liste du comité des sanctions requiert un consensus au sein de ce comité. De plus, le choix des 
éléments de preuve qui peuvent être révélés à l’intéressé continue à relever de l’entière discrétion de l’État 
qui a proposé l’inscription de celui-ci sur la liste du comité des sanctions, et aucun mécanisme ne garantit que 
l’intéressé dispose de suffisamment d’éléments d’information pour lui permettre de se défendre utilement (ni 
même qu’il connaisse l’identité de l’État qui a demandé son inscription sur la liste du comité des sanctions(. 
Pour ces motifs au moins, la création du point focal et du médiateur ne saurait être assimilée à l’institution 
d’un recours juridictionnel effectif contre les décisions du comité des sanctions )voir également, à cet égard, 
les considérations énoncées aux points 77, 78, 149, 181, 182 et 239 de l’arrêt Ahmed e.a. de la UK Suprême 
Court et les considérations exprimées au point III du neuvième rapport de l’équipe de surveillance( ». 
899- HM Treasury v Ahmed & Ors, [2010] UKSC 2, (27 January 2010), le lord HOPE commente au point 78: 
« While these improvements are to be welcomed, the fact remains that there was not when the designations 
were made, and still is not, any effective judicial remedy ».  

ات، وا  - تعيي دما تم إجراء ا اك ع ن ه م ت ه  حقيقة أ ات هي موضع ترحيب، تظل ا تحسي "في حين أن هذ ا
ك يزال  صاف قضائي فعال" سبيل أيذ  =                                                                     .إ
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واجب  في ضمان ةقوق  ي  ا و قا قصوو في اإجواءات ا تب فأوجه ا م شاء ا سواء أ ه وغم إ
سان ل تزال قائم   .(900)اإ

واضح، أ   تفمن ا ا جزاءات ضد  ه إذا  ظام ا جديدة تساهم في تةسين  ي  ا هذ اآ
يست بمستوى إجواء  عاد ، فهي  م  ا مةا ات ا ضما بو أهمي   عراء ثقل أ قاعدة وا  ظيم ا ت

م  وقاب  مستقل  م   لرعون ا ةقوق ةايدة وشامل   اهيك عن ا جزاءات،  ج  ا قدم  ضد قواوات 
واودة  ات ا يا أفواد وا هم اأساسي   عدة أسباب يتمةوو أو سوداء، وهذا  قوائم ا أسماؤهم في ا

سبي   م غيو مستقو  مظا مجلس  أن   ،اةول وجود أمين ا متعاقب   لقواوات ا وجود يخضع 
تي ي   تعدي على اأمن، ا ه في ةا  خووجه عن مهامه با ها عدم إقواو عهدة جديدة  ن  م
سان ك تم ،(901)ةقوق اإ ثو من ذ ي  قصيوة ل تتجاوز بل واأ عهدة زم م  مظا تع أمين ا

مال مهامه على أةسن وجه ا( شهو  18) ه باست  . (902)ما ل يسمح 

فتوة تجاوزت  م  مظا صب أمين ا ك هو شغوو م ذ عيبه  أوت  7أشهو )من  9وما 
ى  2017 ي  2018ماي  24إ ثا قضاء عهدة اأمي  ا  Catherine Marchi-Uhel( من ا

                                                                                                                                                                                           

= -Tandis qu’au point 239, lord MANCE énonce: «But nothing in it [the Ombudsperson procedure] affects the 
basic problems that there exists no judicial procedure for review and no guarantee that individuals affected 
will know sufficient [information] about the case against them (or even know the identity of the Member 
State which sought their designation) in order to be able to respond to it».  

ن  - تي ا توجد فيها إجراء قضائي  ها شيء في"و ساسية ا ل ا مشا م[ يؤثر على ا مظا ]إجراءات أمين ا
في  لمراجعة وا يضمن أن   متضررين سيعرفون ما ي فراد ا معلومات)ا قضية (من ا مرفوعة ضدهم )أو  بشأن ا ا

تي سعت عضو ا ة ا دو ى حتى يعرفون هوية ا ك إ ذ ون قادرة على ااستجابة  هم( من أجل أن ت  ."تعيي
900- Voir DUMOULIN Lisa, « Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des 
présumes terroristes », op.cit, p.109 et 110.  
901- Ibid. p.110. 

جزاءات  هذا ما -902 تةليلي ووصد ا دعم ا ي  وتشجيع جاح أن   ،2012عام في تقويو توقف عليه خبواء فويق ا  اآ
ةفاظ مع الستمواوي  موو  على ا عام أمين يسمح س أنمجعلى ا"،يتوقف ا صب في شخص بتعيين ا م  فترة ا

ية،شهرا  18ال فترة من أطول حا ن ا اك بأن اافتراض بغير و صفة ذبه يخدم من ه يها يتجاوز فترة ا  إجما
وات خمس خاص " ."س مقوو ا ما ا م أمين بأن يردبي مظا افي بااستقال يتمتع ا ا بغي ا  أطول فترة ي م ح أن وي
بق من صب فياء ا م وات ثاث) ا قل على س حه عن اضف(، ا سلطة م م أمين قرارات تصبح ي ا مظا ة ا  م ع ل

فقو  ع:واج. "لجمهور ي ا توا سابقS/2012/968 :وقممجلس اأمن  وثيق من  20و 15تين على ا موجع ا  . ، ا
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تب، واعتباو بمثاب  عامل ي   خووجهاو  م ي  واأمم من إداوة ا ذ جزاءات ا جاح ا قوض من 
متةدة بصف  عام .   ا

ي  س ب الثاني يثير ب ما الس مبي مظا ي  أمين ا ختاوة من روف باعتباو هيئ  م   استقا
وسير وما يقدمه من  وغم من دوو  ك، با ه. وعاوة على ذ توصيات إل  مجلس اأمن وتابع  

وي ه يبقى وأيه استشاويأ   هائي بشأن ثا قواو ا جزاءات ل تزال سيدة ا ج  ا ى أن   ، بمع
ن. وأخيو   ان ا، أ  شرب أو عدم تسجيل اسم دون إجواء أي رعن مم ل أساسي، إذا  ه وبش

م ي   مظا تةديد يقتصو فقر على إجوجود أمين ا شرب، فعمله على وجه ا واءات عزز إجواءات ا
قائم  وفع من ا ادون  ،فئ  معي  ا تي يثيوها يتإم قضايا ا موةل  تغري  جميع ا ه في هذ ا

افة  اإوهاب ةقوق اأساسي  في سياق تدابيو م  . (903)اةتوام ا

ثو دل  هو تصويح وما ي   سفيوة عزز هذ اأسباب أ شوتها  سوسان ريسا في مقابل  
لوليات  دائم   بعث  ا متةدةا دى اأمم ا متةدة  عتقد أن  بموقفها  ،ا م هذا هو  " مظا أمين ا

ه سيضمن أن   لغاية  ن أن يقدمها ا خطوة مهمة  تي يم ات ا بيا معلومات وا ذين  دافر ا ا
شطبيطلبون  ة وأن   ا لج ة، وتقييمها من قبل ا لج ة تتمتع بشفافية،  مفهومة من قبل ا لج ا

عادل  تقييم ا فراد" تبليغه تم  قد وا  . (904)هؤاء ا

تقي   م  فوغم ا هيئ  ا هذ ا غوص في أ   إل   ،ستةدث يم اإيجابي  تمعن وا مقابل بعد ا ه في ا
سفيوةاستقواء  ي  ببوصفها ما يوةي لج ،  متعددة ةإشاو  فيها تظهو تصويح ا زي  آ مو هيئ  ا ا
جزاءات قضايا ا عملي  في تسوي  ا وي واإضافي أمين  ،وصاةب  ا ثا دوو ا اد ا س إس على ع
م.  مظا اء  ا وؤي   فب ني  على هذ ا قول أن   م ن ل يبدو أن   قد أ قيمت اإجواءات ا غوض  و ا

ست من أجله ذي أ س  صو  تةقيقه، قد تم   ا موازاة مع ع تي  اإوادةبا ظو  ةزال مفقودتما ا با
سان. مترلبات ةماي  ةقوق اإ   عدم استيفاء اإجواء 

                                                           
903- DUMOULIN Lisa, « Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes 
terroristes », op.cit, p.110. 
904- Remarque de l’Ambassadrice Susan E. Rice, A consulter sur ce site internet :  
http://usun.state.gov/briefing/statements/2009/133836.htm.  Consulté le 08/10/2016  

http://usun.state.gov/briefing/statements/2009/133836.htm
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قواو ثوثم  أوجه قصوو  ظام ا صوص عليها في  م  1904يوة في اإجواءات ا
شو تقويو أمين 2009) تزام ب ها عدم وجود ل ثيو م قائص يتسم بها،  ( وسمات سلبي  و

اما   م  مظا م  ا معلومات ا ل ا ا، وأن   ه ا رلبات وفع اأسماء تاة   تقديم تةليل شامل  زم  
قائم  تي ي   ،من ا متاة  عتمد عملي  وا دول في توفيوها أو ا ى ةد بعيد على وغب  فوادى ا ا وا 

لملتمس أيضا معوفتها،  سب  لج  ل يةق  ك با ذ لج  واأمو  ام  وواء اتخاذ ا أسباب ا
ون غيو ملزم   قائم  ت وفع من ا ، أي باأةوى ما ي ستقى في فةوى هذ (905)بتقديمهاقواو ا

سان فصل في قضايا ةقوق اإ سلر  ا تب  م عدام ا لها، ا قائص     . ا

م   ك ا ذ ةويات ما أبوز  سان وا ي بتعزيز وةماي  ةقوق اإ مع خاص في تقويو ا قوو ا
افة  اإوهاب قائص أخوى  ،اأساسي  في سياق م شأة اإضاف   تب اعتوت  ها م  وجوبم

م   معياو ا شامل  وفق ا اول تقاويوها ا م أن تت مظا ان اإدواج  ،ةددأمي  ا مسأ  تبويو ما إذا 
قائم مستمو   صاةي  إل  (906)ا في ا م تتمتع بهذ ا تي  تين على ، وا س بعد مووو تقويب ا 

قواو تأسيسها  ذي به  ،(2011) 1989من خال اعتماد ا "أن يقدم أمين مجلس اأمن ر يقوا
ة بشأن رفع أسماء  لج ى ا م ماحظات وتوصية إ مظا تب أمين (...)ا ، عن طريق م

                                                           

فقوة  -905 سان وثيق من  21ا سابق،  A/HRC/16/50:وقم مجلس ةقوق اإ موجع ا  . ا
سابق  تتوصل - خاص ا مقوو ا سان، وا ةقوق اإ سامي   متةدة ا ين، ل من مفوض  اأمم ا م  مارتن شي مة وا

م  مظا ولي  أمين ا متةدة، بعد إجواء تقييم  لممل  ا عليا  م  ا مة اتةاد اأووبي وا عام   قواو ا على أساس ا
م وهي: 1904 مظا ظام عمل أمين ا  من تةديد عشو اعتواضات وئيسي  اتسم بها 

م أمين واية افتقار -1" مظا ى ا ه سلطة إ غاء تخو ة؛ قرارات إ لج ة، مواصلة -2 ا لج اء ا ك،  ب على ذ
تصرف ما باعتبارها ا ة داخل اآراء توافق ضرورة -3 ؛تهاذا هي قضيتها في ح لج لشطب ا قائمة؛ شرط   من ا

م أمين افتقار -4 مظا ى ا ة خضوع -5 توصيات؛ تقديم سلطة إ مين اإفصاح عن مسأ معلومات  م ا مظا  أو ا
ة لج تقديرية لسلطة ا مالدول  ا م سلطة خضوع -6قيد؛  دو مظا  مقدم حساسة شف معلومات أمين ا

تماس مثل اا تقديرية لسلطة با تماس شرط يقضي وجود عدم -7لدول؛  ا ة ويةبه بإباغ مقدم اا دو  صاحبة ا
تماس اإفصاح جواز عدم -8 اإدراج؛ اقتراح شامل عن مقدم اا تقرير ا تاجات عن وا ا م؛  أمين است مظا  -9ا
زام عدم ة إ لج قرارها؛ بتقديم ا تب أمين افتقار -10 أسباب  م م مظا ى ا ح سلطة إ اسبة اإغاثة م م  حيثما ا

تهك سان" ت فقوة واجع: . حقوق اإ عام وثيق  من  31ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا      . ا
فقوة  -906 عام وثيق  من  28ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا  . ا
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ظر في شطب  ما با قائمة وا  ة إما باإبقاء على ااسم مدرجا في ا لج م، موصيا ا مظا ا
مرووة  ة  (907)ااسم" شأته م  ، ما جعل من قضايا اأفواد ا اتهم ةستمو يال  ن  ،باستمواو معا وا 

تغاضي أن  هذا ا يف  ن  تسجيلها،  م بوو  خريوة  هم ا موازاة مع أعما ها با وت ع س تم  ا
م دوج  خرأ ؟.     يشمل اأرواف ا

م    ك ا ذ يه  خاصوما يشيو إ قواو  ،قوو ا يه ا ( من 2011) 1989أن  ما توصل إ
قائم  وفع اسم من ا لج   غاء افتواض توافق اآواء في ا ى ،(908)تغي يو هو إ  باإضاف  إ

تقادات أخوى و   ظام  تجها ى هذا ا هاإ ةق  م ى ا ي إ ةا وقت ا تماس في ا افتقاو مقدم ال
تي قدمت اسمه، غيو أن  مج دو  ا  شجع أعا قواوالس اأمن وبموجب في معوف  هوي  ا

شف هوياتها تي تقتوح اإدواج ب دول ا  . (909)لزمتدبيو غيو م   يه بقإل  أ   ،ا

اك مسائل لجزاءات، أخوى وه سليم  تربيق غيو ا فوغم ةوص  جاوي  فيما يتعلق با
ي  اأرواف ي  على استةداث هذ اآ مع م يشمل متابع  إجواءات عملها،  ا إل  أن  اهتمامهم 

قائم   ات و فعت من ا يا مفووض  عليها،  1267فثم  عدة أفواد و لقيود ا ل تزال خاضع  
تي بصددها  ى ولي  م  وا م إ مظا مساعدة في مثل هذ يفتقو أمين ا لود على رلبات ا ةددة 

ةال م  ت. فلم تبقى آثاو هذا اإجواء في ا ث  إراو هذ اأرواف ا ستهد ف  بل شملت أرواف ثا

                                                           

فقوة  -907 سابق ،/1989S/RES :وقم اأمن مجلس قواومن  21ا موجع ا   . ا
فقوة  -908 عام وثيق  من  29ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا      . ا
ي ا ويسري" - قائمة من اسم برفع توصية مفعول حا ةبها  تتقدم ا م أمي مظا ا 60 مضي بعد تلقائي ا ا  على يوم 

تهاء لج ا تقرير في ظرهاة ا شامل، ا ة تقرر م ما ا لج ك خاف ا ذا .اآراء بتوافق ذ  اآراء، توافق يتحقق م وا 
ة أعضاءن م عضو ي يجوز لج رفع طلب يحيل أن ا قائمة من ا ى ا من مجلس إ ية" )إجراء ا تفعيل آ . "("ا

فقوة  قا عن: وثيقة ،29ا ل من ل. 17ص.، فسها ا ثو واجع  فقوة تفصيل أ  :وقم اأمن مجلس قواومن  23ا
1989S/RES/، سابق موجع ا  . ا

فقوة  -909    . افسه وثيقةا من 44ا
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ذين  ها، ويتعلق اأمو با خرأخاوج  ع ون  يتأثوون برويق ا مماثل  أسماء  ئهمأسمافي ةال 
م   ات ا يا قائم اأفواد وا  .  (910)دوج  أسماؤهم في ا

عيوب،  قائص وا هذ ا ظو ا  قو  ومأو ظام ا رعن في  ى ا ، 1904او أدى بجهات أخوى إ
تي بدووها  افة  اإوهاب، ا سان في سياق م ةقوق اإ سامي   متةدة ا ها مفوض  اأمم ا من بي

قرار أشادت  تي أ دخلت بموجب ا ات اإجرائية ا تحسي ت ا ا ه إذا  وتعيين أمين  1904"أ
م تستطيع تبديد ا ها  جاري تمثل تطورات إيجابية ومهمة، فإ م مؤخرا وعمله ا مظا شواغل ا

ى تلك  بغي، وهي شواغل أفضت إ ما ي ية  و قا صول ا متعلقة بمراعاة ا يوية وتلك ا ب ا
تحديات" تقادات وا  . (911)اا

وأي ما وافق  جزاءات ا ظام ا ي  اأووبي  بأن   بوما جمعي  ا مبادئ مجلس ا "يخرق ا
ون" قا سان وسيادة ا حقوق اإ ساسية  ك فهو ا ذ ي  "غير جدير"، و بل  ،(912)بمؤسس  دو

جهاز يعمل أساس   بعض من هذا ا ثو من هذا، فقد جعل ا ة فارغة توفر بوصفه  ،اواأ سفي
ى سلطات قضائية موضوعية ليا إ ما تفتقر   .    (913)واجهة اتصال إجرائية وتواصلية، بي

ما سبق متمي ز  ،تيج    مظا تب أمين ا ت من مصداقيته قائص وعيوب بمجموع   م ش 
ل ي عد  غيو أ هبوجه خاص ومجلس اأمن بوجه عام،  لمشا و جزئي   ع  و بمثاب  إجاب  مق

افة  اإوهاب ي  في إراو م ذ تدابيو ا تي يثيوها تربيق ا  . ا

وغم من ب م من ا مظا تب أمين ا ترووات اجعل م فصل في  هاما جزاءات ظام  في ا ا
ي  ذ اصوعدة  غيو أن   ،ا ها ل تزال  هام  ع ديدم ها ذات  مةل ت ن تمت تسويتها جعلت م وا 

                                                           
910- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Due Process and Targeted Sanctions: An Update of the 
“Watson Report” », Watson Institute for International Studies, the graduate institute-Geneva, December 2012, p.21. 
Available at:  
http://repository.graduateinstitute.ch/record/285127/files/Biersteker_Watson%20Report%20Update%2012_12.pdf?v
ersion=1  

فقوة  -911 سانوثيق  من  22ا سابق A/HRC/16/50:وقم مجلس ةقوق اإ موجع ا       . ، ا
فقوة  -912 عام وثيق  من  14ا جمعي  ا موجع ، A/67/396 :وقم ا سابقا     . ا

913- William Diaz, op.cit, p.346.  

http://repository.graduateinstitute.ch/record/285127/files/Biersteker_Watson%20Report%20Update%2012_12.pdf?version=1
http://repository.graduateinstitute.ch/record/285127/files/Biersteker_Watson%20Report%20Update%2012_12.pdf?version=1
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تةقيق  ،مصداقي  ي  وةيادي   ثو استقا بو بأ م صاةيات أ مظا تب أمين ا أهمها إعراء م
لجزاءات.  وقاب  فعلي  

دول  مواقف وتدخات ا ظو  و با ذ ف ا سا شور ا في ةين، أمام صعوب  استيفاء ا
بوى تب ،ا م موازاة مع موقف ا سلرات با فصل بين ا ي  إسقار قاعدة ا ا ه  ،ثيو بإم ل و

ي  ما ي   ،اه لج  وخاضع زال تابعي و قا عيب عليه استةا  استيفائه إجواءات اأصول ا
ازم ،  ل  ا ي ضوووة وا  سان  وضع آ ةماي  ةقوق اإ هيئ  قضائي  عن رويق استةداث فيل  

جزاءات.  (914)ستقل م   جان ا فصل  عن   وم

مقابل موقفين ذينها عدم استيفاء ،في ا ةال ا جعل من توجه اأفواد  مقتضيات ا
مةلي  واإقليمي  م ا مةا بيو على ا ل  ات يقتصو وبش يا ون  ،وا تي ت على غواو اأووبي  ا

اةق ، وأ ا ا قائم  اأمم معضل  اإجواءات ةل إيجاد عدم  ن  مةل دواست واجب   ي  ا و قا ا
متةدة ي   ي  ذات هدد جدوىا دو لسياس  ا أداة  جزاءات  ك ما ي قوض من بل ، ا ثو من ذ اأ

متةدة بةد ذاتها.  فاءة اأمم ا  شوعي  و

م ي: ا ثا مطلب ا وربي ا قضائي ا اجتهاد ا حاسمة  حقوق  فيساهمة ا حماية ا
ساسية سوداء هموقفو  ا قوائم ا  عن بعض تعديات تطبيق ا

شوب اجتهاد قضائي أووبيت   وئيسي  في  دوافع ا ي  من اأسباب وا ما جزاءات ا  ،عتبو ا
تي ب   ظام عث  وا اتةاد اأووبي وا ي  و قا ظام ا لعاق  بين ا راق واسع  قاش وجدال على  ت ب

ي.  دو ي ا و قا م فا مةا موفوع  أمام ا رعون ا ى تصةيح ا اأووبي  قد أدت بصف  تدويجي  إ
عدل اأووبي  في هذ  م  ا صادوة عن مة ام ا ي . فاأة ذ جزاءات ا عديد من عيوب ا ا

ةالت جزاءات ا وة هذ ا يس فقر ف سان روةت أيض   بل، قد غيوت  ا ةدود اةتوام ةقوق اإ
فيذ قواوات مجلس اأمن خاص    م   في عملي  ت ظاهوة ا ون مةاوب  ا افة  اإوهاب،  قووة في م

                                                           

ثو ةول هيئ  قضائي  مستقل   -914 شقواجع لتفصيل أ ي  قضائي  مستقل ، ص ا شاء آ خاص بإ  -349.ص ا
357. 
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ي   معتوف بها دو ةويات ا ةقوق وا مةتجد ةدودها في اةتوام ا تي وضعت ا  اأووبي  ماا، وا
افةتها ومواجه  ظووف م  و  ضوووة م اك ةقوق بصددها قيود ا بقدو ما يستجيب  ن ه عي ، و
م   -مرلق  – ت ا ا  . (915)بوواتل تقبل أي قيد مهما 

دول تلك  ات من غيو ا يا ةالت أفواد و مسجل  تةت  ومن بين هذ اأسماء  قائم  ا
م   ،مجلس اأمن ات ا تسعي وات ا هاي  س عمل بها في  رلق ا تي ا قواو ا ج  ا عدة بموجب 

ول(،  1267وقم  فرع ا ك ةالت أخوى م  )ا ذ تي توسعت و سوداء ا قائم  ا سجل  تةت ا
راق واسع م   ،2001سبتمبو  11بعد هجمات  على  افة  اإوهاب ا ج  م قووة بموجب 

قواو عامل  با ي( 1373 وقم ا ثا فرع ا   .)ا

ظمات  م متةدة وا عاق  بين اأمم ا ا على ا ز اهتمام و دواس ، سوف  وفي إراو هذ ا
ضوء عليها من خال  عاق  ي سلر ا ان ودوو اإقليمي  خاص  اإتةاد اأووبي. وهذ ا إبواز م

سان جزاءات اأممي . ،ةقوق اإ فيذ ا م بشأن ت مةا اوى و فعت أمام هذ ا  من خال ش

ثو  موذج اإقليمي اأ ه ا و إتةاد اأووبي على غواو اأرواف اأخوى  شم ل اختياوي 
ظو   ا،  ي  جاة  خاوجي  من ةالت يجعل من ت ما تشمله سياسته ا ظم ا  مي ،  يفها تقاوب م عا

تي ت  ها و ظم  اإقليمي  ا م قسوي ا فعل ا بو عدد من اأمثل  على ودود ا  خاص    (916)وفو أ
سان،  مه، على غواو في مسائل ةقوق اإ موفوع  أما مةا ةالت ا بو من ا جلبه عدد أ ذا  و

ي   ثا موتب  ا تي تأتي في ا ي  ا متةدة اأموي وليات ا ا دول اأخوى  م ا ( ةا ، 11) بمةا
ستان ث  بثاث ) (917)با ثا موتب  ا يا في ا هما، أما التةاد اأووبي 3وتو ل واةدة م ( ةالت 

ى )48) ب م  31( ةا  تم  تخفيضها إ تقاضي ا ةصاة من قبل تقاويو ( ةا ، وهي ةالت ا

                                                           
915- DELORD Guillaume, op.cit, p.403.   
916- ANA Peyro Llopis, force, ONU et organisations régionales: répartition des responsabilités en matière 
coercitive, op.cit, p.111.  

ثو ةول قضايا و  لتف -917 متةدةفعت أمام صيل أ ممل  ا ستان وا ي  وبا متةدة اأموي وليات ا  واجع ،ل من ا
موفق اأول  سابقS/2012/968 :وقم مجلس اأمنوثيق  من ا موجع ا  . ، ا
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لقواو  وصد  ةالت  .(918)2009س   1267فويق ا ا على ا ا ه مسجل  ذا تقتصو دواست ا
م    فذة من روف التةاد اأووبي دون غيوها. تةت قواوات مجلس اأمن ا

قائمة مسجلة تحت ا حاات ا ول: ا فرع ا سوداء ا  1267 رقم ا

م اأ مةا ات  ،قضايا عدة مستوياتهاووبي  بمختلف جلبت ا ساهمت في تةسين ضما
ي  ذ جزاءات ا فيذ تدابيو ا اجم  عن ت فودي  ا ةويات ا ةقوق اأساسي  وا  تو اثأ   ،ةماي  ا

ها  م  خا ظووف ا فيذ قواو اسب  قاش ةاد بشأن ا ةقوق ومدى مواعاتها مجلس اأمن  اتت
سان    ةالت:ومن هذ ا اإ

اتحاات أوا:  بر  قاضي وآل ا

ي  في في  متةدة اأموي وليات ا هجمات اإوهابي  ضد ا ، 2001سبتمبو  11أعقاب ا
سابع بإصداو عدة قواوا قام فصل ا جزاءات  ،تمجلس اأمن في إراو ا ج  ا بموجبها اوتأت 

عديد من اأشخاص  قاعدة وبن  ،1267قائم  بإضاف  أسماء ا ظيم ا هم ذو صل  بت و في 
هم و  ي لدن بتجميد أموا ما سيد  غواو، على أوصدتهم ا دين قاضي،  ياسين عبدا ذياه عزا  ا

ويس داخل التةاد اأوووبي ظل    . في وقت لةق موضع ت

سيد قد   م   2001ديسمبو  18عويض  في على إثوها  عبد اه قاضيم ا مة أمام ا
تي  ،البتدائي  ائةتين ا غاء ا ضد مجلس اإتةاد اأووبي ومفوضي  اإتةاد اأووبي إ

ه، مدعي   مساس بةقوقه اأساسي  ولسيما ا أ  بموجبهما ج مدت أموا فيذهما تم  ا ه من خال ت
ةق في مواجع  قضائي  فعا  ي  وا مل ةق في اةتوام ا يه وا ةق في أن ي ستمع إ ، بيد أن  (919)ا

ان م  تجاهموقف مجلس التةاد اأووبي  م  ها  لسياس  ا د ا  تهج  من قبل مجلس اأمن سا

                                                           
918- See: BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An 
Update of the 'Watson Report' », op.cit, p.47 et 48.  
919- BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, « Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les 
organisations régionales: sanctions du Conseil de sécurité et droits de l'homme », In: BEN ACHOUR Rafaa et 
autres, Les droits de l'homme: une nouvelle cohérence pour le droit international ?, Rencontre dédiée à la mémoire 
de Dali Jazi, A. Pedone, Paris, 2008, p.186. 
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ظو   قواوات مجلس اأمن، و فيذ ا  يست سوى ت خصوص  لوائح على وجه ا ا معتبو ا أن  هذ ا
تي تم  اعتمادها ظووف ا ون موضوع   ،ربيعتها وا ن أن ت  .(920)ا إدعاء عدم شوعيتهال يم

دوافع سبتمبو  21ووبي  وأول موة في اأقضائي  ا اتجها تتم   ،على أساس هذ ا
إتةاد اأووبي  2005 م  البتدائي   مة م ا ىمن خال ة عدم وجود خووقات ب ،اءقضا إ

افة  اإوهاب، جواء  هدف مشووع وهو م ظو ا إتباعها  ها  ات  تها سان وا ةقوق اإ
م   قواوات مجلس اأمن خضوع  اإجواءات ا فيذها  متةدة تخذة بصدد ت ام ميثاق اأمم ا ا أة

داخلي ون ا قا مواقب  قضائي ، ما جعلها (921)وسموها على ا ع عن إخضاعها  ما اقتصو  تمت وا 
ي دو ون ا لقا لقواعد اآموة  تةقق من صةتها وفق ا   . (922)عملها فقر في ا

جد بيد أ   مقابل،  دائو ه في ا م  ا لمة بوى  ي  مماوس بقبلت قد ة ا ا م ا إم مةا
وقاب  هذ ا ظو ،اأوووبي   ضوووي   با مترلبات ا متعلق بعض ا ون التةاد اأوووبي ب ا قا

ةقوق اأساسي ، فيلسيما  قائم على مستوى ما يتعلق با عجز ا جزاءاتتغري  ا في عدم  ج  ا
ةماي  قدوتها بتوفيو  ات ا قضائي ضما  . (923)ا

ي  وأمام أخذ مع غائها ةسمت  ،وود بين اأرواف ا قضي  بإ عدل اأووبي  في ا م  ا مة
ازع عليه وقم  مت ظيم ا ت م  البتدائي  وا مة صادو في ف n° 881/2002(CE)قواو ا مها ا  3ي ة

ما ي  2008سبتمبو  بعض يقوم باإشادة بها  موقف من تةول ، ما جعل ا له ا اجتهاد ش بيو 
قضائي ةو مواجع  تدابيو  ،ا جماع  اأووبي   قضاة ا رويق بصاةيات جديدة  وتمهيد ا

                                                           
920- BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, p.186.   

ى أن   -921 م  أيضا إ مة ما خلصت ا فصل  ،و ام ا من على ضوء أح معتمدة من طرف مجلس ا قرارات ا "ا
جميع دول أعضاء  ها آثار ملزمة  ميثاق  سابع من ا صفة، اتخاذ ا ي، بهذ ا تا تي يتعين عليها با اإتحاد، ا

فيذها" ضمان ت ازمة  تدابير ا  . واجع: جميع ا
- RIDEAU Joël, « le maintien des protections des droits fondamentaux dans l’union européenne », In: RIDEAU 
Joël et autres, op.cit, p.133 et 134. Voir aussi: arrêt TPICE, 21 septembre 2005, Yassine Abdullah kadi c. Conseil 
et Commission, Aff. n° T-315/01, points 189 et 190. 
922- BOURGHI Alvaro, op.cit, p.1105 et 1106; Voir DUMOULIN Lisa, « Droits fondamentaux et mesures 
antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes terroristes », op.cit, p.96 et 97. Pour plus d’informations sur 
arrêt TPICE, Aff. T-315/01, op.cit, Voir ZAŠOVA Svetlana, « La lutte contre le terrorisme a l’épreuve de la 
jurisprudence du Tribunal de première instance des communautés européennes », RTDH, n°.74, 2008, pp.481-496.  
923- GRIGOROVA Jénya, op.cit, p.190.   
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ةقوق اأساسي  افة  اإوهاب في مجال ا ذي ي  (924)م ون ، ا قا عتبو بةد ذاته وفي مجتمع ا
Communauté de Droit  ظام ابع  من معاهدة اإتةاد اأووبي  دستووي  ا ات ا ضما من ا

ون  ن أن ت متةدة ل يم ي على غواو ميثاق اأمم ا تي بموجبها أي اتفاق دو ي مستقل، ا و قا
وياتها،  سان وأو جماع  بةقوق اإ عدل اأووبي  في ها تأثيوات. وأمام إقتداء ا م  ا دت مة أ

مها أ   دول واإتةاد اأووبي، ه بصوف اة متةدة من قبل ا تزامات اأمم ا ظو عن اةتوام ا
ل خرأ   فإن   إتةاد اأووبي ش م  البتدائي   مة ون روح ا قا  . (925)في ا

بعض بأهمي  قواو ك، أشاد ا عام  وبذ عدل اأووبي   م  ا ذي بموجبه تم   ،2008مة ن ا
م   ي واجع اإتةاد اأووبي من إوساء مبدأ ا دو افة  اإوهاب ا شوعي  تدابيو م قضائي   ، (926)ا

واقع مع إظهاو  ان لفي ا ذي بدوو  ،لةقوق اأساسي  هظام داخلباوز ام على  شفا
ي تروو  دو ي  اإقليمي  وا و قا ظم ا عاق  بين ا  . (927)ا

لسيد  ةقوق اأساسي   م  أن  ا مة ت على  قاضيفي اأساس، اعتبوت ا ته قد ا 
ي باأمو من جميع اأد ،ستويات عدةم   مع ها ةومان ا متخذة ضدم لتدابيو ا م بووة   ول  ،  ا

ي   ا دعوى إم ي  معقو  بعد فوضها، ما جعل أرواف ا تعوف عليها في فتوة زم غيو قادوة ا
ظوها  على دفاع عن ةقوقها في ظووف مائم  أمام ول تقديم وجه   تي ا م اأووبي ، ا مةا ا
دفاعخل   ةقوق ا تهاك  ى وجود ا شأن إ تي بدووها  ،صت في ذات ا ى وجود ةتم   تفضأا ا إ

صاف قضائي فع   لةق في إ تهاك  تي أقوت ا عدل اأووبي  ا م  ا شيد بموقف مة ال، وهو ما 
ختام ات في دعم طأن   ،في ا بر سيد قاضي وآل ا تي تقدم بها ا دفوع ا غاء "ا لبهم في إ

                                                           
924- DUMOULIN Lisa, « Droits fondamentaux et mesures antiterroristes: l'exemple du gel des avoirs des présumes 
terroristes », op.cit, p.97; voir ainsi JACQUÉ Jean-Paul, « Primauté du droit international et protection des droits 
fondamentaux à propos de l’arrêt kadi de la cour de justice des communautés européenne », L'Europe des Libertés, 
n°.27, septembre 2008, doctrine, p.11.  
925- Ibid. p.97.  
926- Ibidem. p.98.  
927- PETROPOULOU Athanasia, liberté et sécurité: les mesures antiterroristes et la cour européenne des droits de 
l’homme, éd Pedone, Paris, 2014, p.160.  
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يهم ومبدأ  حق في أن يستمع إ دفاع، اسيما ا ه حقهم في ا تها ازع عليه ا مت ظيم ا ت ا
ة، فهي مؤس سة" فعا قضائية ا حماية ا  . (928)ا

ته  م  ةقوق اأخوى ا هاومن ا ي   ، م مل ةق في ا ا ي  من ةقوقها  مع سلب اأرواف ا
ها وفق   صادو من خال ةوما م ا لة ظووف  ،2005في سبتمبو ا  وسائل وا ل ا تمتع ب من ا

م   عوض قضيتهم أمام جه  م  ا عدل اأووبي  اأمو  ،ختص اسب   م  ا دت عليه مة ذي أ ا
تمتع بهذا ةق على وجوب ا صادو في ا مها ا ه  2008سبتمبو  3، ةيث قضت في ة أ

تقييد تدابير ا قضية، فرض ا ه في ظروف ا ى أ خلص إ ظيم "يجب أن  ت تي يقرها ا ية ا
ول من  مرفق ا خير في قائمة ا سيد قاضي، بسبب إدراج هذا ا ازع عليه فيما يتعلق با مت ا

ية" مل حق في ا ل قيدا غير مبرر على ا ازع عليه، يش مت ائحة ا  .(929)ا

قضي ترووات ذات ا شامل   قواءة ا جمال  فإن ا عدل اأووبي أن  موقف  ، وا  م  ا تزامن  مة
س   فس ا م  مع في  ات ا تةسي سيق مع قواو مجلس اأمن وقم ا ت ز ا     .1822قووة على مو

ممثل  - IIقاضي بعد خمس  أيام من قضي   - 2008سبتمبو   8فيه بيد أ   رلب ا
متةدة  دى اأمم ا فوسا  دائم  جزاءات  منا على تقديمه  ،ياب  عن التةاد اأوووبيج  ا

شو على موقعها  توت ملخص  و سيد ا أسباب ت  شب  اإ قائم  قاضيبوو إدواج ا ، على ا
تي ل إيجابي وا لج  بش رلبين في  استجابت ا توبو  21ا ا  تبعثي بموجبها تا ،2008أ

مفوضي  فوسا ملخص أسب ى ا لج  إ تي بها ،اأووبي اب ا  2008وفمبو   28في اعتمدت ا
ائة  وقم ت   °n (CE)2008/1190وقم  ائة  سيد  ،2002/881عدل بموجبها ا عادة تسجيل ا وا 
م  مجدد ا  قاضي قائم  ا   . (930)وفق في ا

                                                           
928- DELORD Guillaume, op.cit, p.424. Voir en se sens arrêt de la Cour justice (grande chambre), 3 septembre 
2008, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. n° C-402/05 P, points 341-353. Pour une analyse 
détaillée de cet arrêt du 3 septembre 2008, voir la contribution de CASSIA Paul et DONNAT Francis, « terrorisme 
international et droits fondamentaux: les leçons du droit communautaire, ʺCommentaire sous Cour de justice des 
communautés européennes, 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation, Aff. C-402/05 p et C-
415/05 pʺ », RFDA, n°.06, novembre-décembre 2008/24, pp.1204-1217.   
929- Voir arrêt de la Cour justice (grande chambre), Aff. n° C-402/05 P, op.cit, point 370.  
930- CASSELLA Sarah, op.cit, p.730.  
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سابق  وض قيض مواقفها ا ي وعلى  دو جماع  اأووبي  وا م  ةذت  ،غورات ا مة ا
عدل اأووبي  م  ا س   327و  326هافقوتي البتدائي  ةذو مة قضي   فس ا  2008من 

مها  ،واإقتداء بها صادو فيمشيوة  في ة غاء 2010 سبتمبو 30 ا ى إ ائة  إ ازع  ا مت ا
ي   مع ضمان عليها ةماي  توفيومسؤو اما  ا مبدأ  مواقب  من ةيث ا ظيم  ، با ت مشووعي  ا

ازع عليه ف مت ةقوق اأساسي ا ظيم من ،ي ضوء ا ت أي ةصا  أو ولي  قضائي   دون استفادة ا
ظو فيذ قواوات مجلس اأمن لستهدافها با ى ت دإ ةقه في ا ها  تها فاع وةقه ، على أساس ا

وغم من  م( اأمن إصاةات مجلسفي مواجع  قضائي  فعا  با مظا   .(931))أمين ا

شأن بتقديم  ت ودود أفعال في ذات ا ك توا مفوضي  اأووبي  في بعد ذ ديسمبو  13ا
عدل اأووبي  ارع   2010 م  ا مجلس اإتةاد ل من ب بعد ثاث  أياممتبوع   ،أمام مة

متةدة ممل  ا ى أن ، وظل  (932)اأووبي وا قضي  إ عام اأووبي معوض ات ا  19في دعي ا
هائي في  2013ماوس  قضي  إدعائه ا ي   ثا موةل  ا ى مشيو   ،قاضيإراو ا مة ا إ مح "أن ا

ة، أين  حق في حماية قضائية فعا دفاع وا سيد قاضي بهدف إعطاء حقوق ا قد أي دت حجج ا
جزاءات، بجمع وفحص  ة ا ج فيذ أي تسجيل من قبل  وربية مقيدة قبل ت مفوضية ا ون ا ت

قرار  ظر في ا وربية هيئة إعادة ا مفوضية ا ي أصبحت ا تا ك. وبا ة وراء ذ د متخذة ا ات ا
قرارات" هذ ا اف  وربي هيئة استئ قاضي ا ما ا جزاءات، بي ة ا ج  . (933)من قبل 

م  ظو   لقيود ا عدل اأووبي ا  م  ا ى من هذ  2008عام  قووة من روف مة موةل  أو (
قضي ( دول  ا ات من غيو ا يا فيذ قواوات مجلس اأمن تجا ةماي  ةقوق اأفواد وا في ت

سوداء،  قوائم ا مسجل  في ا ب على أ  ا مرا فقه بهذ ا لقاضي ها وةب بعض ا "ثورة )مفيدة( 
                                                           

931- Pour plus de détails Voir arrêt TPICE, 30 septembre 2010, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, 
Aff. n° T-85-09, points 126-128.  
932- CASSELLA Sarah, op.cit, p.736. 
933- KPANGNANE SOMDA Beyouon Mangloire, « L’Union européenne et les résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations-Unies: Analyse critique dans la longue durée », Cahier Thucydide n°.14, Centre Thucydide - Analyse et 
recherche en relations internationales-, Université Paris II, juin 2013, p.45.                                                         
« [L]e Tribunal a validé l'argumentation de M. Kadi tendant à donner aux droits de la défense et au droit à 
une protection juridictionnelle effective un contenu tel que la Commission se trouvait contrainte, avant de 
mettre en œuvre une inscription décidée par le comité des sanctions, de recueillir et d'examiner les preuves à 
l'origine de celle-ci. La Commission devenait ainsi une instance de réexamen des décisions prises par le 
comité des sanctions et le juge de l'Union une instance d'appel de ces décisions ». 
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هيئة في احترام  دة على أوجه قصور هذ ا من، مست وربي ضد بعض ممارسات مجلس ا ا
تي سان، ا متحدة" حقوق اإ مم ا دد بها ا  . (934)ا تزال ت

م  عدل اأووبي يتضح من ة م  ا مجلس  ،مة قاضي اأووبي أعرى إشاوة قوي   أن  ا
خاص  قواواته اأمن بشأن افة  ا فيذها داخل اإتةاد  ون ،اإوهاب بم ن ت تقي   اأووبيل يم د وا

ةويات ةقوق وا ب أخوى.    اأساسي  بها إل  بشور ضمان اةتوام ا ويتها على أي  مرا  أفواد وأو

دى  ة  يا: حا  NADAثا

سيد ةا  با ي ، مقاضي ا دى يوسف مصطفى  تتلخص وقائع هذ ا سي  ايرا من ج
سويسوي  على  سلرات ا شملت من ةظو مواود  ،أساس مجموع  تدابيو م تخذة بصددا

ى م سويسوي القتصادي  إ تةاق باأواضي ا قواوات مجلس اأمن عه بال بعد  ،إصغاء  
ته في تمويل أةداث  (935)تسجيله ته بمشاو على  (936)2001سبتمبو  11على أساس إدا

سويسوي قام بتسجيله في 2001وفمبو  9في  1267قائم  ا ي ا فيدوا مجلس ا ما ا  30، بي
صادو في  2002وفمبو  توبو  2في موفق اأمو ا خاص   ،2000أ تدابيو ا متضمن ا ا

بان وأسام  بن لدن را ات تتعلق بةو  ا يا  .(937)بأسماء أفواد و

عام في  ائب ا قائم من روف ا تةقيق ا تخلي عن ا ته تم  ا ثابت  إدا عدام اأد  ا وأمام ا
سيد 2005ماي  31 عام  2005سبتمبو  22يوفع عويض  في  دى، ما جعل ا ائب ا ضد ا

                                                           
934- KPANGNANE SOMDA Beyouon Mangloire, op.cit, p.46 et 47. « Une révolte (au demeurant salutaire) du 
juge de l'Union européenne contre certaines pratiques du Conseil de sécurité, fondée sur le constat des 
carences de cet organe à respecter les droits de l'homme que, pourtant, l'organisation des Nations unies ne 
cesse de proclamer ». Voir aussi THOUVENIN Jean-Marc, « Ordre juridique de l'Union européenne et droit 
international: ignorance, soumission, révolte ? », In: BENLOLO-CARABOT Myriam et autres (S/Dir.), Union 
européenne et droit international, CEDIN, Pedone, Paris, 2012, p.862.  
935- DELORD Guillaume, op.cit, p.411.   
936- BOUMGHAR Mouloud, « 1904 (2009): menace contre la paix et la sécurité internationales résultant d’acte de 
terrorisme (Afghanistan- Al-Qaïda chapitre vii- comité 1267- Droit de l’homme- Médiation- Terrorisme) », In: 
MELANIE Albaret, et autres, les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Dalloz, France, 
2012, p.525. 
937- AMINI Sara, « le juge national face a l’internationalisation du droit en matière de lutte contre le terrorisme: 
tour d’horizon européen », In: Jean‐Marc SOREL et Svetlana ZASOVA (S/Dir), l’internationalisation du 
jugement des actes de terrorisme international, Collection Cahier internationaux n°.26, université Paris 1 (panthéon 
Sorbonne), Pedone, Paris, 2011, p.68. 
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سويسوي  إتةاد ي ا فدوا و غوض شرب  le ministère public de la confédération helvétiqueا
ائي  في سويسوا اسمه ج متابع  ا خاص با قواو ا ةظو عن أوصدته . فعلى أساس هذا ا تم  وفع ا
ي  ما ةظو. وبقواو غيو أ   ،ا تسجيل وا و ل يزال قيد ا ف ذ سا أمو ا في  28ه وتربيق ا  جا
لشؤون القتصادوفضت  2006 دو   ةق في أما  ا ها ا يس  ون أن  سويسوا  عويض   ي  ا

سيد وفع اسم من قائم  م   ةاح ا متةدة. وأمام إ رعن موة أخو في ا دىعدة من روف اأمم ا
لشؤون القتصادي إل  أن  ود  ،ضد هذا اأخيو ها في  ظل   اإداوة التةادي    15سلبي ا في قواو 

ون2006جوان       .  (938)وتبر  بقواوات مجلس اأمنسويسوا م   ، 

ي بواقع اأمو مع مةليم يوضخ ا مستوى ا  تأعل أين ،، فقد قام بوفع دعوى على ا
م  ا مة صادو في هاقواو  في ي افدو ا ظو في  2007وفمبو   14ا خاص با ذي رعن ااا

سويسوي ه مجلس التةاد ا هوفض ،أةا ك على أسس موضوعي  ها  دت على  ،ذ ةيث است
قوائن أو لمادة وفق   ، أ هاهمجموع  من ا دول اأعضاء في اأمم امن  25ا  ميثاق ي رلب من ا

فيذ قواوات مجلس اأمن متةدة على قبول وت ام تبو بموجبعومن ثم ي  ، ا مادة  أة من  103ا
وس أسبقي  ا يس فقر ت تزاماتميثاق  ه ال اجم  ع لدول اأعضاء اا مةلي   ين ا قوا  ،على ا

ظو عن ربيع ي  اأخوى بغض ا دو ن أيضا في ةا  صواع مع التفاقات ا ائي  أو ) تهاو ث
ك، شد   (.متعددة اأرواف ك دت ومع ذ م  التةادي ذ مة مجلس اأمن هو أيضا  على أن   ا

ميثاق ام ا مادة هما يستلزم أن يتصوف وفق ،موتبر بأة ظم  )ا م مقاصد ومبادئ ا  2 § 24ا 
مادة  ةويات اأساسي  )ا سان وا ك اةتوام ةقوق اإ ميثاق(، بما في ذ وفي  ،(3§  1من ا

فسه أ وقت  م   شاوتا مة دستوو )ى إا ام ا مادة أة ه 190ا     .(939)(م

رلباته سويسوي   م ا مةا سويسوي في  وأمام وفض ا لةدود ا رعن في ةظو عبوو   ،ا
ب م   ى جا جزاءات أمام وا  ج  ا لةصول على شرب اسمه من قائم   سيق"ةاولته  ت ز ا  "مو

                                                           
938- AMINI Sara, « le juge national face a l’internationalisation du droit en matière de lutte contre le terrorisme: 
tour d’horizon européen », op.cit, p.68 et 69.    
939- Arrêt grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du 12 septembre 2012, AFFAIRE 
NADA c. SUISSE (Requête n° 10593/08), §.41-44. Pour plus de détail sur l’Affaire voir la suite du même Arrêt.    
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فشل، تي باءت با سيد ن تم   ا مستوى اإقليمي أين  ىدا  ت فيتم  من مباشوة قضيته على ا

سان 2012سبتمبو  12 ةقوق اإ م  اأووبي   لمة بوى  دائوة ا فصل أول موة في  ،ا في ا
مستهد   جزاءات ا تي وضعها مجلس اأمن ودا على ظام ا   .(940)2001سبتمبو  أةداتف  ا

سان أشاوتوعليه،  ةقوق اإ م  اأووبي   لمة بوى  دائوة ا ه ا صادو بشأ مها ا  ،في ة
مفووض  على  قيود ا خاص  جواء ا ها ةقه في اةتوام ةياته ا مجموع  ةقوق م تهاك  بوجود ا

ي مع قل ا قواو  ،ةوي  ت فيذ ا ت سويسوي  صادو عن مجلس التةاد ا ، 1267بموجب اأمو ا
ل خوق   لمادة وهذا ما يش ى  8ا  م  إ مة ما أفضت ا سان، بي ةقوق اإ من التفاقي  اأووبي  

مادة وج تصاف داخلي فعال بموجب ا لةق في ا تهاك  تي  13ود ا من هذ التفاقي ، ا
تصاف فعا خل   ي بتجسيد وسيل  ا ور ون ا قا ى ضوووة توفيو ةماي  أفضل بموجب ا  ،صت إ

ل امل   ل ةا  على ةدةتضمن إجواء مواجع   ون  قا وتتمتع بصاةي  اأمو  وقائع وا
غائها متةدةفي ظل غياب  ،بإ تةقيقها على مستوى اأمم ا     .(941)أي جهود 

لم   عائلي   خاص  وا ةياة ا ةق في اةتوام ا ا تهاك ةقوق أخوى  ى ا ون  ،تهمباإضاف  إ
جسدي   سام  ا ةقوق تتضمن اةتوام ا ويس وقيام عاقات مع اأفواد أن  هذ ا ةق في ت وا
عيش في ةياة عائل خاوجي وا م ا عا م  أن  اأخوى وا مة قل  ي  ربيعي ، فعلى تعبيو ا ع ت م

سيد  وات دىا ان من ا ،خال ست  س شخص  طبيعي" صعب ممارسة ا أن تجعل من ا
حصول على اتصال مع اآخرين حقه في ا ي  مع ذين يعيشون  -خاصة مع عائلته -ا ا

بلدة"  . (942)خارج ا

                                                           
940- TINIERE Romain, « Les « black lists » du Conseil de Sécurité devant la Cour européenne des droits de 
l'homme », RTD Eur, vol.49, n°.03, 2013, p.515 et S.  

فقوة  -941 عام  وثيق من  21ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا  . ا
942- FINCK François, « l’application de sanctions individuelles du Conseil de Sécurité des Nations unies devant la 
Cour européenne des droits de l’homme (Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Nada c. Suisse, 12 septembre 2012) », 
RTDH, n°.94, 2013, p.472. « Était de nature à rendre plus difficile l'exercice par l'intéressé de son droit 
d'entretenir des contacts avec d'autres personnes -en particulier avec ses proches- résidant en dehors de 
l'enclave ». 
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تبا أن   يعدما يست م   ال تزامات ا ي واجه  بين ال دو ي   ا و قا قواعد ا مجلس اأمن وا
سويسوا مةلي   ي ، أين تخرت سويسوا  ،ا و قا هوم قوتها ا سب   شفت عن إعادة توتيبها با قد 

مفووض  عليها  روح لقيود ا ه  سان على أي اعتباو آخو. وم وي  ةقوق اإ وتجسيدها أو
سان  ةماي  ةقوق اإ ت  ا تساؤل عما إذا  ها ا واه و تةديات ا اسات  ،في مقدم  ا ع ا

ما يروةه من أبعاد داخلي  وأخوى خاوجي ؟.    تةديات اأخوى        مؤثوة على ا

ة  ثا: حا ك ثا  SAYADI / VINCKصيادي وفي

ي   تقديمهم مساعدات ما مشتبه فيهم  ل من ا ةا  في  دعوى في هذ ا تتمثل أرواف ا
زوجين  كبيل لقاعدة من ا ي ، ي   صيادي وباتريسيا في سي  بلجي ين من ج زوج موار عتبو ا

لوبح  جمعي  غيو هادف   ائب  مديو  ا( بمثاب  مديو و زوج  )في بلجي ان( وا ب ود في  )مو
م( عا مسلمين اآخوين في دول ا مصلة  ا ي   سا مشاويع اإ ون هذ ، )هدفها تمويل ا

ي  جمعي  أموي جمعي  فوع أووبي  GLOBAL RELIEF FOUNDATIONتدعى  ا
(943).  

سلرات  بان، فتةت ا را ي باأمو بوجود عاق  مع ةو  ا مع على إثو معلومات تدين ا
ي  تةقيق قضائي في  بلجي معلومات  2002سبتمبو  3ا ج  وتقديمها  ى   19في  1267إ

زوجين وسمي   ،2002وفمبو  تي بدووها سجلت ا في  23ا يوم ا متبوع  بتدابيو  (944)2003جا
زوجين دعوى قضائي  ضد  ذي على أساسه وفع ا سفو، ا عهم من ا ي  وم ب هم ا تجميد أصو

ي  إدا  هذ اأخيوة بلجي دو  ا ي   أول   ،ا قيود وثا رلب من مجلس اأمن إزا  بوفع هذ ا ا ا
ات اإوهابي  يا  . (945)أسمائهم من قائم  اأفواد وا

داخلي استيفاء وسائل ب رعن ا سيل في  ا بوو م  البتدائي   مة  2005فيفوي  11اوتأت ا
ي  بلجي دو  ا م تدين فيه ا ى إصداو ة ب ،إ شرب أمام     مرا ها اتخاذ إجواءات رلب ا م

                                                           
943- DAVID Eric,  « les juridictions belges: la pratique belge », op.cit, p.268.   
944- AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, « La lutte contre l’argent sale au prisme des 
libertés fondamentales: quelles mobilisations ? », Revue Cultures & Conflits, fichage et listing, n°.76, 2009, p.47.  
945- DAVID Eric, « les juridictions belges: la pratique belge », op.cit, p.268.  
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متةدة أمم ا جزاءات  وجود تةقيق ل (946)ج  ا تةقيقه  ا  ذي تعذوت بلجي ، وهو اإجواء ا
تةقيقات وهذ اإرا  تعتبو غيو ا، وهو ما و يزال مستمو   م  بسبب رول مدة ا مة فضته ا

ون قا م   ،مقبو  في دو  ا مة وحيد على ةد تعبيو ا ون، هذا ااعتبار ا قا ة ا "في دو
ية، بعد تقريبا  بلجي ة ا دو تبرير رفض ا افيا  يس  تحقيقات ا تزال جارية(،  )حقيقة أن  ا

تحقيق، فتقد صف من ا تين و تائج هذا س واقع،  متحدة؛ في ا مم ا دى ا شطب  يم طلب ا
إجراء إداري ومؤقت  معقول أن تقدم  م يعد من ا سفر،  صول وحظر ا رفض، من تجميد ا ا
فترة من  ون محل جدل بعد مضي هذ ا مؤقت يجب أن ي طابع ا مدعي، وا ما يدعيه ا

زمن"  .(947)ا

صددت ي  في هذا ا ا وقت ذاته تدبيو ذو  ،تمثل اإش ي  ي عد في ا مع أن تسجيل اأرواف ا
ي عقوب  بمثاب   ،ربيع  مزدوج  ور ون ا قا تي ت عد في ا رول اإجواءات ا ظو  ائي  با ج

هم م   ،سلبهم من ةقوقهم ومصادوة أما ي  ا جا موازاة مع اآثاو ا ي  با هاومد  وعليه .جوة ع
ةا  تساؤل بشأن  دو  تجامتروح هذ ا ي ،ماأرواف ا وقف ا ان تجاوب ع ذات هما إذا  ا 

ي ؟ دو تزاماتها ا ب وعاياها يجعلها م خل  ل سلوك ووقوفها بجا   . ا

ي  مع أرواف ا ي  سا وضع اإ موازاة مع ا م  ،با مة ت ا ي   اإبتدائي  أدا بلجي دو  ا ا
م   هاتمارل م   ،تخذةفي اإجواءات ا تةقيقات ا ي  ،ضدهم اتهامقووة من دون توفو ورول ا تا وبا

جزاءات من همتقديم رلب شرب أسماءيتوجب عليها  ج  ا م   .قائم   مة ك ا ذ ما عبوت 
ي  عن  سا فقات شور اإعفاءات اإ تغري  ا ي   ما ي ةظو اأموال واأوصدة ا ذي يستث ا

رابع قلل منل ي   اهو  ،اأساسي  ي  في ا بلجي دو  ا وفض ا مهين  شربرلب  تقديم ا   .(948)ا

م   تدابيو ا زوجين من قساوة ا اة ا معا تأثيو على عملهم و سمعتهم وا قووة ضدهم ومساسها 
هم ،ودخلهم ى عدم وجود أد  ومبووات تدي م  في  ،باإضاف  إ مة دت ا ديسمبو عام  19أ

                                                           
946- AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, op.cit, p.47.   
947- DAVID Eric, « les juridictions belges: la pratique belge », op.cit, p.270. 
948- Ibid. p.270 et 271. 
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ي  ،ببواءتهم 2005 و قا تخلي عن هذ اإجواءات ا وضع الجتماعي جعل  .مع إقواوها ا هذا ا
ييفه  ى ت بعض إ ية  »با مد موت ا (949)»با

MORT CIVILE
(950).   

مقابلبيد أ   مةلي فقر ،ه في ا مستوى ا متهمين بدعواهم على ا ما قدموا وا    ،م يتمسك ا
ي  أمام مجلس ةقوق  بلجي دو  ا وى ضد ا تها  ش سان ا لمواد اإ ، 3-12/1و 4/1و 2/3ا 

سياسي  27و 26و 22و 18و 17و 15و 14 ي  وا مد لةقوق ا ي  دو عهد ا  . (951)من ا

ج  متةدة أصدوت  سان  اأمم ا توبو  22في  ها في قواوةقوق اإ وأي ا شديد  2008أ
لهج  ت   ي ، أين اعتبوتها أ  ا بلجي دو  ا تجا موقف ا ته ي  مصو  ها ا مد ها أ   ة  ةقوقهم ا ه م

يين  مع غاء تسجيل أسماء ا فسها في إ يست مؤهلة ب طرف  ة ا دو رغم من أن  ا ")...( با
ك  جزاءات، ومع ذ ة ا ج خطوات  )...(على قائمة  طرف واجب اتخاذ جميع ا ة ا دو على ا

ن جزاءات في أقرب وقت مم يين من قائمة ا مع شطب أسماء ا ة  مم حهم ا ، مع م
شطب )...("  .  (952)تعويض محتمل، واإعان عن طلبات ا

                                                           
949- Cette rhétorique de « mort civile » est définie comme la « cessation de toute participation aux droits civils ». 
Elle consiste en l'extinction légalement prononcée, pour une personne de sa personnalité juridique, ce qui emporte 
une privation générale des droits. La personne est réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement, A 
consulter sur ce site internet: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_civile, consulté le 14/08/2018.  
Elle est également employée par d’autres comme Jose Maria Sison, ressortissant philippin inscrit sur la liste 
autonome de l’UE le 22 octobre 2002 pour matérialiser les implications de l’injustice dont ils considèrent être 
frappés.  
950- AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, op.cit, p.47.   
951- DAVID Eric, « les juridictions belges: la pratique belge », op.cit, p.271. 
952- Constatations du comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du protocole facultatif se 
rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies, Comité des droits de l’homme, 
Quatre-vingt-quatorzième session 13–31 octobre 2008, Communication n°.1472/2006: Nabil SAYADI et Patricia 
VINCK c. Belgique, Sur demande visant à faire retirer des noms figurant sur la liste récapitulative du Comité des 
sanctions des Nations Unies, 22 octobre 2008, DOC. CCPR/C/94/D/1472/2006, §.12, p.26. « )…( Bien que l’Etat 
partie ne soit pas compétent pour radier lui-même les noms des auteurs sur la liste du Comité des sanctions, 
le Comité estime néanmoins que l'État partie a le devoir de prendre toutes les mesures possibles pour obtenir 
la radiation des noms des auteurs de la liste des sanctions dans les meilleurs délais, de fournir aux auteurs 
une éventuelle compensation, et de rendre publiques les demandes de radiation )…( ».  

ذي أشاد به - موقف ا ى أين أ  " FLAUSS Jean-François وهو ا و مرة ا لغاية. فهو ا ل سابقة هامة ورمزي  ه يش
تهاك  فصل في ا ى ا سان إ ة بمراقبة احترام أي معاهدة أو اتفاقية خاصة بحماية حقوق اإ ية مخو تقوم هيئة دو
يك في تش ى ا سوداء، وهذا ما يؤدي حتما إ قوائم ا مسجلة في ا فراد ا مقررة ضد ا ية ا وط تدابير ا  بعض ا

سابع". راجع:  فصل ا ام ا ح من في تطبيقه  مقررة من طرف مجلس ا لتدابير ا ية  دو مشروعية ا  ا
- FLAUSS Jean-François, op.cit, p.373. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_civile
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و  رلبات من جميع ا داءات وا ي ا توا ي و بلجي دو  ا ت  ،اةي وضغرها على ا تم
ث رلب ثا وضوخ وتقديمها  لل في  ،هذ اأخيوة من ا زوجين  2009جويلي   21ت بسةب ا
تقييدي  تدابيو ا اة ا وات من معا  .   (953)بعد ست س

مفووض  على ةا   قيود ا ك بخصوص ا ل تخل صصيادي وفي ى مجموع  مواقف  ج ا إ
ها مجموع  ةقوق لمادة  ،م تهاك  سياسي   12وجود ا ي  وا مد لةقوق ا ي  دو عهد ا من ا

م   ةا قل على أساستمثل في ا ت قيود  ،ق في ةوي  ا وقائع في مجملها ا ت ظهر بأن  ا "أن  ا
ظام  عام وا من ا حماية ا ت ضرورية  ا سفر،  قل وا ت ي في ا مع مفروضة على حق ا ا

عام" م  (954)ا تعديات ا ما ا خصوصي  )شوفهم وسمعتهم( ، بي لةق في ةماي  ا قووة وفق ا 
مادة  صوص عليها في ا م عهد ذاته 17ا دعوى على  ،من ا تتلخص بوجود أسماء ملتمسي ا

ا دو  بلجي وسمي   جويدة ا جزاءات وفي ا لج  ا تويت  ، في ةين أن  موقف (955)موقع ال
ل مادة  ج ا ام ا سابق ،  14إيجابي تجا أة ةقوق ا س ا مشاو أعا على ع عهد ا من ا

ي  في توفيو بلجي دو  ا جهود ا ظو  تصاف فعا  في ةدود اختصاصاتها،  با وسيل  ا
شرب رلبي ا لقضي  مع تقديمها  صةية   لمتابع  ا ها   . (956)وضما

ي  مع اإوهاب دو مواجه  ا و وفي خضم ا ما سلف ذ ا  تاج  م  ،است مةا وضخت ا
ةقوق اأساسي  مقتضيات ةماي  ا تدابيو  ،اأووبي   قمع وا افةته تتميز با بعدما ظلت م

تي تأثوت ا هاقسوي  ا م   ع        ستهد ف  في جميع مجالت ةياتها.اأرواف ا

سوداء رقم  قائمة ا مسجلة تحت ا حاات ا ي: ا ثا فرع ا  بعدهاما و  1373ا

توازي  مفووض  مع ابا قواو مع جزاءات ا جه  م  جزاءات م   1267ا ، ةددةخصص  
ي  بقت جزاءات أر   قواو فيثو شمو افة  اإوهاب مع ا ذي  ،1373 وقم م دول ي  ا جبو ا

                                                           
953- AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, op.cit, p.48.    
954- FLAUSS Jean-François, op.cit, p.379.  
955- Ibid. p.379.   
956- BOUMGHAR Mouloud, op.cit, p.525.   
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ات  يا ونبتدابيو عدة تشمل مجموع   ا ت ظم  مجاهدي خلق  ل من مةل دواست ةا  م
ي  يا)سيسون  ةا  ،)أوا( اإيوا ثا) ةا  ساجيو ،(ثا  (. ثا

يةأوا:  ظمة مجاهدي خلق اإيرا ة م   حا

ي   2001ماوس  28في  ظم  مجاهدي خلق اإيوا ى قائم   ،(OMPI)أ ضيفت م إ
عام  افة  اإوهاب  ون م ظم  بموجب قا م متةدة، أين تقدم  2000ا ممل  ا ا فوو  من قبل ا

عليامجموع  م   م  ا مة قضائي  أمام ا ظو ا لقضي  برلب إعادة ا ج  ورع   ،لتمسين  ا أمام 
مةظووة  ظمات ا م تي بدووها وفضت دعواهم (POAC)رعون ا فتوة (957)وا ، غيو أن  في تلك ا
 . 1373 وقم تم  اعتماد قواو مجلس اأمن

به  فيذأصدو وعليه، ومن جا و مجلس اإتةاد اأووبي من أجل ت ذ ف ا قواو سا  ا
ها  ،مجموع  مواقف مشتو  افة  اإوهاب  PESC/2001/930م خاص بم  PESC/2001/931ا

فيذ  خاص بت موقف ا واودة في ا تدابيو ا فيذ ا ت افة  اإوهاب، و خاص  بم تدابيو ا بعض ا
ائة  مجلس اأووبي ا مشتوك اأول اعتمد ا فيذ تي تا CE/2580/2001 وقم ا إتةاد بت سمح 

مةددة ضد أشخاص ي   تقييدي  ا تدابيو ا  .(958)شتبه بصلتهم باإوهابا

موقف  مشتوك اأول تم  إصداو ا موقف ا ذي بموجبه  PESC/2002/340 وقم ولستةداث ا ا
ك في  ذ ك، تم  إدواجها  إتةاد اأووبي. وعاوة على ذ سوداء  قائم  ا ظم  في ا م أ دوجت ا

ائة قائم  م   مشتبه بهم باإوهاب من خال ا أشخاص ا فيذ   CE/2002/334 وقم ةدث   ا ت
(959 وقم إتةاد اأووبيائة  ا

2580/2001/CE
ت ، ( شأنما توا وائح عدة في هذا ا  فيما بعد 

ها، تمثلت في عدم قدوتهم من استفاء د   قائص وتعديات بشأ ي  ب مع دت بصددها اأرواف ا

                                                           

فقوة  -957 سانوثيق   من 29ا وابع ، ،A/HRC/4/88 :وقم مجلس ةقوق اإ دووة ا صادو  ا ماوس  9في  ةا
متعلق  ب، 2007 ةويات اأساسي  في سياق ا سان وا سان بشأن ةماي  ةقوق اإ ةقوق اإ سامي   مفوض  ا تقويو ا

افة  اإوهاب  . م
فيذ قواو في شق اإتةاد اأووبي واجع -958   .  143 -139(، ص ص.2001) 1373 مجلس اأمن وقم: ت

959- Voir arrêt TPICE, 12 décembre 2006, OMPI c. Conseil, Aff.  n° T-228/02,  points 13 et 14.  
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عدم ع   م  عاد  وةماي  قضائي  فعا ، وهذا واجع أساس ا  ل فعال من مةا لمهم ةقوقهم وبش
م   م  سبق ا قائم . أد  وا تي عليها تأسس إدواجهم في ا  بووات ا

ل، في  مشا م  البتدائي  اأووبي  في هذا  2006ديسمبو  12وعي ا بهذ ا مة أصدوت ا
شأن م   ،ا م  قواوها ا مة ت ا ت، ةيث أدا ته ها قد ا  مزعوم  أ ةقوق اأساسي  ا تعلق با

لة ها  تها م  إجواءات اإدواج اأووبي  ل دفاع ا مق في ا مشتوك وقم قو قووة بموجب ا ف ا
2001/931/PESC  ائة تي يجب أن تةتويها  ة  مشيو ، CE/2580/2001 وقم وا اصو ا مجموع  ع

دفاع إجواءات ضمان ةقوق ا ها ،اإدواج  ي باأمو بجميع اأد  م مع م   إباغ ا بووة أي ا
ون مسبوق بتقديم أد   وأي قواو ،قواو ا تخذ ضد ى (960)جديدةلةق يجب أن ي ، باإضاف  إ

قضي تعليلها بصف  خاص  وم   اصو ا معلومات وع ل ا تي  ،ةددة ب ى اأسباب ا مع اإشاوة إ
ون مةل هذ اإجواءات ي  ت مع مجلس يعتبو أن  اأشخاص ا تعليل  ،تجعل ا سب   فسه با

ظو في ا تعليل(961)قضي أي قواو لةق إعادة ا ون هذا ا "يجب أن تظهر بوضوح  ، 
طراف  ين ا تم ك  تي اعتمدت هذا اإجراء، وذ مؤسسة ا طق ا م بس فيه  ل ا  وبش
مختصة من ممارسة سلطتها في  مة ا مح تدبير، وا ية من معرفة مبررات إقرار هذا ا مع ا

 . (962)رقابة شرعية هذا اإجراء"

ةق في  م  عاد وفيما يتعلق با ةق  ،مةا م  أن  هذا ا مة  (963)مضموناقشت ا

ي  مع ون أرواف ا قا قضي  أما يهايتعين علو  ،من روف ا اف ا م استئ مة تي  (964)م ا  ا
مواجع  تهاسلرتمتد  مبرر )في فرض ( ...)" ،في ا معتمدة  ظروف ا وقائع وا ى تقييم ا إ

تي عليها  معلومات ا ة وا د جزاءات( وا تقييما س هذا ا  . (965)"(...) أ س 

                                                           
960- BOURGHI Alvaro, op.cit, p.1107 et 1108.  
961- Ibid. p.1108.  
962- arrêt TPICE, Aff.  n° T-228/02, op.cit, point 141.  
963- Ibid. point 95.  
964- Ibidem. point 152.  
965- RIDEAU Joël, op.cit, p.152.  
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ظو وعليه خل   واودة مةل ا تدابيو ا م  أن  ا مة ه ،افيهصت ا تهكو  ابووهما ي   ايس   ت
ةقوق مشتوك ،هذ ا موقف ا معتمد بموجب ا غت اسمها ا ي أ تا  PESC/2001/931 وقم وبا
ائة  وقم  CE/2580/2001وا

(966) . 

ظم  من قائم  اإ م مجلس ل  2006ديسمبو  12اأووبي في تةاد وغم شرب ا إل  أن  ا
في  30قام في  ، إذتمسك بهايزال م   رلب أن  أسباب إدواجها في بإباغ م   2007جا لتمس ا

مفعول قائم  ل تزال ساوي  ا ي سوف ي   ،ا تا قائم  )وبا ظمة دعى بقضية ت  بقيها في ا م
ية  قواو قد أ تخذ 2مجاهدي خلق اإيرا داخلي (، وأن  ا  من قبل سلر  مختص  وهو وزيو ا

HOME SECRETARY  متةدة ي لممل  ا شما دا ا قواو قمشيو   ،وايو ى أن  هذا ا لرعن ا إ ابل 
مفعول لتربيق باعتباو ساوي ا قائم  ل تزال قابل    .(967)وأن  أسباب إدواجها في ا

مجلس 2007جوان  28في  قائم  بمجموع  إجواءات استبدل بموجبها  اأووبي قام ا ا
مادة  صوص عليها في ا م فقوة  2ا ائة  وقم  3ا لقواو  ،CE/2580/2001من ا موفق   قائم  ا با

مستةدث ملةقوأن  اسم م   CE/2007/445 وقم ا ه في هذا ا رلب تم  تضمي  . (968)قدم ا

متةدة وبقواو ممل  ا جد مبادوة ا  ،2007وفمبو  30 ل PC/02/2006 وقم على ةين 
مةظووةبموجبه أيدت  ظمات ا لم متةدة  ممل  ا رعون في ا اف   ج  ا وفض ا ضد قواو استئ

داخلي   ظم  مشاو  في اأعمال اإوهابي  2006سبتمبو  1لوزيو ا م رلب   ،وفع اسم مقدم ا
متةدة ممل  ا ى بومان ا داخلي  أن يقدم إ ما أموت وزيو ا إزا   Un Projet d’Ordonnance و

عام  ون اإوهاب  مةظووة بموجب قا ظمات ا م رلب من ا  . (969)2000مقدم ا

                                                           
966- arrêt TPICE, Aff.  n° T-228/02, op.cit, points 173 et 174.  
967- arrêt TPICE, 23 octobre 2008, OMPI c. Conseil, Aff.  n° T-256/07, points 4-5-6.   
968- Ibid. point 14.  
969- arrêt TPICE, Aff.  n° T-256/07, op.cit, point 22.  
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قواو ظم  مسجل  بموجب ا م مساعي ظلت ا ل هذ ا ذي  ،CE/2007/868 وقم وغم  ا
مجلس في  فيذ   2007ديسمبو  20اعتمد ا لمادة ت فقوة  2ا  ائة  وقم  3ا من ا

2580/2001/CE  لقواو غاء   CE/2007/445وا 
(970) . 

ديد  ت ى وا ه بمواقفه اأو ترووات تاشى اإتةاد اأووبي عن تمس بمبادئه في إزاء هذ ا
سان صددخل   أين ،اةتوامه بةقوق اإ م  في هذا ا مة ات  صت ا بيا ه في ضوء جميع ا "أ

رصدة  موال وا حفاظ على تدبير تجميد ا ة، ا ل حا خاصة  لظروف ا ظرا  صلة، و ذات ا
مادة  معتمد بموجب ا ظمة ا لم ية  ما قرار  1ا فقرة  ،CE/2007/868من ا ترابط مع ا  2/19با
قرار،  مرفقة في هذا ا قائمة ا اف( ...)من ا ون  ن ت ون"يست معللة  قا . وعليه ية في ا

تيجةهذ " ن أن تؤدي إا   ا مطعون فيه ا يم قرار ا غاء ا ى إ  2008جوان  23في  (971)"إ
داخلي وزيو  روف من افة  اإوهاب  قائم  منوسةبها  ا ون م مةظووة بموجب قا ظمات ا م ا

 .(972)2000عام 

م  ت ظل  وعليه،  قواوسجل  في قائم  اإتةاد اأووبي م   ظم ا  وقم بموجب ا
(973)

2008/583/CE،   ه تم ذي من خا ظم  في ا م من وفع دعوى  2008جويلي   21ت ا
ية تعرف بقضية ) أخوى ظمة مجاهدي خلق اإيرا تي ظلت مةل م  (974)(3م ن ، ا تابع  و

م  مة ثو صوام  من قبل ا هائي   ،بأ ظم   م تي بدووها قضت بإزا  ا ا من قائم  اإتةاد ا
في  26اأووبي في   . (975)2009جا

م اأووبي  د   ،قضي مساو هذ اوفي إراو  مةا ةايدة قضائي  فعا  وم   بمواجع دت ا
ي   و متخذة تجاههاقا تدابيو ا ون  ،ا تعليل دون أن ي زامي  ا دفاع وا  مع ضمان اةتوام ةقوق ا

م   معلومات ا اك معاوض  بسوي  اأد  وا مجلسستخدم  من قبل ه باعتباوها ضوووي   ،ا

                                                           
970- Voir RIDEAU Joël, op.cit, p.154. 
971- arrêt TPICE, Aff.  n° T-256/07, op.cit, points 185 et 186.   
972- arrêt TPICE, 4 décembre 2008, OMPI c. Conseil, Aff.  n° T-284/08, point 6.  
973- Ibid. point 7.  
974- Ibidem. point 11.  
975- RIDEAU Joël, op.cit, p.167.  
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ةقوق اأساسي  ي وةماي  ا دو افة  اإوهاب ا يس ، ضمان إقام  توازن بين مترلبات م وهذا 
ديد  مستهد ف إل  إقواو وت وي  ةقوق اأفواد ا جزاءات اأممي  موهون باةتوامها.   بأو  وأن  تربيق ا

ة يا: حا  Sisonسيسون  ثا

ي  مةل  ثا قضي  ا سيدتتمثل ا ا في قضي  ا  SISON Jose سيسون جوزي ماريا دواست

Maria،   ذي ي م  ا مشتوكستهد  عد ضمن اأشخاص ا موقف ا  PESC/2002/847 وقم ف  بموجب ا
ه زعيم ةزب فيذ  ( New People’s Army(976و تزاماتا ، ت قواو مجلس اأمن وقم  ل

1373(2001) (977).   

ضةي   قواو  2003فيفوي  6في تقدم ا غاء ا م  البتدائي  اأووبي  إ مة بعويض  أمام ا
ى 2002/974وقم  ضةي  ببواءته قام . (978)تعويضرعن خاص با باإضاف  إ ةاح ا وأمام إ

م  البتدائي  س   مة ى أن قضت ا قضي  إ ه  أن   ،2006بمتابع  ا يس  مرعون فيه  قواو ا ا
دفاعه ا عتمد بوو وأ  ما ي   م ت ةتوم فيها ةقوق ا ا ةقه في خصوص   (979)بموجب إجواءات 

ون  ةصول على أد ،  تا ن تأخبهذ اأخيوة  ويحصا ضوووة ل ي هاو ييم ن أو إن اقتضت ا م
هابعض اشف عن ا ي  ه من بين شوور ، وهذا بالعتواف أ  على اإراق م ضمان فعا

افة  اإوهاب  ل  أصبةتم مةك. وا  م  اأووبي  بأن  في هذا  على ا مة سياق اعتوفت ا  ا
تقديو مؤسسات اأوووبي  تتمتع بهامش من ا ه ،ا تي  ايسمح  وثائق ا شف عن ا بوفض ا

ين  تقييدي  ضد أشخاص معي تدابيو ا ى اتخاذ ا ي  دواعيدفعت إ غاء  ،(980)أم ما أقوت بإ و
ي مع مقابل وفضت تعويض ا تسجيل وفي ا قواو مةل ا  . (981)ا

                                                           
976- Voir, arrêt TPICE, du 11 juillet 2007, Sison c. Conseil, Aff.  n° T-47/03, points 14-15-16, 
977- Ibid. point 4. 
978- Ibidem. point 20.  
979- Ibidem. points 237-238-239-242.  
980

- CASSELLA Sarah, op.cit, p.723. En ce sens Voir. Arrêt de la Cour justice, du 1er février 2007, José Maria 
Sison c. Conseil, Aff. n° C-266/05 P, points 34 et S.  
981- arrêt TPICE, Aff.  n° T-47/03, op.cit, point 253.  
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م  إل   مة ضةي  ل يزال م   وغم قواو ا هذا أودع أن  اسم ا قائم  اأووبي ،  سجل في ا
سيد م جدد   م  2007سبتمبو  10في  سيسونا ا مة غاء  ،عويض  أمام ذات ا يرلب فيها إ

ةقته تي  قواو مع تعويض عن اأضواو ا  . (982)ا

قضي  في شقينباش م  دواس  ا مة ما  ،وت ا قواو بي غاء ا شق اأول يتعلق برلب إ ا
تعويض،  ي يتعلق برلب ا ثا شق ا وفض دعوى ب 2011وفمبو  23قضت في  ةيثا

تعويض عن اأضواو زام  ،ا يف بمجلس التةاد اأوووبي أن يتةمل فيما يتعلق مع إ ا ت
سيد  يف ا ا يفه هو وت ا غاء وت رعن من أجل اإ خاص  با دعوى ا ، ماريا سيسون خوسيها

ما هذا اأخيو م   يف ببتةمل فيما يتعلق  لزمبي ا ت تعويض عن اأضواو وا يف دعوى ا ا ت
لمجلس تابع   خاص  به وتلك ا       . (983)ا

ة ساجي  ثا: حا  segiثا

ةا  ساجيعد ةا  ت   ا ا مةوو دواست ث  واأخيوة  ثا ى دعم فهي م   ،ا ظم  تهدف إ
ب شباب إقليم  باسكمرا غ و  هوي  من ا شاء تم   ،ثقاف  و بايون في  2001جوان  16ا في هإ

يا( وستيا )إسبا سا( ودو سيدة ،)فر ل من ا سيد  Mme. Araitz Zubimendi Izaga يمثلها  وا
M. Aritza Galarraga
 (984) . 

قضي  بعد  ذي ،(985)(2001) 1373 وقم لقواومجلس اأمن  اعتمادبدأت وقائع ا تم   ا
مستوى اأووبي تجسيد  ووفق  على ا ذ ف  ا سا مشتو  ا لمواقف ا بشأن  PESC/2001/931وقم  ا 

افة  اإوهاب م  .(986)تربيق تدابيو مةددة 

شأتها تةت تةقيق وم   ذ  ظم  م م شارها ظلت ا أعلن واقب ، فبعد سبع  أشهو من مزاو  
زي في مدويد في  مو تةقيق ا شر   2002ماوس  11فبوايو و 5قاضي ا يا(، على اأ )إسبا

                                                           
982- arrêt TPICE, du 23 novembre 2011, Sison c. Conseil, Aff.  n° T-341/07, point 2.  
983- Ibid. point 86.  
984- arrêt TPICE, du 27 février 2007, Segi c. Conseil, Aff.  n° C-355/04 P, point 2/1. 
985- Ibid. point 2/2.  
986- Ibidem. point 2/3.  
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ظم   لم ي   و قا هامع غيو ا مزعومين  قادة ا ها جزء ل على أساس أ   ،اأمو بةبس بعض ا
ي  باس ي  ا فصا ظم  ال م (يتجزأ من ا

ETA 987( . موقفو م   من خال هذا ا مة وفضت ا
سان  ةقوق اإ متقدمين ضدقبول دعوى  2002ماي   23فياأوووبي   دول اأعضاء ا  ،ا

تها على أساس أن   ز ضةايا ل ةهم مو وضع ل يم ةماي  ةقوق ا اتا لتفاقي  اأوووبي  
ةويات اأساسي  سان وا  . (988)اإ

قوائم اأووبي وإبق ظم  على ا م مجلس اأووبي في  ،اء ا  2002جوان  17اعتمد ا
مو  مشتواا ظم   فيهما ل يزال انذلاPESC  2002/462/PESC/2002/340 وقم  قف ا م اسم ا
 . (989)اما في موفقهقائم  

قائم أمام تشبث اإتةاد ا ظم  من تقديم عويض  تم   ،أووبي بإبقاء اسمها على ا م ت ا
م  في  اةق  بها 2002وفمبو  13لمة ل اأضواو ا  إل   ،(990)ترلب فيها تعويضها عن 

م  البتدائي  اأووبي  متمس  بموقفها في  أن   مة ذي جعل 2004جوان  7ا ممثلي ، اأمو ا
ظم   م عدل اأووبي  ونوفعيا م  ا ي قضت فيه تا (991)2004أوت  17في  دعوى أمام مة

و فض في  ى أن تم  (992)2007فيفوي  27با قضي  إ ي  ا مع تي بموجبه واصلت اأرواف ا ، وا
م   هائةل ا يا على أ   2012ي ا في ظم   ل من فوسا واسبا ظم  إوهابي  دون بتمسك  ها م

ي  مع  .(993)استيفاء ةقوق اأرواف ا

موقف ذاهي عد  ظم  ا م ا ب اأخيو في ةل ا ي ويغاوفق توجه و قا ستريع إثاوته  ،ا
ديد بوفضه ت لقضاء على  وا وسيل   ي   ةا جزاءات ا به تم  استغال ا ذي بجا سبيل ا ه ا و

م عاوض .     اأرواف ا
                                                           

987- arrêt TPICE, Aff.  n° C-355/04 P, op.cit, point 2/9.  
988- Ibid. point 2/10. 
989- Ibidem. point 2/11. 
990- Ibidem. point 5. 
991- Ibidem. point 1. 
992- Ibidem. p.25.  
993- Espagne: membres présumés de Segi jugés, article publié par le figaro.fr le 22-09-2014. A consulter sur ce site 
internet :   
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/09/22/97001-20140922FILWWW00388-espagne-membres-presumes-de-
segi-juges.php consulté le 18/04/2018 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/09/22/97001-20140922FILWWW00388-espagne-membres-presumes-de-segi-juges.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/09/22/97001-20140922FILWWW00388-espagne-membres-presumes-de-segi-juges.php
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جزاءات ووفق   ظام ا اةظ أن    ، يها أعا م شاو إ لقضايا ا لفصل ا  م تخضع  اأممي  
ت مةل فيها فقر  ا مةلي ، بل  ت أو ا ا م اإقليمي   مةا دواس  فووع مجلس اأمن ومختلف ا

سان في قضي   ج  ةقوق اإ ك، من روف  عليها إجواءات ذو رابع  تما رغصيادي وفي
ما شملته من تدابيو صاوم .   ي   أم

فودت  فصل فيهاا صوام  وا قاضي اأووبي با صادوة عن ا ام ا ةالت واأة دون  ،ا
ةياز وتفضيل أي   خصوص قضي   جه  على أخوى ا تي  2قاضي وعلى وجه ا  تساهما

م   ،بوضوحو  إجواءات ا بيو  ى تروو  م  ت  إ جزاءات ا ج  ا بثق  عن قواو مجلس بع  من قبل 
 .(994)(2009) 1902اأمن 

ظام ةماي   افة  اإوهاب ابدأ يتضح إراو و ةقوق اأساسي  خاص   في سياق تدابيو م
ب ةقوق ى جا فعا ، إ قضائي  ا ةماي  ا ووة  وبصف  أدق ةول مفهوم ا مذ أساسي  أخوى ا

ذي ظل   خاص ، اأمو ا ةياة ا ةق في اةتوام ا ي  وا مل ةق في ا ا ى م   أعا  دافع إ واجع  با
ةقوق، ربيع شامل   ظام قضائي م  ب هذ ا اء  لمتقاضي ي ضمن ظم ب فاي   توفيو بما فيه ا

وئيسي قواعد اإجوائي  ا توافقومن جه  أخوى   ،من ا بةث عن ا ي   ا مخاوف اأم بين ا
م   معلومات ا مشووع  ةول ربيع  ومصادو ا بعدما ، (995)قتبس  في اعتماد أي إجواء معينا

م   ي  ا دو تدابيو ا م  ظلت ا ي  ا ور سياق وا تخذة من أجل تةقيق هذ اأخيوة قووة في ذات ا
ةقوق اأساسي  ةماي  ا ي   دو معاييو ا  . تتعاوض وا

                                                           
994- CASSELLA Sarah, op.cit, p.731 et 732.  

جزاءات  - ج  ا غ( 1999) 1267وهو ما عوج عليه وئيس  م اذات افي  توماس ماير هارت ةا  ب خاصة
ةاسمدوو اب هذ اأخيوة ما 2قاضي  تي ص  ( ...)" أن  ون  ،ا ام ا ح وربية درت مؤخر  ا عامة ا مة ا مح ا عن ا

ية" وقضايا أخرى ت   ثا ت قائمة"في قضية "قاضي ا تحديات مازا : وقم مجلس اأمن وثيق  :عن قا. بين أن ا
S/PV.6424صادوة في متعلق ، 2010وفمبو  15 ، ا إةارات إعامي  يقدمها وؤساء  مةضو جلس  بشأنب ا

مجلس اأمن تابع   فوعي  ا هيئات ا  .6، ص.ا
995- GRIGOROVA Jénya, op.cit, p.200.  
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م بادواجعل بووفيسوو ت اأووبي ت ذات ا م   Tridimas ا تزام مة يقو بوجوب اإشادة با
ةقوق اأساسي  عدل اأوووبي  بةماي  ا أمن  ،ا عليا  ح ا مصا مواز  بين ا تي بوسعها ا وا

فود، مضيف   عام وةقوق ا سياق اا خاص بةا  و  في ذات ا قواو ا قاضيبشأن ا مثل بداي  ه ي  أ   ا
تةقيق بدل   هايته ا ى  ،من  أي باعتباو بمثاب  قواو وئيسي يتم اإقتداء به لةق ا، مشيو ا إ
م   ةالت ا تي بموجبها ا م  البتدائي  ست  ستقبلي  ا مة عدل وا م  ا مة فوص   اأووبي  تاح ا

م   مستوى ا ةقوق اإجوائي  وعلى ا ثو على ةدود ا قضائلتعليق أ لمواجع  ا هذ ي ، و ائم 
ي  هم م   مع ح ا مصا ى ا ظو إ لغاي  با  .(996)ةساس  

ا هذا م اإتةاد اأووبي  ،تمخض عن تةليل دول اأووبي  ومةا م ا مةا مجموع  قضايا 
وقت، فباعتباوها م  مجموع  مواقف م   فس ا ع  في اأعمال هم  وخريوة في  ضا تعلق  باأفواد ا

موازاة مع ظاهوة اإوهاب ع، ما  ون هذ ،اإوهابي  با م تةظى بتعويف جامع وما اأخيوة 
م   جعل من إوادة ا تأويل واجع  ها ةسب أهواءهاأبواب ا دول واستغا فوادى ا ما يقابله  ،فودة 

قواو  ا تزامات واسع   ي . 1373من ا تي اتسمت بأبعادها اأم   ا

تدابيو بمثاب  تدابيو أممي  تهدف من وواءها ةماي  ةقوق  سانظلت ذات ا إل  أن   ،اإ
يس  بوى. وعليه، أ دول ا ي  في يد ا ى أن ج علت بمثاب  آ ل توقعاتها إ خفي  فاقت  أهدافها ا

م   ن أ ويد استودادها فأمام أي  جه ؟ إهداو بةقوق اأفواد ا بوى؟ وا  دول ا ستهد ف  على ةساب ا
م ؤهل في تن م    د قواعدها؟. يةدا

ما ظو  خاص با سابق في اعتقادي ا فصل ا ه أعا في ا جزاءات  ،تم  تداو مثلت ا
توج   ي  مةوو ا وئيسي ا  ذ ي ا بوى خاص   اأموي دول ا من بسر سيروتها على جميع  ،هات ا

سيروة مؤخو ا من ةوب  ما تتميز به ربيع  ا ي   دو سياس  ا ب ا    استخباواتي . معلوماتي  جوا

                                                           
996- Takis Tridimas, « Terrorism and the ECJ: Empowerment and democracy in the EC legal order », ELR, n°.01, 
2009, p.126.    
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فعل، ي   ا أن على أي ةال وبا مسائم سان في ا ظام ةقوق اإ متعلق  اةظ أن   ل ا
افة  اإوهاب خاص    موجه  ضد  ،بم جزاءات ا سياس  ا ى إةداث تغييوات جذوي   أدت إ
دول اأفواد ات من غيو ا يا رباع   ،وا ا ا ا ون توةي  ن علي ي ، و و ثو قا ها مسأ  أ و ا ب
مسأ  تروح في أن    سياسي فسها دوك أن هذ ا شواغل ا عديد من ا ى شوعي   ،ا ظو إ با

تي ت   مواقفه مجلس اأمن خاص    تصوفات سابع ا فصل ا قاش. وهذا ما بموجب ا عتبو موضع 
مبادوات.   خاص با ي ا موا مبةث ا عوج عليه في مستهل ا  سوف 

ي:  ثا مبحث ا من في تعزيزا يب عمل مجلس ا  مجال أسا
ساسية لحقوق ا  توفير حماية أفضل 

ن مجلس اأمن أن ت ماوس دون أِي قيد أو وقاب ، فثم  ةدود  لسلرات ل يم وة   مم ا
ظو  و ضعت  عه في اإساءة باستخدامها. و تمتعه بسلرات واسع  غيو مةدودة ما يق  م و ا 

ك يج ذ ه،  مخو   صاةيات ا لمهام وا ه بصعوب  تةديد تجاوزاته  ب وفض أي موقف من شأ
ح  ام  اأمن مجلسأن يم ون غيو مستوةاة من أة تي ت قدوة على توسيع صاةياته ا ا

ه.  ع أي  وقاب  على أعما ذي يم ميثاق وا  ا

زمام اأموو ي عتبو مجلس اأمن غيو ديمقواري  يه  ذ تو ي في م متد لعدد ا يس فقر 
م   عداما أيض  تخذة، وا   قواواته ا م  ا ل وقاب  من روف أةد أجهزة اأمم ا سلر  موازي  أو   ،تةدةم 

م   توازنوغياب دوو العتواض ا م يع د يلعب دوو في تةقيق ا ذي  فيتو ا ، (997)تمثل في ةق ا
صبغ   ت  -غيو ديمقواري-بل هذ ا ك تزام تغي  ذ باودةمع ا ةوب ا تي روأت بعد ا  ،وات ا

ل يتعاوض أين تم   ةالت بش ثيو من ا قضايا وا عديد من ا تدخل في ا مجلس في ا ن ا

                                                           
997- FLEURENCE Olivier, La réforme du Conseil de sécurité : L'état du débat depuis la fin de la guerre froide, 
Bruylant, Bruxelles, 2000, p.250.  

http://cbc.univ-setif2.dz/fdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=2696
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يو  دو ون ا قا ميثاق، بفوض مجموع  تدابيو إما بتعديها على ةقوق  (998)قواعد ا وأهداف ا
 . يه أعا ى اإشاوة إ ا إ ما سبق ي   سان أو صدووها تةت دوافع سياسي  وأم  اإ

لجزاءات خاص   ربيع  ا ي  هذ ا ذ جزاءات ا خصوص ا ي  وبا دو تساؤل  ،ا ى ا ا إ تدفع
م   وسائل واإجواءات ا ت ا ا ي  بإجواء تعديات عما إذا  دو عدل ا م  ا تاة  بما فيها مة

م  ت   ،عليها ةل هذ ا روق وأيسوها  ي  عتبو أفضل ا يات دو ازعات، أم اأفضل استةداث آ
ي  قضائي  م   واه  ستقل جديدة بما فيها آ قضايا ا ظو في ا ون  ،؟ل بعض أن ت أين اعتبوها ا

لفصل فيها ةيادي   ،فعا  في تةقيق وجود إجواءات عاد   ي  وا يجب ضمان تمتعها بالستقا
ي  مع أرواف ا صاف بتوفيو تعويض عادل    .  (999)واإ

ا ةول إصاح عمل مجلس اأمن في مجال تربيق  ةصو موضوع دواست هذا ي و
ما أ ثيو ا ن استةداثها  ى اقتواةات أخوى يم سان، باإضاف  إ ي  واةتوام ةقوق اإ ذ جزاءات ا

مسأ  وقاب  شوعي  قواواته تروق بصف  شامل   ها في اآو  اأخيوة، دون ا قاش ةو  (1000)من 
عام  جمعي  ا ن م ماوستها من قبل ا تي يم سان، ا م بمختلف و  مجلس ةقوق اإ مةا ا

ذا مستوي قليمي  و ت وا  ا ي   ي اتها دو ذي فيه ور مبةث، ا ا في هذا ا راق بةث يها  تعد   ،...
ي  من خال  ذ جزاءات ا ظوو ا سان من م ضوء على مستقبل واقع ةقوق اإ قاء ا ةاول إ

ةاول في مطلب مرلبين،  ول )ا عدل  (ا م  ا عاق  بين مجلس اأمن ومة خوض في ا ا
ي  دو مماوس  هذا  ،ا مؤهل   ها ا و متةدة  أمم ا قضائي  مجال ا ي  وئيسي  في ا آ

ي ، و دو شوعي  ا م ا عادة وسم معا ي مطلبا)الختصاص وا  ثا ةاول فيه روح مجموع   (ا

                                                           

عيمة -998 سابق، عميمر  موجع ا  .  54، ص.ا
صادوة فيS/PV.5599 :وقم مجلس اأمنوثيق   -999 متعلق ، 2006ديسمبو  19 ، ا مةضو جلس  بشأن ب ا

جزاءات      .4، ص.مسائل عام  تتصل با
1000- Dans la possibilité d’une étude générale sur la réforme du Conseil de sécurité, voir en ce sens BLANC 
ALTEMIR Antonio, REAL Bénédicte, « la reforme du Conseil de sécurité des Nations unies: quelle structure et 
quels membres? », RGDIP, n°.04, 2006, pp.801-825.   

ك،  - ذ ي،افعة حسنواجع  دو ظيم ا لت متعثوة  مسيوة ا متةدة في ضوء ا عوبي  ، 1ر ، إصاح اأمم ا داو ا ا
اشوون لدواسات ،لعلوم  جزيوة  ز ا  . 2009 ،مو
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قاش  تي تعتبو موضع  اديمي اقتواةات ا بةوث اأ م   ،وسر ا ةلول ا ها من بين ا ستقبلي  و
جزاءات م  عمل مجلس اأمن  سان في مجال ا هدف. في ةماي  ةقوق اإ  ةددة ا

توافق بين  عمل على ا ول: ا مطلب ا ية وحماية حقوقا و  إرساء قواعد قا
سان   اإ

تة مها، إل  أ   ي  دو ون ا قا قواعد ا ى مواةلها بووز  ي  في أو دو عاقات ا ها عوفت ا
ل بدووه ت ش ها  ى موةل  أقوب م تقلت إ ي  ا دو شوعي  ا ي، تجمسيو عليها ايا قواعد ا دو مع ا

هيم  رابع ا ها  دول أثاوت خا لعديد من ا ه استجاب   جوت ع تروو ا  ،(1001)إل  أن  هذا ا
هاتج ةدود أعما مها بصووة جلي  ،اوزت وتعدت بموجبه  م تتضح معا  .(1002)أدخلتها في أزم  

سان ي ةقوق اإ متةدة (1003)أمام تعا شغالت اأمم ا يها أعلى هوم ا تي سعت  ،وتو ا
ى تةسين إجواءاتها استجاب    معمول بها  بدووها إ تدابيو ا شرب  هفيبما معضل  ا تسجيل وا ا

قوائم م   ،من ا ي  تفعيل دوو مة ا ى روح إم يين إ دو قضاء ا فقه وا أمو أدى بمجموع  من ا
عدل  ي ا دو م  ،اءات مجلس اأمنواو جز شوعي  إق في مواقب  ا ى مةا أخوى ةسب باإضاف  إ

ية ه أ   ،2006تعبيو وئيس مجلس اأمن عام  دو ية واإقليمية وا وط م ا محا لدول وا "يجوز 
سان  حقوق اإ ساسية  لمعايير ا ضمان مطابقتها  من  أن تستعرض قرارات مجلس ا

مقاصد ومبادئ ميثاق  يا، و معترف بها دو متحدة"ا مم ا ول( (1004)ا فرع ا  .)ا

                                                           

فيتو، حسب" -1001 باردة وتراجع ظاهرة استخدام ا حرب ا تهاء ا من خاصة بعد ا تعبير  فقد أصبح مجلس ا
تاتورية وتتمتع بسلطات وصاحيات مطلقة في غياب  ومة أقلية تمارس وظائفها بطريقة دي ه ح أ بعض يبدو  ا

سابق، ص.افعة حسن :قا عن ،"أي رقابة سياسية وقضائية موجع ا    .165، ا
عريمي -1002 سابق، ص.مشهور بخيت ا موجع ا   .133، ا

1003- C’est le point affiché dans la résolution adoptée par l’Institut de Droit International - session de Lausanne- en 
1947 qu’ « Affirmer le respect des droits de la personne humaine sans en assurer l'efficacité par des mesures 
effectives de garantie et de contrôle est insuffisant aussi bien dans l'ordre international que dans l'ordre 
interne », In: Institut de Droit International, « Les droits fondamentaux de l'homme, base d'une restauration du 
droit international », Résolution, In: Annuaire de l'Institut de Droit International, Session de Lausanne, 1947, p.2. A 
consulter sur ce site internet:   http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1947_lau_01_fr.pdf  

سانوثيق   -1004 سابق، ، S/PV.5599 :وقم مجلس ةقوق اإ موجع ا  .    4ص.ا

http://www.idi-iil.org/app/uploads/2017/06/1947_lau_01_fr.pdf
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بعض اآخو أن   ما يعتبو ا مجلس  بي سياسي  تصوف ا ةساب اأهداف واأغواض ا
ي  ةا تفضيلي  ،ا تربيق ا ي  وا و قا شوعي  ا تضةي  با تقائييفوض ا ون  وال قا قواعد ا
ي دو وة إعادة وسم ةدود ،(1005)ا تزام ما يروح ف شوعي   ال عمل بقواعد ا ي با دو تي تتوقف  ،ا ا

د مماوسته لختصاصاته  مجلس ع تي يتقي د بها ا شوور ا مجموع  من ا على مدى استجابتها 
تزامه بها ي  ) ،(1006)اأساسي  وا ذ جزاءات ا جاح تربيق هذ ا ي   يلةتما ثا فرع ا  (.  ا

جزاءات  ية مراقبة شرعية إقرار ا ا ول: تقوية إم فرع ا ية ا ذ عدل ا مة ا من طرف مح
ية دو    ا

باودة بعدة أةداث اعت ةوب ا هاي  ا خليج عام تها لتميزت فتوة  تي  ،(1007)1990أزم  ا ا
م ةقق تائج ا موازاة مع ا ي  قد فقدت مصداقيتها با دو شوعي  ا ما  عيبه عليها  . و أظهوت أن  ا

شوعي  إ ما  موقف أن  توظيف ا غايات اإستواتيجي  تمت في هذا ا ميول وا هيم  تمليها ا بواقع ا
افة  اإوهاب م ي   دو ةمل  ا ا بعدما أ رلقت ا بوى وفي خدمتها، خصوص  تي  ،(1008)لدول ا ا

م   سان وغم اأهمي  ا ب ةقوق اإ ل جوا عقود اأخيوةعلق  عليها في تاشت معها  ، إل  أ ه ا
قاش ا ةاد ا وجد تزام مجلس اأمن ل  واسع ا ابوز  ةقوق، ما جعل بشأن ضوووة ا بهذ ا

                                                           

صغير -1005 ة محمد ا سابق، ص.مسي موجع ا شوعي   .134و 133، ا تفوق  بين ا ثو ةول ا لتفصيل أ
مشووعي  واجع:  ورةوا سابق، ص ص.يحياوي  موجع ا ك39 -37، ا ذ اجي ،. واجع  ح علي  عوج صا ، ا
سابق، ص موجع ا ظو في. 259 -255ص. ا صدد أ ذاري محمد عبد ،هذا ا رحمن إسماعيل ا رباق ، ا مدى ا
ظام شوعي  على  عقوبات ا ي ،  ا دو ز، 1را ةقوق مو تأهيل  معلومات وا سان،  ا    .41 -37.ص ص ،2005، تعزاإ

ياس -1006 يين"، إبراهيم أحمد إ دو سلم واأمن ا مجلس اأمن في مجال ةفظ ا مجل  ، "وقاب  قواوات وأعمال ا ا
ون  لقا مصوي   دويا قاهوة، ا ي، ا دو ون ا لقا مصوي   جمعي  ا ستون، ا ثامن وا مجلد ا  . 41، ص.2012، ا

قواوات، جاءت في ةقيقتها أو في رويق  إصداوها  -1007 عديد من ا ها ا دو خا عواقي  أين ص  ةا  ا ها شأن ا شأ
مجلس  ميثاق، سواء  في توسيع ا ص عليها ا تي  مبادئ ا أهداف وا ف   سلم واأمن مخا ةفاظ على ا مفهوم ا

شأن متعلق  بهذا ا يين أو في تعسفه في استخدام سلراته ا دو يست من  ،ا أم في تدخله في قضايا ومواضيع 
ى فيه ،اختصاصه أصا ةو مغا قواوات صادوة على  فيذ  ه.  ،أم ت موجوة م تةقيق أهداف غيو تلك ا ي   أو بسوء 

متةدة"، ، "يحي ياسين سعودقا عن:  سابع من ميثاق اأمم ا فصل ا عواق من رائل  ا ي إخواج ا و قا اإراو ا
ةقوق لي  ا مجلد مجل   عدد 16، ا هوين، بغداد، 03، ا  .176، ص.2014، جامع  ا

عريمي -1008 سابقمشهور بخيت ا موجع ا  . 133، ص.، ا
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FASSBENDER Bardo  تج "يشيد يوم ي مجلس ا ب ا سان من جا حقوق اإ أن  أي تجاهل 
شرعي"حتما  تي بدورها تع ،ة"عجزا في ا لقرارات يا عضاء  دول ا تي يتخذها ق امتثال ا ا

مجلس  . (1009)..(".)ا

خصوص  مجلس اأمن وبا باوز  دوو ا وات اأي  ابد معأدى ا ما شمله من  ،ي فس
ى بعث  ه، إ ن مخو   م ت ها ما  يين وم دو سلم واأمن ا سلرات واسع  في مجال ةفظ ا

قاشات فقهي  ه من خال  وقاب  على أعما مسأ  ا ، تمةووت وجهات (1010)زيادة الهتمام 
هم  مجلس، وم يل  ا ميثاق وباأخص عمل وتش ذي ي   محمد بجاويظوها ةول تعديل ا عتبو ا

وضع من بين اهتماماته متةدة أمو ل ي   ،ا ون أن  دمقور  اأمم ا ن تصوو دون إثاوة في  م
سياسي  وباأخص مجلس اأمن" مواقب  تصوفات اأجهزة ا ل اأساسي  مش هذا  أن  ، (1011)"ا

رقابة  بسبب غياب )...( ديمقراطي، جهازا غير"اأخيو  ظمةا لم  ،(1012)"من طرف جهاز آخر 
وئيسي في تةقيق ما يتاءم  معياو ا وقاب  بمثاب  ا ا عامل ا موقف يعد  ه ي فةسب هذا ا تا وبا

يمع  دو مجتمع ا زامي  تجسيدها.    ،مقتضيات وترلعات ا ذي يضفي عليها رابع إ    اأمو ا

وقاب  أ عمال مجلس اأمن من قبل هيئات سياسي  أخوى وأمام صعوب  تةقيق هذ ا
ف   ى ضوووة دواس  ا ا إ متةدة، ما يدفع أمم ا هيئ  تابع   لوقاب  من قبل ا متاة   وص ا

ي  دو عدل ا م  ا مة قضائي   ما ،ا وئيسي  92دة باعتباوها وفق ا قضائي ا جهاز ا ميثاق ا من ا
مائم  ظم  وا م  لم مسائل ا تقاضي بشأن ا جزاءاتفي ا   . تعلق  بمشووعي  ا

م   قاعدة تجا موقف ا د هذ ا جد ما يؤ وأي الستشاوي  ما جاء في ،ظم في ةين  ا
ي  في قضي   دو عدل ا م  ا متةدةمة م   هأ   صددبمشيوة   ،فقات اأمم ا ما أن  ا  في ظم را

                                                           
1009- FASSBENDER Bardo, « the role for human rights in the decision-making process of the Security Council », 
op.cit, p.96.        
1010- BORE EVENO Valérie, « le contrôle juridictionnel des résolutions du Conseil de sécurité: vers un 
constitutionnalisme international? », RGDIP, n°.04, 2006, p.827.  
1011 - Ibid. p.828.  

رجس -1012 سياسي ، صفو  علوم ا ةقوق وا لي  ا تووا علوم،  يل شهادة د وة مقدم   ، تفعيل مجلس اأمن، مذ
مين دباغين، سريف   . 229، ص.2015 -2014، 2جامع  مةمد 
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تةقيق أهدافهاسعيِ  مقابل ، فإ  ها  بغي في ا بصاةياتها ما يقتضي بصة   هاافتواض تقي ده ي
اميبيا أن   ،(1013)قواواتها خاص بقضي   ك في وأيها ا ذ بثق عن أي جهاز في و "أي قرار م

ظامه وأ علن اعتماد من طرف رئيسه،  متحدة، م تخذ وفقا  مم ا يجب افتراضه ا
م   ، أي(1014)صحيحا" تةقيق اأهداف في ةا  ما إذا اتخذت ا ظم  قواوات تسعى بموجبها 

م   ا ت عتبو أ  ا ميثاق، فه هاما يضفي عليها  هاها ل تتجاوز سلراتعل  في ا  .(1015)شوعي  و

من أهمي   شوعي هذ  ت مجال ا اف  أشخاص  ،في هذا ا تي تجعل من  ها هي ا و في 
قبول بما قد  عقوبات، ومن ثم ا مي يؤيدون هذ ا عا عام ا وأي ا ى ا ي إضاف  إ دو ون ا قا ا

تائج ها من  جو ع ف ، أن  مجلس اأمن قد تصوف  .(1016)ي مخا وضع بمفهوم ا ون ا وعليه ي
ي  أي ل تدخل ضم و قا راق ةدود ا ةوي  خاوج  امل ا ون ب ا ت سلم، وه تهديد با ن ةالت ا

م  ي  لمة دو تدخل  ا وضعي  على أ  ت  ةق ا خوق  ،ها تعسفي يف ا ها أن ت قوو أن  ا و
مجلس غ موضوع من روف ا ى مماوس  ةق  ا وقاب يو شوعي، ما يؤدي بها إ   . (1017)ها في ا

رقي  بصف  ماوس  قضائي  أي م   ن  إ شوعي  يؤدي م مواقب  ا بران موضوعي   ى ا ا إ
م   أعمال غيوا توازن بين تصوفات  ،(1018)مشووع ا رلق  وس ا تي بدووها هذا قد ت  وا

                                                           
1013- Avis consultatif, Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la charte), Avis consultatif 
du 20 juillet 1962, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, Cour Internationale de Justice, 1962, p.168. 
A consulter sur ce site internet : 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/49/049-19620720-ADV-01-00-FR.pdf  
1014- Avis consultatif, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique de sud en 
Namibie (sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 
1971, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, Cour Internationale de Justice, 1971, §.20, p.22. A 
consulter sur ce site internet : 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-FR.pdf  

دين جمال -1015 سابق، محي ا موجع ا  . 140، ص.ا
ذاري -1016 رحمن إسماعيل ا سابق، محمد عبد ا موجع ا  . 12، ص.ا

- En cette même tendance, certaine personne voit en la légalité la concrétisation des sanctions, comme ce fut le cas 
avec BENNOUNA Mohamed qui s’exprime «on s’aperçoit ainsi que la légalité internationale est aux deux 
bouts du processus de mise en œuvre du chapitre VII de la Charte par le Conseil. Les atteintes à cette légalité 
en sont certes la condition nécessaire, bien que non suffisante (la politique se réservant toujours le dernier 
mot) ; mais les sanctions une fois activées, c'est le retour à la légalité qui est le critère de leur efficacité», In, 
BENNOUNA Mohamed, op.cit, p.26 et 27.  

عيمة -1017 سابق، ص.عميمر  موجع ا  .57، ا
1018- MAZIRON Florent, « le contrôle de légalité des décisions du Conseil de sécurité - un bilan après les 
ordonnances Lockerbie et l’arrêt TADIC », RQDI, n°.10, 1997, p.119.  

https://www.icj-cij.org/files/case-related/49/049-19620720-ADV-01-00-FR.pdf
https://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-FR.pdf#page=21&zoom=auto,-91,402
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مجلس وضوووة تقي   ونا قا ميثاق وا ي، وهو ما ي   يد باةتوام مبادئ ا دو قواوات من ا ةوو هذ ا
تةي   معاييو ةال اتخاذهاا وظيف  صعب   ،(1019)ز وازدواجي  ا ها إل  أن  هذ ا و ال  م ا

ي  ومةدودة  . (1020)اةتما

فسه أقو   مجال  ي   Jean-Marc THOUVENIN وفي ا دو عدل ا م  ا بموقفين تجا مة
ي ،  ذ جزاءات ا مر، واقعفي "ه أ  بشأن ا مة ا تملك سلطة  أن   هشك في مما ا ا مح ا

طعن" ذي "ا من، ا ية إصاح أو  ضد قرار مجلس ا ا ى إم قاضي إ ه أن يؤدي با من شأ
ية  ا لقاضي بإم ميثاق يوحي  ن ا شيء في ا مرفوع أمامه. و قرار ا تغيير أو إبطال ا

يد أن  ااختصاصممارسة هذا  تأ قول با ا ا ذا يم ه، في سياق  .  ي ا يم دو قاضي ا ا
وضعي، استعراض مشروعية  ون ا قا جزاءات "ا مستا غائها أو  "فةد  ها من في إ مجلس ا

ها، (1021)"إصاحها قضائي  فيضيف في شأ وقاب  ا واضح أن   ،أما فيما يخص شق ا  "فمن ا
سلطة ديها تلك ا مة  مح ن إقرار . ا غاء، و يست إصاح أو إ ون واضحين، هذ  ا  دعو

توضيح، يبدو أن   مجلس. تحت هذا ا ية قرار ا و ي م ؤهل تماما  سلطة عدم قا دو قاضي ا ا
مسته جزاءات ا مند  اتخاذ قرار بشأن مشروعية ا مجلس ا  .(1022)"فة 

ي   دو عدل ا م  ا شوعي  وفق قواعد مة ي  تةقيق ا ا موقف يثيو إم تمعن في هذا ا إن  ا
مصداقي  يس فقر  م  في إعراء ا ميثاق. مجلس اأمن وا  ام ا ا غيو أن  ما يثيو ا أة تباه ا

بوى إزاء دول ا ا هو موقف ا م  ه مة تي تعتبوها بمثاب   ،ا موازاة مع قواوات مجلس اأمن ا با
ن ظلت  سبي؟ وا  توجه استقال  م  وفق هذا ا مة يس استقال ا ها. وعليه أ ص   مشاويع خا

امها؟.   م   دول أة      ستقل  هل توضخ ذات ا
                                                           

رقا عن:  -1019 مجلس اأمن: "دواس  سياسي  مقاو  في ضوء أزمات ما بعد  إصاح، مشووعات هى علي ب
لي   سياسي ،  علوم ا سياسي ، قسم ا علوم ا فلسف  في ا تووا ا يل دوج  د باودة"، وسا  مقدم   ةوب ا  القتصادا

س علوم ا قاهوة، وا  . 286ص. ،2007ياسي ، جامع  ا
1020- PELLET Alain, « rapport introductif: peut-on contrôler les actions du Conseil de sécurité? », In: Le Chapitre 
VII de la Charte des Nations unies, op.cit, p.226.    
1021- THOUVENIN Jean-Marc, « Le juge international peut-il contrôler la légalité des sanctions adoptées par le 
Conseil de sécurité? », RMCUE, n°.529, 2009, p.373 et S.  
1022- Ibid. p.373 et S.  
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تبديد  وقاب  ضوووي  تعسفي يبدو عامل ا اجممخاوف الستعمال ا ماوس  عن م   ا
يس  ،(1023)سلراته ون و قا ون مماوستها مشووع  بموجب ا ون هذ اأخيوة يجب أن ت
سلر    . (1024)با

فقهاء عديد من ا دى ا وي   وع من اأو قضائي  ب وقاب  ا مجال تةظى ا في  ،وفي هذا ا
وناأمن ب  تصوفات مجلس واقمجال م   لقا ى ظهوو ما يسمى  أمو ،وخضوعه   بأدى إ

constitutionalisme international  ذي ي ويس برويق  معي  في ، ا وغب  في ت اتج عن ا عتبو 
دستووي  مفهوم ا ي  دو مجال ا ي قواعد ، أو بتعبيو آخو أ  (1025)ا دو ظام ا اك في ا ه ه

ي  ذات ربيع  دستووي قا ي  اأخوى ت ،و و قا قواعد ا ي تةد من ون ا تا ها وبا تابع  
تأسيسي  سلرات ا ي  (1026)تصوفات ا ا ميثاق إم ي  با مع لج  ا موقف ذاته اقتوةته ا ، وهو ا

وقاب  غيو معووف  جيد اإجواء وقاب  دستووي  على أعمال  ون هذ ا مجلس وغم     .(1027)ا

قضائي م تعتوف  وقاب  ا ي  بتمتعها بمثل هذ ا دو عدل ا م  ا مةا ،مة م على غواو ا
م   قضائي  ا تي تم   ختص  أو اإقليمي ا ي   ،هاتت من مماوسا دو ائي  ا ج م  ا مة ها قواو ا م
خاص  ب م  يوغوسافيا سابق  ا ذي بموجبه اعتوف ق  1995س   Tadicتعلق بقضي  ا ا ضاتها ، ا

ي   ما في اآو  ضم شأتها، بي ت أساس ا  ا تي  وقاب  على قواوات مجلس اأمن ا ي  ا ا ا بإم
لجماع  اأووبي  في قضيتي  م  البتدائي   مة ك ا ذ جد  سبتمبو  21ليوسف وقاضي اأخيوة 

وقاب  على قواوات مجلس اأمن2005 ي  مماوس  مثل هذ ا ا ك بصف   ،، أثاوت إم غيو وذ
ائي  أي بصووةمباشوة وا لقواعد اآموةعوضي  وفق   ستث ون دول اإتةاد  ،(1028)ا  ظو  با

ميثاقاأووبي أروف   هيئ  اإقليمي  م   ا في ا ي ا تا امه وهي ةوة في تفسيووبا     .(1029)قيدة بأة

                                                           
1023- SAIHI Majouba, op.cit, p.220.   
1024- BOTHE Michael, « les limites des pouvoirs du Conseil de sécurité », In: René Jean DUPUY (S/Dir), op.cit, 
p.81.  
1025- BORE EVENO Valérie, op.cit, pp.828-830.  
1026- Ibid. p.830.  

رجس -1027 سابق، ص.صفو  موجع ا  . 230، ا
1028- BORE EVENO Valérie, op.cit, p.830 et 831.  

ك - ذ موسى محمد خليل :واجع  سابق، ا موجع ا  =                                 . 33و 32وص. 30.، صا
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لجماع  اأووبي  في ةاسم   مساهم  ا موفوع  أمامها وأمام ا قضايا ا دت شد   ،تسوي  ا
دويعلى  ظام ا ل سب   ي با و قا ظامها ا ي   قواوات مجلس مماوس  ب استقا وقاب  غيو مباشوة 

م   موضعها ا سان.اأمن  ةماي  ةقوق اإ   دد 

جد ما ي   سياق  موقف وفي ذات ا كدعم ا م  اأووبي   ،ذ مة صادو عن ا م ا ة ا
عام  سان  م   ،2016ةقوق اإ ظام ا عواقي اتعلق بمسؤول في  وئيس ا ، سابق صدام ةسينا
دت فيه على  تي أ ي  وجوبا ور م ا مةا متةدة أمام ا رعن في جزاءات اأمم ا ا ظو   ،(1030)ا

م   ات ا يا يه اأفواد وا ميادين.و ستهد ف  من آثاو وخيم  ما تعا     في جميع ا

                                                                                                                                                                                           

= - Cela a été exprimé par MALENOVSKY Jiri juge à la cour de justice des communautés européennes: « en 
revanche, dans son arrêt Kadi et Al Barakaat, saisie d’un pourvoi contre les arrêts précités du tribunal, la cour de 
justice s’est nettement distinguée de la décision de ce dernier. En outre, son approche s’avère, sur le plan de la 
méthode, fondamentalement différente. En première ligne de son raisonnement, la cour de justice s’en tient 
fermement à la logique propre aux juridictions constitutionnelles. Elle est réputée contrôler la légalité des actes des 
institutions de la communauté et non la légalité des accords internationaux à l’origine de tel actes. … en examinant 
la légalité de l’acte communautaire qui met en œuvre la résolution du conseil de sécurité, il faut assurer un contrôle 
en principe complet puisque le traité CE n’offre aucune base juridique pour l’immunité juridictionnelle d’un tel 
acte ». Cité In: MALENOVSKY Jiri, « l’enjeu délicat de l’éventuelle adhésion de l’union européenne des droits de 
l’homme: de graves différences dans l’application du droit international, notamment général, par les juridictions de 
Luxembourg et Strasbourg », RGDIP, n°.04, 2009, p.768.  

ي -1029 علوا د عواد حمادي ا عواق، قدمت ، خا متعلق  با متةدة عن قواوات مجلس اأمن ا أمم ا ي   دو ي  ا مسؤو ا
عليا،  دواسات ا لي  ا مقاون،  ون ا قا عام، قسم ا ون ا قا تووا في ا د مترلبات دوج  ا مال  هذ اأرووة  است

مي ، عم ان، اأودن،  عا علوم اإسامي  ا  .109، ص.2014جامع  ا
جوء موارن عواقييتجلى فةو  -1030 قواو في  بشأن أصول جمدتها وزاوة  2008وفع دعوى قضائي  عام  ،ى هذا ا

سويسوي  عام  متةدة.  ،2006القتصاد ا أمم ا تابع   عقوبات ا ج  ا شوتها  ى قائم  أشخاص ومؤسسات  ادا إ است
ع مي  خاص با دوق ت ى ص مجم دة إ فسه، أموت بتةويل اأوصدة ا وقت  ي ، أعلى في ا فدوا م  ا مة واق، غيو أن  ا

تي ن أخوي ين، م يست في وضع ي   قواوها بأن   ة  وو بسلر  قضائي  في سويسوا وفضت دعوا ودعوى شو ها م  سويسوا 
رعن في  ي.من ا دو سان أن  2013وفمبو  26في  قواوات مجلس اأمن ا ةقوق اإ م  اأوووبي   مة  ، قضت ا
جميع اأفواد  ،كسويسوا بقواوها ذ تي تضمن  سان، وا ةقوق اإ سادس  من التفاقي  اأوووبي   مادة ا ت ا ته قد ا

فعا . قضائي  ا مواجع  ا تظلم وا ةق في ا ها ا صادو ع بيان ا قول بأ   أن   وجاء في ا        ه من غير"استمرار ا
ن مم وات أمر  ا قبول به في مجتمع ديمقراطي" يصعبااعتراض على قرار مصادرة أموال طيلة عدة س ، واجع: ا

ها ةقوق موارن عواقي، تها م  أووبي  تدين سويسوا ل شو بتاويخ أوصدة عواقي  مجمدة: مة وفمبو  27 مقال 
وابر: 2013  ، متوفو على ا

https://www.swissinfo.ch/ara/ /37422342عراقي _محكم-مجم-عراقي-أرص  بي-د ر ا-سويسرا-دين--أ اك وق-انت ن-ح موا       
Consulté le 22/09/2017  

https://www.swissinfo.ch/ara/
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مةلي  واإقليمي  م ا مةا د موقف هذ ا جد موقف  ،ول يقف اأمو ع ثو من هذا  بل واأ
وقاب  على قواوات مجلس اأمن في ذات  سان تقو بصاةياتها في مماوس  ا ج  ةقوق اإ

شأن   . (1031)ا

ديد  يته تجا اأعمال اأممي  اإتةادفي ظل ت ذ ه جعلت من تأسيس ،اأووبي باستقا
ي  مواجع  قضائي  م   أخيوةا ي، موهون بتوفيو آ دو مستوى ا تيج  ستقل  على ا تي وهي ا ا

تاجاتهتوص   يها في است اف ل إ عام في استئ مدعي ا ي  تغي   ،(1032)قاضيةا   ها ا  يوبإم
موقف م  اأوووبي   مة ديد و  مستقبا   هاا ت قضائي با لمواجع  ا في ةا   ،أمامها عدم قابليتها 
م  قضائي  م   متةدةعلى مستوى ستقل  إوساء مة       .(1033)اأمم ا

                                                                                                                                                                                           

سويسوي   -=  سلرات ا قواون ا فت ا ذي بموجبه قضت ،استأ سان جدد ا ه م  في ا ةقوق اإ م  اأوووبي   مة  فيا
عام  ن ن  أ م قوة   ،بموقفها    تمس  م   2016قواوها  م يتم مدعي  ة  ا ظر في صلب مسأ ت مة  ى أي مح لجوء إ من ا

 ، متحدة ضد مم ا تي أقرتها ا عقوبات ا ةحيث صاحية ا مة عاد تهاك حقه في محا مقال  .ان ضحية ا واجع ا
وان:  ةقوق موارن عواقي،تةت ع تهاك سويسوا  د ا م  أوووبي  تؤ شو بتاويخ أصول مجمدة: مة يو يو  22 مقال 

ي:   متوفو على، 2016 تا وابر ا  ا
https://www.swissinfo.ch/ara/42244020/ن-عراقي وق- موا -سويسرا-لح ا -انت ك -ت بي ر -أ  Consulté le 10/01/2018   محكم
1031- « Dans le cas d’espèce, le Comité relève que l’interdiction de voyager pour les personnes figurant sur la liste 
des sanctions, notamment les auteurs, est prévue par les résolutions du Conseil de sécurité, auxquelles l’État partie 
s’estime être lié en vertu de la Charte des Nations Unies. Cependant, le Comité considère que quelque soit cet 
argument, il est compétent pour examiner la compatibilité des mesures nationales prises pour mettre en 
œuvre une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies avec le Pacte. Le Comité, comme garant des 
droits protégés par le Pacte, se doit de rechercher dans quelle mesure les obligations imposées à l’État partie par les 
résolutions du Conseil de sécurité peuvent justifier l’atteinte portée au droit de circuler librement, protégé par 
l’article 12 du Pacte ». Constatations du comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du 
protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, Nations Unies, Comité 
des droits de l’homme, Quatre-vingt-quatorzième session 13–31 octobre 2008, Communication n° 1472/2006: Nabil 
SAYADI et Patricia VINCK c. Belgique, DOC. CCPR/C/94/D/1472/2006, op.cit, §.10.6, p.23.      
1032- c’est ce que conclut l’avocat général dans l’affaire Yassin Abdullah Kadi «Dans ces circonstances, il y a lieu 
de considérer que le droit à un contrôle juridictionnel par un tribunal indépendant n’a pas été garanti au 
niveau des Nations unies. Par conséquent, les institutions communautaires ne sauraient se dispenser d’un 
contrôle juridictionnel dûment exercé lors de la mise en œuvre dans l’ordre juridique communautaire des 
résolutions en cause du Conseil de sécurité ». Conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro, 16 janvier 
2008, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. C-402/05 P, point 54. 
1033- NEUWAHL Nanette, « l’Union européenne et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies - 
contrôle de la légalité en vertu des droits de l’homme et autonomie de l’Organisation des Nations unies », RQDI, 
n°.20.2, 2007, p.170. Voir ainsi la conclusion de l’avocat général M. M. Poiares Maduro, 16 janvier 2008, Yassine 
Abdullah kadi c. Conseil et Commission, Aff. C-402/05 P, point 54.  

https://www.swissinfo.ch/ara/محكمة-أوروبية-تؤكد-انتهاك-سويسرا-لحقوق-%20مواطن-عراقي/42244020
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م   تسوي  أوضاع اأرواف ا ستهد ف  بتدابيو أممي  بتةقيق وقاب  فعا  على إجواءات و
ت ثو شفافي  وعدا ا شرب بأ ي شد   ،سجيل وا م  دو ي  أو مة بعض بتجسيدها أمام آ  (1034)د ا

ي  دو عدل ا م  ا في هذ " امصوة   Jean-Marc THOUVENINوهو موقف أيد  ،على غواو مة
لغاية أن   فضل  ون من ا ظروف، سي قدر على اتخاذ قرار بشأن  ا ي هو ا دو قاضي ا ا

مم ا يةشرعية أعمال هيئات ا دو عدل ا مة ا ي   في ةين ،(1035)"متحدة، وهي مح ا أن  اإم
ك غيو م   واهنمع ذ وقت ا   . (1036)تاة  في ا

روح إ  تجسيد بيد أن   م ما من خال إعادة هذا ا لمة ائة  اأساسي    ،(1037)صياغ  ا
ي  م  تي تا مقابل عي ، في ةين أ  ترلب مجموع  إجواءات وفتوة زم يقتضي اأمو ه في ا

ظو  م  با ه من آثاو وخيم   ،ستهد ف متاعب اأفواد ا م  جواء اما تتعوض   جاههاقووة ت  تدابيو ا
ي  فتوةتسويتها في اأخذ بها و  ،راوئ ظووف و       . ةومةدود ةقصيو  زم

ظو   شأن و م  د افو اأ تسوي  أوضاعا أهمي  وفي هذا ا قوائم  في هاليسججواء ت تضووةا
ون اعلى مستوى  هموجودإقواو يقتضي اأمو  ،ي أممسوداء  يقا دو دول ا  ،في موتب  ا
ي ي  همتم دو عدل ا م  ا تقاضي أمام مة      .بأهلي  ا

ةا  قتضوأمام م   ويات ا ذ ف ا تةقيق القتواح سا فقيه ثيو بموقف   ،و  وترباخت ا
Lauterpacht   مادة  اقتوة  م ص ا ي  تعديل  ا م  34بإم لمة ظام اأساسي  ص  ،من ا تي ت ا

                                                           
1034- MENA PARRAS Francisco Javier, « retour sur kadi: de la nécessité d’une jurisprudence de type Solange 1 
dans les rapports entre le droit de l’union européenne et le droit des Nations unies »,  Cahiers de droit européen, 
nº.5-6, 2010, p.714.  
1035- THOUVENIN Jean-Marc, « Le juge international peut-il contrôler la légalité des sanctions adoptées par le 
Conseil de sécurité? », op.cit, p.378.  
1036- NEUWAHL Nanette, op.cit, p.170.  

سابق، ص.افعة حسن -1037 موجع ا  .  198، ا
- Pour l’instauration de cette nouvelle approche qui permet à l’individu de protéger ses droits face aux abus du 
Conseil de sécurité, nécessite des nouvelles procédures au sein de la CIJ, voir Brian Joe Stevens, United Nations 
sanctions and the individual: A Proposals for An International Judicial Review/Appeal Procedure, thesis, Business 
Management Research Institute: School of Law, University of Bedfordshire, England, April 2013, pp.195-203, ou 
de s’appuyer sur un modèle qui pourrait être modifié pour être utiliser par la CIJ dans l’examen de l'inclusion d'une 
personne sur une liste de sanctions est celui de la Commission spéciale des recours en matière d'immigration  au 
Royaume-Uni, voir, Ibid. pp.207-209.     
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مة"أن   مح ى ا تي ترفع إ دعاوى ا ون أطرافا في ا حق في أن ت لدول وحدها ا وهذا  ،"
لجوء  فود أهلي  ا ح ا ي  م ا لم  إم ي  دو قضاء ا ى ا جديدة إ تصبح صياغتها ا ب  بةقوقه،  را

ي،  تا ةو ا ية:على ا تا حاات ا مة صاحبة ااختصاص في ا مح ون ا   "ت
دول -1 اجمة بين ا خافات ا  ؛ا
فراد في  -2 دول وا عامة، أو بين ا خاصة وا هيئات ا دول وا اجمة بين ا خافات ا ا

ون ا تي ت حاات ا ظهور مع ا ة قد وافقت مسبقا أو عن طريق اتفاقية خاصة على ا دو
حها" لدفاع عن مصا مة  مح فرد أمام ا  .(1038)ا

ظمات  م فود ةق ا ب ا ى جا ماح به، يضيف إ ما سبق اإ ما فويق آخو باإضاف   بي
ون روف   ي  في أن ت دو ي ا دو عدل ا م  ا ى مة تي ت وفع إ دعاوى ا تي(1039)ا في ا ها ، ا  بشأ

تي توصلت  Jean Marc THOUVENINاقتوح  تائج ا تزام مجلس اأمن باأخذ في العتباو ا ا
م  مة يها ا ي  معقو  بعد استهدافها برلب وأي  ،إ بغي أن تتم في فتوة زم تي ي وا

ي  (1040)استشاوي ذ جزاءات ا ي ا  .(1041)عقب أي اةتجاج وواء تب

                                                           

سابق، فارسي جميلة -1038 موجع ا  . 61، ص.ا
- D’autres auteurs ont procédés à l’amendement de l’article 34 du statut de la CIJ comme suit:  
1- Les États et, dans des circonstances particulières, en relation avec les actes du Conseil de sécurité, des 
particuliers, des groupes ou des groupes de personnes peuvent être partis à des affaires portées devant la Cour. 
2- La Cour, sous réserve et en conformité avec ses Règles, et d'autres dispositions internationales applicables 
des normes des droits de l'homme, peut entendre et décider des communications qui lui sont adressées par 
des individus ou un groupe ou des groupes de personnes demandant un contrôle judiciaire ou formulées par 
le Conseil de sécurité, auxquelles elles sont soumises, alléguant que cet acte et / ou cette résolution contrevient 
aux dispositions internationales relatives aux droits de l'homme. 
3- Les paragraphes 2 et 3 du présent Statut demeurent inchangés, mais deviennent les paragraphes 3 et 4. Voir, 
Brian Joe Stevens, op.cit, p.193 et 194. 

غفار عباس سليم -1039 سابق، ص.عبد ا موجع ا   .401، ا

لةد من  -1040 ي و ذ جزاءات ا ا اإشادة والقتداء بموقف  ،متاعب اأفواد تجا عواقب ا قاضي يم  محمد بجاويا
م   اء  على الةتياجات ا م  وفق   ،تزايدةب لمة ن  لمادة يم وقاب   68ا  ظامها اأساسي في مجال ا  ،الستشاوي من 

مادة  شاء عدة غوف استشاوي  متخصص  بمقتضى ا تي سيتم  26اقتواح إ ون من ثاث قضاة ا غوف تت ه، وهذ ا م
م  برلبات إخراو  مة ما يقتوح أيض  ها من روف وئيس ا شوعي .  تفسيو( ومواقب  ا فتاوى )ا  رلب ا أن  آواء ةول ا

ون إعداد غوف  يجب أن ي م  في جلس  عام الستشاوة من قضاة ا مة تصويت عليها من قبل ا ون دوو ،ها وا   = وي
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قضايا  عدا  في تسوي  ا تةقيق ا م  و ق  بشأن اأفواد ا عا عدل سا م  ا تهد ف  أمام مة
ي  دو ون دون  ،ا ذي يقتضي أن ي ها ا زامي  شيد بموقف أرواف تؤيد روح الختصاص اإ

م   ،أي تةفظ قضاة أو في إراو ا عاهدات أو في تصويةات قبول اختصاصها سواء أمام ا
قضائي ةالت  ،(1042)ا ن من ا بو قدو مم راقها على أ يشمل  وجوبي عليها  عوض ا أو مع ا

لفصل فيها لها  لجميع ومربق ا في (1043)أو  سب   ي ا متساوي ا با ، ما يسمح بتةقيق قضاء  دو
تدابيو والمتيازات دون تمييز يات وا فس اآ  .(1044)فس التجا وب

روح أن   تبا إزاء هذا ا ما يقتضي تةقيق مجموع  تةقيق ذات اإجواء إ  ما يثيو ال
ظم  اأممي  ،شوور م ل ا ب هيا تشمل جميع جوا مستةيل  ،تتعدى مقتضياتها  قل با م  ن  وا 

تقي   ظو  ون هذا اأخيو اتسم عمله با ميثاق بتوافق جميع أرواف مجلس اأمن،  د إصاح ا
رابع  تقائيبسياس  مصلةاتي  غلب عليها ا وعليه على أي أساس ي قاس عمل مجلس . ال

ثيوة  ،اأمن؟ جدي ؟.    هل وأمام تدخاته ا ن تربيعها با  ي م

واضح تمام   ي  من ا دو وقابي  ا ي  من وواء تةقيق اأجهزة ا دو شوعي  ا ا أن  تةقيق ا
ي إ   ،دووها ومهامها دو جزاءات ا غ  في تربيق ا روي على أهمي  با موع  في ةين مج ،ما ي

 قائص تعتويها تظل عائق ا أمام تةقيقها. 

                                                                                                                                                                                           

ل ةا  في مدة ل تتجاوز =  فصل في  م  ا مة جاح هذ اإجواءات يجب على ا قضاة مقووين، و ثاث  قضاة ا ا
صدد: يوم.  15  واجع في هذا ا

- BEJAOUI Mohammed, « un contrôle de la légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible? », In: Le 
Chapitre VII de la Charte des Nations unies, op.cit, p.283 et 284.   
1041- MENA PARRAS Francisco Javier, op.cit, p.714.  
- tandis que BEJAOUI Mohammed a déclaré que dans ses travaux consultatifs, la Cour pourrait, « donner un avis 
non seulement sur l’interprétation de la Charte, mais sur toutes les questions qui pourraient toucher à 
l’appréciation de la validité des actes des organes politiques », In: BEJAOUI Mohammed, « un contrôle de la 
légalité des actes du Conseil de sécurité est-il possible? », op.cit, p.281. 

عيمة -1042 سابق، ص.عميمر  موجع ا    .125، ا
سابق، ص.افعة حسن -1043 موجع ا  .  198، ا
عيمة -1044 سابق، ص.عميمر  موجع ا    .125، ا
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قضائي   ولي  ا ي داخلي ومستقل أِي إن  ا و ظام قا واقع في سياق  شأ في ا م  ت مة
ونواجع  تقضي من ووائه م   قا ام ا قضي  وفق أة قضائي ،ا ظام ا ي غيو أن  ا دو ي ل  ا ةا ا

يسايتمتع ب ظو في  ذاتي  تلقائي  في تقا ي  ا دو ازعات ا م ميثاق  ،ا ام ا صواة   تقضيول أة
مواجع  قضائي   هااختصاص بوجوب ةقوق  ةماي  في مجالفي إخضاع أعمال مجلس اأمن  ا
تقائي  وم  تبقى بل  ،اأساسي  زاعات مةدودة ت ثاو على أساس رلب تتقدم به ا قتصوة على 

ي دو ون ا قا عدام أوائها الستشاوي  مع  ،أشخاص ا ب  ب محزامي  ما ل يسلقوة اإا موا
ون ترووات  قا قدوة على م  ا ي وا دو   واجهتها.ا

ك، ت   ن اإقتداء بها في مواجع  قواوات وعاوة على ذ ي  بمثاب  دافع يم عتبو هذ اآ
مستوةاة  ،مجلس اأمن ي ا دو ي ا و قا ظام ا م ا تي تة مبادئ ا واقعمغيو أن  ا ل  ،ن ا

م  إجواء م   بتةقيقتقضي  تدابيو ا شوعي  ا ازع عليها واجع  قضائي   وةقوق اأرواف  هاتوافقو ت
ي  مع عمل وأ   ،ا ةقيق  أن  هذا ا ك  مجلس اأمن وذ سياسي  مساو ا ى ا ظو إ ها ست ستبعد با
بوى لستواتيجياتها. يهدف  دول ا فيذ ا ى عوقل  ت و بوهي إ ود تغريتها و تي  قائص ا ا

ي موا تةليل ا ا في ا جاح  ،بصف  شامل  من خال عوض سعى من ووائها إ مجموع  قواعد 
ي .  ذ جزاءات ا      تربيق ا

ي: إرساء مجموعة قواعد  ثا فرع ا ية تطبيق ا جزاءات هدفها ضمان فعا يةا ذ   ا

د مجلس متةدة ومقاصدها اأمن في مماوس  مهامه وصاةياته وفق   يست مبادئ اأمم ا ا 
مادة  ص ا فقوة  24على  شأن بمثاب   2ا تي ت عتبو بدووها في هذا ا ميثاق، ا إشاوة من ا

مادة  ى ا مادة و  (1045)1واضة  وصوية  إ ه 2ا دت عليهما دواس  اأعمال  ،م لتان أ ا
لميثاق تةضيوي   ون م   ،ا مجلس يجب أن ت تي يتخذها ا توافق  أين أ عتمد مبدأ أن  اإجواءات ا

م   ام ا موقف واأة م آخو. وهو ا و مع استبعاد أي ة ذ فتي ا مادتين سا ذي ةددة في ا د ا أ

                                                           

ياس -1045 سابق، ص.إبراهيم أحمد إ موجع ا  . 46، ا
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ه ف متةدة في بيان  أمم ا سابق  عام ا في  10ي اأمين ا وحيدة هي أن   ،1947جا قيود ا "ا
ميثاق" ول من ا فصل ا واردة في ا ساسية ا هداف ا مبادئ وا  . (1046)ا

ي تا ف  دون أن ظم  جزاءات م  أمجلس اأمن  إقواو فإن  ، وبا ص على إجواءات يستهد 
ي   و رقي  فإ   واجب ،قا تاج مفاد أ  ها ستؤدي م ى است ةدود  بارل  ها إجواءاتا إ ومتجاوزة 
سلر  ف  وم   ،ا قاعدةخا هذ ا ي  و قا متةدة بوصفه اأساس ا  . (1047)أهداف ميثاق اأمم ا

إتةاد اأووبي في قضي  هذا ما عو   م  البتدائي   مة سبتمبو  21ل يوسفجت عليه ا
ف ، مشددة  على أن2005 ي ومبادئهمجلس اأمن ل ي دو ون ا قا ومقاصد اأمم  اةتوام ا

عقابي  سلراته ا قتداء  ياته وا  مسؤو متةدة في ةال مماوسته  ( ...)"، بتعبيوها أن  (1048)ا
سلم( ية )حفظ ا مسؤو من في ممارسة هذ ا تي يحوز عليها مجلس ا عقابية ا سلطات ا  ،ا

مت مم ا مقاصد ومبادئ ا خصوص  ي وعلى وجه ا دو ون ا لقا بغي أن ت ستخدم وفقا  حدة. ي
من قرارات مجلس ا ملزم  ثر ا مبدأ ا ي بتقدير وجود حد  تا ي يسمح با دو ون ا قا يجب  ؛ا

                                                           
1046- SAMAR Yassine, op.cit, p.157.  

يه  - ى ما أشاو إ متةدة س  باإضاف  إ أمم ا سابق  عام ا و ا ، أشادت 1947اأمين ا ي  مب دو عدل ا م  ا مة
موقف ذات متةد 1948س   الستشاويفي وأيها  ه،با دى اأمم ا عضوي   سياسي ه أ   ة،ةول ا لطابع ا ن  "ا يم

ام اي جهاز أن يعفيه من مراعاة  تعاهديةح تي  ا ظمه،ا ل  ت  دما تش مه" اسلطاته أو معايير  دا حدو ع  .ح
« Le caractère politique d'un organe ne peut le soustraire à l'observation des dispositions conventionnelles 
qui le régissent, lorsque celles-ci constituent des limites à son pouvoir ou des critères à son jugement ». 
-Voir Avis consultatif, Conditions de l’admission d’un État comme membre des Nations Unies (article 4 de la 
charte), Avis consultatif du 28 mai 1948, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, Cour Internationale 
de Justice, 1948, p.64. A consulter sur ce site internet :  
https://www.icj-cij.org/files/case-related/3/003-19480528-ADV-01-00-FR.pdf   

ائي  ا - ج م  ا مة ك موقف ا ذ سابق و جمهووي  يوغوسافيا ا خاص   ي  ا دت مؤخو   ،دو تاج أ ا هذا الست
ل إطار   ،بالعتواف بأن شئت بموجب معاهدة تش ية أ ظمة دو م من جهاز تابع  ظمة.ا دستوري  "مجلس ا م تلك ا  ا 

طاق صاحياته بموجب  ان  دستورية، مهما  قيود ا بعض ا من يخضع  ي فإن مجلس ا تا دستور"وبا   .ا
“The Security Council is an organ of an international organization, established by a treaty which serves as a 
constitutional framework for that organization. The Security Council is thus subjected to certain 
constitutional limitations, however broad its powers under the constitution may be”. 
- Voir Prosecutor V. dusko tadic a/k/a “dule”, appeal on jurisdiction, Decision of: 2 October 1995, Case IT-94-1-
AR72, para.28. A consulter sur ce site internet :  
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Prosecutor%20v%20Tadic%20%
28IT-94-1-AR72%29%20ICTY.pdf  
1047- Grant Lloyd Willis, op.cit, p.60. 

موسى محمد خليل -1048 سابق، ص، ا موجع ا    . 43و 42.ا

https://www.icj-cij.org/files/case-related/3/003-19480528-ADV-01-00-FR.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Prosecutor%20v%20Tadic%20%28IT-94-1-AR72%29%20ICTY.pdf
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/Prosecutor%20v%20Tadic%20%28IT-94-1-AR72%29%20ICTY.pdf
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لقواعد اآمرة ساسية  قطعية ا ام ا ح ةصو في (1049)"(...) أن تراعي ا ذي  ، وهو اأمو ا
مجلس محمد بجاويموقف  ية، إا  ه أ   ،تجا ا ه على مصداقية وسلطة وفعا ن حصو "ا يم

ما في  ي، وا  دو ون ا قا ميثاق وا هيأة أعلى من ا يس  اعة بتصرفه  اك ق ت ه ا إذا 
  .  (1050)خدمتهما"

من في ةا  مماوس  اختصاصاته  يتضح مما سبق، أن  شوعي  أعمال مجلس اأمن ت
قواوات في يين باتخاذ  دو سلم واأمن ا ميثاق اضع  اخ مجال ةفظ ا موا ،ةدود ا موازاة مع ا د با

صاةياته اأخوى  41و 39 سب   ك با ذ مواد اأخوى،  ه وغيوها من ا سابع م فصل ا من ا
تي تقتضيها ربيع   ي  ا ضم متمثل  في اختصاصاته ا صوص عليها ا م واأهداف  عملهغيو ا

ما في ةا  اتخاذها خووج   يها، بي تي يسعى إ ون معيب  بعدم ا عن مجال اختصاصاته فإ  ا ها ت
شوعي  ممثلين (1051)ا بوى على ةد تعبيو أةد ا لدول ا سياسي   ح ا مصا تي تبقى وهي  ا ، ا

مع خاص  ا لج  ا ظم أمام ا م ميثاق وبتعزيز دوو ا ظمة ه أ   ،ي  با م ون ا بغي أن ت "ي
ح دوافع سياسية مباشرة،  صا شرعية  ب إتباع مسار عمل قد تضحي فيه با حريصة على تج

ل ثابت" وتطبق فيه تقائي بدا من تطبيقها بش ل ا ية بش و قا معايير ا      . (1052)ا

ان اأمو  ن في ةال ما إذا  لمس أن  ف  و ك،  جهود مجلس اأمن ذ بو  جاح أ وص 
ذي بدوو ل يستدعي أصا  قيام إ   ي ، ا دو شوعي  ا سجمت ومقتضيات ا ما في ةال ما إذا ا

شوعي  ون ا وقاب  عليها،  م   ا صوص ا بثق بدووها من ا ظم ت لم عتبو بمثاب  ها ت  أ   ،شئ  
مجلس في عمله د عليه ا ذي يست سان (1053)اأساس ا ةقوق اإ غيو أن   ،تةقيق اةتوامه 

                                                           
1049- arrêt du TPICE, du 21 septembre 2005, Ahmed Ali Yusuf Al Barakaat International Foundation c. Conseil de 
l'Union européenne, aff. n° T-306/01,  points 280 et 281, p.84.  
1050- BORE EVENO Valérie, op.cit, p.833.  

عال أحمد -1051 ة عبد ا سابق، ص.فات موجع ا ك . 80و 79، ا ذ صرواجع  موجع أبو عجيلة عامر سيف ا ، ا
سابق، ص.  . 88ا

فقوة  -1052 عام  من وثيق  22ا جمعي  ا سابق.  A/47/33 وقم: ا موجع ا   ، ا
سابق، ص.فار فيصل -1053 موجع ا    .100، ا
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ب آخو ظووف في ةا  ما إذا اقتضت ،خوق هذ اأخيوةضوووة أقو ب جا سلم اتةقيق  ا
يين دو ويته على أي اعتباوات أخوى.   واأمن ا    وأو

شوعي  ى مبدأ ا فيذ قواوات مجلس  ،فباإضاف  إ ت و  ذي تقو  ي  ا ك مبدأ ةسن ا ذ جد 
لتدخل  ،(1054)يو في مةتواها أو ووةهااأمن دون تغي   ي  ذويع   دو جزاءات ا ون ا ةتى ل ت

لدول داخلي   شؤون ا عقوبات، ةيث (1055)في ا م   أصبةت ا بيو  ف  تمث ل هاجس  ستهد  ا أمام  اا 
دو  ي  في ا ور ه ظل ا توج  م  ا ةو عو ملةوظ  موذج ا م أ مي ة ها من  عا ما  مةد د، 
تين مساس غتي مسأ داخلي  مواجه  في اأهمي  با سلر  ا  لدول: ا

حياد مبدأ - وجي: ا يديو ذي ا ي ا ية اإرادة تدخ ل عدم يع دو وجية  توجيه في ا أيديو
ومة حى ضوء شرعية ما في ح ك إا   م عي ن، م ذي ذ ون ارتضا ا مواط ها.  ا ضون  مفو   ا

دستورية: ااستقال مبدأ - يات احترام وفحوا ا داخلية اآ تي ا هذ  بموجبها تأسست ا
ومة، وعلى رأسها ح تخاب طريقة ا ه اا ا مختلفة بأش متعارف ا ا   عليها وا و   .قا

لي  م   سياس  تدخ  تهجت مساو  دول أن اتخذت وا بثت ا تمثلت  ،عادي  وخريوةن ما 
ةقوق ي  في إقواوها بوجود إخال با ةا ها ا ا ةوب أو تةت اأساسي  أش  على غراء ا

م   ى ةد ا وم  ةاو اإوهاب، تتعدى أهدافه إ وجي  ة وضع إراو في ما تغييو أيديو دوي ا  ا
ي ةا شعب في بعض اأةيان وافق م  وغم عدم  ،ا ظم  - ا ثيو من أ ى اإراة  ب تي أدت إ ا

ي  ةا م ا ة ا. -ا ون جه  من وغيو مقبول عادي اأمو غيو يصبح ه قا ي ا دو عام،  ا ا
دو  سب  أعضاء  ،(1056)دوي ةصاو تةت لويصبح ممثلو ا ا با وضع تمام  ربق ا ما ي

م   سوداء.عاوض  في ةا  وغب  ا قوائم ا قضاء عليها من خال تسجيلها على ا وم  في ا ة  ا

                                                           
1054- AUSLENDER Jérôme, op.cit, p.299. 

ورة -1055 سابق، ص.يحياوي  موجع ا   . 219، ا
عقوبات "، بويحيى جمال -1056 تقليص أثاو ا ي   ي (: آ ذ مستهدف  )ا ي  ا دو لجزاءات ا ي   و قا ربيع  ا في ا

شامل ، أم وسيل   مي مةد دا م عا موذج ة م  أ ى ، "عو شامل  إ ي  ا دو جزاءات ا دوي ةول "من ا ملتقى ا ا
ي ؟ ي : أي  فعا ذ مستهدف  ا ي  ا دو جزاءات ا سابق،، "ا موجع ا  .  6ص. ا
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مبدأ ل ت   مادة هذا ا فقوة  2جسد فةسب ا ميثاق 2ا بل معاهدات واتفاقيات  ،(1057)من ا
معاهداتأخوى أمثال اتفاقي  في   ون ا قا ا  تي بموجبهاي ص  ، ا مادة ت ها  26ا ل معاهدة أن  م "

طرافها  ية"افذة ملزمة  فيذها بحسن  صياع ، (1058)وعليهم ت مبدأ ا سعي ا وواء هذا ا
م   ي  ا دو ي  في أداء ظمات ا دو تزاماتها ا سلوك ا تخلي عن ا افذة فيها با دول ا خصوص ا وبا
م   ه ا ها، وم نيف ي  تساءل افي   دول ا تفسيو توج   م بوى ه ا فات فيما ا ي تةا ةو تب

مةافظ   ها وا مساواة؟. ،عليها؟بي زعام  على تةقيق ا غلب  في تةقيق ا وي  ا يس تجسيد أو     أ

داخلي  ظم ا ا به في ا ان اأمو مسلم  ذا  مبدأهذا  تةليلفي  وا   فإن   ،ةديد ربيعتهوت ا
مصلة  هيم  وا رابع ا دمجه  ي  دو ي ا و قا ظام ا ل سب   ما  ،اأمو يختلف في جوهو با

ي  سياسي  أو اقتصادي  أو  دو ةياة ا جميع مجالت ا ما يشمله  صعب تةديد أثاو  يجعل من ا
وي   د أن   ومأ، وغيوهاعس بوى.وتبر م   وضعا يؤ لدول ا شخصي   ميول ا       بما تمليه ا

ى، تم   ب هذ العتباوات اأو ى جا قائص GERAUD Emileن إ  من روح مجموع  
غ ذات أهمي   ميثاق على غواو ،با ام ا ظم  على  تفسيو أة لم سياسي   أجهزة ا ح  ذي م  ا

قضائي، وهذا ما أدى بهذ  تفسيو ا ظام ا ميثاق وفضت  تي وضعت ا دول ا اعتباو أن  ا
تصوف فيهاظم  م  ا في اأخيوة بالةتفاظ بسيادتها ح أن   ،أي بةويتها في ا في  الختصاص م

جه  قضائي  م   ميثاق  ام ا ذاتي تفسيو أة ةها ا         .(1059)ستقل  قد تةد من قواواتها ويمس بمصا

توجه ذاته ةف   م  وفي ا كزت ا يد ذ تأ ي   دو ام أن   ،تغيوات ا قائص أخوى ميز ت أة ثم  
عدام وضوح مفاهيمه ودقتها يةد من دوو اأجهزة  ون ا ه،  متةدة وةد ت من شأ ميثاق اأمم ا

                                                           

مادة  -1057 ص ا ميثاق 2ت مترتبة على صفة  ،من ا مزايا ا حقوق وا فسهم جميعا ا هيئة  فل أعضاء ا ي ي "
ميثاق" فسهم بهذا ا تي أخذوها على أ تزامات ا ية باا عضوية يقومون في حسن   . ا

معاهداتاتفاقواجع  -1058 ون ا قا ا   .  ية فيي
1059- GERAUD Emile, « De l’intérêt des études relatives à une révision de la Charte des Nations unies qui 
probablement n’aura pas lieu », RGDIP, n°.02, 1955, p.265.  
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ي  خاص    دو شوعي  ا ةواف عن ا ي ،  اأممي  في ضمان عدم ال دو جزاءات ا في تربيق ا
ذي يستوجب تعديله  امه م  اأمو ا  . (1060)م  وغامض ةووة بمصرلةات ومفاهيم عاون أة

تي يرغى  ي  ا دو معاهدات ا ميثاق باعتباو من فئ  ا ام ا لمسه من خال أة هذا ما 
مصرلةات  ه  استعما وضوح،  ثو من ا لبس أ تةديد، واإبهام وا ثو من ا تعميم أ عليها ا

ي(، مم عدوا عمل ا تهديد، اإخال، ا سلم، اأمن، ا ا ا فسح دون تعويفها وتةديد مفهومها )
دول من خال عدم وجود تفسيو م   مجال أمام هذ ا لميثاق من اعتماد وةد وم  ا تفق عليه 

مي  عا ظام ا ه في موةل  ا ف استعما ذي أ  واسع ا تفسيو ا ضيق تاوة، وتاوة أخوى ا تفسيو ا ا
جديد خمس ،ا لدول ا توافقي   سياسي  ا إوادة ا ه خاضع    .(1061)و

واسع  وتأسيس ا على ما  ه أعا من سلرات مجلس اأمن ا سقاره على ما تم  تداو تقدم وا 
قواو وةصوها في ةدود توج   شيد با بوى،  دول ا ه من 2001) 1373هات ا ما يتضم  )

ي .    دو ةياة ا ها أهداف شملت جميع ميادين ا   مجموع  تدابيو ةققت من خا

ظو في صياغ  قواواتهإعادة بمن اأمجلس من اأمو يستوجب وعليه،  ب  ،ا جا وهو ا
جزاءات إ   ي  ا ون فعا بعض  د د به ا ذي  ، أي بتوةيد تهاما في تةديد ووضوح صياغا

م   م  ا م  صرلةات ا تدابيو ا ي ، وهذا قووة مؤخو  ستعمل  موازاة  مع تروو ا ما جزاءات ا ا خاص   ا
سماح دول دون ا ها من روف ا فعال  فيذ ا ت ات  تةقيق ا يا بوجود ثغوات تستغلها ا

م   يس إل  باإقتداء بما هو م  ا جزاءات، وهذا  لجان ا مواقب   ل من ستهد ف  مع تسهيل ا قوو في 
ن وبونملتقى  ترا   .(1062)برين-ا

تمهيدي  في مؤتمو  ووق  ا ن اعتبوت ا ترا توةيد في  أن   1إ قواوات هي خروة ا صيغ  ا
ى م   تيسيو أو يم   ور ون ا قا فيذ في ا ت ص  هذا القتواح سي   ن  أ ون ،ا ج ا ات في عوبعا

                                                           

عوج -1060 ح ا اجي صا سابق، صعلي  موجع ا  .  796 -793.ص ، ا
دول واأفواد، حرب علي جميل -1061 ي  ضد ا دو عقوبات ا ي: ا دو جزاء ا ظام ا سابق،  موجع ا  505.ص ،ا
   .506و

1062- SICILIANOS Linos-Alexandre, op.cit, p.93.  
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ب استغال تفسيو  تج جزاءات  فيذهذا ا غموض في ت تيج   ووه ،هاا شأ  ذي ي لغ  ا غموض ا
صعوب  تعقيد   ،شتو عدم وجود تعاويف ومصرلةات م   تعامل معوتزداد هذ ا د ا  ا ع

جزاءات م   هدا ى أ   صوخل  . فةددة ا فسها إ جلس   بغي م  تقويو وئيس ا ج  هذ ه ي عا
مسأ  جزاءات  ،ا ي  من خال استخدام في قواوات ا ةددة م  لغ  معياوي  من مصرلةات تق

قواوات و   تسقم   اء   في جميع ا لغ  ب تي ي  تل من ا ن استخدامها فيا    .  (1063)هام
  building blocks of language that could be used in all resolutions » « 

لجزاءات  ،وعلى هذا اأساس صاوم  فيذ ا ت ةا  اقتداء ا ي تفوض مقتضيات ا دو بصف   ا
فيذ مصوغ  ت ون هذا ا ميثاق، دون أن ي ام ومبادئ ا ي  بصف  خاص  أة ذ جزاءات ا عام  وا

ي  أو سياسي  أو اقتصادي  أو ةتى تةقيق أهداف خفي ، بمعاييو مزدوج  ب   أسباب أم تي غا ا ا
تمليها ترلعات  سلرات واسع ب تمتعهها بقواوات سياسي  مةض  مجلس اأمن  ما يعود تقديو
بوى.  دول ا    ا

ف ، فةسب  مخا هذ  GERAUD Emileوبمفهوم ا سياسي   توجهات ا تخلي عن ا يجب ا
دول ى م   ،ا ها ت  وتوجيه اإصاح إ و لميثاق ب عملي  واجع  فعلي   مماوس  ا توافق بين ا ةقق ا

ي أمم ا دو ةياة ا ي في تروو ظو   ،متةدة مع مقتضيات ا دو مجتمع ا ا لعتباو ا
 . (1064)ستموم  

جزاءات ذات ا فعال  فيذ ا ت قائص تعتوي ا ى ما تقدم من  قار أخوى ت ،إ في  ساهمثيو 
وضع م   ون ،صعوب  ا يتها يقتضي اأمو ا فعا ي   ذ جزاءات ا لدول في أن  ا ةاسم   ساهم  ا

م  إراو    تدابيو ا بي  ا جد غا مقابل  داخلي ، في ةين في ا قل ج  ظمها ا م  ن  لها قووة وا 
جزاءات فاعل  في  يفي  تأسيس  ي  و ا ثيو تساؤل عن إم ا  دول ضعيف ، وه تستهدف أرواف 

 او دول فاشل ؟. إر

                                                           
1063- MURPHY Rosemary Alice, op.cit, p.141. 

ورةقا عن:  -1064 سابق، ص.يحياوي  موجع ا  .   257، ا



ي: واقع ثا باب ا حماية ا ية ا دو سان حقوق ا فيذ جراء اإ جزاءات ت ية  ا ذ  ا

342 

جزاءات  ذات ا ربيع  الستهداف  ظو  ع من ما يقتضيهفبا ي  م مع من  أرواف ا
روق هووب بشتى ا موقع  ، أمو يتوقف تةقيقه على مجموع  عوامل على غواوا عامل ا

جغوافي  ه من ا بيو في ما  بةوي  اهجاةإدوو  بوي  أو ا دو  ا لما امتدت رول ةدود ا ، ف
ات فيها يا موغوب استهداف اأفواد أو ا ةدود متواخي  أو غيو أو وجود ضوابر م   ،ا واقب  ا

افذةم   جاةها ويجعل أثاوها غيو ما يؤدي ةتم   ،(1065)توفوة أو غيو  ى تضاؤل اةتمال  ا إ
ذي يسمح ،مجدي يا اأمو ا ى خلق أسواق بلجوء هذ اأفواد وا سوداء في ةا  وجود ات إ
م  ةظو  ي  ا سلع اأو ةيوي  على بعض ا مواود ا خشب،...(ستهد ف  أو ا ماس، ا فر، ا ا أو  ،)

م  من خال  دول ا هم على دعم ا يةصو ل من يو ةال بقضايا  ما هو ا غول جاووة  تا في أ
يبيويا يون و ثو من هذا ما ي  وسيوا جاةها، بل واأ فوض هذ م   قلل من  دول  عاوض  ا

جزاءات تجاوي   ،ا ةها ا مساسها بمصا سب  إيوان  صين با ل من ووسيا وا موقف 
ةيوي  فيها.  سياسي  ا     وا

سوداء ما ل يقتصو عامل جغوافي على تشجيع اأسواق ا موقع ا ك أن  ،ا ذ بل يتعدا 
سفو، أين  فيذ تدابيو ةظو ا ثيوه واجت  يشمل ت بلدان من ا بلدان لسيما ا  امو   اأقل ا

سفو وثائق ظام ربيقفي ت صعوبات تي، ا خصائص ةددت   ا وجي  ا بيو ز وةوسب  ا  مواقب  موا
ةدود رويل  ةدودها تأمين في عدم قدوتها ،ا م   وغيو ا جبلي  بوضوح ةددةا  أغلب في وا
ذي جعلها ما تاأةيان مساعدة ترلبل زا، وهو اأمو ا ي  ا تق ذي  لقيام والقتصادي  ا ك، ا بذ

م فيه ذي تتة مجال ا دولبعض  يبقى با يات م   ا ا تي تتمتع بإم      .(1066)ترووةا

مقابل فيذ هذ ،في ةين في ا ي  ت ي  فعا ذ جزاءات ا  ،ةقيق  ةجم آثاوهاموازاة مع با ا
ولم  تجسيد قتضي أمو ي ذ ف  ا ون تةقيقها م   ،بادوات سا ي يتمثلتوقف على ي  توافو إجماع دو

ي ، إقليمي ،...( ظمات بجميع مستوياتها )دو ي من دول وم دو مجتمع ا  ،في جميع أعضاء ا

                                                           

فقوة  -1065 سابقS/2012/968 :وقم مجلس اأمنمن وثيق   30ا موجع ا  . ، ا
فقوة  -1066 سابق، S/2006/154وقم:  مجلس اأمنوثيق  من  89ا موجع ا  . ا
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ل العتباوات اأخوى  خبوات مع تج ب  مساعدة وتبادل ا تقديم ا بتأريوها بمجموع  إجواءات 
ها خاوج  ع ون أساس تأسيس ،ا تي ت   . ستقبلي بادوات أخوى م  م   ا

ي: ثا مطلب ا سوداء في توفير  ضروريةإصاح مبادرات  ا قوائم ا عمل با ظام ا
ساسية لحقوق ا  حماية أفضل 

ى  فيذي  إ ي  من هيئ  تتمتع بسلر  ت دو ت مواقف مجلس اأمن إزاء اأوضاع ا تباي
تشويعي . بيد أن  موقفه سلر  قضائي  مووو   سلر  ا شربا با تسجيل وا  في إراو إجواءات ا

بها بمثاب  قاض ظل   تةقيقات  ،يفي غا ي  وي  ي  و يقود ا مع ما  ،جاههاقوو جزاءات ت  دين اأفواد ا
مقابل  دفاعجعل في ا ته  و  ةقوق ا وقاب   توقع ةق في مواجع  قضائي  غيو م  اتظل م  ما ا بي
قواوات قضائي   تساؤل وهو ما يق   ،(1067)م غيو م   ها ى ا ا إ في  هايفي  ةماي  ةقوق عنود

جزاءات  م  ةا  تعدي ا ف  ا ي  ا ت  هةدود قساوتها، أ  ستهد  سبب متاعب اقتصادي  ومشق  ما
م ي على اأرواف ا ةالت. ع ائي  في بعض ا ج جزاءات ا   تساوي أو تتجاوز ا

ك فضا   ات إضافي  مت ختلف  ق د  مساوات م   ،عن ذ ي يف أإدخال تةسي ي   ثوزيادة ت آ
لةقوق اأساسي في الستهداف  م  في م   ،توفيو ةماي  أفضل  تةديات ا  تعلق جابه  ا

قب واجب   ي  ا و قا متةدةو اإجواءات ا    .ائم اأمم ا

صدد  ا وغب  في معوف  في هذا ا ى أذها وع من إجواءات ومبادوات تتبادو إ أي  
شق  اإصاح هذا ا ا  سوداءح اأول القتوا فيه جادلي  ضوووي ؟، إل  أن  دواست قوائم ا  مواجع  ا
يعلى  ور مستوى ا ول( ا فرع ا ش ،)ا به على إ ي يصو من جا ثا ما القتواح ا ج  بي اء 

ي   يم مستقل  أو آ متةدةواجع  قضائي  م  تة ي() مستقل  على مستوى اأمم ا ثا فرع ا  .ا

م م  فويق آخو ي   في ةين مظا معلومات ؤيد تعديل عمل أمين ا قابل توفيو أد  ا
متةدة دى اأمم ا هدف يؤدي اتةقيق هذ ون أن   ،الستخباواتي   ى تعزيز تلقائي   بدوو ا ا إ

                                                           
1067- KALALA Tshibangu, op.cit, p.207 et 208.  
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سان ث( ةقوق اإ ثا فرع ا موذج ا اأم، )ا ظام  وابعا وئيسي   زي  ا امو يقتوح تةقيق ا
جزاءات ل ،(1068)ا ي  ةا ظام ا تخلي عن ا ي  ا ا ى إم م   جزاءاتأي يهدف إ ي  ا ما ف  ستهد  ا

م  ى مستوى الع ي  مةلي تةدأمم ا تةل مةلها قوائم ور رابع( ة  فرع ا    .)ا

ات غيو أن  هذ اأفواد وا ها ضةايا إجواءات وقواوات مجلس اأمن، يا ن و وا 
مبادوات اأوبع  في ةقوقهااةتوام وةتةقيق  تجسدت هذ ا افي إل  أ   ماي   ن  ،ها غيو  و

ون ةقتها،  تي  ي  في تعويضها عن اأضواو ا مسؤو مبدأ ا ويس  روف تتةقق إل  بعد ت  ا
ضةي  يستهد   وامته وةومته ا خامس(ف من ووائها استوجاع  فرع ا ا غماو دواس في ةين، )ا ت

ا عام في اخوض ا عدميقتضي  ه ظوي  قواعد ا بها ا ي  بجميع جوا دو ي  ا       .لمسؤو

متحدة أمم ا سوداء  قوائم ا ول: مراجعة ا فرع ا مستوى  ا يعلى ا وط  ا

عديد من أصةاب  تأثاو  ي  اهتمام ا ذ جزاءات ا مةلي في قضايا ا ب ا جا وة تفعيل ا ف
ينأهل الختصاص من أمثال  ي بتعزيز  ،مارتن شاي مع خاص ا ذي أعوب في تقويو ا ا

ةويات  سان وا افة  اإوهابوةماي  ةقوق اإ أفواد أ   ،اأساسي  في سياق م ان  ه باإم
م   هاا خاضع   تدابيو ا رعن في ا هائي أمام باعتباوها ذات رابع أوي و  ،ستهد ف  ا يس 

داخلي  م ا مةا ي  قضائي  م   ا عدام توفو أِي آ موازاة مع ا ستقل  على مستوى اأمم با
متةدة ضوووي أن ي سمح أي أ   .(1069)ا ي  ه يصبح من ا ور م ا إجواءات ا بمواجع لمةا

م   فيذ  ا عقوباتتخذة ت ظام ا م تةدث أي مواجع  قضائي  على مستوى اأمم  ،ا  ما  را
متةدة ى  ،(1070)ا ظو إ عام  وقم  لئة وهذا با جمعي  ا فقوة - 63/185ا ه 20ا ي تا -ام

سان في ة  ت ةقوق اإ افي   ات  ي  مع توفيو ضما دو تزاماتها ا تام ل دول على المتثال ا ث ا
                                                           

1068- GUTHERIE Peter, « Security Council Sanctions and the Protection of Individual Rights », NYU Annual 
Survey of American Law, Vol.60, Issue.03, New York, 2004-2005, p.525.  

فقوة  -1069 عام وثيق   من 58ا جمعي  ا دووة ،A/65/258 :وقم ا ستون ا خامس  وا صادو ا أوت  06في  ة، ا
متعلق  ب، 2010 ينتقويو ا مقوومارتن شاي خاص ، ا ي ا مع سان ةقوق وةماي  بتعزيز ا ةويات اإ  في اأساسي  وا

افة  اإوهاب  . سياق م
سابق. -1070 موجع ا ها ةقوق موارن عواقي، ا تها م  أووبي  تدين سويسوا ل    واجع: أوصدة عواقي  مجمدة: مة
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م   ي  ا ور ات في إجواءاتها ا يا سوداءقوائم اتعلق  بإدواج أسماء أفواد و اإقتداء  ، أن  (1071)ا
ي  يضمن  ور قوائمباإجواءات ا ظام ا ها وبين  توافق بي م  خاص   من خال  ،ا واجع  ا

قضائي   ي ا ور مستوى ا سوي على ا موافق  عل أوها قبل تقديمأسماء  لمعلومات ا قائم   يهاا
متةدة فيمةتمل     . (1072)اأمم ا

مستوى  فيذ على ا ت ي عاجز عن ضمان افي مةصل  اأمو، يبقى ا ور إجواءات ا
متةدة واجب  على مستوى اأمم ا ي  ا و قا م   وغم ،ا فود ا خاص  با معلومات ا ف ستهد  وفوة ا

تي  قائم  ا يها تبويو اإدواج في ا دولتفتقو إ تعامل بيجميع ا ل ا ك ي ش ذ ا شور ا أساسي ا ه، 
ل اأة ن وفي  هام ،  معلومات ا ها على ا ن ةصلت عليها فقد ل تةصل ةصو وال ةتى وا 

شف عوافق  على م   قائم ، اأمو  من اهعلى ا ى اإدواج في ا وامي إ دو  صاةب  القتواح ا ا
ذي ي   ي  أو اإقليمي  على إجواء مواجع  قضائي  فعا عيق ق  ا ور م ا مةا    .(1073)دوة ا

ي  وما ي   ك تعقيد ب  ذ مأمووي   ظم  اأممي فسو من صعوب  ا لم ي  و قا ظام ا ظو  ،ا با
م   ات على العتواض وبصف  موقف ا يا سان أن  قدوة اأفواد وا ةقوق اإ سامي   فوض  ا

يم   ور صعيد ا قائم  على ا جزاءات بإدواج أسمائهم في ا جان ا ما إ   ،باشوة على قواوات 
مادتين ي   دول اأعضاء بموجب ا تزام ا ميثاق 103و 25قيدها ا وتمتع هذ اأخيوة  ،(1074)من ا

م   ةصا  ا م  با ال ا ي رلق  من جميع أش ور م ا مةا لفقوة وفق   ،اةق  أمام ا مادة  1ا  من ا
عام  105 ميثاق والتفاقي  ا اتها من ا متةدة وةصا ذي (1075)لمتيازات اأمم ا ، اأمو ا

ي  م   ي  دو خوض في اقتواح آ أداةيستدعي ا عوج عليه لةقا.  ستقل        اجع  وهذا ما سوف 

                                                           

فقوة  -1071 عام  وثيق من  58ا جمعي  ا سابق، A/65/258 :وقم ا موجع ا   . ا
1072- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of 
the “Watson Report” », op.cit, p.25. 

عام وثيق  من  22فقوة ا -1073 جمعي  ا سابق.، A/67/396وقم:  ا موجع ا  ا
فقوة  -1074      . فسها وثيقةامن  22ا

1075- FASSBENDER Bardo, « Targeted Sanctions and Due Process: The responsibility of the UN Security Council 
to ensure that fair and clear procedures are made available to individuals and entities targeted with sanctions under 
Chapter VII of the UN Charter », op.cit, p.5.  
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ما أن   م    ةافظم  ا و أفواد ا سان  قوائم ي  على ةقوق اإ ن أن سجل  على ا تةقق من تم
م   لجزاءات ا ي  زم تةديد ا ذي ،ف ستهد  خال ا تمديد في تربيق ن  ا أيبدو واضة   ا قابلها ما ي  إ   هاا

ي  أقل راق   ،فعا وة أن  ا جزاء يلعب دوو   ا من ف ديه إل  و ا ا وقائي  ا مثل  أن   إل   ،وجه  مؤقت  يس 
م يلقى  ي جاة  هذا القتواح  ذ جزاءات ا أين تةوت  ،في بدايات تأسيسها (1076)ا في مجال ا

ائي  خاص   في  ى تدابيو ذو ربيع  ج ي.  مجال فيما بعد إ دو افة  ظاهوة اإوهاب ا  م

م   اء  على ا عملي  وب جزاءات القتصادي ماوس  ا شامل   في مجال ا ر وح  ،مجلس اأمنا
م   ي  في اقتواح تةديد ا زم متعلق  بخاص    اتهقواو هل  ا عواقي ا ةا  ا ون عواقبها لةق ا ا  ،

ديدفي اأصل  تا دول لسيما ووسيا مةل ت  . (1077)فوساو  بعض ا

و قد أةدث ذ ف  ا دول سا ان روح ا ي ، فهي ظوة م   إذا  دو جزاءات ا ظام ا غايوة في 
ظام ت   جاح  أساس  تةديد  ظام ا ى جعل من  دافع إ سوداءعد بمثاب  ا قوائم ا لجزاءات  ا

ي  ذ م   ،ا ع استمواو اإدواج فيها، ما دفع با ي  على م زم ةدود ا خاص ةيث ت ساعد ا قوو ا
فاصل اظو   ةاسم و  موقفه ا تقد   حو را اهذتعزيز ا ى ا  ةداعبإ هوصييمجلس اأمن من م إ

                                                           
1076- RAPOPORT Cécile, op.cit, p.21. Pour une étude élargie de la limitation des sanctions dans le temps (sanctions 
économiques), voir, SHAYGAN Farideh, op.cit., pp.572-587. Pour les sanctions ciblées c’est ce que remarque 
CONDORELLI Luigi à propos des mesures prévus par la résolution 1373 (2001) en ces termes: « (…) en 
consacrant des obligations lourdes, prévues comme applicables sans aucune limite temporelle et spatiale 
(…) ». Cité In: BEDJAOUI Mohammed, l’humanité en quête de paix et de développement (I): Cours général de 
droit international public, op.cit, p.175.  

ي، -1077 ظام جزاءات بإراو زم ويس مجلس اأمن  جزاءات غيو  موقفاد د  أمام ت ووسي عن قلقه إزاء ا ا
يا بتصويةه مةددة زم طق ومما ،ا ك )تغيير سلوك "إن  م قيام بذ يس بوسعهما ا هائية  ا جزاءات ا ظمة ا رسة أ

ان آثارا ضارة" ا يتر مبدأ، وهما في رأي يين( من حيث ا دو من ا لسلم وا مهدد  طرف ا  مجلس اأمن. واجع وثيق  ا
صادوة فيS/PV.3822 :وقم توبو  8 ، ا متعلق ، 1997أ يون، ص.مةضو جلس  بشأن ب ا ةا  في سيوا  .  11ا
ه أمام أعضاء مجلس اأمن،  - جد ممثل فوسا في مداخل   بها  ى جا ممارسة تبلور إ رى على صعيد ا ي،  تا "وبا

ها". هاية  ية ا  فترات زم جزاءات  ب إدامة ا مجلس تتج  :وقم مجلس اأمن وثيق واجع  ظرية جديدة في ا
S/PV.4251صادوة في متعلق ، 2000ديسمبو  19 ، ا ستانمةضب ا ةا  في أفغا        .8، ص.و جلس  بشأن ا
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م   ظو في ا م  ا م  قتوةات ا دول ا وأيقدم  من مجموع  ا د من أجل إدخال  ،تفق  في ا "ب
قضاء" سوداء مدة اإدواج في اا قوائم ا  . (1078)ا

م   لىاعت شوور اشور تةديد ا ي  ا زم ويس جزاءات فعا  دة ا ى في ت وهو ما تجسد أو
ى  خال بوادو اأو ف  لجزاءاتوضع ا م ستهد  م  ا مساهمات ا ها ا نقدم  عن عملي  ، م ترا  إ

ي  ا فيذ جزاءات ما تصميم وت يل ا تي تقضي ،2001 عامف  ستهد  م  متمثل  في د  وجوبب ا
مفروضة أن أن يقرر " مجلس اأمن تدابير ا ون ا ية[، وفي ب ] قد ح ددت ( ...)ت فترة زم

فترة،  م  ( ...)هاية تلك ا ان ]ا مقررةستهد  يقرر ما إذا  ب ا لمطا ما (...) ف[ قد امتثل  ، وا 
شروط" فس ا فترة أخرى ب تدابير  اةق  (1079)سيمدد هذ ا تربيقات ا ، وهو ما تةقق في ا

زاع بين إثيوبيا يبيويا وةا  ا يون و   . (1080)واويتويا على غواو قضي  سيوا

تائج م   ما  ى تةديد القتواح تتوصل برين-بونلتقى بي من خال تقي يد مجلس اأمن  ،إ
مفووض  في باستعواض  تدابيو ا ي  ا تهافتو  هاي ا ي يقرر ما " ،تةقيق أهدافها ةددةم  ازم

                                                           

فقوة  -1078 عام  وثيق من  58ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا    . ا
1079- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Targeted Financial Sanctions: A Manual for Design and 
Implementation, Contributions from the Interlaken Process », 2001, p.44 et 45.  

دولقد شجعت  -1080 تفادي جزاءات مفتوة   ،أعضاء مجلس اأمن بقوة بعض ا وسيل   ي   سياس  وضع ةدود زم
عواق تي ظلت قائم  ضد ا ها وا هاي   تي ل  عضوي  ا ي   هذا .ا سا ن فقر إ م ي ي   زم ةدود ا ا بل الهتمام با

جزاءات ،اسياسي   ى توافق في اآواء بشأن وفع ا توصل إ مجلس من عوقل  ا دائمين في ا ع اأعضاء ا في ةين  .م
وة تةديد أن   ى توافق في اآواء بشأن ف م يتوصل إ جزاءات  ي بإصاح ا مع مجلس اأمن ا تابع  عامل ا فويق ا  ا
م   مجلس في ةالت م    هلا مبدأ عام، فقد وافق ا ي   زم ي ا لقيود  .ةددة على وضع ةدود زم وقد ةدث أول استخدام 

قواو ويتويا )ا مفووض على إثيوبيا وا  ي  في ةظو توويد اأسلة  ا زم مجلس  ،(2000، 1298 وقم: ا دما ةدد ا ع
لةظو ي عشو شهوا  م ت   فتوة اث جزاءات في و فتوةجدد ا ا عشو شهوا د  ما ة   .هاي  تلك ا ي  مدتها اث دت ةدود زم

ستان في ديسمبو بان في أفغا ظام را مفووض  على  جزاءات اإضافي  ا قواو ا)  2000ةظو توويد اأسلة  وا
يبويا في مايو  ،(1333 وقم: مفووض  على  سفو ا ماس وجزاءات ا  (.1343 وقم: قواوا) 2001وةظو ا

- See CORTRIGHT David et al, « Refinement and Reform in UN Sanctions: The State of the Art », Paper 
delivered at the seminar "Sanctions and the Political Economy of Crises", co-organized by the Center for 
International Studies and Research  and the  International Peace Academy, Paris, 22–23 November 2001,  p.15, 
Available at: https://sanctionsandsecurity.nd.edu/assets/110289/refinement_reform_un_sanctions.pdf  

https://sanctionsandsecurity.nd.edu/assets/110289/refinement_reform_un_sanctions.pdf
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مر، تعديلها زم ا ذا  فترة أخرى، وا  تدابير  ان سيعلق أو يمدد هذ ا أو اعتماد تدابير  إذا 
 .(1081)"أخرى

ب اآخو ي   جا ب، ومن ا لج  تقويوشيو هذا من جا خاص  ا ي  ا مع  اأمم بميثاق ا
متةدة ظم  دوو وبتعزيز ا م سياق ذاته ا بغي،"ه أ   ،في ا ون أن ااقتضاء، حسب ي  موعد ي
تهائها  مع تعديلها، أو عليها اإبقاء أو رفعها بغية دورية استعراضات تخضع أن أو محددا ا
ة مراعاة حا ية ا سا بغي( ...) ،اإ جزاءات تظل أن وي مفعول سارية ا ية فترة قصر ا  زم

هداف تحقيق ضرورية متوخاة ا ها ا  .   (1082)"أهدافها تحقيق بمجرد ترفع وأن م

م   موازاة مع هذ القتواةات اأخيوة في تةديد ا قضاء مفعول هذ با ي  ل زم هل  ا
ل من  جزاءات، اوتأى  في تعقيبهم على  LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michelا

مادة  ام ا متةدة ميثاقمن  41أة قضاء ووفع تدابيو هذ  ،اأمم ا ي  ا ا ى وبر روح إم إ
تزامات مجلس اأمن تةديد بدق  ل   . (1083)اأخيوة إل  بعد ا

اء   وؤي ، فإن  وب قضائها إ   على هذ ا جزاءات أو ا ى تةديد شوور وفع ا ما يؤدي بدوو إ
موغوب  مقابل تةقيقها، إل  أ  إظهاو اأهداف ا دول اأعضاءأمو يجعل به في ا  في مجلس ا

د امتعاضها عن تةديد أهدافه اأمن واسع تقي  ما يقتضيه من  ،تؤ صاةياته ا ون  ،يد 
م   ،يقتصو على جه  دون جهات أخوى ماتةديدها إ   هيئ  ا ه ا خو  في تسوي  اأوضاع و

ي  دو بوى أهدافها فعادفي ةين ا .ا دول ا بو يتمثل في إخفاء ذات ا سروها على ب ،اأ
سياسي   تةقيق استواتيجياتها سواء  ا وي  أو القتصادي  قواوات مجلس اأمن  عس ثقافي .وا     وا

                                                           
1081- BRZOSKA Michael (ed), « Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and Aviation Related 

Sanctions », op.cit, p.62 et 63 et p.83 et 84. L’importance de ce critère a laissé le même auteur dans une autre étude 
de le qualifié d’Une question connexe est le délai de sanctions; les sanctions intelligentes renvoient à l'idée que 
les sanctions devraient être revues périodiquement et terminées si elles sont inefficaces, In: BRZOSKA 
Michael, « From Dumb to Smart? Recent Reforms of UN Sanctions », op.cit, p.522.  

فقوة  -1082 عام  لئة   من 6ا جمعي  ا ستون،، 64/115 :وقما وابع  وا دووة ا صادو  ا في  15في  ةا  ،2010جا
متةدة وقم ي  بميثاق، متعلق  باعتماد (A/RES/64/115) :وثيق  اأمم ا مع خاص  ا لج  ا متةدة تقويو ا  اأمم ا
ظم  م  . وبتعزيز دوو ا

1083- LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p.1210. 
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ب اإيجابي  ،مما تقدم جوا قوائماقيود ل ثيو با ي  على ا سوداء زم روي على ما  ا ي
ي  فعا  غ  في تربيق جزاءات دو ةد من امن خال  ،أهمي  با مشق  ا ي  وا سا اة اإ معا

ربيع  عقابي آثاو الجتماعي  وا القتصادي  ها جواء اقتصاوها  اجم  ع ةومان  أين ظل   ،ا
فود من ممت ها.ا اته بمثاب  مصادوة       ل

ي  إ   ثو فعا شور بأ جماعي  في سياسي  إوادة ما يتوقف على وجود بيد أن  تةقيق هذا ا
مصداقي تةقيق  لقمن خال  ،ا دووي  سوداء ائمو الستعواض ا فيذ  ا ت ي ا تا صاوموبا   .ها ا

ي:  ثا فرع ا شاء ا متحدة رقابي جهازإ مم ا  مستقل على مستوى ا

جان  ،لفود إجواءات استودادهااأساسي  ةقوق اقتضيات ةماي  سايوت م   إما في إراو 
ى إجواءات  م  داخل مؤسسات عمله وصول  إ عاد  ا م  ا م أمام ةا  أومةلي  أو إقليمي  مةا

تي ت عد ،ي استقاو  ةيادذات  ؤسساتم   هام   ا يات ا ائي  خاص   من بين اآ ج قضايا ا  .في ا

م   وفي إشاوة يات ا متةدةسياق اآ ةماي  قضائي  فعا  على مستوى اأمم ا بشأن  قووة 
ي  ذ جزاءات ا اديمي  ا ساس  وباةثين أ فقه وا ب من ا شاء ، اعتبو جا ةل اأمثل هو إ ين أن  ا

يم ج   ي  قضائي  م   ،)أوا( مستقل تة ي(. ستقل أو آ شق تقتصو  إل   )ثا ا في هذا ا أن  دواست
م   ب اأخوى ا جوا ثو من ا قضائي أ ب ا جا يات أخوىعلى ا م   ،تعلق  بآ شاء مة اقتواح إ

سان ةقوق اإ مي   ثو تةقيق  (1084)عا قضائي  هي اأ هيئ  ا ات ا وتوفيو  ، باعتباو أن  ا ضما ا 
م   فود ا   ستهد ف. ا

 

 

                                                           
1084- Pour plus d’informations détaillées, Voir SCHEININ Martin, « Towards a World Court of Human Rights », 
Research report within the framework of the Swiss Initiative to commemorate the 60th anniversary of the Universal 
Declaration of Human Rights, 22 June 2009. Available at: 
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/AcademyofEuropeanLaw/CourseMaterialsHR/HR2009/Scheini
n/ScheininClassReading1.pdf  

https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/AcademyofEuropeanLaw/CourseMaterialsHR/HR2009/Scheinin/ScheininClassReading1.pdf
https://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/AcademyofEuropeanLaw/CourseMaterialsHR/HR2009/Scheinin/ScheininClassReading1.pdf
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يم  ة تح ج شاء  شطبأوا: إ ظر في مقترحات ا ل قوائم مستقلة  سوداء  من ا   ا

بت ترووات يات  وا يب وآ ي  أسا ذ جزاءات ا ج  آثاو م  عمل ا ها في ظل اةتوام عا
ةقوق اأساسي  يم  Dick  MARTYاإقتداء بموقف على غواو ،ا ج  تة ذي يةصوها في  ا

ج  خ   ،ستقل م   روي على استخدام  بمجموع  صاةيات تجعلها قادوة  بواء مستقلين تتمتعت
معلومات واأد  و  ةصول على جميع ا ةا  على ا ات ا هابيا سوي  م ازم   ،ةتى ا مواجع  ا

ل م  امل   فصل بش م  ستقل وم  وا شرب ا رلبات ا يهاةايد  من قبل اأفواد أو عن  ،قدم  إ
رلب مشفوع   مقدم ا دفاع  ةقوق ا جزاءات، مع اةتوامها  لج  ا سلبي  ود ا رويق وسير بعد ا

ي بقواوات م   مع ات ا يا جزاءات بإجباوها بشرب اسم اأفواد أو ا ج  ا ، (1085)لزم  تجا 
تي من شأ   ي  ا قواوات عل ون هذ ا شفأن ت  ها وي ستةسن أن ت   . (1086)افي عزز ا

قواواتو  صو الستقال في اتخاذ ا في  BOTHE Michael ن اأستاذتم   ،أمام اإشادة بع
ه س  موك 2007 تقويو  دا ل من ا شتاينو  بوعاي   سويد وسويسواو  يخت عوض روح  من ،ا

م  جديد  ي لتصميم ا جزاءات م   ةتمل آ خاص  با ةددة استعواض إجواءات مجلس اأمن ا
هدف بغي أ   ،ا ي، وربما ه ي دو ك ا لب تابعة  تفتيش ا بط( من تجربة أفرقة ا أن ي ستلهم )ت ست

تجارة  ظمة ا م تابعة  ازعات ا م تفاهم بشأن تسوية ا رة ا ى حد ما من خال مذ أيضا إ
مية عا قار . ا صافويشمل جوهو هذا اإجواء مجموع   إ ات اأساسي   ضما في  توفو ا

    وهي: واجع  قواوات اإدواج م  
مراجعة؛ - ية هيئة ا  استقا
مراجعة؛ - طلبات ا اسب  م فحص ا  ا
زيهة؛ - ة و ة بصورة فعا د  أخذ ا
 اإجراء بصفة سريعة؛ اتخاذ -

                                                           
1085- MENA PARRAS Francisco Javier, op.cit, p.715 et 716.    
1086- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Strengthening Targeted Sanctions through Fair and Clear 
Procedures », op.cit, p.47.  
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تائج اإجراء - عان   . (1087)شر وا 

ث ى روح مجال ثا ةن إ ا  ون بوسع تي  ،ما ي ةلول ا ون من بين ا ن أن ي يم
عدا  ي ، أآ ،بوسعها تةقيق ا ذ جزاءات ا ون مصبوغ  بإجواءات خاص  با تي ت وهي  وا

م   يم ا تة لفصل تحديد  " Ad Hoc Arbitration ؤقت اإقتداء بهيئات ا يا  يا دو يلها تش ا يتم تش
ه قواعد  ي، تطبق خا دو ون ا قا ثر من أشخاص ا ي قائم بين شخصين أو أ زاع دو في 
زاع وتحقيق  فصل في ا هيئة مباشرة بمجرد ا فض هذ ا ي، وت دو ون ا قا جراءات ا وا 
يم محددة  تح ي، يطلق عليها أيضا تسمية هيئات ا تا شئت من أجله. وبا ذي أ غرض ا ا

غرض    . (1088)"ا

أةد أشخاص  بووزما يقتضي من جه  قتداء بهذا القتواح إ  إن  اإ فود بتأسيسه  دوو ا
م   مة ز يتعين تأسيس اختصاص ا مو ما في ةا  استةا  تمتعه بذات ا ي، بي دو ون ا قا ا

ي .  ذ جزاءات ا معووض عليه في إراو ا زاع ا ذات على جميع أرواف ا ا  وما يزيد من قبو
ون تأسيسها  هيئ   ل موة ا ل قضي  ة  مواعاما إ  في     . خصوصيات 

عملي ي   واقع ا ي ن ا قائص هذ اآ ها يتم ما يزيد من صعوب  تأسيسها أ  ون  ،ظهو 
ل ةا   ين مجال عملها وخاص   تعي  ما يقتضي إجواءات جديدة  ،على ةدةتفعيلها في 

ل قضي  فيق ضاتها  موازاة مع عدد اأرواف  ،تجديدها في  ي  استجابتهم با ا ما يثيو مدى إم
م   فصل  أو أةدهم ما يتم التفاق عليهم م إذا ةا  ماستهد ف ، باإضاف  ا يزيد من رول فتوة ا
قضي  في ام  زيادة ب ا ي  ةعا مع   .اأرواف ا

                                                           
1087- BOTHE Michael, « Targeted Sanctions and Due Process Initiative », Explanatory Memorandum to the 
Discussion paper on supplementary guidelines for the review of sanctions committees' listing decisions, New York, 
8 November 2007, p.6. Available at: 
http://www1.regierung.li/uploads/media/pdf-fl-aussenstelle-newyork-explanatory-memorandum-prof-bothe-
delisting-workshop-2007-11-8_01.pdf    

مهتدي باه -1088 عام"، أحمد ا ي ا دو ون ا قا ي  تجا أشخاص ا دو ظمات ا م ي  ا ون ، "مسؤو قا والقتصاد مجل  ا
ي  والقتصادي  و قا عدد لبةوث ا ةقوق90، ملةق ا لي  ا قاهوة،  ،،     . بعدها امو  228، ص.2017جامع  ا

http://www1.regierung.li/uploads/media/pdf-fl-aussenstelle-newyork-explanatory-memorandum-prof-bothe-delisting-workshop-2007-11-8_01.pdf
http://www1.regierung.li/uploads/media/pdf-fl-aussenstelle-newyork-explanatory-memorandum-prof-bothe-delisting-workshop-2007-11-8_01.pdf
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خبواء  اف على هذا اأساس، يبقى فويق ا جزاءاتجه  استئ جان ا قواوات  في  ورعن 
م   مجلس اأمن ، و ستهد ف تةقيق ترلعات اأفواد ا فوع تابع  يات اأقوب تجسيد ا  من بين اآ

فو  ن بصاةي ،اأخوى وععلى غواو ا     .ي شبه قضائ اتو

شاء يا: إ ية مراجعة قضائية  ثا متحدةآ مم ا  مستقلة على مستوى ا

جزاءات اعامل بتفي ا اأمنشوع مجلس  ي ا مقام اأول عتباوها ل ذ وسيل  بفي ا ا
جزاءات فعا ا س  ا اءعوفت  .في أ مفووض على تجميد  خاص    عليها قووةم   اتاستث ةظو ا ا

ي   ما سفو اأوصدة ا ي وا سا أفواد ا قتضياتتةقيق م   منم تشفع  اهأ   إل   ،أغواض إ
ات  يا م  وا موازاة  ،ستهد ف ا ساع   اافتقاوهمع با ي  ةد ا ةق في مواجع  قضائي  آ تضمن ا

ظو تهامشووعيمن  ما يجعل ،اتدابيوه ةماي  ةقوقلمعاييو  با ي   دو سان ا ديدمةل  اإ  ،(1089)ت
هوهذا ما عب   قوائم  إجواءات ون أن   IAIN Cameron و ع شرب من ا تسجيل وا ي  ا من خا

ات ا قضائي  ضما قضائي ا صعوب  ه منوأ   ،أو شبه ا توفيق مع  ا سان ةقوقمعاييو ا              .(1090)اإ

سان وأو ي   فقهعد تةقيق اةتوام ةقوق اإ ب أعمال ا فهي بمجملها  ،ويتها من بين مرا
لمترلبات  ظام ةماي  يضمن المتثال  جزاءات  متةدة في إراو هذ ا ي اأمم ا ى تب تسعى إ

م   ضوووي  ا ظو لوتبارها به(1091)هاتعلق  باةتواما مواد  من ا، با من  24/2و 1خال ا
ميثاق م   ا تزامات ا ى ال ائي  باإضاف  إ ج م ا مةا شاء ا ي ، وأن  أي  قووة لسيما مع إ دو  ا

ي  رعن قضائي  ي   ى آ وصول إ ات ا ها وتعدي عليها دون ضما لمجلس خوق  سب   ل با ش
دوي ون ا لقا تها ا  م   ون أن  ، (1092)ا عادي  ا ي  ا ضةي  في اآ لشخص ا ب تاة   مرا  ا

ي ب ور م ا مةا مةلي  وا تصاف ا وسائل ال لجوء  تي بدووها  ،ةقوقه هو ا  فيها تتمتعا
م   يا و ي  بةصا  قا دو  .(1093) ظمات ا

                                                           
1089- LAGRANGE Evelyne, EISEMANN Pierre Michel, op.cit, p.1217 et 1218.  
1090- Cité In, SHAYGAN Farideh, op.cit, p.468.      
1091- BOISSON DE CHAZOURNES Laurence, op.cit, p.197.   
1092- Ibid. p.197.   
1093- DORMOY Daniel, op.cit, p.11.   
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مو  م  البتدائي  اأووبي  ت   قف ذاتهو ا مة د ا مها في سا متعلق بة  ΙΙقاضي قضي  ا
تقد لةق في مواجع  قضائي  فعا  مجلسة  م ي  استةداثهعدم  ،اأمن في خوقه  ا هيئة  إم "

ون وفي  قا فصل، في ا فردية مستقلة ومحايدة في ا قرارات ا طعون ضد ا وقائع، في ا ا
جزاءات" ة ا ج متخذة من قبل  صداو  ،(1094)ا فودي  وا  تماسات ا تتمتع بسلر  استعواض ال

قائم  هاوفعشأن لزم  بقواوات م   عرائه  مناأ وقاب  مشووعي  قواوات مجلس مع ،(1095)من ا وا 
ميثاق وا    ام ا يس فقر اةتوام أة ثو شوعي  بضمان  ونأيض  ما أ لقا   .(1096)ا خضوعه 

ي  إل  أ   مقابل هذ اآ م قتوة  ه في ا ون أعضاؤها في ا قائص وعيوب في ةا   تشوبها 
وقت بمثاب  قضاة ومدعين عامين عاد ل ي   ما ،فس ا م  ا مةا باإضاف   (1097)لبي معاييو ا

ها وم   ى خضوع أعما برهإ ست بوى، وهو ما  دول ا ح ا مصا م   وافقتها  من مواقف مة
وات اأ س تي أصبةت في ا ي  ا دو عدل ا ك من خال  ،خيوة وهي  مجلس اأمن وتوجهاتها وذ

ه خاص   تأي   م   يدها  ربيتخذ في قضي  في موقفها ا قواو وقم  و (، 1992) 748بعد صدوو ا
ذي م  سرو سلر   ا مة ظام اأمم علاأمن مجلس بموجبه أيدت ا شوعي  في  متةدةى ا  ا

ه امل  وشامل  على أعما   .(1098)باعتباوها وقاب  مةدودة غيو 

 ، ل ت  وبسلراته هذ مؤسسخرو   أعمال مجلس اأمنش توازن ا متةدة اتا على ا أمم ا ي 
ل  ي عاموبش دو ون ا قا  هتدخلصاةياته من خال ةدود  اأمنمجلس  تخرىفقد  .على ا

م  مة يب ،في وظيف  ا ا زاع قواو تعليقه أي    إم ها بشأن أي  وضع (1099)صادو ع ، وهو ا
شيد بموقف اأستاذ  ذي  ي  جميل محمد حسينا دو عدل ا م  ا سلرات مة د ا تجاوزاته   ،مؤ

                                                           
1094- Voir arrêt de la Cour justice (grande chambre), 3 septembre 2008, Yassine Abdullah kadi c. Conseil et 
Commission, op.cit, point 103/285.   
1095- Jared Genser, Kate Barth, op.cit, p.28.  
1096- FLEURENCE Olivier, op.cit, p.250.  
1097- MARTY Dick, op.cit, p.11, §.34.   

عيمة -1098 سابق، ص.عميمر  موجع ا مسأ  واجع: ل. 58، ا ثو ةول ا شيخفتح تفصيل أ رحمن عبد اه ا ، ا
سابق، ص ص. موجع ا   . 176 -165ا

1099- MAZIRON Florent, op.cit, p.116 et 117. Voir ainsi AUSLENDER Jérôme, op.cit, p.90.  

http://cbc.univ-setif2.dz/fdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=2696
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سبة بتعبيو  يم با تح م ا ية أو محا دو م ا محا فسه محل ا من قد أحل  "أن  مجلس ا
عراق  حدود بين ا لة ترسيم ا ويتمش  .   (1100)"(...) وا

م   شخصيات ا هج مجموع  ا على  ،قووة في متابع  جزاءات مجلس اأمنما أيدت هذا ا
سانغواو مفوض  اأم ةقوق اإ سامي   متةدة ا هذ وةوص   م ا ي  معي   ها على إوساء فعا ا م

جزاءات افة  اإوهاب ،ا وي في سياق م س بمجموع   2010عام  شد دت في تقويوها ا
ها اقتواةات تضمن ي  من خا و قا ى من معاييو اأصول ا ةد اأد تتمثل في قيام مجلس  ،ا

قوائم من اأ مواجع  قواوات إدواج اأسماء ووفعها من ا باستةداث إجواء مستقل شبه قضائي 
سوداء ظو في تدبيو جديد ا م، مع ا مظا ديوان ا سابق   تدابيو ا  من خال ضمان (1101)ا

ضوووة د ا ذا وصد مماوساته ومواجعتها ع ه و امل  دعم ا    . (1102)ا

م   مواقف ا ي  م  خلق ؤيدة تأسست ا خاص   مجلسقواوات  ستقل م  واجع  قضائي  آ اأمن ا
ي  ذ جزاءات ا فيذ ا ام  ،بت ذا أة خاص  و ي  ا دو ائي  ا ج م ا مةا من خال اإقتداء بمواقف ا

م اأووبي  خاص    مةا لجماع  اأووبي  ا ى  دوج  اأو م  ا ام مة يه  ،أة وهو ما أشاو إ

                                                           

عوج: قا عن -1100 ح ا اجي صا سابق، ص.علي  موجع ا  . 303، ا
ي  تدخل مجلس اأمن -1101 ا ك، فإن إم ائي   في صاةيات وعاوة على ذ ج م  ا مة ي  وا دو عدل ا م  ا مة

ي  دو ي ،ا دو ي ا و قا ظام ا ل مؤسسات اأخوى  قضائي  وا قضائي  وشبه ا سياقات ا ك  ،ل تميز عن ا بما في ذ
م مظا م  أمين ا ون اأدبيات ا سياق .  قضاء في ا علمي بةدود استقال ا ي مليئ  بالعتواف ا دو م ا ة تعلق  با

مي، ةيث يشيو عا ى   Helfer and Slaughterا م  إ ى Ginsburg و ،قيد""ااستقال ا محدودة"إ تصرف ا  و، "حرية ا
Steinberg  ى مجال ااستراتيجي"إ م أن تعمل فيه. "ا لمةا ن  ذي يم سياق واجع:  ا   في هذا ا

- Devika hovell, op.cit, p.26 et 27. 
فقوة  -1102 سانمجلس  وثيق من  27ا سابق A/HRC/16/50:وقم ةقوق اإ موجع ا    . ، ا
م - مظا تب أمين ا شق بعض مبادوات إصاح م جزاءات  ،تمثلت في هذا ا ج  ا شامل   تقاويو في خضوع  ا

غاء ،هائي  بجعلها ظو في  اأمن مجلسصاةيات ا و هصاةيات ما يقتضي بدوو إ قواو، مع ا ع ا فيما يتعلق بص
ي  ا م   هيو اسمتغي   إم ات ا تعيي تب ة  م ا ى م وات ،ستقلإ لف  ،ةيث ل تقل مدة وليته عن ثاث س بغي أن ي  وي

ي  م بووة.  صدد بولي  إصداو قواوات عل يفي هذا ا توا فقو  ،واجع على ا فقوة و  36و 35 اتا وثيق  من  3أ/ -59ا
عام  جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا ثو ةول مها. ا مستقللتفصيل أ ة  م ا تب ا  م وصاةيات م

فقوة  ،واجع     ها.   فس وثيقةامن  59ا
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ذي يعتبو أ   RIDEAU Joëlاأستاذ  ائي  ا ج م ا مةا ظام ا مجلس اأمن اإقتداء ب ان  ه باإم
ي  دو مة ،ا خاص  بيوغوسافيا سابق  ا ي  ا دو ائي  ا ج ي  م  ا دو ائي  ا ج م  ا مة ا وا

ي  قضائي  أو شبه  ي  تصميم آ ا دا، إم خاص  بووا ظو في قضائي  م  ا ها صاةي  ا ستقل  
فصل فيهاقضا أشخاص ظو   ،يا اأفواد وا ات  م من ضما مةا ما ةققته هذ ا م تابع  ا  ا
 . (1103)أمامها

ى  ي  إ  ما تقد  إ دو ائي  ا ج م ا مةا وقت في ما م يتضح أن  اإقتداء بذات ا وبح عامل ا
فصل في  إجواءاتتسويع في ا مرووة ،قضايا اا شائها بمعاييو جديدة تستدعي  ا بدل  من إ

دواستها والتفاق عليها،  ي  رويل   يه ما ت  فتوة زم ي  عا مع من صعوبات في جميع اأرواف ا
ن  م ي ي   ذ جزاءات ا ون تجسيد ا ت أو اقتصادي  واجتماعي ،  ا مجالت ةياتها سياسي  

مواجعتها ما جعل من تزايد عدد ي   م   مصةوب بأي آ قضايا بتزايد اأرواف ا  ستهد ف .ا

م إ   ومن هذا يتبين أن   مةا ي  هذ ا ترلعات اأرواف قياس فعا ما بمدى تةقيقها 
ي  مع ى ما يدعو ،ا ا إ ي  إ روة ا يل ق  باإقتداء م ضاة يتمتعون بخبوة لزم  بعد إثاوة تش

قضي   زاعوهذا مواعاة  ا ات من غيو بما يتائم مع ربيع  ا يا ون استهداف اأفواد وا  ،
م ستهد ف ودوافع الستهداف.   دول يختلف باختاف ا    ا

بعض يبقى  ى ا سب  إ ن وفي مرلق اأةوال با مجالو ي  في هذا ا  ،موقف استةداث آ
دول اأعضاء على صيغ  م   عدام اتفاق ا هذ موهون بمجموع  اعتباوات تتمةوو ةول ا وةدة 

قضائي  هيئ  ا شاء مثل هذ ا لجدل أن  إ ثو إثاوة  عل العتباو اأ ي ، و سوف يخلق  ،اآ
عدل ا م  ا ها وبين مة قضائي  بي وظيف  ا قواوات مجلس مسأ  ازدواجي  ا سب   ي  با دو

م  ، (1104)اأمن ك ا ذ يها  وة ذاتها أشاو إ ف دائم مثلوا مسا ا متةدة في  اأمم دى ل عوضه ا

                                                           
1103- RIDEAU Joël, op.cit, p.97.     

عيمة -1104 سابق، ص.عميمر  موجع ا   .57، ا
قضائية  - ية ا متين، أن تتقيد اآ مح مواقف بين ا ام وا ح ب تعارض ا تج شخصي  ا ا جديدة في ثير بموقف ا

ك. ية غير ذ دو عدل ا مة ا ون اختصاص مح ما ي ية، بي ذ جزاءات ا خاصة با مجلس ا ظر في قرارات ا      ا
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هائي لتقويو توصيات ا صادوة وا مبادوة إراو في ا مساوي  ا بغيه أ   ،2008-2004 ا  أن "ي
ع شاء عن سمجا يمت ظروف في عدا فيما مخصصة قضائية مؤسسات إ ائية ا  ااستث
ك اثر تفاديا وذ م ت محا جديدة ا لفة ا م با ا ون تجزئة وتج قا ي" ا دو  .(1105)ا

يد   موقف تأ صعب  ي ون هذ اآ ،اوما يزيد من ا باهظ  باعتباوها  تأسيسهامن ا
لف  ت ها أقل  خاص    ،ا ي  مةدودة ما يجعل م في ةال اقتصاو مجال عملها على فتوة زم

م   خاص   فاعلي ،  لجزاءات ا متةدة  هدف في تزايد م  أن  استخدام اأمم ا ما  ،ستموةددة ا
ويسها      .(1106)دائم  ةفتو يقتضي ت

ويس هذ اأخيوة ل ي   مشاغيو أن  ت م  هي ا ي ل ا و قا بل ثم   ،تعلق  باإجواءات ا
ها جو ع ل أخوى وئيسي  ت معلومات الوهي تود   ،مشا دول في اإفصاح عن ا ستخباواتي  د ا

دول اأخوى ي  وا دو هيئات ا ها مع هذ اأجهزة أو ا وليات  وتباد ا بوى  دول ا لسيما ا
متةدة عدام  ،ا عمل بها وهي مواقف جسدت ا  "خبرةوجود ب IAIN Cameron على ةد تعبيوا

مواد ااستخبارية" اول ا تي تت ية ا دو قضائية ا هيئات ا سبيا في ا دفأي  ،(1107)قليلة  ع ا
شوبها  ع  ما ي  ب اأم جا يبا تا تةليل ا عوج عليه في ا    . وهو ما س

                                                           

توصي   -1105 عام  وثيق  من 14ا جمعي  ا سابق، A/63/69–S/2008/270 :وقم ا موجع ا تعود بوادو هذ . ا
ي  دو عدل ا م  ا مة سابق  وئيس ا ى موقف ا وة إ ف ذي  ،Gilbert Guillaume ا سادس   ةذوا لج  ا أعضاء ا
ي  م دو تشاو مةا عام  من ا لجمعي  ا تابع   ي ( ا و قا فيذ قواوات مجلس اأمن )ا متعلق  بت مسائل ا ج  ا ، فوغم معا

ها ون  و قا سيادة ا ةدود  معامات عبو ا دول وا عاقات بين ا ى إخضاع ا لةاج  إ يف مع بمثاب  استجاب   ت وا
تغييوات ذي قد يؤدي أ   اأساسي ، إل   ا قضائي ، اأمو ا وليات ا خرو تداخل ا مقابل تتسم بعواقب مؤسف   ها في ا

قضائي .  سوابق ا ام وعدم التساق في ا ى تعاوض اأة  إ
- See, Press Release, United Nations, President of World Court Warns of' “Overlapping Jurisdictions” in 

Proliferation of International Judicial Bodies, Oct. 27, 2000, U.N. Doc.GA/L/3157, available at:    
https://www.un.org/press/en/2000/20001027.gal3157.doc.html 
1106- Jared Genser, Kate Barth, op.cit, p.40. 
1107- IAIN Cameron, « targeted sanctions and legal safeguards », op.cit, p.46.     

ي  - متةدة اأموي لوليات ا سب   شف ه من غيو أ   IAIN Cameron يعتبو ،با متحدة ت وايات ا ن تصور ا مم "ا
ى هيئة  واقع أن  عن مواد استخبارية إ ية. في ا يم دو متحدة  تح وايات ا ون وااستخبارات في ا قا فاذ ا اات إ و

وثائق  شر مثل هذ ا سماح ب ى عدم ا مة  (...)تميل إ مح طعن احقا أمام ا تي قد يثيرها ا مخاطر ا ب ا  =تج

https://www.un.org/press/en/2000/20001027.gal3157.doc.html
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مقاوب  مع هذ  معاييوبا صعب جد   ا ويسا يبدو من ا ي  ت دو ساة  ا هيئ  قادوة  على ا
ج  هذ على م   افي عا ج   شواغل معا وليات  أن   ،ا ح ا ن يخدم مصا مثل هذا اإصاح 

ي  متةدة اأموي بو م   ،(1108)ا ها أ متةدة.و أسماء على مستوى اأمم ا   قدم 

ف ، فإن   مخا ي  ل يعفياستةا  قيام  وبمفهوم ا مقابل مواجع  دو م با مةا ي  ا ور من  ا
تزام لجزاءات ا هدم  اتها في إجواء مواجع   ةويظو   ،فةددة ا خريو على ا تأثيوها ا فودي  اتا   ا

ي  وتقاويو استخباواتي  قتدي بموقف بتأسيسها على دوافع أم ا  دول اأووبي  ومواقف ، ما يجعل ا
سان على أ وي  ةقوق اإ يه في تةقيقها أو ما سبق اإشاوة إ م اإتةاد اأووبي  ي مةا

  اعتباوات أخوى.

ث: ت ثا فرع ا مفعا مظا مم  مقابل يل عمل أمين ا دى ا معلومات ااستخباراتية  ة ا توفير أد
متحدة   ا

دفاع  عتبوي   ظو  le secret défenseإجواء سوي  ا ثو إثاوة با من بين اإجواءات اأ
ةقوق اإجوائي . وي   ي تجممثل أمن امساسها ببعض ا دو غياب  أةدمع ا افي   اأسباب ا
م   دلئل ا وقائع وا تصويح عن ا م  ا ةقوق  ،ستهد ف وجه  ضد اأفواد ا ها ل تمس با و ب

ها م قووة  دو  ا تأسيسها سوي  من روف ا اأساسي  
مع  لشفافي عدم ما يجعلها ت ،(1109)

                                                                                                                                                                                           

معلومات أمام =  شف عن ا اات قلقة من ا و ت هذ ا ا ذا  ها. وا  شف ع مها، فإ  من ا شف عن محا ن ت ها 
ية" ى هيئة دو ك إ   .ذ

– See, IAIN Cameron, « targeted sanctions and legal safeguards », op.cit, p.47 et 48.            
1108- William Bartholomew, op.cit, p.740.   
- La création d’un tel organe est d’une importance majeure, tandis que pour les États Unies a un rôle beaucoup plus 
désavantageux selon l’auteur, « De plus, l'établissement d'une telle autorité pourrait créer deux problèmes 
importants pour les États-Unis: le premier politique, le second tactique. Premièrement, il pourrait obliger les 
États-Unis à appliquer des sanctions à l'encontre d'une personne ou d'une entité qui ont été confirmées par 
un organe juridictionnel des Nations Unies mais qui ont été invalidées par un tribunal des États-Unis. Si la 
décision finale de lever ou de maintenir des sanctions revient au Comité, les États-Unis seraient moins 
susceptibles de faire face à ce dilemme, car ils pourraient faire pression sur le Comité pour lever toute 
sanction dans le cadre des procédures de radiation. 
Deuxièmement, une telle autorité pourrait nuire à la capacité des États-Unis de mener la guerre mondiale 
contre le terrorisme à leur guise. Avec une telle autorité, la décision d'imposer des sanctions à une partie ne 
relèverait plus du Comité des sanctions -un organe politique sur lequel les États-Unis exercent une grande 
influence- mais d'un organe juridictionnel indépendant dont les États-Unis ne contrôleraient pas les 
décisions. En tant que tel, l'établissement du type d'autorité indépendante et impartiale réclamé par ces 
rapports n'est pas une solution réaliste parce que les États-Unis l'opposeraient ». Voir, Ibid. p.750 et 751.  
1109- TOMKIEWICZ Vincent, « les juridictions françaises », In: RIDEAU Joël et autres, op.cit, pp.309-311.      = 
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وصول إصعوب   تي فهي باأموو ،ايها اأمم على مستوى إدواج عملي  اشوعي   قوضت   ا
متةدة د فشل م   ،وبعباوة أخوى .(1110)ا ي  في تقديم م  ع قواواتها ؤسس  دو ةجب  أوبووات عام  

م  تقي   ، عوامل تجعل منخوى ةاسم معلومات أ في بمعاييو موضوعي  ستو ل ت ؤسسييم أدائها ا
بر من خال موقف وهو ما ي  ، لشوعي  م Devika hovellست مظا ز أمين ا ذي  ،بخصوص مو ا

صب إصاةه على بغي أل  ي هاماز تا ي بو بل على تةقيق فةسب،  ته أو استقا قدو من أ
شفافي  شوعي .  (1111)ا تمتع با تي بدووها من بين عوامل ا  ا

يه م   سانوهو ما ذهبت إ ةقوق اإ سامي   متةدة ا م  ه و أ   ،فوض  اأمم ا ف بمفهوم ا  خا
شفافية غياب يعتبر" تحقيقات من عدد عن ا مات ا محا مرتبطة وا  لقلق. مصدر ا باإرهاب ا

ن   ة، وا  دو ة أسرار مبادئ إحيائها أو باعتمادها ا دو ة، مبادئ أو ا حصا  تدابير اتخاذها أو ا
رية أو استخباراتية ومعلومات مصادر حماية أخرى ح باسم دبلوماسية أو عس من مصا  ا

ي، وط ية من حد ت قد ا ا حصول إم معلومات على ا ازمة ا ة تحقيقات إجراء ا قامة فعا  وا 
دعوى مما ل جدال فيه أن  تأسيس قواوات  أن  ، (1112)"إرهابية بأعمال صلة ذات قضايا في ا

ي  ي مع د على معلومات استخباواتي تسجيل اأرواف ا قدوة على  ون ،ست هااا  شف ع
ي  اسهامسلغاي  ضئيل   مع ومات ا لة قومي  ما يثيو مدى مصداقي  مجلس اأمن  ،باأمن ا

دول اأعضاء فيه.  بوى ءتسا وعليهوا دول ا تي تتوسل ا ةقيقي  ا اسب ا م ن مل عن ا
م تع   ،تةقيقها؟ م  أ عواقبها على أ  د هذ ا ظو  ثو ساس ؟. ماوس  با ن بأ لقوة و    ها تمديد 

                                                                                                                                                                                           

= - Le terme secret Défense est utilisé pour définir un niveau d'habilitation d'accès à un document 
gouvernemental ou militaire restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des 
raisons de Sécurité nationale (ou supra nationale éventuellement). 
Des niveaux d'habilitation d'accès aux informations dites « secrètes » sont établis par l'autorité ad hoc aux 
personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales devant accéder à ces informations. A consulter sur ce site: 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_défense  
1110- Jack I. Garvey, op.cit, p.598.  
1111- Devika hovell, op.cit, p.27.  

فقوة  -1112 سانوثيق   من 28ا ث  عشو، A/HRC/13/36 :وقم مجلس ةقوق اإ ثا دووة ا صادو ، ا  22في  ةا
في  متعلق  ب ،2010جا متةدة اأمم مفوض  تقويوا سامي  ا سان ةقوق ا سان ةقوق ةماي  عن اإ ةويات اإ  وا
افة  سياق في اأساسي    . اإوهاب م

https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin_d%27en_conna%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_class%C3%A9e_secr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information_class%C3%A9e_secr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supranationalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnes_physiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnes_morales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secret_défense
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وضع في  اسات سلبي أدى هذا ا ع ى ا ةساس  إ معلومات ا ةصول على ا  ،صعوب  ا
م   رلبات اأفواد ا م  مظا تب أمين ا سوداء صع بت من مأمووي  تسوي  م قوائم ا سجل  على ا

م   بيو وا تةدي ا ك لعتباو با امل  وذ ةقائق ا لح، هذا ما ةم ل مجلس اأمن يتوسل ودواس  ا
دول بقواو  د على م  ( 2011) 1989ا م بمعلومات سوي  ذات صل  ع مظا وافاة أمين ا

إدو (1113)القتضاء مقتوة   شف عن هوياتها في ةا  اعتباوها بمثاب  هي ا  اج.، مع ا

ك اأمو لوقوف على ةقيق  ذ ى تةقيقه  ،و م إ مظا لمسه من خال سعي أمي  ا ما 
معلومه ةيثما يقتضي ابةج  أ   صاف اإفصاح عن هذ ا دو   اتإ بغي اشتوار وضا ا ل ي

ة " ن  أ Simon Chesterman اأستاذ على ةد تعبيو، (1114)صاةب  اقتواح اإدواج عدم وجود أد
متحدة يحد من أي   أمم ا فسها استخباراتية متاحة  لجزاءات  وهو ما  ،(1115)"استعراض فعلي 

م  قضائي  IAIN Cameronيعتبو  شاء مة ي  إ ا عدم إم وئيسي  سبب ا غوض  ،بمثاب  ا
م   جزاءات ا تعامل مع ا ف ا عدد م   1267وباأخص قائم   (1116)ستهد  ظو  فيهابا  أن   ،ستهد 
ي   شووع في  اهاستعواض فيمن شأن هذ اآ متةدة ا أمم ا سوي  أن يتيح  لمعلومات ا

مةلي ا من أجل استباق همواجع  قضائي   تةديات ا       .(1117)ا

ي  في ي  دو عدام آ وغم من ا م   با تسويتها  ته قد تم  إل  أ   ،ستهد ف تسوي  أوضاع اأفواد ا
م إقليمي  ساهمت بدوو فعال في ة في إراو سانمةا اإشاوة في هذا  على ةد ،ماي  ةقوق اإ
مو  شأن  ي أووبي  إقليمي  م اقف مةاا يها سابق ا وور مشاو إ ي  م امة ا بلجي دو  ا ا

                                                           

فقوة  -1113 عام وثيق  من  38ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا       . ا
فقوة  -1114  ا. فسه وثيقةامن  44ا

1115- Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p.466.   
1116- MURPHY Rosemary Alice, op.cit, p.234.  
1117- Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p.481. 
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سويسوي  وي  ةقوق  اقضت يتا ،وا ي  وأو و قا مواعاة اأصول ا ازم   مترلبات ا بتةقيق ا
ي اأفواد  مع م ي   ا معلومات استخباواتي   هاعلى ةساب وبدوج  ةاسم    .    (1118)فصح ع

م   تةديات ا هذ ا ظو ا  سو   علق تو معلومات ا ى ا وصول إ م با مظا تب أمي  ا ي ، تم ن م
مسا وتوتيبات مع ست  عشو  ي عشو باتفاق وسمي واةد مع ا ثا تقويو ا ى غاي  صدوو ا إ

سو   لمعلومات ا ها  قيامها بدووها على أةسن وجه (1119)ي دو  أعوبت عن تباد تي يقتضي  ، وا
مست وجوب ي على ا و مةليتأريوها بأساس قا ات بشأن معاييو يتضمن ،وى ا يا  اأغواضو  ا
تي ني   ا معلومات تبادل أجلها من م ضوابر ،الستخباواتي  ا تي اإجوائي  وا هذا  على ربقت   ا
ت ك وغب    بادلا ى تةقيق  أن   ،في تفادي إساءة استخدامه وذ شخصي  يؤدي إ ات ا بيا تبادل ا

خصوصي  ةق في ا ا ةويات اأساسي   ةقوق وا ات على ا تها ما هو م بين  (1120)تعديات وا
      .أعا

خصوص معلومات  ،وفي هذا ا جد أن  هذ التفاقات قد قي دت اإفصاح واستخدام ا
سو   ي ا مع دو  ا ها أن تختاو  ،ي  بإوادة ا تي يجوز  ائيا ل ث معلومات بش إما  اإفصاح عن ا

ن تم  اإفصاح  م، وا  مظا ها أمين ا ل دون اإفصاح ع لج   لج  اآخوين أو  أعضاء ا
تماس مقدم ال ها  ه باإفصاح ع سماح  ن توفض ا هذا اأخيو و ها  مع ةظو  ،(1121)ع

شامل  تقويو ا يها في ا دو  م  على م   هةصوال عدم في ةاإشاوة إ قدم  وافق  صوية  من ا
                                                           

وغم من تع   -1118 م لستيفاء إجواءات فصل عاد ، با مظا ى أمين ا معلومات إستخباواتي  إ عدم تقديمها  دول  ت ا
ي   و مبدأ موفوض قا يه سابق  إل  أن  هذا ا ائي ا، ةيث تروقت إ ج م  ا مة ها شأن ا ي  شأ دو م ا مةا ي   ا بعض ا دو ا

خاص  بيوغوسافيا سابق   خاص بقضي ا مها ا يش ا في ة مبدأ اأساسي أن   ،Blaskic باس دت على ا دو  ل  أ ا
وفض تقد قومي  ي  ميتتذوع باأمن ا مع لجه  ا ادعاء.، وثائق  سب   ون هذ اأد  جوهوي  با    ةيث ت

« Ayant affirmé le principe de base selon lequel un État ne peut invoquer la sécurité nationale pour refuser de 
produire des documents… ». Cité In: Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins d'examen de la 
décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997, le Procureur C/ BLASKIC Tihomir, 
affaire N° IT-95-14-AR 108 bis, Chambre d'appel, rendu le 29 octobre 1997, §.67.  

فقوة  -1119 صادو ، S/2016/671 :وقم مجلس اأمن وثيق من  13ا متعلق  ب ،2016 أوت 1في  ةا ي تقويو اا ثا ا
مقد م عما بقواو مجلس اأمن عشو  م ا مظا تب أمي  ا  . (2015) 2253م

فقوة  -1120 سان وثيق  من 45ا سابق ،A/HRC/14/46 :وقم مجلس ةقوق اإ موجع ا  . ا
فقوة  -1121 عام  وثيق من  40ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا  . ا
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قواو صدد، اوتأى مجلس اأمن بموجب ا معلومات. وفي هذا ا ى  1989 وقم ا تزام إ فوض ا
سوي  ي   م باةتوام أي شور يتعلق با مظا ي . ويتعين أن على أمين ا مع دو  ا ن أن تفوضه ا م

دو  م   معلومات بفةص أي تقوم ا ى م  قدم  ا م إ مظا تماس فيما أسئل  يوجهها أمين ا قدم ال
مواود ي اأفواد من عدم استيفاء (1122)يتصل بتلك ا ةالت ل تزال تعا تي وفق هذ ا ، ا

ي . و قا مواعاة اأصول ا ي   دو معاييو ا  ا

مجلس اأمن قواو اأخيو  ها  ،وفق هذا ا بوى م دول خاص   ا مةل تبقى تصوفات ا
ىزدوج ، ممل  اعميها لمتتوجيه  ةقوق  تسعى من جه  إ عام بةماي  ا وأي ا تةقيق ترلعات ا

ةويات اأساسي ،  ةها.  قتضيتومن جه  أخوى وا دفاع عن مصا     من ووائها ا

قائم  ها د   ،بمقتضى اإجواءات ا و قيود  م بخرووة هذ ا مظا ل دت أمي  ا "تعوق بش
عملية"،  ه بشفافية ا زوم  ي  ا  قيةات لزم   ذي يستوجب إدخال ت م  اأمو ا خاص فها ا قوو ا

م   رسونيبن إم م باإ ،هم با مظا ى اإذن أمي  ا تماسمشيو ا إ مقدم ال  فصاح عن توصيتها 
مجموع  تقاويوها شو  مقدم (1123)مع  تي تقدمها  لج  ا ون تعليات ا ما يوصي بأن ت  ،

شرب تماس في ةا  وفض رلب ا م   ال امل  قدو ا قائم   لعموم في من ا ستراع وأن ت تاح 
ةالت    .  (1124)جميع ا

م  و  فود ا معلومات وثقلها على مساو ا ى هذ ا توصل إ ، ةاوت ستهد فأمام أهمي  ا
مسأ  من خال  ب هذ ا متةدة تج أفوادإصاةات اأمم ا سماح  شففي ةال ما  ،ا  تإذا 
جزاءات اقض مع ةقائق ا مةلي  عن أد  تت تةديات ا ي  ،ا ا ى  بإم معلومات إ إةا  هذ ا

لج  جزاءات وبخووجها عن مساو ةدودها  هذ اأخيوةواقع غيو أن   ،ا ظام ا ت ةماي   ةاو
سان      .  (1125)على ةساب ةقوق اإ

                                                           

فقوة  قا عن: -1122 عام من وثيق   39ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا  .ا
فقوة  -1123  . فسها وثيقةا من 50ا
فقوة  -1124    . افسه وثيقةامن  51ا

1125- Vanessa Baehr-Jones, op.cit, p.466 et 467.    
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جزاءات وف جاح ا م في ضمان  مظا موازاة مع جهود أمي  ا يتها، فلم تعد تقتصو با عا
ها  شفافي  في إجواءات أعما وع من ا لمعلومات الستخباواتي  في تةقيق  على استيفائها 

قوائم، بل بات م   شرب من ا تي بدت تشوبها ا معلومات ا وتبر بمدى صة  مصدو هذ ا
واه  موازاة مع اإجواءات ا وك با تبويئي  غياب ،ش معلومات ا ك أي  اإفصاح عن ا بما في ذ

ذي  معامل ، اأمو ا تعذيب أو بسوء ا ةصول عليها باعتواف أو ببيان با معلومات قد جوى ا
خاص  مقوو ا مواود أ   ،يوصيبن إميرسون جعل ا وفض باإفصاح عن تلك ا ه في ةا  ا

بغي أن يوفو أساس ا  تماس، ي مقدم ال م أو  مظا مستقل أو أمين ا ات ا تعيي مستقل ة  م ا
ظو   قائم   امل  وعاد لوفع من ا تعاوضه إجواء مواجع  قضائي    . (1126)ا 

ةير  في  م توخي ا مظا معلومات يتوجب على أمين ا ففي ةا  اإفصاح عن هذ ا
معلوماتمع الستفساو بأقصى قدو م   ،عمله تي قدمت ا دو  ا دى ا ن عن اأمو   ،(1127)م

ي  إثبات أن   مع دو  ا ةصول عليها، ما يجعل من واجب ا تي تم  بها ا يفي  ا تةقيق في ا وا
دوا   رويق . وا  ةصول عليها بذات ا م يتم ا معلومات  تعذيب ا عواقب في وجود ا ةجم هذ ا ا 

ت  ا اد عليها مهما  م وفض الست مظا لةصول على اأد ، ما يقتضي على أمين ا مصدو 
ظاهوةق ما ت  ت  أن  إماي فه ،(1128)يمتها اإثباتي  ا   . (1129)أخراء تقديوات ابه وفقةجز وا 

وواد هذا في  رقي  م وةيد ا تفسيو ا سانومدافعي اإراو، فإن  ا هو الفتقاو  ،ةقوق اإ
ى أد  ملموس  على صة  ما قد وود،  تةفظ عن إ معلومات تبادلون ا ل ي   الستخباواتي  ا ش

اسات  ع ات شخصي  ،خريوةا س من وجه  ما تةتويه من بيا قضي . قد تع فصل في ا    قواو ا

شيد في او  تعذيب وغيو من ضووب سياق ذاته  اهض  ا م متةدة  باتفاقي  اأمم ا
مادة  ص ا مهي  في  ي  أو ا سا اإ قاسي  أو ا عقوب  ا معامل  أو ا ها، على أن  15ا "تضمن م

                                                           

فقوة  -1126 عام  وثيق من  45ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا  . ا
فقوة  -1127   ا. فسه وثيقةامن  46ا
فقوة  -1128   ا. فسه وثيقةا من 49ا
فقوة  -1129 سان وثيق  من 48ا سابق، A/HRC/14/46 :وقم مجلس ةقوق اإ موجع ا   . ا
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ة  يل في ل دو د لتعذيب  تيجة  ه تم  اإداء بها  طرف عدم ااستشهاد بأية أقوال يثبت أ
يل على اإداء بهذ  د تعذيب  اب ا ك ضد شخص متهم بارت ان ذ أية إجراءات، إا  إذا 

قوال"   .(1130)ا

ي تا م   2001سبتمبو  11تعد أةداث  ،وبا م ةفزة في إثاوة ذات ا ماوس  بقيادة اإداوة با
ي  ا دول اأخوىأموي تها أو بإوغام ا اسب ع ،بم زاو م   لىود م دون  تهج اأعمال اإوهابي  ا

وخيم .  عواقبها ا     مواعاتها 

م مةلي   ،ومن متابع  سيو اأةداث مةا مختلف ا قضائي   ام ا عديد من اأة ص دوت ا
ت ت   ا لوودات في أو إقليمي   ها موقف مجلس ا تعذيب، م عمل بمعلومات مصدوها ا دين فيه ا

متةدة في قضي   ممل  ا داخلي  أ وآخرونا ج يقضي ،ضد وزيو ا م في ةا  معا مة    ا
افة  اإوهاب ظو في معلومات استخباواتي  وغم قيمتها اإثباتي   قضايا تتعلق بم ها ا ل يم

تعذيب      .(1131)ون مصدوها ا

ف   م  من اأموو ا، فن وبر ا بما وود سا قضايا ا ثو أش  وا بيو ا واأ همي  في ل  هاجس ا 
شأن لغ  ،هذا ا تواصل معه بما يفهمه، ةق يتمتع به م   هو عامل ا بغي ا ذي ي تماس ا قدم ال

ه   عاق  بي ي  ا تب  بغي  ضمان فعا موبين م مظا مستقل أو أمين ا ة  م ا ةق  ،ا ون هذا ا
سان، ما يستدعي ةقوق اإ ي   دو وك ا ص ضوووة إصاةه على وجه  معتوف به في معظم ا

ي   ،الستعجال م ما يزال يفتقو ةا مظا وثائق أو خدمات ون أمين ا يات تضمن توجم  ا ا ا إم
اء الستجوابات شفوي  أث توجم  ا ال ،(1132)ا م ن و جدت فهي صعب  ا زاهته قوض ما ي   وا  من 

                                                           

ة -1130 مهي ية أو ا سا اا قاسية، ا عقوبة ا معاملة أو ا تعذيب وغير من ضروب ا اهضة ا ، اعتمدتها اتفاقية م
ائة   عام  بموجب ا جمعي  ا صادوة بتاويخ 39/46ا فاذ بتاويخ 1984ديسمبو  10، ا جويلي   26، دخلت ةيز ا

وئاسي وقم. 1987 موسوم ا جزائو بموجب ا يها ا ضمت إ مؤوخ في 89/66 :ا وسمي  1989ماي  16، ا جويدة ا ، ا
شعبي ، عدد  ديمقواري  ا جزائوي  ا صادو بتاويخ 20لجمهووي  ا  .1989ماي  17، ا

فقوة  -1131 عام وثيق  من  47ا جمعي  ا سابق، A/67/396 :وقم ا موجع ا  . ا
فقوة  -1132   ا.  فسه وثيقةامن  53ا
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يو  يته تهفعا بره من تقي  واستقا ست فا  توجم  تقاويوهايد ، وهو ما  م في  مظا ذي  أمي  ا ا
لمات ةد أقصى اقتصو على  م  عدد ا ظوم  اأمم ا ي  في م بوما وثائق ا ربق على ا

متةدة صل ، ما ا وقائع ذات ا جميع ا لج  باستعواض شامل  ع (1133)يةول دون قيام ا اسه وا
ي .   مع  سلب ا على ةقوق اأفواد ا

س   ي  ثا م في تقويو ا مظا يه أمين ا "أن  ترجمة  ،مؤيد ا فيه 2012هذا ما تفرن إ
رسمية لغات ا ى جميع ا شاملة إ تقارير ا صر هام في أي  عملية  (1134)ا متحدة ع أمم ا

اما ودقيقا" مواد استعراضا  لدول فرصة استعراض ا فل  ة ت ي  وجود ، (1135)عاد ا مع إم
مقابات متوجم اء ا ك فإن  أث ذ ملتمس، و ة إا  إذا جرت بلغة يفهمها ا ون فعا تي ا ت "ا

 . (1136)عدة حاات تطلبت ترجمة شفوية"

تب أمين جاح عمل م م يقتصو فقر عل ف شق  م في هذا ا مظا معلومات ا ى توفيو ا
ةصول على مصدوهابل ظل م   ،الستخباواتي  تي تقت وتبر با تةقيق ي بةسب ربيعتها ضا
بو ي  أ ى فعا تواصل ، باإضاف  إ تماس.مع م  مباشو اضمان ا هل ةققت وعليه،  قدم ال

م   متةدة ترلعات اأفواد ا يف ي   ،ستهد ف ؟اأمم ا ود عليها باإيجاب ف ن تم  ا ن تفسيو قواو وا  م
ي  قضائي  م   موازاة مع غياب آ مجلس اأمن با هائي   ستقل ؟. استوداد ةقوقها بتوقفه على قواو 

                                                           

1133- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Due Process and Targeted Sanctions: An Update of the 
“Watson Report” », op.cit, p.22.  
1134- Malgré les aspirations de bureau du médiateur en ce sens, certain auteurs évoquent quelques lacunes qui les 
empêchent de garantir cette efficacité, c’est ce que constate GALEAZZI Nicole en annonçant « également que la 
plupart des traducteurs sont prioritairement des linguistes et que rare sont ceux qui ont une formations 
approfondie en droit ». Cela justifie les difficultés que rencontrent ses traducteurs à être des experts de chaque 
domaine. GALEAZZI Nicole, « Les difficultés linguistiques propres aux mutations de la norme: les problèmes de 
traduction », In: MARTIAL-BRAZ Nathalie et autres, (S/Dir), Les mutations de la norme: Le renouvellement des 
sources du droit, Economica, Paris, 2011, p.86 et 87.  

فقوة  -1135 صادو ، S/2012/590 :وقم مجلس اأمنوثيق  من  52ا متعلق  ب، 2012جويلي   30في  ةا  تقويواا
وابع مقد م عما بقواو مجلس اأمن  ا م ا مظا تب أمي  ا  . (2011) 1989م
فقوة  -1136 سابق، S/2012/590 :وقم مجلس اأمنوثيق  من  55ا موجع ا توجم  . ا موضوع ا ثو  لتفصيل أ

 واجع: 
- DUMOULIN Lisa, « Black-Lists et gel des avoirs: bilan et perspectives du Médiateur du Comité 1267 des 
Nations unies », op.cit, 23 et S.    
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م   تدابيو ا عد أخرو توجهات تخذة وفق إجواءات استخباواتي  ت  مما ل شك فيه أن  ا
ي  ذ جزاءات ا ذي  ،ا ي  وفي جميع مجالت ةياتها، اأمو ا مع مساسها بةقوق اأرواف ا

جزاءات ظو في ذات ا وامته من خال إعادة ا ن  بإعرائها وجه  مةلي  ،يقتضي استوداد  وا 
ون ها من  بعض اآفات تستدعيافة  م   اقتضى اأمو إقليمي ،  ما  دول اأرواف  جهود ا
لمعلومات تمتعها بف  با ،تةويات وتبادل  ثو إضاف   توجه  فيوص أ     . ئي قضاهيآتها اا

رابع: فرع ا زية  ا امر متحدة جزاءاظام تحقيق ا أمم ا فة  مستهد  ية ا ما من خال ات ا
قوائم محلية أو إقليمية    خلق 

يه ي   موقف بمثاب  اقتواح أووبي مةض، بادو إ تقويو  IAIN Cameronعد هذا ا إثو وفعه 
مجلس اإتةاد اأووبي ي   ذ جزاءات ا أفواد غيو أعضاء  استهدافيقتصو فةوا في ، ةول ا

ومي   ة جهات ا ومات أو ا ة م  في ا ات م  تلك ا ةو ات أخوى تمودةتمي    في ةين ،أو ةو
ها ى م ي   ت ستث ما جزاءات ا ها صل  أفواد و   فستهد  م  ا ي أمماا ات  ومييا ة سلك ا  با

قوائم اأممي . تي يبقى تسجيلها في إراو ا ظماتدول أو اا عاتق على يقع وا اإقليمي   م
خاص   مهم  و اإفويقيأ التةاد اأوووبي جزاءات ا فيذ ا تيبهذ ت ضمن دول  تقع اأفواد ا

 هذ اأخيوة في، ما ي م  ن إما مةلي  أو إقليمي  أي وضع قوائم سوداء خاص  بهم أعضائها
رعن  قواوات أمام  فيا ي  ذات هذ ا ور م ا مةا م  خاص )أو اإقليمي  ا  اإتةاد اأووبيمةا

تيتسويتها( في فعالا هادوو  ات  وفو مزايا وئيسي ت   أن هامن شأ ، ا ضما ظو ا من وجه  
ي  و قا جزاءات  ون ،ا مييع   نهذ ا ها تربيق عا ي  هاماعدل د  ي  قضائي  دو     .(1137)آ

توجه  بوفي تجسيد ذات ا ي  أ م   تجا تةقيق فعا سوداء  فيسجل  اأفواد ا قوائم ا ا
ي   دو تي ي  و ا ع  في أعمال إوهابي  هاأروافعظم عتبو م  ا ن  ، إ ماضا ت فييم دول ا عامل بين ا

ائي  خاص  بعلى أساس ث ي  ا ور تشويعات ا ى ا ظو إ ها ،اهبا بصة  معلومات تفيد  لمتا
ه، و  التهام فود و/أو أما تي يقع فيها ا دو  ا ى ا يتهاقلها إ ا ك  إم  اهاتخاذفي بعد ذ

                                                           
1137- IAIN Cameron, « targeted sanctions and legal safeguards », op.cit, p.48.  



ي: واقع ثا باب ا حماية ا ية ا دو سان حقوق ا فيذ جراء اإ جزاءات ت ية  ا ذ  ا

366 

يإجواءات وفق   قوا ي  اها  ور م  ، (1138)ا أرواف ا ي  ف  بستهد  ما يسمح  و قا تةديات ا وفع ا
ي  في تجسيدأمام  ور مها ا خاص  بها مةا ي  ا و قا ات ا ضما  .  (1139)واستوداد ةقوقها ا

به، يت قوائم اأممي   جلىومن جا عمل با تخلي عن ا عاق  بين اأفواد إ ما ا بعد ا
ي   دو ل ا هيا بيوة وا ها إل  بعد جهود  شف ع تي يقتدي ا جهات  ،فتوات رويل و وا س ا ع

ي   دو ل ا هيا تي توبرها عاقات مع هذ ا م  ا ةا ك وعي و ا ى ذ ميادين، ضف إ في جميع ا
ثو من غيوها. دو  بشؤون أفوادها أ  ا

ب آخو ي   ما جا م  بي جزاءات ا غاء قائم  ا متةدةبوو إ ب اأمم ا أو بمفهوم  ،قووة من جا
فيذ آخو ما  ب م  اتخاذ إجو  الستهدافل يترلب ت متةدةاءات من جا ي إ   ظم  اأمم ا ما مب

بيو يتمثل في العتماد على قوائم مةلي   على أساس موقفين، فاإصاح ي  وةلها مةل ا ور
متةدة شوب ،قوائم اأمم ا هذ اأخيوة من تعزيز  ما  غائها  ي   أي إ و قا معضل  اإجواءات ا

واجب  م   ،(1140)ا تي تخضع  ي ين وفق  مةلي  ضاة واقب  ق  ا ي  ور و ظم قا م   ا  ظم لدول ا تمتع  ب
تسجيل ،قضائي  مستقل  عمليات ا وعي   ها من قدوة وما توفو من مواقب   ى  ،(1141)ما  ضف إ

ك  دول على أ وفو ا ت  مذ ةوص ا مواود الستخباوات  بو قدو من اأد  وةماي  أفضل 
ائي ةيث إبقائها، خاص    تعامل فيها على أساس ث ن العتماد على عاقات ي   بما يستدعي ا م

ثق  دول م   ا ه مجلس اأمن  ما يتضم راق أوسع  شوها على  ب خرو        .(1142)عادي وتج

ي يتمثل  ثا موقف ا ما ا ونبي دول الستهداف في  روي على عدد قليل من ا تي  ،ي ا
م   فسها هي تدابيو ب عادة  شاوا فيذ ا ي  في ت ما ضوابر ا ون تجميد اأصول ومماوس  ا
م  د م  و وج ها، ما جمدة عظم اأصول ا و روي المتثال ستدعل يفي ب إجواءات ي أن ي

دولالستهداف  ثيو  وعادة ما تعمل من خال م   ،على تعدد ا ائي  أو ل تزيد  ا عن عامات ث

                                                           
1138- IAIN Cameron, « targeted sanctions and legal safeguards », op.cit, p.48.  
1139- GUTHERIE Peter, op.cit, p.527.  
1140- Jack I. Garvey, op.cit, p.595. 
1141- Ibid. p.596.  
1142- Ibidem. p.596.  
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ثو هو ثاثي . موقف أ تي توجد فيها و جو  وما يؤيد هذا ا قضائي  ا ولي  ا فيذ في ا ت ب أن يتم ا
م   اتا  . (1143)متل

تعي  أما  ب ا متةدة أو عدد قليل من ة  فين، من جا وليات ا ون ا مقوبين عادة ما ت لفائها ا
ل دول م   م  ةدة ت  على ش دول ا ذي لج  (1144)بادوة في روح اأسماءمن بين ا موقف ا ، وهو ا

جزاءات أواخو عام ي   فيذ ا تةليلي ووصد ت دعم ا ثو بتقويو فويق ا ن تدعيمه وتبويو أ م
مل خيبة عوامل من"أن   ،2012 تي ا ون وأن بد ا ا من مجلس واجهت قد ت ة ا لج  ما وا
ه في يتمثل جهود هذ جميع برغم أ رامية ا ى ا قائمة، تحسين إ  إجراءات من تخذا   ما ورغم ا
شطب، اإدراج دول عدد يزد فلم وا تي ا سماء. تطرح تقد مت ا مر زال وما ا طوي ا  ي
صغيرة موعةمجا فس على عامة بصورة بلدان، من ا ثر وهي ا  اقتراح حيث من شاط ا ا
ود    . (1145)("جديدة محذوفات جديدة )أو ب

موقف  قول بعد هذا ا ن ا ي  إ  أن  جميع م  يم ذ جزاءات ا ح تقدمت و  ما ر  بادوات تفعيل ا
بوى  دول ا ةج  تبويو ا تمت   بهمسايوة  به ا عليا. وما يزيد من ا ةها ا ع هذ اأخيوة تةقيق مصا

يات  ا ي بإم ذ جزاءات ا ها بتجسيد ذات ا ي  شامل  من خال توف   ،تسمح  و وها على توسا  قا
م   فود ا ب ةياة ا وجيا وأجهزة إداوي تتةقق ب ،تهد فسجميع جوا و ل م   وسائل ت تسق بش

موسويع عا ث ، على غواو دول ا ثا ى  هالفتقاو  ا وسائل هذ إ ي  أو ا و قا ل اأساسي  ا هيا ا
ي  تق غوض ا موقف ذاهما  .ذات ا ي  ا مع ا مم ،م بووات تسمح بتةقيق ترلعات اأرواف ا

غاء تجسيد عليه  من العتمادن م  ي   قتعدد مرلب إ سوداءائم و ا عمل بقائم  واةدة تشمل  ،ا وا
تسجيات اأممي . عين باأعمال اإوهابي  أو تشمل جميع ا ضا خاص  با تسجيات ا     جميع ا

شق في روح  ا إجمال مزايا هذا ا و، يم زية عملية من خال ما سبق ذ غاء مر "أن  إ
ق هاإدراج في ا من ائمة من شأ ية ( ...) أن يزيل مجلس ا و ها آثار قا من اتخاذ قرارات 

                                                           
1143- Jack I. Garvey, op.cit, p.580 et 581. 
1144- Ibid. p.580 et 581.  

فقوة  -1145 موجع S/2012/968 :وقم مجلس اأمنوثيق   من 39ا سابق، ا  . ا
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فراد. زي في هيئة سياسية  واضحة على ا مر ظام ا اجمة عن ا اك فوائد قوية  ن ه م ت إذا 
ظور ديمقراطي. غير ديمقراطية، فإن   رة من م سلطة سيبدو أفضل ف طبق هذا  تفويض ا وي

ة، حيث راه ة ا حا مؤسسية  بصفة خاصة على ا يات ا ى اآ يا إ متحدة حا مم ا تفتقر ا
قائمة" مدرجة أسماؤهم في ا أفراد ا واجبة  إجراءات ا افية  حماية ا  . (1146)توفير ا

ظو   مستةيل  روح يجعل بتأسيسه با م  في خضم هذا ا موقف مجلس اأمن با شوع ا 
قاضي وقت وا فس ا ن تمت م  في  م  واجه  ما م  واجهته إ  ، وا  تضووة فيها دول وجود اأرواف ا

سي  أو اإقام   ج ةهاتي هي باادو  ا مصا تصدي  بوى وا ديد بمماوساتها  دول ا ت في ا
ع   سانا ةقوق اإ ي   تساءل عن قدوة أي  دو  في إثاوة تصعيد تجا مجلس اأمن دوا ه  . وم

عمل بقواواته؟.        وتجميد ا

ك، استجابت  وات اأخيوة في فضا  عن ذ س دول خاص    هااد قلقازد أروافا ات ا  بوما
ي  تؤيد ،اأووبي  ذ جزاءات ا من  ،سويسوادو  قدمتها وفي م   تأسيس قوائم مةلي  إزاء تةديات ا
خاوجي  خال سياس  ا ج  ا سويسوي  تقويو  مجتمع  في لبومان ا دواس   ،2010ماوس  1ا

دو  في  سويسوي ي   2009سبتمبو  8اقتواح اعتمد مجلس ا مجلس التةادي ا إباغ بلف ا
تدابيو وتربيقهاب ،مجلس اأمن خضوع  م   عدم ا افة  اإوهاب أفواد قووة ضدخاص   ا  باسم م

قائم على ، 2010من  بداي   وهذا  روح ا موازاة مع ا ي معدم إبا يقيام بلد ديمقواري  ا  مب
ات إجوائي ، أي تعليق  ظو عن أي  ضما ون بفوض جزاءات بصوف ا قا ي على سيادة ا مع ا

وات و  ها اأمم  هةقوقدون أي  شوعي  ديمقواري  أبسر س تي تعل ةقوق ا اأساسي  وهي ا
م   شوور ا متةدة وتووجها. ومن بين ا      : جدتخذة ا

يين  - مع شخاص ا قائمةاا م ي   مدرجين في ا وات و ثر من ثاث س سوداء  موا بعد قد  ا
ة؛ عدا ى ا   إ

طعن أمام سلطة مستقلة؛ - وا من ا  م يتم

                                                           
1146- GUTHERIE Peter, op.cit, p.526 et 527.  
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م ت   -  وجه أي تهمة ضدهم من قبل سلطة قضائية، و
م ت   - ذ إدراجهو ة جديدة م قائمة مقدم أد  .(1147)في ا

ةد د هذا ا د م يتوقف اأمو ع ت يد بةماي  ةقوق بل تجاوبت دول أووبي  أخوى با
م   تدابيو ا سان، وهو ما تجلى في ا دااإ تي بصددها أشاو  2009عام  تخذة في هو مجلس ا

ظام  ى  دي صواة  إ هو دو  ا تي صيغت خاوج سياق  1267ا ي  ا دو قواعد ا مثال على ا
ون قا ما تةمله هذ اأخيوة منسيادة ا ي  ،  و قا ظام ا ي على ا دو ي ا و قا ظام ا تأثيو ا

ىا سياق ذاته إ شيو في ا ممل   قضي  مةلي. في ةين  عليا في ا م  ا مة ظوت فيها ا
متةدة ها أثاو  ،ا متقاضون خا صاةياتها وقدوتها ةول جدلا ي   بويرا سلرات ا في  تجاوز ا

جزاءات  فيذ ا م  ت مد  ستها تشويع اأساسيف  دون خضوعها  بومان من خال ا ما  ،(1148)وافق  ا
سان بتمليه من  تضةي  بةقوق اإ وي  ا ياأو ل واضح على قواعد  ،ملف اأم ذي رغى بش ا

م   اإستواتيجي          .تعامل بهاا

ي ، ي   ذ جزاءات ا وائدة في مجال تعزيز مساو ا ةلول ا فثم  عد هذا القتواح من بين ا
ال عواقيل م قوائم  .وعيوب تجعل من تةقيقه صعب ا فمبادئ تةقيق قوائم مةلي  على ةساب ا

لدول اأووبي  واإتةاد اأووبياأممي  إ   ي  و قا ظام ا ربق على ا ات ما ت   ،ما ت ا وفو من إم
م   قضائي أفواد ا لها ا رعن أمام هيا اإتةاد  ،ستهد ف  من ا هيئات اأخوى  يها ا تي تفتقو إ وا

قل  م  ن  ه وا  غ  جميع دون م  اإفويقي ودو ثبا ثا م ا عا ثق  بين ،دول ا قص ا ى   باإضاف  إ

                                                           
1147- Rapport de la Commission de politique extérieure du parlement suisse, Conseil des États (MARTY Dick), 
« Les fondements de notre ordre juridique court-circuités par l'ONU », motion n° 09.3719, Conseil national, 1er 
mars 2010, p.1 et 2. A consulter sur ce site internet : 
 https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2009/Rapport_de_la_commission_CPE-N_09.3719_2010-03-
01.pdf      
1148- BIERSTEKER Thomas J., ECKERT Sue E., « Addressing Challenges to Targeted Sanctions: An Update of 
the 'Watson Report' », op.cit, p.9 et 10. L’auteur ajoute, « En plus des défis parlementaires, la perception 
générale de l'injustice dans l'application de sanctions ciblées a suscité l'opposition du public et la formation 
de groupes de soutien pour les personnes sélectionnés sur la liste 1267 en Suède et en Arabie Saoudite. Les 
fonctionnaires du gouvernement néo-zélandais ont été confrontés à l'embarras politique et à la critique 
publique concernant l'autorisation d'une interdiction de voyager et le gel des avoirs de la mauvaise personne. 
L'application de sanctions ciblées a été ridiculisée en Allemagne, où une ONG de protection des données a 
décerné au Conseil de l'UE l'honneur douteux du prix Big Brother 2008 pour l'application de sanctions 
ciblées contre le terrorisme ». Ibid. p.10.  

https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2009/Rapport_de_la_commission_CPE-N_09.3719_2010-03-01.pdf
https://www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2009/Rapport_de_la_commission_CPE-N_09.3719_2010-03-01.pdf
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دول على غواو  تين جاا معلوماتتو دو تعاون وتبادل ا اصو  ،ين في ا ع ما يجعل من تةقيق ا
عامل ا   سابق   ال في تجسيد ا م ي فع  ي  صعب ا ون دو  ال.  قا

ية  مسؤو خامس: إقرار مبدأ ا فرع ا سوداء عن عواقبتعويض في اا قوائم ا  ا

م  اإن  اةتوام وةماي  ةقوق  جزاءات ا من خال ل يتةقق فقر  ف د  ستهأفواد ضةايا ا
م   م بادواتا وعاي  بةقوقا   و  ،قووة سابق اا اي  وا ع ا من خال ا إقواو في إراو  هاما يتةقق أيض 

ي   مسؤو تعويض مبدأ ا افيفي ا فعال ا فووي وا عدا  تعزيزمن خال ، وا ج ب ا  معا
ات تها جسيم  ال ون ا ي لقا دو سان ةقوق ا واقع  على ةقوقا خاص    ،(1149)اإ  هاتعديات ا

دوي  عما   ،سي سااأ فقه ا سلطة توجد بقاعدة تتودد في ا ية""حيث توجد ا مسؤو ، (1150)ا
م   عديد من اأفواد ا ب ا ديد من جا ذي ظل مةل ت مبدأ ا ب  به أمام ستهد  وهو ا مرا ف  في ا

ت أم إقليمي . ا ي   م ور    مةا

تم   م  وبغي  ا ب  بم  ن من ا ي  في را ظم  دو سانساء  م ةقوق اإ  ،ةا  عدم اةتوامها 
ةقوق يس فقر  هاتمتعجوب و   ي فةسب )أي روح مسأ  با دو ون ا قا تزامات بموجب ا وال

ي  دو ظمات ا لم ي   دو ي  ا و قا شخصي  ا ن أيض   ،(1151)(ا ي  في و تزامات دو ا أن تخضع ل
                                                           

فقوة  -1149 عام   لئة  من 15ا جمعي  ا ستون، ا، 60/147 :وقما دووة ا ، 2005 ديسمبو 12في  ةتخذما
شووة وسميا م مبادئب متعلق ، A/RES/60/147 :وثيق  وقم، 2006ماوس  21في  ا مبادئ اأساسي  وا توجيهي   ا ا

ةق بشأن تصاف في ا جبو ال ات وا تها جسيم  ضةايا ال ون ا دوي لقا ات ةقوق ا تها سان وال خريوة  اإ ا
ي سا ون اإ ي لقا دو  . ا

ي وفي هذا  - ذ جزاءات ا خاص با توجه ا بعض على أ  عو   ،ا ى )عقوبات ه ج ا حاجة إ "مثلما يوجد اآن إقرار با
ية(" اك استدال على وجود )تعويضات ذ ون ه ية( يجب أن ي طائيقا عن:  .ذ مجيد ا ، سفو فارس عبد ا

سابع من ميثاق اأمم  فصل ا تربيقات ا ي  و قا ييف ا ت سابع: ا فصل ا ويت ا عواق وا ةا  بين ا متةدة على ا ا
توزيع، عمان،  2008 -1990 شو وا ل ي، داو آم   دو ون ا لقا  . 181، ص.2012وفقا 

ي -1150 عاد ح ا دوي ، د س محمود صا جامعي، اإس و ا ف جديد، داو ا مي ا عا ظام ا ي  في ظل ا دو شوعي  ا ، ا
 . 24ن، ص.

- Voir ainsi BENEYTO José Maria, op.cit, §.5. 
1151- La CIJ a expliqué le principe de la personnalité juridique internationale d’une Organisation en déclarant que 
«L'organisation internationale est un sujet de droit international lié en tant que tel par toutes les obligations 
que lui imposent les règles générales du droit international, son acte constitutif ou les accords =                       
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سان قواعد اآموة ،(1152)مجال ةقوق اإ ي   باعتباوها من ا ها مسؤو تها تي يتوتب في ةال ا ا
ي  دو ظم  ا م   .(1153)ا

موقف  ما د هذا ا ي  يؤ مسؤو يه في إقواو ا يما أشاو إ عام  بطرس بطرس غا اأمين ا
متةدة ه عام  ،أمم ا مت 1996في تقويو  ي  اأمم ا راق مسؤو شر  قوات في  ةدة عن أ
متةدة جواءات م   اأمم ا ي وا  مسؤو ث  وةدود ا ثا بات اأرواف ا ج  مرا ية "أ ،عا مسؤو ن  ا

متحدة  أمم ا ية  دو تحمل ( ...)ا ية وأهليتها  دو ية ا و قا هي سمة من سمات شخصيتها ا
دول  ية ا مبدأ مسؤو اس  ع ية هي أيضا ا مسؤو ية. وتلك ا دو تزامات ا حقوق واا وهو –ا

طاق ية بقبول واسع ا دو ظمات ا م طباقه على ا ضرر ا -مبدأ يحظى ا قائل بأن ا اشئ ا
ة  لدو ية  دو ية ا مسؤو ظمة(، يستتبع ا م ة )أو ا دو ى ا ي ما يعزى إ تزام دو عن خرق ا

تعويض يتها عن ا ظمة( ومسؤو م  . (1154)")أو ا

ى ما تقد   ي  مسأ  هام  م  إ دو ي  ا مسؤو بم يتبين أن  ا جوا ذي يقتضي تعددة ا ، اأمو ا
ي ؟.  مع ي  اأرواف ا تساؤل باأساس ةول إثاوة مسؤو  ا

تساؤل  م تماقإجاب  على هذا ا ي من جه ا دو ون ا قا ي  في ا ي   سؤو مسؤو اد ا بإس
ي يان دو ي  عن فعل غيو مشووع قام به  ظم  دو ون هذا اأخيو موجود تةت قيادة  ،م

                                                                                                                                                                                           

= internationaux auxquels il est partie». Voir Avis consultatif, Interprétation de l’accord du 25 mars 1951 entre 
l’OMS et l’Egypte, Avis consultatif du 20 décembre 1980, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et Ordonnances, 
Cour Internationale de Justice, 1980, §.37, p.89 et 90.  A consulter sur ce site internet : 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/65/065-19801220-ADV-01-00-FR.pdf   
1152- BENEYTO José Maria, op.cit, §.14.  

مهتدي باه -1153 سابق، أحمد ا موجع ا اشد بهوهو . 71، ص.ا ذي  موقف ا  باإيجاب CHRISTIAN Dominicé ا
تزامات يفوضها قواو مجلس اأمن ها با متةدة في ةا  إخا ي  اأمم ا د ا بمسؤو م ربق  مشد  ها  وا عاق  بي في إراو ا

يان آخو.  صدد واجع:وبين أي شخص أو   في هذا ا
- CHRISTIAN Dominicé, « la responsabilité internationale des Nations unies », In: J.P. COT, A. PELLET et M. 
FORTEAU (S/Dir), op.cit, p.145.   

فقوة  -1154 عام وثيق   من 6ا جمعي  ا صادو ، A/51/389 :وقم ا خمسون، ا ةادي  وا دووة ا سبتمبو  20في  ةا
متعلق  باعتماد ، 1996 عاما متةدة،  راقشأن ب ،تقويو اأمين ا شر  قوات اأمم ا متةدة عن أ ي  اأمم ا مسؤو

ي  مسؤو ث  وةدود ا ثا بات اأرواف ا ج  مرا جواءات معا  . وا 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/65/065-19801220-ADV-01-00-FR.pdf
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م   ذي تفوض   سلوكظم  أي ومواقب  ا صاوم ا تزام ا دو  موهون بال متةدةا أو ، (1155)ه اأمم ا
دو  أو م   ون تصوفات أجهزة ا ظم  في ةا   لم ظم  أخوى تةت تصوفات وسيروة فعلي  

ي ما يجعل من، (1156)اأممي  مبدأ  تهامسؤو ي  من ةيث ا يها هي مسؤو سوب  إ م عن اأفعال ا
ي  فوعي  ةصوي  في ةين أن   دول اأعضاء هي مسؤو ي  ا   . (1157)مسؤو

ي ت  من جه  أخوى و  مسؤو د ا فيذها لدو   باشوة  م   س م  ت أي في ةال  ،ظم قواوات ا
داخلي ها ا و هذ اأخيوة في قا ويسها  موازاة مع  ،(1158)ت دول اأعضاء با ي  ا أو إقواو مسؤو

م   ي  ا م  مسؤو مهاما شاو  مع  ظم  في ةا  ا ي  بسبب  ،(1159)في بعض ا مسؤو في ةين أن  ا
يفعل م   يان غيو دو ى  د إ ذ مشووعها  ،س ي م دو ون ا قا ج  ا دى  ن مةل إشاوة  م ت

ي  س   دو ي  ا مسؤو خاص با ك ةتى في س   1980اأول ا ذ ما أقصيت      .(1160)2001و

م  إل  أ   ظام ه من خال ا ي   ميدا م  ماوس  ا جزاءات ا ان أي  م يتجلى ،ف د  ستها بإم
قضايا اأووبي  خاص   -جهاز أو هيئ  إما إقليمي   ةاسم  في ذات ا مواقفه ا ظو  أو  -با
م   ي  ا ي  إثاوة مسؤو ي  ، غيو أ  ظم ور دو  على مسؤو ي  ا ةو إقواو مسؤو ها توجهت 

                                                           
1155- FINCK François, op.cit, p.463.  

فقوة -1156 عام   لئة من  7 ا جمعي  ا دووة ، 66/100وقم:  ا ستونا سادس  وا متخذة في ، ا  ،2011 ديسمبو 9ا
شووة  م ي متعلق   ،A/RES/66/100وثيق  وقم: ، 2012فيفوي  27 وسميا فيا ظمات بمسؤو م ي  ا دو فعلى . ا

مثال  ي  إثاوةسبيل ا ا ن روح إم دو ، في ةا  قيام هذ اأخيوة  يم ظم  اأممي  عن تصوفات أجهزة ا م ي  ا مسؤو
تي ب ي ، ا ى تقديم معلومات استخبواتي  من خال أجهزتها اأم ات من غيو إ يا ى إدواج اأفواد أو ا موجبها تؤدي إ

دول في  متةدة.اا أمم ا سوداء     قوائم ا
1157- DORMOY Daniel, op.cit, p.15. 
1158- FINCK François, op.cit, p.463; pour des cas pratiques concernant la responsabilité des États en application du 
chapitre 7 de la charte hors des cas de sanctions ciblées, voir également LAGRANGE Philippe, « responsabilité 
des États pour actes accomplis en application du chapitre 7 de la charte des Nations unies. Observations à propos de 
la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre) sur la recevabilité des requêtes Behrami 
et Behrami C. France et Saramati C. Allemagne, France et Norvège, 31 mai 2007 », RGDIP, n°.01, 2008, pp.85-110.  
1159- GESLIN Albane, « réflexion sur la répartition de la responsabilité entre l’organisation internationale et ses 
États membres », RGDIP, n°.03, 2005, p.573. Voir ainsi, CHRISTIAN Dominicé, « la responsabilité internationale 
des Nations unies », op.cit, p.153. Pour plus de détails sur la détermination de la responsabilité entre acte commis 
par un État ou par l'ONU ou les deux, voir la contribution d’Antonios Tzanakopoulos, « Sharing Responsibility for 
UN Targeted Sanctions », IOLR, vol.12, n°.02, 2015, pp.427-447. 

جاة -1160 موجع ساسي  سابق، ص.، ا  . 131و 130ا
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م   مةلي  على استيفاء ترلعات  ،(1161)ظم  اأممي ا خصوص ا جهات اإقليمي  وبا قدوة ا
م ستهدف  ،  ظو عن اأرواف ا توجهات عتباوات لابغض ا ها ا سياسي اأخوى م   . ا

ه موقف شأ روي على ا سويسوا  دىشأن قضي   ،ومما ي ي   مسؤو تي  سبت فيه ا عن ا
تدابيو  م  ا فيذتخذة في ا تزاماتها  هات ي ل دو ون قواو مجلس دون م   ا مجال ةدودها،  واعاتها 
قصوو في مجال ةماي  ةقوق اأمن  تغلب على أوجه ا لدول في ا تصوف  فسح مجال ا

تزاماتها  سان دون أن تتصوف في خوق ا ي اإ دو ك ، (1162)ا في هذا اإراو أدان مجلس ذ
يتها في وجو  قواو مسؤو ي  وا  بلجي دو  ا سان ا زوجين ةقوق اإ كد ا قائم  على  صيادي وفي

ي  مجلس (1163)1267قواو ا ب آخو أقو بمسؤو ما جا فيذ  أن  من اأ، بي م تقم إل  بت ا  بلجي
قول بأن ه فإ   Grainne de Burca على ةد تعبيو ،(1164)قواواته صحيح ا "يبدو من غير ا

                                                           
1161- BODEAU-LIVINEC Pierre, « une justice pour les Nations Unies? », In: Karine BANNELIER-Christakis, 
et autres, op.cit, p.247 et 248.  

مادة  - ةصا ، فةسب ا اتهامن  2/2أما فيما يتعلق بشق ا متحدة وحصا مم ا تي ،اتفاقية امتيازات ا اعتمدتها  ا
عام   جمعي  ا متةدة ا فاذ في 1946فبوايو  13في أمم ا يها و ، 1946سبتمبو  17، دخلت ةيز ا ضمت إ ا

وئاسي وقم:  موسوم ا تةفظ بموجب ا جزائو با مؤوخ في 63/337ا وسمي  1963سبتمبو  11، ا جويدة ا ، ا
شعبي ، عدد  ديمقواري  ا جزائوي  ا صادو ب66لجمهووي  ا ةصا  فيما  فإن، 1963تاويخ ، ا ظم  ل تتمتع با م ا

ما ها صواة . بي ازل ع ت ها وعائداتها إل  في ةا  ا ها س   يخص أما سان في قواو  ةقوق اإ م  اأووبي   مة ا
خاص بةا  2013 مقابل تعتبو Stichting Mothers of Srebrenica et autres contre les Pays-Bas ا "في  هأ   ،في ا

مة" مح ى ا لجوء إ حق ا تهاك  واقع على ا م ا طوي بح ة ي حصا تصاف آخر، فااعتراف با . غياب أي سبيل ا
ية مسموح بها " هأ   هذ اأخيوة وتضيف وط م ا محا ية أمام ا ظمة دو ة م ت حصا ا من أجل تحديد ما إذا 

دى  ان  تحقق ما إذا  ضروري ا ه من ا ة بموجب ااتفاقية، فإ حماية فعا ة أخرى  طلبات وسائل معقو مقدمي ا
فلها ااتفاقية تي ت   واجع:  ."حقوقهم ا

- Décision (troisième section) de la Cour européenne des droits de l’homme, du 11 juin 2013, Stichting Mothers of 
Srebrenica et autres contre les Pays-Bas, requête n° 65542/12, §.163 et 164.  
1162- BENEYTO José Maria, op.cit, §.24.  
1163- HENNEBEL Ludovic, « chronique des décisions du comité des droits de l’homme des Nations unies », 
RTDH, n°.87, 2011, p.582.   
1164- Ibid. p.567. En cette tendance de faire porter la responsabilité des dommages causés par les sanctions ciblées au 
profit des Nations Unies, plusieurs auteurs et chercheurs l’ont soutenu comme ce fut le cas de FASSBENDER 
Bardo lors de son rapport de 2006 qu’ « Il découle de ce qui précède que les sanctions prévues au titre du 
Chapitre VII visant les individus ont une incidence directe sur les droits et libertés des individus et des entités 
concernés, et que l'ONU ne peut nier sa responsabilité respective ». In: FASSBENDER Bardo, « Targeted 
Sanctions and Due Process: The responsibility of the UN Security Council to ensure that fair and clear procedures  
are made available to individuals and entities targeted with sanctions under Chapter VII of the UN Charter », op.cit, 
p.23, §.6.6.  
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شخص ات ا اجم من خال حجز ممتل ضرر ا ساسية عن ا ية ا مسؤو مدرج خطأ ، تقع  ا ا
من بدا   زاميا من مجلس ا فذ قرارا إ تي ت ة ا دو ذي أدرج  على عاتق ا من ا من مجلس ا

شخص بأ   حو خاطئ ا    .(1165)ه إرهابي"على 

عدل اأووبي  ت تم   م  ا جماع  اأووبي  2قاضي في قضي  مة ي  ا  من إقواو مسؤو
ظم  اأممي  م ازع عليه أ  "ا  هأ   ،على ةساب ا مت ظيم ا ت ن اعتبار ا د يم ل فعل ي س ه يش

م أمم ا تي أقوت بعدم عل ،(1166)"(...) تحدةمباشرة  عليا في لهاي ا م  ا مة س ا ى ع
متةدة بةد ذاتها اختصاصها تي اتخذتها اأمم ا ةيث  ،(1167)لبت في مشووعي  اإجواءات ا
دي   2012في عام  هو عليا ا م  ا مة يست م   بأن  قضت ا دي   هو م ا مةا بت في ا ختص  با

رلب ما أ   ،هذا ا تي ها م  را متةدة ا ى ،مرلق  قضائي تتمتع بةصا  وجه  ضد اأمم ا  بمع
بلد روف في التفاقيأ   م  داخلي   لمثول أمام مة ن استدعاؤها  ذي   .ه ل يم رلب ا وهو ا

اأمم  l’association des Mères de Srebrenicaأثاوته  ا  لي كل من هول لى مس التي أشار 

جماعي  في سوبويتسا عام في  هماالمتح عن عجز ع اإبادة ا   . (1168)1995م

ي  مع ي  أةد اأرواف ا مواقف واختافها ةول تةديد مسؤو ما يثيو من  ،وأمام تباين ا
ام  مناأ مجلس بين قواواتةتمل صواع م   يميثاق أي أة دو عهد ا متةدة وا لةقوق  اأمم ا

سياسي   ي  وا مد فصل فيها بموجب ا ي  ا ا ى إم بعض إ وي  أةدهما على اآخو، جعل با وأو
مواد  ميثاق من خال ا ام ا ه 25و 103أة    .(1169)م

دو  تم   ي  ا سيدن وفي سياق إثاوة مسؤو يس  ،إثاوتها من BENEYTO José Maria ا
م   تائج ا فيذفقر من خال ا تدابيو  ذه توتب  عن ت د  م ،ايهتصويت علاما من خال وا   ا ا ست

مادة ى ا مواد  59إ م   من مشووع ا ي ا دو ظمات ا م ي  ا تي ت تعلق  بمسؤو ىا اأفعال  شيو إ

                                                           
1165- Gráinne de Búrca, « The European Court of Justice and the International Legal Order After Kadi », HILJ, 
Vol.51, n°.01, 2010, p.9.  
1166- Cour justice (grande chambre), Aff. n° C-402/05 P, op.cit, point 314.  
1167- CASSIA Paul et DONNAT Francis, op.cit, p.1207.  
1168- BENEYTO José Maria, op.cit, §.28.   
1169- HENNEBEL Ludovic, op.cit, p.567.  
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م   م    وجها مادة من قبل أي دو ،  اقبو وا ي  تربيق هذ ا ا ة عن ت" ون إم دول مسؤو جعل ا
تي صوتوا  فعال ا متحدة أو هيئة مماثلةمن أجلها ا أمم ا من   . (1170)"في مجلس ا

تدابيو وا    فيذ وتربيق ا ي  فقر عن ت مسؤو ا ل تقع ا ي  في فه مسؤو ك ا ذ ما يشمل 
تصويت عن أي بوامج  سانا ةقوق اإ ات  تها ه ا تي ي   ،شبت ع ن بموجبها إثاوة وا م

ثيو تساؤل  ا  اد ا أعضائه دون اإقتداء بأي اعتباوات أخوى. وه ي  مجلس اأمن است مسؤو
تي ل جمل  تدابيو ا فيذها  دول غيو أعضاء مجلس اأمن جواء ت ي  ا ي  إقواو مسؤو ا ةول إم

اق          ةول دوافع تأسيسها ومخارو آثاوها؟.  ها ول 

ل هذا يتضح أن   قوائم امن  دولب دفعتسجيل في ا ات من غيو ا يا وفع ب ،اأفواد وا
تعويض  ديد بمبدأ ةقها في ا ت ي  وا مسؤو هتا واضو عن اأدعاوى إقواو ا  (1171)اي تعوضوا 

م   يها سابق اوا تعويض ،شاو إ ةقوق  ون ا ي  دو ون ا لقا مبادئ اأساسي   من ا
سان سان على ةد إقواو  ،(1172)اإ ةقوق اإ سامي   متةدة ا  2010 عاممفوض  اأمم ا

                                                           
1170- BENEYTO José Maria, op.cit, §.74.  

مادة تقو - مواد 59 ا ي  من مشووع ا دو ظمات ا م ي  ا متعلق  بمسؤو ة ممارسة" ا سيطرة لتوجيه دو اب في وا  ارت
ظمة ية م يا مشروع غير فعل دو   دو

ون- ١ ة ت دو تي ا ظمة بتوجيه تقوم ا ية م سيطرة وممارسة دو ب أن في عليها ا يا مشروع غير فعا ترت  دو
ة ك عن مسؤو فعل ذ يا ا   :إذا دو

ة فعلت )أ( دو ك ا ظروف تعلم وهي ذ محيطة با فعل ا مشروع غير با يا؛ ا  دو

ان )ب( فعل هذا و ل ا يا مشروع غير فعا سيش بته و دو ة تلك ارت دو  .ا

فعل- ٢ ذي ا ة به تقوم ا دو عضو ا ظمة في ا ية م ظمة قواعد وفقا دو م شئ ا ا ية حد في ي مسؤو  ذاته ا
تلك ية  دو ة ا دو مادة بموجب ا عام  لئة  :واجع ".59 ا جمعي  ا موجع66/100وقم:  ا سابق ، ا  . ا

1171- « Enfin, il y a lieu de rappeler qu'il appartient aux États membres et, notamment, à leurs juridictions, 
d'interpréter et d'appliquer les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière qui 
permette aux personnes physiques et morales de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre 
mesure nationale relative à l'élaboration ou à l'application à leur égard d'un acte de l'Union européenne et de 
demander réparation du préjudice le cas échéant subi », In: arrêt de la Cour justice (grande chambre), 27 février 
2007, Segi v Council, aff. n° C-355/04P, para 56.   

تعويض -1172 متةدة على ضوووة ا مادة  ،صت بعض مواثيق اأمم ا ص ا ها  لةقوق  9/5م ي  دو عهد ا من ا
سياسي   ي  وا مد ي "ا و ان ضحية توقيف أو اعتقال غير قا حصول على تعويضل شخص  مادة "حق في ا . وا

فسه تقو أ   14/6 عهد  ه بجريمة، ثم "ه من ا هائي يدي م  ون قد صدر على شخص ما ح م  أبطلحين ي ح هذا ا
قاطع على وقوع  يل ا د تشاف تحمل ا ه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة اا =  أو صدر عفو خاص ع
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مبدأ دة  دمش ضروري، من"ه أ   ،على أهمي  هذا ا د ا فيذ ع مم جزاءات ت متحدة ا محددة ا  ا
هداف، د( ...) ا تأ ضحايا تعويض من ا مدرجة ا قائمة في أسماؤهم ا خطأ باب من ا  أو ا
ضحايا واردة ا قائمة في أسماؤهم ا تهك حو على ا  مجموعة فس إطار في حقوقهم، ي
قواعد محددة ا ذي ي   ،(1173)"ا ثو ا ن أن يتةقق أ ي م ةا لوضع ا ظو  بعد استيفاء  إل  با

شقا ي من هذا ا ثا م   ،لقتواح ا ي  قضائي  م  تمثل في وا شاء آ م  ستقل إ أو اإقتداء بمةا
ذا ببعض مواقف مجلس  فصل في عدة قضايا و ها من دوو باوز في ا ما  جماع  اأووبي   ا

سان     .  (1174)ةقوق اإ

ائي   تقتضي ج ربيع  ا ي  ا ذ م   اأشخاص رلبلجزاءات ا ل   ستهد فا تعويض عن 
اةق  بها ك في "بما ،اأضواو ا ضرر ذ ي ا بد عقلي أو ا اة أو ا معا فسية ا خسارة أو ا  ا

                                                                                                                                                                                           

شخص=  م يثبت أ   خطأ قضائي، يتوجب تعويض ا ون، ما  لقا ة، وفقا  تيجة تلك اإدا عقاب  زل به ا ذي أ ه ا
اسب م وقت ا ة في ا مجهو واقعة ا ية عن عدم إفشاء ا مسئو ليا أو جزئيا، ا  ما توجد أيضا بعض ."يتحمل، 

ام اأخوى  تياأة ص "ا حق على ت تصاف في ا ات اا تها ي ضحايا ا دو ون ا قا سان،حقوق  ا واردة اإ  وا
عديد وك من في ا ص ية، ا دو مادة وا سيما ا حقوق ٨ ا مي  عا سان، من اإعان ا مادة اإ عهد ٢ وا  من ا

حقوق خاص با ي ا دو سياسية، ا ية وا مد مادة ا ية من ٦ وا دو ال جميع لقضاء على ااتفاقية ا تمييز أش  ا
مادة  صري وا ع اهضة من اتفاقية ١٤ا تعذيب م معاملة أو ضروب من وغير ا عقوبة ا قاسية أو ا ية ا سا اإ  ا

مادة أو ة، وا مهي طفل..." من اتفاقية حقوق ٣٩ ا عام   لئة واجع ، ا جمعي  ا سابق60/147وقم: ا موجع ا  . ، ا
فقوة  -1173 سانوثيق   من 43ا سابقA/HRC/13/36 :وقم مجلس ةقوق اإ موجع ا    . ، ا
سان في قضي   -1174 ةقوق اإ م  اأووبي   مة ه على هذ اأخيوة تقديم تعويض أ   ،ضد سويسوا دىقضت ا

ف يووو ) ي يقدو بثاثين أ م   ،(30 000ما فقات اإجواءات ا يف و ا م  البتدائي  تغري  ت مة تخذة. أما ا
صادو في  لجماعات اأووبي  مها ا زاع ، قضت بتةمقاضيفي قضي   2010في ة مشاو  في ا ل اأرواف ا ل 

فقات ل ا متةدة  ممل  ا سان في تعليقه على قضي   .بما فيها فوسا وا ما مجلس ةقوق اإ كبي او ثأ صيادي وفي
ي  تقديم ا لمتهمين إم ي  تعويض  بلجي دو  ا هم  ،ا تجميد أموا متخذة إزاءهم من آثاو وخيم   لتدابيو ا ما 

ي ما     . وأوصدتهم ا
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حرمان أو ااقتصادية تمتع من بيرة بدرجة ا ساسية. بحقوقهم ا د ا  يشمل ااقتضاء، وع
سرة أفراد أيضا "ضحية" مصطلح مباشرة ا ضحية تعيلهم من أو ا مباشرة" ا   .(1175)ا

زامي   ثو قوة وا  موقف أ مهوضع ضوابر  تسويتها يقتضي أمووإعراء ا إما من  ،اتة
مع جه  ا ب ا قضايا من خال جا فصل في ا ود  هادتقي  ي  با ون في إراو ةدود بمجموع  ب ت

م   ،عي م   ها وضع ا خاص با اظم  ةد  م ي  لمبلغ ا ما ي  ا ذي مسؤو ل يتجاوز مبلغ ا معي ا ا
ي تعويض  وي دون أن يتعدى هذا ا مع تأديبي  وا ما من جه   ،شمل اأضواو ا بي بي را

تعويض ي  معقو  وضع  يقتضي اأمو ا مدة زم ل  ا عتبوت غيو رلباتهم  تقديمةد  وا 
ود في  أن  ما يقتضي م ا إثاوته في ةين، (1176)مقبو  قضايا في ا فاصل  في ا جه  ا وجوب ا

ي  وعائاتهم مدة معقو  مع اة اأرواف ا معا   . مواعاة  

تي رلب ب دعاوى اأفواد ا ى جا ها تإ سوداء خا قوائم ا  تتم   ،شرب أسمائها من ا
دول بعض  ات من غيو ا يا ثيو من  ،هاتسجيل نرلب تعويضات عباإقتداء بها با وهو ما 

                                                           

فقوة  -1175 عام  لئة   من 8ا جمعي  ا سابق60/147وقم: ا موجع ا فقوة  .، ا بغي" ،قواومن ذات ا 20فةسب ا  ي
تعويض دفع ن ضرر أي عن ا اسب وبما ااقتضاء حسب اقتصاديا، تقييمه يم تهاك مع يت  وظروف جسامة اا
ة، ل ون حا ات عن اجما وي تها ون جسيمة ا ي لقا دو سان، حقوق ا  :يلي ما قبيل من اإ

ضرر -أ ي ا بد عقلي؛ أو ا  ا

فرص -ب ضائعة، ا عمل فرص فيها بما ا تعليم ا افع وا م  ااجتماعية؛ وا

ضرار -ج مادية ا محتملة؛ اإيرادات خسائر فيها بما اإيرادات، وخسائر ا  ا

ضرر -د وي؛ ا مع  ا

يف -ه ا ت مترتبة ا مساعدة على ا ية ا و قا خبراء مساعدة أو ا دوية ا خدمات وا طبية وا فسية  ا وا
  ".وااجتماعية

فقو واجع  -1176 عام وثيق   من 40و 39 اتا جمعي  ا سابقA/51/389 :وقم ا موجع ا مادة  .، ا ك ا ذ ظو  أ
عام لئة   من 31/2 جمعي  ا دووة ، 56/83وقم:  ا خمسونا سادس  وا صادو  ،ا في  28في  ةا ، وثيق  2002جا
يا متعلق ، A/RES/56/83 :وقم مشووع  دو دول عن اأفعال غيو ا ي  ا ضوو  تعمقل .بمسؤو ثو في جبو ا أ

مهتدي باه بصف  عام ، واجع: سابق، ص ص. ،أحمد ا موجع ا  . 167 -148ا
- Pour plus d’information sur la responsabilité et la réparation, voir D'ARGENT Pierre, « Le droit de la 
responsabilité internationale complété? Examen des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un 
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de 
violations graves du droit international humanitaire », AFDI, vol.51, 2005, pp.27-55.  
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مستوى اأممي،  ى تعلقت با تين اأو شو خال شو ها شأن ا ي  شأ بلجي تي  COGECOM ا ا
م   س جلت تجاوي  ا ات ا شو ربيعي  توور  في في قائم  ا لمواود ا ي  و قا الستغال غيو ا

ديموقواري  غو ا جمهووي  ا ثووات اأخوى  ذي ،خبواءفويق  من روف وا  ا منلةق  ت تم   ا
اع ى اأمين  2003جوان  4في     مقدم ،زووةعلى أن  تسجيلها تم  بموجب أوواق م   هإق وسا  إ

ةقت تي  عام ترلب فيها تعويضات عن اأضواو ا ي 50.000.000ب ها تقدو ا  ،دولو أموي
ظم   غيو أن   م تقم بأي م  م متةدة  لقضي اأمم ا   . (1177)تابع  

ي  تمثلت إجوا ثا قضي  ا شو  شملت  ،ءاتها على مستوى اإتةاد اأووبيفي ةين ا
ي  تقدمت  م  البتدائي  اأووبي   اممأإيوا مة في قائم  خاص   2011غاء إدواجها عام إا

ووي،  تشاو ا تي ساهمت في ال ات ا يا شو  اتصالت -با لت  ون هذ اأخيوة تش
موفق  ي   FORDO فوردوساهمت في تقديم معدات  دو ا  ا لو تصويح به  شئ دون ا ذي أ ا

ذوي  مقابل تةصلت على غيو أ   مايين يووو 7دفع تعويضات تتجاوز مع  ،-لراق  ا ها في ا
 .(1178)تعويض جزئي

مترلبات اأفواد  ثو استجاب   ين، أن  عامل اإقليمي  هو اأ مثا اةظه على هذين ا ما 
م   تدابيو ا مرعو  في ا ات ا يا ذي ي  تخذة ت  وا قوائم جاهها، وهو باأمو ا مساو ا دعم تأسيس 

م   ظو  قوائم اأممي ، با مةلي  واإقليمي  على ةساب ا لةقوق وائم  اإجواا ءات اأووبي  
ل اإقليمي  اأخوى  هيا تي يجب اإقتداء بها وتعميمها على جميع ا ةويات اأساسي  وا وا

موتبر  بها. دول ا     اإفويقي  واأسيوي  وا

متةدة في تقديم تعويضات عن  ي  اأمم ا ومن خال تتبع ووصد ةالت إقواو مسؤو
بها، إ  تصوفات باتت بمثاب  م   م  ما ل وت ةالت ا ي اتقتصو على ا ى  شأة ةا بل تعود إ

ها  بووزها، م ى  وات اأو س زاع اا اا متةدة وبلجي ى تصفي   قائم بين اأمم ا لتان توصلتا إ ا
هائي ل  خاف بش ين ربتسوي   ،ا يين أصيبوا بأضواولبات موار ةقتها قوات ةفظ  بلجي أ

                                                           
1177- KALALA Tshibangu, op.cit, p.213.  
1178- CASSAN Cyrielle, op.cit.  
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سام غو ا و ل من  1965فيفوي  20اتفاقيتين في إبوام ب ،في ا سيد ممثلتين في  سباك ا
(Spaak) ا و توزيو خاوجي  بلجي متةدة (U Thant) أوثا أمم ا عام  بدفع هذ  ،(1179)اأمين ا

مبلغ ي   ي 1.5 بقدو اأخيوة     .(1180)مليون دولو أموي

ثو تداول  في  ي  اأ آ تعويض  راق ا من ما وود، وغم إقواو ا ي ، ا مسؤو مسائل إقواو ا
قيم أي  تغييوات أو إضافات، ةيث تظل ه يبقى خياو ا مةدود ا ومةصوو ا أي ل ي  إل  أ  

فود ريل  ةياته تقويب   ات تؤثو في ا تها ظوا، ال تي ل ي   با ها من اأضواو ا ن أن ت  و  عادم
وضعي  وت وجع ت عليه من قبل فيها ا ا ما  ةا   لوتبارها  (1181)يمهاتقي   ا ستةا مع ،ا

  .   فودصيق  بابةقوق شخصي  

م  ختام   قول أن  هذ ا ن ا شق، يم هذا ا م  ا  جزاءات بادوات ا تعلق  بإصاةات تربيق ا
م   وينا ت ف  ل تزال في روو ا ظو فيمن خال إما  ،ستهد  قائم  بين عاق ا إعادة ا مجلس  ا

ي و اأمن  دو عدل ا م  ا يات جديدة ،مة بيو منو  ساهمت   أو باستةداث آ ل  وص ف   بش
تعويض ةقه في ا فود  جوهوي  في عملي  إصاح عمل ت   فهي .ةصول ا ب ا جوا ل أةد ا ش

ي  ذ جزاءات ا ةقوق اأساسي  جواء  ا فيذها وأداة ضام  ووقائي  لةتوام ا تي يقتضي ت وا
وادة سياسي  فعلي ، ما جعل و  أن تتماشىتةقيقها  بعض ي  با  ها بمثاب  ا و جهود  شيد بهذ ا

متةدة  تواخي اأمم ا اس  ع ب اأفوادل هاتةقيق فيا مرا وأن  أي اقتداء  ،تصاف 
ها  سرةي  يجعل من اةتمالت تةسي ظوفي  ا بغيو  ادائم   ةا   هاوتوفيو باإصاةات ا

م  (1182)جدي م   ف ، وبمفهوم ا  اسبمن دون إصاح م  ف IAIN Cameronعلى ةسب تعبيو  ،خا

                                                           
1179- SALMON Jean, « Les accords Spaak - U Thant du 20 février 1965 »,  AFDI, Vol.11, 1965, p.468. 
1180- Ibid. p.490.  

وفا أحمد أبوقا عن:  -1181 ي  ا دو الت ا و متةدة وا ظم  اأمم ا سان في إراو م ةقوق اإ ي   دو ةماي  ا ، ا
متخصص ،  قاهوة، ، 1را عوبي ، ا هض  ا  . 128، ص.2000داو ا

1182- BODEAU-LIVINEC Pierre, op.cit, p.250. l’auteur observe ainsi « pourtant, si des démarches de cet ordre 
ont pour mérite de souligner à quel point l'aveuglement volontaire des nations unies aux demandes de 
réparation émanant des particuliers a dorénavant pris un tour peu tolérable, elles ont peu de chances de 
prospérer et d'offrir une solution pérenne au problème posé ». 
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م  فإ  وفعال  يس من قبيل ا قول بأن  ه  غ  ا م   با جزاءات ا ظام ا متةدة شوعي   أمم ا ف   ستهد 
مةك  .(1183)على ا

م   ي  هام   وسائل أو ةلول  ون تجسيدها   تم  روح هذ ا ي ،  و لها أي عضل  سياسي  وقا
س  أو بصف  م   ها إ  تجا ىجزء م لةد اأد ترلعات  ،ما بمثاب  مقياس  ضوووة الستجاب  

واه ا مستقبلي  ةا  ا م   وا    ف .ستهد  أفواد ا

م  عتبو ل ت   بل اقتواةات أخوى من  ،ةلول وةيدةبأي ةال من اأةوال بادوات هذ ا
م   م  ا قويب بشأن وجح أن ت ثاو في ا ذهابستقبل ا ى اأمام ا جزاءات لتعامل مع م   ،إ ستجدات ا

ي .   ذ  ا

م  ما تم  غيو أن   جزاءات ا مةاسن ا سب   ه با توويج  ف ا ك ستهد  د غيو ذ ا يما ، أ جعل
ي  ا ي  خاص   فيا هتدابيو  تاشي  ثيو إش و قا مبادئ ا سان عن ا   . قضايا ةقوق اإ

ى أ   توصل إ يقد  ،هوفي اأخيو  دو مجتمع ا ي   تم ن ا ذ جزاءات ا ي  ا من جعل آ
ي   واإوادة م   ون ا تيج  م  ساح ذو ةدين، تاوة  ما ت ون توفوة وا ةقق ، وتاوة  أخوى ما ت

مصلة  الزدواجي  م   ها على بل ور   اإستواتيجي لغايات ا ظو   ،و مضم  توفوة وا  ونقااغيا
ي دو   .ا

ظو   ي   تةديدصعوب   او دول ا تي تؤدي با ةقيقي  ا ها و   ا بوى م خصوص ا ى با إ
ي  دو ةوافتسوي  اأوضاع ا يس إل  ل م   ، هذا  تدابيو ا موجوة  قووةا  وواءهاعن اأهداف ا
ح وأهوا بوىواوتبارها بمصا لدول ا خاوجي   سياس  ا ا ء ا ذي يجعل متةفظين ، وهو باأمو ا

ل   ي ، وا  مع سلبي  على اأرواف ا ظو آثاوها ا ها با تخلي ع ي  ا ا تجاهها مع إثاوة إم
ذهاب  قويب بشأن ا مستقبل ا موجح أن ت ثاو في ا إصاةها بمجموع  اقتواةات مستعجل  من ا

                                                           
1183- MURPHY Rosemary Alice, op.cit, p.228.    
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فيذها وتوافقها مع مقت ضمان ةسن ت ي   ذ جزاءات ا لتعامل مع مستجدات ا ى اأمام  ضيات إ
ةا .  ا
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سلسلة طويلة من اأزمات تميز ت شأتها بتعاقب  ذ  متحدة م للت  ،فترة عمل اأمم ا ت
ها وفشلها في ا بعض م تطورات ومسايرة  بعض اآخر. بتحقيق أهدافها في ا ، واأحداث هذ ا

ت  ي  بة ظمماتم ت ي ا دو مجتمع ا طارئة على ا تطورات ا متاحقة وا تغيرات ا ف مع ا
ظومة عقابية  حفاظ عليه، وهذا من خال م تمثلت في جزاءات ا جديد   اعد  ب   مؤخر ا أخذتوا

تحقيق  عطاف  قطة ا ها  و ية،  مطلوبة موازةاذ جزاءات ا ة ا س  تحقيق مقتضيات بين في أ
سان وحقوق اأمن   .اإ

وات  مجلس اأمن أساس هذ اإرادة في برتعي   يات اإصاح بعد مآسي تجارب س تسعي
ماضي قرن ا تي من  ،ا ية في ممارسة مهامه وراءهاا فعا بر قدر من ا تحقيق أ بتخليه  ،سعى 

ات فاعلة  يا يخاطب مباشرة مجموعة أفراد و ي،  دو ون ا قا شخص من أشخاص ا ة  دو عن ا
ون  دول،  يةمن غير ا دو عاقات ا ز هذ اأخيرة عرف تحوات وتأثير على مجرى ا  ،مر

ي،  دو مستوى ا ون محل اهتمام على ا ها أن ت  على حد تعبيروظروف وعوامل قاهرة سمحت 
SOREL Jean Marc  تعدد مخاطبي قرارات مجلس اأمن"أّن ما  تدابير إ  .  (1184)"تعدد ا

م   أخذتوعليه،  ية مارسة ا دو اما فص أح سابع من ميثاقا متحدة ل ا استهداف  اأمم ا
ىف اطر أ ة من رتبةم أد دو شا تي  فاشلم   هاطا، وا دول ا ل واسع في فئة ا وجود  ،ةتواجد بش

ها خاصة   مسلح بيئة مواتية  فاح ا اهجة أسلوب ا ات ا يا ذي ، (1185)ا  من لجعاأمر ا
ثر قبوا   ية أ ذ جزاءات ا ي ا دو مجتمع ا ى أن اعتدى ا ،في أوساط ا ية  عليهااعتماد إ آ

هارئيسية  وعها  و تي جسدت في شرعيتهاو جوهرها،  من حيثفريدة من  تها أحقيتها ا ا  وم
هامن خال  مي  عا سل اأخرى تدابيرعن غيرها من ا ويتهاأوو  ،ااعتراف ا م في مجال حفظ ا

يين دو يتها واأمن ا    . (1186)من حيث فعا

                                                           
1184

- SOREL Jean Marc, « article 40 », op.cit, p.1186. 

ور محمد  -1185 سابق، صفرج محمودأ مرجع ا     .281و 279.ص ، ا
ي بجميع ممثليه وأمام -1186 دو ك على حد آراءبتوافق  اإجماع ا بعض يقر بغير ذ جزاءات، إّا أّن ا هم حول ذات ا

جريمةتعبير  عقوبة على قدر ا ية، فا ية وأخرى غير ذ اك عقوبات ذ يست ه عقوبات واحدة، و قضاة أّن ا  = أحد ا
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حصر فقط ثقل ا زها فيما سبقم ت ية ومر ذ ثر من خال  ،جزاءات ا بل تجسدت أ
متبعةتغيّ  خريطة اإجراءات ا مستهَدفة يرها  ظام أمن شمل أين، في مجابهة اأفراد ا  أرست 

شخصية  جميع وثائق ا مختلفةا بيومترية في ب لفردإما  ،ا مقاييس ا متعلقة وثائق ادمج ا ا
قل ت سفر ،با عقابية جوازات ا سياسة ا خاصة  جزء من هذ ا لوثائق ا سبة  يان با أو ا

كبتسيير وتعاماته.  ى ذ بيه -اف  ر ساما ذ  - باإضافة إ ت ية إعطاء ا ما مؤسسات ا تزام ا  ا
مشبوهة نع واإشارة ية ا ما معامات ا ية جميع ا مه سرية ا ظر عن ا   . بغض ا

ه أعا أّن غير  كما تّم تداو د غير ذ ا يما ، أ تدابير ب قرجعل تعقيد موضوع ا
م   تطبيقها، ا تزال تحت تحقيق ومتابعأّ  ستهِدفةا زمن  ثر من عقدين من ا ة من قبل ه بعد أ

يين وذوي ااختصاص و مشروعة وحماية  في سعيل ،قا ية ا شواغل اأم تحقيق توازن بين ا
سان اأساسية ما ، حقوق اإ مقابل، بي ك تبيّ في ا ذ دراسة  تفاعل  ا سلطات ا حاد بين ا ا

ية وط قضائية ا قضائي  ،ا ظام ا خاص باا قضائي ا ظام ا دول اأوربية بصفة خاصة وا
فجوة بسد هذ  ،ومجلس اأمناأوربي بصفة عامة  بيرة في مجال تطبيقتغيّ  إحداثا  .اهيرات 

سياق ك اتأثار ، وفي ذات ا متعلقة بإدراج اأسماء  رقابةقضية  ذ قرارات مجلس اأمن ا
ها جزاءات ورفعها م ها من  ،في قوائم ا متحدة وخارجها. م  ما  اقشات حادة داخل اأمم ا

دى اأمم  مسا  ل دائم  ممثل ا متحدةفحسب موقف ا مبادرات من رغم وبا ،ا عديد من ا اقتراح ا
ن  تي يم ظرية ا ه اعتمادها، لا تي سبق  ية وا ذ جزاءات ا ظام ا مجلس اإقتداء بها في 

ائية  ج م ا محا مثال اإقتداء با ية وعلى سبيل ا دو مة ا مح مؤقتة )ا ائية ا ج ية ا دو خاصة ا ا
لتع ،ا(يوغوسافيا سابق  ب متحدة  ة اأمم ا ج قضائية ) مراجعة ا ال ا ل من أش ويضات(، أو ش

لمراجعة ) شأتها بعثة اأأو إجراء سري  ظر في ااحتجاز أ ة إعادة ا متحدة في ج مم ا
وسوفو وتيمور  ،(2001وسوفو عام  شأة في  م تظلمات )شبيهة بتلك ا تلقي ا أو هيئة 

                                                                                                                                                                                           

ون في جوهر مبدأ =  قا ان وا و اك قا يس ه ون واحد و قا عقاب وا رهاب وا يس أداة قسر وا  ي و سا إ
ون قا ة واحترام ا عدا قصاص( يستهدف اإصاح وتحقيق ا قا  )ا سابق، سعد اه عمر :عن .  مرجع ا ، ا
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شرقية م مختلطة-ا طوي عليه اأمر ّ (. بيد أ-محا ى ما ي ظر إ  تعتريهامواقف  منه وبا
م   فإنّ  ،مصلحية سياسية قرارات قضائية أو اإدارية ا مراجعة شبه ا عسيا ر ستقلة قد يبدو من ا

عملي صعيد ا  . (1187)تحقيقها على ا

مواقف عوائقومن  وعلى وقع هذ ا بشأن  توجهثير ب ،خال تتبع ورصد جميع هذ ا
توفيق في شأن  ية صعوبة ا ذ جزاءات ا تاج، ا است ة  دا ى " أنّ بما فيه ا يست إ لة  مش ا

بير أنّ  ل تهديد   حد  حصول على إذن باتخاذ مجلس اأمن يش ن من ا سان، و حقوق اإ ا 
سان حماية حقوق اإ  .(1188)"إجراءات 

ظام  م يتبع مجلس وعليه،  سانتحقيق ا في م وفق   جزائي اا اأمن   ،احترام وحماية حقوق اإ
ضافات جزئية سطحية، ون م   جديدة رافقه بإصاحات وا  ية ا دو ب ا مطا لحقائق وا سايرته 
م هتأسيس يتبين من خال وهو ما مظا تب أمين ا سيق وم ت ز ا لي  ،ل من مر تقال هي ا
ل عمليةاتيجة  جة مشا ى إدارة ومعا ه أي م بدا   ،حددةم   حاجة إ تج ع بادرة من أن ي

يةوم ثر شمو ي أ دو ون ا قا ز معين في ا ى مر فرد إ ة في رفع مستوى ا ون بمقدور  ،حاو ي
ية دو عدل ا مة ا ظام مح تعديل  قضية  طرف في ا  .ااضطاع 

ية اأخرى إما اإقليمية أو  مع هيئات واأطراف ا ا، يبقى عمل مجلس اأمن وا ومن ه
فرادية محل توج  دوا   ي، أين بصفة ا دو ون ا قا طق ومقتضيات قواعد ا هات خارجة عن م

تي بها فقدت ا سياسية ا ح ا مصا حصرت استراتيجياتهم في تحقيق ا دوي تجما مع ا
ون ت  جزاءاتا هذ مصداقيته،  ّ برى ب اأمن مجلسم دول ا  ،عام دوي تشريع اعتمادوا

قرار 1373ين رقم قرار ا بموجب عدة ميادين سياسية  1540 رقم وا   اقتصاديةو تحقيق أغراض 
بر تحدي يستدعيو  أ يبقى  ية...،  ية وما خريطة عمل أم ة تغيير  حا تسمح  ،وفق متطلبات ا

                                                           

فقرة  -1187 سابق، ص.، A/63/69–S/2008/270 :رقم وثيقة من 47ا مرجع ا  . 30ا
1188

- FASSBENDER Bardo, « the role for human rights in the decision-making process of the Security Council », 

op.cit, p.97. 
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ي فعال ي دو و ظام قا ريس  حريات  ،بت سان وا ي عامة  وحقوق اإ دو ون ا قا يحمي قواعد ا
ا.      اأساسية خصوص 

دراسة وسعي ا مّا  تائج أهمها:  إيجادومن خال هذ ا ى عدة  ا إ  حلول واقتراحات توصل

موازاة مع  ةم  با راه ة ا حا مج ستجابا قتضيات ا يتما دو يز يس فقط  ،ع ا في تر
ي هتمامها دو ي ا و قا ظام ا ز ثقلها في ا مر دول  ب ا ية  ،جا فتاحه على أشخاص دو بل ا

دول فاعلة من تزامات ،غير ا من  ،اهوجهة ضدجزاءات م  في إطار  تتمتع بحقوق وتتحمل ا
ي إما ،مختلف مستوياتها في قوائم سوداء هاليسجت خال دو  بحد ذاتها أو دوا   ةقليمياإأو  ةا
م   أحد م طورة وا وسائل ا  . استحدثة مؤخر  ا

فسه، وقت  جزاءات رغم تقيّ  وفي ا م  يم هذ ا أّن  اّ إ ،أهدافهاها حققت على أّ  فةستهدِ ا
ة سان  مسأ ها تأثير مباشر ، هاجاهل واسع ت  جدمحل ا تزال حقوق اإ شتى على ون 

فرد ثقافية، مجاات حياة ا سياسية وااقتصادية وااجتماعية وا ب  ا فه   ا  احظ أنّ ا ما ي  غا
فتر استمرار  ائية أ تها صبغةطبيعيطغى على طويلة  اتها   .إداريةثر مما هي ج

طبيعة  ائيةفهذ ا ج ريس لجزاءات  ا م   خاصة   ،عدةتدابير تجلت في ت مراقبة ا ددة با
تحريات اأخرى على غرار  ية وغيرها من ا ما قرارمقتضيات ا ذي ، (2001) 1373 رقم ا ا

ك  ذ فيذ ف تتطلبتدابير  وني عاب عليه  دول تقامراقبة وت قل ا  ،قدرات بعض ا م  ن  وا 
   .وغير قادرة على تحقيقها تتوفر عليها

تهاج و  ر، ا ذ ف ا سا ا ا تاج د است صاحياته بها  عدىتسياسة مجلس اأمن ما يؤ
ي  ،اأساسية دو تشريع ا صاحية ا صاحيات غير  يه  تي بتب ه ا ا من مصدر  جعلت م

سان تهاك حقوق اإ مقررة  خاصة   ،مصادر ا تدابير ا قرار ا رافي ا ذ ف ا ب  سا أو من جا
دول ذاتها اج مؤيدين ،ا سان اسيما تلك ا افحة واأمن على حقوق اإ م وية ا مجال  عنة مأو

ه، ا افحة اإرهاب بجميع أش لمسه من خال تراجع مختلف حقوق اأفراد  م وهو ما 
م   فة، على تقارير مخابراتية جراء اعتماد تطبيقها ،ستهَدفة وحرياتهم اأساسيةا مخا . وبمفهوم ا
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حريات اأساسية ت   حقوق وا ريس سياسته عد عائق  فاحترام هذ ا ا أمام مجلس اأمن في ت
فاحية.  ستراتيجيته ا  وا 

كبل واأدهى  ى ل مجلس اأمن فيتوصَ ، من ذ ية إ ذ جزاءات ا مواجهة  هج سياسة ا
تخابهم بصفة مشروعة،  ة ا دول في حا ام ا ا تتماشى وتوجهات تصرفاتهم  ونرؤساء وح

ها ا ذي أصبغها بأ ل تهديد  مجلس ا يين، تش دو لسلم واأمن ا ذي و ا   يس إاّ ه ّيفه على أّ ا
شعب في تقرير مصير ومستقبله.   تعدي على سيادة ا

ب ب اآخر ،هذا من جا جا ة وتسوية عجز مجلس اأمن عن تحقيق  ومن ا لقضايا عدا
خاصة بشأن  مستهَدفةاأفراد هذ ا مقررة مؤخر  ا ات ا تحسي سيقمن ا ، رغم بعض ا ز ت  مر

م  2006 عام مظا تب أمين ا ه. 2009 عاموم احقة  قرارات ا  وبعض ا

م  اوما ز  ى وجودها على ستهَدفة د من متاعب اأفراد ا سوداء بمختلف باإضافة إ قوائم ا ا
خصوص ستوياتها، م   ت أم إقليمية وبا ا ية  م وط محا متخذة أمام ا قضائية ا طول اإجراءات ا

لغة اأرقام  ،اإتحاد اأوربي ظر  دبا تي تؤ مرفوعة أمامه، ة ثر  ا طعون ا لقضايا ف ا سبة  با
ف ا ف معروضة آ وات من قاضيقضية ا عشر س فصل في تاريخ فاقت ا في حين  ،هاتسجيله وا

زوجين  دىقضية  ما قضية ا وات، بي ثر من عشر س كدامت أ ا دامت تقريب   صيادي وفي
قائمة طويلة.  وات وا  سبع س

ا إجمال أهدافوأخير ا،  جزاءات  ي م دول  توجهات اهخضوع تطبيقمن خال هذ ا ا
برى ذياأمر ، ا متحدة اأمم هيئة وسمعة ةبمصداقيحى أض ا  مجلس خاصة   تهميشهاو  ا

جزاءات أمنا لجان ا ه  تابعة  هيئات ا مبدأ  هاو ،وا ين بمثابة ا يا يل بم ا تزال سياسة ا
ك أنّ  ية، ذ دو لسياسة ا م  حا ية  ا دو ممارسة ا تغليب اازدواجية في  فيعادة  تجلتواقع ا

معاملة  يةاعتبارات سياسية على ااعتبارات ا و قا ية( ا دو شرعية ا بما  ايااهتمامها بقض، )ا
اسب مع ح يت   .قضايا أخرى حساب على هامصا
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يه  مجتمعرغم ما توصل إ ي ا دو بيرة أ يهخطت في ا لعديد من اإجراءات  هتحقيقبشواط 
لتعامل مع ية  دو ة وعلى رأسها ا راه تحديات ا قضايا وا سان ا ا أخرى أّن أشواط   إاّ  ،حقوق اإ

ود ا .ا تزال قائمة ها  بعض م ى ا لوصول إ توصيات  إقتداءو يةبااقتراحات وا تا على تلك  ا
يها سابق ا تي أشرا إ متحدة ودمقرطتها، با ظمة اأمم ا موازاة مع متطلبات  ،ضرورة إصاح م با

ة راه تطورات ا ي وا حا وضع ا ح ا ،ا خدمة مصا ثر استجابة  يتجمجعلها أ دو ها مع ا     :وم

ل جيد ،ضرورة تحديد معايير ااستهداف - جزاءات تتطلب استهداف اأفراد بش  ون هذ ا
ه من  لغاية، أنّ  ودقيق مستهدفين غير واضحعملية اختما يتم تداو بعد  خاصة   ،يار اأفراد ا

ية. و قا ب ا لجوا اات اإستخباراتية دون مراعاتها  و مؤسسات وا   اعتمادها على ا

ون مدة ضرورة  - ن،  طلب في أسرع وقت مم فرد مقدم ا تقرير رفع اسم ا ة في ا لج ظر ا
شامل في غضون  ذي تّم إباغها به 30ا تاريخ ا قضاء  ،يوما من ا ى ا  60مهلة باإضافة إ

شاملمقررة ا ايوم   تقرير ا ظرها في ا ة  لج تهاء ا م تلقائيا بإخطار تقدم ي ،على ا مظا أمين ا
م   اة ا ي معا قرار، ما يع ك ا ي بلغه بذ طلب  تسعين يوما )ستهدَ م قدم ا ( إضافية عن 90ف 

لتقرير  م  مظا شاملتقديم أمين ا ة،  ا ما فيلج ة رفض شطبه بي ه  حا ها، ما يسمح  م
مواصلة توب ية  ه من ربح مدة زم ي    .جديدة ضروريةإجراءات م

سيق و  شطبإجراءات اعلى  ات جديدةتحسيو  ة إرساء تطوراتضرور  - ت ز ا تب أمينمر  م
م مظا ب   هار افتقاظر ا  ،ا ات غا ونضما دراسة جدية  غير ا ما ت ةافية   خاصة   ،وعملية فعا

ية مع  ثر استقا م وصاحيات تطوير مهامضرورة بجعلها أ مظا طاق ،أمين ا ى  هاوتوسيع  إ
ل ا ى  مستهدِ  جزاءاتأن تمتد إ رير، اتق على تقديم اقتصارأي دون  تعديلها يةامإ معفة ا

ن بل  مثاه يم ل على سبيل ا لقوائم  دوري  تقييم ا ية محددةل ا بقاء من أجل ضمان  ،فترة زم
جزاءات مؤقتة ووقائية ائية، بدا   ا ج عقوبة ا ون دائمة وشبيهة با يآراء تقديم و  من أن ت و  ةقا

ة ا دراسة جزاءاتلج قضايا محل ا لفصل في ا هائية  ما فيأو تقارير  ة عدم  ، بي حا
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ربا ستيفاءاا ذ بغي ،اقتراحات سابقة ا سية  ي ج ة ا دبلوماسية من قبل دو حماية ا تفعيل دور ا
ة  ياناستهداف وجود أو اإقامة في حا  .  معين فرد أو 

م   - ية في اإجراءات ا سا افحة اإرهاب، تخذة خصوص  ضرورة مراعاة ااعتبارات اإ ا في م
ما خيار   سان إ ي على حقوق اإ خيار اأم وية ا ائي  وجعل من أو وجود حقوق وحريات ا استث ا، 

ذي يقتضي و  ازل عليها، اأمر ا ت ن ا م  و جأساسية ا يم ون ا ل ب  ستهَدف على دراية ب
قضائية  تحقيقات ا متابعات وا مخابراتيةا تقارير ا ى  ،وا لجوء إ حق في ا ه ا ون  أن ي

فة مخا قضاء، وبمفهوم ا فصحعدم  ا ها من ط ا ن استغا ها يم ومةع ح لقضاء على  ،رف ا
معارضةأطراف  هم. محل ااستهداف ا شرعية ع    وتجريدهم صفة ا

ثر ا ي  جاه لهأن تاإرهاب، ظاهرة تحديد تعريف ضرورة  - ظاهرة اإرهابية عد أ خطورة عن ا
ون أنّ  أعمال اإرهابية ذاتها،  لة  مش اصر ا ع ة  ،عدم ااتفاق على ا حرية أية دو يعطي ا
يّ  ى  يفها، ممافي درجة ت مستهدَ يؤدي إ فرد ا    ف في جميع مجااته. خروقات على حياة ا

ي،  د تطبيقاستضرورة ا - ى تقييم أو ية إ ذ جزاءات ا ا يتوقف فقط تحقيق أهدافها  ونا
تزام بها ّ  ،على اا سياسية وااقتصادية وا  عوامل ا ظروف وا تزام با م  ما اا محيطة وا تعلقة ا

مستهدَ با   .فةأفراد ا

ظر  - ي با دو تعاون ا فيذ ضرورة دعم إطار ا ية خاصة  جاح ت ذ جزاءات ا في مجال  ا
افحة تمويل اإرهاب ه ،م مستو  أ ةو  يين اإقليمييتوقف على ا ل دو ي وعلى إرادة  وط ما  ،ا

يةبيقتضي  ا مستهدَ خيرة اأ هذ إم ظر في دعاوى اأفراد ا قضائيةا  فين أمام هيأتها ا
بة بتسجيلهم م طا اف قراراتها باعتبارها هي ا ما استئ جزاءات، بي ة ا ج ون أمام  بتوسيع  ي

يها أعا تجسيدفي حال عدم ت ،صاحياتها مشار إ          .هيئات قضائية أو شبه قضائية ا
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تعويض ضحايا اأعمال اإرهابيةضرورة  - ي  دوق دو ي مشروع  ،اإقتداء بمشروع ص في تب
جزاءات  ات ضحايا ا يا تعويض اأفراد وا ي  ي أو إقليمي أو وط دوق دو تأسيس ص

مستهدِ  خسائر مادية فادحة أوال يح ،فةا  براءتهم. ثبوت  في حال تعرضهم 

فصل فيها، مع وضع  - هامة وا قضايا ا عامة في دراسة ا جمعية ا ضرورة إعادة بعث سلطة ا
صاحيات م ثر جديةجحدود  ه بأ صاحياتها  ،لس اأمن وضبط أعما تدخاته واقتدائه  وهذا 

قرار ام ا تشريع جراء أح ب معظم ي  . و (2001) 1373 رقم ا موقف من بين أهم مطا عد هذا ا
ث ثا م ا عا دول خاصة دول ا سياسة  ،ا خارجة عن مجال وضع ا دول ا ية أو باأحرى ا دو ا

ها. في إطار مجلس اأمن أو  مستفيدة م  غير ا

موضوعية ضرورة  - حياد وا ى ا حاجة إ ية جزاءفرض هذ اال يحا دو ذي  ،دون تمييزات ا وا
ن تحقيقه إاّ  ينة من خال وقف سياس ا يم يا يل بم ذي  ،ا هذ مصداقية ب يبعثاأمر ا

مستهدِ جزاءا   .فةات ا
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قائمة مختصرات في ا هوية وا  (1189)أدوات تحديد ا

   اأفراد -1

  

أفراد مرجعي  نظام ا  ا

لجنة بلدان  ا تمييز ا ون من حرفين  م دائمة ا مرجعية ا  اأرقام ا

قرار ة ا قرار(/ 1992) 751 رقم: ج  ا
 (2009) 1907 رقم:

 SO (صومال صومال ) SOi.001  (ا  –ا
 (اأفراد

قرار  ة ا دول (1989) 1267 رقم:ج قاعدة ) QDi.001  يان من غير ا ظيم ا ت
 (اأفراد –

قرار ة ا عراق) IQ  (2003) 1518 رقم: ج عراق ) IQi.001  (ا  –ا
 (اأفراد

قرار ة ا ديمقراطية) CD  (2004) 1533 رقم: ج غو ا و جمهورية ) CDi.001  (جمهورية ا
ديمقراطية  غو ا و  (اأفراد –ا

قرار  ة ا سودان) SD  (2005) 1591 رقم:ج سودان ) SDi.001  (ا  –ا
 (اأفراد

قرار ة ا ديمقراطية) KP  (2006) 1718 رقم: ج شعبية ا وريا ا وريا ) KPi.001  (جمهورية  جمهورية 
ديمقراطية  شعبية ا  (اأفراد –ا

قرار ة ا  (اأفراد –يبيا ) LYi.001  (يبيا) LY  (2011) 1970 رقم: ج

قرار ة ا دول (2011) 1988 رقم: ج بان ) TAi.001  يان من غير ا طا ة ا حر
 (اأفراد –

قرار ة ا يا ) GB  (2012) 2048 رقم: ج يا)  GBi.001  (بيساو –غي بيساو  -غي
 (اأفراد –

قرار ة ا وسطى) CF  (2013) 2127 رقم: ج جمهورية أفريقيا ) CFi.001  (جمهورية أفريقيا ا
وسطى   (اأفراد –ا

 

 

                                                           

رابط:  -1189  متوفر على ا
list#individuals-consolidated-sc-https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un-sc-consolidated-list#individuals
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un-sc-consolidated-list#individuals
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يانات -2  ا

دائم مرجعي ا رقم ا (. ا ا جدول أد ظر ا أفراد )ا مرجعي  ظام ا    : هو على غرار ا

يانات ل مرجعي  نظام ا  ا

لجنة بلدان ا تمييز ا ون من حرفين  م دائم ا مرجعي ا رقم ا  ا

قرار ة ا قرار1992) 751 رقم: ج  (/ ا
 (2009) 1907 رقم:

 SO (صومال صومال ) SOe.001  (ا  –ا
ات يا  (ا

قرار ة ا دول (1989) 1267 رقم: ج قاعدة ) QDe.001  يان من غير ا ظيم ا ت
ات – يا  (ا

قرار ة ا عراق) IQ  (2003) 1518 رقم: ج عراق)IQe.001  (ا  -ا
ات يا  (ا

قرار ة ا ديمقراطية)CD  (2004) 1533 رقم: ج غو ا و جمهورية )CDe.001  (جمهورية ا
ديمقراطية  غو ا و  –ا

ات يا  (ا

قرار ة ا سودان) SD  (2005) 1591 رقم: ج سودان)SDe.001  (ا  -ا

ات يا  (ا

قرار ة ا ديمقراطية) KP  (2006) 1718 رقم: ج شعبية ا وريا ا جمهورية )  KPe.001  (جمهورية 
ديمقراطية  شعبية ا -وريا ا

ات يا  (ا

قرار ة ا  –إيران ) IRe.001  (إيران) IR  (2015) 2231 رقم: ج
ات يا  (ا

قرار ة ا  –يبيا )LYe.001  (يبيا) LY  (2011) 1970 رقم: ج
ات يا  (ا

ة  قرارج دول (2011) 1988 رقم: ا بان ) TAe.001  يان من غير ا طا ة ا حر
ات – يا  (ا

قرار ة ا يا ) GB  (2012) 2048 رقم: ج يا ) GBe.001  (بيساو –غي بيساو  -غي
ات – يا  (ا

قرار ة ا وسطى) CF  (2013) 2127 رقم: ج جمهورية ) CFe.001  (جمهورية أفريقيا ا
وسطى  ات –أفريقيا ا يا  (ا
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 طلبا رفع اأسماء

 2019شباط/فبراير  12إحصاءا عملي اإعفاء الممنوح من مركز التنسيق المعني اعتبارا من 
 

باقية  ا
 فيأسماؤهم 
قائمة   /ا

 قوائما

مرفوعة  ا
أسماؤهم من 

قائمة قوائم/ا  ا

طلبات  ا
مجهزة  ا

طلبات  ا
واردة   1ا

 جنة مجلس اأمن

  1   فردا واحدا

 

 

 

قرارين  عاملة بموجب ا  1907( و 1992) 751جنة مجلس اأمن ا
ريتريا2009) صومال وا  قرار ) ( بشأن ا  2444ُغير اسمها، عما با
مؤرخ 2018) ثاني/نوفمبر  14( ا جنة مجلس 2018تشرين ا ى  ، إ

قرار  عاملة بموجب ا صومال (1992) 751اأمن ا  (بشأن ا

  شخصا  13

ات  3  يا

  2أفراد 3

ا  17   3يا

 

25 

 

  (طلبا 25)

  فردا  18

ا  22  يا

قرار ج منشأة عما با ( بشأن تنظيم 1999) 1267نة مجلس اأمن ا
مرتبطة بهما يانات ا بان واأفراد وا طا ة ا قاعدة وحر     7-ا

 (طلبات 10) 3 2 أفراد  6

  أفراد   15

 يان  1 

قرار  منشأة عما با  (2003) 1518جنة مجلس اأمن ا

  أفراد  7

ات  9  يا

  5واحدافردا 1

 

 

35 

 

(35  
  ( 4 طلبا

  فردا  23 

ات  9  يا

قرار  منشأة عما با  ( بشأن2003) 1521جنة مجلس اأمن ا
هيت عما) يبريا قرار  أ مؤرخ  ( 2016) 2288با  (2016  مايو 25ا

  أفراد  7

ات  4  يا

 11 فردا واحدا

 

  (طلبا 12)

  أفراد  9

ات  4  يا

قرار  منشأة عما با ( بشأن 2004) 1533جنة مجلس اأمن ا
ديمقراطية ونغو ا  جمهورية ا

  (طلبان) 2  فردان

 شخصان

قرار  منشأة عما با وت 2004) 1572جنة مجلس اأمن ا ( بشأن 
قرار  عما هيأ )ديفوار مؤرخ  (2016) 2283با  (2016  أبريل 28ا

  (طلبان) 2  2

ان  يا

قرار  منشأة عما با هيت )(2006) 1737جنة مجلس اأمن ا أ
قرار  عما مؤرخ   (2015) 2231با يه 20ا  (2015  تموز / يو

 أفراد  3
 
 
 

 (طلبات 4) 4 

 أشخاص  3

قرار  منشأة عما با يبيا2011) 1970جنة مجلس اأمن ا  ( بشأن 

 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn1
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn2
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn3
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn7
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn5
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn4
http://www.undocs.org/ar/S/RES/2288(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/RES/2288(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/RES/2283(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/RES/2283(2016)
http://www.undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
http://www.undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
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شخص -1 فس ا ثة من  ية أو ثا طلبات هي طلبات ثا   .بعض ا
فقرة  -2 وارد في ا اسم ا ين من اأفراد اإضافيين، عما باستعراضها  قائمة اث ة من ا لج قرار  25شطبت ا من ا

سيق ا تزال جارية2008) 1822 ت ز ا   .(، في حين أن عملية مر
فقرة  -3 مطلوب في ا حو ا أسماء على ا ين إضافيين، عما باستعراضها  يا ة من  لج قرار  25شطبت ا من ا

سيق ا تزال جارية2008) 1822 ت ز ا   .(، في حين أن عملية مر
فقرة  -4 قرار  3أعيد طلب إضافي عما با  (.2006) 1730من مرفق ا
ة ثاثة أشخاص إضافيين، -5 لج سيق  شطبت ا ت ت عملية ا ا ة عضو، في حين  اء على طلب قدمته دو ب

لتدابير .قائمة قائمة خاضعين  م يبقوا في قائمة طلبات رفع اأسماء من ا ذين  م يعد فردان آخران من ا ية   و ما ا
تدابير، ومن ثم تم حل هى مجلس اأمن تلك ا سفر بعد أن أ ة وا لج  .قائمة ا

ة شخص وا -6 لج ت عملية شطبت ا ا ما  دول اأعضاء، بي اء على طلب مقدم من إحدى ا قائمة، ب حد من ا
سيق جارية ت ز ا  . مر

شطب.2009ديسمبر  17اعتبارا من  :ماحظة -7 م طلبات ا مظا تب أمين ا يه  17في  ، يتلقى م حزيران / يو
تي تحتفظ بها هذ ا2011 ات ا يا أفراد وا موحدة  قائمة ا ة، وأصبح قسمان جزءا من قائمة جديدة ، قسمت ا لج

قرار  شأة عما با م ة مجلس اأمن ا ج ون اأول 17واعتبارا من  (.2011) 1988تحتفظ بها  ديسمبر  / ا
قائمة تعرف باسم "داعش2015  .(1190)"، أصبحت ا

 
 

                                                           
1190

- https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats consulté le 28/04/2019 

  (طلبات 4) 4 0  6 أفراد  3

 أفراد  3

قرار  منشأة عما با  (2011) 1988جنة مجلس اأمن ا

  يان واحد  1

 

  (طلبان) 2

 واحد فرد
 يان واحد

قرار منشأة عما با ( بشأن 2013) 2127 جنة مجلس اأمن ا
وسطى  جمهورية أفريقيا ا

  فردا  42

ا  20  يا

17  
فردا

6  5  2  

17  
ا   3يا

88 
 

 (طلبا 96)

  فردا  75

ا  39  يا

 مجموع       

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn6
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn6
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn5
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn2
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats#_ftn3
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خاصة بنظام  طلبات ا تنسيق في ا ز ا انية نظر مر صاحيات ااستثنائية إم جزاءات ا ا
1267 

قرار  - قائمة بتلقي طلبات 2012) 2083بموجب ا ي بطلبات رفع اأسماء من ا مع سيق ا ت ز ا مر (، يأذن 
يان مدرج في قائمة  مقدمة من أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أو  سفر وتجميد اأصول ا اء من حظر ا ااستث

قاعدة ظيم ا مفروضة على ت جزاءات ا  . ا
قرار بموجب  - مدرجة في قائمة 2014) 2161ا مقدمة من اأفراد ا باغات ا تلقي ا سيق  ت ز ا (، يخول مر

قاعدة عن  ظيم ا جزاءات فيما يتعلق بت تدابير ا هم تعرضوا  ذين يّدعون أ قاعدة ومن اأفراد ا ظيم ا عقوبات على ت ا
خطأ.   طريق ا

قرار  - د من جديد على2015) 2053بموجب ا قرارين  (، يؤ (، 2014) 2161و (2012) 2083ما أِذن به في ا
قرار فصاعدا،  ما قاعدة، اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا ا ظيم ا مفروضة على ت جزاءات ا ة ا ج قرر أيضا أن تعرف 

قاعدةباسم  ة اإسامية )داعش( وتنظيم ا دو مفروضة على تنظيم ا جزاءات ا   .قائمة ا

قرار  - قائمة بتلقي طلبات 2015) 2255بموجب ا ي بطلبات رفع اأسماء من ا مع سيق ا ت ز ا مر (، يأذن 
تي تتعلق بأفراد أو سفر وتجميد اأصول ا اء من حظر ا ات أدرجت أسماؤهم  ااستث يا جماعات أو مؤسسات أو 

قرار  مفروضة بموجب ا جزاءات ا جز 1988  في قائمة ا ة ا ج ة تعرف باسم  لج مفروضة على ، وأصبحت ا اءات ا
قاعدة  ظيم ا ظيم داعش وت  .1267/1989/2253ت

قرار  - ر 2017) 2368بموجب ا ذ في ا سا قرارين ا د من جديد ما أذن به في ا  2161( و2012) 2083(، يؤ
(2014)(1191). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1191

- A consulté sur ce site internet, 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/resolutions  consulté le 15/03/2018 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/resolutions
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COMITÉS DES SANCTIONS ET AUTRES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL 
 
En 2017, les comités et groupes de travail se sont réunis 117 fois au total, en séance ou pour des 
consultations ainsi que lors de réunions conjointes. Les comités des sanctions et autres comités 
ont présenté 23 exposés aux États Membres. 
 
 
Graphique 20 : Nombre de réunions tenues par les comités des sanctions, les autres comités 
et les groupes de travail en 2017 
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PERSONNES ET ENTITÉS INSCRITES SUR LES LISTES RELATIVES AUX 
SANCTIONS ET AUX MESURES RESTRICTIVES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 
 
Au 31 décembre 2017, au total, 678 personnes et 385 entités ont fait l’objet de sanctions ciblées 
et de mesures restrictives de l’ONU telles que le gel des avoirs, l’interdiction de voyager et 
l’embargo sur les armes. Une liste récapitulative contenant les noms des personnes et entités 
visées par les mesures ciblées de l’ONU peut également être consultée sur le site Web des 
organes subsidiaires du Conseil de sécurité. En 2017, 53 personnes et 19 entités ont été ajoutées 
à la liste. Le graphique ci- dessous présente le nombre de personnes et d’entités inscrites par 
chaque comité des sanctions ainsi que celles qui ont été ajoutées sur les listes cette année. Des 
informations sur chaque comité des sanctions, y compris le nom des personnes et des entités 
désignées par le comité et les sanctions applicables, et sur les procédures relatives aux demandes 
d’inscription sur la liste ou de radiation, sont disponibles sur le site Web des comités de 
sanctions du Conseil de sécurité. 
 
 
 
Graphique 21 (a) : Nombre total de personnes et d’entités inscrites sur la liste en 2017 
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Graphique 21 (b) : Nombre de personnes et d’entités inscrites sur la liste au 31 décembre 
2017 
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RADIATIONS DES LISTES DES COMITÉS DES SANCTIONS DU CONSEIL DE 
SÉCURITÉ EN 2017 
 
En 2017, 15 personnes et quatre entités ont été retirées (radiées) des listes relatives aux 
sanctions. Les demandes de radiation de la Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daech) et 
Al-Qaida ont été adressées directement au Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-
Qaida ou au Bureau du Médiateur. Les demandes de radiation des autres listes relatives aux 
sanctions ont été présentées par l’intermédiaire des comités des sanctions respectifs ou du point 
focal pour les demandes de radiation au Secrétariat. Tout État Membre peut demander qu’une 
personne ou une entité soient radiées d’une liste. Le Comité examine ensuite la proposition, 
souvent en concertation avec l’État à l’origine de l’inscription, et prend la décision finale de 
retirer ou non le nom de la liste. Les demandes de radiation sont généralement présentées par 
l’État de citoyenneté ou de résidence d’une personne inscrite, par l’État dans lequel une entité 
inscrite a été établie ou enregistrée, par l’État à l’origine de l’inscription ou par un membre du 
Conseil. 
 
 
 
Graphique 22 : Nombre de noms retirés des listes (radiations des listes des comités des 
sanctions du Conseil de sécurité) en 2017 
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POINT FOCAL POUR LES DEMANDES DE RADIATION ET BUREAU DU 
MÉDIATEUR 
 
Outre les États Membres qui peuvent présenter des demandes de radiation, deux mécanismes ont 
été créés pour renforcer la procédure de radiation : le Bureau du point focal pour les demandes 
de radiation et le Bureau du Médiateur. Créé en 2006, le Bureau du point focal pour les 
demandes de radiation a reçu au total 90 demandes d’individus ou d’entités, dont 84 ont été 
traitées avant le 31 décembre 2017, et six sont en suspens. Grâce à cette procédure, 17 personnes 
et 17 entités ont été radiées de la liste et 30 personnes et 26 entités y sont maintenues. Le Bureau 
du Médiateur, créé en tant que mécanisme de radiation du Comité des sanctions contre l’EIIL 
(Daech) et Al-Qaida, a traité 74 des 80 demandes qu’il a reçues depuis 2009, dont deux sont en 
cours. En conséquence, 52 personnes et 29 entités ont été radiées et 17 inscriptions ont été 
maintenues. 
 
Graphique 23 : Activités du Bureau du point focal pour les demandes de radiation à la fin 
de 2017 
 

 

 

Graphique 24 : Activités du Bureau du Médiateur à la fin de 2017 
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Ι- عربية لغة ا  با

تب   -أوا  ا

وفا أحمد أبو -1 ، ا€حماية ا€دو€ية €حقوق اإ₱سان في إطار م₱ظمة اأمم ا€متحدة وا€و₫اات ا
 . 2000، دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، 1طصة، ا€دو€ية ا€متخص

صر -2  ،1ط ااقتصادية ا€دو€ية بم₱ظمة اأمم ا€متحدة،، ا€جزاءات أبو عجيلة عامر سيف ا
 .2009دار ا€ف₫ر ا€جامعي، اإس₫₱درية، 

م₱شورات ا€حلبي ، 2ط، اإرهاب ا€دو€ي في ظل ا€متغيرات ا€دو€ية، أحمد حسين سويدان -3
 . 2009، بيروتا€حقوقية، 

عا أبو عبد اه أحمد -4 ا€دو€يين: مجلس  وا€سلم اأمن حفظ في اأمن مجلس دور تطور ،ا
 .2008 اأمن في عا€م متغير، دار ا€جامعة ا€جديدة، اإس₫₱درية،

 . 1997ا€قاهرة، د د ن،  ، ا€₱ظرية ا€عامة €لجزاءات في ا€قا₱ون ا€دو€ي،اأشعل عبد اه -5

دراجي إبراهيم -6 م₱شورات ، 1ط، جريمة ا€عدوان ومدى ا€مسؤو€ية ا€قا₱و₱ية ا€دو€ية ع₱ها، ا
 . 2005، ا€حقوقية، بيروتا€حلبي 

رواشدة محمد سامة -7 ، أثر قوا₱ين م₫افحة اإرهاب على ا€حرية ا€شخصية دراسة مقار₱ة، ا
 .2010دار ا€ثقافة €ل₱شر وا€توزيع، عمان، ، 1ط

سيد أبو عيطة -8 ، ا€جزاءات ا€دو€ية بين ا€₱ظرية وا€تطبيق، مؤسسة ا€ثقافة ا€جامعية، ا
 .2001اإس₫₱درية، 

عريمي مشهور بخيت -9 دار ا€ثقافة €ل₱شر ، 1ط، ا€شرعية ا€دو€ية €م₫افحة اإرهاب، ا
  . 2009 ،عمانوا€توزيع، 
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دي سعيد -10 او  ، وفاة اأمم ا€متحدة: أزمة ا€م₱ظمات ا€دو€ية في زمن ا€هيم₱ة اأمري₫ية،ا
 . 2004₱هضة مصر €لطباعة وا€₱شر وا€توزيع،  ،1ط

ياسري ياسين طاهر -11 ، م₫افحة اإرهاب في اإستراتيجية اأمري₫ية: رؤية قا₱و₱ية ا
 . 2011، عمانوا€توزيع، دار ا€ثقافة €ل₱شر ، 1طوتحليلية، 

ابي -12 ج ريم سويدان ا : دراسة في 2003، مجلس اأمن وا€حرب على ا€عراق عام باسم 
 . 2006وقائع ا€₱زاع ومدى مشروعية ا€حرب، دار زهران €ل₱شر وا€توزيع، عمان، 

( 2005-1990، ا€عراق وتطبيقات اأمم ا€متحدة €لقا₱ون ا€دو€ي )بجك باسيل يوسف -13
 .2006يروت، مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، ب، 1طدراسة توثيقية وتحليلية، 

حاج -14  م₱شورات زين ا€حقوقية،، 1طوا€حرب على اإرهاب،  1373، ا€قرار توفيق ا
 . 2013 بيروت،

ضمور -15 ، مشروعية ا€جزاءات ا€دو€ية وا€تدخل ا€دو€ي ضد: €يبيا، ا€سودان، جمال حمود ا
 عمان، ،مر₫ز ا€قدس €لدراسات ا€سياسية، ا€شر₫ة ا€جديدة €لطباعة وا€₱شر، 1طا€صومال، 

2004. 

، ا€م₱ظمات اإقليمية ا€دو€ية، ا€طبعة ا€ثا€ثة، دار ا€₱هضة ا€عربية، عتلم حازم محمد -16
 .2006ا€قاهرة، 

، 1ط، ₱ظام ا€جزاء ا€دو€ي: ا€عقوبات ا€دو€ية ضد ا€دول واأفراد، حرب علي جميل -17
 .     2010ا€حقوقية، بيروت، م₱شورات ا€حلبي 

₱ظرية ا€جزاء ا€دو€ي ا€معاصر، ₱ظام ا€عقوبات ا€دو€ية ضد ا€دول ،               -18
 . 2013ا€حقوقية، بيروت، ا€موسوعة ا€جزائية ا€دو€ية، م₱شورات ا€حلبي  ،1ط واأفراد،
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هادي -19 سيد عبد ا ان ا دار  ،1ط ، ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€دو€ي في ظل هيم₱ة ا€قطب ا€واحد،ح
 .2013ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، 

، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية في ا€قا₱ون ا€دو€ي بين ا€فعا€ية رودريك إيليا أبي خليل -20
 .2009وحقوق اإ₱سان، م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية، بيروت، 

دار هومه €لطباعة وا€₱شر وا€توزيع،  ،2ط، ا€قا₱ون ا€دو€ي €حل ا€₱زاعات، سعد اه عمر -21
 .  2010ا€جزائر، 

، ازدواجية ا€معاملة في ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عام، دار ا€جامعة حسينسامة مصطفى  -22
 .2007ا€جديدة، اإس₫₱درية، 

فتاوي -23 دار ا€ثقافة €ل₱شر ، 1ط، اإرهاب ا€دو€ي وشرعية ا€مقاومة، سهيل حسين ا
 .2009وا€توزيع، عمان، 

ديان -24  ،1ط اأزمات ا€دو€ية،، دور ا€عقوبات ا€ذ₫ية في إدارة سوران إسماعيل عبد اه ب
 . 2013 ا€حقوقية، بيروت،م₱شورات ا€حلبي 

سعد -25 ح ا ، ا€تعاون ا€دو€ي في م₫افحة غسل اأموال وتمويل اإرهاب، إتحاد صا
 . 2008ا€مصارف ا€عربية، 

حديدييطه محيم -26 ا€جزاءات ا€دو€ية في ميثاق اأمم ا€متحدة، دار ا€₫تب ، د جاسم ا
 .2013ا€قا₱و₱ية، 

سيوي -27 ، ا€تعاون ا€دو€ي في م₫افحة جريمتي غسل اأموال وتمويل اإرهاب، عادل محمد ا
  .2010وا€₱شر وا€توزيع، ₱هضة مصر €لطباعة ، 1ط

عال -28 ةأ عبد ا دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة،  ،1ط ، ا€عقوبات ا€دو€ية ااقتصادية،حمد فات
2000 . 
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عزيز قادري -29 ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عام )ا€مصادر(، دار هومه، ا€جزائر، ، اأداة في عبد ا
2009.  

غفار عباس سليم -30 دار ا€₱هضة  ،1ط ، مستقبل ا€عقوبات ا€دو€ية باأمم ا€متحدة،عبد ا
 . 2008 ا€قاهرة، ا€عربية،

روم عادل -31 ، ا€م₱ظمة ا€دو€ية €لشرطة ا€ج₱ائية وا€جريمة ا€م₱ظمة ₫آ€ية €م₫افحة ا€جريمة ع
 .2013ا€م₱ظمة دراسة مقار₱ة، دار ا€جامعة ا€جديدة، اإس₫₱درية، 

دين راشد -32 سبتمبر مع تحليل ₱صوص  11، اأمم ا€متحدة واإرهاب: قبل وبعد عاء ا
 .2005ا€ص₫وك ا€عا€مية €م₫افحة اإرهاب، دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، 

  . 2006 ا€قاهرة، ،دار ا€₱هضة ا€عربية ، ا€مش₫لة في تعريف اإرهاب؟،                  -33

طائي -34 مجيد ا ، سفر ا€فصل ا€سابع: ا€ت₫ييف ا€قا₱و₱ي €تطبيقات ا€فصل فارس عبد ا
وفقا €لقا₱ون  2008 -1990ا€سابع من ميثاق اأمم ا€متحدة على ا€حا€ة بين ا€عراق وا€₫ويت 

 . 2012€ل₱شر وا€توزيع، عمان، ا€دو€ي، دار آم₱ة 

شيخفتح  -35 رحمن عبد اه ا مر₫ز  ،1ط ، مشروعية ا€عقوبات ا€دو€ية وا€تدخل ا€دو€ي،ا
 .1998 ا€سودا₱ية، ا€قاهرة،ا€دراسات 

، ا€عقوبات ا€ذ₫ية على محك حقوق اإ₱سان، دار هومه €لطباعة وا€₱شر قردوح رضا -36
 .2014وا€توزيع، ا€جزائر، 

عزاوي -37 باقي محمود ا ا€قا₱و₱ية €قرارات مجلس اأمن ا€دو€ي في مجال ، ا€قيمة مى عبد ا
 .2008 بيروت، ،حماية حقوق اإ₱سان، م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية

هادي -38 يلو راضي، حيدر أدهم عبد ا ، 1ط، وا€حريات اأساسية ، حقوق اإ₱سانمازن 
 . 2014، عمان، €ل₱شر وا€توزيع دار ق₱ديل
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ا€دو€ية ₫أسلوب إدارة اأزمات: دراسة €حا€تي ا€حظر على ، ا€جزاءات محمد إبراهيم ملتم -39
 .2009(، دار ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة، 2003 -1990₫ل من ا€عراق و€يبيا )

دقاق،  -40 سعيد ا ، ا€م₱ظمات ا€دو€ية ا€معاصرة "م₱ظمة مصطفى حسينسامة محمد ا
، آ€ية إدارة اتفاقات ا€جات"، ا€₱اشر اأمم ا€متحدة، جامعة ا€دول ا€عربية، م₱ظمة ا€تجارة ا€عا€مية

 م₱شأة ا€معارف، اإس₫₱درية، د س ن.

مجذوب -41  ، م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية،، ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عام، ا€طبعة ا€سادسةمحمد ا
  .2007 بيروت،

 اإرهاب €م₫افحة ا€عس₫رية ا€تدابير إ€ى ا€دول €جوء مشروعية ، مدىمحمد صافي يوسف -42
  .2005 ا€قاهرة، ا€عربية، ا€₱هضة دار ا€دو€ي،

ذاري -43 رحمن إسماعيل ا ، مدى ا₱طباق ا€شرعية على ₱ظام ا€عقوبات ا€دو€ية، محمد عبد ا
  .2005، تعزاإ₱سان، مر₫ز ا€معلومات وا€تأهيل €حقوق ، 1ط

، م₫افحة اإرهاب ا€دو€ي بين ا€قا₱ون ا€دو€ي وممارسات ا€دول، محمود حجازي محمود -44
 .2006ا€₱هضة ا€عربية، ا€قاهرة،  دار

ي -45 عاد ح ا ، ا€شرعية ا€دو€ية في ظل ا€₱ظام ا€عا€مي ا€جديد، دار ا€ف₫ر محمود صا
 ا€جامعي، اإس₫₱درية، د س ن. 

دين جمال -46 €جديدة، اأزاريطة، ، ا€عقوبات ااقتصادية €أمم ا€متحدة، دار ا€جامعة امحي ا
2009 . 

دين يوسف  -47 ةمحي ا ، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية ا€متخذة من مجلس اأمن خو
 .2013وا₱ع₫اسات تطبيقها على حقوق اإ₱سان، م₱شورات ا€حلبي ا€حقوقية، بيروت، 
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ا€دار  ،1ط ، إصاح اأمم ا€متحدة في ضوء ا€مسيرة ا€متعثرة €لت₱ظيم ا€دو€ي،افعة حسن -48
 . 2009 ،€لدراساتا€عربية €لعلوم ₱اشرون، مر₫ز ا€جزيرة 

، 1طا€سودان،  –€يبيا  –، ا€عقوبات وا€م₱بوذون في ا€شرق اأوسط: ا€عراق بلوك تيم -49
 .2001ا€عربية، بيروت، مر₫ز دراسات ا€وحدة 

يك -50 ريستوف فون سبو ز  ، تشريح ا€عراق: عقوبات ا€تدمير ا€شامل ا€تي سبقت ها
 .   2005، مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، بيروت، حسن حسن/ عمر اأيوبيا€غزو، ترجمة 

عم -51 م ، ا€قا₱ون ا€دو€ي وحقوق اإ₱سان: دور ا€م₱ظمة ا€دو€ية في فرض هويدا محمد عبد ا
 . 2008 ا€قاهرة، دار ا€₫تاب ا€حديث،، 1طا€عقوبات على ا₱تهاك حقوق اإ₱سان، 

يا جامعية  طروحاتاأ -ثا رات ا مذ  وا

جامعية طروحاتاأ -1  ا

 11أحداث بعد اأمري₫ية ا€متحدة وسياسة ا€وايات اإ₱سان ، حقوقزغدود جغلول -1

دو€ي،  قا₱ون تخصص، ا€قا₱و₱ية ا€علوم في ا€علوم €₱يل د₫تورا₲ مقدمة ، رسا€ة2001سبتمبر
 .2011 -2010بات₱ة،  €خضر، ا€حاج ا€سياسية، جامعة وا€علوم ا€حقوق ₫لية

سعيد -2 على واقع ا€حماية ا€دو€ية €حقوق اإ₱سان،  1373ا₱ع₫اسات ا€قرار اأممي ، حرزي ا
أطروحة مقدمة €₱يل شهادة د₫تورا₲ علوم في ا€حقوق، تخصص قا₱ون دو€ي عام، قسم ا€حقوق، 

 .2015/2016بس₫رة،  ،₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة محمد خيضر

ريم -3 €₱يل درجة  رسا€ة اإ₱سا₱ي، ا€دو€ي ا€قا₱ون مجال في اأمن مجلس ، دورخلفان 
 .2007وزو،  تيزي مو€ود معمري، جامعةا€حقوق،   ₫لية د₫تورا₲ في ا€قا₱ون،
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مال صافية -4 ، حماية ا€بيئة في إطار ا€ت₱مية ا€مستدامة على ضوء أح₫ام ا€قا₱ون زيد ا
ا€دو€ي، ₫لية ا€حقوق وا€علوم رسا€ة €₱يل شهادة ا€د₫تورا₲ في ا€علوم، تخصص ا€قا₱ون ا€دو€ي، 

 . 2013ا€سياسية، جامعة مو€ود معمري، تيزي وزو، 

جاة -5 ، إدارة اأزمات اإفريقية على ضوء أح₫ام ا€قا₱ون ا€دو€ي، أطروحة د₫تورا₲ في ساسي 
 . 2015 -2014، 1ا€حقوق، قسم ا€قا₱ون ا€عام، ₫لية ا€حقوق، جامعة ا€جزائر 

اد سعودي -6  د₫تورا₲ ا€فعلية، أطروحة وا€ممارسة ₱صوص ا€ميثاق بين ا€دو€ية ، ا€جزاءاتم
 ، ا€س₱ة -خدة بن يوسف بن 1 -ا€جزائر ا€حقوق، جامعة ا€عام، ₫لية ا€قا₱ون قسم، ا€قا₱ون في

 .  5201– 2014ا€جامعية 

رجس -7 ، تفعيل مجلس اأمن، مذ₫رة مقدمة €₱يل شهادة د₫تورا₲ علوم، ₫لية ا€حقوق صفو 
 . 2015 -2014، 2وا€علوم ا€سياسية، جامعة محمد €مين دباغين، سطيف 

اجي -8 ح اأعوج علي  ، ا€جزاءات ا€دو€ية في ا€فصل ا€سابع من ميثاق اأمم ا€متحدة، صا
 . 2004 رسا€ة د₫تورا₲، ₫لية ا€حقوق، جامعة ا€قاهرة،

عيمة -9 ، دمقرطة م₱ظمة اأمم ا€متحدة، رسا€ة €₱يل د₫تورا₲ ا€دو€ة في ا€قا₱ون ا€عام، عميمر 
 .2006₫لية ا€حقوق، جامعة ا€جزائر، 

دعواد حمادي  -10 ي خا علوا ا€مسؤو€ية ا€دو€ية €أمم ا€متحدة عن قرارات مجلس اأمن  ،ا
ا€متعلقة با€عراق، قدمت هذ₲ اأطروحة است₫ماا €متطلبات درجة ا€د₫تورا₲ في ا€قا₱ون ا€عام، 
قسم ا€قا₱ون ا€مقارن، ₫لية ا€دراسات ا€عليا، جامعة ا€علوم اإسامية ا€عا€مية، عّمان، اأردن، 

2014 . 

ي وداد -11 ا€عو€مة واإرهاب ا€دو€ي بين آ€ية ا€تف₫يك وا€تر₫يب، أطروحة مقدمة €₱يل ، غزا
شهادة د₫تورا₲ علوم في ا€علوم ا€سياسية، تخصص عاقات دو€ية، ₫لية ا€حقوق وا€علوم 

 .2010 -2009ا€سياسية، جامعة ا€حاج €خضر، بات₱ة، 
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ة د₫تورا₲ في ا€علوم، ، وضع ا€فرد في ا€قا₱ون ا€دو€ي، أطروحة €₱يل شهادفارسي جميلة -12
 . 2016وزو،  تيزي مو€ود معمري، جامعة، تخصص ا€قا₱ون، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية

ي -13 موم ، تأثير ا€عقوبات ا€دو€ية على ا€سياسة ا€خارجية اإيرا₱ية فتحي أيوب حمدان ا
ا€علوم (، قدمت هذ₲ اأطروحة است₫ماا €متطلبات درجة د₫تورا₲ فلسفة في 2015 -2005)

ا€سياسية، قسم ا€علوم اإ₱سا₱ية، ₫لية ا€دراسات ا€عليا، جامعة ا€علوم اإسامية ا€عا€مية، عّمان، 
 .2016اأردن، 

 ا€د₫تورا₲ شهادة €₱يل اإ₱سان، رسا€ة حقوق واتفاقيات اإرهاب ، م₫افحةقمودي سهيلة -14
 وا€علوم ا€حقوق ا€دو€ية، ₫لية وا€عاقات ا€عام ا€دو€ي ا€حقوق، تخصص ا€قا₱ون في علوم

 .2014 -2013، بس₫رة ،خيضر محمد ا€سياسية، جامعة

، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية وآثارها على ا€ت₱مية اإ₱سا₱ية، أطروحة مقدمة وسة جميلة -15
€₱يل شهادة د₫تورا₲ علوم، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة محمد اأمين دباغين، سطيف 

2 ،2016- 2017 . 

يسي علي -16 ، آ€يات م₫افحة اإرهاب ا€دو€ي بين فعا€ية ا€قا₱ون ا€دو€ي وواقع ا€ممارسات و
ا€دو€ية اا₱فرادية، رسا€ة €₱يل شهادة ا€د₫تورا₲ في ا€قا₱ون، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة 

 . 2012مو€ود معمري، تيزي وزو، 

ر -17 مجلس اأمن: "دراسة سياسية مقار₱ة في ضوء أزمات ، مشروعات إصاح هى علي ب
ما بعد ا€حرب ا€باردة"، رسا€ة مقدمة €₱يل درجة د₫تورا₲ ا€فلسفة في ا€علوم ا€سياسية، قسم ا€علوم 

 . 2007 ا€سياسية، ₫لية ااقتصاد وا€علوم ا€سياسية، جامعة ا€قاهرة،

ورة -18 م₱ظمة اأمم ا€متحدة، أطروحة €₱يل ، ا€جزاءات ا€دو€ية غير ا€عس₫رية في يحياوي 
 ، ا€س₱ة -خدة بن يوسف بن 1 -ا€جزائر ا€حقوق، جامعة ا€عام، ₫لية ا€قا₱ون في د₫تورا₲ شهادة

  .2014 -2013ا€جامعية 
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رات -2 مذ جامعية  ا  ا

بشير -1  شهادة €₱يل ا€دول، مذ₫رة على وآثارها ااقتصادية ا€عقوبات ، أهدافعاشور ا
، -ع₫₱ون  بن -ا€جزائر  جامعة ا€حقوق، ا€دو€ية، ₫لية وا€عاقات ا€دو€ي ا€قا₱ون في ا€ماجستير

 .2013 -2012ا€جامعية  ا€س₱ة

 مقدمة ا€جزائر، مذ₫رة في اأموال غسيل ظاهرة م₫افحة وآ€يات ، جهودعلية بن عيسى بن -2
 ا€علوم وما€ية، ₫لية ₱قود تخصص ا€تسيير، علوم في ا€ماجستير شهادة ₱يل متطلبات ضمن

 . 2010 -2009، 3ا€جزائر ا€تسيير، جامعة وعلوم ا€تجارية وا€علوم ااقتصادية

، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية بين ا€شرعية ومبدأ احترام حقوق اإ₱سان، بوجال أمحمد -3
مذ₫رة €₱يل شهادة ماجستير حقوق، تخصص ا€قا₱ون ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان، ₫لية ا€حقوق، 

 .2014 -2013يحي فارس، ا€مدية، جامعة ا€د₫تور 

ة عادل -4  €₱يل ، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية بين ا€شرعية وااعتبارات اإ₱سا₱ية، مذ₫رةتبي
ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية،  عام، ₫لية دو€ي ا€حقوق، تخصص قا₱ون في ا€ماجستير شهادة

   .2201– 2011ا€جامعية  جامعة محمد خيضر، بس₫رة، ا€س₱ة

ماجستير، تخصص ا€قا₱ون ا€ج₱ائي  ، ا€جزاءات ا€دو€ية غير ا€عس₫رية، رسا€ةسواف سليم -5
 . 2006ا€بليدة،  دحلب، سعد جامعة ا€دو€ي، ₫لية ا€حقوق،

، سياسة ا€مشرع في مواجهة ظاهرة اإرهاب، مذ₫رة مقدمة €₱يل شهادة ضيف مفيدة -6
ة ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة اإخوة ا€ماجستير في قا₱ون ا€عقوبات وا€علوم ا€ج₱ائية، ₫لي

 . 2010 -2009م₱توري، قس₱طي₱ة، 
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عزيز محمود -7 ، ا€عقوبات ااقتصادية ا€دو€ية وحقوق اإ₱سان "دراسة حا€ة ا€عراق"، عبد ا
مذ₫رة €₱يل شهادة ا€ماجستير في ا€قا₱ون، فرع ا€قا₱ون ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان، ₫لية ا€حقوق، 

 . 2006تيزي وزو، مو€ود معمري، جامعة 

ريم باسماعيل -8  -1990، اأبعاد اإستراتيجية €تدخل ا€وايات ا€متحدة في ا€عراق عبد ا
 تخصص، ا€دو€ية وا€عاقات ا€سياسية ا€علوم في €₱يل شهادة ا€ماجستير مقدمة ، مذ₫رة2008

جامعة ا€جزائر )دا€ي إبراهيم(، وا€مستقبليات، ₫لية ا€علوم ا€سياسية واإعام،  اإستراتيجية
2009- 2010 . 

 شهادة €₱يل ، إصاح مجلس اأمن في ظل ا€تغيرات ا€دو€ية ا€راه₱ة، مذ₫رةفار فيصل -9
ع₫₱ون  بن - 1ا€جزائر جامعة ا€حقوق، ا€دو€ية، ₫لية ا€دو€ي وا€عاقات ا€قا₱ون في ا€ماجستير

 .2012 -2011ا€جامعية  ، ا€س₱ة-

ة محمد  -10 صغيرمسي ، قرارات مجلس اأمن ا€دو€ي بين ₱صوص ا€ميثاق وا€تطبيق، ا
ا€دو€ية،  وا€عاقات ا€دو€ي ا€قا₱ون تخصص ا€حقوق، في شهادة ا€ماجستير €₱يل مقدمة مذ₫رة

 .2010 -2009₫لية ا€حقوق، جامعة ا€جزائر بن يوسف بن خدة، 

ي محمد -11 ما دي م مو اأمن وت₱فيذها في ا€₱ظم  ، إدماج قرارات ا€جمعية ا€عامة ومجلسا
ا€قا₱و₱ية ا€داخلية €لدول اأعضاء، مذ₫رة مقدمة €₱يل شهادة ا€ماجستير في ا€قا₱ون ا€دو€ي 

 .2012/2013، 1وا€عاقات ا€دو€ية، ₫لية ا€حقوق، جامعة ا€جزائر

ثا علمية  -ثا مقاات ا  ا

ياس -1 مجال حفظ ا€سلم واأمن رقابة قرارات وأعمال ا€مجلس اأمن في "، إبراهيم أحمد إ
، ا€مجلد ا€ثامن وا€ستون، ا€جمعية ا€مصرية €لقا₱ون ا€مجلة ا€مصرية €لقا₱ون ا€دو€ي، "ا€دو€يين

 . (53 -1ص ص.)، 2012ا€دو€ي، ا€قاهرة، 
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مهتدي باه -2 ، "مسؤو€ية ا€م₱ظمات ا€دو€ية تجا₲ أشخاص ا€قا₱ون ا€دو€ي ا€عام"، أحمد ا
، ₫لية ا€حقوق، جامعة 90، ملحق ا€عدد €لبحوث ا€قا₱و₱ية وااقتصاديةمجلة ا€قا₱ون وااقتصاد 

 . (274 -11ص ص.)، 2017ا€قاهرة، 

اأمين ا€عام بين مطرقة ا€مصا€ح ا€وط₱ية وس₱دان أهداف ا€ميثاق: رها₱ات "، آان دايمس -3
، إعداد ا€متحدة: ا€شرعية ا€جائرة" "اأمم جماعي م₱شور في ₫تاب بحث، "إصاح ا مفر م₱ه
و واس مي شاوش، آان ديمس، باتريسيو  ، دار ا€جماهيرية €ل₱شر وا€توزيع واإعان، أ

 .(140 -77ص ص.)، 1995ب₱غازي، 

دسوقي -4 ر ا ، ا€عدد 37، ا€س₱ة ا€دو€ية مجلة ا€سياسةا€ذ₫ية"،  ا€عقوباتو  ، "ا€عراقأبو ب
 . 2001، جويلية 145

موسى محمد خليل -5 مجلة ، "اأمن في ضوء ₱ظرية ا€قواعد ا€دو€ية اآمرةسلطات مجلس "، ا
 ص)، 2009، ₫لية ا€قا₱ون، جامعة اإمارات ا€عربية ا€متحدة، 37، ا€عدد ا€شريعة وا€قا₱ون

  .(87 -21ص.

ور محمد فرج محمود -6 ا€فاعلون من غير ا€دول وا€دو€ة ا€فاشلة دراسة من م₱ظور "، أ
، ا€عدد 5، ا€مجلد مجلة دراسات قا₱و₱ية وسياسية، "اأوسطا€عصور ا€وسطى ا€جديدة في ا€شرق 

ص )، 2017، ₫لية ا€قا₱ون وا€سياسة، جامعة ا€سليما₱ية، إقليم ₫وردستان ا€عراق، 9
 .(294 -264ص.

س أياد -7 صقلي، محمد محمد يو س ا صائغ يحيى يو  ا€قوة استخدام ا€حديثة ا€مبررات"، ا
، 18 ا€س₱ة ،58ا€عدد  ،16 ا€مجلد ،€لحقوق ا€رافدين مجلة، "ا€جماعي اأمن ₱ظام إطار في

 . (324-267ص ص.)، 2013جامعة ا€موصل، 



مراجع قائمة مستعملة ا   ا

415 

هلسه -8 ش₫ا€يات تطبيقها"، أيمن أديب ا مؤتة مجلة ، "ا€عقوبات ااقتصادية €مجلس اأمن وا 
، سلسلة ا€علوم اإ₱سا₱ية وااجتماعية، ا€مجلد ا€ثا€ث وا€عشرون، ا€عدد €لبحوث وا€دراسات

 .(165 -135ص ص.)، 2008ا€ثا€ث، 

مدى مشروعية ا€عقوبات اأمري₫ية واأوربية على سورية في ضوء " ،باسيل يوسفبجك  -9
، ₱وفمبر، 393، مر₫ز دراسات ا€وحدة ا€عربية، ا€عدد مجلة ا€مستقبل ا€عربي، "ا€قا₱ون ا€دو€ي

 . (54 -39ص ص.)، 2011

يدي -10 ع ا€موقف ا€روسي من ا€ضغوط اأمري₫ية على ا€عراق "، بشار فتحي جاسم ا
، مر₫ز ا€دراسات اإقليمية، جامعة 11، ا€عدد مجلة دراسات إقليمية، "2003 -1991

   .(376 -351ص ص.)، 2008ا€موصل، ا€عراق، 

هاشمي حمادو -11 ، جامعة ا€جزائر   23ا€عدد ،ا€جزائر جامعة حو€يات ،"مسؤو€ة سيادة"، ا
 .(65 -10ص ص.) ، 2013 جوان بن يوسف بن خدة، 1

د -21 اب خا  جامعة مجلة، "ا€باردة ا€حرب ₱هاية بعد اأمن مجلس دور طبيعة"، حسون ع
ت₫ريت،  ، جامعة1، ا€س₱ة3 ، ا€عدد1ا€مجلدا€قا₱ون،  ، ₫ليةا€قا₱و₱ية وا€سياسية €لعلوم ت₫ريت
 .(53 -1.ص ص)، 2009

ا -13 ود ر  وبريطا₱يا اإ₱سان فر₱سا حقوق واقع على وتأثير₲ اإرهاب ماهية"، سبع مو
، مر₫ز ا€دراسات اإستراتيجية وا€دو€ية، 11، ا€س₱ة 49 ، ا€عددمجلة دراسات دو€ية، "أ₱موذجا  

 . (195 -156ص ص.)، 2011₫لية ا€علوم ا€سياسية، جامعة بغداد، 

بازي -14 مجلة مر₫ز ، "اإرهاب واثر م₫افحته على حقوق اإ₱سان"، شذى عبودي عباس ا
 .   (186 -159ص ص.)، 2011، جامعة ا€₫وفة، 20، ا€عدد 1، ا€مجلد دراسات ا€₫وفة

ة -51 ، جامعة 5عدد ،ا€باحث مجلة، "ا€داخلي با€قا₱ون ا€دو€ي ا€قا₱ون عاقة"، شرون حسي
 .(166 -159ص ص.)، 2007قاصدي مرباح، ورقلة، 
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محمدي -16 ز ا و تقييم تجربة اإتحاد اأوربي في استخدام ا€عقوبات ا€ذ₫ية، "، صدام فيصل 
، 01، عدد 15، ا€مجلد اأ₫اديمية €لبحث ا€قا₱و₱يا€مجلة ، "وفعا€يتها في حماية حقوق اإ₱سان

 .(58 -26ص ص.)، 2017₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة بجاية، 

صمد سعدون -17 ، ""اإرهاب ا€دو€ي": ا€مع₱ى وا€مضمون في اإستراتيجية اأمري₫ية"، عبد ا
، 2006،  ₫لية ا€علوم ا€سياسية، جامعة ا€₱هرين، 1، ا€عدد 11، ا€مجلد مجلة قضايا سياسية

 .  (52 -24ص ص.)

دراسة –جزاءات مجلس اأمن ضد اأفراد وا€₫يا₱ات من غير ا€دول "، عبد اه علي عبو -18
، جامعة 17، ا€س₱ة 55، ا€عدد 15، جامعة دهوك، ا€مجلد مجلة ا€رافدين €لحقوق، "-مقار₱ة

 .(235 -187ص ص.)، 2012ا€موصل، ا€عراق، 

اصر -19 اصر  مجلة شؤون ا€شرق ، "ا€عقوبات ااقتصادية أداة €لسياسة ا€خارجية"، عبد ا
ص )، 2001، بيروت، 102، مر₫ز ا€دراسات اإستراتيجية €لبحوث وا€توثيق، ا€عدد اأوسط

 . (144 -129ص.

ور -20 يا أ ا€عقوبات ااقتصادية ₫أداة €لسياسة ا€خارجية )دراسة حا€ة €لسياسة "، عراقي دا
، 2، ا€عدد مجلة ا€بحوث ا€ما€ية وا€تجارية، "2003 -1990ا€خارجية اأمري₫ية تجا₲ ا€عراق( 

 (.371 -334ص ص.) ،2007₫لية ا€تجارة، جامعة بورسعيد، 

اأوسط وتحديات "ا€₱ظام ا€دو€ي ا€جديد"، دراسات إستراتيجية ، ا€شرق عماد عواد -21
، معهد ا€بحوث وا€دراسات ا€عربية، ا€م₱ظمة ا€عربية €لتربية وا€ثقافة وا€علوم، 10ومستقبلية، ا€عدد 

 (. 118 -7، )ص ص.2003أ₫توبر 

حميد عمر -22 مجلة ، "حدود جزاءات مجلس اأمن ا€دو€ي بعد ا€حرب ا€باردة"، عمر عبد ا
ص )، 2012، جامعة ₫ر₫وك، 3، ا€عدد 1، ا€مجلد ₫لية ا€قا₱ون €لعلوم ا€قا₱و₱ية وا€سياسية

 . (298 -235ص.
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ليثي -23 ، "ا€عقوبات ا€دو€ية وأثرها على حقوق اإ₱سان ا€مد₱ية وا€سياسية"، فاتن صبري سيد ا
ا€عدد ا€ثا₱ي عشر، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة محمد خيضر، بس₫رة، ، مجلة ا€مف₫ر

 . (164 -151ص ص.)، 2015

ي محمود -24 مجلة دراسات ، "2005-1991ا€سياسة اأمري₫ية تجا₲ سوريا "، فارس تر
-277ص ص.)، 2008ا€موصل،  جامعة اإقليمية، ا€دراسات ، مر₫ز12، ا€عدد إقليمية
298) . 

خزار -25 اأبعاد اإستراتيجية €لعقوبات ا€دو€ية ا€مفروضة على إيران "، فهد مزبان خزار ا
، مر₫ز دراسات ا€بصرة وا€خليج ا€عربي، 66، ا€عدد مجلة آداب ا€بصرة، "وتداعياتها ا€محتملة

 .(300 -255ص ص.)، 2013جامعة ا€بصرة، 

لة سياسة اأمم ا€متحدة في ا€عقوبات ا€ذ₫ية: إعادة هي₫"، ورترايت ديفيد وآخرون -26
 .(81 -37ص.ص )، 2001، 268، ا€عدد 24، مجلد مجلة ا€مستقبل ا€عربي، "ا€عراق

رحمن محمد -27 س عبد ا عبيدي يو  اأوربي ااتحاد وموقف اإيرا₱ي ا€₱ووي ا€ملف أزمة"، ا
، مر₫ز 2 ا€عدد ،8 ا€مجلد ،اأساسية ا€تربية ₫لية أبحاث مجلة، "(2008-2002م₱ه )

 . (253 -226ص ص.)، 2009ا€دراسات اإقليمية، جامعة ا€موصل، 

مجلة دراسات ، "إيران على ا€دو€ية ا€عقوبات في دراسة" ،                              -28
 . (58 -25ص ص.)، 2012ا€موصل،  جامعة اإقليمية، ا€دراسات ، مر₫ز25، ا€عدد إقليمية

سامرائي -29 م ا م₱ظمة اأمم ا€متحدة بين ا€تفعيل وا€تهميش بعد ا₱تهاء ا€حرب "، محمود سا
ا€موصل،  جامعة اإقليمية، ا€دراسات ، مر₫ز14، اإصدار مجلة دراسات إقليمية، "ا€باردة
 .(67 -47ص ص.)، 2009
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يد حسن فهمي -30 قواعد ا€قا₱ون ا€دو€ي €حقوق اإ₱سان وم₫افحة اإرهاب، حقوق ا€متهم "، و
ص )، 2012، ا€مجلد ا€ثامن وا€ستون، ا€مجلة ا€مصرية €لقا₱ون ا€دو€ي، "ا€ضحاياوحقوق 

 .(121 -55ص.

محاميد -13 يد فؤاد ا  جامعة مجلة، "ا€قيود ا€موضوعية ا€مفروضة على مجلس اأمن"، و
دمشق،  جامعة ا€حقوق، اأول، ₫لية ، ا€عدد21ا€مجلد ،وا€قا₱و₱ية ااقتصادية دمشق ا€علوم

 (. 83 -39، )ص ص.2005

يد -32 محاميد وياسر فؤاد و خايلة يوسف ا  ضوء في اإرهاب من اأمن مجلس موقف"، ا
   ،وا€قا₱و₱ية ااقتصادية €لعلوم دمشق جامعة مجلة، "1373)و 1368، 748، 731ا€قرارات )

 .  (130 -105ص ص.)، 2010اأول،  ا€عدد ،26ا€مجلد 

لزي -33 ا€فصل ا€سابع من ميثاق اأمم ا€متحدة في حفظ ا€سلم دور "، ياسر بن حسن 
، مر₫ز ا€بحوث وا€دراسات، 41، ا€عدد مجلة ا€بحوث اأم₱ية، "واأمن ا€دو€يين "دراسة تحليلية"

 . (228 -169ص. ص)، 2008₫لية ا€ملك فهد اأم₱ية، ا€ممل₫ة ا€عربية ا€سعودية، ديسمبر 

إخراج ا€عراق من طائلة ا€فصل ا€سابع من ميثاق اإطار ا€قا₱و₱ي "، يحي ياسين سعود -34
، 2014، جامعة ا€₱هرين، بغداد، 03، ا€عدد 16، ا€مجلد مجلة ₫لية ا€حقوق، "اأمم ا€متحدة

 . (191 -155ص ص.)

ملتقيات  -ربعا علمية ا  ا

م₫ا₱ية ا€تحول ₱حو "، بوحية وسيلة -1 أثر ا€عقوبات ااقتصادية ا€شاملة على حقوق اإ₱سان وا 
ا€ملتقى ا€دو€ي حول "من ا€جزاءات ا€دو€ية ا€شاملة إ€ى ، "ا€عقوبات ا€ذ₫ية )ا€واقع وا€مأمول(

₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة عبد ، ا€جزاءات ا€دو€ية ا€مستهدفة ا€ذ₫ية: أية فعا€ية؟"
 . 2015₱وفمبر  23و 22ا€رحمن ميرة، بجاية، يومي 
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قواس -2 ، "اإ₱سا₱ي ا€دو€ي ا€قا₱ون قواعد €ت₱فيذ ₫آ€ية ا€ذ₫ية ااقتصادية ا€عقوبات"، ابتسام بو
 ا€حقوق ، ₫لية"حول "آ€يات ت₱فيذ ا€قا₱ون ا€دو€ي اإ₱سا₱ي بين ا€₱ص وا€ممارسة وط₱ي ملتقى
  .2012₱وفمبر  14و 13جامعة عبد ا€رحمان ميرة، بجاية، يومي  ا€سياسية، وا€علوم

ا€قا₱و₱ية €لجزاءات ا€دو€ية ا€مستهدفة )ا€ذ₫ية(: آ€ية €تقليص في ا€طبيعة "، بويحيى جمال -3
ا€ملتقى ا€دو€ي حول "من ، "أثار ا€عقوبات ا€شاملة، أم وسيلة €عو€مة أ₱موذج ح₫م عا€مي محّدد

₫لية ا€حقوق  ،ا€جزاءات ا€دو€ية ا€شاملة إ€ى ا€جزاءات ا€دو€ية ا€مستهدفة ا€ذ₫ية: أية فعا€ية؟"
 . 2015₱وفمبر  23و 22وا€علوم ا€سياسية، جامعة عبد ا€رحمن ميرة، بجاية، يومي 

وحيشي -4 دوافع فرض ا€جزاءات ا€دو€ية ورفعها دراسة "ا€حا€ة "، علي مصباح محمد ا
ا€ملتقى ا€دو€ي حول "من ا€جزاءات ا€دو€ية ا€شاملة إ€ى ا€جزاءات ا€دو€ية ا€مستهدفة ، "ا€ليبية"

 22، ₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة عبد ا€رحمن ميرة، بجاية، يومي ₫ية: أية فعا€ية؟"ا€ذ
 . 2015₱وفمبر  23و

ريم -5 ه عبد ا من ا€عقوبات ا€شاملة إ€ى ا€عقوبات ا€ذ₫ية: تحدي جديد €ت₫ريس احترام "، مو
إ€ى ا€جزاءات ا€دو€ية ا€ملتقى ا€دو€ي حول "من ا€جزاءات ا€دو€ية ا€شاملة ، "حقوق اإ₱سان

₫لية ا€حقوق وا€علوم ا€سياسية، جامعة عبد ا€رحمن ميرة، بجاية، ، ا€مستهدفة ا€ذ₫ية: أية فعا€ية؟"
 .2015₱وفمبر  23و 22يومي 

ية -خامسا و قا صوص ا   : ا

   دستورا -1

شعبية ديمقراطية ا جزائرية ا جمهورية ا  :رقم، ا€م₱شور بموجب ا€مرسوم ا€رئاسي دستور ا
₱ص تعديل ا€دستور ا€مصادق عليه  بإصدار، ا€متعلق 1996ديسمبر  7مؤرخ في  438 -96

، معدل 1996ديسمبر  8، ا€صادر في 76، جريدة رسمية عدد 1996₱وفمبر  28في استفتاء 
، ا€صادر 25، جريدة رسمية عدد 2002أفريل  10، ا€مؤرخ في 03 -02ومتمم بموجب قا₱ون 
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، جريدة 2008₱وفمبر  15، ا€مؤرخ في 19 -08، وبموجب ا€قا₱ون رقم 2002أفريل  25في 
 6، ا€مؤرخ في 01 -16، وبموجب ا€قا₱ون 2008₱وفمبر  16، ا€صادر في 63رسمية عدد 

 . 2016مارس  7، ا€صادر في 14، جريدة رسمية عدد 2016مارس 

جزائر طرفا فيها(  -2 ية )ا دو  ااتفاقيات ا

متحدة اقميث -1 ، 1945جوان  6، ا€مصادق عليه في مؤتمر سان فرا₱سيس₫و بتاريخ اأمم ا
 8اأمم ا€متحدة في  ا₱ضمت ا€جزائر إ€ى هيئة، 1945أ₫توبر  24دخل حيز ا€ت₱فيذ بتاريخ 

 رة على ا€موقع اإ€₫ترو₱ي: فمتو ، وثيقة 1962أ₫توبر 
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html consulté le 20/12/2016 

اتها -2 متحدة وحصا في €أمم ا€متحدة ، اعتمدتها ا€جمعية ا€عامة اتفاقية امتيازات اأمم ا
ا₱ضمت إ€يها ا€جزائر با€تحفظ،  ،1946سبتمبر  17، دخلت حيز ا€₱فاذ في 1946 فبراير 13

، ا€جريدة ا€رسمية 1963سبتمبر  11، ا€مؤرخ في 63/337بموجب ا€مرسوم ا€رئاسي رقم: 
 .  1963، ا€صادر بتاريخ 66€لجمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، عدد 

سان -3 حقوق اإ مي  عا  10ادر عن ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة في ، ا€صاإعان ا
  . 1963، اعترفت به ا€جزائر في دستور 1948ديسمبر 

سياسية -4 ية وا مد حقوق ا خاص با ي ا دو عهد ا ، اعتمدته ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة ا
، دخل حيز ا€ت₱فيذ 1966ديسمبر  16(، ا€مؤرخة في 21-أ€ف )د 2200بموجب ا€ائحة رقم 

، ا€مؤرخ 89/67 :، ا₱ضمت إ€يه ا€جزائر بموجب ا€مرسوم ا€رئاسي رقم1976مارس  23 في
، 20، ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، عدد 1989ماي  16في 

 . 1989ماي  17ا€صادر بتاريخ 

ثقافية -5 حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا خاص با ي ا دو عهد ا ا€جمعية ا€عامة ، اعتمدته ا
، 1966ديسمبر  16(، ا€مؤرخة في 21-أ€ف )د 2200€أمم ا€متحدة بموجب ا€ائحة رقم 

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/index.html
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 :، ا₱ضمت إ€يه ا€جزائر بموجب ا€مرسوم ا€رئاسي رقم1976جا₱في  03دخل حيز ا€₱فاذ في 
راطية ، ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية ا€جزائرية ا€ديمق1989ماي  16، ا€مؤرخ في 89/67

 . 1989ماي  17، ا€صادر بتاريخ 20عدد  ،ا€شعبية

معاهدات -6 ون ا قا ا  ، ُاعتمدت من قبل مؤتمر اأمم ا€متحدة بشأن قا₱ون اتفاقية فيي
 5ا€مؤرخ في  2166 :ا€ذي ُعقد بموجب قراري ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة رقم ا€معاهدات
، في دورتين في مدي₱ة فيي₱ا خال 1967ديسمبر  6ا€مؤرخ في  2287 :، ورقم1966ديسمبر 

عرضت ، 1969 وماي 22 أفريل إ€ى 9وخال ا€فترة  1968مايو  28مارس إ€ى  26ا€فترة 
ا₱ضمت ا€جزائر  .1980جا₱في  27 خدخلت حيز ا€₱فاذ بتاريو  1969مايو  23€لتوقيع في 

ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية ، 1987₫توبر أ 13ا€مؤرخ في  222-87با€تحفظ، بموجب مرسوم 
    .   1987أ₫توبر  14، ا€صادر بتاريخ 42عدد  ،ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية

ية أو  -7 سا اا قاسية، ا عقوبة ا معاملة أو ا تعذيب وغير من ضروب ا اهضة ا اتفاقية م
ة مهي ديسمبر  10، ا€صادرة بتاريخ 39/46، اعتمدتها ا€جمعية ا€عامة بموجب ا€ائحة ا
بموجب ا€مرسوم  ا₱ضمت إ€يها ا€جزائر. 1987جويلية  26، دخلت حيز ا€₱فاذ بتاريخ 1984

، ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية ا€جزائرية 1989ماي  16، ا€مؤرخ في 89/66 :ا€رئاسي رقم
 . 1989ماي  17، ا€صادر بتاريخ 20ا€ديمقراطية ا€شعبية، عدد 

قمع تمويل اإرهاب -8 ية  دو اعتمدت وعرضت €لتوقيع وا€تصديق واا₱ضمام ، ااتفاقية ا
، 1999ديسمبر  9، ا€مؤرخ في 54/109 :بموجب قرار ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة رقم

بموجب ا€مرسوم  بتحفظ ، صادقت عليها ا€جزائر2002أفريل  10في  ₱فاذدخلت حيز ا€
، ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية 2000ديسمبر  23، ا€مؤرخ في 2000/445 :ا€رئاسي رقم

 .2001جا₱في  03، ا€صادر بتاريخ 01ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، عدد 

ية -9 وط ظمة عبر ا م جريمة ا افحة ا م متحدة  ، اعتمدت وعرضت €لتوقيع اتفاقية اأمم ا
 15، ا€مؤرخ في 55/25 :مام بموجب قرار ا€جمعية ا€عامة €أمم ا€متحدة رقموا€تصديق واا₱ض
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، صادقت عليها ا€جزائر بموجب 2003سبتمبر  29، دخلت حيز ا€ت₱فيذ في 2000₱وفمبر 
، ا€جريدة ا€رسمية €لجمهورية 2002فيفري  05، ا€مؤرخ في 02/55 :ا€مرسوم ا€رئاسي رقم

 . 2002فيفري  10، ا€صادر بتاريخ 09د ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، عد

يست طرفا فيها(  -3 جزائر  ية )ا دو  ااتفاقيات ا

ية - دو ائية ا ج مة ا لمح ظام اأساسي  ، ا€معتمد من قبل مؤتمر اتفاقية روما بشأن ا
، 1998جويلية  17اأمم ا€متحدة ا€دبلوماسي €لمفوضين بإ₱شاء مح₫مة ج₱ائية دو€ية بتاريخ 

 30جويلية و 12، 1998₱وفمبر  10ا€معد€ة بموجب تقرير  ،A/CONF/183/9وثيقة رقم: 
، ودخل حيز ا€₱فاذ 2002جا₱في  16، 2001جا₱في  17، 2000ماي  08، 1999₱وفمبر 

 . 2000ديسمبر  28، وقعت عليه ا€جزائر في 2002جويلية  1ريخ بتا

تشريعية -4 صوص ا   ا

فيذي -  مايو 12 ا€موافق  1436عام رجب 23 مؤرخ في 113 -15 :رقم مرسوم ت
 اإرهاب من تمويل ا€وقاية إطار في اأموال أو تجميد/و بإجراءات حجز يتعلق  2015س₱ة

 13، ا€صادر في 24عدد  €لجمهورية ا€جزائرية ا€ديمقراطية ا€شعبية، جريدة رسمية ،وم₫افحته
 . 2015 يوما

متحدة قرارات   -5 ظمة هيئة اأمم ا  م

عامة وائح -أ جمعية ا   ا

وثيقة رقم:  ،1969ديسمبر  11في  ةا€صادر  ،24ا€دورة ، 2542 :ائحة رقم -1
A/RES/2542(XXIV)، ا€ميدان ااجتماعيإعان ا€تقدم واإ₱ماء في ب ةمتعلق . 

، يتعلق 1974ديسمبر  14، ا€دورة ا€تاسعة وا€عشرون، ا€صادر في 3314 رقم ائحة -2
  .ا€عدوان بتعريف
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وثيقة ، 1986ديسمبر  4في  ةا€صادر  ا€دورة ا€واحدة واأربعون، ،41/128 :رقم ائحة -3
  . إعان ا€حق في ا€ت₱ميةب ةمتعلق ،A/RES/41/128 :رقم

، وثيقة 1997سبتمبر  26، ا€دورة ا€حدية وا€خمسون، ا€صادرة في 51/242ائحة رقم  -4
 متعلقة بملحق خطة €لسام.  A/RES/51/242رقم 

وثيقة  ،2002جا₱في  28في  ة، ا€صادر ا€سادسة وا€خمسونا€دورة  ،56/83 :رقم ائحة -5
  . بمسؤو€ية ا€دول عن اأفعال غير ا€مشروعة دو€يا ةمتعلق ،A/RES/56/83 :رقم

 :وثيقة رقم، 2004جا₱في  8 في ةا€صادر  ،ا€ثام₱ة وا€خمسونا€دورة ، 58/80 :رقمائحة  -6
A/RES/58/80، بت₱فيذ أح₫ام ميثاق اأمم ا€متحدة ا€متصلة بتقديم ا€مساعدة إ€ى  ةمتعلق

 . ا€دول ا€ثا€ثة ا€متضررة من تطبيق ا€جزاءات

 :وثيقة رقم، 2005أ₫توبر  24 ا€صادرة في ،ا€ستون ا€دورة ،60/1 :رقم ائحة -7
A/RES/60/1، 2005€عام ا€عا€مي ا€قمة مؤتمر ₱تائجمتعلقة ب   . 

 ا€م₱شورة رسميا، 2005 ديسمبر 12في  ا€متخذةا€دورة ا€ستون، ، 60/147 :رقم ائحة -8
 ا€مبادئ اأساسية وا€مبادئب ةمتعلق، A/RES/60/147 :وثيقة رقم، 2006مارس  21في 

 €حقوق ا€دو€ي €لقا₱ون ا€جسيمة €ضحايا اا₱تها₫ات وا€جبر اا₱تصاف في ا€حق ا€توجيهية بشأن
 . ا€دو€ي ا€خطيرة €لقا₱ون اإ₱سا₱ي اإ₱سان واا₱تها₫ات

وثيقة  ،2010جا₱في  15في  ةا€صادر  ا€دورة ا€رابعة وا€ستون،، 64/115 :رقمائحة  -9
 تقرير ا€لج₱ة ا€خاصة ا€مع₱ية بميثاقاعتماد متعلقة ب ،(A/RES/64/115) :اأمم ا€متحدة رقم

 . وبتعزيز دور ا€م₱ظمة اأمم ا€متحدة
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ا€م₱شورة  ،2011 ديسمبر 9في  ا€متخذة، ا€سادسة وا€ستونا€دورة ، 66/100رقم:  ائحة -10
 ا€م₱ظمات بمسؤو€ية ةتعلقم ،(A/RES/66/100)وثيقة رقم:  ،2012فيفري  27 رسميا في

 . ا€دو€ية

ي  قرارات مجلس اأمن  -ب دو   ا

روديسيا  في حا€ةا€ب متعلق، ا€1965₱وفمبر  12، ا€صادر في S/RES/216 :رقم قرارا€ -1
 ا€ج₱وبية.

روديسيا  في حا€ةا€، ا€متعلق ب1965₱وفمبر  20، ا€صادر في S/RES/217قرار رقم: ا€ -2
 ا€ج₱وبية. 

روديسيا  في حا€ةا€، ا€متعلق ب1966ديسمبر  16، ا€صادر في S/RES/232قرار رقم: ا€ -3
 ا€ج₱وبية.

روديسيا  في حا€ةا€، ا€متعلق ب1968مايو  29، ا€صادر في S/RES/253قرار رقم: ا€ -4
 ا€ج₱وبية.

مسأ€ة ا€صراع ، ا€متعلق ب1970جويلية  23، ا€صادر في S/RES/282قرار رقم: ا€ -5
ا€ع₱صري في ج₱وب أفريقيا ا€₱اتجة عن سياسة ا€فصل ا€ع₱صري €ح₫ومة جمهورية ج₱وب 

 .  إفريقيا

ج₱وب  با€حا€ة في، ا€متعلق 1977₱وفمبر  4، ا€صادر في S/RES/418قرار رقم: ا€ -6
 .   إفريقيا

روديسيا  في حا€ةا€، ا€متعلق ب1979ديسمبر  21، ا€صادر في S/RES/460قرار رقم: ا€ -7
 ا€ج₱وبية.
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 ا€عراقبين ، ا€متعلق با€حا€ة 1991سبتمبر  19في ، ا€صادر /712S/RESقرار رقم: ا€ -8
 وا€₫ويت. 

با€حا€ة في ا€بوس₱ة  متعلقا€ ،1992مايو  30ا€صادر في  ،S/RES/757 :رقم قرارا€ -9
  .وا€هرسك

 .با€حا€ة في أ₱غوا متعلقا€، 1993سبتمبر  15ا€صادر في ، S/RES/864 :رقم قرارا€ -10

ج₱وب  با€حا€ة في، ا€متعلق 1994مايو  25، ا€صادر في S/RES/919قرار رقم: ا€ -11
 .   إفريقيا

با€حا€ة في  متعلقا€ ،1997جويلية  28ا€صادر في ، S/RES/1127 :رقم قرارا€ -12
 .أ₱غوا

با€حا€ة في  متعلقا€، 1997أ₫توبر  8ا€صادر في ، S/RES/1132 :رقم قرارا€ -13
 .سيرا€يون

با€حا€ة في  متعلقا€، 1998مارس  16ا€صادر في ، S/RES/1156 :رقم قرارا€ -14
 .سيرا€يون

با€حا€ة في  متعلقا€، 1998جوان  5ا€صادر في ، S/RES/1171 :رقم قرارا€ -15
 .سيرا€يون

 .با€حا€ة في أ₱غوا متعلقا€، 1998جوان  12ا€صادر في ، S/RES/1173 :رقم قرارا€ -16

 .با€حا€ة في أ₱غوا متعلقا€، 1999ماي  7ا€صادر في  ،S/RES/1237 :رقم قرارا€ -17

متعلق با€حا€ة في ا€، 1999أ₫توبر  15ا€صادر في ، S/RES/1267 :رقم قرارا€ -18
 .أفغا₱ستان
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با€حا€ة في  متعلقا€، 2000جويلية  5ا€صادر في ، S/RES/1306 :رقم قرارا€ -19
 .سيرا€يون

با€حا€ة في  متعلقا€، 2000ديسمبر  19ا€صادر في ، S/RES/1333 :رقم قرارا€ -20
 .أفغا₱ستان

با€تهديدات ا€تي  متعلقا€، 2001سبتمبر  28ا€صادر في ، S/RES/1373 :رقم قرارا€ -21
 .يتعرض €ها ا€سام واأمن ا€دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابية

با€حا€ة في  متعلقا€، 2002ديسمبر  9ا€صادر في ، S/RES/1448 :رقم قرارا€ -22
 .أ₱غوا

با€تهديدات ا€تي  متعلقا€، 2002ديسمبر  20ا€صادر في  ،/1452S/RESرقم:  قرارا€ -23
 .أعمال اإرهابيةعن اة مجا€₱ايتعرض €ها ا€سام واأمن ا€دو€يان 

بتهديدات ا€سلم  متعلقا€، 2004جا₱في  30ا€صادر في ، S/RES/1526 :رقم قرارا€ -24
 .واأمن ا€دو€يين ا€₱اجمة عن اأعمال اإرهابية

ا€تي  خطارباأ متعلق، ا€2004 مارس 26، ا€صادر في S/RES/1535 :رقم قرارا€ -25
 .أعمال اإرهابيةا جراءن يم واأمن ا€دو€يا€سل تهدد

متعلق بعدم ا₱تشار ا€، 2004أفريل  28ا€صادر في ، S/RES/1540 :رقم قرارا€ -26
 .أسلحة ا€دمار ا€شامل

باأسلحة ا€₱ووية  متعلقا€، 2006أفريل  27ا€صادر في ، S/RES/1673 :رقم قرارا€ -27
 .وا€₫يميائية وا€بيو€وجية

بمعاهدة عدم  متعلقا€، 2006أ₫توبر  14ا€صادر في  ،S/RES/1718 :رقم قرارا€ -28
 .ا₱تشار اأسلحة ا€₱ووية/جمهورية ₫وريا ا€شعبية ا€ديمقراطية
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متعلق بمسائل عامة ا€، 2006ديسمبر  19ا€صادر في ، S/RES/1730 :رقم قرارا€ -29
 .با€جزاءاتتتصل 

بتهديدات ا€سلم  متعلقا€، 2006ديسمبر  23ا€صادر في ، S/RES/1735 :رقم قرارا€ -30
 . واأمن ا€دو€يين ا€₱اجمة عن اأعمال اإرهابية

بمعاهدة عدم  متعلقا€، 2006ديسمبر  23ا€صادر في ، S/RES/1737 :رقم قرارا€ -31
 .ا₱تشار اأسلحة ا€₱ووية

بمعاهدة عدم ا₱تشار  متعلق، ا€2008 مارس 3، ا€صادر في S/RES/1803 :رقم قرار -32
 .اأسلحة ا€₱ووية

، ا€متعلق باأخطار ا€تي 2008مارس  20، ا€صادر في S/RES/1805قرار رقم: ا€ -33
 اإرهاب. بسببتهدد ا€سلم واأمن ا€دو€يين 

بعدم ا₱تشار متعلق ا€، 2008أفريل  25ا€صادر في ، S/RES/1810 :رقم قرارا€ -34
 .أسلحة ا€دمار ا€شامل

اأخطار ا€تي متعلق با€، 2008جوان  30ا€صادر في ، S/RES/1822 :رقم قرارا€ -35
 .اإرهاب بسببم واأمن ا€دو€يين تهدد ا€سا

بعدم  متعلقا€ ، :رقموثيقة ، 2009جوان  12ا€صادر في ، S/RES/1874 :رقم قرارا€ -36
 .اا₱تشار/جمهورية ₫وريا ا€شعبية ا€ديمقراطية

با€تهديدات ا€تي  متعلقا€، 2009ديسمبر  17ا€صادر في ، S/RES/1904 :رقم قرارا€ -37
 .يتعرض €ها ا€سام واأمن ا€دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابية

 .اا₱تشارمتعلق بعدم ا€، 2010جوان  9ا€صادر في ، S/RES/1929 :رقم قرارا€ -38
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، ا€متعلق باأخطار ا€تي 2010 ديسمبر 20، ا€صادر في S/RES/1963قرار رقم: ا€ -39
  اإرهاب. بسببتهدد ا€سلم واأمن ا€دو€يين 

 .با€حا€ة في €يبيا متعلق، ا€2011 فيفري 26، ا€صادر في S/RES/1970 :رقم قرارا€ -40

 .با€حا€ة في €يبيا متعلقا€ ،2011مارس  17، ا€صادر في S/RES/1973 :رقم قرارا€ -41

متعلق بعدم ا₱تشار ا€، 2011أفريل  20ا€صادر في ، S/RES/1977 :رقم قرارا€ -42
 .أسلحة ا€دمار ا€شامل

اأخطار ا€تي متعلق با€، 2011جوان  17ا€صادر في ، S/RES/1989 :رقم قرارا€ -43
 .تهدد ا€سلم واأمن ا€دو€يين من جراء اأعمال اإرهابية

با€تهديدات ا€تي  متعلقا€، 2012ديسمبر  17ا€صادر في ، S/RES/2083 :رقم قرارا€ -44
 .يتعرض €ها ا€سام واأمن ا€دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابية

 . با€حا€ة في €يبيا متعلق، ا€2013مارس  14، ا€صادر في /0952S/RES :رقم قرارا€ -45

 اتدي، ا€متعلق بتهد2013 ديسمبر 17، ا€صادر في S/RES/2129قرار رقم: ا€ -46
 .يةاإرهاب من جراء اأعمالم واأمن ا€دو€يين ا€سا

 .با€حا€ة في €يبيا متعلقا€، 2014مارس  14ا€صادر في ، S/RES/2144 :رقم قرارا€ -47

با€تهديدات ا€تي  متعلقا€، 2014جوان  17ا€صادر في ، S/RES/2161 :رقم قرارا€ -48
 .يتعرض €ها ا€سام واأمن ا€دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابية

 .با€حا€ة في €يبيا متعلقا€، 2015مارس  5ا€صادر في ، S/RES/2208 :رقم قرارا€ -49

با€حا€ة في  متعلقا€، 2015سبتمبر  10ا€صادر في ، S/RES/2238 :رقم قرارا€ -50
 .€يبيا



مراجع قائمة مستعملة ا   ا

429 

با€تهديدات على  متعلقا€، 2015 ديسمبر 21ا€صادر في  ،S/RES/2255 :رقم قرارا€ -51
 .ا€سلم واأمن ا€دو€يين ا€تي سببتها ا€هجمات اإرهابية

 .با€حا€ة في €يبيا متعلقا€، 2016جوان  13ا€صادر في ، S/RES/2291 :رقم قرارا€ -52

با€حا€ة في  متعلقا€، 2016ديسمبر  13ا€صادر في ، S/RES/2323 :رقم قرارا€ -53
 .€يبيا

متعلق بتقارير اأمين ا€، 2017فيفري  8ا€صادر في  ،S/RES/2340 :رقم قرارا€ -54
 ا€عام عن ا€سودان وج₱وب ا€سودان.

 .با€حا€ة في €يبيا متعلقا€، 2017جوان  29ا€صادر في ، S/RES/2362 :رقم قرارا€ -55

لسلم €با€تهديدات  متعلقا€، 2017 جويلية 20ا€صادر في  ،S/RES/2368 :رقمقرار ا€ -56
 .أعمال اإرهابيةا ا€₱اجمة عنن ييواأمن ا€دو€

با€حا€ة في  متعلقا€، 2017سبتمبر  14ا€صادر في ، S/RES/2376 :رقم قرارا€ -57
 .€يبيا

ا€سلم  اتدي، ا€متعلق بتهد2017 ديسمبر 21، ا€صادر في S/RES/2395قرار رقم: ا€ -58
 .يةاإرهاب اأعمال ا€₱اجمة عنواأمن ا€دو€يين 

با€تهديدات ا€تي  متعلق، ا€2019 مارس 28ا€صادر في ، S/RES/2462ا€قرار رقم:  -59
 : م₱ع وم₫افحة تمويل اإرهاب.يتعرض €ها ا€سام واأمن ا€دو€يان ₱تيجة €أعمال اإرهابية
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عام  -ج ظمة تقارير اأمين ا متحدة م  هيئة اأمم ا

، 1995جا₱في  25في  ةا€دورة ا€خمسون، ا€صادر  ،A/50/60-S/1995/1 :وثيقة رقم -1
تقرير اأمين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظمة، ملحق €خطة ا€سام: ورقة موقف ا€متعلقة باعتماد 

  . مقدمة من اأمين ا€عام بم₱اسبة ااحتفال با€ذ₫رى ا€س₱وية ا€خمسين إ₱شاء اأمم ا€متحدة

، 1996سبتمبر  20في  ةورة ا€حادية وا€خمسون، ا€صادر ا€د، A/51/389 :وثيقة رقم -2
مسؤو€ية اأمم ا€متحدة عن أ₱شطة قوات اأمم  ₱طاقشأن ب ،تقرير اأمين ا€عاما€متعلقة باعتماد 

جراءات معا€جة مطا€بات اأطراف ا€ثا€ثة وحدود ا€مسؤو€ية   . ا€متحدة، وا 

 سبتمبر 3ا€صادرة في ، 1ا€دورة ا€ثا₱ية وا€خمسون، ا€ملحق رقم، A/52/1 :وثيقة رقم -3
  . تقرير اأمين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظمةا€متعلقة باعتماد  ،1997

أغسطس  27 ا€صادرة في، 1ا€دورة ا€ثا€ثة وا€خمسون، ا€ملحق رقم، /153A/ :وثيقة رقم -4
  . مةتقرير اأمين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظا€متعلقة باعتماد ، 1998

، 2000مارس  27 ا€صادرة فيا€دورة ا€رابعة وا€خمسون، ، A/54/2000 :وثيقة رقم -5
تقرير اأمين ا€عام، ₱حن ا€شعوب: دور اأمم ا€متحدة في ا€قرن ا€واحد ا€متعلقة باعتماد 

 . وا€عشرين

أوت  28 ا€صادرة في، 1ا€دورة ا€سابعة وا€خمسون، ا€ملحق رقم، A/57/1 :وثيقة رقم -6
 .تقرير اأمين ا€عام عن أعمال ا€م₱ظمةا€متعلقة باعتماد ، 2002

ا€متعلقة ، 2009أوت  3في  ةا€دورة ا€رابعة وا€ستون، ا€صادر ، A/64/211 :وثيقة رقم -7
 .م₫افحة اإرهاب سياق في اأساسية وا€حريات اإ₱سان حقوق حماية بشأنتقرير اأمين ا€عام ب
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ظمة وثائق  -سادسا متحدة م  هيئة اأمم ا

عامة  -1 جمعية ا  وثائق ا

مايو  20، ا€صادرة في 41ا€ملحق رقم  ،ا€ثا₱ية واأربعونا€دورة ، A/42/41 :رقم وثيقة -1
استعمال ا€قوة في دم زيادة فعا€ية مبدأ عب ا€مع₱ية ةا€خاصتقرير ا€لج₱ة متعلقة باعتماد ا€، 1987

   . ا€عاقات ا€دو€ية

مارس  18في  ةا€صادر ، 33ا€ملحق رقم ا€دورة ا€سابعة واأربعون، ، A/47/33 :وثيقة رقم -2
  . تقرير ا€لج₱ة ا€خاصة ا€مع₱ية بميثاق اأمم ا€متحدة وبتعزيز دور ا€م₱ظمةا€متعلقة ب، 1992

، 1997سبتمبر  26في  ةا€دورة ا€ثا₱ية وا€خمسون، ا€صادر ، A/52/395 :وثيقة رقم -3
أ€ف، مرفق  30/ 51جمهورية بلغاريا بشأن ت₱فيذ قرار ا€جمعية ا€عامة رسا€ة €ح₫ومة ا€متعلقة ب

موجهة إ€ى اأمين ا€عام من ا€بعثة ا€دائمة €بلغاريا  1997سبتمبر  15€مذ₫رة شفوية مؤرخة 
  . €دى اأمم ا€متحدة

  ،2001أ₫توبر  15 ا€صادرة فيا€دورة ا€سادسة وا€خمسون،  ،A/56/PV.25 :وثيقة رقم -4
 . A/56/2ا€متعلقة بتقرير مجلس اأمن رقم: 

 ،2004ديسمبر  2ا€صادرة في  ،ا€تاسعة وا€خمسون ا€دورة، A/59/565: رقم وثيقة -5
: أم₱ا أ₫ثر عا€م وا€تغيير، وا€تحديات با€تهديدات ا€مع₱ي ا€مستوى ا€رفيع ا€فريق تقريرا€متعلقة ب
  . ا€مشتر₫ة مسؤو€يات₱ا

، 2005مارس  23، ا€صادرة في 33ا€ملحق رقم ، ا€دورة ا€ستون، A/60/33 رقم: وثيقة -6
 .  ا€لج₱ة ا€خاصة ا€مع₱ية بميثاق اأمم ا€متحدة وبتعزيز دور ا€م₱ظمةتقرير متعلقة باعتماد ا€

 ماي 7 ا€صادر في، ا€ثا€ثة وا€ستونا€دورة ، A/63/69–S/2008/270 :رقم وثيقة -7
 -2004ا€₱مساوية،  ا€مبادرة إطار في ا€صادرة وا€توصيات ا€₱هائي ا€تقريرا€متعلقة ب ،2008
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 في اأمن مجلس دور: ا€قا₱ون وسيادة ا€متحدة €أمم ا€تابع اأمن مجلسب" ا€متعلق، 2008
 إ€ى ا€موجهة 2008 أبريل 18 ا€مؤرخة ا€رسا€ة مرفق ،ا€قواعد" على مب₱ي دو€ي ₱ظام تعزيز
 .ا€متحدة اأمم €دى €ل₱مسا ا€دائم ا€ممثل من ا€عام اأمين

ا€متعلقة  ،2008أوت  6ا€ثا€ثة وا€ستون، ا€صادرة في ا€دورة ، A/63/223 :وثيقة رقم -8
 سياق في اأساسية وا€حريات اإ₱سان حقوق تقرير ا€مقرر ا€خاص ا€مع₱ي بتعزيز وحمايةب

   . م₫افحة اإرهاب

ا€متعلقة ، 2010أوت  06في  ة، ا€صادر ا€خامسة وا€ستون ا€دورة ،A/65/258 :وثيقة رقم -9
ينتقرير ب  وا€حريات اإ₱سان حقوق وحماية بتعزيز ا€مع₱ي ا€خاص ، ا€مقررمارتن شاي

  . سياق م₫افحة اإرهاب في اأساسية

، 2012سبتمبر  26 ا€صادرة في، ا€سابعة وا€ستون ا€دورة، A/67/396 :وثيقة رقم -10
 وحماية بتعزيز ا€حا€ي ا€مع₱ي ا€خاص ، ا€مقررإميرسونبن  ا€ثا₱ي ا€س₱وي ا€تقريرا€متعلقة ب

 اإ₱سان حقوق تعزيزا€متعلق ب اإرهاب، م₫افحة سياق في اأساسية وا€حريات اإ₱سان حقوق
 ا€فعلي بحقوق ا€تمتع €تحسين ا€بديلة ذ€ك ا€₱هج في بما اإ₱سان، حقوق مسائل :وحمايتها
  . اأساسية وا€حريات اإ₱سان

ي وثائق مجلس اأمن  -2 دو  ا

مجلس اأمن -1 مؤقت  داخلي ا ظام ا : اعتمد مجلس اأمن ₱ظامه ا€داخلي ا€مؤقت ا
(S/96)  1982، وبعد ذ€ك ُعدل عدت مرات آخرها في عام 1946في عام 
(S/96/Rev.7 بإضافة ا€لغة ا€عربية بوصفها ا€لغة ا€رسمية ا€سادسة امتثاا €قرار ا€جمعية ،)

 متوفرة على ا€موقع اإ€₫ترو₱ي:، وثيقة 1980ديسمبر  17، مؤرخ في 219/35ا€عامة رقم: 

https://www.undocs.org/ar/S/96/rev.7   consulté le 20/12/2016  

اأثر اإ₱سا₱ي با€متعلقة ، 1995أفريل  13 ، ا€مؤرخة فيS/1995/300 :وثيقة رقم -2
موجهة من ا€ممثلين ا€دائمين €إتحاد ا€روسي وا€صين وفر₱سا ا€€رسا€ة امرفق ، €لجزاءات

https://www.undocs.org/ar/S/96/rev.7
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اأمم  وا€ممل₫ة ا€متحدة €بريطا₱يا ا€عظمى وأير€₱دا ا€شما€ية وا€وايات ا€متحدة اأمري₫ية €دى
   . ا€متحدة إ€ى رئيس مجلس اأمن

، ا€متعلقة بتقرير اجتماع 1996سبتمبر  24، ا€صادرة في S/1996/776وثيقة رقم:  -3
ا€مائدة ا€مستديرة بشأن ا€جزاءات ا€مفروضة من اأمم ا€متحدة في حا€ة يوغوسافيا ا€سابقة، 

 24€رسا€ة مؤرخة في  ، مرفق1996حزيران /يو₱يه  25و 24ا€معقودة في ₫وب₱هاغن في 
موجهة إ€ى رئيس مجلس اأمن من رئيس €ج₱ة مجلس اأمن ا€م₱شأة  1996أيلول/سبتمبر 
 ( بشأن يوغوسافيا.  1991) 724عما با€قرار 

 منبيان ا€متعلقة ب ،1997جويلية  23في  ةا€صادر ، S/PRST/1997/39 :وثيقة رقم -4
    بشأن ا€حا€ة في أ₱غوا.  مجلس اأمنرئيس 

، ا€متعلقة با€مقرر  1997سبتمبر  8ا€صادرة في ، S/1997/695 :وثيقة رقم -5
A/DEC…/8/97  ا€خاص با€جزاءات ا€مفروضة على ا€عصبة ا€حا₫مة في سيرا€يون، ا€صادر

أبوجا يومي عن هيئة رؤساء ا€دول وا€ح₫ومات €دول غرب إفريقيا، ا€دورة ا€عشرون، م₱عقدة في 
موجهة إ€ى رئيس مجلس  1997سبتمبر  8رسا€ة مؤرخة €مرفق ، 1997أغسطس  29و 28

  . اأمن من ا€ممثل ا€دائم €₱يجيريا €دى اأمم ا€متحدة

محضر جلسة بشأن ب ا€متعلقة، 1997أ₫توبر  8 ، ا€صادرة فيS/PV.3822 :وثيقة رقم -6
 .ا€حا€ة في سيرا€يون

تقرير ا€فريق ا€ثا₱ي ب، ا€متعلقة 1999مارس  30في  ة، ا€صادر S/1999/356 :وثيقة رقم -7
 ا€خاص( S/1999/356) 1999ي₱اير  30ا€م₱شأ عما بمذ₫رة رئيس مجلس اأمن ا€مؤرخة 

مارس  30و 27ا€مرفق ا€ثا₱ي €رسا€تان مؤرختان  بشأن ا€حا€ة اإ₱سا₱ية ا€راه₱ة في ا€عراق،
، على ا€توا€ي، موجهتان إ€ى رئيس مجلس اأمن من رئيس اأفرقة ا€م₱شأة عما بمذ₫رة 1999

   .(S/1999/100) 1999ي₱اير  30رئيس مجلس اأمن ا€مؤرخة 
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ا€عام تقرير اأمين ا€متعلقة ب، 2000مارس  10 ا€صادرة في، S/2000/208 :وثيقة رقم -8
 .(1999) 1281من ا€قرار  5( وا€فقرة 1999) 1284من ا€قرار  30و 28عما با€فقرتين 

مذ₫رة من رئيس ا€متعلقة ب ،2000افريل  17 ا€صادرة في، S/2000/319: وثيقة رقم -9
  بشأن زيادة فعا€ية ا€جزاءات.  مجلس اأمن،

محضر جلسة ب ا€متعلقة، 2000ديسمبر  19 ، ا€صادرة فيS/PV.4251 :وثيقة رقم -10
 . بشأن ا€حا€ة في أفغا₱ستان

دراسة مقدمة من ، ا€متعلقة ب2001جا₱في  23في  ةا€صادر  ،S/2001/68 :وثيقة رقم -11
ح₫ومة جمهورية ا€عراق إ€ى اأمين ا€عام €أمم ا€متحدة ورئيس مجلس اأمن في ضوء قرار 

 2001ي₱اير  22ا€مؤرختين (، مرفق ا€رسا€تين ا€متطابقتين 2000) 1314مجلس اأمن 
ا€موجهتين إ€ى اأمين ا€عام ورئيس مجلس اأمن من ا€قائم باأعمال ا€مؤقت €لبعثة ا€دائمة 

  . €لعراق €دى اأمم ا€متحدة

تقرير اأمين ا€متعلقة ب، 2001مارس  20في  ةا€صادر  ،S/2001/241 :وثيقة رقم -12
اآثار اإ₱سا₱ية ا€مترتبة على ا€تدابير ا€مفروضة بموجب قراري مجلس اأمن  بشأن ،ا€عام

  . ( في أفغا₱ستان2000) 1333( و1999) 1267

 اأمينتقرير ا€متعلقة ب ،2001جويلية  13في  ةا€صادر ، S/2001/695 :وثيقة رقم -13
 اأمنا€مترتبة عن ا€تدابير ا€مفروضة بموجب قراري مجلس  باآثار اإ₱سا₱ية ا€متعلق ،ا€عام

  .أفغا₱ستان( في 2000) 1333( و1999) 1267

محضر جلسة ، ا€متعلقة ب2001أ₫توبر  22 ، ا€صادرة فيS/PV.4394وثيقة رقم:  -14
 مسائل عامة تتصل با€جزاءات. بشأن 

محضر جلسة ا€متعلقة ب، 2001₱وفمبر  5 ا€صادرة في، S/PV.4405 :وثيقة رقم -15
 . ريايبشأن ا€حا€ة في €يب
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 اأمينتقرير ا€متعلقة ب ،2001ديسمبر  18في  ةا€صادر ، S/2001/1215 :وثيقة رقم -16
 اأمنا€مترتبة على ا€تدابير ا€مفروضة بموجب قراري مجلس  اإ₱سا₱ية اآثار بشأنا€عام 
  . ( على إقليم أفغا₱ستان تحت سيطرة ا€طا€بان2000) 1333( و1999) 1267

بيان من ا€متعلقة ب ،2002سبتمبر  11في  صادرةا€، S/PRST/2002/25 :وثيقة رقم -17
 . 2001سبتمبر  11بشأن تصريحاته في ذ₫رى  رئيس مجلس اأمن

محضر جلسة ب ةا€متعلق، 2004أ₫توبر  19 في ةا€صادر ، S/PV.5059 :وثيقة رقم -18
 . اإرهابية €أعمال ₱تيجة ا€دو€يان واأمن ا€سام €ها يتعرض ا€تي ا€تهديداتبشأن 

تقرير €ج₱ة ب ، ا€متعلقة2004ديسمبر  31، ا€صادرة في S/2004/1039 :وثيقة رقم -19
( بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة وحر₫ة ا€طا€بان ومن 1999) 1267مجلس اأمن ا€م₱شأة عما با€قرار

، موجهة إ€ى رئيس 2004ديسمبر  31مؤرخة في يرتبط بهما من أفراد و₫يا₱ات، مرفق €رسا€ة 
( بشأن ت₱ظيم 1999) 1267مجلس اأمن من رئيس €ج₱ة مجلس اأمن ا€م₱شأة عما با€قرار 

 . عدة وحر₫ة ا€طا€بان وما يرتبط بهما من أفراد و₫يا₱اتا€قا

ا€تقرير ا€ثا€ث ، ا€متعلقة ب2005سبتمبر  9ا€صادرة في  ،S/2005/572 :وثيقة رقم -20
( بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة 2004) 1526€فريق ا€دعم ا€تحليلي ورصد ا€جزاءات ا€م₱شأ عما با€قرار

 2005جوان  30و₫يا₱ات، مرفق €رسا€ة مؤرخة وحر₫ة ا€طا€بان ومن يرتبط بهما من أفراد 
( بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة 1999) 1267موجهة إ€ى رئيس €ج₱ة مجلس اأمن ا€م₱شأة عما با€قرار

وحر₫ة ا€طا€بان وما يرتبط بهما من أفراد و₫يا₱ات من م₱سق فريق ا€دعم ا€تحليلي ورصد 
 . (2004) 1526ا€جزاءات ا€م₱شأ عما با€قرار

، ا€متعلقة با€تقرير ا€رابع 2006مارس  10ا€صادرة في ، S/2006/154م: وثيقة رق -21
 1617( و2004) 1526€فريق ا€دعم ا€تحليلي ورصد ا€جزاءات ا€م₱شأ عما با€قرارين 

( بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة وحر₫ة ا€طا€بان وما يرتبط بهما من أفراد و₫يا₱ات، مرفق €رسا€ة 2005)
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 1267ئيس €ج₱ة مجلس اأمن ا€م₱شأة عما با€قرار موجهة إ€ى رئيس مجلس اأمن من ر 
، متعلقة بشأن ت₱ظيم ا€قاعدة وحر₫ة ا€طا€بان وما يرتبط 2006مارس  8(، مؤرخة في 1999)

 بهما من أفراد و₫يا₱ات.  

تعزيز ا€قا₱ون ، متعلقة ب2006جوان  7، ا€صادرة في S/2006/367 وثيقة رقم: -22
ورقة م₱اقشة تقدم في ا€م₱اقشة ا€مفتوحة  ا€سلم واأمن ا€دو€يين،ا€دو€ي: سيادة ا€قا₱ون وصون 

مرفق ا€رسا€ة  في مجلس اأمن تحت رئاسة ا€دا₱مرك، 2006جوان  22ا€تي ستعقد في يوم 
ا€موجهة إ€ى اأمين ا€عام من ا€ممثلة ا€دائمة €لدا₱مرك €دى اأمم  2006 جوان 7 ا€مؤرخة في

 ا€متحدة.

محضر جلسة ب ا€متعلقة، 2006يو₱يه  22 ا€صادرة في ،S/PV.5474 :وثيقة رقم -23 
 . بشأن تعزيز ا€قا₱ون ا€دو€ي: سيادة ا€قا₱ون وصون ا€سلم واأمن ا€دو€يين

محضر جلسة ب ا€متعلقة، 2006ديسمبر  19 ، ا€صادرة فيS/PV.5599 :وثيقة رقم -24
 .  بشأن مسائل عامة تتصل با€جزاءات

تقرير ا€فريق ، ا€متعلقة ب2006ديسمبر  22في  ةا€صادر  ،S/2006/997 :وثيقة رقم -25
مرفق ا€عامل غير ا€رسمي ا€تابع €مجلس اأمن وا€مع₱ي با€مسائل ا€عامة ا€متعلقة با€جزاءات، 

ا€عامل رئيس ا€فريق  موجهة إ€ى رئيس مجلس اأمن من 2006ديسمبر  18 في رسا€ة مؤرخة
 سائل ا€عامة ا€متعلقة با€جزاءات. غير ا€رسمي ا€تابع €مجلس اأمن وا€مع₱ي با€م

مذ₫رة من رئيس ا€متعلقة ب ،2007جا₱في  18 ا€صادرة في، S/2007/20 :وثيقة رقم -26
 على ا₱تخاب رؤساء ا€هيئات ا€فرعية €مجلس اأمن و₱وابهم.  ااتفاقبشأن مجلس اأمن، 

 :قرار مشروعا€متعلقة ب ،2007مارس  24 ا€صادرة في ،S/2007/170 :وثيقة رقم -27
  . أ€ما₱يا وفر₱سا وا€ممل₫ة ا€متحدة
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محضر جلسة ب ا€متعلقة، 2007مارس  24 ا€صادرة في ،S/PV.5647 :وثيقة رقم -28
 . بشأن مسائل عدم اا₱تشار

ا€تقرير ا€₱هائي ، ا€متعلقة ب2007ديسمبر  13في  ةا€صادر  ،S/2007/734 :وثيقة رقم -29
ا€تي يفرضها مجلس اأمن ا€تابع €أمم ا€متحدة، برعاية ا€صادر عن ₱دوة تعزيز ت₱فيذ ا€جزاءات 
 ، مرفق ا€رسا€ة ا€مؤرخة2007أفريل  30 ا€م₱عقدة في ا€بعثة ا€دائمة €ليو₱ان €دى اأمم ا€متحدة،

ا€موجهة إ€ى رئيس مجلس اأمن من ا€ممثل ا€دائم €ليو₱ان €دى اأمم  2007ديسمبر  12 في
  . ا€متحدة

محضر جلسة ب ةا€متعلق، 2009ديسمبر  17 في ةا€صادر ، S/PV.6247 :وثيقة رقم -30
 . اإرهابية €أعمال ₱تيجة ا€دو€يان واأمن ا€سام €ها يتعرض ا€تي ا€تهديدات بشأن

محضر جلسة ب ةا€متعلق، 2010₱وفمبر  15 في ةا€صادر ، S/PV.6424: وثيقة رقم -31
 . ا€تابعة €مجلس اأمنإحاطات إعامية يقدمها رؤساء ا€هيئات ا€فرعية  بشأن

 €ج₱ة تقرير، ا€متعلقة ب2010ديسمبر  31ا€صادرة في ، S/2010/685 :وثيقة رقم -32
 وما ا€طا€بان وحر₫ة ا€قاعدة ت₱ظيم بشأن (1999) 1267با€قرار عما ا€م₱شأة اأمن مجلس
 رئيس إ€ى موجهة 2010ديسمبر  31مؤرخة  ةمرفق €رسا€ ،و₫يا₱ات أفراد من مابه يرتبط

 ت₱ظيم ( بشأن1999) 1267 با€قرار عما ا€م₱شأة اأمن مجلس €ج₱ة رئيس من مجلس اأمن
  . و₫يا₱ات أفراد من مابه يرتبط وما ا€طا€بان وحر₫ة ا€قاعدة

ا€ثا₱ي  تقرير، ا€متعلقة با€2011جويلية  22 ا€صادرة في ،S/2011/447 :وثيقة رقم -33
 . (2011) 1989اأمن  مجلس بقرار عما ا€مقدم ا€مظا€م أمين €م₫تب

 ا€رابع تقريرا€ا€متعلقة ب، 2012جويلية  30في  ةا€صادر ، S/2012/590 :وثيقة رقم -34
 . (2011) 1989م₫تب أمي₱ة ا€مظا€م ا€مقّدم عما بقرار مجلس اأمن €
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ا€تقرير ا€ثا€ث ، ا€متعلقة ب2012ديسمبر  31في  ةا€صادر ، S/2012/968 :وثيقة رقم -35
( بشأن 2011) 1989ا€دعم ا€تحليلي ورصد ت₱فيذ ا€جزاءات، ا€مقدم عما با€قرار  عشر €فريق

موجهة  2012ديسمبر  31مرفق €رسا€ة مؤرخة تبط بها من اأفراد وا€₫يا₱ات، ا€قاعدة ومن ير 
( 1999) 1267إ€ى رئيس مجلس اأمن من رئيس €ج₱ة مجلس اأمن ا€م₱بثقة عن ا€قرارين 

  . م ا€قاعدة وما يرتبط به من أفراد و₫يا₱ات( بشأن ت₱ظي2011) 1989و

اقتراح مقدم من ، ا€متعلقة ب2015₱وفمبر  12في  ة، ا€صادر S/2015/867 :وثيقة رقم -36
مجموعة ا€دول ا€متفقة في ا€رأي بشأن ا€جزاءات ا€محددة اأهداف بغية وضع إجراءات عاد€ة 

 2015₱وفمبر  12مرفق ا€رسا€ة ا€مؤرخة وواضحة €زيادة فعا€ية ₱ظام جزاءات اأمم ا€متحدة، 
ا€موجهة إ€ى رئيس مجلس اأمن من ا€ممثلين ا€دائمين أ€ما₱يا وبلجي₫ا وا€دا₱مرك وا€سويد 

  . وسويسرا وف₱ل₱دا و₫وستاري₫ا و€يخت₱شتاين وا€₱رويج وا€₱مسا وهو€₱دا

ا€ثا₱ي عشر تقرير ا€ا€متعلقة ب ،2016 أوت 1في  ةا€صادر ، S/2016/671 :وثيقة رقم -37
  . (2015) 2253م₫تب أمي₱ة ا€مظا€م ا€مقّدم عما بقرار مجلس اأمن €

مجلس ااقتصادي وااجتماعي ةقيوث -3  ا

 21 ا€صادرة فيوا€خمسون،  ا€ثا₱ية ا€دورة، E/CN.4/Sub.2/2000/33 :وثيقة رقم -
 ااقتصادية €لجزاءات ماا€متعلقة ب، بوسويت ماركا€سيد  إعداد من عمل ورقة، 2000جوان 

 وحماية €تعزيز ا€فرعية اإ₱سان، ا€لج₱ة حقوق اإ₱سان، €ج₱ة بحقوق با€تمتع آثار ضارة من
  . اإ₱سان حقوق

سان  -4  وثائق مجلس حقوق اإ

تقرير ا€متعلقة ب، 2007مارس  9في  ةا€صادر ا€دورة ا€رابعة، ، A/HRC/4/88 :وثيقة رقم -1
حماية حقوق اإ₱سان وا€حريات اأساسية في سياق  ا€مفوضة ا€سامية €حقوق اإ₱سان بشأن

  .  م₫افحة اإرهاب
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 ،2009سبتمبر  2في  ةا€صادر ا€دورة ا€ثا₱ية عشر، ، A/HRC/12/22 :وثيقة رقم -2
 اإ₱سان بشأن حماية حقوق اإ₱سان ا€سامية €حقوق تقرير مفوضة اأمم ا€متحدةا€متعلقة ب
  . اإرهابم₫افحة  سياق في اأساسية وا€حريات

 ،2010جا₱في  22في  ةا€صادر ا€دورة ا€ثا€ثة عشر، ، A/HRC/13/36 :وثيقة رقم -3
 اإ₱سان حقوق حماية عن اإ₱سان €حقوق ا€سامية ا€متحدة اأمم مفوضة تقريرا€متعلقة ب
  . اإرهاب م₫افحة سياق في اأساسية وا€حريات

، 2010 مايو 17في  ةا€صادر  ة ا€رابعة عشر،ا€دور ، A/HRC/14/46 :رقم وثيقة -4
ين مارتين تقريرا€متعلقة ب  وا€حريات اإ₱سان حقوق وحماية بتعزيز ا€مع₱ي ا€خاص ، ا€مقررشاي
 باأطر ا€متعلقة ا€جيدة ا€ممارسات تجميعب"ا€متعلق  اإرهاب، م₫افحة سياق في اأساسية
 ااستخبارات جا₱ب و₫اات من اإ₱سان حقوق احترام تضمن ا€تي وا€مؤسسية ا€قا₱و₱ية وا€تدابير

  . ا€و₫اات" هذ₲ على با€رقابة يتعلق ما ذ€ك في بما اإرهاب، م₫افحة سياق في

، 2010ديسمبر  15في  ةا€صادر ا€دورة ا€سادسة عشر، ،  A/HRC/16/50:وثيقة رقم -5
 حقوق اإ₱سان حماية عن اإ₱سان €حقوق ا€سامية ا€متحدة اأمم مفوضة تقريرا€متعلقة ب
  . اإرهابة م₫افح سياق في اأساسية وا€حريات

 ،2014جويلية  10 ا€صادرة في، ا€سابعة وا€عشرونا€دورة ، A/HRC/27/32 :وثيقة رقم -6
 وقائع حلقة ا€عمل بشأنا€متعلق ب ،اإ₱سان €حقوق ا€سامية ا€متحدة اأمم مفوضة تقريرا€متعلقة ب

واسيما  اإ₱سان، بحقوق ا€متضررين ا€س₫ان تمتع على اا₱فرادية ا€قسرية ا€تدابير تطبيق أثر
 . ا€مستهدفة ا€دول في وا€طفل ا€مرأة على ااقتصادي-ااجتماعي أثرها

 ،2015فيفري  10 ا€صادرة في ،ا€دورة ا€ثام₱ة وا€عشرون ،A/HRC/28/74 :وثيقة رقم -7
 ،حقوق اإ₱سانتقرير مرحلي قائم على ا€بحث أعّدته ا€لج₱ة ااستشارية €مجلس ا€متعلقة ب
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يتضمن توصيات تتعلق بآ€يات تقييم اأثر ا€سلبي €تطبيق ا€تدابير ا€قسرية اا₱فرادية على ا€تمتع 
  . بحقوق اإ₱سان، وتعزيز ا€مساء€ة

ظمةعن  تقرير -سابعا تعاون م مية ا ت   ااقتصاديين وا

عمل مجموعة توصيات - ي ا ما  اأموال غسل م₫افحة حول ا€دو€ية ، ا€معايير(FATF) ا
 . 2012، (OECD)ااقتصاديين  وا€ت₱مية ا€تعاون ا€تسلح، م₱ظمة وا₱تشار اإرهاب وتمويل

ا يت -ثام تر     مصادر اا

مقال  "أرصدة عراقية مجمدة: مح₫مة أوربية تدين سويسرا ا₱تها₫ها حقوق مواطن عراقي"، -1
 ، متوفر على ا€رابط: 2013₱وفمبر  27 ₱شر بتاريخ

https://www.swissinfo.ch/ara/ /37422342عراقي صدة  بي-دة_محكم-مجم-عراقي-أ ا-سويسرا-دين--أ اك و-انت -مواطن-ح  

Consulté le 22/09/2017 

 أ₱ترفا₫س،، روسيا"ا€عقوبات ضد  من سياسة مليار دوار خسائر ااتحاد اأوروبي 100" -2

 متوفر على ا€رابط:    ، 2015أ₫توبر  2 مقال ₱شر بتاريخ
https://arabic.rt.com/news/795669عقوبات-ضد-روسيا-ااتحاد-اأوروبي-  Consulté le 20/11/2017 

مقال ₱شر  ،"مح₫مة أوروبية تؤ₫د ا₱تهاك سويسرا €حقوق مواطن عراقيأصول مجمدة: " -3
 ، طا€ع ا€رابط ا€تا€ي:  2016يو₱يو  22 بتاريخ

https://www.swissinfo.ch/ara/42244020/مواطن-عراقي- و -سويسرا-لح ا -تؤكد-انت بي -أ   محكم

Consulté le 10/01/2018  

اف قومان -4 مقال  ،"ماذا حدث بعد ثاث س₱وات من ا€عقوبات اأوربية على روسيا؟" ،م
 ، متوفر على ا€رابط:    2017مارس  24 ₱شر بتاريخ

https://www.noonpost.org/content/17229  Consulté le 05/03/2018 

 مقال ₱شر ،"مليار دوار شهريا بسبب ا€عقوبات ضد روسيا 3.2اإتحاد اأوربي يخسر " -5
 ، متوفر على ا€رابط: 2017سبتمبر  13 بتاريخ

http://www.almanar.com.lb/2602796 Consulté le 09/09/2018  

https://www.swissinfo.ch/ara/
https://arabic.rt.com/news/795669-عقوبات-ضد-روسيا-الاتحاد-الأوروبي
https://www.swissinfo.ch/ara/محكمة-أوروبية-تؤكد-انتهاك-سويسرا-لحقوق-%20مواطن-عراقي/42244020
https://www.noonpost.org/content/17229
http://www.almanar.com.lb/2602796
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 متوفرة على ا€رابط: ،ا€بيا₱ات ا€مرتبطة بم₫تب أمين ا€مظا€م -6
https://www.un.org/sc/suborg/fr/ombudsperson consulté le 15/06/2017 

 متوفر على ا€رابط: ا€مظا€م، أمين ا€بيا₱ات ا€مرتبطة بأعمال م₫تب  -7
https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/status-of-cases  consulté le 17/04/2019  

متوفر اأمم ا€متحدة في مواجهة اإرهاب، ت₱فيذ اإستراتيجية ا€عا€مية €م₫افحة اإرهاب،  -8
 اإ€₫ترو₱ي:  على ا€موقع

http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-implementation.shtml  consulté 10/12/2016  

ا€توصيات ا€خاصة ا€ثما₱ية ا€صادرة عن ا€لج₱ة ا€ما€ية ا€دو€ية €م₫افحة غسل اأموال  -9
 بشأن م₫افحة تمويل اإرهاب. متوفر على ا€موقع اإ€₫ترو₱ي: FATFإرهاب وتمويل ا

http://www.fiu.gov.om/files/FATF9recAr.pdf  consulté le 04/02/2017 

إجراءات ا€تعامل مع ا€طلبات ا€مقدمة إ€ى م₫تب أمين ا€مظا€م €شطب اأسماء من ا€قوائم  -10
 متوفر على ا€رابط:

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/procedure  consulté le 26/04/2016 

 متوفر على ا€رابط:ا€غذاء مقابل ا€₱فط، معلومات خاصة عن ₱ظام  -11

https://ar.wikipedia.org/wiki/ اء  ابل_الغ ط_م الن  consulté le 20/12/2016 

 على ا€رابط: معلومات خاصة عن أدوات تحديد ا€هوية وا€مختصرات في ا€قائمة، متوفر -12

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un-sc-consolidated-list#individuals  

 معلومات خاصة عن مؤتمر سان فرا₱سيس₫و، متوفر على ا€رابط: -13
https://forum.arabia4serv.com/showthread.php?t=86219  consulté le 17/01/2017 

 معلومات خاصة بأمي₱ة ا€مظا€م ₫اترين مارشي أويل، متوفر على ا€رابط: -14

https://www.un.org/press/fr/2017/sga1744.doc.htm%C2%A0%C2%A0%C2%A0 consulté le 
15/09/2017 

 طلبات رفع اأسماء من مر₫ز ا€ت₱سيق، متوفر على ا€رابط:  -15

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats consulté le 
28/04/2019 

https://www.un.org/sc/suborg/fr/ombudsperson%20consulté%20le%2015/06/2017
https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/status-of-cases
http://www.un.org/arabic/terrorism/strategy-implementation.shtml
http://www.fiu.gov.om/files/FATF9recAr.pdf
https://www.un.org/securitycouncil/ar/ombudsperson/procedure
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/un-sc-consolidated-list#individuals
https://forum.arabia4serv.com/showthread.php?t=86219
https://www.un.org/press/fr/2017/sga1744.doc.htm%C2%A0%C2%A0%C2%A0
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats%20consulté%20le%2015/11/2018
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats%20consulté%20le%2015/11/2018
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/delisting-request-stats%20consulté%20le%2015/11/2018
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ا€صاحيات ااستث₱ائية إم₫ا₱ية ₱ظر مر₫ز ا€ت₱سيق في ا€طلبات ا€خاصة ب₱ظام  -16
 1267ا€جزاءات 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/resolutions  consulté le 15/03/2018 

ΙΙ-  فرسية لغة ا  با
1- Ouvrages  

1-ANA Peyro Llopis, force, ONU et organisations régionales: répartition des responsabilités en 
matière coercitive, bruylant, Bruxelles, 2012.    

2- AURORE Marchand, l’embargo en droit du commerce international, édition Larcier, 
Bruxelles, 2012.  

3- BEAUCILLON Charlotte,  comment choisir ses mesures restrictives ?, Guide pratique des 
sanctions de l’UE, Occasional Paper, n° 100, Institut d'Études de Sécurité de l'Union 
Européenne, 2012.  

4- DENIS Catherine, Le pouvoir normatif du Conseil de sécurité des Nations unies: portée et 
limites, Bruylant 2004.  

5- FAHRANAZ Bsk Jetha, une nécessaire harmonisation internationale de la lutte anti-
blanchiment, Édition Connaissance et Savoir, Paris, 2016.   

6- FLEURENCE Olivier, La réforme du Conseil de sécurité : L'état du débat depuis la fin de la 
guerre froide, Bruylant, Bruxelles, 2000, p.250.  

7- HOTTE David et autres, Les Sanctions Financières Internationales, Revue Banque Édition, 
Paris, 2012.  

8- Jean- Marc de la sablière, le Conseil de sécurité des Nations unies: Ambitions et limites, Ed 
larcier, Bruxelles, 2015.  

9- KALALA Tshibangu, les résolutions de l’ONU et les destinataires non étatiques, édition 
Larcier, Bruxelles, 2012. 

10- PETROPOULOU Athanasia, liberté et sécurité: les mesures antiterroristes et la cour 
européenne des droits de l’homme, éd Pedone, Paris, 2014, p.160.  

11- SUR Serge, le Conseil de sécurité dans l’après 11 septembre, LGDJ, Paris, 2004.  

12- SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de sécurité 
avec les droits de l’homme et le droit international humanitaire, Bruylant, 2006.  

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/delisting/resolutions
http://cbc.univ-setif2.dz/fdsp/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=2696
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13- THOMÉ Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du 
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Presses Universitaires d'Aix- Marseille, France, 
2005.    

14- TIHINDRAZANARIVELO Djacoba Liva, Les sanctions des Nations Unies et leurs effets 
secondaires : assistance aux victimes et voies juridiques de prévention, PUF, Paris, 2005. 

15- William C. Gilmore, l’argent sale: L'évolution des mesures internationales de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Editions du conseil de l’Europe, 2005.  

2- Thèses   

1- AUSLENDER Jérôme, les sanctions non militaires des Nations unies: fondements, mise en 
œuvre et conséquences pour les États tiers et les droits de la personne, thèse pour le doctorat en 
droit public international, Droit-économie-Sciences Sociales, université Panthéon-Assas Paris 2, 
2006.  

2- BENGA NDJEME Arthur, La contribution de l’Europe au processus de résolution de la 
crise de l’État en Afghanistan, Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, Faculté 
de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université Nancy 2, 2009.  

3- DELORD Guillaume, La mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
unies par l’Union européenne, Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en 
droit, Discipline droit public, Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université 
Nancy 2, 2011.  

4- DUCROQUETZ Florence, L'Union Européenne et le maintien de la paix, Thèse Pour 
obtenir le grade de Docteur en droit, Université du Droit et de la Sante - Lille II, France, 2010.  

5- EMILIE Robert, L'Etat de droit et la lutte contre le terrorisme dans l'Union européenne: 
Mesures européennes de lutte contre le terrorisme suite aux attentats du 11 septembre 2001, 
Thèse  présentée pour obtenir le grade de Docteur en droit, Université du Droit et de la Sante - 
Lille II, France, 2012.   

6- GAGGIOLI Gloria, Le rôle du droit international humanitaire et des droits de l’homme dans 
l’exercice des pouvoirs de maintien de la paix du Conseil de sécurité Rôle catalyseur ou rôle de 
frein ?, Mémoire de Diplôme (sous la direction de Robert KOLB), Centre Universitaire de Droit 
International Humanitaire, Genève, 2005. 

7- KATOUYA Kevin Constant, réflexions sur les instruments de droit pénal international et 
européen de lutte contre le terrorisme, Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit, 
Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion, Université Nancy 2, 2010.  

8- LERICOLAIS Marine, Terrorisme international et mesures de sûreté: analyse économique 
du comportement du voyageur sur le réseau de transport aérien mondial, Thèse pour l’obtention 
d’un Doctorat de Sciences Économiques, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, 
Université Lumière - Lyon II, France, 2011.  



مراجع قائمة مستعملة ا   ا

444 

9- MENDY Adriano, La lutte contre le terrorisme en droit international, Thèse pour obtenir le 
grade de Docteur, Discipline Droit international et Relations internationales, Faculté de droit et 
de science politique, Université de Reims Champagne-Ardenne, France, 2008.  

10- SAMAR Yassine, le Conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme, Thèse pour obtenir le 
grade de Docteur, Discipline Droit public, faculté de droit et de science politique, université de 
Montpellier 1 et école doctorale de droit et des sciences politiques, administratives et 
économiques, Université libanaise, France, 2011. 

3- Articles 

1- ABRAHAM Ronny, « l’applicabilité du droit de la charte dans les ordres juridiques internes: 
le cas Français », In: J.P. COT, A. PELLET et M. FORTEAU (S/Dir), La Charte des Nations 
unies, Commentaire article par article, Tome 1, 3ème édition, Economica, Paris, 2005, (pp.69-
81). 

2- ALABRUNE François, « La pratique des comités des sanctions du Conseil de sécurité depuis 
1990 », AFDI, vol.45, 1999, (pp.226-279).   

3- ALIX Toublanc, « l’article 103 et la valeur juridique de la charte des Nations unies », 
RGDIP, n°.02, 2004, pp.439-462).  

4- AMICELLE Anthony et FAVAREL-GARRIGUES Gilles, «La lutte contre l’argent sale au 
prisme des libertés fondamentales: quelles mobilisations ? », Revue Cultures & Conflits, fichage 
et listing, n°.76, 2009, (pp.39-66).  

5- AMINI Sara, « la lutte contre le financement de terrorisme », In: Jean‐Marc SOREL et 
Svetlana ZASOVA (S/Dir), Les menaces contre la paix et la sécurité internationales: nouveaux 
défis et nouveaux enjeux, IREDIES n°.01, université Paris 1 (Panthéon Sorbonne) et ANR, 2010, 
(pp.73-101).  

6-                      , « le juge national face a l’internationalisation du droit en matière de lutte contre 
le terrorisme: tour d’horizon européen », In: Jean‐Marc SOREL et Svetlana ZASOVA (S/Dir), 
l’internationalisation du jugement des actes de terrorisme international, Collection Cahier 
internationaux n°.26, université pais 1 (panthéon Sorbonne), Pedone, Paris, 2011, (pp.41-76). 

7- ANA Peyro Llopis, « la sierra leone ou le renouveau des opérations de paix », Actualité et 
Droit International, février 2001, p.01. Disponible sur le site internet : (www.ridi.org/adi) 

8- ANGELET Nicolas, « La mise en œuvre des mesures coercitives économiques des Nations 
unies dans la communauté européenne », RBDI, n°.02, 1993, (pp.501-533).    

9-                            , « Vers un renforcement de la prévention et de la répression du terrorisme 
par des moyens financiers et économiques » In: Karine BANNELIER et autres, Le droit 
international face au terrorisme: après le 11 septembre 2001, Cahiers internationaux n°.17, 
Pedone, CEDIN Paris, 2002, (pp.219-237). 

http://www.ridi.org/adi
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10- ARCARI Maurizio, « les exigences de la sécurité collective », In: RIDEAU Joël et autres, 
sanctions ciblées et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union 
Européenne: équilibres et déséquilibres de la balance, bruylant, 2010, (pp.13-42).  

11- BANIFATEMI Yas, « La lutte contre le financement du terrorisme international », AFDI, 
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des données individuelles », Revue Cultures & Conflits, fichage et listing, n°.76, 2009, (pp.07-
13).  
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BANNELIER-Christakis, et autres, 70 ans des Nations Unies: quel rôle dans le monde actuel?, 
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ريم  قرآن ا  II ا

 III إهداء 

ر وتقدير   IV لمة ش

مختصرات    V قائمة أهم ا

 1 مقدمة

ية  ية دو ية آ ذ جزاءات ا باب اأول: ا ية جديدة ا مسؤو إقرار ا
فردية    ا

12 

فصل اأول: جزاءات هج مفهوم تجاوز  حو ا تقليديةا  جزاءاتى اإ ا
ية ذ   ا

15 

ية ذ لجزاءات ا تاريخي  تطور ا مبحث اأول: ا  16    ا

مطلب ية مسار إقرار اأول: ا ذ جزاءات ا متحدة  ا  17  في إطار هيئة اأمم ا

فرع اأول: ت بوادر بروز ا ية  ذ جزاءات ا  17   1990ثانوية قبل  دابيرا

ة روديسيا أوا: جنوبية  حا  18  ا

يا: ة جنوب إفريقيا ثا  20   حا

ي:  ثا فرع ا تا ية  ذ جزاءات ا ية بعد  دابيروضع ا  22   1990أو
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عام  اأمين ردو  أوا: متحدة في ا ية  مفهوم تبنيأمم ا ذ جزاءات ا  23  نظام ا

ي -1 بطرس بطرس غا حاسمة  مساهمة ا  23  ا

 25 عنان  وفيمبادرات  -2

يا: عمل بنظام  إقرار ثا متحدة بضرورة ا ية أجهزة اأمم ا ذ جزاءات ا  26 ا

 27 لمجلس ااقتصادي وااجتماعي  2000 تقرير بوسويت -1

فريق تقرير -2 رفيع ا مستوى ا معني ا تهديدات ا تحديات با تغيير  وا  28  2004وا

عامة من خال -3 جمعية ا قمة مؤتمر دور ا مي  ا عا  29  2005ا

ثا: يةإقرار  ثا دو ملتقيات ا ية في إطار ا ذ جزاءات ا  30   ا

وبنهاغن -1 مستديرة  مائدة ا  Copenhague   32 حوار ا

ن  -2  Interlaken  33 في ملتقى إنترا

 Bonn  35  برين -في ملتقى بون -3

م  -4 هو  Stockholm    37في ملتقى ستو

ي:  ثا مطلب ا يةمضمون نظام ا ذ جزاءات ا  41  ا

فرع اأول: مت ا طبيعة ا لجزاءات ز يمتحديد ا يةة  ذ  41  ا

ي: ثا فرع ا مقررة في سياق  ا تدابير ا عمل بتحديد ا يةا ذ جزاءات ا  46 ا

ية أوا: ما  47  تجميد اأموال واأرصدة ا

يا: سفر ثا  52 حظر ا
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ثا:  56 حظر اأسلحة ثا

ية رابعا: سلع اأو  58  حظر ا

ية ذ جزاءات ا ي: تجسيد ا ثا مبحث ا  61  ا

مطلب اأول: سوداءتجسيد  ا قوائم ا ية ا ية ااستهداف  آ  62 تحقيق فعا

فرع اأول: تعيين فيها ا سوداء وشروط ا قوائم ا  62  تعريف ا

ي: ثا فرع ا سوداء  ا قوائم ا تسجيل في ا  68 طرق ا

ث: ثا فرع ا سوداء ا قوائم ا سحب من ا  73  طرق ا

شطب من أوا: تجاوز عقبة ا متعددة  دوافع ا سوداء ا قوائم ا  73   ا

يا: مقررة بموجب  ثا تحسينات ا  74   (2006) 1730 مجلس اأمن رقم قرارا

ثا: مقررة بموجب  ثا تحسينات ا  78  (2009) 1904 مجلس اأمن رقم قرارا

معلومات -1  80   مرحلة جمع ا

تشاور -2  80    مرحلة ا

قرار -3  81   مرحلة حسم ا

ي: ثا مطلب ا ية ا ذ جزاءات ا متابعة في تنفيذ ا مراقبة وا يب ا  86  أسا

فرع اأول: مجلس اأمن ا تابعة  جزاءات ا  86  جان ا

ي: ثا فرع ا مجلس اأمن ا  90  فرق خبراء مستقلة تابعة 

ث: ثا فرع ا رصد ا يات ا  94   آ
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ث: ثا مطلب ا ية معايير قياس مدى نجاعة ا ذ جزاءات ا  96  ا

فرع اأول: جوانب ا ية  ذ جزاءات ا  96 اقتصادية تحقيق ا

شاملة أوا: جزاءات ا تي تخلقها ا سوداء ا قضاء على اأسواق ا  97  ا

يا: صعوبات ااقتصادية  ثا تجنب ا وسيلة  ية  ذ جزاءات ا ثةى العا ثا  98  دول ا

ي: ثا فرع ا جوانب ا ية  ذ جزاءات ا  100  إنسانية تحقيق ا

ية أوا: دو جزاءات ا  100  أنسنة ا

يا: متحدة ومصداقيتها ثا انة اأمم ا  103  استرجاع م

ي  و قا ي: اإطار ا ثا فصل ا ية ظاما ذ جزاءات ا  106  ا

مبحث اأول:  ية في ا ذ جزاءات ا يةا دو ظمات ا م  106    إطار ا

مطلب اأول: ي فيمجلس اأمن  دور ا دو ية ا ذ جزاءات ا ام  تنفيذ ا في ظل أح
متحدة    ميثاق اأمم ا

108 

فرع اأول: ية مجلس اأمن في صاحيات ا ذ جزاءات ا ام  فرض ا على ضوء أح
سابع  فصل ا متحدة من ميثاقا    اأمم ا

108 

ة أمام مجلس  أوا: حا ي اأمنإثارة موضوع ا دو  109    ا

يا: مادة  ثا مضمون ا ية وفقا  ذ جزاءات ا ييف أوضاع إقرار ا ميثاق   39ت  110 من ا

يين -1 دو سلم واأمن ا ة تهديد ا  110  حا

يين - 2 دو سلم واأمن ا ة اإخال با  112  حا
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عدوان -3 ة ا  114  حا

ثا: مادة  ثا مضمون ا رية وفقا  تدابير غير عس ية  ذ جزاءات ا ميثاق   41ا  117 من ا

ي: ثا فرع ا قرارات مجلس  ا داخلي تنفيذا  مستوى ا ية على ا ذ جزاءات ا تطبيق ا
  اأمن

122 

داخلي أوا: مستوى ا تزام بتنفيذ قرارات مجلس اأمن على ا  123  اا

داخلية  -1 قوانين ا ويتها على ا سمو قرارات مجلس اأمن وأو قانوني  اأساس ا
ية اأخرى دو تزامات ا   واا

124 

مادة  -أ متحدة  ميثاقمن  103ا  124    هيئة اأمم ا

مادة  -ب متحدة  ميثاقمن  25ا  127         هيئة اأمم ا

زامية  -2 داخلية مت جعلإ قوانين ا  128  ة وقرارات مجلس اأمنقابطا

يا: ية بموجب قرارات مجلس اأمن ثا ذ جزاءات ا ريس ا نموذج في ت جزائر   131  ا

داخلي في منظور -1 قانون ا ي على ا دو قانون ا  132  2016 دستور تعديل إقرار بسمو ا

جزائري -2 قانوني ا نظام ا قرارات مجلس اأمن في ا واقعي  ريس ا ت  133  ا

ي: ثا مطلب ا ية  ا ذ جزاءات ا  136     وجهود محلية  ميةات إقليمنظم في إطارا

فرع اأول: بر توجه   ا قوة إقليمية اأ في سياسة تطبيق  ااعتبار اإتحاد اأوربي 
جزاءات    ا

137 

ية في منظومة اإتحاد اأوربي أوا: ذ لجزاءات ا قانوني   138   اأساس ا

قرارات مجلس اأمن -1 ية إرساء   ذ لجزاءات ا تنفيذ  زامية ا  139  إ



اوين فهرس ع  ا

472 

داخلية -2 قوانينه ا ية تطبيقا  ذ جزاءات ا  143  تنفيذ ا

يا: موقف ثا حاسم ا عمل ب إتحاد اأوربي ا يةفي ا ذ جزاءات ا ة زيمبابوي  - ا حا
  -نموذجا

146 

ي: ثا فرع ا ية ا ذ جزاءات ا ية نموذجا -ة يدافر اإن ا متحدة اأمري وايات ا  148  -ا

متعلق ب أوا: ية ا متحدة اأمري لوايات ا داخلي  تشريع ا يةتجسيد ا ذ جزاءات ا  149  ا

يا: ي ثا ي بمثابة قانون دو  153  تجسيد تشريع أمري

ي: ثا مبحث ا عملية ا ممارسة ا فيذفي مجلس اأمن  ا ية    سياق ت ذ  158 لجزاءات ا

مطلب اأول: ية في ا ذ جزاءات ا افحة  إطار ا دويظاهرة م  158   اإرهاب ا

فرع اأول: حملة ا قانوني  تبرير ا ي  ضد اإرهاب مجلس اأمن ا دو  159 ا

متعلقةمجلس اأمن  قرارات أوا: افحة اإرهاب عقب أحداث بإطار  ا سبتمبر  11م
2001  

159 

 160  (2001) 1368رقم قرار مجلس اأمن  -1

 161  (2001) 1373م قرار مجلس اأمن رق -2

 164 ( 2004) 1540قرار مجلس اأمن رقم  -3

يا: ت ثا ية  دو ية ا ي  ضد اإرهابمجلس اأمن في إستراتيجيته جسيد قرارات اآ دو  167   ا

ي: ثا فرع ا ية في مجال  ا ذ جزاءات ا ية اأخرى في إرساء قواعد ا دو جهود ا ا
افحة اإرهاب ي  م دو  ا

171 



اوين فهرس ع  ا

473 

قمع تمويل اإرهاب أوا: ية  دو  172  ااتفاقية ا

يا: ي ثا ما عمل ا  174  مجموعة ا

ثا: جنائية ثا لشرطة ا ية  دو منظمة ا  178  ا

ي: ثا مطلب ا ية  ا ذ جزاءات ا مرتبطةا يينب تهدد بقضايا أخرى ا دو سلم واأمن ا  182  ا

فرع اأول: نووية ا مرتبطة بمنع انتشار اأنشطة ا ية ا ذ جزاءات ا  183 ا

ية أوا: شما وريا ا  183  قضية 

يا: قضية اإيرانية ثا  185  ا

ي: ثا فرع ا داخلية ا نزاعات ا  188    تدخل مجلس اأمن في تسوية ا

يبيا  أوا:  189  قضية 

يا  191 قضية أنغوا  :ثا

يون ا:ثثا  194  قضية سيرا

فيذ  سان جراء ت حقوق اإ ية  دو حماية ا ي: واقع ا ثا باب ا ا
ية ذ جزاءات ا   ا

198 

فصل  مترتبة عن تجاوز  اأول:ا ية ا ذ لجزاءات ا بية  جا  قطا هااآثار ا
  عملها

201 

مبحث اأول:  جزاءات ا يةخرق ا ذ مفروضة  لقيود ا ون عليهاا قا ي في ا دو  202  ا

مطلب اأول: ية ا اساتعان ا ذ  203 اإنسانحقوق  ىلعجزاءات ا



اوين فهرس ع  ا

474 

فرع اأول: حقوق  ا مدنيةمظاهر انتهاك ا سياسيةو  ا  204    ا

مدنية أوا: حقوق ا ية على ا ذ لجزاءات ا سلبية   204  اآثار ا

يا: سياسية ثا حقوق ا ية على ا ذ لجزاءات ا سلبية   206  اآثار ا

تشهير  -1  207 ا

ية -2 مل حق في ا  209   ا

ة -3 مة عاد حق في محا  213  ا

ي: ثا فرع ا ثقافية ا حقوق ااقتصادية وااجتماعية وا  217   مظاهر انتهاك ا

ث: ثا فرع ا جماعية  ا حقوق ا  220 مظاهر انتهاك ا

ي: ثا مطلب ا ية على عمل مجلس اأمن في تع ا ذ جزاءات ا اسات ا حدود انع ديه 
مقررة في  متحدة  ميثاقصاحياته ا   هيئة اأمم ا

225 

فرع اأول: مجلس اأمن ا تشريعية  طبيعة ا ية وامتيازات  ا ظروف استعجا نتاج 
  استثنائية في تعزيز سلطاته في حربه ضد اإرهاب

226 

ي: ثا فرع ا ل ا مزدوجة  طبيعة ا  234  ف مستوياتها لختبمسوداء ائم اقو ا

سوداء  أوا: قوائم ا تسجيل في ا  234  تدابير إدارية ذات آثار جنائيةا

يا: ساح سياسي  ثا سوداء  قوائم ا تسجيل في ا ية في احتواء حل ا دو إرادة ا
سام نزاعات وتسوية عمليات ا   ا

239 

سياسة  ة ا سان وهيم تزام باحترام حقوق اإ ية بين اا ذ جزاءات ا ي: ا ثا مبحث ا ا
ية دو   ا

246 



اوين فهرس ع  ا

475 

مطلب اأول: ية على حساب  ا ذ جزاءات ا مصلحية في تطبيق ا وية ااعتبارات ا أو
  قضايا حقوق اإنسان   

247 

فرع اأول: خيار اأمني على حساب احترام  ا  248 سية ساحقوق اأاأسبقية ا

ي: ثا فرع ا واقعي  ا تطبيق ا مرجوة إزاء ا ية عن اأهداف ا دو ممارسة ا انحراف ا
معايير"   "ازدواجية ا

256 

سياسية في  أوا: معاملة خلقدور ااعتبارات ا  257  اازدواجية في ا

يا: معاملة خلقدور ااعتبارات ااقتصادية في  ثا  261  اازدواجية في ا

ثا: مصلحة  ثا وسيلة بديلة في تحقيق أهداف خفية  ية  ذ جزاءات ا اعتبار ا
  إستراتيجية

265 

ي: ثا مطلب ا جزاءات ااقتصادية  ا مستوى ا ية  ذ جزاءات ا اتساع نطاق آثار ا
شاملة    ا

270 

فرع اأول: افحة اإرهاب ثر أ ا  270 قرارات مجلس اأمن في مجال م

ي: ثا فرع ا رساء  قرارات مجلس اأمنثر أ ا نزاعات اأهلية وا  في مجال تسوية ا
ديمقراطية    ا

275 

ية ذ جزاءات ا ظام ا حو ضرورة إصاح  ي:  ثا فصل ا متطلبات  تلبية   ا
حقوق اأساسية    حماية ا

283 

مبحث اأ  جزاءاتإصاح ول: ا ات ا تها حاسمة  مسار ا مساهمة ا ية بدافع ا ذ ا
قضائي اأوربياجتهاد    2015 -2006 ا

285 



اوين فهرس ع  ا

476 

مطلب اأول: جزاءات تقي   ا ريس ا سوداء في ت قوائم ا يم بعض إصاحات عمل ا
ية ذ   ا

286 

فرع اأول: تنسيقتقي يم عمل  ا ز ا  287  مر

ي: ثا فرع ا متقي يم عمل  ا مظا  292  أمين ا

ي: ثا مطلب ا م ا قضائي اأوربي ا اجتهاد ا حاسمة  حقوق  فيساهمة ا حماية ا
سوداء اأساسية قوائم ا   وموقفه عن بعض تعديات تطبيق ا

299 

فرع اأول: قائمة  ا مسجلة تحت ا حاات ا سوداء ا  301  1267رقم ا

اتحاات  أوا: بر  301  قاضي وآل ا

يا: ة ندى  ثا  NADA  306حا
ثا: ة صيادي وفينك  ثا  SAYADI / VINCK  309 حا

ي: ثا فرع ا سوداء رقم  ا قائمة ا مسجلة تحت ا حاات ا  312   بعدهاما و  1373ا

ة منظمة مجاهدي خلق اإيرانية أوا:  313  حا

يا: ة ثا  Sison  317سيسون  حا

ثا: ة ساجي  ثا  segi  318حا

ي: ثا مبحث ا يب عمل  تعزيز ا توفير حماية أفضل مجال مجلس اأمن في أسا
  لحقوق اأساسية

322 

توافق بين  مطلب اأول:ا عمل على ا  324  اإنسانإرساء قواعد قانونية وحماية حقوق ا

فرع اأول: جزاءات ا انية مراقبة شرعية إقرار ا ية تقوية إم ذ مة  ا من طرف مح
ية  دو عدل ا  ا

325 



اوين فهرس ع  ا

477 

ي: ثا فرع ا ية تطبيق إرساء مجموعة قواعد  ا يةهدفها ضمان فعا ذ جزاءات ا  335 ا

ي: ثا مطلب ا سوداء في توفير  ضروريةإصاح مبادرات  ا قوائم ا عمل با نظام ا
لحقوق اأساسية  حماية أفضل 

343 

فرع اأول: متحدة ا أمم ا سوداء  قوائم ا مستوى  مراجعة ا وطني على ا  344 ا

فرع  ي:ا ثا متحدة مستقل رقابي جهازشاء إن ا  349  على مستوى اأمم ا

شطبأوا:  لنظر في مقترحات ا يم مستقلة  جنة تح قوائم  إنشاء  سوداء من ا  350 ا

يا:  ية مراجعة قضائية  إنشاءثا متحدةآ  352  مستقلة على مستوى اأمم ا

ث:  ثا فرع ا م مقابل توفيرفعيتا مظا دى  ل عمل أمين ا معلومات ااستخباراتية  ة ا أد
متحدة    اأمم ا

357 

رابع: فرع ا زية  ا امر متحدة جزاءانظام تحقيق ا أمم ا مستهِدفة  ية ا ما من ات ا
قوائم محلية أو إقليمية  خال خلق 

365 

خامس: فرع ا ية في  ا مسؤو سوداء  عن عواقبتعويض اإقرار مبدأ ا قوائم ا  370 ا
 382  خاتمة

ماحق  391 ا
مراجع مستعملة  قائمة ا  403 ا

اوين ع  466   فهرس ا
 



 ملخص: 

ة ياتسمت فترة تسعي مسأ شغال  ى خلق ا ي، أدت إ دو مجتمع ا ماضي بعدة أزمات تفاعل معها ا قرن ا ات ا
شاملة. جزاءات ااقتصادية ا ية خاصًة ا دو جزاءات ا  شرعية ا

عطاف  2001سبتمبر  11حقبة ما بعد  دوعليه، تع تهديدات قطة ا يين سلم واأمن اظهور مصادر جديدة  دو ا
ية وط ظمة عبر ا م جريمة ا   .على غرار اإرهاب وا

ظروف  حوساهمت هذ ا ظمة اأممية  م ي دوافع في توجيه ا ى تسجيل  تب ثر استهداًفا، تهدف إ جزاءات أ
لخطر.  يين  دو سام واأمن ا ة عن تعريضها ا وا أفراًد أو مؤسسات مسؤو ا دول سواًء  ات من غير ا  يا

تدابير ساعدت مجلس اأمن على تحقيق أهدافه وغاياته، إاا ومع  دول أا  أن هذ ا تقادات من ا ها واجهتها ا
ظمات و  سان،  خصوًصام خطيرة على حقوق اإ      .ُمجدًدا إصاحها يستدعيمما تداعياتها ا

Agzul : 

Iseggasen n tẓa n tmerwin ( 90 ) yezrin d wid yettwasnen s waṭas n tedyanin ukkud tessedmer 

tmetti tagreɣlant, aya yeslul-d anadi ɣef temsalt n telgamawiyt n tefgurin tigreɣlanin ladɣa tifgurin 

tudmisin s umata. 

Γef waya, tallit-nni n seld tadyant n 11 ctember 2001, tella-d d aqqa i uflali n yiɣbula 

imaynuten i uggez n talwit d tɣellist igreɣlanen am tremɣa d wanɣa yeddsen s tɣelnawt. 

Ineggura-ya, llan-d  d afus n tallelt i ubeddel n tmuɣli ɣef tefgurin yellan ttḥazent awanak 

yuɣalen tura ttḥazent amdan s timad-is akked tuddsiwin tinebdadin i izemren ad ssiwḍen talwit d 

tɣellist igreɣlanen ɣer umihi. 

Γas akken ilugan-a ssawḍen aseqqamu n tɣellist ɣer yiswan-is d yimesɣaruyen-is, maca, seg 

tama nniḍen yemlal-d azfan n yiwunak d tuddsiwin ilmend n usegri amahi ɣef yizerfan n wales, 

ayen yessefken tasemmeskelt-ines.     

Résumé:   

Les années 90 ont été caractérisées par plusieurs crises et événements auxquels la 

communauté internationale a du réagir, suscitant des inquiétudes quant à la question de la 

légitimité de ces sanctions internationales, en particulier les sanctions économiques globales. 

Cependant, le point tournant a été la période postérieure aux attentats du 11 Septembre 2001 

où l'émergence de nouvelles sources de menaces contre la paix et la sécurité internationales telle 

que le terrorisme et le crime transnational organisé font surface.  

Ces deux points en questions ont servi comme motif pour se réorienter vers des sanctions plus 

ciblées, consistant à lister publiquement des entités non étatiques telle que des individus et 

organisations responsables susceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité internationales. 

Bien que ces dispositions aient aidé le Conseil de Sécurité à atteindre ses buts et ses objectifs, 

cependant elles font face à la critique des États et d’organisations, notamment sur la question des 

graves répercussions sur les droits de l’homme, ce qui nécessite leur réforme encore.     

Abstract:  

The 1990s were characterized by a number of crises and events that the international 

community had to respond to, raising concerns about the legitimacy of these international 

sanctions, in particular global economic sanctions. 

However, the turning point was the post 11
th

 September 2001, when the emergence of new 

sources of threats to international peace and security, such as terrorism and transnational 

organized crime had  surfaced.  

These two points in question were used as a reason to reorient towards more targeted 

sanctions, consisting of publicly listing non-State entities such as responsible individuals and 

organizations that could endanger international peace and security. 

While these provisions have helped the Security Council achieve its goals and objectives, 

however, they still face criticism from states and organizations, particularly on the issue of serious 

human rights implications, which requires their reform again. 
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