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مدتخمز البحث 
 17رييغ الحي دخل حيد التصبيق في قانػف ؾيرخ لحساية السجنييغ الدػ  جيع

خضتيا الػاليات الستحجة االمخيكية مغ سمدمة عقػبات ف ا  جدء،  2020يػنيػ  حديخاف/
ىحا  وعمى الشطاـ الدػري، حاولشا في خزع ىحا البحث التصخؽ الى اىع ما تزسش

كسا تزسغ  ،االلتداـ بيا لخفع العقػبات عشو القانػف مغ بشػد يجب عمى الشطاـ الدػري 
البحث دراسة وتحميل ليحه العقػبات ومجى شخعيتيا في ضػء اآلراء الفقيية ومػقف 
األمع الستحجة مغ شخعية قانػف ؾيرخ ومغ شخعية العقػبات االنفخادية القدخية بذكل 

ي، كسا حاوؿ عاـ ، كسا تع استعخاض تأثيخ ىحه العقػبات عمى حقػؽ الذعب الدػر 
 . خالليا االنتراؼ مغ ىحا القانػف  البحث مشاقذة عجة اليات يسكغ مغ

شخعية القانػن  ؛اليات االنتراف ؛قانػن قيرخ ؛التجابيخ القدخية :الكمسات السفتاحية 
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 Abstract 

 

The Caesar Act for the Protection of Syrian Civilians, which 

came into effect on June 17, 2020, is part of a series of sanctions 

imposed by the United States of America on the Syrian regime. In 

the midst of this research, we tried to address the most important 

provisions of this law that the Syrian regime must adhere to in 

order to raise The Them also included a study and analysis of 

these penalties and their legitimacy in light of the jurisprudential 

opinions and The position of the United Nations on the legality of 

the Caesar Act and the legality of unilateral coercive sanctions in 

general. The impact of these sanctions on the rights of the Syrian 

people was also reviewed. During which the relief from this law. 

Keywords: Coercive measures; Caesar Act; redress mechanisms; 

legality of the law. 
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  السقجمة
/ حديخاف 17يغ حيد التصبيق في يدخل قانػف ؾيرخ لحساية السجنييغ الدػر   

، ىحا القانػف الحي تزسغ سمدمة مغ العقػبات لمشطاـ الدػري ولحمفائو ،  2020 يػنيػ
اجشبي يسج يج العػف لو ، ويعج ىحا القانػف تتسة لسا سبقو مغ عقػبات فخضت  لولك

عمى الشطاـ الدػري ، وقج حاز ىحا القانػف عمى مػافقو الجسيػرييغ والجيسقخاشييغ في 
الكػنجخس األمخيكي وييجؼ الى فخض عقػبات عمى الشطاـ الدػري وحمفائو بحجة 

تختكب بحقو ، وجاء اصجار ىحا القانػف عمى  حساية الذعب الدػري ووقف الجخائع التي
اثخ ؾياـ مرػر عدكخي سػري )والحي اشمق عميو اسع مدتعار وىػ ؾيرخ او سيدر( 

تحت التعحيب في سجػف  االف معتقل سػري قزػ  11الف صػرة لشحػ  55بالتقاط 
الرػر الشطاـ وقاـ بعج ذلظ باالنذقاؽ مغ الجير الدػري وتدميع اإلدارة االمخيكية ليحه 

وىػ ما اعتبختو اإلدارة االمخيكية دليل ادانو لمشطاـ الدػري عسا اقتخفو تجاه الذعب 
ويسثل صجور ىحا القانػف محاولة إلرساء مخحمة ججيجة في سػريا  الدػري مغ مجازر .

تدتأثخ خالليا الػاليات الستحجة االمخيكية بالجور األكبخ في تحجيج مدتقبل ىحا البمج ، 
التحػؿ في ميداف القػى داخل سػريا لرالح الشطاـ الدػري ، فجاء ىحا  والسيسا بعج

القانػف إلعادة الػاليات الستحجة االمخيكية الى الػاجية في إدارة الرخاع الدػري بعج اف 
ضل الخوس وااليخانيػف يدتأثخوف بالشريب األكبخ مغ القخارات الدػرية ، وبعج اف 

اـ الدػري بدبب السسانعة الخوسية داخل مجمذ فذمت األمع الستحجة في اخزاع الشط
 االمغ وحيمػلتيا دوف إمكانية التجخل العدكخي في سػريا . 

  :لبحثإشكالية ا
 مغ محاولة اإلجابة عمى جسمة مغ التداؤالت وىي: البحثتشصمق إشكالية       

 التجابيخ التي جاء بيا؟ أبخزىي  ما ىػ قانػف ؾيرخ وما. 1
 ليجؼ مغ اصجار ىحا القانػف؟ اوما . 2
ثاره الحجود آل يسكغ لقانػف داخمي اف يتجاوز بمجى شخعية قانػف ؾيرخ وى. 3

 اإلقميسية لمجولة السرجرة لو؟
ما ىػ حجع تأثيخ ىحا القانػف عمى حقػؽ االنداف داخل سػريا، وماىي االليات . 4

 القانػنية الستاحة لالنتراؼ مشو؟
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تحجة مغ شخعية ىكحا قػانيغ وبالتالي مغ شخعية التجابيخ ما ىػ مػقف األمع الس .5
 القدخية االنفخادية؟  

عية التجابيخ القدخية مغ فخضية مؤداىا ىػ عجـ شخ  البحثيشصمق  :فخضية البحث
، واف كاف والبج مغ التجخل اإلنداني وحساية حقػؽ االنداف فالبج اف يكػف االنفخادية

في اشار مغ الذخعية الجولية والبج اف يكػف تحت مطمة األمع الستحجة ، واف الغمػ في 
اصجار ىكحا تجابيخ مع عجـ امتالؾ األمع الستحجة آلليات يسكغ مغ خالليا وضع حج 

ع الحي جاء بو ، يشحر او يزع األسذ لبجاية لمجوؿ السارقة والخارجة عمى التشطي
الشياية لمتشطيع الحي جاءت بو األمع الستحجة ، واف مغ سيخزع لمتشطيع الحي جاءت 
بو األمع الستحجة ىي فقط الجوؿ الزعيفة ،بيشسا الجوؿ العطسى فيي اف لع تتسكغ مغ 

ياسة التجابيخ الحرػؿ عمى قخارات داخل األمع الستحجة تخجـ مرالحيا فدتمجأ الى س
 القدخية . 
يكتدب السػضػع اىسيتو مغ كػنو يتزسغ تجابيخ انفخادية قدخية عمى  :بحثأىسية ال

، ومغ األىسية القانػنية الجولية فائو والذخكات والسؤسدات الدػريةالشطاـ الدػري وحم
تدميط األضػاء عمى مجى مذخوعية ىحه التجابيخ في ضػء القانػف الجولي والبحث في 

السيسا واف ىحه التجابيخ قج أصبحت  ،ؽ االندافعكاسات ىحه العقػبات عمى حقػ ان
 سياسة مسشيجة تتبعيا اإلدارة االمخيكية وغيخىا مغ الجوؿ في التعامل الجولي.

شقجي لسػاد قانػف التحميمي السشيج تع االعتساد في كتابة البحث عمى ال :مشيجية البحث
االعتساد عمى السشيج التاريخي في استعخاض ، مع ؾيرخ وما جاء بو مغ تجابيخ

 االعقػبات األمخيكية الدابقة لقانػف ؾيرخ والتي تع سشيا في مػاجية الشطاـ الدػري كس
 .سيتع االعتساد عمى ىحا السشيج في تبياف مػقف األمع الستحجة مغ ىكحا تجخالت

 ليكمية البحث 
 :ىساتزسشت ـيكمية البحث مبحثيغ رئيديغ 

 السبحث األول: التعخيف بقانػن قيرخ والتجابيخ األساسية التي تزسشيا 
 يرخ وتأثيخه عمى حقػق السجنييغ الدػرييغ السبحث الثاني: شخعية قانػن ق
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 املبحث األول
التعريف بقانىن قيصر والتدابري األساسية التي تضمنها 

سشحاوؿ في خزع ىحا السبحث تشاوؿ التعخيف بقانػف ؾيرخ والتصػر التاريخي 
ومغ ثع وفي السصمب  األوؿ،لمعقػبات االمخيكية االنفخادية ضج سػريا وذلظ في السصمب 

 ؾيرخ.ي تزسشيا قانػف الثاني سشتصخؽ الى التجابيخ األساسية الت
 السصمب األول 

المخيكية االنفخادية ضج سػريا ا التعخيف بقانػن قيرخ والتصػر التاريخي لمعقػبات 
سشحاوؿ في خزع ىحا السصمب تشاوؿ التصػر التاريخي لمعقػبات التي فخضتيا 

الفخع األوؿ( وصػال  الػاليات الستحجة االمخيكية ضج الشطاـ الدػري )وذلظ في خزع
 في خزع الفخع الثاني(.  )وذلظالى تصبيق قانػف ؾيرخ والتعخيف بو 

 التصػر التاريخي لمعقػبات االمخيكية االنفخادية ضج سػريا  -األول: الفخع 
باف قانػف ؾيرخ ليذ اوؿ عقػبة انفخادية قدخية تفخضيا الػاليات يسكغ القػؿ 

عاـ ػري حيث بجأت سمدمة العقػبات االمخيكية مشح الستحجة االمخيكية عمى الشطاـ الد
، صفحة 9106)يازجي، قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميا،   1979

وعشجما تػلى الخئيذ ريغاف الجوؿ الخاعية لإلرىاب ، قائسة ضسغ اف تع وضعيا بعج  (4
ومغ ضسغ ما ، تججدت العقػبات عمى الشطاـ الدػري  1986الدمصة في العاـ 

حطخ ترجيخ الدمع او التجييدات التي في ىحه السخة العقػبات اشتسمت عميو ىحه 
وعشج تػلي الخئيذ األمخيكي جػرج % فاكثخ ،10تحتػي عمى مكػف امخيكي بشدبة 

( استسخت ىحه 2001-1993( وبيل كمشتػف) 1993-1989بػش االب الدمصة )
)شالع،  العقػبات ولكغ بريغ أخخى كتخؽيس الرادرات االمخيكية الى سػري 

9191). 
وعشجما تػلى الخئيذ جػرج بػش االبغ مقاليج الدمصة اصجر كحلظ سمدمة مغ 

 .(9191)شالع،  العقػبات مشو
 .(2003ريا واستخداد سيادة لبشاف )إقخاره لقانػف محاسبة سػ . 1
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 .قترادي واالستثساري بيغ البمجيغمشع التعامل اال -2
مشع الذخكات والسدتثسخيغ األمخيكييغ مغ دخػؿ الدػؽ الدػرية )باستثشاء األنذصة . 3

  .الستعمقة بالغحاء والجواء(
تجسيج ارصجة الحكػمة الدػرية في البشػؾ االمخيكية باإلضافة الى تخؽيس التسثيل . 4

 الجبمػماسي وتقييج حخكة الجبمػماسييغ الدػرييغ. 
لتعػد بػتيخة اعمى مشح العاـ  2004تبعتيا مػجة ثانية مغ العقػبات عاـ 

ي تبشاىا ، عمى خمؽية حسالت القسع التبل الخئيذ األمخيكي باراؾ أوبامامغ ق 2011
، وكخد فعل مغ اإلدارة ذبت ضج الشطاـالشطاـ الدػري لقسع الثػرة الدػرية التي ن

االمخيكية عمى حسالت القسع فخضت الػاليات الستحجة حدمة مغ العقػبات وذلظ في 
وقج تزسغ ما يأتي تجسيج األصػؿ السالية وحطخ التعامالت  2011/نيداف 29

 العجيج مغ العقػبات األخخى. التجارية االمخيكية باإلضافة الى 
شسمت  2012وحتى نياية عاـ  2004وعسػما  يسكغ القػؿ انو مشح عاـ 

شخرا  شسمػا رئيذ  25العقػبات االمخيكية تجسيج أصػؿ ومشع تعامل وقج شسمت 
مرخفا   25الشطاـ واقاربو وؾيادات حدبية ووزراء وقادة امشييغ وعدكخييغ وسفخاء وقخابة 

 . (9191)شالع،  وىيئات حكػمية وامشية وعدكخية وشخكات اقتراديةحكػميا  وخاصا  
وعمى خمؽية اعالف لجشة )التحقيق السذتخكة ( لسشطستي حطخ األسمحة 

ىجسات بأسمحة كيسيائية  3الكيسيائية واألمع الستحجة بارتباط نطاـ األسج بالزمػع في 
بفخض  2017قامت الػاليات الستحجة في بجاية العاـ  2016في سػريا في العاـ 

مدؤوال   18عقػبات عمى مخكد الجراسات والبحػث العمسية وخسذ مؤسدات عدكخية و
رؼيع السدتػى عمى خمؽية تػرشيع في بخنامج أسمحة الشطاـ الدػري لمجمار الذامل كسا 

"البحخية " "والحخس شالت العقػبات مؤسدات "القػى الجػية " "وقػى الجفاع الجػي " و
   .(9191)شالع،  الجسيػري " و" مشطسة الرشاعات التكشمػجية الدػرية "

وبالتالي يسكغ القػؿ باف ىشالظ العجيج مغ العقػبات التي تع فخضيا مغ اإلدارة 
االمخيكية عمى الشطاـ الدػري وصػال  الى تبشي الكػنجخس األمخيكي لقانػف ؾيرخ في 

والحي حجد لو مجة سخياف لسجة خسدة سشػات مغ تاريخ دخػلو حيد  2019عاـ البجاية 
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)يازجي، قانػن قيرخ  ىا يشتيي سخياف ىحا القانػف الشفاذ يدخي خالليا احكامو وبعج
 . (9106بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميا، 

  التعخيف بقانػن قيرخ واليجف مغ إصجاره: الفخع الثاني
سشحاوؿ في ىحا الفخع بياف التعخيف بقانػف ؾيرخ اوال  وبعج ذلظ سشعخج عمى اىع 

 اصجار ىحا القانػف.  ىاتبغي الػاليات الستحجة االمخيكية مغ وراءاألىجاؼ التي 
 : تعخيف قانػن قيرخ اوالا 

بعج عجة محاوالت مغ اجل اصجار تذخيع لسعاؾبة الشطاـ الدػري وحمفاءه 
مجمذ الذيػخ األمخيكي مغ تسخيخ قانػف "ؾيرخ لحساية السجنييغ الدػرييغ" تسكغ 

الشطاـ الدػري، وكل مغ يجعع ويدانج الشطاـ والحي يتزسغ فخض عقػبات عمى 
 86الدػري ماليا أو عيشيا أو تكشػلػجيا، وقج تسكغ مذخوع القانػف مغ الحرػؿ عمى 

في السجمذ الحي يديصخ عميو الجسيػريػف، كسا أف الخئيذ  8صػتا  مقابل رفس 
  (9106)عثسان،  حدونالج تخامب وقع عمى القانػف، أي أنو دخل حيد التصبيق والتشفي

اما ؼيسا يتعمق بدبب تدسية ىحا القانػف "بقانػف ؾيرخ لحساية السجنييغ 
الدػرييغ" ؼيأتي مغ اسع السرػر العدكخي الدػري الدابق السمقب بؿيرخ، الحي انذق 

تحت   اقزػ ألف سجيغ  11ألف صػرة لػ 55، وسّخب 2014عغ نطاـ األسج عاـ 
التعحيب، واستخجاـ ىحا االسع ليخفي ىػيتو الحؿيؿية، وأثارت صػره التي أضيخت جثث ا 
ألشخاص ممقيغ عمى األرض ماتػا تحت التعحيب في سجػف األسج، ردود فعل غاضبة 
في أوروبا وأمخيكا، حيث تع عخضيا في مبشى االتحاد األوربي في بخوكدل، وفي 

ؾيرخ شخري ا إلى مجمذ الشػاب األمخيكي أكثخ مجمذ الشػاب األمخيكي، كسا حزخ 
مغ مخة، وتحجث ىشاؾ عغ معاناة الدجشاء في سجػف نطاـ األسج، وأوضاع الدػرييغ 

 .(9106)يازجي، قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميا،  عسػما
 ىجف قانػن قيرخ  ثانياا:

يسكغ القػؿ انو عمى الخغع مغ اعالف اإلدارة االمخيكية اف اليجؼ الخئيدي مغ 
وراء اصجار ىحا القانػف والحي يستج لخسذ سشػات تبجأ مغ تػؾيع الخئيذ األمخيكي 
عميو يتسثل في رغبتيا في تعجيل سمػؾ الشطاـ الدػري بقبػلو الحل الدياسي لالزمة 
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غ قػة تحالفاتو اإلقميسية والجولية والتي اعصتو وذلظ عغ شخيق الزغط عميو وتجخيجه م
)السعيج الجولي  فخص البقاء الى حج االف وتجؽيف خصػط التسػيل السادي لألسج

 .(9191لمجراسات االيخانية، 
فعمى الخغع مغ اعالف اإلدارة االمخيكية اف ما سبق ىػ ما تتػخاه مغ اصجار 

اال انو يسكغ القػؿ اف ىشالظ اىجافا  رئيدية خؽيو أخخى لمقانػف تتسثل قانػف ؾيرخ ، 
في وضع حج لمشفػذ اإليخاني في سػريا خاصة والعالع عامة والػقػؼ بػجو التػسعات 
اإليخانية في سػريا والزغط لتمبية السصمب اإلسخائيمي الستسثل في اخخاج السميذيات 

يمػلة دوف تصبيق نطخية تخجسة التقجـ السحخز السدمحة السػالية ليا مغ سػريا ، والح
عمى األرض في صػرة إنجازات سياسية واقترادية وعدكخية لرالح ايخاف ، ويسكغ 
القػؿ اف األىع مغ ىحا وذاؾ ىػ حخماف روسيا وايخاف مغ الحرػؿ عمى نريب األسج 

ألسج قج مميار دوالر السيسا واف ا 400في عسمية إعادة االعسار والسقجر تكمفتيا ب 
حرخ ممفات الصاقة واالستثسار وإعادة االعسار في يج االيخانييغ والخوس فقط ، ويسكغ 
القػؿ باف إدارة الخئيذ األمخيكي تخاىغ مغ خالؿ قانػف ؾيرخ عمى زيادة تعقيج السذيج 
بسا يسكغ مغ وضع حج لمتفخد الخوسي واإليخاني بتحجيج ورسع مدتقبل سػريا ، وبالتالي 

نػف ؾيرخ فاف اإلدارة االمخيكية تستمظ ورقة ضغط تدتصيع مغ خالليا التحكع ووفقا  لقا
 . (9191)السعيج الجولي لمجراسات االيخانية،  في شكل ومدتقبل سػريا الججيج

كسا وييجؼ القانػف الى دفع الشطاـ الدياسي الى إيجاد حل سياسي وىحا ما 
انيا " ستػاصل الزغط عمى نطاـ األسج اقتراديا  وستدتسخ أعمشت عشو واششصغ ب

بعدلو دبمػماسيا وبفخض العقػبات عميو وعمى داعسيو حتى التػصل الى حل سياسي 
الحي يجعػ الى اجخاء  2015لعاـ  2254في سػريا بشاءا  عمى قخار مجمذ االمغ رقع 

 (9191)مخكد االمارات لمدياسات،  انتخابات في البالد والبجء بعسمية دستػرية ججيجة 
نخمز مسا تقجـ اف الػاليات الستحجة تخغب في اف تكػف الصخؼ األقػى في 

الغشائع وتسخيخ الحمػؿ  السعادلة الدػرية والقادر عمى تحجيج حاالت التدػية وتػزيع
 . الدياسية
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 السصمب الثاني
التجابيخ األساسية التي تزسشيا قانػن قيرخ 

ؾيرخ  التجابيخ التي جاء بيا قانػف  أبخزالتصخؽ الى سشحاوؿ في ىحا السصمب 
والتي كانت في مجسميا تجابيخ اقتراديو ييجؼ القانػف مغ خالليا الى وقف تعامالت 
الشطاـ الدػري مع حميفو الخوسي واإليخاني ومحاولة مشع السدتثسخيغ األجانب لكال 

، باإلضافة الى تزسغ الدػرية والفػز بعقػد استثسارية البمجيغ مغ دخػؿ األراضي
سخاح  وإشالؽ، الستعمقة بالبشظ السخكدي الدػري  يخ القانػنيةالقانػف لمعجيج مغ التجاب

   -االتي: حاوؿ التصخؽ الى مجسميا في والتي سش غجسيع الدجشاء الدياسيي
 التجابيخ الستعمقة بالصػارئ الػششية  الفخع األول:

فخض قانػف ؾيرخ جسمة مغ التجابيخ الالـز اتباعيا مغ قبل الشطاـ الدػري 
ىحه التجابيخ  أبخزساف امتثالو ومغ ثع إمكانية إخخاجو مغ شائمة ىحه التجابيخ ومغ لز

 ما يأتي: 
 : التجابيخ الستعمقة بالبشظ السخكدي الدػري اوالا 

( يػما  مغ 180مغ قانػف ؾيرخ لػزيخ الخدانة مجة ) 101لقج حجدت السادة 
يحجد ؼيسا اذا كانت ىشالظ تاريخ تذخيع ىحا القانػف لكي يدتصيع خالؿ ىحه السجة اف 

أسباب وجيية باف البشظ السخكدي الدػري ىػ مؤسدة غايتيا األساسية ىي غديل 
 . (9191)خميفة، األمػاؿ اـ ال 

وؼيسا لػ قخر وزيخ الخدانة اف ىشالظ أسباب تجعػ لالعتقاد باف البشظ السخكدي 
 يقػـ وزيخ الخدانة بتقجيع تقخيخ الى لجاف الكػنجخسىػ مؤسدة مالية لغديل األمػاؿ 

متزسشا  أسباب اإلبالغ ، وبعج ذلظ يقػـ األميغ بالتذاور مع الييئات ،  )لجاف(
التشطيسية ويقػـ بعجىا بفخض واحجة او اكثخ مغ التجابيخ التي تزسشيا القدع 

b5318A  مغ قانػف ؾيرخ ؼيسا يتعمق بالبشظ السخكدي الدػري  31مغ العشػاف 
 . (9106)إدراك، 
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 : التجابيخ الستعمقة باألجانب الحيغ يتعاممػن مع الشطام الدػري ثانياا 
يػما  مغ تاريخ سغ ىحا  180وفقا لسا جاء بو قانػف ؾيرخ فانو بعج مخور 

القانػف فانو يسكغ فخض مجسػعة مغ العقػبات عمى أي شخز اجشبي انخخط عغ عمع 
  -:(9106)إدراك،  تيةباي نذاط مغ األنذصة اال

يقػـ عغ عمع بتػفيخ الجعع السالي او السادي او التقشي او اف يشخخط في صفقة . 1
كبيخة مع الحكػمة الدػرية او أي شخرية سياسية رؼيعة السدتػى في الحكػمة الدػرية 
، او يقجـ العػف او السداعجة ليذ لمشطاـ الدػري او احج السػاششيغ الدػرييغ فحدب 

برفة مقاوؿ عدكخي او مختدؽ ، او يقجـ  بل كحلظ ألي شخز اجشبي اخخ يعسل
العػف الى قػة شبو عدكخية تعسل عغ عسج برفة عدكخية داخل سػريا لرالح سػريا 
او االتحاد الخوسي او حكػمة ايخاف ، او اف يقجـ السعػنة ألي شخز اجشبي خاضع 

 .  لمعقػبات بسػجب قانػف الرالحيات االقترادية الصارئة الجولي 
بيع او تقجيع سمع او خجمات او تكشمػجيا او معمػمات او دعسا  ميسا  او أي معاممة . 2

أي مداعجة في صيانة او تػسيع اإلنتاج السحمي لمحكػمة الدػرية ؼيسا يتعمق بالغاز 
 الصبيعي او البتخوؿ او السشتجات البتخولية.

ـ يقػـ ببيع او يقجـ عغ عسج قصع غيار لمصائخات او قصع الػيار التي تدتخج. 3
ألغخاض عدكخية في سػريا لرالح او نيابة عغ الحكػمة الدػرية ألي شخز اجشبي 
يعسل في أراضي خاضعة لمشطاـ الدػري او ألي قػة اجشبية مختبصة بالشطاـ الدػري، 

 . )قانػف( او يقـػ بتقجيع خجمات بشاء او خجمات ىشجسية ميسة الى الحكػمة الدػرية
ولكغ الدؤال الحي يثار في ىحا الرجد ىػ ماذا لػ ان األجانب الستعامميغ مع 

 ؟ بسا جاء بو قانػن قيرخ مغ ترخفات االشطام الدػري وحمفائو لع يمتدمػ 
لإلجابة عمى ىحا التداؤؿ يسكغ القػؿ اف قانػف ؾيرخ قج وضع جسمة مغ العقػبات 

العػف والسداعجة لمشطاـ الدػري عمى األجانب الحيغ يخخقػف ىحا القانػف ويقجمػف 
  -:(9106)إدراك،  وحمفائو لعل ابخزىا ما يأتي

مغ العقػبات السػصػفة لعل العقػبات السػصػفة لقج حجد قانػف ؾيرخ جسمة . 1
 :أبخزىا
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مع الحكػمة : يسكغ القػؿ اف اوؿ عقػبة تصاؿ األجشبي الستعامل حجب السمكية .أ
إمكانية ؾياـ الخئيذ األمخيكي بسشع وحطخ جسيع السعامالت في  الدػرية ىػ

مستمكات ومرالح ىحا الذخز في حاؿ كانت ىحه السستمكات مػجػدة في 
 الػاليات الستحجة او تكػف في حػزة شخز مػجػد في الػاليات الستحجة.

لستعاوف مع الشطاـ الدػري ىػ العقػبة الثانية والتي مغ السسكغ اف تصاؿ األجشبي ا .ب
اف ىحا األجشبي سيربح غيخ مؤىل لمحرػؿ عمى تأشيخات او اية وثائق لمجخػؿ 
الى الػاليات الستحجة االمخيكية ، كسا اف ىحا الذخز يكػف غيخ مذسػؿ 
بإجخاءات اشالؽ الدخاح السذخوط حتى لػكاف ىحا األجشبي تحػـ حػلو الذبيات 

باي نذاط يدتيجؼ تقجيع الجعع لمشطاـ الدػري وحمفائو ، باحتسالية مداىستو عسجا  
كسا اف ىحا الذخز غيخ مؤىل إلمكانية اعادتو الى الػاليات الستحجة او إمكانية 
حرػلو عمى اية مشفعة أخخى بسػجب قانػف اليجخة والجشدية كسا يسكغ الغاء 

ثشى مغ )ويدت،تأشيخة دخػلو او اية وثيقة أخخى بغس الشطخ عغ تاريخ إصجاره
ذلظ األجشبي الحي يعتبخ قبػلو في الػاليات الستحجة او اعادتو ضخوريا  لمدساح 
لمػاليات الستحجة االمتثاؿ لالتفاؾية الستعمقة بسقخ األمع الستحجة او اية التدامات 

 . أخخى  دولية
مغ  206تصبق العقػبات السشرػص عمييا في البشجيغ الفخعييغ )ب/ج( مغ السادة . 2

( عمى أي شخز 50l1705 uscرالحيات االقترادية في حاالت الصػارئ )قانػف ال
يشتيظ او يحاوؿ انتياؾ او يتأمخ عمى االنتياؾ او تدبب بانتياؾ المػائح السشرػص 

 .303عمييا في القدع 
 التجابيخ الستعمقة بسداعجة الذعب الدػري  :لفخع الثانيا

تذكل بسجسميا مداعجة لمذعب نز قانػف ؾيرخ عمى مجسػعة مغ التجابيخ التي 
 31مغ العشػاف  542-516الدػري )باإلضافة الى السداعجة السقجمة بسػجب القدع 

 :(9106)إدراك،  مغ قانػف المػائح الفجرالية( ومغ اىع ىحه التجابيخ ما يأتي
يػما يقػـ الخئيذ األمخيكي باشالع  180لقج نز القانػف عمى انو في غزػف . 1

الكػنجخس عمى استخاتيجيتو لمسداعجة في تدييل قجرة السشطسات اإلندانية في الػصػؿ 
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الى الخجمات السالية وذلظ لمسداعجة في تػصيل السداعجات اإلندانية بذكل امغ 
البيانات والتقاريخ السقجمة مغ بمجاف ويشطخ الخئيذ األمخيكي في ، لمذعب الدػري 

عشج اعجاد االستخاتيجية  (ة في سػريا)بسا فييا السشطسات العامم ومشطسات غيخ حكػمية
 .أعاله

قج تع  أجشبيولقج استثشى قانػف ؾيرخ مغ إمكانية ؾياـ أي مشطسة او شخز . 2
مغ قانػف اليجخة والجشدية  219تعييشو كسشطسة إرىابية اجشبية وذلظ بسػجب )القدع 

( مغ إمكانية ؾيامو بتقجيع السداعجة اإلندانية لمذعب الدػري وذلظ usc11898رقع )
 .(usc11898مغ قانػف اليجخة والجشدية رقع ) 219بسػجب )القدع 

التجابيخ الخئيدية التي جاء بيا قانػن قيرخ والتي تقجم يسثل  مايسكغ القػل ان 
تع االدعاء بكػنيا لحساية السجنييغ الدػرييغ، لكغ التداؤل الحي يثار ىشا ىػ ىل 
ان ىحه التجابيخ التي تع اتخاذىا ستبقى سارية السفعػل شالسا بقي نطام بذار األسج 

 بأي وقت؟ بالحكع ام ان ليا مجة محجدة لمدخيان مع إمكانية تعميقيا 
لإلجابة عمى ىحا التداؤؿ يسكغ القػؿ باف قانػف ؾيرخ يشتيي سخيانو بعج مجة 

اما ؼيسا يتعمق بإمكانية ، (2019)إدراؾ،  ذ سشػات مغ تاريخ سغ ىحا القانػف خس
لمخئيذ األمخيكي اف تعميق العقػبات السفخوضة عمى سػريا ؼيسكغ القػؿ بانو يسكغ 

( يػما  وذلظ 180يعمق كميا  او جدئيا  مغ فخض ىحه العقػبات وذلظ لسجة ال تتجاوز )
  :(9191)السعيج الجولي لمجراسات االيخانية،   في أحػاؿ معيشة وىي

الدػري لقرف لع تعج الحكػمة الدػرية وحميفتيا روسيا تدتخجماف السجاؿ الجػي . 1
 الدكاف السجنييغ سػاء اكاف ذلظ بالبخاميل الستفجخة او غيخىا مغ األسمحة التقميجية

 .(2019)إدراؾ، 
لع يعج ىشالظ أماكغ محاصخه مغ قبل الحكػمة الدػرية وحمفائيا ، ومعدولة عغ . 2

 .(2019)إدراؾ،  والخعاية الصبيةالسداعجات الجولية ، وحخية الدفخ 
البج مغ ؾياـ الحكػمة الدػرية بإشالؽ سخاح جسيع الدجشاء الدياسييغ الحيغ يتع . 3

احتجازىع قدخا ، باإلضافة الى الدساح لسشطسات حقػؽ االنداف بالػصػؿ الييع واجخاء 
 . (2019)إدراؾ،  تحؿيقات معيع
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في حاؿ لع تعج حكػمة سػريا وحمفائيا متػرشة في استيجاؼ لمسخافق الصبية . 4
 . (9106)إدراك،  والسجارس واألماكغ الدكشية وأماكغ التجسع السجني واألسػاؽ

تتخح خصػات لتثبت التداميا باتفاؾية حطخ استحجاث البج لمحكػمة الدػرية اف . 5
ومعاىجة عجـ انتذار األسمحة  1992وإنتاج وتخديغ واستخجاـ األسمحة الكيسيائية لعاـ 

الشػوية ، كحلظ البج عمى الحكػمة الدػرية اف تحخز تقجـ ممسػس نحػ اف تربح مغ 
ة البيػلػجية والدامة الجوؿ السػقعة عمى اتفاؾية حطخ تصػيخ وإنتاج وتخديغ األسمح

 . (9106)إدراك،  1972وتجميخ تمظ األسمحة لعاـ 
كحلظ يجب عمى الحكػمة الدػرية اف تتخح خصػات ممسػسة تدسح بالعػدة االمشة . 6

تعديد لمدػرييغ الحيغ تذخدوا بدبب الشداع واف تتخح الحكػمة الدػرية خصػات في اشار 
)إدراك،  معاؾبة مختكبي جخائع الحخب والقراص مشيع وتعديد عسمية السرالحة الػششية

9106) . 
يتزح لشا مسا تقجـ انو البج لمحكػمة الدػرية االلتداـ بجسيع ما ورد أعاله مغ 

يخزع لمدمصة التقجيخية ما تقجـ اجل انياء تصبيق قانػف ؾيرخ عمييا واف كل 
 لمحكػمة االمخيكية ويسكغ القػؿ انو في حاؿ تع رفع تصبيق ىحا القانػف بعج التداـ

، تػجج ىشالظ احتسالية إلعادة تصبيقو في حاؿ قخر الشطاـ الدػري بسا ورد في أعاله
 الدػري.مغ قبل الشطاـ  مدتػفاةالخئيذ األمخيكي باف السعاييخ أعاله لع تعج 

مغ الحكػمة الدػرية عمى العقػبات التي جاء بيا قانػف ؾيرخ قاؿ  وكخد فعل
وزيخ الخارجية الدػري وليج السعمع اف ىجؼ قانػف ؾيرخ ىػ التأثيخ عمى االنتخابات 

، ولكغ واششصغ تحىب الى انيا غيخ 2021الخئاسية الدػرية والسدمع اجخاءىا في العاـ 
وذلظ ال  2254يا واف ما ييسيا ىػ القخار معشية باالنتخابات وال تخغب في التأثيخ في

 اصالح دستػري وانتخابات بخلسانية ورئاسية تحت اشخاؼ األمع الستحجة ءجخا
 .(9191)عذقػتي، 
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 املبحث الثاني
 شرعية قانىن قيصر وتأثريه على حقىق املدنيني السىريني

بعج اف انتييشا في السبحث الدابق مغ تشاوؿ التعخيف بقانػف ؾيرخ والتجابيخ 
األساسية التي جاء بيا سشحاوؿ في ىحا السبحث تشاوؿ مجى شخعيو قانػف ؾيرخ 

، ومغ ثع في خزع السصمب مب األوؿدػرييغ وذلظ في خزع السصلحساية السجنييغ ال
تأثيخ قانػف ؾيرخ عمى حقػؽ السجنييغ الدػرييغ واليات االنتراؼ الثاني سشتشاوؿ 

 .مشو
 ولالسصمب اال 

 مجى شخعية قانػن قيرخ لحساية السجنييغ الدػرييغ
دع بالذخعية اـ لػ حاولشا استعخاض السخجعية الذخعية لقانػف ؾيرخ وىل يت

؟ ألمكششا القػؿ اف الفقو الجولي قج مغ قػاعج القانػف الجولي ومبادئوانو يخخؽ العجيج 
انقدع الى قدسيغ حػؿ شخعية ىحا القانػف وسشحاوؿ ىشا استعخاض كال الخأييغ ومحاولة 
نقجه وأخيخا سشدتعخض مػقف األمع الستحجة مغ شخعية العقػبات االنفخادية وقانػف 

  ؾيرخ  
 شخعية قانػن قيرخ  :الفخع األول

 يحىب الخأي األوؿ الى شخعية قانػف ؾيرخ انصالقا مغ عجة أسباب وىي:
 الحق الديادي لمجول في اتخاذ ما يشاسب مرالحيا  اوالا:

حيث انو يحق ألي دولة اف تتخح مغ اإلجخاءات ما تخاه مشاسبا  لسرالحيا شالسا 
كاف ذلظ ال يتعارض مع التداماتيا الجولية وفق لالتفاؾيات الجولية ، والعخؼ الجولي ، 
والقػاعج االمخة في القانػف الجولي ، ويحىب ىحا االتجاه الفقيي الى انو بالعػدة الى 

(قج حاولت تجشيب الػاليات الستحجة  202،302، 210) قانػف ؾيرخ فاف السػاد
مشحت  302( مغ السادة 1ارتكاب خخوقات لاللتدامات الجولية حيث اف الفقخة )أ/

استثشاء لكل ما ؼيو مرمحة لألمغ القػمي األمخيكي وأجيدة السخابخات االمخيكية ، كسا 
نرا  يعمػ تفاؾيات الجولية اف الجستػر االمخيكي ووفقا  لمسادة الدادسة مشو تجعل مغ اال
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)يازجي، قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميا،   عمى التذخيعات الػششية
9106).  

وبالتالي ووفقاا ليحا الخأي الفقيي فان كل ما جاء بو قانػن قيرخ ويتعارض 
 .  التصبيق يكػن لالتفاقيات الجوليةواالولػية بمع االتفاقيات الجولية فانو يعتبخ باشال 

 مشطػمة حقػق االندان  ثانياا:
الخأي الفقيي األوؿ باف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ الجوؿ القميمة التي  عج

، السيسا العيج الستعمق بالحقػؽ ؾيات حقػؽ االندافتتحاشى االنزساـ الى اتفا
 .1989، واتفاؾية حقػؽ الصفل لعاـ 1966لعاـ واالجتساعية والثقاؼية االقترادية 

، وبالتالي ال يسكغ محاسبتيا مغ اف تصبق ىحه االتفاؾيات عميياوذلظ ذريعة لتسمريا 
 . قانػف ؾيرخ يشتيظ كال السعاىجتيغعغ اف 
 مشطػمة األمع الستحجة وغياب الػسائل الػاقعية إلدانة اإلجخاءات األحاديةثالثاا: 

مغ سػريا والػاليات الستحجة االمخيكية ىسا عزػاف في يسكغ القػؿ باف كل 
مشطسة األمع الستحجة والتي تع إعصائيا ميسة حفظ الدمع واالمغ الجولييغ ، ولقج حجد 
ميثاؽ األمع الستحجة نطاما  دؾيقا  لمجػء الى العقػبات يتسثل في الفرل الدابع مشو ، 

خار يجيغ اإلجخاءات األحادية البج ومغ الشاحية الػاقعية فاف تفعيل شكػى او مذخوع ق
ما يقمل مغ  غمغ اف يحػز عمى مػافقة األعزاء الخسدة الجائسيغ في مجمذ االم

  أىسية إمكانية الخجػع الى األمع الستحجة في ضل تػازف القػى السػجػد في السشطسة
 . (9106وانعجاميا، )يازجي، قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية 

تقجم فان المجػء الى األمع الستحجة واالعتخاض ويسكغ القػل انو فزالا عسا 
حيث سيكف الفيتػ األمخيكي حاجداا ضج أي قخار يسكغ ان  نفعاا،اماميا لغ يججي 

كسا وقف الفيتػ الخوسي لسخات  األمخيكي،ترجره األمع الستحجة إلدانة قانػن قيرخ 
ام فخض عقػبات عمى الشطام الدػري لخخوقاتو الستكخرة لحقػق عجة حاجداا ام

بل انو باعتقادنا ان قيام الػاليات الستحجة االمخيكية بدغ قانػن  الدػرييغ،السجنييغ 
قيرخ ىػ كخد فعل لمتغمب عمى السسانعة الخوسية مغ اصجار قانػن ضج حميفتيا 

   روسيا.
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 الفخع الثاني: عجم شخعية قانػن قيرخ األمخيكي 
ىحا الخأي الفقيي مجسػعة مغ الحجج التي يعتقجوف انيا تذكل  أنرارساؽ 

ادلة النتياؾ الػاليات الستحجة االمخيكية لمعجيج مغ مبادي القانػف الجولي ولسبادئ االمع 
 الستحجة سشحاوؿ استعخاضيا ؼيسا يأتي: 

 اوالا: خخقو لمعجيج مغ اإلعالنات والػثائق الجولية 
اف أولى اإلعالنات التي يخخقيا قانػف ؾيرخ ىػ اعالف فيشا حيث يجعػ في 

االمتشاع عغ اتخاذ أي )مغ الجدء األوؿ مشو جسيع الجوؿ األعزاء الى  31الفقخة 
الستحجة ومغ مع ميثاؽ األمع  تجابيخ مغ جانب واحج ال تتفق مع القانػف الجولي وال

شأنو اف يػجج عؿبات اماـ العالقات التجارية ؼيسا بيغ الجوؿ ويعخقل االعساؿ التاـ 
لحقػؽ االنداف السشرػص عمييا في اإلعالف العالسي لحقػؽ االنداف والركػؾ 
الجولية لحقػؽ االنداف والسيسا حق كل شخز في مدتػى معيذي مالئع لرحتو 

خعاية الصبية والدكغ وما يمـد مغ الخجمات االجتساعية ورفاىيتو بسا في ذلظ الغحاء وال
( الحي نز عمى انو 29-)د 3281مغ قخار الجسعية العامة  32، وكحلظ السادة  (
ال يجػز ألي دولة اف تدتخجـ او تذجع عمى استخجاـ تجابيخ اقترادية او سياسية او )

مى التبعية ليا في أي نػع اخخ مغ التجابيخ لمزغط عمى دولة أخخى بقرج اجبارىا ع
ويتػافق ىحا القخار او يعصي  .)قخار الجسعية العامة( (مسارسة حقػقيا الدياسية

السذخوعية لمسصالبات التي أتت بيا الجول الشامية فيي تخفس فخض قػانيغ وأنطسة 
التجابيخ االقترادية تتجاوز بأثارىا الحجود اإلقميسية وجسيع االشكال األخخى مغ 

 .القدخية بسا في ذلظ العقػبات االنفخادية
 خخق لسبجأ عجم جػاز التجخل في الذؤون الجاخمية لمجول األخخى  :ثانياا 

حقػؽ االنداف ل الستكخرة  نتياكاتاللقج استشجت العقػبات االمخيكية الى حجة ا
يؤخح عمى قانػف ؾيرخ في سػريا واالستخجاـ السفخط لمعشف ضج الستطاىخيغ ، لكغ ما 

اف مشاقذة ىحه السدألة واتخاذ القخارات بذأنيا ال يعػد الى الػاليات الستحجة االمخيكية 
وانسا الى األمع الستحجة باعتبارىا مسثمة عغ السجتسع الجولي وميستيا حفظ الدمع 

 األخخى، واالمغ الجولييغ ، لحلظ تعج ىحه الحجة تجخال  في الذؤوف الجاخمية لمجوؿ
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ويسكغ االستذياد ىشا باإلعالف الخاص عغ عجـ جػاز التجخل في الذؤوف الجاخمية 
 9/12/1981( بتاريخ 36/103لمجوؿ والحي اعتسجتو الجسعية العامة بالقخار رقع )

اف مغ واجبات الجوؿ االمتشاع عغ استغالؿ وتذػيو قزايا حقػؽ  )حيث جاء ؼيو 
لمجولة او استخجاـ الزغط عمى الجوؿ او  االنداف بيجؼ التجخل في الذؤوف الجاخمية

)بجظ، مجى مذخوعية العقػبات  (اثارة العرياف او عجـ االستقخار داخل الجوؿ 
 .(9191األمخيكية واألوربية عمى سػرية في ضػءالقانػن الجولي، 

ويسكغ في ىحا الرجد االستذياد كحلظ بقخار محكسة العجؿ الجولية السؤرخ في 
وذلظ في الشداع بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية ونيكاراغػا حيث قزت  27/6/1986

الػاليات الستحجة بدبب تجريب وتدميح وتسػيل قػات الكػنتخا وتذجيع  بإدانةالسحكسة 
عدكخية السػجو ضج نيكاراغػا والتي انتيكت بيا ومداعجة الشذاشات العدكخية وشبو ال

القانػف الجولي العخفي الحي يفخض عجـ التجخل في الذؤوف الجاخمية لمجوؿ األخخى ومغ 
( حػؿ حقػؽ االنداف باف استخجاـ القػة 268اىع ما ورد بالقخار ما جاء في الفقخة )

عا  لصابعيا اإلنداني لمتحقق مغ ضساف احتخاـ حقػؽ االنداف تب االمثل ليذ األسمػب
)بجظ، مجى مذخوعية العقػبات األمخيكية واألوربية عمى سػرية في ضػءالقانػن 

 . (9191الجولي، 
 خخق لمحق في تقخيخ السريخ  :لثاا ثا 

اف مغ شميعة السبادئ التي تذكل قػاعج امخة في القانػف الجولي ىػ مبجأ الحق 
( مغ العيج الجولي الخاص بالحقػؽ 1في تقخيخ السريخ والحي نرت عميو السادتيغ )

السجنية والدياسية والعيج الجولي الخاص بالحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقاؼية كسا 
ف الجولي العخفي،  ومفاد ىحا السبجأ اف التجابيخ االقترادية انو مبجأ معتخؼ بو في القانػ 

غيخ السحطػرة تربح غيخ قانػنية اذا أرغست دولة عمى إتياف إجخاءات في مجاؿ يحق 
( مغ الجدء 31ليا اف تقخر ؼيو بحخية ، وفي ىحا السجاؿ يجعػ اعالف فيشا في الفقخة )

تخاذ أي تجابيخ مغ جانب واحج ال االمتشاع عغ ا )األوؿ مشو جسيع الجوؿ األعزاء 
تتفق مع القانػف الجولي والمع ميثاؽ األمع الستحجة ومغ شأنو اف يػجج عؿبات اماـ 
العالقات التجارية ؼيسا بيغ الجوؿ ويعخقل االعساؿ التاـ لحقػؽ االنداف السشرػص 



شخعية قانػن قيرخ األمخيكي 
 

د. شيساء عبج الدتار الميمة 
 

003  

:  
 

)العدي،  (داف والركػؾ الجولية ذات الرمةعمييا في اإلعالف العالسي لحقػؽ االن
9191). 

 تجاوز القانػن لمحجود اإلقميسية لمجولة التي أصجرتو :رابعاا 
العقػبات االمخيكية بسػجب قانػف امخيكي تجاوز الحجود اإلقميسية صخت    

لمػاليات الستحجة االمخيكية وتستج اثاره الى دولة أخخى وىحا مخالف لسا جاءت بو األمع 
وقػاعج القانػف الجولي باف القػانيغ الػششية تشحرخ اثارىا في الحجود اإلقميسية الستحجة 

)بجظ، مجى مذخوعية العقػبات األمخيكية واألوربية عمى سػرية  لمبمج مرجر التذخيع
 .(9191في ضػءالقانػن الجولي، 

 : مػقف األمع الستحجة مغ شخعية التجابيخ القدخية االنفخادية الفخع الثالث
لقج اكجت األمع الستحجة في عجة قخارات أصجرتيا حػؿ حقػؽ االنداف والتجابيخ 

  جابيخ والعقػبات ومشيا ما يأتي:القدخية الستخحة مغ جانب واحج عجـ شخعية ىحه الت
وواجباتيا االقترادية والحي أعمشتو ما اكجتو األمع الستحجة في ميثاؽ حقػؽ الجوؿ . 1

والسيسا السادة  1974/ كانػف األوؿ  12والسؤرخ في  3281الجسعية العامة في قخارىا 
انو ال يسكغ ألي دولة اف تدتخجـ تجابيخ اقترادية او  )والتي تع اإلعالف فييا 32

أخخى سياسية او تجابيخ مغ أي نػع اخخ او تذجع عمى استخجاميا لمزغط عمى دولة 
) الجسعية العامة لالمع  (إلجبارىا عمى التبعية ليا في مسارسة حقػقيا الديادية

 . (0641الستحجة، 
الػثيقة الختامية لسؤتسخ القسة الخامذ عذخ لخؤساء دوؿ وحكػمات حخكة بمجاف . 2

، كسا تست 2009تسػز  16-11عجـ االنحياز الحي عقج في شـخ الذيخ لمفتخة مغ 
اإلشارة الى وثائق اعتسجت في مؤتسخات قسة سابقة اتفقت فييا الجوؿ األعزاء في 
الحخكة عمى معارضة تمظ التجابيخ او القػانيغ واستسخار تصبيقيا والتشجيج بيا ومػاصمة 

 . (9116تسػز  03-00)مؤتسخ حخكة بمجان عجم االنحياز، الجيػد لشقزيا فعميا 
 14كسا اشيخ في السؤتسخ العالسي لحقػؽ االنداف الحي عقج في فييشا في الفتخة مغ . 3

الحي جاء ؼيو " اف تستشع الجوؿ عغ اتخاذ أي تجابيخ قدخية  1993حديخاف  25الى 
مغ جانب واحج ال تتفق مع القانػف الجولي والسيثاؽ وتزع عؿبات اماـ العالقات 
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التاـ لجسيع حقػؽ االنداف وتذكل خصخا  كبيخا   التجارية بيغ الجوؿ وتعخقل االعساؿ
)السؤتسخ العالسي لحقػق االندان الحي عقج في فييشا، ايزا  عمى حخية التجارة " 

01-92-0661). 
دعت مغ 58/198واعتسجت الجسعية العامة لألمع الستحجة قخارات عجيجة مشيا القخار. 4

الى عجـ إقخار او تصبيق ما تفخضو دولة مغ جانب واحج مغ  خالليا جسيع الجوؿ
تجابيخ قدخية انفخادية او تذخيعات تجاوز اقميسيا لسخالفة ذلظ لسبادئ لقانػف الجولي 

 .(9112)الستحجة، السعتخؼ بيا 
ىشا ىل ان مػقف األمع الستحجة مغ عجم  ولكغ الدؤال الحي يصخح نفدو

 شخعية ىكحا تجابيخ او عقػبات ىػ مػقف مصمق ام تخد عميو بعس االستثشاءات؟  
يسكغ القػؿ اف مػقف األمع الستحجة مغ شخعية التجابيخ القدخية انو يسكغ 
تشفيحىا كبجيل عغ استخجاـ القػة او تسييجا  الستخجاميا ويسكغ المجػء الييا لجوافع 

، والكغ ال يسكغ باي حاؿ مغ األحػاؿ اف ة او لػقف انتياكات حقػؽ االندافسياسي
تيجؼ العقػبات االنفخادية الى تحقيق ىجؼ اقترادي لبمج او مجسػعة مغ البمجاف 
السرجرة لمعقػبة االنفخادية لحلظ فاف القانػف الجولي وميثاؽ األمع الستحجة ال يعتبخ 

 آلتية:تحققت بيا الذخوط ا إذاال االعقػبات االنفخادية مذخوعة 
  الجولية.اللتداماتو بالعقػبة كانت ردا  عمى خخؽ البمج السدتيجؼ . 1
الحق خخؽ تمظ االلتدامات ضخر بجولة او مجسػعة دوؿ ؼيسا يسشحيا الحق بالخد . 2

 .  (9102)الجدائخي،  بالسثل
ما حاولشا تصبيق الذخوط أعاله عمى العقػبات التي فخضتيا الػاليات  وإذا

الستحجة االمخيكية عمى الشطام الدػري وفقاا لقانػن قيرخ ألمكششا القػل ان فكخه الخد 
او الثأر لزخر تعخضت لو الجولة مرجرة العقػبة يسكغ اثارتو في حالة الشداعات 

ردة فيسا يتعمق بادعاءات بارتكاب انتياكات الدياسية او التجارية لكشيا فكخة غيخ وا
بل االدىى مغ ذلظ ان ىحه االنتياكات لحقػق االندان لع تكغ  لحقػق االندان،

مػجو لسػاششيغ امخيكان بل ان رئيذ دولة يشتيظ حقػق مػاششيو وداخل أراض 
 دولتو.
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ردا  متشاسبا  مع الزخر الحي  ،(9103)خمف،  البج اف تكػف العقػبات االنفخادية. 3
لحق بالجولة مرجرة العقػبة االنفخادية ، كسا تتػقف شخعيتيا عمى لدوـ تػجيو البمج 

ػبة كي يستثل عية الى البمج السدتيجؼ مغ العقخ مرجر العقػبة انحارا  وفقا  لمرػؿ الس
 .اللتداماتو الجولية

النفخادية مذخوعة ؼيسا لػ أدت الى تقػيس حقػؽ االنداف او اال تعتبخ العقػبات . 4
 ما تع تصبيقيا الى ما النياية دوف احخاز أي تقجـ في تحقيق اليجؼ السعمغ مشيا.  إذا

وبالتالي يسكغ القػؿ انو يسكغ  إضفاء الذخعية عمى التجابيخ االنفخادية اذا ما 
، وذلظ وفق السعشى الػارد في السزادةلقانػني الخاص بالتجابيخ شبق عمييا الشطاـ ا

مذاريع مػاد لجشة القانػف الجولي بذأف مدؤولية الجوؿ عغ االعساؿ غيخ السذخوعة 
( مشيا عمى انو "اف صفة عجـ السذخوعية لفعل الجولة 22دوليا  حيث تشز السادة )

قدخية لة التجابيخ الالحي ال يكػف مصابقا  اللتداـ دولي تجاه دولة أخخى كسا ىي حا
تشتفي اذا كاف ىحا الفعل يذكل تجبيخا  مزادا  متخحا  ضج الجولة األخيخة )االنفخادية 

عمى الشحػ الحي  ةعمى اف ثسة قيػد لسسارسة التجابيخ السزاد (وبقجر ما يكػف كحلظ
( مغ الشز ذاتو وبالتالي تعج التجابيخ السزادة غيخ مذخوعو اذا 50جاءت بو السادة )
مات بحساية حقػؽ االنداف األساسية او االلتدامات ذات الصابع اثخت في االلتدا

القػاعج االمخة لمقانػف قاـ او غيخىا وذلظ بسػجب تاإلنداني التي تحطخ اعساؿ االن
ومغ الججيخ بالحكخ انو ال يػجج تعخيف عالسي لمتجابيخ القدخية االنفخادية في  .الجولي

متجابيخ القدخية االنفخادية وىي "اوال  التجابيخ خرائز ل أربعالقانػف الجولي اال انو تػجج 
ا  عمى تجابيخ اقترادية التجابيخ التي تشصػي اساسا  وليذ حرخ  التي تصبقيا الجوؿ ثانيا :

ة البت في التجابيخ السصبقة عمى الجوؿ او عمى االفخاد الحيغ كانت ليع صالحي ثالثا :
التجابيخ الخامية الى تغييخ سياسي في الجولة السدتيجفة ". لمسديج  سياسة الجولة رابعا :

)مفػضية االمع  مغ التفريل راجع تقخيخ مفػضية األمع الستحجة لحقػؽ االنداف
 .(9111/ 3/ 91الستحجة لحقػق االندان، 

ويثار في ىحا الرجد تداؤل ىل يذخعغ ما تقجم إمكانية المجػء الى التجابيخ 
 القدخية ومشيا قانػن قيرخ ضج دولة تخخق التداماتيا الستعمقة بحقػق االندان؟ 
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باعتقادنا اف التجابيخ القدخية أفعاؿ غيخ ودية تجاه البمج السدتيجؼ وىي تجابيخ 
ىحه التجابيخ  شخعشوسفاوضات الجبمػماسية واف عقابية ويتع المجػء الييا بعج تػقف ال

يعشي اف الجولة قج تتسكغ في أي وقت مغ اف تتػلى بشفديا تصبيق العجالة وتخد مغ 
خالؿ اتخاذ تمظ التجابيخ ضج الخخوقات السترػرة مغ أي دولة لحقػؽ االنداف ويسكغ 

لقدخية الى مجمذ القػؿ اف ميثاؽ األمع الستحجة قج عيج في مجاؿ استعساؿ العقػبات ا
االمغ تحجيجا  لتالفي وتجارؾ لجػء الجولة بشفديا الى تصبيق العجالة وىػ ما يقػض 

ال يجػز بسقتزى )( مغ السيثاؽ عمى انو 1)53الدمع العالسي حيث تشز السادة 
اعساؿ القسع التشطيسات اإلقميسية او بػاسصة الػكاالت اإلقميسية الؿياـ باي عسل مغ 

كػف اف مجمذ االمغ ىػ مغ يسثل السجتسع الجولي نعع   (االمغبغيخ اذف مجمذ 
أجاز القانػف الجولي بأعساؿ االنتقاؿ تصبيقا  لسبجأ السعاممة بالسثل والحي يعج مغ 
إنجازات القانػف الجولي اإلنداني ويقرج بأعساؿ االنتقاـ اعساؿ القسع التي تزصخ دولة 

انػنية ارتكبيا ذلظ الخرع وذلظ كػسيمة التخاذىا ضج خرع ليا ردا  عمى أفعاؿ غيخ ق
وحيجة لإلكخاه في زمغ الحخب إللداـ الخرع عمى احتخاـ التداماتو ولكغ اتفاؾيات جشيف 
تحزخ اعساؿ االنتقاـ ضج االفخاد الحيغ تحسييع اتفاؾيات جشيف وىحا ما يشصبق عمى 

ف قانػف ؾيرخ العقػبات الجساعية التي تجيشيا اتفاؾيات جشيف وكسا سبق اف بيشا فا
عمى الخغع مغ انو شبق عقػبات عمى فئات وكيانات محجد لكشو اثخ مغ جانب اخخ 
بذكل كبيخ عمى السػاشغ الدػري حيث مع اف دخل القانػف حيد التصبيق حتى شيجت 
الميخة الدػرية انخفاضا كبيخا في مقابل الجوالر وشيجت أسعار الدمع األساسية  ارتفاعا  

لقانػف عمى االستثسار في الجاخل الدػري  كسا اف السداعجات كبيخا ، كسا اثخ ا
 اإلندانية لمذعب الدػري السشكػب قج تأثخت بقانػف ؾيرخ بذكل كبيخ . 

يتزح لشا مسا تقجـ اف العقػبات االنفخادية عسػما وقانػف ؾيرخ خرػصا  
تذكل بسا ال يخقى لمذظ ترخفات غيخ قانػنية لتعارضيا مع مجسػعة واسعة مغ 

القانػف الجولي االمخة باإلضافة الى ذلظ في سبادئ العامة لمقانػف، ومع قػاعج أساسية ال
انتياكيا السثبت لحقػؽ االنداف األساسية بالشطخ لجدامة ىحه االنتياكات في زمشي 

 الدمع والحخب.
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 ثانيالسصمب ال
 تأثيخ قانػن قيرخ عمى حقػق السجنييغ الدػرييغ واليات االنتراف مشو
سصمب بعج اف تشاولشا في الفخع الدابق شخعية قانػف ؾيرخ سشحاوؿ في ىحا ال

التخكاوي، اثخ تصبيق قانػف ؾيرخ ) تشاوؿ تأثيخ قانػف ؾيرخ عمى السجنييغ الدػريغ
ومغ ثع بياف االليات التي يسكغ اتباعيا  ،( عمى السذيج االقترادي والسعيذي الدػري 

  .لالنتراؼ مغ ىحا القانػف 
 تأثيخ القانػن عمى السجنييغ الدػرييغ  اوالا:

مع بجء تصبيق قانػف ؾيرخ يبجو الػضع االقترادي في سػريا كارثيا  مقارنة مع 
قانػف ؾيرخ  السعالع الخئيدية لمسذيج الدػري بعج دخػؿ أبخزأي وقت مزى ومغ 

 :حيد التشفيح ما يأتي
 انخفاض سعخ الميخة الدػرية . 0

ليخة لكل دوالر مسا  3500لقج شيج سعخ الميخة الدػرية انخفاضا  الى ما يقارب 
اضصخ معو الشطاـ الى ضبط جدئي لألسعار والسزاربة عمى الميخة وفخض عقػبات 

القانػف حيد التصبيق حيث تخػؼ عمى الستعامميغ بغيخ الميخة الدػرية تدامشا مع دخػؿ 
السػاششػف مغ حرػؿ انييار كبيخ لمعسمة مسا دفع عجد كبيخا  مغ الشاس لمتخمي عشيا 
داخل وخارج مشاشق الشطاـ حيث ضيخت دعػات لتغييخ العسمة واالنتقاؿ الى عسالت 

سذيج االقترادي والسعيذي )التخكاوي، اثخ تصبيق قانػن قيرخ عمى الاكثخ استقخارا  
 .(9191الدػري، 

 تقػيس جيػد االعسار . 9
يعاني الدػريػف مغ دمار كبيخ في البشى التحتية بدبب الحخب االىمية التي 

سشػات والتي كاف مغ نتيجتيا تجميخ ثمث السشازؿ في سػريا والحي كاف  10استسخت 
وقعو كبيخا  في تذخيج االلف مشيع وبحدب تقجيخات البشظ الجولي فاف مجيشة حمب تعج 

أعػاـ مغ العسل الستػاصل إلزالة الحصاـ  6مغ اكثخ السجف ضخرا  وبحاجة الى نحػ 
)مخكد فقط لحلظ فاف تصبيق قانػف ؾيرخ سػؼ يؤثخ عمى جيػد االعسار وإعادة البشاء 
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لسداعجة ليذ كػن ان اليجف الخئيذ مغ اصجار قانػن قيرخ ىػ .(9191كارتخ، 
السدتثسخيغ الخوس واإليخانييغ مغ السجنييغ الدػرييغ وانسا لتفػيت الفخصة عمى 

إقامة مذاريع في سػريا عمى اعتبار ان كال الشطاميغ الخوسي واإليخاني ىسا مغ 
الجاعسيغ لمشطام الدػري وبالتالي فان غالبية عقػد االستثسار ستحىب الييع وىحا ما 

 تحجة االمخيكية.سالػاليات ال هال تخيج
 ارتفاع أسعار الشفط والغاز . 1

مع دخػؿ قانػف ؾيرخ حيد التصبيق فاف الذغل الذاغل لمسػاشغ الدػري ىػ 
فقج ساىست العقػبات االمخيكية االرتفاع الحاد بأسعار الشفط والغاز وإمكانية تػفخىسا 

في تزييق الخشاؽ عمى الػاردات الشفصية الى سػريا فعمى سبيل السثاؿ فيشالظ قمق 
ة الستجية الى سػريا عبخ قشاة الدػيذ ، كحلظ كبيخ مغ عبػر ناقالت الشفط اإليخاني

ىشالظ تخػؼ مغ الجانب الدعػدي الحي يسمظ خط انابيب مغ نقل الشفط الى سػريا 
وفي مػاجية ذلظ كانت الحكػمة الدػرية قج شبقت نطاـ البصاقة الحكية لتػزيع وتخشيج 

مجادات الشفط والغاز الدمع األساسية السجعػمة بسا فييا الػقػد اال انو مع ذلظ التداؿ ا
ومغ ثع اثخ القانػف عمى قجرة الحكػمة الدػرية عمى تػفيخ الػقػد حادا ، تذيج نقرا  
)التخكاوي، اثخ تصبيق قانػن قيرخ  خ سمبا  عمى حياة السػاشغ الدػري مسا اثخ ويؤث

 .(9191عمى السذيج االقترادي والسعيذي الدػري، 
 التجارة الخارجية . 1

وؼيسا يتعمق بالتجارة الخارجية وتأثيخ قانػف ؾيرخ عمييا ؼيسكغ القػؿ اف 
السعابخ الحجودية او السخارج أصبحت بعيجة عغ سيصخة الشطاـ وبالتالي اف التجارة 
البخية أصبحت اقل مغ أي وقت مزى واعتسجت الحخكة عمى عسميات التيخيب ، عمسا 

التجارية مفتػحة كسا سسحت بترجيخ بعس الدمع الخئيدية  اف تخكيا أبقت السعابخ
لتخكيا كسا سسحت بعسميات االستيخاد ، في السقابل حافظ لبشاف عمى عالقات تجارية 
بخية اكثخ مغ أي بمج اخخ مع سػريا ولكغ عسميات التيخيب شيجت تصػرا  نػعيا  

هللا في اشار  مجخد خصػط عمى الخخيصة .السيسا بعج دخػؿ حدب اتت فالحجود ب
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)التخكاوي، اثخ تصبيق قانػن قيرخ عمى السذيج  السعارؾ في الجاخل الدػري 
 .(9191االقترادي والسعيذي الدػري، 

 تخفيس مػارد الشطام الدػري . 2
وفقا  لقانػف ؾيرخ فاف نطاـ األسج لغ يتسكغ مغ تحقيق مػارد مالية عغ شخيق 
عسميات االقتخاض مغ أي مؤسدة نقجية او مغ خالؿ تقجيع مداعجات مباشخه لو ، 
إضافة الى ذلظ فاف الشطاـ الدػري لغ يدتصيع التحكع باالستكذافات الججيجة آلبار 

شقيب عشيا السيسا في شخؽ دمذق او البحخ الشفط التي يداعجه الشطاـ الخوسي في الت
الستػسط ذؾ اف االستثسار في ىحه الحقػؿ وبيع مشتجاتيا سيكػف مػضع عقػبات لسغ 
يتعامل مع الشطاـ الدػري سػاء اكاف ىحا التعامل في صػرة شخاء او استثسار او نقل 

ػضية االمع الستحجة الدامية لحقػق )مفاو تحػيل أمػاؿ او تقجيع مذػره وما الى ذلظ 
 .(9101االندان، تسػز 

 غياب الية قانػنية يسكغ االلتجاء الييا لالنتراف مغ قانػن قيرخ  ثانياا:
اف أي خمل او عجـ تػازف في القػة الشدبية لمجوؿ األشخاؼ في أي نداع يسكغ 

 .الى تدػيو لمشداع القائع بيشيسا اف يذكل عائقا  في سبيل التػصل
التي يسكغ االلتجاء الييا لالنتراؼ مغ قانػف ؾيرخ ىػ  الفخضية األولىاف 

عخض االمخ اماـ األمع الستحجة لتتػلى امخ االنتراؼ لمذعب الدػري مغ ىحا القانػف 
لكغ األمع الستحجة ومجمذ االمغ لغ يتسكشا مغ اتخاذ أي قخار في مػاجية العسالؽ 

مخيكي كػف اف أي قخار يتخح في مجمذ االمغ البج اف يحطى بسػافقة األعزاء األ
الخسدة الجائسيغ وشالسا اف الػاليات الستحجة االمخيكية ىي احجى ىؤالء األعزاء 

جخالت االمخيكية الخسذ فدتفذل اية محاولة إلصجار قخار مغ مجمذ االمغ إلدانة الت
 .األحادية الجانب

تي يسكغ المجػء الييا في سبيل حساية الجولة الزعيفة ال الفخضية الثانية
السدتيجفة بالتجابيخ القدخية ىػ المجػء الى القزاء غيخ اف التدػية القزائية تقـػ عمى 
مػافقو او رضاء جسيع األشخاؼ االمخ الحي يتعحر الػصػؿ اليو اذ ما كانت الجولة 

إعالنات فخدية او بشػد تػافؿيو التي قامت بفخض التجابيخ القدخية قج أعمشت مغ خالؿ 
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  تخد في معاىجة دولية ثشائية او جساعية مػافقتيا عمى عخض الشداع عمى القزاء
  .(9106)يازجي، قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميا، 

ولػ حاولشا تصبيق ما تقجـ عمى الحالة الدػرية ألمكششا القػؿ اف محكسة العجؿ 
الجولية ال يسكشيا الشطخ في الشداع القائع بيغ الػاليات الستحجة االمخيكية والشطاـ الدػري 
، كػف كل مشيسا لع يؿبال بالػالية القزائية الجبخية لمسحكسة ، كسا انو مغ السدتبعج اف 

ت الستحجة االمخيكية عمى عقج اتفاؽ خاص مع سػرية لعخض شخعية تػافق الػاليا
العقػبات االمخيكية اماـ محكسة العجؿ الجولية ، لحلظ فاف االمكانية الػحيجة الستاحة ) 
والسذكػؾ في إمكانية الػصػؿ الييا ( اماـ الذعب الدػري ونطامو ىػ االلتجاء الى 

المجػء يق قانػف ؾيرخ عمى الخغع مغ اف القزاء األمخيكي لالدعاء باإلضخار مغ تصب
الى ىحا القزاء يحتاج عسال  شػيال  كسا يحتاج الى مكاتب محامييغ أمخيكييغ لخفع 

مغ الججيخ بالحكخ ىشا اف ىشالظ ثساف دوؿ مغ بيشيا سػريا وفشدويال وايخاف . و الجعػى 
مزسػنيا " اف قج بعثت بخسالة الى األميغ العاـ لألمع الستحجة أنصػنيػ غػتيخير 

التأثيخ السجمخ لمتجابيخ القدخية االنفخادية ..يقػض الجيػد السدتسخة التي تبحليا 
السيسا مغ جية فعالية وتػقيت شخاء السعجات  19-الحكػمات الػششية لسكافحة كػفيج 

 والمػاـز الصبية مثل مجسػعات االختبار واألدوية الالزمة الستؿباؿ وعالج السخضى
(RT ،9191) 

وىي اف تجفع دولة ثالثة بعجـ تشاسب التجابيخ القدخية التي فخضية أخيخة  تبقي
جاء بيا قانػف ؾيرخ وتأثيخاتيا الكبيخة عمى حقػؽ االنداف االمخ الحي مغ شأنو اف 
يدسح لتمظ الجولة باف تفتخض وجػد تزامغ تشجر رؤيتو في السجتسع الجولي السعاصخ 

ار الدمبية لمتجابيخ القدخية التي جاء الية لمتخؽيف مغ االث أفزلوبالتالي باعتقادنا باف 
 .بيا قانػف ؾيرخ ىي حذج الخأي العاـ ضج ىحه التجابيخ
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 واستشتاجات خاتسة
بعج اف انتييشا مغ كتابة بحثشا ىحا نختسو بأبخز ما تػصمشا اليو مغ نتائج 

 وتػصيات:
 الشتائج  اوالا:

ورجاؿ االعساؿ الستخقبيغ اف قانػف ؾيرخ قج تخؾ تأثيخه الكبيخ عمى السدتثسخيغ . 1
لتحدغ الػضع في سػريا حيث اثار صجور القانػف مخاوفيع مسا اثخ عمى سعخ صخؼ 
الميخة الدػرية قبيل تصبيق القانػف واثخ بذكل كبيخ عمى مشع تجفق االستثسارات السختؿبة 

الدمع األساسية الزخورية  رالى تأثيخه الكبيخ عمى رفع اسعا الى سػريا، باإلضافة
عيذة الدكاف عمى الخغع مغ اف اليجؼ السعمغ مغ قانػف ؾيرخ ىػ حساية السجنييغ لس

الدػرييغ اال اف الػاقع يقخا غيخ ىحا حيث الػضع السعيذي واالقترادي ازداد سػءا  في 
 ضل استسخار الخئيذ الدػري بتػليو الدمصة . 

ي عجـ شخعية قانػف تػصمشا كحلظ بعجـ شخعية التجابيخ القدخية االنفخادية وبالتال. 2
ؾيرخ حيث انو يتشاقس مع العجيج مغ مبادئ القانػف الجولي كسبجأ عجـ جػاز التجخل 

الحجود اإلقميسية  بإثارةفي الذؤوف الجاخمية لمجوؿ األخخى، كسا اف القانػف يتجاوز 
غ لمػاليات الستحجة االمخيكية وقج اكجت األمع الستحجة وقػاعج القانػف الجولي باف القػاني

 الػششية تشحرخ اثارىا في الحجود اإلقميسية لمبمج مرجر التذخيع. 
جيل سياستيا وتحالفاتيا يدتيجؼ قانػف ؾيرخ الزغط عمى الحكػمة الدػرية لتب. 3

، كسا يدتيجؼ الزغط عمى الذعب الدػري لتبجيل نطامو الدياسي مسا يذكل الدياسية
تيار نطامو الدياسي بحخية وىحا ما انتياكا  لحق الذعب الدػري في تقخيخ السريخ واخ

 .العجيج مغ قخارات األمع الستحجة اكجت عمى رفزو
انو عمى الخغع مغ التػصيات والقخارات الستعجدة التي اعتسجتيا الجسعية العامة . 4

ومجمذ حقػؽ االنداف ولجشة حقػؽ االنداف ومؤتسخات األمع الستحجة التي عقجت 
لسشاقذة التجابيخ القدخية االنفخادية، مازالت التجابيخ القدخية تتخح وتشفح مغ جانب واحج 

لي وميثاؽ األمع الستحجة وذلظ بكل ماليا مغ اثار سمبية في بسا يتشافى مع القانػف الجو 
األنذصة االجتساعية واالقترادية وفي التشسية الذاممة لمبمجاف الشامية وتزع عؿبة اما 

 تشفيح اإلعالف الخاص بالحق في التشسية. 
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 التػصيات  ثانياا:
ػجو التجابيخ القدخية البج لمسجتسع الجولي مسثال باألمع الستحجة الػقػؼ وقفو جاده ب. 1

االنفخادية ومشيا قانػف ؾيرخ ، كػف ىكحا قػانيغ تزع بجاية الشياية لمتشطيع الحي 
جاءت بو األمع الستحجة ، لحلظ البج لألمع الستحجة مغ اف تتبشى قخارات تجيغ التجخالت 

 حسايةلقانػف ؾيرخ انو لاالنفخادية القدخية،  ذلظ انو عمى الخغع مغ اليجؼ السعمغ 
الدكاف والتي  حقػؽ االنداف اال اف لو تأثيخات سمبية جسة عمى الصبقات الفقيخة مغ

سشػات إضافة الى اف البشية االقترادية واالجتساعية والتحتية ال  انيكتيا حخب العذخ
تحتسل ىكحا عقػبات ، فال يسكغ معالجة انتياكات حقػؽ االنداف التي ارتكبيا الشطاـ 

لحقػؽ االنداف أي معالجة الخصأ   وشأةكات أخخى اشج الدػري ضج شعبو بانتيا
بخصأ اكبخ مشو، السيسا اذا ما عمسشا باف ىحا القانػف لغ يدتصيع مغ التغمب عمى 
مسانعة الخئيذ الدػري ويجفعو لمتخمي عغ حميفو الخوسي وااليخاني واالحتساؿ االبعج 

 التخمي عغ الدمصة .  
ي العاـ العالي ضج الجولة السارقة والتي تدتيجؼ البج لجوؿ العالع مغ اثارة الخا. 2

الجوؿ األخخى بعقػبات انفخادية كقانػف ؾيرخ والحي يعبخ عغ الييسشة االمخيكية 
 وتفخدىا في التجخل بالذؤوف الجاخمية لمجوؿ األخخى. 

بالشطخ النعجاـ الحل الدياسي لالزمة التي افتعميا قانػف ؾيرخ في ضل انعجاـ أي . 3
غ أي دولة ليحا القانػف وفي ضل معخفة االمخيكاف اف مػازيغ القػى لراليع مقاومة م

ولغ تدسح باي خخؽ سياسي يزع مرالح وحدابات االمخيكييغ خارج السعادلة ، لحلظ 
ال مفخ باعتقادنا لمخخوج مغ االزمة اال بالمجػء الى القزاء االمخيكي وذلظ بعج الؿياـ 

في الػاليات الستحجة ومعخفة مجى قجرة االفخاد مغ  بجراسة مدتؽيزة لمشطاـ واإلجخاءات
غيخ السػاششيغ االمخيكاف في رفع دعاوى في الػاليات الستحجة ووفق أي شخوط ، وذلظ 
باف تكمف مشطسة غيخ حكػمية االدعاء لرالح السجتسع األمخيكي باف قانػف ؾيرخ 

ستابعة السمف يخخؽ الجستػر األمخيكي واف يتع االستعانة بسكتب محاماة سػري ب
الدػري مغ صجور القانػف ، وذلظ بالتعاوف مع محاـ امخيكي لمصعغ في القانػف 
السيسا وانو تػجج مكاتب محاماه أمخيكية تعسل في السجاؿ الجولي والتي تزع 

 متخرريغ في القانػف الجولي لحقػؽ االنداف .
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 اليػامر والسخاجع
قخار الجسعية العامة لالمع الستحجة (. 0641كانػن االول،  09الجسعية العامة لالمع الستحجة. )

 .(1950رقع )
RT. (93 1 ،9191 .)5  دول تجعػ االمع الستحجة لخفع العقػبات االحادية التي تعيق مكافحة

 RT: https://arabic.rt.com/world/1097394. تع االستخداد مغ كػرونا

www.albasrah.net( .01 01 ،9191.) 

حمب: مخكد  .9106الشز الكامل لقانػن قيرخ لحساية السجنييغ الدػرييغ لعام (. 9106إدراك. )
، مغ 9190، 2 91إدراك لمجراسات واالستذارات. تاريخ االستخداد 

https://idraksy.net/wp-content/uploads/2019/02/H.-R.-31-Caesar-
Syria-Civilian-Protection-Act-of-2019.pdf 

تقخيخ السقخر الخاص السعشي باالثار الدمبية لمتجابيخ القدخية (. 9102ادريذ الجدائخي. )
 مجمذ حقػق االندان. االنفخادية في التستع بحقػق االندان.

السعيج الجولي لمجراسات  االبعاد الدياسية لقانػن قيرخ )سػريا( وحجود التأثيخااليخانية.(. 9191)
 االيخانية.

التجابيخ االقترادية االحادية بػصفيا وسيمة لمقدخ (. 9112االميغ العام لالمع الستحجة. )
 نيػيػرك: الجسعية العامة /االمع الستحجة. الدياسي واالقترادي ضج البمجان الشامية.

وحجود التأثيخ االبعاد الدياسية لقانػن قيرخ سػريا.. (. 9191السعيج الجولي لمجراسات االيخانية. )
السعيج الجولي لمجراسات اإليخانية. السعيج الجولي لمجراسات االيخانية. تع االستخداد مغ  اإليخانية.

https://rasanah-iiis.org/wp-content/uploads/2020/06/ 

 (. فييشا.0661-92-01السؤتسخ العالسي لحقػق االندان الحي عقج في فييشا. )

دمذق / سػريا:  قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميسا. قانػن (. 9105امل يازجي. )
 مؤسدة مجاد ومخكد دمذق لالبحاث والجراسات.

سػريا : مخكد دمذق  قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميسا .(. 9105امل يازجي. )
 لالبحاث والجراسات .
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مجاد ومخكد دمذق عجاميسا . (. قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وان9105امل يازجي. )
 .2، صفحة لالبحاث والجراسات 

دمذق: مخكد  قانػن قيرخ بيغ الذخعية والسذخوعية وانعجاميا.(. 9106، 9 02امل يازجي. )
، مغ 9190، 2 06دمذق لمجراسات واالبحاث. تاريخ االستخداد 

http://www.dcrs.sy/sites/default/files/Upload/pdf 

 .www.albasrah.net(. 9191، 01 01)باسيل يػسف بجظ. 

مجى مذخوعية العقػبات األمخيكية واألوربية عمى سػرية (. 9191، 01 01باسيل يػسف بجظ. )
، مغ شبكة البرخة: 9190، 2 91. تاريخ االستخداد في ضػءالقانػن الجولي

https://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0711/basel_050711.htm 

مجمة (. العقػبات االنفخادية في السجتسع الجولي السعاصخ. 9103بػ بكخ خمف. )كانػن الثاني، 
 .091، صفحة صالعمػم القانػنية والدياسية

دراسات (. مػاجية العقػبات االمخيكية ...مدارات قانػنية ججيجة. 9191حدغ العدي. )اب، 
دارات قانػنية ججيجة /السخكد ، مغ م9190، 2 91. تاريخ االستخداد 55، صفحة وتقاريخ

االستذاري لمجراسات والتػثيق: 
http://www.dirasat.net/uploads/research/3665010.pdf 

اثخ تصبيق قانػن قيرخ عمى السذيج االقترادي والسعيذي (. 9191، 00 93خالج التخكاوي. )
، مغ جدػر لمجراسات: 9190، 1 11. تاريخ االستخداد الدػري 

https://jusoor.co/details/ 

، مغ اثخ 9190، 1 11. تاريخ االستخداد  www.jusoor.comخالج التخكاوي. )بال تاريخ(. 
 تصبيق قانػن قيرخ عمى السذيج االقترادي والسعيذي الدػري .

 اثخ تصبيق قانػن قيرخ عمى السذيج االقترادي والسعيذي الدػري .خالج التخكاوي. )بال تاريخ(. 
 .www.jusoor.com، مغ 9190، 1 11تاريخ االستخداد 

. اثخ تصبيق قانػن قيرخ عمى السذيج االقترادي والسعيذي الدػري خالج التخكاوي. )بال تاريخ(. 
 . www.jusoor.com، مغ 9190، 1 11تاريخ االستخداد 
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مػسكػ مدتعجة لسػاجية الفانػن والعقػبات...قيرخ االمخيكي (. 9191شػقي عذقػتي. )آب، 
، مغ 9190، 2 91مجمة االمغ العام. تاريخ االستخداد  خوسي.والكيرخ ال

https://www.general-security.gov.lb/uploads/articles/83-10.pdf 

  مغ قانػن قيرخ. 019/ه ( مغ السادة 9الفقخة )قانػن. )بال تاريخ(. 

  .019/ب مغ السادة 9الفقخة قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 110/أ( مغ السادة 0الفقخة )(. قانػن قيرخ. )بال تاريخ

  /أ( مغ قانػن قيرخ .9الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 019/ب( مغ السادة 9الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 019/ج( مغ السادة 9الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 110/أ( مغ السادة 1الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  ( مغ قانػن قيرخ . 019/ب ( مغ السادة )1الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 110/أ( مغ السادة 1الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 110السادة /أ( مغ 2الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 110/ أ ( مغ السادة 3،4الفقخة )قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 919الفقخة )ا( مغ السادة قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 019الفقخة )ب( مغ السادة قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  .019مغ السادة  9الفقخة خ(. قانػن قيرخ. )بال تاري

  مغ قانػن قيرخ . 019الفقخة ب مغ السادة قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

  مغ قانػن قيرخ . 112السادة قانػن قيرخ. )بال تاريخ(. 

 .(96)د_ 1950القخار رقع قخار الجسعية العامة. )بال تاريخ(. 

السادة  خكي الحي يدتيجف سػريا.الشز الكامل لقانػن قيرخ األمي(. 9191مارليغ خميفة. )
، مغ 9190، 2 91. امخيكا: بػابة اليجف االخبارية. تاريخ االستخداد 010

https://hadfnews.ps/post/69267/ 
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(. ىل يذكل قانػن قيرخ بجاية الشياية لشطام االسج ؟ 9106، 09 94محسػد عثسان. )
، مغ 9190، 2 06اسصشبػل، اسصشبػل، تخكيا. تاريخ االستخداد 

https://www.aa.com.tr/ar/ 

ابػ ضبي:  قانػن قيرخ شبيعتو واىجافو وتجاعياتو السحتسمة.(. 9191مخكد االمارات لمدياسات. )
، مغ 9190، 2 06ت لمدياسات. تاريخ االستخداد مخكد االمارا

https://epc.ae/ar/topic/the-caesar-act-nature-goals-and-potential-
consequences 

 91تاريخ االستخداد  مخكد كارتخ. العقػبات االمخيكية واالوربية عمى سػريا.(. 9191مخكد كارتخ. )
2 ،9190 ،
م:

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution
/syria-conflict/us-and-european-sanctions-on-syria-arabic-

102320.pdf    

. الجوحة، قانػن قيرخ واالزمة الدػرية(. مخكد الجديخة لمجراسات. 9191، 3 03معغ شالع. )
، مغ 9190، 2 06الجوحة، قصخ: الذبكة العالسية لمسعمػمات. تاريخ االستخداد 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4705 

تقخيخ مفػضية االمع الستحجة (. 9101مفػضية االمع الستحجة الدامية لحقػق االندان. )تسػز 
 .9،1مجمذ حقػق االندان / الجورة الدابعة والعذخيغ البشج  الدامية لحقػق االندان.

وقائع حمقة العسل بذان الجػانب (. 9111/ 3/ 91مفػضية االمع الستحجة لحقػق االندان. )
السترمة بتأثيخ تصبيق التجابيخ القدخية االنفخادية عمى تستع الدكان الستزخريغ في الجول 

 مجمذ حقػق االندان / الجورة الخابعة والعذخون / الجسعية العامة. السدتيجفة بحقػق االندان.

(. الػثيقة لختامية لسؤتسخ القسة 9116تسػز  03-00خ حخكة بمجان عجم االنحياز. )مؤتس
الػثيقة لختامية لسؤتسخ القسة الخامذ عذخ الخامذ عذخ لخؤساء وحكػمات بمجان عجم. 

 شخم الذيخ: حخكة بمجان عجم االنحياز. لخؤساء وحكػمات بمجان عجم.
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