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ىذا العدد يجمع مقاالت الممتقى الوطني المنظم من طرف مخبر القانون الدولي والتنمية المستدامة

يومي  32و 33ماي  3124بكمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الحميد بن باديس –
مستغانم ،حول "العقوبات االقتصادية الدولية وتأثيرىا عمى البيئة والتنمية".

لقد تعرضت العديد من دول العالم الثالث في عصر األمم المتحدة والزالت ألنواع من العقوبات

االقتصادية ،تطبيقا لميثاق األمم المتحدة ،وقد تركت تمك العقوبات آثارىا الوخيمة عمى شتى صنوف

الحياة والمعيشة لسكان تمك الدول والمتعاممين معيا.

ولقد كان النظامين البيئي والتنموي أكبر المتأثرين بيذه العقوبات التي تفرض تحت غطاء من

الشرعية الدولية ،حيث لم تفمح كل الجيود التي بذلت في وقف التدىور البيئي والتقيقر التنموي الذي

عصف بتمك الدول ،إذ عوقبت الشعوب بجريرة حكوماتيا ،التي لم ترق سياساتيا لمدول الكبرى ذات
الباع الطويل في المعبة الدولية.

إن فرض العقوبات االقتصادية باسم األسرة الدولية عمى الدول ولد نقص حاد في الموارد

والطاقات واستنزف مقدرات المحيط الحيوي وقمل من فرص تحسين مستوى البيئة ،فمن المستحيل
الحديث عمى الحفاظ عمى المحيط الحيوي الذي يحيا فيو اإلنسان في ظل العقوبات التي تطال كل
نواحي الحياة.

كما أن النشاط التنموي ال يمكن ضمان استم ارره في ظل ما تعاني منو الدول المعاقبة ،فأدنى

متطمبات التنمية أن يوجد فضاء من حرية التبادالت واالنفتاح واالستقطاب وتوافر اإلمكانات ،وذلك ما

لم يكن باإلمكان تحققو ،بما أضر بمستقبل األجيال.

إن العقوبات االقتصادية تمثل انتياكا لحقوق اإلنسان والشعوب في العيش الكريم ،وتخرق العديد

من نصوص شرعة حقوق اإلنسان وفي مقدميا تمك المتعمقة بالحق في البيئة والحق في التنمية ،وانيا ـ

أي العقوبات ـ قد حركت وال زالت ضمير العالم ال لمدفاع عن سياسات معينة بل اإلنسان الذي يعاقب
بالحرمان من سبل الحياة الكريمة.

إن ممتقى ( العقوبات االقتصادية الدولية وتأثيرىا عمى البيئة والتنمية) يتعرض لمعقوبات

االقتصادية بمختمف أشكاليا وأبعادىا الخطيرة في ضوء سياسة القطب الواحد والعولمة والنظام العالمي

الجديد.
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