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  مدخل

، و{W الفBtة ال|[ }غطLyا 2019مارس /وش2ر آذار 2018أبر"ل /ن*سانخالل الفBtة املمتدة ب�ن ش2ر 

حGومة الواليات املتحدة تجاه �وcا،  �ذا التقر"ر، ظل �شديد ا��صار ا�rور املركزي لسياسة 

حيث تطبيقھ خارج أرا`_[ البلد املع^[  �عد يوم من 
ً
 يوما

ً
 بآثار أك�B بروزا

ً
زت . م��وcا

ّ
وقد رك

حية UسBtاتيجية Qمر"كي حية ا�Yطابية أم من نا ة ع�� �شديد املواج2ة والعداء، سواء �ان من النا

  .تطبيق إجراءات عدوانية ضد بلدنا

حGومة  حاّدة Wh ارتفاع ن�Bة ا�Yطاب العدوا�ي عند  سم بصورة 
ّ
مناخ العداء Wh العالقات الثنائية ي�

املتحدة إلدخال ثمانية وكجزء من �ذا التصعيد، سعت الواليات . الواليات املتحدة ضد �وcا

نوفم�B /�عديالت ع�� مشروع القرار ضد ا��صار، والذي عرضتھ �وcا Q Whول من �شر"ن الثا�ي

و�ان ال2دف من تلك املناورة �غي�B طبيعة التقر"ر . Wh ا�qمعية العامة ملنظمة Qمم املتحدة 2018

و�عز"ز �ذه السياسة، وذلك ع�B  وف�Bكة ذرا�ع �سمح ل2ا بامل�_[ Wh سياسة �بادة ال|[ ت�بع2ا

حقوق ��سان   .�qو�Lا إ\� ادعاءات زائفة Wh مجال 

بالرغم من الضغوط الشديدة ال|[ مارسLMا الواليات املتحدة، رفض اqrتمع الدو\W مقBtحا Lا، 

حق لقرار إدانة ا��صار ھوجّدد Wh الوقت عينھ التعب�B عن دعم   .السا

ل 
ّ
Gا ما زال }شcاملفروض ع�� �و W\قتصادي والتجاري واملاU يكشف �ذا التقر"ر كيف أن ا��صار

 
ً
" ا�Yطة الوطنية للتنمية Uجتماعية"لGل القدرات الGامنة عند Uقتصاد الGوFي، ولتطبيق �ابحا

  ".وأ�داف2ا للتنمية املستدامة 2030أجندة "للبالد، وكذلك لتحقيق 

قيمLMا نحو بلغ خسائر بGوcا ت 2019مارس /وش2ر آذار 2018أبر"ل /ش2ر ن*سان أ��ق ا��صار ب�ن

  .مليون دوالر 343,6رKعة مليارات وأ

 من قبل الواليات املتحدة من أجل �شديد 
ً
Qثر السل¦[ Qك�B لتطبيق �جراءات املتخذة مؤخرا

 ضمن �ذا التقر"ر، لGونھ يخرج عن 
ً
. الفBtة الزمنية ال|[ }غطLyاا��صار ع�� �وcا ل*س محسوcا

  .�ذه املعلومة س*تم إدراج2ا Wh الوثيقة ال|[ سُتعرض Wh العام القادم

تبلغ قيمة Qضرار املBtاكمة ع�� مدار نحو ستة عقود من تطبيق �ذه السياسية باألسعار ا�qار"ة، 

 و 138 ھما مجموع
ً
ذ �ع�ن Uعتبار تراجع الدوالر مقابل قيمة مع Qخ. ماليOن دوالر 843,4مليارا

ر قيمLMا بأك�B من   و 922الذ�ب Wh السوق العاملية، �س¬ب ا��صار بأضرار تقدَّ
ً
مليون  630مليارا

 �س¬تھ دوالر
ً
حصيلة تمثل تراجعا  W}ة السابقة، وذلك �س¬ب  1,2، وBtمع الف 

ً
Wh املائة مقارنة

  .باملائة 1,6انخفاض سعر الذ�ب ب3سبة 
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من شأنھ أن }سمح بالتمتع بمصدر  تحو"ل �لفة ا��صار إ\� قدرة ع�� ال�سديد عند البالد إن

تمو"ل إضاWh وأسا¯_[ ومستدام يوفّر ديناميكّية أك�B ل�Bامج Uس�ثمار املرتبطة بالقطاعات 

ة وL³ذه الطر"ق. 2030ح|² عام " ا�Yطة الوطنية للتنمية Uقتصادية وUجتماعية"UسBtاتيجية لـِ 

W��rالناتج ا W\من تحقيق وتائر مستدامة لنمو إجما 
ً
ن تدر"جيا

ّ
  .يتم توف�B الظروف الالزمة ال|[ تمك

ا�عكس ال�شّدد Wh تطبيق منظومة العقوcات املفروضة ع�� خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر، 

صلة للشر�ات واملصارف والسفارا حدود البلد املع^Wh ² خسائر متوا ت الGوcية، ال|[ �وcا خارج 

  .تواجھ عقبات �ائلة Wh �شاطا Lا التجار"ة واملالية Wh كث�B من بلدان العالم

دة"وزارة ا�Yارجية Qمر"كية وّسعت ثالث مرات  ال|[ تخضع لعقوcات " قائمة ال2يئات الGوcية املقيَّ

القتصاد وقد �سّ¬ب �ذا �جراء بأضرار جسيمة . إضافية فوق تلك ال|[ تفرض2ا نظم ا��صار

مكتب مراقبة "البالد، وذلك ألثره الLMو"�W ع�� عالم Qعمال الدو\W، أضيفت إ\� ذلك قرارات 

صول Qجن¬ية Q "ارجية وYمن"التا�ع لوزارة ا�Qمر"كية " ومكتب الصناعة وQ التا�ع لوزارة التجارة

حز"ران  من ا�Yامس من 
ً
ال|[ �سمح بالقيام  ،2019يونيو /بإلغاء التصر"حات العامة، اعتبارا

و·qب �جازات عن الطائرات غ�B  "ب�ن شعب وشعب"برحالت ترcو"ة جماعية تحت عنوان 

حية، مما يؤثر �شGل  التجار"ة وcواخر السفر والBtفيھ لإلقامة املؤقتة، بما Wh ذلك البواخر السيا

علن �و إنزال وقد تم اتخاذ �ل �ذه �جراءات L³دف مقصود وُم . سافر ع�� عدد زائري البالد

ة حرمان �وcا من موارد ماليَّ   .أضرار اقتصادية و

ل Wh قرار 
ّ
حGومة الواليات املتحدة املعادية لGوcا تمث حد Qدلة غ�B املسبوقة ع�� �شديد سياسة  أ

السماح بإمGانية اتخاذ إجراءات قضائية Wh محاكم الواليات املتحدة استجابة لدعاوى يرفع2ا 

 إون أو مؤسسات مواطن
ً
، بحق شر�ات "ب�Bتون - قانون �يلمز"\� الباب الثالث من أمر"كية، اس�نادا

مة Wh �وcا Wh عقد الست*نات من  صلة تجار"ة بممتلGات مؤمَّ أو أفراد �وcي�ن أو من بلدان أخرى ع�� 

ا��Gومات Qمر"كية  1996وقد أن«² �ذا القرار ممارسة ثابرت علLyا منذ عام . القرن املا`_[

ح|السابقة،  الرئ*س ترامب نفسھ خالل العام�ن Qول�ن من  ²الديمقراطية م¼Lا وا�qم2ور"ة، و

حيث واظبت ع�� إلغاء �ذه �مGانية �ل ستة أش2ر   .واليتھ، 

ل 
ّ
Gتون - قانون �يلمز"}شBإجراءات ضغط اقتصادي  أداة قضائية للضغط السيا¯_ّ[ تنص ع��" ب�

وÀس¿� �ذا القانون . ة الفاقة عند املواطن�نتمّس سيادة �وcا وcلدان أخرى، وذلك L³دف ز"اد

Bحق2ا بتقر"ر املص� حرمان Qمة الGوcية من  . لتأبيد مناخ العداء ب�ن �وcا والواليات املتحدة و

ميثاق Qمم املتحدة وQسس املعتمدة من قبل  القانون مع القانون الدو\W ومبادئوت�نا�h نظم �ذا 

�ذا القانون إدانة شديدة اللqÂة من قبل العديد من مGّونات وقد وجد . منظمة التجارة العاملية

  .اqrتمع الدو\W وممث�W ال2يئات الدولية
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 ل�jقوق ��سانية لGل الGوcي�ن
ً
 ومنتظما

ً
صارخا  و

ً
 واسعا

ً
ل ا��صار انLMا�ا

ّ
Gيات }شcوGف . وال وتصنَّ

علنة وQسس السياسية والقانونية والوظيفية ال|[ �س�ند 
ُ
حيث أ�داف2ا امل �ذه العقوcات، من 

عة عام  "معا�دة منع جر"مة �بادة واملعاقبة علLyا"حسب إلLyا، كعمل إبادة 
ّ
، وكعمل 1948املوق

 ملا قرره املؤتمر البحري املنعقد Wh لندن ع
ً
  .1909ام حرب اقتصادية وفقا

حGومة الواليات املتحدة  Wh الوضع الرا�ن، وcم�Bّر أك�B من أي وقت م�_²، تفرض نفس2ا مطالبة 

UلÃtام بتطبيق القرارات السبعة وعشر"ن املعتمدة من قبل اqrتمع الدو\Wh W إطار ا�qمعية 

حصار�ا لGوcا بدون أي قيد أو شرط   .العامة لألمم املتحدة وLÄÅاء سياسة 
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  سياسةا&/صاروTشديدRااستمرار . 1

  سر4انمفعولقوانUنا&/صار. 1.1

صرامة من قبل  سار"ة املفعول القوان�ن والنظم ال|[ }س�ند إلLyا ا��صار ما زالت  و"تم تطبيق2ا بGل 

مكتب مراقبة "وزارتا املالية والتجارة، وع�� Qخّص  بما فLyاال2يئات ا��Gومية Wh الواليات املتحدة، 

صول  Qجن¬يةQ" باسم 
ً
  ".OFAC"، املعروف اختصارا

W} عات والقوان�ن �دار"ة ال|[ تنص ع�� سياسة ا��صار وتحكم2اÀال�شر:  

 "باسم ( 1917الصادر عام " قانون التجارة مع العدو 
ً
 بابال خّول ي"):TWEA"املعروف اختصارا

تطبيق عقوcات اقتصادية Wh زمن ا��رب أو Wh أي فBtة لمن �ذا القانون رئ*س ا��Gومة ) ب( 5

حلفاء العد"ة أخرى، و قوميطوارئ  Wh عام . خالل الÃÐاعات العسكر"ة ومنع التجارة مع العدو أو 

ح1977 صالحيات الرئ*س Wh فرض " قانون السلطات Uقتصادية للطوارئ الدولية" صر، 

صل تطبيقھ " ون التجارة مع العدوقان"لكن . ةقوميعقوcات جديدة بqÑة أوضاع طوارئ  توا

حالة طوارئ   
ً
ومنذ ذلك ا���ن . ة بال3سبة ل2اقوميع�� �وcا، مع أن الب*ت Qبيض لم }علن أبدا

 . ع�� �وcا" قانون التجارة مع العدو"مّدد رؤساء الواليات املتحدة املتعاقبون العمل بـِ 
ً
واس�نادا

عام  )Q" )CACRجن¬ية صول Q  نظم مراقبة"اعتماد وعھ، تم إ\� �ذا ال�شرÀع، و�و Qقدم من ن

أو YÖQاص ا�Yاضع�ن لسلطة الواليات  �نمنع املواطن�ن Qمر"كي ، وال|[ تم بموجLÔا1963

صول الGوcية ومنع است�Bاد البضا�ع املتحدة من القيام �عمليات مالية مع �وcا Q وتجميد ،

حيد Wh العالم ال. من القيود �وcية امل3شأ إ\� الواليات املتحدة وغ�B �ذه ي ذو�وcا {W البلد الو

مّدد الرئ*س ترامب العقوcات ع�� 2018س¬تم�B /من أيلول  عاشرWh ال. }سري عليھ �ذا ال�شرÀع

 .لسنة أخرى "قانون التجارة مع العدو"�وcا بموجب 

 "ارجيةYل شام" حظر"سَمَح لرئ*س الواليات املتحدة بفرض  ):1961" (قانون املساعدة ا�

 ع�� أن . للتجارة مع �وcا و�بقاء عليھ ومنع منح أي مساعدة لG�jومة الGوcية
ً
ونص أيضا

م 
َّ
حGومة الواليات املتحدة اYrصصة للمساعدة الدولية و�سل صدة  �يئات دولية، من خالل أر

و"منع القانون منح أي مساعدة تندرج ضمنھ أو . ال يمكن استخدام2ا Wh برامج ل2ا عالقة بGوcا

 أي قانون آخر لGوcا إ\� أن يقرر الرئ*س إن �انت �وcا قد قامت  }شمل2افائدة  أي
ً
فعال

عن القيمة ن باملائة م 50ر"كية بما ال يقل عن بإجراءات �دف2ا �عو"ض مواطن�ن وشر�ات أم

 .أو دفع �عو"ض عادل ع¼LااملمتلGات ال|[ أممLMا ا��Gومة الGوcية ع�� أثر انتصار الثورة
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 " الثالث من شباطصدر  ":3447ئا¯_[ �عالن الر Wh/ ايرBكيندي، . عن الرئ*س جون ف 1962ف�

 لل" حظر"ونص ع�� 
ً
W للتجارة ب�ن الواليات املتحدة و�وcا، وذلك تنفيذا

ّ
من ) أ( 620 بابك�

 ".قانون املساعدة ا�Yارجية"

 " ية مراقبةنظمcوGصول ال Q " صول  ):1963(صادرة عن وزارة املالية Q نّصت ع�� تجميد جميع

الGوcية Wh الواليات املتحدة، ومنع �ل نوع من العمليات املالية والتجار"ة، إال إذا تمت املوافقة 

علLyا بموجب ترخيص؛ منع الصادرات الGوcية إ\� الواليات املتحدة، منع أي YÖص طبي¿W أو 

ية بالدوالر Qمر"Gي مع �وcا، وغ�B اعتباري أمر"Gي أو من بلدان أخرى من القيام �عمليات مال

 .�ذه من QحGام

 "ب( 2401 بابوضع ال ):1979" (قانون إدارة الصادرات () 
ً
. �شراف ع�� Qمن القومي") أوال

}ستطيع رئ*س الواليات ال|[ ، "قائمة مراقبة التجارة"ما �س²kّ ، "السياسة تجاه دول محددة

صادرا Lا اعتماد ان يمكن تحديد عدد من البلد املتحدة من خالل2ا صة ملراقبة  آليات خا

 .وتندرج �وcا ضمن �ذه القائمة. العتبارات تتعلق باألمن القومي

 "م
ُ
 باسم "إدارة الصادرات نظ

ً
د �ذه QحGام أسس  ):EAR) "1979"، املعروف اختصارا تحدَّ

 مع "إدارة الصادرات نظم" راقبةآليات املراقبة العامة ع�� سلع و�شاطات تخضع مل
ً
، ا�qÙاما

حGومة الواليات املتحدة تنص �ذه QحGام ع�� سياسة عامة لرفض . العقوcات ال|[ تفرض2ا 

 .�وcا ال|[ تقوم L³اإعادة التصدير عمليات الصادرات و 

 "cوGأو " يةالقانون من أجل الديمقراطية ال"Wسيل�Àفروع الشر�ات يمَنع ):1992" (قانون تور

منع كذلك بواخر بلدان "و . بيع السلع لGوcا أو للمواطن�ن الGوcي�نمن Wh بلدان أخرى Qمر"كية 

، باستÚناء تلك ال|[  180أخرى �ع�B بأي مرفأ �وFي من الدخول إ\� Qرا`_[ Qمر"كية خالل 
ً
يوما

 .تحصل ع�� ترخيص من وز"ر املالية Qمر"Gي

 "cوGنالقانون من أجل ا��ر"ة والتضامن ال� حGام  :)1996" (ب�Bتون - قانون �يلمز" أو" يَّ حّول أ

ا��صار إ\� قوان�ن ووّسع رقعة مفعول2ا خارج ا��دود، وذلك من خالل فرض عقوcات ع�� 

صلة بممتلGات أمر"كي  ةمسؤول�ن من شر�ات أجن¬ية يقومون �عمليات تجار"ة ومالية ل2ا 

مة Wh �وcا و  صالحيات الرئ*س Wh ما أنھ كما . برفع دعاوى أمام محاكم أمر"كية Àسمحمؤمَّ قّيد 

ق برفع ا��
ّ
صالحياتھ للسماح �يتعل عمليات تجار"ة ومالية مع �وcا من صار، مع أنھ أبقى ع�� 

صدار تراخيص  .خالل إ

  من 211الباب" W\اكم  :"1999قانون التخصيصات �ضافية والطارئة للعام املا�rيمَنع إقرار ا

مةQمر"كية بحقوق الشر�ات الGوcية بما صلة بممتلGات مؤمَّ  .ر�ات ع�� 



6 

 

 "ات اcصالح العقو سَمح بتصدير منتجات زراعية  ):2000" (لتجار"ة وتوسيع الصادراتقانون إ

مَنَع سفر Qمر"كي�ن أل�داف . إ\� �وcا مشروط بالدفع النقدي املسبق ومن دون تمو"ل أمر"Gي

حية إ\� �وcا، وذلك لدى �عر"فة لـ  صلة بالسفر إ\� �وcا �شاط �أي " ال3شاط السياWÜ"سيا ذي 

صر"ح Wh الباب  أو م¼Lا  �شGل مسبق و
ً
من  31من الفصل  515.560أو داخل2ا ال يGون مرخصا

حركة السفر ع�� التص3يفات Uث^[ عشر ال|[ �ان . قانون QحGام الفدرالية أي أنھ قّيد 

صدور ال�شرÀع املذ�ور   L³ا Wh ��ظة 
ً
حا   .مسمو

حز4راناملتخذةا&/صار الرئUسية إجراءات.2,1  من ش^ر 
ً
  2018يونيو /اعتبارا

سمت العالقات ب�ن �وcا والواليات املتحدة بالسياسة العدائية املّتبعة من 
ّ
خالل السنة Qخ�Bة، ا�

صل التقليص الذي فرضتھ الواليات املتحدة لعدد . قبل واشنطن تجاه �افانا وWh �ذا �طار، توا

Wh �وcا " املكتب اY� W��rدمات ا�3qسية والqÂرة Qمر"Gي"وُعمد إ\� إغالق  موظفي كال السفارت�ن

  .وتحو"ل جزء من خدمات �ذا املكتب إ\� املكسيك

حية أخرى،  صلت آليات مالحقة العمليات املالية الGوcية Wh أرا`_[ بلدان أخرى، مما عاد من نا توا

حية Uقتصاديةبب صول Qجن¬ية"فقد فرض . الغ Qثر الوازع من النا Q ه من " مكتب مراقبةBوغ�

 2يا�لغرامات مالية ع�� العديد من شر�ات بلدان أخرى �س¬ب انLMاك2ا ل ةال2يئات Qمر"كي

صول الGوcية"عقوcات مختلفة، بما فLyا  Q حز"ران ".نظم مراقبة وش2ر  2018يونيو /ب�ن ش2ر 

، فرضت ا��Gومة Qمر"كية �سع عقوcات ع�� شر�ات أو مصارف من بلدان 2019أبر"ل /سانن*

 751مليارات و 3الغرامات  ل2ذه ة�جماليقيمة ال تبلغ. أخرى، بل ومن الواليات املتحدة نفس2ا

 و
ً
 و 449مليونا

ً
  .دوالر 17الفا

صلت، Wh ما يؤكد ديمومة Qضرار ال|[ ��قت L³يئات �وcية ومن بلدان أخرى �س¬ب ا��صار تو  ا

W\كة للقانون الدوLِMمثلة ع�� �ذا التأكيد. �ذه السياسة التعسفية واملنQ عض� ،Wما ي� Wh:  

عة لبطارّ"ات  :2018يوليو /تموز  19 ، )Panasonic" (باناسونيك"، )Telsa" (تيلسا"الشركة املصّنِ

 SHERRIT" (إنBtناشونال �ورcورÀش�ن ش�Bّيت"عالقLMا بالشركة الكندّية املزّودة ل2ا  تقطع

INTERNATIONAL CORP (ية امل3شأcالت �وcوأ�ى قرار املصنع . �س¬ب استخدام2ا ماّدة �و

 من 
ً
صول Qجن¬ية"اليابا�ّي �عدما طلب توجLyا Q حول " مكتب مراقبة التا�ع لوزارة املالية Qمر"كية 

  .شأللواردات �وcية امل3 ملدى ا��ظر Qمر"Gي تفس�Bه

رفض تقديم تاملصرفية، Wh إ�وادور، ) PICHINCHA( "بي�شي3شا"و�الة  :2018أغسطس /آب 9

حد البلدان املصّنفة . خدمات ال�سديد فLyا لزcون اقت^² أدو"ة �وcية فقد اّد�ë البنك بأن �وcا {W أ

صول Qجن¬ية"من قبل  Q را" مكتب مراقبة ت أو مجرمة كحGومات أجن¬ية إر�ابية أو متاجرة باYrّدِ

  .دولية
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يونيكر"ديت "Qملا�ي وفرع بنك ) COMMERZBANK" (�وم�Bزcانك"، بنك 2018أغسطس /آب 15

يورو  500حوالة مالية بقيمة سبعة آالف و نوقفايWh إيطاليا ) UNICREDIT S.P.A" (أس Fي إيھ

لطب العيون Wh لدعم مشروع �وFي " �وcا- جمعية الصداقة إيوسGادي"وأجر Lا  ،جLM2ا Qرجنت�نوُ 

  .�ذا البلد

Banco LAFISE ( Wh" (بانGوالف*س" ةفرع الشركة املصرفية Qمر"كي :2018أكتو<ر /Tشر4ن �ول  18

النيGاراغو"ة لل�òن اللوجس|[ النقل ال�Bي رفض إجراء عدة تحو"الت مالية لشركة ينيGاراغوا 

"MULSEPROSA) "دمات امل2نية املتعددة شYم.ا�( Wh معرض "، الالزمة لدفع بدل اس�ئجار جناح

 W\فندق " �2018افانا الدو Wh زq· جراءÅال"وBtالذي �ان من املقرر أن يقيم فيھ " بار�ي سن

MULSEPROSA " Wh"شركة املذ�ورة الأدى ذلك إ\� عدم مشاركة . عارضو�ا خالل تواجد�م Wh �وcا

" W\بالتحو"الت مرّد�ا �عليمات من رئ*س البنكأسباب عدم القيام . "2018معرض �افانا الدو، 

  .الذي أذعن ألوامر من الواليات املتحدة

قائمة ال2يئات "ع�� تحديث ُتقِدم وزارة ا�Yارجية Qمر"كية  :2018نوفمT/ klشر4ن الثاiي 14

دة ع املؤسسات ال|[ ال }ستطيع املواطنون و من الشر�ات وفر  26 بإضافة ، وذلك"الGوcية املقيَّ

معظم ال2يئات ا�qديدة {W عبارة عن فنادق . Qمر"كيون القيام �عمليات مالية مباشرة مع2ا

WÜومؤسسات تا�عة للقطاع السيا.  

 Adler Manufacturing" (ألديرمانوفاكتور"نغ ليميتد"ركة ش:2018نوفمT/ klشر4ن الثاiي 21

Limited) (ADLER (و"ج لشر�ات وأعماBtيطانية، املتخّصصة بالBاململكة املتحدة من ال� Wh ل تجار"ة

Wh W سفارة �وcا لدى �ذا البلد، عن إلغاء طلب تم Üاملكتب السيا ُتبلغ، مطبعية خالل منتجات

 Wh من السنة نفس2ا/أيلول  25تقديمھ Bوشرحت . س¬تم�"Bصة " أدل� بأن شركة النقل ا�qديدة ا�Yا

) United Postal Service of America( "يونايتد بوستال س�Bف*س أوف أم�BيGا"L³ا �عود إ\� شركة 

)UPS (اcا ال �ستطيع إقامة عالقات مع �وLÄمر"كية، ول2ذا الس¬ب فإQ.  

صول Qجن¬ية" :2018فklاير /شباط 14 Q مر"كية " مكتب مراقبةQ يفرض التا�ع لوزارة املالية

 و 512غرامة بقيمة خمسة مالي�ن و
ً
  564ألفا

ً
، ومقر�ا "APPLICHEM GMBH"ع�� شركة دوالرا

صول Qجن¬ية"انLMا�ات  304بزعم ارتGاL³ا دارمستادت، أملانيا،  Q حسب ما أشار ". لنظم مراقبة و

صول Qجن¬ية" Q فإن شركة " مكتب مراقبة"APPLICHEM GMBH" ة عة ملواد مخ�Bيَّ ، املصّنِ

ة لالستخدام الصناWë و�عمل كفرع لشركة  ، قد باعت ".ILLINOIS TOOL WORKS INC"وكيماو"َّ

 بذلك قوان�ن ا��صار 2016ف�Bاير /وش2ر شباط 2012مايو /منتجا Lا لGوcا ب�ن ش2ر أيار
ً
  .منLMكة

شركة تكنولوجيات املعلومات وخدمات "وفد �وFي يتGون من ممثل�ن عن  :2019فklاير /شباط 25

والشركة ) UCI(العلوم املعلوماتية وجامعة ) CITMATEL(تطبيق تقنيات Uتصال عن ُ�عد املتقّدمة 
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وشر�ات Uتصاالت السلكية والالسلكية ا�Yلوّ"ة ) DESOFT(الوطنية ل�Bامج ال�شغيل 

)MOVITEL (معيوا�q ية لالتصاالت السلكية والالسلكيةcوGة ال)CUBATEL ( وغرفة التجارة

َقة،  وÀعت�B �ذا . د Wh برشلونة، املنعق"Mobile World 2019"مؤتمر من املشاركة Wh ُيمَنع كم3ّسِ

 W�
ّ
مھ جمعّية مشغ

ّ
 من أ�م2ا ع�� الصعيد العالWh ]k مجال ال2اتف ا�Yلوّي وتنظ

ً
حدا املنتدى وا

مصا�� فLyا، و�وcا {W عضو فLyا  اال|[ تحكم2ا الواليات املتحدة أو لGSMA" ،2"ا�Yطوط ا�Yلو"ة 

" أون الين"لدى محاولة اعتماد الوفد الGوFي . من خالل وزار Lا لالتصاالت السلكية والالسلكية

ظ2ر تحذير بأن �وcا وسور"ة وÅيران {W بلدان ُتحظر مشاركLMا بموجب قوان�ن  ،للمشاركة Wh املؤتمر

  .حGومة الواليات املتحدة

علن ة ا�Yارجية Qمر"كية وزار :2019مارس /آذار 11
ُ
: و{W(ضم أرFع �يئات فرعية جديدة �

"GaviotaHoteles Cuba "و"HotelesHabaguanex "و"Hoteles Playa Gaviota "و"Marinas 

Gaviota Cuba (" غافيوتا"و�يئة متفرعة عن مؤسسة) "Gaviota) (W}و "Fiesta Club Adults 

Only" التا�عة لشبكة ،"Blau Marina Varadero (" دة"إ\� قائمة ، ال|[ "ال2يئات الGوcية املقيَّ

 Wh التنفيذ Ã�ّح   .2019مارس /آذار 12دخلت 

صول Qجن¬ية" :2019أبر4ل /نUسان 5 Q مر"كية " مكتب مراقبةQ قائمة ُيدرج التا�ع لوزارة املالية Wh

كتان أجنبّ*تان أخر"ان ، وكذلك شر "الفÃÐو"لية للبBtول"سفينة تملك2ا  34ا�Yاضع�ن لعقوcاتھ 

)W}و" :BALLITO SHIPPING INCORPORATED"ياBو"، ومقّر�ا ليب� ،"PROPER IN 

MANAGEMENT INCORPORATED"،ومقر�ا اليونان ،  Wh و"الÃÐبدعوى تقديم2ا خدمات لف

صول املالّية ا. نقل2ا النفط إ\� �وcا Q ات �شمل تجميدcحسب ما ذكرت وزارة املالّية فإن العقو ل|[ و

�ا Wh نطاق السلطة Qمر"كية ومنع العمليات املالية مع ال2يئات والسفن املدرجة Wh ديمكن تواج

  .القائمة

صول Qجن¬ية"فرض  :2019أبر4ل /نUسان 11 Q مر"كية " مكتب مراقبةQ التا�ع لوزارة املالّية

، ومقّر املتفرعة ع¼Lا" 2H Offshore"وشركة ) ACTEON GROUP LTD.) "ACTEON"عقوcة ع�� 

صول الGوcية"�لتا�ما بر"طانيا، بزعم انLMاك2ما لـِ  Q قيمة الغرامة املفروضة ع�� ". نظم مراقبة

 و 227الشركت�ن 
ً
ن ع�� . دوالر 500ألفا  و 213 دفع "ACTEON"و"تع�َّ

ً
 أخرى �س¬ب  866ألفا

ً
دوالرا

  .انLMا�ات إضافية لقوان�ن ا��صار املفروض ع�� �وcا

 }علن وز"ر ا�Yارجية Qمر"Gي، مايك بومبيو،  :2019أبر4ل /Uسانن 17
ً
حا أنھ سيGون مسمو

 من الثا�ي من أيار
ً
، برفع "ب�Bتون - قانون �يلمز"مايو، وcموجب الباب الثالث من /لألمر"كي�ن اعتبارا

بممتلGات أممLMا " يتاجرون"دعاوى قضائية Wh ا�rاكم ع�� أYÖاص طبيعي�ن أو اعتبار"�ن 

علن مس�شار Qمن القومي، جون بولتون، وWh اليوم نفسھ، أ. ا��Gومة الGوcية Wh بدايات الثورة

ملتحدة عن إجراءات إضافية ضد �وcا �دف2ا ا��ّد من ا��وUت املالية القادمة من الواليات ا
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-U"سباب عائلية إ\� �وcا وLÄÅاء استخدام العمليات املالّية ووضع مز"د من القيود ع�� الز"ارات أل 

Turn"ة Wh س¬يل الضغط ع�� الشر�ات من بلدان . ، ال|[ �سمح للGوcي�ن بإجراء تحو"الت مالية دوليَّ

 تطبيق ، نّبھ بولتون إ\� أنھ علLyا وÅجبار�ا ع�� مغادرة �وcا أخرى والLMو"ل
ً
س*تم من �ن فصاعدا

وعائال Lم،  بصرامة أك�B، و�و قانون يمنع رجال أعمال" ب�Bتون - قانون �يلمز"الباب الرا�ع من 

مة من دخول أرا`_[ الواليات املتحدة" تتاجر"وكذلك أ��اب الشر�ات ال|[    .باملمتلGات املؤمَّ

قائمة ال2يئات الGوcية "تحديث جديد لـِ عن �علن وزارة ا�Yارجية Qمر"كية :2019أبر4ل /نUسان 23

دة حيث ضمت إلLyا خمس �يئات أخرى "املقيَّ  ،)W}و" :Aerogaviota "و"Hotel Santa Isabel "

 Hotel El"و" Meliá Marina Varadero Apartamentos"و" Diving Center-Marina Varadero"و

Caney Varadero("الرا�ع والع Wh التطبيق Ãح� أبر"ل من السنة /شر"ن من ن*سان، الذي دخل 

نوفم�B /نفس2ا، Wh ما شGل ثالث تحديث للقائمة التعسفية منذ اعتماد�ا Wh ش2ر �شر"ن الثا�ي

2017.  

صول و�الة ُتل	IATA ( W" (ا�qمعية الدولية للنقل ا�qوي ":2019مايو /q> ش^ر أيار " �افاناتور "و

)Havanatur (يةcوGو"ة الqطوط ا�Yحية وشركة ا� إ\� آلية �سديد ثمن بطاقات السفر  السيا

إ\� مGاتب �ات�ن ال2ي�ت�ن الGوcّ*ت�ن Wh �ل من املكسيك وفر�سا وÅيطاليا، ) BSP(ا�qوي وا�
qوزات 

يBtتب عن �ذا القرار أضرار مالية و�شغيلية كب�B بال3سبة لل2يئات . وتم التذّرع لذلك بنظم ا��صار

  .الGوcية

صول Qجن¬يةمكتب مرا" :2019يونيو /حز4ران 4 Q مر"كي" قبةQ ارجيةYومكتب  ةالتا�ع لوزارة ا�

حز"رانُ}علنان التا�ع لوزارة التجارة ) BIS(الصناعة وQمن   من ا�Yامس من 
ً
يونيو من /أنھ اعتبارا

ب�ن "تحت عنوان للقيام بالز"ارات الBtبو"ة ا�qماعية السنة نفس2ا سُيل	� منح �جازات العامة 

و·qب �جازات عن الطائرات غ�B التجار"ة وcواخر السفر والBtفيھ لإلقامة " شعب وشعب

صول املؤقتة، بما Wh ذلك  حيةو صول Qجن¬ية"وقرر . إ\� �وcا البواخر السيا Q مكتب مراقبة " 
ً
 أيضا

ن|[ عشرة ال|[ تم بموجب أي من التص3يفات Uث ،أن املسافر"ن Qمر"كي�ن الذين يزورون �وcا

السماح L³ا Wh ع2د باراك أوcاما، ال }ستطيعون القيام �عمليات مالية مباِشرة مع الشر�ات املدرجة 

 Wh"دة و�ذه �جراءات �عّزز �شGل أك�B �عد ا��صار املفروض ع�� . "قائمة ال2يئات الGوcية املقيَّ

 جسيمة بالتنمية Uقتصادية للبالد، ال 
ً
  .سّيما بالقطاع السيا�WÜوcا وُت�jق أضرارا

صول Qجن¬ية" :2019يوليو /تموز  3 Q مر"كية " مكتب مراقبةQ شركة ُيدرج التا�ع لوزارة املالية

، وذلك بqÑة "ا�rلي�ن ذوي التص3يف ا�Yاصقائمة "ضمن ) CUBAMETALES" (�وcاميتال*س"

  .ضلوع الشركة الGوcية Wh است�Bاد نفط مصدره فÃÐو"ال
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  "بkOتون - قانون Rيلمز"تطبيق . 3,1

قانون ا��ر"ة، ( "قانون ا��ر"ة والتضامن الديمقراطّي�ن الGوcي�ن"منذ أن بدأ سر"ان مفعول 

 باسم 
ً
 Wh ،1996 عام )"ب�Bتون - قانون �يلمز"واملعروف أيضا

ً
، جعل �ذا من ا��صار ع�� �وcا قانونا

حGومة Wh �وcا تا�عة ملصا�� . وعّزز ُ�عده املتجاِوز ��دود البلد املع^[ وcاإلضافة إ\� اسLMدافھ فرض 

 إ\� تدو"ل ا��صار من خالل إجراءات قسرّ"ة 
ً
واشنطن مباشرة، فإن �ذا القانون قد س¿� أيضا

ة  حمل2ا ع�� قطع عالقا Lا التجار"ة وUس�ثمار"َّ   .ا�وc معبحق بلدان أخرى Wh س¬يل 

  45 ملّدة�اأعلنت وزارة ا�Yارجية Qمر"كية عن قرارتجميد ،2019يناير /Wh ش2ر �انون الثا�ي
ً
يوما

بممتلGات أممLMا " تتاجر"فقط إلمGانية اتخاذ إجراءات قضائية أمام ا�rاكم Qمر"كية ضد �يئات 

Wh الرا�ع من وجرى �عالن عن قرارات مماثلة . ا��Gومة الثور"ة الGوcية Wh عقد الست*نات

صدر Lا وزارة ا�Yارجية /مارس والثالث من ن*سان/آذار أبر"ل من العام ا��ا\W، وذلك ع�B بيانات أ

  .Qمر"كية طافحة باللqÂة الLMديدية والذرا�ع واملعطيات ال2ادفة إ\� �شو"ھ ا��قيقة

صل �  "املتاجرة"إمGانية مقاضاة املستفيدين من  ل ستة أش2ر املزعومة جرى إلغاؤ�ا �شGل متوا

حGومة الرئ*س دونالد من قبل جميع ا��Gومات، الديمقراطية وا�qم2ور"ة،  1996منذ عام  بما فLyا 

صب . االل العام�ن Qّول�ن من واليLMترامب خ صغ�Bة معادية لGوcا �شغل منا لكن ضغوط مجموعة 

ل�jصار،  رئ*سية Wh ا��Gومة ا��الية وتدير ظ2ر�ا لرفض قطاعات أمر"كية وعاملية واسعة

ضت عن التوقف عن �ذا �لغاء
ّ

  .تمخ

 �jشمل �شاطات تمتّد من " متاجرة"إن مصطÀالذي }ستخدمھ القانون �و �عر"ف واسع النطاق و

ح|² إ\� شراء �ذه امللكية أو استالم2ا أو  َمة، و نقل أو توزÀع أو إعادة تقسيم ملكّية ما مؤمَّ

القضائية بموجب الباب الثالث ال|[ تم السماح وعليھ، فإن الدعاوى . اس�ثمار�ا أو اس�ئجار�ا

 من ش2ر أيار
ً
حدود البلد املع^[/برفع2ا اعتبارا   .مايو قد عّززت تطبيق ا��صار وآثاره خارج 

عّد 
ُ
�آلية لضغط " ب�Bتون - قانون �يلمز"�غرض خنق Uقتصاد الGوFي وز"ادة فاقة املواطن�ن، أ

Wëالشر Bوغ� ]_ح ل*س ع�� �وcا فحسب، بل وكذلك ع�� بلدان أخرى  حGومة الواليات املتحدة الو

حGوما Lا وشر�ا Lا أ�داف وغايات ميثاق Qمم مع غاياتھ غ�B شرعية وت�نا�h مع القانون الدو\W و . و

  .املتحدة، بما فLyا أسس النظام العالk[ للتجارة

بمطالبات تتعلق  ، وcزعم املطالبة بتعو"ضات أو السماح"ب�Bتون - قانون �يلمز"إن الباب الثالث من 

مؤممة Wh �وcا، إنما �و }سLMدف Wh ا��قيقة Uس�ثمار Qجن¦[ والتنمية " أمر"كية"بممتلGات 

  .Uقتصادية لqjز"رة

السماح بتحر�ات  2019أبر"ل /ن*سان 17الصادر Wh  ةلقد تجا�ل قرار وزارة ا�Yارجية Qمر"كي

Gال Wh ا الباب الثالث موقف أعضاءLyم جم2ور"ون –و�غرس قانونية ينص علL¼يcعمال  - وQ وقطاع
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مع �وcا مفيدة  ومنظمات مختلفة والرأي العام Qمر"Gي ال|[ تؤ"د قيام عالقات اقتصادية وتجارّ"ة

صفعة للمجتمع الدو\W الذي أدان ع�� . للطرف�ن حGومة الواليات املتحدة ا��الية  وÀشGل سلوك 

، ا��صار الذي اإل وc، سنة متوالية 27مدار 
ً
بما فيھ  تفرضھ الواليات املتحدة ع�� �وcا،جماع تقر"با

إنھ يتجا�ل القرارات املتتالية الصادرة عن ا�qمعية العامة ". ب�Bتون - قانون �يلمز"

حGومات نظمةQمماملتحدةو مل أمر"Gا الالتي3ية - Uتحاد QوروFي"cيانات قمم رؤساء دول أو 

 77مجموعة "و (CELAC)" مجموعةدوألمر"Gاالالتي3يةوالGار"¦["و" "قيUتحادQفر "و" والGار"¦[

  .وغ��Bا من املنظمات ال|[ طالبت بإLÄاء ا��صار ع�� �وcا" حركة بلدان عدم Uنحياز"و" الص�ن+

 بما ينص عليھ الباب الثالث من 
ً
، ي�يح إمGانية الشروع "ب�Bتون - قانون �يلمز"�ذا القرار، وعمال

. عندما جرت عملية التأميم �نل*س فقط أمام أYÖاص �انوا مواطن�ن أمر"كي بإجراءات قضائية

ي YÖص يحمل اليوم ا�3qسية Qمر"كية، بمن فLyم وكالء أو أزالم ف2و }عBtف بذات ا��قوق أل 

ح|² عام  حكمت �وcا  دين بخدمة نظام 1959دكتاتور"ة بات*ستا ال|[ 
ّ
َتلة أو جال

َ
، سواء �انوا ق

 
ً
صا   .ونا�ب�ن لYjز"نة العامة أو غ��Bا من موارد الشعب بات*ستا أو لصو

ق م¼Lا 
ّ
صة ما يتعل حÃ�ّ التطبيق، تأثرت ال3شاطات Uقتصادية �شّدة، وخا منذ وضع �ذا القرار 

ت إ\� إذا ما أضيف ،وتالَحظ آثار �ابحة و Lو"لية. �عمليات تجار"ة خارجية وcاالس�ثمار Qجن¦[

تبعثھ بقية نظم وقوان�ن ا��صار، نجد�ا �عرقل نمّو عالقات �وcا التجار"ة مع  ا�Yوف الذي

ال }سلم أي مواطن أو قطاع من Uقتصاد الGوFي من �ثار املتأتية عن �ذه السياسة . العالم

حادّية ا�qانب حق أي بلد تحقيق2ا بطر"قة سّيدةأ   .، املعرِقلة للتنمية ال|[ من 

- قانون �يلمز"ح|² موعد إعداد �ذا التقر"ر، qّ�ُلت أمثلة ملموسة ع�� تطبيق �ذا الباب من 

  :، و{W التالية"ب�Bتون 

 2 شركة :2019مايو /أيار"Havana Docks Corporation " دعوى قضائية ع�� شركة ترفع

حية  بزعم  ،)ميامي(أمام محكمة دائرة جنوب فلور"دا ) Carnival" (�ارنيفال"السفن السيا

حية Wh �افانا" متاجر Lا"  .بمحطة السفن السيا

 2 غارسّيا ب*نغو�ش*يا :2019مايو /أيار Bدعوى قضائية أخرى ع�� شركة السفن يرفع خافي�

حية  وتزعم الدعوى أن ). ميامي(أمام محكمة دائرة جنوب فلور"دا ) Carnival" (�ارنيفال"السيا

 .�وcا، و{W ملكية يطالب L³ا ب*نغو�ش*يابمرفأ سن�ياغو دي " تتاجر"الشركة املذ�ورة 

 2 يل"شركة :2019مايو /أيارcإكسونمو) "ExxonMobil ( مر"كيةQ دعوى قضائية ضد ترفع

حية ) CIMEX" (سيمكس"و) CUPET" (الGوcية للبBtول"شرك|[  الGوc*ت�ن لدى محكمة نا

وc*ت�ن بتكر"ر النفط Wh كتاL³ا أLÄا لم تصّرح للشركت�ن الG" إكسونموcيل"وذكرت . �ولومبيا
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ا�Yام أو إنتاج أو نقل أو عرض للبيع أو املشاركة Wh أي �شاط تجاري لھ عالقة بمنتجات 

 ل2ا
ً
حقول �انت ملGا  .مشتّقة من البBtول من 

 21 نانديز :2019مايو /أيارBابيانا��cسيال ماتا وÀمحكمة دائرة جنوب فلور"دا تودعان مار Wh

 إ\� الباب الثالث من 
ً
ضد أرFع �يئات �وcية " ب�Bتون - قانون �يلمز"دعوى قضائية اس�نادا

Wh  ،"سان �ارلوس"Wh فندق ") trafficking"باإلنGل�Ãية (لقيام2ا ب3شاطات أل�داف رcحية 

مجموعة "و" م."¦[، شاqrموعة الفندقية غران �ار "الشر�ات املّد�ë علLyا {W . سي*نفوÀغوس

حة الدولية �وcانا�ا�ششر�ات التجارة وا حة ش"و" م.لسيا " م.مجموعة غافيوتا للسيا

 ".م.مجموعة شر�ات سيمكس ش"و

 18 كمة الفدرالية لدائرة جنوب فلور"دا �س¬ب  يداع دعوى إ:2019يونيو /حز4ران�rا Wh

 Bا �ل من " جماعّيةقضائية دعوى "أعطال وأضرار ع�L³ نانديز تقدمتBابيانا��cسيال ماتا وÀمار

رت خدمات " تر"فاغو"وجاء Wh الدعوى أن ". مجموعة تر"فاغو الفندقية Qملانية "ضد 
ّ
قد وف

تجارة غ�Wh ،" B سي*نفوÀغوس، وأن �ذا العمل }شGل "ميلياه سان �ارلوس"إنBtنت لفندق 

 للباب الثالث من "شرعية
ً
 ".ب�Bتون - قانون �يلمز"، وفقا

 24 كمة الفدرالية لدائرة جنوب فلور"دا  :2019يونيو /حز4ران�rم أا
ّ
رFع دعاوى قضائية ت�سل

وقد ُرفعت �ذه الدعاوى ع�� الشر�ات ". ب�Bتون - قانون �يلمز"�س�ند إ\� الباب الثالث من 

" Grupo de TurismoGaviota S.A"و" CUBANACAN S.A"و" Gran Caribe"الGوcية 

 .)�ولندا" (Booking.com"و) ملانياأ" (Trivago"والشركت�ن Qجنب*ت�ن 

الذي اعتمدتھ ا�qمعية الوطنية للسلطة الشعبية " للتأكيد ع�� كرامة �وcا وسياد Lا 80القانون "

أو  ة، ينص ع�� أن القانون Qمر"Gي غ�B قابل للتطبيق وال قيم1996د}سم�Wh/ B ش2ر �انون Qول 

و"جدد القانون التأكيد ع�� استعداد ا��Gومة الGوcية . أثر قانو�ي لھ Q Whرا`_[ الوطنية الGوcية

صل إ\� �عو"ض مناسب وعادل عن املمتلGات ال|[ ُنزعت ع¼Lا ملكية أYÖاص طبيعي�ن س¿W واللل تو

باإلضافة لذلك، . بار"�ن �انوا Wh تلك ال�jظة يقيمون Wh الواليات املتحدة أو يحملون ج3سيLMاواعت

}عرض ضمانات �املة للمس�ثمر"ن Qجانب Wh �وcا، ب*نما تنص املادة ا�Yامسة منھ ع�� أن 

التداب�B و�جراءات وال�س2يالت �ضافية ال|[ تلزم من أجل تأم�ن "مؤ�لة التخاذ ا��Gومة ستGون 

ملصا�� املشروعة ل2ذه ا��ماية الGاملة لالس�ثمارات Qجن¬ية ا��الية والGامنة والدفاع عن ا

  ".’ب�Bتون - قانوLÄيلمز‘Uس�ثمارات Wh وجھ التحر�ات ال|[ يمك¼Lا أن تBtتب عن 

الدولة �qòع و�عطي الضمانات لالس�ثمار "ينص دستور جم2ور"ة �وcا ع�� أن  ،إ\� جانب ذلك

 Qجن¦[، بصفتھ عنصر 
ً
 �اّم  ا

ً
��ماية بال3سبة للتنمية Uقتصادية للبالد، وذلك ع�� أساس ا ا

حBtام السيادة وUستقالل الوطني�ن   ".وUستخدام العقال�ي للموارد ال¬شر"ة والطبيعّية، وا
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حيث تجاوزه " ب�Bتون -قانون �يلمز"إن طبيعة ما ينص عليھ  والسابقة ��دود املع^² ا�Yط�Bة من 

بلدان أو غ�B املقبولة Wh انLMاكھ للقانون الدو\W، وFشGل خاص الباب الثالث منھ، جعال عدة 

  .��ماية مواطنLyا وشر�ا Lا مجموعات بلدان �عتمد قوان�ن أو تتخذ تداب�B أخرى كBtياٍق 

  

حقوق الشعب الكوKي. 2   ا&/صار ينxyك 

1.2 . 
ً
اجتماعّيا

ً
  أضرارالقطاعاتاألشّدوقعا

الن ال2دف�ن Qولوّ"�ن
ّ

العتداءات  منذ بداية تطبيق ا��صار ع�� �وcا وقطاعا ال��ة والغذاء }شك

واملناورات الرامية لل�س¬ب با�qوع واملرض عند الشعب الGوFي، وcذلك . ا��Gومات Qمر"كية

حاضرة باستمرار Wh خطط وcرامج ا��رب القذرة ع�� �وcا   .تصد}ع الدعم للثورة، �انت 

|[ بالرغم من UسBtاتيجية التدم�Bية ��Gومة الواليات املتحدة، وcفضل السياسة ��سانية ال

�عتمد�ا الثورة الGوcية، تم تحقيق نتائج Wh امليدان UجتماWë يمكن مقارنLMا ب3تائج البلدان 

 من أولوّ"ات الثورة. املتقّدمة
ً
حدا وWh دستور . قطاع ال��ة، ع�� س¬يل املثال، ظّل ع�� الدوام وا

حّد سواء 1976عام  حالة الرفاه للشعكما Wh الدستور ا��ا\W ع��  ب �واجب ال مناّص ، يظ2ر تأم�ن 

 �qميع YÖQاص" مادتھ الثانية والسبع�ن، Wh ال��ة العامةبو"رى الدستور ا��ا\W، . منھ
ً
" حقا

صول خدمات الرعاية وا��ماية وUنتعاش ومجانّيLMا "و"نص ع�� مسؤولية الدولة عن  ضمان و

  ".وجود Lا

ف2ذه . ل ال|/ة ال تقبل الشك�ضرار الناجمة عن العقو<ات املفروضة ع=	 كو<ا q> مجاغ�B أن 

السياسة العدائية �عرقل اقتناء تكنولوجّيات ومواد أولّية ومفاعالت ووسائل �Yòيص ومعّدات 

و�ذه اللوازم يتعّ�ن شراؤ�ا من . وقطع غيار، وكذلك أدو"ة لعالج أمراض خط�Bة، مثل السرطان

  .رتفاع Wh أسعار�اأسواق �عيدة، وWh كث�B من Qحيان ع�B وسطاء، مما يBtتب عنھ ا

 من إنقاذ 
ً
Uفتقاد للدواء أو التكنولوجيا املالئمة ملعا�qة مرٍض ما أض�� Wh كث�B من Qحيان ما�عا

حب امللف العالWX رقم .إ.ن.أ�ل املر"ض خ. حياة مر"ض صا Wh املس�شفى  68100309926ك، 

WXالعال - WÜراqاس"ا�Bمانوسأميخي�B��"امس عشر منYا� Wh Wh2018يونيو /حز"ران ، والذي تو 

 باعتالل إ
ً
 بقصور Wh وظائف القلب، ال يمك¼Lم أن متأثرا

ً
سفن�W الشGل Wh عضلة القلب م��وcا

 إسناد الدورة الدمو"ة الذي ي
ً
 أنھ لو �ان متوفرا

ً
، الذي ت3تجھ "IMPELLA"ج2از  ؤّمنھي3سوا أبدا

ف¬س¬ب القيود املBtتبة عن . قد ن�� من املوت ك.إ.ن.Qمر"كية، لGان خ" ABIOMED"شركة 
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ا��صار املفروض ع�� �وcا، لم تلّبِ الشر�ات املذ�ورة الطلبات املتكررة لشراء �ذا ا�2qاز 

صدمة قلبية امل3شأ وقصور Wh وظيفة القلب حالة   Wh ²_ ة للم̀ر ص Wh املساعدة الدورانيَّ   .املتخّصِ

ت بنظام ال��ة ا
ّ
حل صل ·qم Qضرار ال|[  مارس /أبر"ل وش2ر آذار/لGوFي ب�ن ش2ر ن*سانو

  148مالي�ن و 104ما قيمتھ إ\�  2019
ً
حصيلة تتجاوز �ستة مالي�ن و 178وألفا  W}و ،

ً
  123دوالرا

ً
ألفا

  498و
ً
ت Wh العام السابق·qم دوالرا

ّ
حل   .Qضرار ال|[ 

صدير املنتجات الطبية خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر، قّدمت الشركة الGوcية الست�Bاد وت

"MEDICUBA S.A "ةطلبات لسبٍع وخمس�ن شركة أمر"كي Wلشراء لوازم يحتاج2ا نظامنا الص� .

 الرد من خمس�ن من �ذه الشر�ات |² �ذه ال�jظة لم يأِت ح
ً
، ب*نما قالت ثالث أخرى أنھ، عمال

 ل2ا أن ت¬يع لGوcا أي دواء أو ِج2از
ً
حا الطلبات ال|[ تقّدمت L³ا من ب�ن . بقيود ا��صار، ل*س مسمو

  :، تأ�ي التالية"MEDICUBA S.A"شركة 

  تصال �شركةU جرى"PROMEGA CORPORATION" مر"كيةQ ، عة إنز"مات و{W مصّنِ

وغ��Bا من املنتجات اYrصصة للتكنولوجيا ا��يو"ة و�حيائية ا�qز"�ية، وذلك L³دف اقتناء 

ةمفاعالت  ستخَدم Yò� Whيص Qمراض الوراثيَّ
ُ
أبلغت  2019يناير /�انون الثا�ي Wh16 . ولوازم �

وزارة املالية Qمر"كية تطّبق عقوcات تجارّ"ة تمنع الشر�ات املستقرة Wh "الشركة املذ�ورة أن 

 ".بلد�ا من بيع منتجات والÃtو"د بتكنولوجّيات أو خدمات لGوcا

  تصال �شركةU جرى"BRUKER" مر"كية لشراء مقياس الّضوء الطيفيQ و�و ج2ازٌ }ستخَدم ،

حَيّيات ح|² يومنا �ذا ال تتوفر . Wh اYrت�Bات لتعداد مواد و جاء Wh الرّد ع�� �ذا الطلب أنھ 

صفقات تجار"ة مع �وcا  .لد�Lم �مGانية إلبرام 

  تصال �شركةU جرى"STRYKER " مر"كيةQستخَدم لشراء أطراف بديلة قابلة لالم
ُ
تداد، ال|[ �

 ��اجة Wh العالج ا�qراWÜ ا��ما�ي أو إلنقاذ أعضاء ُعليا أو ُسف��، 
ً
املع2د الوط^[ "وذلك نظرا

Wëحياء �شعاQ ألمراض السرطان وِعلم) "INOR( اLyح|² �ن استالم أي رّد . إل غ�B أنھ لم يتم 

وال|[ تتمتع بجودة أع�� من  أمام استحالة ا��صول ع�� �ذه Qطراف البديلة،. من الشركة

حية الوظيفية، اضطر  qوء إ\� " املع2د الوط^[ ألمراض السرطان وِعلم Qحياء �شعاWë"النا
ّ

jل

_² يحتاجون للقابلة لالمتداد م¼Lا  .تركيب أطراف بديلة ثابتة مل̀ر

  عالج Wh ستخَدم
ُ
جرى Uتصال مع عدة شر�ات أمر"كية من أجل شراء عقاق�B جديدة �

ح|² �ذه ال�jظة، لم يتم استالم أي رد. انالسرط  :�عض Qمثلة. لكن، 

FARMACEUTICA PFIZER INC. : ا عقارL¼لب م
ُ
، الذي }ستخَدم Wh ِعالج "Crizotinib"ط

Uنتقا\W متحسس  ، الذي ُ}ستخَدم Wh عالج سرطان الثدي"Palbociclib"سرطان الرئة؛ و

حيد املوجود Wh العالم، و�و الدواء الفعّ "Sunitinib"ال2رمونات؛ و  Wh مس�شفى . ال الو
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صابة �سرطان الGلوة املتقّدم، " ��Bمانوسأميخ�Bاس"  �Yòيص ما معّدلھ عشر"ن إ
ً
يتم سنوّ"ا

ةمن م أ��اL³ا وال|[ ُيحرَ    .أك�B ا�Yيارات العالجية فّعاليَّ

FARMACEUTICA BRISTOL-MYERS SQUIBB : سُم الضّديqا ا�L¼لب م
ُ
، "Anti PD-1"ط

ة Uنتقالّية وسرطان الرئة  ة و الذي }ستخَدم Wh ِعالج Qورام اِملالنيَّ مفيَّ ِ
ّ
 داءُ�دجِكنوQورام الل

  .وغ��Bا

GENOMIC HEALTHS : اL¼لب م
ُ
و�و اختبار �Yòي�_[ ، "سرطان الثدي Oncotype DX Test"ط

_² املصاب�ن �سرطان الثدي امل ر؛ و }سمح بالتعرف ع�� مخاطر UنِتGاس عند امل̀ر
ّ

 Oncotype"بك

DX Test  اس عند "سرطان القولونGنِتU _[ }سمح بالتعرف ع�� مخاطر�يYò� و�و اختبار ،

_² املصاب�ن �سرطان    .قولون باملرحلت�ن الثانية والثالثةالامل̀ر

  لب من شركة
ُ
 عن طر"ق ا�qِلد، و�و Qمر"كية " BOSTON SCIENTIFIC"ط

ً
 أL³رّ"ا

ً
صّمامّيا  

ً
بديال

 نحو  أسلوب زرع
ً
YÖص تتجاوز أعمار�م  60محدود الضرر يمكن أن }ستفيد منھ سنوّ"ا

 _ّ[ امل3شأ السبع�ن سنة ممن }عانون اعتالَل 
ُّ

يمكن القتناء �ذه Qداة أن . الصّمام L³Qري تنك

حيث أن الس¬ب Qول للوفيات �و Qمراض  حاالت الوفاة Wh �وcا،  }سا�م Wh خفض عدد 

 Wh إنتاج �ذه الصّمامات، لم �ستجب  غ�B. الوعائّية القلبية
ً
أن الشركة املذ�ورة، الرائدة عامليا

 .لطلبنا

  تصال �شركةU جرى"ZIMMER BIOMET "سنانQَبة و
ُ

ك . Qمر"كية لشراء بدائل ل�jوض والرُّ

ة مع �وcا صفقات تجار"َّ  ل2ا بإبرام 
ً
حا  .لكن الشركة أجابت أنھ �س¬ب ا��صار ل*س مسمو

Qخرى ال|[ تكشف عن Qضرار ال|[ أ��ق2ا ا��صار Wh مجال ال��ة خالل الفBtة ال|[ من Qمثلة 

  :}غطLyا �ذا التقر"ر يأ�ي

  Wh20 شر"ن الثا�ي�/ Bرفضت شركة ،2019نوفم�"Isotrak USA Eckert&Ziegler 

Reference&Calibration " ملانية تزو"دQ"اد وتصدير املنتجات الطبBية الست�cوGيةالشركة ال "

)MEDICUBA S.A (و�و ج2از ضروري  بناِظم ،
ً
طاقة إشعاWّë �ان قد تم التعاقد لشرائھ مسبقا

 Wh ودةqليوتيداتملراقبة ا�G ة لدى �Yòيص السرطان الّنِ وقالت الشركة أLÄا ل*ست . املشعَّ

ة مع �وcا، وذلك جّراء القيود ال|[ تفرض2ا الواليات املتحدة ع��  صفقات تجار"َّ ة إلبرام  مستعدَّ

 .ا�qز"رة

  Wh26 اير /شباطBاد وتصدير "، أبلغت شر�ات تزو"د عديدة 2019ف�Bية الست�cوGالشركة ال

�ستطيع �سليم2ا املراوح الرئو"ة ال|[ تم التعاقد لشرا�Lا، باعتبار أن  أLÄا ال" املنتجات الطبية

شركة علLyما  تقد استحوذ" ACUTRONIC"و" IMT MEDICAL AG"الشركت�ن املصّنعت�ن 

"Vyaire Medical Inc."شركة مقر�ا إليونز، الواليات املتحدة W}واملراوح الرئو"ة ذات . ، و
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_² عندما  Lدد أ�مية بالغة بال3سبة للنظام الص حيث أLÄا �ستخَدم ملساعدة امل̀ر �W الGوFي، 

حيا Lم  .الLMو"ة الرئو"ة التلقائية 

  امعات من أجل رفا�ية ا��يوان"رفضqستوا�ي "طلب " اتحاد ا�U بيدرو خوري‘مع2د الطب’ "

)IPK (يطانيةBع ال|[ �عرض2ا �ذه املؤسسة ال�Àصدة للمشار  وقال Uتحاد أنھ. ا��صول ع�� Qر

�س¬ب العقوcات املفروضة ع�� �وcا من قبل الواليات املتحدة، فإنھ ال }ستطيع القيام �عمليات 

 .مالية مع ا�qز"رة

 يون من املشاركةcا �ذا التقر"ر لم يتمكن م2نّيون �وLyة ال|[ }غطBtاجتماعات  خالل الف Wh

وÀعود ذلك إ\� أن طلبات . ومنتديات علمّية ولقاءات أ�اديمية ا�عقدت Wh الواليات املتحدة

صدار�ا Wh مواعيد الحقة ال�عقاد ا�rافل ذات  تأش�Bات Qطباء الGوcي�ن قد تم رفض2ا أو إ

 .الصلة

ر . م ومالئم�qميع YÖQاص ا��ق �غذاء سلي"من الدستور الGوFي ع�� أن  77تنص املادة 
ّ
وتوف

  ".الدولة الشروط الالزمة لتعز"ز Qمن الغذا�ي �qميع املواطن�ن

 إ\� 
ً
حول السياسة الغذائية العاملية Wh عام "اس�نادا حد من البلد " 2018التقر"ر  فإن �وcا {W وا

QرFعة عشر Qو\� ال|[ تمكنت من تقليص مؤشرات ا�qوع وسوء التغذية بصورة مستدامة ولعدة 

حرزت أك�B تقّدم Wh سياسا Lا الغذائية . واتسن حد البلدان ال|[ أ باإلضافة لذلك، �وcا {W أ

 
ً
جندة التنمية املستدامة أ"ف املدرجة Wh ال2دف الثا�ي لــ تحقيق �Qدا ع��بمساواة وQك�B وشو�ا

2030."  

�ذا  ، فإنء والزراعةلقطاع الغذابالرغم من املوارد الكب�Bة وا�2qود ال|[ تخصص2ا الدولة الGوcية 

حيث ��قت بھ أضرار تصل قيمLMا إ\�  القطاع  و 412ال }سلم من عواقب ا��صار، 
ً
  230مليونا

ً
ألفا

  .دوالر 614و

� تص3يع املنتجات الغذائية Wh البالد �ستورد نحو 
ّ
باملائة من املواد Qولية من  70الشر�ات ال|[ تتو\

وال�Bاز"ل وQرجنت�ن وÅيطاليا وكندا وال2ند وجم2ور"ة الدومي3يGان أسواق مختلفة، من بي¼Lا إسبانيا 

ح|² �ذه ال�jظة، جعل ا��صار من املستحيل القيام �عمليات شرائية Wh السوق . واملكسيك

حيث أسعاره وقرcھ، باإلضافة لتمتعھ �عروض متنوعة من املواد Qمر"Gي  من 
ً
، و�و سوق ُمغٍر جدا

  .Ã�2ات الالزمة لتحديث خطوط �نتاجQولّية وQدوات والتج

 عن استحالة �سو"ق املنتجات الGوcية 
ً
Qضرار الناجمة عن ا��صار Wh القطاع الغذا�ي تتأ�ى أيضا

حدة من أش2ر�ا بالعالم Wh إنتاج املشروcات "روم �افانا �لوب"شركة . Wh الواليات املتحدة ، و{W وا

حّية، فقدت إمGانية تلّقي    41الرو
ً
 ل2ذا الس¬ب 360و مليونا

ً
  .ألف دوالرا
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، ومن*ت بأضرار جسيمة جّراء  التعليم والر4اضة والثقافة
ً
را

ّ
 {W من ب�ن القطاعات Qك�B تأث

ً
أيضا

  .تطبيق ا��صار

وWh س¬يل ضمان �ذا . حق الكو<يOن �كيد بالتعليممن دستور جم2ور"ة �وcا يكّرس  73املادة 

  .ل2ذا القطاع LMاملائة من نفقات موازنبا 23,7ا��ق، تخّصص الدولة ما �س¬تھ 

حققLMا الثورة الGوcية Wh مجال التعليم وÅس2ام2ا Wh مساعدة شعوب أخرى من  إن �نجازات ال|[ 

W\اف وتقدير ع�� املستوى الدوBtمحل اع W} الqrذا ا� Wh العالم . Wّ\وQ وقد أث¬ت التحليل شبھ

 Wh داف" 2030من أجندة  4ال2دف "لألغراض املدرجة�Q حقق �ل �ذه غ�B أنھ . بأن بلدنا قد 

وcالرغم من ا�2qود ال|[ تبذل2ا الدولة، فإن جودة ا�Yدمات التعليمية تتضرر جّراء �جراءات ال|[ 

حGومة الواليات املتحدةوجÔي   .Lا ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W الذي تفرضھ 

� Wh دفع أجور مضاعفة كبدل �Öن لنقل املواد  Qضرار الرئ*سية ال|[ }qّÙل2ا �ذا اqrال
ّ

تتج�

ة وQدوات املعلوماتية  صول ا�rدود إ\� املعلومات العلميَّ ال|[ يتم اقتناؤ�ا Wh أسواق �عيدة، والو

الالزمة إلنتاج ال�Bمجّيات الBtبوّ"ة، ثم العراقيل ال|[ �عBtض قبض املدفوعات بدل ا�Yدمات امل2نّية 

h ارجال|[ يتم تقديم2اYا� W.  

لة Wh قطاع التعليم خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر َّqÙضرار املQ مثلة ع��Q عض�:  

  ن
ّ

 SMART"من شراء عشر"ن آلة �اتبة من نوع " جامعة سانكت*سب�Bيتوس"لم تتمك

BRAILLER " دوات السمعية ال|[ ت3تج2ا شركةQو"PERKINS" وجميع2ا ضرور"ة لتأ�يل ،

صنع . خرج وما �عدهتالتعليم ا�Yاص لدورات ال طالب اختصاص وكال التكنولوجيت�ن �ما من 

ل أولوّ"ة . الواليات املتحدة
ّ
Gّصة }ش ورغم أن التعامل مع YÖQاص ذوي Uحتياجات ا�Yا

Q ية، فإنcوGومة الG�jاص بال3سبة لYÖساملعّوق�نFب القيود ال|[ يفرض2ا ا��صار، ، و¬

 Wh 
ً
صول2ميواج2ون قيودا حيا Lم و�عز"ز  و إ\� كث�B من Qج2زة ال|[ من شأLÄا تحس�ن جودة 

 .اندماج2م ومشاركLMم Wh اqrتمع

  ة ا�عقد مؤتمران دولّيانBtخالل �ذه الف)Webminar ( لشبكة"Erasmus + RIESAL " لتأ�يل

W\تطو"ر عمليات تدو"ل التعليم العا Wh خصائي�ن الذين }عملونQ . س¬ب نظمFأنھ، و Bغ�

ن املسؤولون الGوcيون من املشاركة Wh �ذين ا�rفل�ن 
ّ

، �س¬ب "أون الين"ا��صار، لم يتمك

صفحة الو"ب  صول إ\�  عدم السماح ل2م بالو

https://riesal.adobeconnect.com/defaulteventtemplate/. 

  Wh23 أوقف بنك 2019يناير /�انون الثا�ي ،"Société General de París " حوالة مصرفية

ة قّدم2ا أساتذة  474وبقيمة سبعة آالف  ة إ\� �وcا ل�سديد بدل خدمات م2نيَّ
َ
يورو ُمرَسل

 .Uستوائية �وcيون Wh غي3يا
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  بو"ة الثالثة ال|[ �انت جامعة العلوم التعليميةBtامج الBلغيت ال�
ُ
وثالث " إنر"Gي خوسيھ فارونا"أ

وا��ر�ات Uجتماعية CUNY<  Wh<واملدينة ا�qامعية ب3يو"ورك مين*سوتا ( ةجامعات أمر"كي

أدى ذلك إ\� ·qب عائدات عن ا�qامعة . 2019قد خططت لتنفيذ�ا Wh بدايات ) شيGاغو

 .ألف دوالر 11التعليمية تصل قيمLMا إ\� 

حد من أك�B إنجازات الثورة الGوcية تطو4ر الر4اضة من الدستور ع�� أن  74تنص املادة . �و وا

ة" حيا Lم لألYÖاص ا��ق بالBtبية البدنيَّ صر أساسية �qودة  بالرغم من ". والر"اضة والBtفيھ كعنا

ن �ذا القطاع إا�2qود ال|[ تبذل2ا الدولة وا��Gومة الGوc*تان من أجل تقو"ة ال3شاط الر"ا`_[، ف

 
َ
  .م من Qضرار الناجمة عن سياسة ا��صار Qمر"كيةلم }سل

  :التقر"ر�عض من أ�م Qمثلة خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا 

  حسب اللوائح وجدت �وcا نفس2ا مقّيدة Wh اقتناء أدوات ر"اضية ذات استخدام إلزامي 

مثل  ةالرسمية لالتحادات الدولية، لGون �ذه Qدوات مصّنعة من قبل شر�ات أمر"كي

"LOUISVILLE "و"WILSON "و"XBAT "و"RAWLINGS "و"EASTON ." س¬يل إجراء �ذه Wh

Qمر لqjوء لبلدان أخرى، بما يBtتب عن ذلك من ارتفاع كب�Wh B أسعار اضطر مما املشBtيات، 

صول إ\� عروض السوق Qمر"Gي مباشرة، ألمكن اقتناء . املنتجات لو أن �وcا تمكنت من الو

  �30ذه Qدوات بتGلفة تقل بما �س¬تھ 
ً
 .باملائة تقر"با

 ي فوكس لم ُيتBّا �ذه السنة، وذلك �عد الدورة الثانية والعشرون من سباق تكر"م ت�LMح إقام

 من مديرة �ذا اqrّمع الدو\W �ش�B فيھ إ\� اسِتحالة املساعدة Wh تنظيم ا�rفل 
ً
تلقي بالغا

صلة دعم بلدنا Wh أبحاثھ ملGافحة داء السرطان للمع2د "وعليھ، فإن اqrّمع لم يحّول . وموا

صدة املقررة" الوط^[ ملرض السرطان والعلوم �شعاعية تقييم مGافحة "لتطو"ر مشروع  Qر

، "Qورام بواسطة العالج الكيماوي واملعا�qة املناعية املركب�ن Wh نماذج تجر"¬ية للسرطان

 .والذي �ان من املفBtض إنجازه �ذه السنة

 "]¦"ارGومة الواليات املتحدة من أجل " اتحاد ب*سبول الGح ّصل إ\� اتفاق مع  لم يتمكن من التو

الفر"ق الGوFي الذي شارك Wh بطولة الGار"¦[ . ا�qوائز لبلدناة �سمح بإيداع وضع طر"قة قانوني

ن من قبض جائزتھ 2019ف�Bاير /شباط 10و 4للب*سبول، ال|[ أقيمت Wh ب*نما ب�ن 
ّ

، لم يتمك

حدث . املبار"اتألف دوالر، لتحقيقھ املGان الثا�ي Wh �ذه  72النقدية البالغة  ال_[ء نفسھ 

ن �وcي�ن ممكن لم يتمكنوا من قبض جائزة �ل م¼Lم والبالغة قيمLMا خمسة بطال ر"اضي�لعدة أ

 .آالف دوالر
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  حالت حGومة الواليات املتحدة ع�� �يئات مصرفية Wh بلدان أخرى  املالحقة املالية ال|[ تمارس2ا 

، سواء كتصدير )CUBADEPORTES" (�وcاديبورت*س"دون قبض بدل خدمات قدمLMا مؤسسة 

 .Wh �وcالالس�شارة الطبية أو ك�سو"ق ل3شاطات 

ينص دستور . أولو"ة بال3سبة للدولة الGوcية ومر ذ�و أ تطو4ر الثقافة ب�ل مظاRرا�xاإن 

ا��ق باملشاركة Wh ا��ياة الثقافية  لGل YÖQاص"منھ ع�� أن  79ا�qم2ور"ة ا��ا\Wh W املادة 

 لكن �ذا ا". والفنّية للبالد
ً
 من أك��Bا تضررا

ً
حدا تطبيق الواليات املتحدة جّراء لقطاع ما زال وا

  .لسياسة ا��صار ع�� �وcا

ت بالقطاع الثقاWh خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر يأ�ي
ّ
حل   :من ب�ن Qضرار ال|[ 

 أرا`_[ الواليات املتحدة، فقط فرقة فنية �ان يمكن ل2ا  37 ب�ن من Wh 24أن ترّوج لعمل2ا 

 Bم  اتحصلت ع�� تأش�qÑب 
ً
 باملقارنة مع  13دخول إ\� �ذا البلد، ما }ع^[ تراجعا

ً
العام مشروعا

حققھ . السابق الذي " م2رجان الفنون الGوcية"غ�B أنھ يجب إبراز Qثر الBtو"�W �يجاFي الذي 

 Wh مركز كيندي"أقيم) "Kennedy Center ( حظي بمشاركة  .موسيقي�ن 104بواشنطن، الذي 

  مر"كية عن ا�تمام2ا �عالقات تجار"ة مع و�الةQ العديد من الشر�ات Bبالرغم من �عب�"BIS 

MUSIC" ا قد رفضت إرسال وثائق2ا القانونية الالزمة إلبرام العقود ذات الصلة، وذلكLÄفإ ،

 من عواقب القيود ال|[ يفرض2ا ا��صار
ً
كمحّصلة لذلك، qّ�ُلت خسائر بقيمة أك�B من . خوفا

 .ألف دوالر 100

  اLyتفاق علU و وفر�سا عن القيام بخطوات تجار"ة تمB�cتراجعت عدة و�االت من �ولومبيا و

 مع 
ً
¼Lا من إرسال )EGREM" (شركة ال�qÙيل ومونتاج املوسيقى"مسبقا

ّ
، خشية عدم تمك

قدت إمGانية تلقي . التحو"الت املالية إ\� �وcا لدفع بدل �ذه ا�Yدمات
ُ
كمحّصلة لذلك، ف

  200اخيل بقيمة مد
ً
 .ألف دوالر تقر"با

  شركة Btبأعمال ترو"جّية لفرق موسيقية من دف 
ً
EGREM ( Wh(رجال أعمال ممن قاموا تقليديا

صلة عمل2م، وذلك �س¬ب  2018سوق الواليات املتحدة وcلدان أخرى، امتنعوا عام  عن موا

 .�شديد إجراءات ا��صار

  عمال "كمحّصلة ل�شديد �ذه السياسة، تم منع عقدQ ووكالء Wëاللقاء الثالث لناشري وموز

حياؤه خالل "Qدبية الGوcي�ن وQمر"كي�ن املعرض الدو\W للكتاب "، الذي �ان من املقرر إ

كما ُمنعت مشاركة �وcا Wh معارض ومحافل �شر وأدب، وكذلك معارض كتب أقيمت ". 2019

 .املتحدةWh الواليات 

  ]'شّدة ع�� التعليم الف^[ املFو 
ً
، )بمستو"اتھ Qسا¯_[ واملتوسط والعا\W(يؤثر ا��صار سلبا

حتياجات الفنون  ة، �اآلالت املوسيقية وا  ع�� شراء اللوازم الضرور"َّ
ً
حيث يضع قيودا



20 

 

qانية Wh بالرغم من ذلك، ال تحرم الدولة الGوcية من املشاركة اr. ال�شكيلية والباليھ والرقص

خذ �ع�ن 
ُ
 إذا ما أ

ً
 استÚنائيا

ً
�ذا التعليم أي طفل ذي ملGات أو ميول فنية، مما يمثل ج2دا

حدة Wh  �لفةUعتبار أن  أي من املظا�رات التعليم Qسا¯_[ للتلميذ خالل سنة أ�اديمية وا

 وأل 16ع�� س¬يل املثال، يتم كمعّدل إيداع . ألف دوالر 16و 15الفنية تBtاوح ما ب�ن 
ً
 610فا

لو �ان  .خالل الفصل الدرا¯_[ بزي الرقصدوالرات من أجل ضمان تمّتع �ل طالب Wh الباليھ 

رت �وcا أك�B من نصف املبلغ 
ّ
صول إ\� السوق Qمر"Gي لشراء �ذا اللباس، لوف باإلمGان الو

 .الذي يتم إنفاقھ ع�� شرائھ Wh أسواق أخرى 
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  أضرارالتنمية.قتصادية. 2.2

ح|² "ر }شGل العقبة الرئ*سية أمام تطبيق ما زال ا��صا خطة التنمية Uقتصادية وUجتماعية 

حد سواء" ألمم املتحدةأ�داف التنمية املستدامة ل"و" 2030عام  Qضرار ال|[ أنزل2ا ا��صار و . ع�� 

ر بـِ 
يمثل مليون دوالر، ما  79بقطاWë �نتاج وا�Yدمات خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر تقدَّ

 �س¬تھ 
ً
  .باملقارنة مع الفBtة السابقة 28ارتفاعا

�لفة ا��صار إ\� قدرة ع�� الّدفع من شأنھ أن }سمح ع�� املدى املتوّسط بالتمتع إن تحو"ل 

ة ل�Bامج Uس�ثمار املرتبطة   من الديناميَّ
ً
بمصدر للتمو"ل الرسk[ وQسا¯_[ واملستدام يضفي مز"دا

ح|² عام "بالقطاعات UسBtاتيجية لـِ  ". 2030ا�Yطة الوطنية للتنمية Uقتصادية وUجتماعية 

حة لعام  2ل املوضوعة لتحقيق �Qداف املطرو
ُ
ص امل

ّ
خالل أقل من ف. 2030وL³ذه الطر"قة، تتقل

 ع�� عِقب وضع الب3ية التحتية Wh البالد، Wh ما يضمن، ع�� 
ً
خمس سنوات يمكن أن ينقلب رأسا

 24الطاقة الوطنية ب3سبة عالية إ\� مصادر طاقة متجددة تفوق الـ  س¬يل املثال، تحو"ل مصادر

  .باملائة

حيث ا�qودة أو  ، سواء من 
ً
حية املالية، التمتع L³ذا املبلغ من املال يمكنھ أن يقلب إيجابيا من النا

�شGل  الكّم، Uعتماد املا\W للبالد ع�� ا�Yارج، مما }عزز ثقة املس�ثمر"ن والدائن�ن ا�Yارجي�ن و"رفع

صول إ\� أسواق مال ورأسمال   .ملموس القدرة ع�� الو

حد القطاعات UسBtاتيجية لالقتصاد، تتعرض لألضرار الصيدلية- الصناعة البيولوجية ، و{W أ

 �س¬ب ا��صار، إذ �qّÙل خسائر اقتصادية �ائلة Wh عمليات بح(Lا وتطو"ر�ا وÅنتاج2ا 
ً
سنو"ا

نما قط التبادل �Qاديk[ والعلk[، وÅكية ضد �وcا ال تقّيد ف�جراءات Qمر". و�سو"ق2ا ملنتجا Lا

من فوائد املنتجات البيوتكنولوجّية والصيدلية ال|[ تم تطو"ر�ا Wh تحرم شعب الواليات املتحدة 

  .�وcا، و{W منتجات مبتكرة وواعدة بال3سبة ل��ة ��سان

 Wh ا ا��صارL³ ضرار ال|[ �س¬بQ مثلة ع��Q ال�ذا �عضqrا:  

 "مركز ال2ندسة الوراثية والبيوتكنولوجيا" )CIGB ( نھ من
ّ

ُحرم من مداخيل �س¬ب عدم تمك

حيد من " Heberprot-P"تصدير الدواء  إ\� سوق الواليات املتحدة، مع العلم أنھ الدواء الو

ري 
ّ

قط بافBtاض أن خمسة باملائة ف). UPD(نوعھ Wh العالم ملعا�qة تقّرح القدم املصابة بالسك

ري استخدموا �ذا 
ّ

 بتقّرح القدم املصابة بالسك
ً
_Q ²مر"كي�ن الذين ي¬تلون سنوّ"ا من امل̀ر

 .مالي�ن دوالر 103أن يصل إ\�  2018الدواء، �ان �
qم ما تم تصديره إ\� �ذا البلد Wh عام 

  شركة"FARMACUBA " حصول2ا ع�� مواد  Wh اد والتصدير أبلغت عن وجود عقباتBلالست�

أبر"ل /ب�ن Qول من ن*سان. Qدو"ة، وذلك �س¬ب ا��صار املفروض ع�� �وcا تص3يعأولّية ل

املنتجة " مارس 8"حدثت انقطاعات للعملية �نتاجية Wh شركة  2019مارس /آذار 31و 2018
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حدث *qز Wh إنتاج . لألدو"ة، وذلك �س¬ب استحالة شراء املواد Qولية خالل امل2ل املطلوcة

حدة من ال  .ك¬سولة 184ألف و B�21 السائلة ال|[ ت�ناول ع�B الفم واقعقألفي و

  لGن عقار الفين*تو"�ن ع�� ش�Ö ا ال �ستطيعLÄذكرت شركة ُمنتجة لألدو"ة من بلد آسيوي أ

قد رفضت القيام بأي معاملة ل2ا املل إ\� �وcا، باعتبار أن بواخر بالد�5/ملغ250حقن بqÑم 

أدى ما سبق إ\� البحث . لعقوcات من قبل الواليات املتحدةعالقة بGوcا، وذلك خشية التعرض 

 .عن شركة تزو"د أخرى Wh أمر"Gا الالتي3ية �شروط أقل مالءمة

  :عرضت Qضرار التالية "يو�وcافارماب"التا�عة ملؤسسة  "اB�Yrّية الصيدلية أور"ي3تيشركة "

  وليةQ نوتر"فور�ي" إلنتاج املركب الفيتامي^[" فيتام�ن أ"أضرار باملادة) "Nutriforte :( بنك

دة رفض استالم الدفع الواقع ع�� �وcا أك�B مالية ، مما أج�B البالد ع�� دفع مبالغ الشركة املزّوِ

 قدر . من خالل بلدان أخرى 
ً
 و 78 هكمحّصلة لذلك، عا�ى �نتاج *qزا

ً
 ومائتا  694مليونا

ً
ألفا

 .قرص

  Wh م �س¬ب النقصq
تم التعاقد مع شركة : عبّواتالتضرر إنتاج أمصال ا��قن كب�Bة ا�

غ�B أنھ وFس¬ب وجود مسا�م أمر"Gي Wh . لشراء �ذه اللوازم" PROENFAR"الÃtو"د الGولومبية 

ألف  995الشركة املذ�ورة لم يتم التمكن من تنفيذ الصفقة، مما أ��ق Qذى بإنتاج مليون و

 .صلك*س م 300و

  ملنيوم املطبوعة لتعبئة الـQ تضرر عملية �سليم رقائق"Nicotinamida "ش2ر آذار Wh/ مارس

حتمال تضرر�ا Wh ش2ري أيلول  2019 أكتوcر بال3سبة لعقاري الـ /س¬تم�B و�شر"ن Qول /وا

"Dipirona " والـ"Alprazolam :" دة من قبل شركة " DEVEXPORT"فقد تم شراء الشركة املزّوِ

 .َعة جديدة ترفض بيع رقائق Qملنيوم املطبوعة لGوcا �س¬ب نظم ا��صارمصنِّ 

صل وFشّدة تطبيق �جراءات ال|[ أعل¼Lا الرئ*س دونالد ترامب ضد �وcا منذ عام  ، وت�jق 2017يتوا

حة، و{ حد القطاعات UسBtاتيجية  �Wذه �جراءات أذى بالغ بالسيا Wh التنمية Uقتصادية أ

مستوى  2018أغسطس /خّفضت Wh ش2ر آب ةغ�B أن وزارة ا�Yارجية Qمر"كي. بلدناوUجتماعية ل

اتخاذ ( 2إ\� املستوى ) إعادة النظر بالسفر( 3التحذير من خطورة السفر إ\� �وcا من املستوى 

Bحتياطية أك�   ).إجراءات ا

ح|² ش2ر مارس  2018أبر"ل /منذ ش2ر ن*سان حصار الواليات املتحدة لGوcا 2019و ، �س¬ب 

حة الكو<يةبخسائر  مليون دوالر، وذلك Wh مجاالت �اّمة ل2ا  383و مليارتصل قيمLMا إ\�  للسيا

ر أنھ لوال وجود ا��صار ل. عالقة بالز"ارات وا�Yدمات والعمليات والتأم�ن اللوجس|[ بلغت يقدَّ

حدة �سب وع�� أساس �ذا UفBtاض، أمكن . باملائة 35ة Qمر"كي�ن ب�ن زائري �وcا خالل سنة وا
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 و �656 مليون وأن يصل إ\ qr2018موع السائح�ن القادم�ن من �ذا البلد خالل عام 
ً
 298ألفا

  .شغل بذلك السوق Qول املرِسل للسائح�ن إ\� �وcاسائح، ل*

  :qrّرد ذكر �عض Qمثلة

 Gح من شعب "ومة الواليات املتحدة إلغاء �جازات العامة للز"ارات الBtبو"ة ا�qماعية قرار 

فمع أن ا��ظر السابق . يفاقم Qثر السل¦[ ع�� تدفق السائح�ن Qمر"كي�ن إ\� ا�qز"رة" لشعب

بصفة فردية، والذي �ان يرغم الزائر"ن القادم�ن من " من شعب لشعب"للسفر وفق مبدأ 

حية الواليات املتح دة ع�� السفر إ\� �وcا برعاية منظمة أمر"كية، �ان يمنع الز"ارات السيا

 إمGانية السفر Wh إطار �ذا التص3يف
ً
 .لGوcا، فإن �جراء ا�qديد ُيل	W �ليا

  صول حية، فإن و  Wh عدد السفن السيا
ً
رغم أن الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر �qلت ارتفاعا

 قد 
ً
  28,6تراجع ب3سبة الزائر"ن Qمر"كي�ن جوا

ّ
 يصل إ\� باملائة، ما مث

ً
آالف  103ل انخفاضا

 ع�� املداخيلو  2017باملقارنة مع عام زائر  161و
ً
ر سلبا

ّ
حGومة . أث والسياسة املعتمدة من قبل 

حز"ران برفض منح �جازات للطائرات غ�B  2019يونيو /الواليات املتحدة منذ ا�Yامس من 

حية إ\� �وcا، ُي�jق وcواخر السفر والBt  التجار"ة فيھ لإلقامة املؤقتة، بما فLyا البواخر السيا

 .بما يBtتب عن ذلك من مداخيل ،أذى أك�B �عد �سفر Qمر"كي�ن إ\� البالد

  و�الة"CUBATUR "حة والسفر من*ت بخسائر نقدية   497مالية تصل قيمLMا إ\� - للسيا
ً
الفا

صرف العمالت واستخدام دوالر، وذلك جّراء نفقات ا�Yدمات  800و ب أسعار 
ّ
ة وتقل املصرفيَّ

 .بدائل مصرفية كطرق للدفع

  و�الة"HAVANATUR " غالقÅمن*ت بأضرار جّراء رفض البنوك املعتمدة إجراء معامالت دفع و

Åصدة و لغاء خدمات معاملة بطاقات حسابات مصرفية Wh بلدان أخرى ووضع اليد ع�� أر

 .اعتماد

 
ً
  وقد أ��ق ا��صار أضرارا

ً
بقطاع .تصاالت واملعلوماتية، بما ف�xا .تصاالت السلكية أيضا

ل . والالسلكية
ّ
Gي�ن ف2ذه السياسة �شcوGصول ال العقبة الرئ*سية أمام تدفق املعلومات و�عرقل و

B وترفع تGاليف Uتصال Wh البالد، 
ّ
حيث أLÄا �ع� Qوسع إ\� �نBtنت وÅ\� تكنولوجيات املعلومات، 

صول إ\� املنّصات والتكنولوجّيات، واستخدام الفضاء السي�Bا�ي من أجل قلب وتضع شروط  للو
ً
ا

  .النظام السيا¯_[ والقانو�ي Wh البالد

ر ·qم Qضرار Uقتصادية ال|[ ��قت بنظام Uتصاالت خالل الفBtة املمتدة ب�ن ش2ر  ُيقدَّ

شركة Uتصاالت "وما زالت . مليون دوالر 55بأك�B من  2019مارس /آذار 2018أبر"ل وش2ر /ن*سان

، إذ يصل نصيLÔا إ\� ما) ETECSA." (م.السلكية والالسلكية الGوcية ش
ً
�س¬تھ  ال2يئة Qك�B تضررا

  .�Yسائرإجما\W اباملائة من  98
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  :من ب�ن أ�م Qمثلة ع�� �ذه الفBtة، ت�Bز التالية

  ]|ن من دفع بدل الدورات ال
ّ

تضّرر �شاط تأ�يل م2نّ+[ قطاع Uتصاالت �س¬ب استحالة التمك

و�ذه املشGلة أدت إ\� التأجيل املتكرر ملواعيد إجراء . ال�شيلّية" ALGORITMO"�عرض2ا شركة 

، و{W دورات ضرور"ة من أجل تطبيق وتطو"ر خدمات بجودة 2018خمس دورات Wh عام 

 .أفضل

  B�ّنت وا��ق با��ر"ات ال|[ }عBtا إ\� محتو"ات �نcصول من �و ت�jق سياسة ا��صار Qذى بالو

-GNU" (عامةمعلنة إجازة "ع¼Lا و"وافق علLyا املصّممون الذين ي3تجون برامج سوفتو"ر بـ 

GPL .(ّرد و"تqr دمة أو تحميل املعلومات، وذلكYصول إ\� ا� مثل �ذا الضرر Wh رفض الو

 ".cu."ممنوح للنطاق الGوFي ) IP(التعّرف ع�� مصدر Uتصال و�و عنوان إنBtنت 

  ول، مما }عرقلQ صول إ\� املعلومات الرسمية ملواقع تكنولوجية من الصف ر ع�� �وcا الو
َ
ُيحظ

ل الذا�ي أو التأ�ُّ  حال مواقع . ل عن ُ�عدالتأ�ُّ " Google Code"و" VMWARE"و" Cisco"�ذا �و 

 ".Google Page Speed Insights"و" Google Web Designer"و

  ]+ا"استحال ع�� أخصائcراديو�و) "RADIOCUBA (املؤتمر السنوي الذي ت Wh رعاهاملشاركة 

دة بخدمات Qقمار الصناعية  ، والذي ا�عقد مرت�ن Wh نيو "MARLINK SAS"الشركة املزّوِ

 .أورليانز

  ول2ذا الس¬ب "بتحو"الت مالية بر"دية دولية"القيود ال|[ يفرض2ا ا��صار تحول دون القيام ،

تحو"الت مالية بر"دية "من أجل إرسال " تحو"الت مالية- اتفاقية بر"د"لم يتم التمكن من توقيع 

ل اYrّصص للواليات املتحدة" دولية
ّ
 .مع املشغ

 ية لالتصاالت السلكية والالسلكية"ت �انcوGالشركة ال) "ETECSA ( Wh 
ً
النظام العالk[ "عضوا

 باسم "لالتصاالت ا�Yلو"ة
ً
ح|GSM"²"، املعروف اختصارا ، 2017د}سم�B /ش2ر �انون Qول  ، 

}علن فLyا إلغاء عضو"ة " GSM"و�و املوعد الذي وردت فيھ رسالة من املدير القانو�ي �qمعية 

واّد�ë املسؤول أن واجبھ تطبيق قانون الواليات املتحدة Wh ما . الشركة الGوcية من تلك املنظمة

ق بالعقوcات التجار"ة ع�� الذين يقّدمون خدمات للشر�ات الGوcية
ّ
L³ذه الطر"قة، لن . يتعل

ال|[ تنعقد خارج أرا`_[  أن �شارك إال Wh املنتديات العامة" ETECSA"يGون بإمGان شركة 

 .الواليات املتحدة

 دماتYات رفيعة ا�Ã�2صول إ\� مار�ات أو تج -ورائدة Wh سوق املعلومات ا��صار يمنع الو

حقوق امتياز من شر�ات أمر"كي حبة  صا  W} ع2ا أوÀتصاالت أو يجري توزUا أج2زة ةL¼ومن بي ،

_[، أج2زة �اتف خلوي، �وائّيات، أنظمة معلوماتي  .ة، إ�,�اتف أ̀ر
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ر �شGل كب�B من نظم ا��صار قطاع النقل  تضرَّ
ً
وقد تجاوز ا�
qم �جما\W ألضرار �ذا . أيضا

حدود الـ  مليون دوالر، ما يمثل ز"ادة قدر�ا أك�B من  170القطاع خالل الفBtة ال|[ }غطLyا التقر"ر 

 باملقارنة مع الفBtة السابقة 69
ً
  .مليونا

  :الفBtة تأ�ي التاليةمن ب�ن أ�م Qمثلة خالل �ذه 

  شركة"DAMEN " دة الرئ*سية ملصنع السفن Wh سن�ياغو دي " DAMEX"ال2ولندّية، و{W املزّوِ

دة ل2ا بـ ، "Cummings"و" Caterpillar"�وcا بأجزاء وقطع غيار  مَنَعLMا الشركة املزّوِ

"Caterpillar " ا املؤن الالزمة لتصليحcالبلدان املنخفضة، من بيع �و Wh صيانة قوارب شركة و

 .الGوcية) Prácticos" (براكتيGوس"

  يةcوGو"ة الqطوط ا�Yشركة ا�"Cubana de Aviación " ستفادة من خدماتU ممنوعة من

� �شر )Airline Tariff Publishing Company) "ATCO"شركة 
ّ
 ةا�qو"التعر"فات ، ال|[ تتو\

 مل3شآ Lا  شركة ط�Bان وتتخذ من مطار دولز 500ألك�B من 
ً
صمة واشنطن مقرا الدو\Wh W العا

  �300س¬ب قيود ا��صار، تجد �وcا نفس2ا مضطّرة لدفع ألف و. الرئ*سّية
ً
دوالر إضافية ش2ر"ا

صول إ\� �شر التعر"فات ا�qو"ة Wh نظام التوزÀع  .من أجل الو

  ان �سبانيةBشركة الط�"Air Europa) "UX ( كاتفاق الرمز املش"امتنعت عن تطبيقBt) "Code 

Share ( ية ما دامت �ذه الشركةcوGو"ة الqطوط ا�Yام املضروب مع شركة ا�ÃtلU وتنفيذ

صنع الواليات املتحدة"بو"نغ"�شّغل طائرات من نوع  حيث أن أسطول2ا �و من   ،. 

Lyا �ذا التقر"ر، تجاوزت قيمة Qضرار ال|[ ��قت 
ّ
جّراء  بالصناعة الكو<يةخالل الفBtة ال|[ }غط

بالقيمة �جمالية ل2ذه ا�Yسائر �ان باإلمGان شراء مواد أولّية ضرور"ة . مليون دوالر �49صار الـ ا�

لصناعاتنا، مثل كرcون الGالسيوم إلنتاج غاز Qسي�يل�ن، مخاليط إلنتاج *qالت وسائل النقل، 

أ�م Qمثلة ومن ب�ن . ورق ذي قابلية لالمتداد من أجل إنتاج Qكياس متعددة الطبقات، وغ��Bا

ة يأ�ي
َ
ل َّqÙضرار املQ ع��:  

  موعة التجار"ة للصناعة الكيميائية"استحال ع��qrا) "GEIQ ( اقتناء قطع غيار وآالت غيار

ات 
ّ

Y.لضواغط ال2واء وم"LEFI " ]|ومعدات من مارك"BURTON "و"GARO" وذلك �س¬ب ،

أدى ذلك إ\� إنزال أضرار جسيمة بإنتاج الGلور Wh . وجود مسا�م أمر"Gي Wh �ات�ن الشركت�ن

ع Wh . �وcا ة لألوك�qÙن الط¦ّ[، ال|[ تصنَّ حاو"ات إسو"َّ  شراء 
ً
وع�� نحو مماثل، لم يكن ممكنا

تب مراقبة مك"الواليات املتحدة، وذلك �س¬ب خوف الشر�ات املنتجة من التعّرض لعقوcات 

صول Qجن¬ية Q." 

 "ونّياتBtمجموعة �لك) "GELECT ( ونيةBtائية و�لكcشمل إنتاج وخدمات املعدات الك2ر�

كمحّصلة للطا�ع . وا��لول املعلوماتّية ووسائل وأجزاء وقطع Uتصاالت السلكية والالسلكية
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صل إ\� ات ن �ذه اqrموعة التجارّ"ة التو
ّ

فاقات تجار"ة مع عدة شر�ات الGابح ل�jصار، لم تتمك

صل إ\� التكنولوجّيات  تزو"د، مما }عرقل و"رفع تGاليف تداب�B شر�ات التور"د و"منع الو

�ذا Qمر يجعل البالد مضطرة لشراء لوازم2ا من . الرئ*سية واملواد الالزمة لعمليا Lا �نتاجية

، بما يBtتب عن ذلك من ز"ادة مقدار�ا مل
ً
 ع�� تGاليف مناطق �عيدة جغرافيا

ً
يو�ي دوالر تقر"با

W��rن�نتاج ا�òاليف الGوذلك �س¬ب ت ،. 

صل  صعوcات كب�Bة Wh ا��صول ع�� تكنولوجّيات بناء  قطاع البناءن�يجة ا��صار، يوا مواج2ة 

صر الطاقة  للمواد Qساسية وعنا
ً
ة وخفيفة وأقل اسLMال�ا خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا . أك�B فّعاليَّ

، من "لصناعة مواّد البناء"، الضرور"ة "55د "لم يتم التمكن من شراء آالت الثقب من نوع  التقر"ر

ف¬س¬ب ا��صار، منعت الشركة Qم فرع2ا  .، ومقر�ا بلد آسيوي "ATLAS COPCO"خالل شركة 

  .من بيع �ذا املنتج لGوcا

حد   �س¬ب نظم ا��صار، أ
ً
Qمثلة ع�� ذلك �و �شاط تصدير �ذا القطاع يواجھ عقبات أيضا

ع مع شركة 
َّ
 300لتصدير  "ABS TRADE & COMMERCE LIMITED"استحالة تنفيذ اتفاق موق

لم تتمكن الشركة من العثور ع�� باخرة مستعدة لنقل البضاعة . ألف طن من الرخام والغران*ت

  .من �وcا إ\� البلد الُوج2ة

Qضرار ال|[ ��قت �شر�اتھ قد تجاوزت الـ ، فإن قيمة لقطاع الطاقة واملوارد الطبيعيةبال3سبة

 و 78
ً
 و 336مليونا

ً
 باملقارنة مع السنة  18دوالر، ما يمثل ز"ادة قدر�ا أك�B من  424ألفا

ً
مليونا

  .السابقة

  :أ�م Qمثلة ع�� الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر {W التالية

  شركة"Moa Nickel S.A " إنتاج2ا Wh تلطة �عّرضت ألضرارYrل اGمن سلفور الني 
ً
ألرFع�ن طّنا

ص للت عة لألجزاء وقطع الغيار . ديرصوالGوcالت اYrصَّ ومرّد ذلك أن الشر�ات الرئ*سية املصّنِ

أدى . �س¬ب �ثار الGابحة املBtّتَبة عن ا��صار تQساسية بال3سبة لعملية �نتاج قد ا��Ùب

ر Wh ذلك إ\� ارتفاع تGاليف الصيانة وÅضاعة وقت طو"ل Wh ا دة بديلة، وتأخُّ لبحث شر�ات مزّوِ

صول ونفقات أك�U Wh Bست�Bاد أLÄت عمليا Lا Wh �وcا �عدما استحوذت " MS SALES"شركة . الُو

حدة من الشر�ات الرئ*سية "Veostalpine"علLyا شركة أمر"كية، ب*نما أLÄت شركة  ، و{W وا

صيف  دة باإللكBtودات، عمليا Lا �س¬ب تو املBtتب عن ا��صار، وقد نكثت " زفةمجا- بلد"املزّوِ

 .�عقود سبق أن تم توقيع2ا

  موعة التجار"ةqrحصول ا  إمGانية 
ً
ع�� قطع الغيار " اتحاد الك2رcاء"ما تزال محدودة جدا

فقد رفضت �ذه الشركة . �سبانية" NAVANTIA"، ال|[ تصّنع2ا شركة "�r"BAZANّر�ات 
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 م
ً
ول2ذا الس¬ب فإنھ ال يمكن ا��صول . ن عواقب ا��صارالقيام �عمليات تجار"ة مع �وcا خوفا

حيدة �سعر يبلغ ضعف ما يبلغھ Wh السوق  دة و  .ع�� قطع الغيار إال من خالل شركة مزّوِ

  مجموعة الشر�ات"COMPAIR " ،ى أمر"كيةBمن مجموعة شر�ات ك� 
ً
صبحت جزءا ال�Bيطانية أ

ات  Àعول2ذا فقد قطعت �ل عالقة ل2ا بمشار 
ّ
�عمل بتكنولوجّيLMا تم تطو"ر�ا Wh �وcا للمحط

 ا��صول ع�� قطع الغيار لGل Qج2زة . املمركزة لل2واء املضغوط
ً
حا كمحّصلة لذلك، ل*س متا

جّيات أخرى، وذلك ال|[ تم تركيLÔا منذ البداية، فاضطر Qمر لتعديل2ا ومواءمLMا مع تكنولو 

 
ً
 .بتGلفة تز"د عما �ان مخططا

  ش2ري Wh و�شر"ن الثا�ي/أيلول  تم Bس¬تم�/ Bتوقيع عقدين مع شركة  2018نوفم�

"GeneralElectric International INC" ن محطة�cول لشراء معدات إضافية لتورQ ،

. حرار"ة، والثا�ي لتحديث معمل الك2رcاء Wh منطقة بيGو سانتا مارتا- الك2رو " أنتونيوغيت�Bاس"

Qمر"Gي " CENTENNIAL BANK"ورد بالغ من مصرف  2019ف�Bاير /لكن Wh ا�Yامس من شباط

�ع�ن Uعتبار، لن يتم تمو"ل �ذين " ب�Bتون - قانون �يلمز"يفيد بأنھ مع أخذ الباب الثالث من 

 .العقدين

  أضرارالقطاعا&�ارجيلالقتصادالكوKي. 3

  التجارة ا&�ارجية أضرار . 1.3

Wh مجال التجارة ا�Yارجية الGوcية ب�ن ش2ر بلغ ·qم Qضرار �جمالية ��صار الواليات املتحدة 

 و 896نحو مليار"ن و 2019مارس /وش2ر آذار 2018أبر"ل /ن*سان
ً
، وما ي�بع ذلك من دوالر 555ألفا

WXارYازدياد �ثار السلبية ال|[ �عرقل و�شّوه أداء ال3شاط التجاري ا�.  

حصاؤ�ا، ال ُيمكن إغفال Qثر الGابح والLMو"�W لسياسة ا��صار  باإلضافة ع�� Qضرار ال|[ تم إ

عند قطاع Qعمال Wh الواليات املتحدة وWh بلدان أخرى، وارتداده Qك�B �عد ع�� املؤسسات 

  .املالّية ال|[ ترفض العمل مع �يئات �وcية وWh قطاع Uس�ثمارات بالبالد- املصرفية

صعيد التجارة ا�Yارجية، تالَحظ أك�U Bرتدادات Wh املداخ صادرات من ع��  يل ال|[ لم تحصل عن 

صلت قيمLMا إ\� مليار"ن و  و 343السلع وا�Yدمات، وو
ً
وWh �ذا اqrال، �ان �ناك . دوالر 842مليونا

أثر كب�B لBtاجع عدد الزائر"ن Qمر"كي�ن خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر، و{W وت�Bة مستمرة 

ال��ية املزعومة  ثر إ\� بلدنا واستغالل ا��وادالدعائية ضد السفن�يجة ا��ملة  2017منذ عام 

  .ال|[ قيل أن دبلوماسّي�ن أمر"كي�ن �عرضوا ل2ا Wh �وcا
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ر بمليار و مليون دوالر، ما يمثل  Q20,2ضرار الناجمة عن إعادة التوجيھ ا�qغراWh للتجارة تقدَّ

  .باملائة باملقارنة مع الفBtة السابقة 18ز"ادة 

صول إ\� سوق الواليات املتحدة بـِ تقّدر قيمة ا�Yسائر ال  و 163ناجمة عن استحالة الو
ً
 108مليونا

  659آالف و
ً
 ال��ة والطاقة واملوارد الطبيعية وUتصاالت . دوالرا

ً
و�انت القطاعات Qك�B تضررا

حيث �شمل  باملائة من ا�Yسائر  74,4السلكية والالسلكية واملعلوماتية والزراعة والبناء والصناعة، 

 و 121إ\� بقيمة تصل  اجمة عن ذلك،الن
ً
 و 423مليونا

ً
  969ألفا

ً
  .دوالرا

لة Wh �ذا  َّqÙية مcر إ\� أرا`_[ الواليات املتحدة مار�ات �و �س¬ب قيود ا��صار، ال يمكن أن تصدَّ

حال ق2وة . السوق  " فاراديرو "و) Caney" (�انيھ"، ونوعا الروم )Cubita" (�وc*تا"�ذا �و 

)Varadero( ي يواجھ عقبات . الفحم، وكذلكFوروQ السوق Wh نواع من الرومQ كما أن بيع �ذه

 عفالشبGات ال|[ يتم من خالل2ا �سو"ق �ذه املنتجات ال �سمح ب¬يع2ا بالÃtامن مع بي. شديدة

وقد ترجم ذلك نفسھ بBtاجع طلب الزcائن الذين . مار�ات أخرى مماثلة قادمة من الواليات املتحدة

  .زعونھ Wh أوروcا}ستوردونھ و"و 

ر وعسل 
ّ

 دون بيع منتجات �وcية أخرى �السك
ً
صول إ\� السوق Qمر"Gي تحول أيضا استحالة الو

حصص . الّنحل Wh أرا`_[ �ذا البلد ر، فإن Qضرار الناجمة عن استÚنائھ من نظام 
ّ

حال السك  Wh

حد�ا قد �سّب¬ت بخسائر يتجاوز ·qم2ا الـ    .مليون دوالر 29املبيعات من السكر Wh السوق و

حية أخرى،  رعو"ة من سوق الواليات املتحدة ال �ع^[ زوال - إمGانية است�Bاد منتجات زراعيةمن نا

 ع�� النتائج Uقتصادية لالست�Bاد 
ً
املمارسات التجار"ة واملالية واللوجس�ية التمي�Ãّية، ال|[ تؤثر سلبا

م من ا�2qود ال|[ يبذل2ا القطاع الزراWë ف2ذا Uوضع ما زال ع�� ما �و عليھ، بالرغ. من �ذا السوق 

�ذه التجارة غ�B املنتظمة ال . Qمر"Gي Wh س¬يل �qòيع العالقات التجار"ة مع �وcا Wh �ذا اqrال

 Bية " شركة تور"د املواد الغذائية"�سمح بأي نوع من التمو"ل، مما يج�cوGال)ALIMPORT ( ع��

ر Uعتمادات
ّ
. تتواجد Wh مناطق �عيدة وأجور ال�òن م¼Lا أع�� �لفةو{W  ،الqjوء إ\� أسواق توف

 ²kّرتفاع الناجم عن ا��صار املفروض عّما }سU يطّبق الدائنون "ةجازفم- بلد"�س¬ب �ذا ،

باإلضافة لذلك، وcما أنھ من غ�B املسموح ال�سديد . باملائة �5عر"فات تز"د عن ال3سب العادية بـِ 

، بما يBtّتب عن ذلك ال بّد من شراء عملة أخرى لل�سديدWh ا�Yارج، بالدوالر Qمر"Gي ألطراف ثالثة 

  .من خسائر جّراء أسعار الصرف

الGوcية من*ت بخسائر جّراء ) AT Comercial S.A" (م.إيھ �ي �وم�Bسيالش’"ع�� س¬يل املثال، شركة 

نة، صول إ\� سوق الواليات املتحدة لشراء منتجات غذائية معيَّ ¼Lا من الو
ّ

وال|[ اضطرت  عدم تمك

 
ً
  .لشرا�Lا بأسعار أع�� من خالل وسطاء وWh بلدان أ�عد جغرافّيا
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Lyا �ذا التقر"ر، بلغت قيمة Qضرار الناجمة عن منع استخدام الدوالر 
ّ
خالل الفBtة ال|[ }غط

 و Q85مر"Gي 
ً
 و 139مليونا

ً
ر ·qم ارتفاع �لفة التمو"ل 436ألفا  47ة بـ جازفم- بلد/دوالر، ب*نما يقدَّ

 و
ً
 و 290مليونا

ً
صول ع�� قروض مصرفّية . دوالرات 204ألفا  Wh �ذه املؤشرات ا�عدام الو

ً
يلعب دورا

دة . أو لّينة الشر�ات الGوcية تجد نفس2ا مضطّرة للعمل بقروض تجارّ"ة تمنح2ا الشر�ات املزّوِ

  .اتيةو نفس2ا �شروط مالية غ�B م

ي�بع ذلك من ارتفاع Wh ثمن البضا�ع تصل  العواقب السلبية الستخدام الوسطاء التجار"�ن وما

 و 173تGلفLMا إ\� 
ً
 �س¬تھ  916آالف و 210مليونا

ً
، ما }ع^[ ارتفاعا

ً
باملائة باملقارنة مع  189دوالرا

  .الفBtة السابقة

 جسيمة باقتصادنا {W التGاليف البا�ظة لل�òن 
ً
من ا�qوانب Qخرى ال|[ ما زالت ت�jق أضرارا

Wh �ذا . دفع2ما جّراء إعادة التوجيھ ا�qغراWh للتجارة نحو مناطق أ�عد اللذين يجب والتأم�ن

 و 72ا�qانب، بلغ ·qم ا�Yسائر نحو 
ً
 و 160مليونا

ً
  .دوالر 602ألفا

ا�qدول التا\W }عكس أضرار ا��صار Wh مجال التجارة ا�Yارجية الGوcية خالل الفBtة املمتدة ب�ن 

  :2019مارس /وآذار 2018أبر"ل /ش2ر ن*سان

 أضرار ناجمة عن دوالر أمريكي

صول إ\� سوق الواليات املتحدة 163.108.659,16  استحالة الو

 ارتفاع �لفة البضا�ع/استخدام الوسطاء 173.210.916,43

 ارتفاع �لفة ال�òن والتأم�ن 72.160.602,95

صادرات لم تحدث 2.343.135.842,95  مداخيل 

 �لفة التمو"لارتفاع / ةجازفم- بلد 47.290.204.71

 منع استخدام الدوالر Qمر"Gي 85.139.436,80

 *خسائر أخرى  12.535.892,72

 اqrموع 2.896.581.555,72

ة/ تGاليف إضافية �س¬ب عملّيات من خالل بنوك بلدان أخرى *  أنواع أدوات دفع، مقبوضات محتجزة، إلغاء / عموالت مصرفيَّ

  عقود، نزاعات قضائية، وغ��Bا

 أضراراملالوالتمو4ل. 2.3

صلت ارتفاع2ا، وذلك �سمة النية املسبقة  ا�qلّية Qضرار الناجمة عن ا��صار Qمر"Gي ع�� �وcا وا

W\واملا Whال املصرqrا Wh . واملالئم ل2ذا القطاع W¿ات �ائلة تحول دون العمل الطبيcصعو أنزل ذلك 

سمت الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر بÃÐوع . وتز"د التGاليف املرتبطة بال�شغيل املصرWh والتجاري 
ّ
ا�

حسابات  مؤسسات مالية ومصرفية نحو رفض القيام �عمليات مع مصارف �وcية، وكذلك إغالق 
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 Society for Worldwide" ورموز لتبادل املعلومات املصرفية، و{W رموز موضوعة من قبل

Interbank Financial Telecommunication) "SWIFT.(  

ع�� يد qّ�ُلت أضرار بالنظام املصرWh الGوFي  2019مارس /وآذار 2018أبر"ل /ر ن*سانب�ن ش2

عدد املؤسسات املالية Qجن¬ية ال|[ انضّمت إ\�  12وخالل �ذه الفBtة، زاد . مصرف أجن¦[ 140

و�ذا Qخ�B يضرب العمل الطبي¿W . بqÑة ا��صار Qمر"Gيسياسة رفض تقديم ا�Yدمات 

  ةفية الGوcيللمؤسسات املصر 
ً
حيث أن �ذه املؤسسات تجد نفس2ا مضطرة للعمل دائما و�شغيل2ا، 

  .Wh مناخ من التوتر والتوجس ووسط الصعاب Wh س¬يل ضمان ا��ركة �منة لتدفقا Lا املالّية

رت قيمة Qضرار النقدية ّدِ
ُ
 مليون دوالر، ما يمثل ارتفاع 725,8املالّية بـِ - خالل الفBtة ال|[ نبح(Lا، ق

ً
ا

  .باملائة باملقارنة مع الفBtة السابقة �35س¬تھ 

  :العقبات الرئ*سية ال|[ واجLM2ا املؤسسات املصرفية الGوcية خالل الفBtة موضع البحث

ة   :Tشديد إجراءات ا&/صار املقرونة با&�دمات املعلوماتيَّ

 صوإللىتكنولوجّياتجديدةللـ قةبالو
ّ
صاللصعوcاتاملتعل  تتوا

"SocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunication" 

(SWIFT)شر�اتأمر"كية*L رالسوفتو"روالتكنولوجيا
ّ
  .،باعتبارأنمعظمالشر�اتالت*توف

  ية إلغاء رموز املرcسالت عن طر"ق الـ اطلبت عدة بنوك أجن¬ية من مؤسسات مصرفية �و

(SWIFT)تصفية وتقييد ، وال|[ تنفع كتصر"حات يتم تبادل2ا مع البنوك املعتمدة و�سمح ب

 باللغة �نGل�Ãية باسم (املراسالت ال|[ تصل ونوع الرسالة ال|[ يتم إرسال2ا 
ً
واملعروفة اختصارا

"RMA.("  

  .القيود ع=	 استخدام الدوالر �مر�4ي q> العمليات التجار4ة واملالية مع ا&�ارج

  مر"كيفيالعملياتالتجار"ةما تزال قائمةQية واملاليةالقيودعلىاستخدامالدوالرcوGارجالYمعا� ،

ب أسعار الصرف ب�ن العملة Qمر"كية وcنوك بلدان أخرى 
ُّ
مّما ي�سّ¬ب بخسائر كب�Bة جّراء تقل

 .يتم فLyا القيام �عمليات القبض والدفع

  :رفض تقديم ا&�دمات املصرفّية

 حسابات حدة آسيو"ة �7يئات مصرفية أجن¬ية، م¼Lا  8: طلب إغالق   .أوروcية ووا

  ا رفضLyا أو إلcصدة من �و  �9يئة، م¼Lا  15: وتقديم خدمات مصرفية أخرى إجراء تحو"الت ألر

  :و"�Bز املثال التا\W. من أوقيانوسيا 1من أمر"Gا الالتي3ية و 2أوروcية، و 3آسيو"ة و

  رسالة Bي ع�FوGه الBي التي^[ نظ�G"أبلغ مصرف أمر"SWIFT" من ش2ر �انون 
ً
، أنھ اعتبارا

ر علLyم املشاركة Wh عمليات خطابات اعتماد وتحو"الت مالية  2019يناير /الثا�ي
ّ

س*تعذ



31 

 

 Cuba(دولية يGون فLyا ضلع ل2يئات يرد اسم2ا Wh قائمة وزارة ا�Yارجية Qمر"كية 

Restricted List.(  

يؤدي إ\� الس¿W إليجاد بنوك توافق ع�� إقامة عالقات مع  معاملة وثائق مصرفية ورفُض 

دة أو استقبال املداخيل بالعملة الصعبة�وcا من أجل الت . مكن من الدفع للشر�ات املزّوِ

و�ذا }ع^[ بال3سبة لGوcا عدم التمتع باملوارد Wh ال�jظة املناسبة لتنفيذ الÃtاما Lا أو شراء 

صدة حول مص�Q Bر   .منتجات ��اجة ماّسة، �ذا باإلضافة إ\� التوّجس 

  Wh يةcصدة عائدة ل2يئات �و حتجاز أر   .مصرفان أوروcّيان: بنوك أجن¬يةا

  إلغاء بنوك أجن¬ية لرموز مراسلة"SWIFT " ال|[ تنفع كتصر"حات يجري تبادل2ا مع البنوك

 1من أوقيانوسيا،  2من آسيا،  2من أمر"Gا الالتي3ية،  3أوروcية،  15: �يئة، م¼Lا 24: املعتمدة

  :ع�� س¬يل املثال. من أفر"قيا 1من أمر"Gا الشمالية، 

ت معلومة من مصرف أمر"Gي التي^[ مفاد�ا أLÄم ل*سوا Wh ظروف �سمح ل2م ب�بادل ورد - 

 يطلب فيھ تبادل الرموز عن 
ً
املعلومات، مع أن البنك نفسھ �ان قد أرسل قبل ذلك خطابا

  ".SWIFT"طر"ق الـ 

 ض مصارف أجن¬ية �خطار أو القيام �عمليات خطابات اعتماد
ْ
 15: مؤسسة، من بي¼Lا 16: رف

حد أوروFيآسي Wh معظم ا��االت، يBtّتب عن �ذا الرفض أضرار �س¬ب املماطالت ال|[ . و"ة ووا

دة ل2ا للبحث عن بنك بديل  صل مع الشركة املزّوِ حيث تضطر الشركة الGوcية للتوا ال لزوم ل2ا، 

 .ير"د القيام باملعامالت

 ة  3من أمر"Gا الالتي3ية،  8من آسيا،  13من أوروcا،  37: �يئة، م¼Lا 63: إعادة عمليات مصرفيَّ

  :ي�Bز املثال التا\W. من أوقيانوسيا 1من أفر"قيا،  1من أمر"Gا الشمالّية، 

حوالة مالّية إ\� بنك �وFي جراء سياسة يلÃtم2ا البنك املستفيد،  -  أعادت مؤسسة أوروcية 

 باملعلومات �ضافية املطلوcة
ً
  .وذلك بالرغم من تزو"ده مسبقا

 ا 8:واتفاقات اعتماد عمليات مصرفية إلغاءL¼ية،  3آسيوّ"ة،  3: مصارف، من بيcمن  2أورو

  :�عض Qمثلة. أمر"Gا الالتي3ية

 لنظ�Bه الGوFي مفاده أنھ سيل	W عالقاتھ مع �وcا، وذلك  - 
ً
أرسل بنك أمر"Gي التي^[ بالغا

صول Qجن¬ية"بqÑة أLÄا بلد يخضع لعقوcات  Q اص أو " مكتب مراقبةYÖQ وأن

ال|[ تتعاقد أو توفر مساعدة مالية للمدرج�ن Wh تلك القائمة، }عّرضون أنفس2م  املؤسسات

 .�Yطر التعامل مع2م كم2رFي مخدرات أو مجرم�ن دولي�ن أو إر�ابي�ن
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وذلك �س¬ب مختلف أنواع ا��ظر الدو\W  ،طلبت مؤسسة أوروcية إلغاء عمليا Lا مع �وcا - 

والعقوcات ال|[ تفرض2ا الواليات املتحدة، مما أج�B البنك الGوFي ع�� البحث عن بدائل 

حة  .جديدة Wh تلك السا

 - G"ا اأبلغ مصرفان من أمرcما لن يقوما �عمليات مالية جديدة مصدر�ا �وLÄو�ذا . التي3ية بأ

صادرات الوضع يقّيد عملية ال�سديد للشر�ات  دة واستقبال املواِرد املتأتية عن  املزّوِ

" فارما�وcا"وشركتا " شركة ا�Yطوط ا�qو"ة الGوcية"لGوcية، و"تضرر منھ زcائن مثل 

)FARMACUBA (اديبورت*س"وcو� ")CUBADEPORTES (يةcو�يئات تور"د �و.  

 ية من أجل القيام بالعمليات املc4: صرفّيةطلب وثائق إضافية وشروط أخرى من بنوك �و 

حدة من أمر"Gا الشمالية 2: مؤسسات مصرفّية، م¼Lا حدة من أوروcا، وا �عض . من آسيا، وا

  :Qمثلة

حساب بنك �وFي Wh كتبھ الرسمية،  -  اندمج بنك أوروFي ب¬نك أوروFي آخر، وWh س¬يل إدراج 

 أن جرى التوجيھ L³ا،  "SWIFT"طلب عن طر"ق الـ 
ً
 خارجة عن العادة ولم }سبق أبدا

ً
شروطا

ومفاد�ا أنھ Wh املدفوعات ال|[ تجر�Lا املؤسسة الGوcية ال يمكن وجود ضلٍع فLyا لزcائن ل2م 

وقوات الشرطة، وكذلك بممتلGات أمر"كية أوالقوات املس�jة أصلة بأي مجال عسكري 

 .امل3شأ

ومات إضافية وغ�B معتادة من بنك �وFي من أجل القيام طلبت �يئة مصرفية أوروcية معل - 

حوUت مالية، مثل التأكيد بأنھ لن يGون للبضاعة استخدام  Bوذلك عسكري  �عمليات ع� ،

  .بqÑة شروط النظام ال|[ يتعّ�ن ع�� مصرف2ا UلÃtام L³ا

  :ع=	 ال^يئات الكو<ية ا&/صول ع=	 تمو4ل خارجية (شروط بالغة القسوة

  ية أن تدفع �سب عالية من الفائدة، تتجاوز تلك املعمول ع��cوGال2يئات املصرفية والتجار"ة ال

 أخرى 
ً
ومرّد ذلك فرض �سب إضافية ن�يجة . L³ا Wh السوق لعمليات مماثلة تخص بلدانا

ق ع�� �وcا، و�و عنصر أسا¯_[ Wh تحديد جدوى وتGاليف " جازفةم- بلد"تص3يف  الذي يطبَّ

  .ال|[ ترتفع �س¬ب ا��صار القائم العمليات املالية،

 klإرسال واستقبال الوثائق املصرفية ع <q يد السر�عصعو<اتklو�االت ال:  

  عÀيد السرBمكتب و�الة ال�"DHL Express " ]|ي قائمة بالبلدان الFافانا أرسل إ\� بنك �و� Wh

 من قبل 
ً
صال ّيدت خدمة إرسال الطرود إلLyا بموجب قيود موضوعة أ

ُ
صول مكتب م"ق Q راقبة

تحّمل �و ما لم يتع2د بال }ستطيع العميل إرسال الطرد : "Qمر"Gي، مع النص التا\Q "Wجن¬ية

 من قبل مكتب ال�Bيد
ً
غھ مسبقا

ّ
صّر العميل ع�� عملية . املسؤولية، وذلك �عد تبل إذا ما أ

غھ يفقد ال تGون مسؤولة عّما يحدث للطرد، إذ أنھ �ع’ دي أ�ش أل‘�رسال، فإن و�الة 
ّ
د تبل



33 

 

إ\� �وcا، �و  )WPX(طرود وازنة أو  )DOX( بلد ُيصدر طرود وثائقُيذكر أن أي . �ذا ا��ق

ب بـِ 
َ
حب القرار)LOI( "خطاب نوايا"مطال صا  ".، و"Gون العميل 

  ،و�الة أخرى إلرسال الوثائق والطرود"The People Network) "TNT ( ،يطانيةBأبلغت ال�

صلة تأم�ن ا�Yدمات ل2امؤسسة مصرفية �وcية  ول2ذا الرفض عالقة . اLÄا ال �ستطيع موا

دة ال|[ �شر Lا وزارة ا�Yارجية Qمر"كية وWh �ذه ا��الة، �ان Qمر . بقائمة ال2يئات الGوcية املقيَّ

ق بوثائق قبض لشركة تصدير �وcية
َّ
 .يتعل

 Fم مصرف �و
ّ
 من مؤسسة مصرفية من أمر"Gا الشمالّية �عد ي�سل

ً
م موافقLMا ع�� وثائق بالغا

حال التعرض ألي غرامة �س¬ب إجراء توقيع2ا، وتنص ع�� أنھ " DHL Express"�شBtط و�الة   Wh

 .املعامالت إ\� �وcا، يتعّ�ن ع�� البنك دفع2ا

Ù, ع�B ال�Bيد �لكBtو�ي، بما 
ُ
�ل �ذه العراقيل تحمل ع�� إرسال الطرود الوثائقية من خالل �

ة ال|[ يتوجب استالم2ا ع�B و�الة فLyا وثائق ال�òن،  صليَّ Q ,Ù3ول*س ال"DHL "و�ذا . مباشرة

حيث يضطّرون للبحث عن بدائل  صعوcات بال3سبة للموّردين الGوcي�ن،  الوضع تBtتب عنھ 

حية أخرى، لدى إرسال �ذه الوثائق، ال تتوفر ذات Qمن والسالمة . أخرى الستالم الوثائق من نا

ة اللذان يتوفران عندما   .ُترسل ع�B القنوات املصرفيَّ

  

4 .<
  تطبيقھ خارج أرا��� البلد املع��. ا&/صار ينxyك القانون الدو

Ã سياسة الواليات املتحدة العدوانية تجاه   تمّ�ِ
ً
حدود البلد املع^[ سمة ما زال تطبيق ا��صار خارج 

ر. �وcا
ّ
 ع�� مصا�� بلدان أخرى  و�ذا ال2يGل من العقوcات ُي�jق كب�Q Bذى بالبالد، ولكنھ يؤث

ً
أيضا

 للقانون الدو\W وأ�داف وغايات ميثاق Qمم املتحدة وقوان�ن 
ً
حقوق2ا السّيدة، مما }شGل انLMا�ا و

  .حر"ة التجارة

حGومة  خالل الفBtة ال|[ ي�ناول2ا �ذا التقر"ر، جرى �شديد تطبيق ا��صار، Wh ما شمل قرار 

 الواليات املتحدة 
ً
\� إالسماح بإمGانية اتخاذ إجراءات قضائية Wh محاكم الواليات املتحدة، اس�نادا

" تتاجر"، بحق شر�ات أو أفراد �وcي�ن أو من بلدان أخرى "ب�Bتون - قانون �يلمز"الباب الثالث من 

مة Wh �وcا Wh عقد الست*نات من القرن املا`_[ و"ضرب �ذا القرار عرض ا��ائط  .بممتلGات مؤمَّ

 حر"ب
ً
ة التجارة وÀعّزز طا�ع العقوcات املتجاوز ��دود البلد املع^[، باإلضافة إلنزالھ أضرارا

W\تمع الدوqrا مع اcوGقتصادية والتجار"ة لU بالعالقات.  

، الذي ينLMك مبادئ القانون الدو\W كحر"ة الشعوب Wh تقر"ر مص��Bا "ب�Bتون - قانون �يلمز"إن 

حر"ة التجارة واملساواة بالسي ادة وعدم التدخل Wh الشؤون الداخلية للدول، غ�B قابل للتطبيق و
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 Wh �وcا
ً
، الذي اعتمدتھ ا�qمعية "للتأكيد ع�� الكرامة والسيادة الGوc*ت�ن 80القانون . "أبدا

 غ�B 1996د}سم�B /الوطنية للسلطة الشعبية Wh ش2ر �انون Qول 
ً
، }علن القانون Qمر"Gي قانوا

  .قضا�ي لھ Q Whرا`_[ الوطنية الGوcية شرWë وال قيمة أو أثر

من قبل بلدان �املكسيك وكندا " �شرÀعات تر"اقية"�ذا قاد إ\� اعتماد " ب�Bتون - قانون �يلمز"

حماية نفس2ا من Qضرار ال|[ ي�س¬ب L³ا تطبيق �ذا القانون    .وUتحاد QوروFي، وذلك L³دف 

حGام قضائية أمر"كي" وضعية ا��صار"ما }س²k اعتمد Uتحاد QوروFي   ةالذي يمنع تنفيذ أ

قة بالباب الثالث من 
ّ
أما ا��Gومة الكندية فقد عّدلت . Wh أراضيھ" ب�Bتون - قانون �يلمز"متعل

حكم قضا�ي "، فنّص ع�� أن "قانون مGافحة �جراءات Qجن¬ية املتجاوزة ��دود البلد املع^[" أي 

 ل�شرÀع الواليات املتحدة، لن يحظ
ً
االعBtاف Wh كندا وال بتطبيقھ بأي شGل من ى بيصدر وفقا

حيLMا، تتمتع املكسيك بـ ". QشGال حماية التجارة وUس�ثمار من القوان�ن Qجن¬ية "من نا قانون 

W\املنافية للقانون الدو."  

  )مثلةأ( اتالكو<يةؤسسأضرارامل. 1.4

حدة Qضرار ال|[  صل ازدياد  ت خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر، توا
ّ
عالقا Lا L³Fيئات �وcية و حل

حسابات مصرفّية واستحالة القيام �عمليات مالية  التجار"ة مع بلدان أخرى من خالل إغالق 

  :نورد Wh ما ي�W �عض Qمثلة. ل�سديد أو قبض بدل ا�Yدمات وÅلغاء عقود تجار"ة

حز4ران�و  ال2ولندي Wh لوكسمبورغ إنجاز عملية مالية " ING"رفض فرع بنك  :2018يونيو /ل من 

، وذلك "CUBAEXPORT"اللوكسمبورغية وموج2ة إ\� شركة " .e-Time Corp"مصدر�ا شركة 

حصار الواليات املتحدة ع�� �وcا   .�س¬ب 

Australia and New Zealand Banking Group) "ANZ ( Wh"وّجھ فرع  :2018يونيو /حز4ران 12

حة النيوز"الندية"نيوز"الندا رسالة إ\�   ) TAANZ" (جمعية و�الة السفر والسيا
ً
إلبالغ2ا أنھ اعتبارا

ببلدان ) مباشرة أو غ�B مباشرة(من تلك ال�jظة ُيمنع القيام بأي عملية مالية أو معاملة ل2ا عالقة 

  .تخضع لعقوcات الواليات املتحدة، بما فLyا �وcا

Qمر"كية Wh ال�Bاز"ل ُيل	W خدمات السفارة " FEDEX"فرع شركة :2018أغسطس /آب 2

 لتوجLyات تلقا�ا من الشركة Qم Wh الواليات 
ً
والقنصليات الGوcية Wh �ذا البلد، وذلك تنفيذا

صول Qجن¬ية"املتحدة، باعتبار أن �وcا تخضع لعقوcات  Q مكتب مراقبة."  

Q Whرجنت�ن لم ) SANTANDER RIO(" بنك سانتاندير رّ"و"ُعلم أن  :2018أغسطس /آب 15

حوالة مالية طلبت و�الة  حية إجراء�ا لصا�� " �افاناتور "}ستجب ألجراء  " البنك املا\W الدو\W"السيا

)BFI ( ألف دوالر  250بقيمة)ة بالقيمة املواز"ة باليورو
ّ
  ).مرسل
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قد " BHD-León"و" BANRESERVAS"الدومي3يGانّيان ُعلم أن املصرفان  :2018أغسطس /آب 16

حسابات �عود إ\� فرع  Wh جم2ور"ة الدومي3يGان، باعتبار أن " شركة ا�Yطوط ا�qو"ة الGوcية"أغلقا 

  .�وcا تخضع لعقوcات الواليات املتحدة

}غلق ا��ساب ا�qاري بالدوالر Qمر"Gي  البنMULTIBANK "]k"مصرف  :2018أغسطس /آب 21

  .Wh مدينة بنما" م.لشركة ا�Yطوط ا�qو"ة الGوcية ش"العائد 

حساب " FEDEX"فرع شركة :2018أغسطس /آب 28 Qمر"كية Wh ساي3تلوشيوس ُيقدم ع�� إغالق 

  .سفارة �وcا لدى �ذا البلد، وذلك �س¬ب نظم ا��صار

حساب سفارة �وcا لدى �ذا " FEDEX"فرع شركة  :2018س�تمkl /أيلول  30 Qمر"كية L³ Whاما }غلق 

  .البلد، وذلك بتوجيھ من دائر Lا القانونية Wh الواليات املتحدة

ال2ولندي Wh سور"نام قد رفض " DSB"ُعلم أن فرع بنك  :2018أكتو<ر /�ول من Tشر4ن �ول 

فارة الGوcية لدى �ذا البلد، وذلك �س¬ب Uستمرار Wh إنجاز العمليات املالية بالدوالر Qمر"Gي للس

  .نظم ا��صار

 أجرتھ  Wh اليابان" Hilton Fukuoka Sea Hawk"فندق  :2018أكتو<ر /Tشر4ن �ول  2
ً
ُيل	q· Wزا

السفارة الGوcية لدى �ذا البلد بتوجيھ من الشركة Qم Wh الواليات املتحدة، بqÑة أنھ ال }ستطيع 

cدمات �س¬ب عقوYاتقديم �ذه ا�cات الواليات املتحدة ع�� �و.  

Qمر"كية Wh جامايGا جّمد �سليم طردين " FEDEX"فرع شركة  :2018أكتو<ر /Tشر4ن �ول  16

 
َ
�ن من سفارة �وcا لدى واشنطن إ\� البعثة الدبلوماسية الGوcية Wh يحتو"ان جوازات سفر مرسل

  .كنغستون، وذلك �س¬ب عقوcات الواليات املتحدة ع�� �وcا

ف"املالية البنمية تبعث بـ " MULTIBANK"مؤسسة  :2018أكتو<ر /Tشر4ن �ول  30
ّ
" تصر"ح محل

و�ان يلزم توقيع الوثيقة من قبل السف�B . بGوcا" فك Uرتباط"إعالن إ\� سفارة �وcا لدى بنما �دفھ 

 لGوcا، بذرÀعة نظم ا��صار
ً
 قانونّيا

ً
  .الGوFي لدى بنما، بصفتھ ممثال

ذو الرأسمال ا�Yاص، واملدمج مع بنك " Halyk Bank"مصرف  :2018نوفمT/ klشر4ن الثاiي 29

"KAZKOM" ا لدى �ذا البلد �عد التجميد املؤقتcازاخستان، يبعث برسالة إ\� سفارة �و� Wh ،

وجاء Wh الرسالة أن مرّد . ��سابا Lا و�غي�Q Bرقام بدون تبليغ مسبق وقبض عمولة مصرفية مرتفعة

  .ار Qمر"Gيالقرار نظم ا��ص

Qمر"كية Wh ساي3ت كي�س ونيف*س " FEDEX"ُعلم أن فرع شركة  :2018د�سمkl /�انون �ول  17

  .قد أبلغ سفارة �وcا لدى �ذا البلد بإلغاء خدمة إرسال الطرود ال|[ �ان يوفر�ا ل2ا
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املصرفية املال�Ãّية ُتبلغ املواطن الGوFي " MAYBANK"مؤسسة  :2018 د�سمkl/�انون �ول  17

صلLMا ول2ا عالقة بنظم ا��صارميغيل مورال*س  حسابھ، وذلك بموجب �عليمات و   .إغالق 

" .INTERCOPEX LTD"ُعلم أن بنك كندا الوط^[ قد أبلغ شركة : 2019يناير /�انون الثاiي 4

للبلدان ا�Yاضعة " B"DHLيد السرÀع الكندية، ومقر�ا تورونتو، عن شروط جديدة تضع2ا و�الة ال�

�YدمLMا، أبلغ " DHL"ع�� أثر وقف و�الة . للعقوcات، بما فLyا �وcا، وتمنع إرسال وثائق2ا إ\� بلدنا

  .البنك الوط^[ الكندي جميع البنوك الGوcية بالوضع

دة تبلغ شركة  "DEVEXPORT"شركة  :2019يناير /�انون الثاiي 16 الGوcية للتور"د  "CEXNI"املزّوِ

 من  143لشراء  80063املتفق علLyا Wh العقد البضا�ع عن استحالة �سليم 
ً
سيانور الصوديوم طّنا

وÀعود س¬ب ذلك إ\� أن . ع�� شGل سبائك، واملوّج2ة إ\� إنتاج الذ�ب) م�j ا��امض Qزرق(

ع قد منعت  ة تفادي عقوcات بqÑ 2019إ\� �وcا خالل عام ال�òن البحري سلطات البلد املصّنِ

  .وزارة املالية Qمر"كية ع�� شر�ا Lا �س¬ب تجار Lا مع �وcا

مت شركة : 2019فklاير /q> ش^ر شباط
ّ
دة ل2ا " MEDICUBA"�سل عدة بالغات من شر�ات مزّوِ

عة مع2ا تفيد بأن بنك 
ّ
حسابات �وcا، مما " MULTIBANK"عقود موق البنk[ قد أعلن عن إغالق 

صعوcات عرقلت  Wh قبض وتنفيذ العمليات التجار"ة، مما اضطر للبحث عن بدائل و�عديل  �س¬ب

عة
َّ
  .العقود املوق

مجموعة الشر�ات الوطنية للنفط والغاز واملعادن "مسؤولون من  :2019أبر4ل /ش^ر نUسان

 باسم "اليابانية
ً
نقلوا إ\� سفارة �وcا لدى �ذا البلد قرار ثالٍث من " JOGMEC"، املعروفة اختصارا

كيماوي -يتعلق ببحث جيو" الGوcية للبBtول"ع مشBtك مع و شر�ا Lم إلغاء مشاركLMا Wh مشر 

 Bكتل املياه العميقة أو ال� Bحدة أو أك�  لتنفيذ مشروع مخاطرة Wh وا
ً
وذكروا . أو كال�ما ّيةاستعدادا

  .ةأن القرار قد تم اتخاذه �س¬ب أعمال تجار"ة ترcط الشر�ات ذات الصلة بالواليات املتحد

  )مثلةأ( قطاع املصرq> واملا
>أضرارال. 2.4

صول Qجن¬ية" :2018أكتو<ر /Tشر4ن �ول  5 Q ا خمسة " مكتب مراقبةLMيفرض غرامة مالية قيم

 و 263مالي�ن و
ً
 ع�� مؤسسة  171ألفا

ً
املصرفية �س¬ب قيام2ا " J.P. MORGAN CHASE"دوالرا

دين "لعمالء مدرج�ن Wh �عمليات مالية وتقديم خدمات غ�B مصّرح L³ا  قائمة أYÖاص معّين�ن ومقيَّ

 
ً
  .2012و 2008ب�ن عامي " خّصيصا

املصرفّية، ومقر�ا بارÀس، " .Société Générale S.A"مؤسسة  :2018نوفمT/ klشر4ن الثاiي 19

 و 340فر�سا، تقرر دفع ما مجموعھ مليار و
ً
مكتب " Gل مندوالر ل 916ألف و 231ألف مليونا

صو  Q جن¬يةمراقبةQ مر"كية" لQ ومكتب النائب العام لدائرة جنوب نيو"ورك  التا�ع لوزارة املالية
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ومكتب النائب العام لدائرة �ون�ية نيو"ورك وUحتياط الفدرا\W ودائرة ا�Yدمات املالية لوالية 

صول الGوcية و"نيو"ورك النLMاك2ا  Q اتالنظم املتعلقة "نظم مراقبةcملالية والعمليات ا بالعقو

حسب ". والنظم املتعلقة بالعقوcات ع�� السودان" "�يرانية صول Qجن¬ية"و Q فإن " مكتب مراقبة

"Société Générale S.A. " ِمن خمسة  796قد قامت بـ Bا ضلع فيھ، بقيمة أك�cوGعملية مالية ل

و�ذه . 2010أكتوcر /�شر"ن Qول  26و 2007يوليو /تموز  11مليون دوالر ب�ن  500مليارات و

  .الغرامة {W ثا�ي أك�B الغرامات ال|[ يتم فرض2ا ع�� مؤسسة مالية �س¬ب �عامل2ا مع �وcا

 غ�B محدد من ا��سابات " MULTIBANK"بنك  :2019أبر4ل /�ول من نUسان
ً
البنk[ }غلق عددا

فLyا مكتب  املصرفية العائدة لشر�ات بنمية وأخرى أجن¬ية تتاجر مع �وcا أو تقيم عالقة مع2ا، بما

  ".بر�سا الت*نا"مراس�W و�الة Qنباء 

صول Qجن¬ية" :2019أبر4ل /نUسان 9 Q ة " مكتب مراقبةcمر"كية يفرض عقوQ التا�ع لوزارة املالية

املا\W ومقر�ا -، و{W �يئة تا�عة للقطاع املصرSTANDARD CHARTERED BANK"Wh"ع�� 

صول الGوcية" بر"طانيا، جّراء ما قال بأLÄا انLMا�ات لِـ  Q ات " نظم مراقبةcرامج أخرى من العقوcو

قة ع�� �ل من إيران وسور"ة والسودان وميانمار  للÃÐاع القضا�ي، قررت الشركة . املطبَّ
ً
تفاديا

 و 639ال�Bيطانية دفع 
ً
 و 23مليونا

ً
صول Qجن¬ية"دوالر لـِ  750ألفا Q 715ومليار"ن و" مكتب مراقبة 

 و
ً
  .2يئات أمر"كية أخرى، فدرالية ومحلّيةدوالر ل 479ألفا

صول Qجن¬ية" :2019أبر4ل /نUسان 15 Q مر"كية يفرض " مكتب مراقبةQ التا�ع لوزارة املالية

Wh �ل من أملانيا والنمسا " UNICREDIT GROUP"عقوcت�ن ع�� الفروع Qوروcية qrموعة شر�ات 

صول الGوcية"وÅيطاليا النLMاك2ا  Q ا من برامج " نظم مراقبة�Bقة ع�� �ل من وغ� العقوcات املطبَّ

، . سودان وسور"ة وÅيران ولي¬يالميانمار وا
ً
 مدنيا

ً
قرر �ل من جّراء ذلك، وWh س¬يل تفادي نزاعا

" UNICREDIT S.P.A"و" UNICREDIT BANK Austria AG"و" UNICREDIT BANK AG"مصرف 

 و 553دفع 
ً
 و 380مليونا

ً
 Qول، 759ألفا

ً
 و 20و دوالرا

ً
 و 326مليونا

ً
 37دوالر، الثا�ي؛ و 340ألفا

 و
ً
 و 316مليونا

ً
صول Qجن¬ية"لـِ ، الثالث؛دوالر 322ألفا Q و�يئات أمر"كية أخرى، " مكتب مراقبة

  .فدرالية ومحلّية

  الرفض العال�� ل�/صار. 5

  معارضxyداخاللوالياتاملتحدة. 1.5

حGومة الواليات املتحدة ا��الية ع�� عالقا Lا مع �وcا،  بالرغم من التد�ور الوا�5 الذي فرضتھ 

  .فإن قطاعات كث�Bة داخل اqrتمع Qمر"Gي �عB�ّ عن معارضLMا ��صار �وcا
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ممثلون عن القطاعات الزراWë والثقاWh و�Qاديk[ وQعمال، ال }عB�ّون عن رفض2م ل2ذه السياسة 

h نما �م ي3شطونÅفحسب، و W\ك القانون الدوLMع�� الصعيدين ال|[ تن 
ً
W محاوال Lم للتأث�B سياسيا

 . التنفيذي وال�شرW¿À ع�� مستوى الوالية والفدرالية
َ
، ع�� "Engage Cuba"وقد وّسعت منظمات كـ

 من إقامة مجالس جديدة ع�� مستوى الواليات Q Whرا`_[ 
ً
س¬يل املثال، نطاق2ا وتنّوعت انطالقا

  .Qمر"كية

ّصل إ\� �عض Uتفاقات و  Qعمال التجار"ة }عكس ا�تمام �ذه القطاعات بإسناد عالقات التو

وقد تم التأكيد ع�� استعداد كث�Bين من Qمر"كي�ن لإلس2ام Wh . ثنائية سليمة وذات فائدة متبادلة

  .تحّسن العالقات ورفع ا��صار املفروض ع�� �وcا

  :من Qمثلة ع�� معارضة ا��صار داخل الواليات املتحدة يأ�ي

 5 ساUنة : 2018أبر4ل /ننqjم2وري عن أر�ا�ساس، جون بوزمان، رئ*س الqالس*ناتور ا�

" غابات�qنة الزراعة والتغذية وال"للمواد Qولية وÅدارة اYrاطر والتجارة املتفرعة عن الفرعّية 

حان الوقت لتوسيع رقعة الصادرات الزراعية : "التا�عة qrلس الشيوخ، �شر مقالة عنواLÄا

العائد لشركة " Wh"Washington DC 100 موقع الو"ب ا�Yاص بمشروع " إ\� �وcاQمر"كية 

"Story Partners "صة . للعالقات العامة وانتقد بوزمان Wh مقالتھ منع تقديم القروض ا�Yا

قانون توسيع رقعة "للصادرات الزراعية Qمر"كية إ\� �وcا ونّوه بصورة إيجابية إ\� مشروع 

الذي عرضھ ع�� مجلس الشيوخ �و والس*ناتور الديمقراطية آنذاك عن  ،"الصادرات الزراعية

  .والية دا�وتا الشمالية، �يدي �يتGامب

 19 سانUاستور، ت3شر  :2018أبر4ل /نGو�غرس الديمقراطية عن والية فلور"دا، �اتيGعضو ال

ت املتحدة أن �عB�ّ فLyا عن أمل2ا بال3سبة للمستقبل Wh �وcا والواليا" تو"Bt"�غر"دة Wh شبكة 

. ز"د من ا��رّ"ةملتص	W ا��Gومتان إ\� أناس كال البلدين الذين يطمحون للتغي�B وUلÃtام و 

صر  وأضافت عضو اqrلس ال�شرW¿À أن من ال2ام أن }شارك الطرفان و"تحادثان Wh عالم معا

  ".LÄ Whاية Qمر نحن ج�Bان: "وcالغ التعقيد، ب*نما شّددت ع�� أنھ

 19 سانUرئ*س منظمة  :2018ل أبر4/ن"Cuba Educational Travel" ي، ُيصدر�Bول�ن الف�� ،

ك فيھ �سياسة ا��صار والفراق وعداء الرئ*س دونالد ترامب لGوcا
ّ

 }شك
ً
 وأعرب أن ترامب. بيانا

يقوم بوضع الشعب Qمر"Gي ومؤسساتھ خارج اللعبة، وأنھ Wh ظل غياب سياسة ذكّية من 

صل شعبا كال البلدين بناء العالقات وأشار . جانب الواليات املتحدة من الضروري أن يوا

 Bعن يتالف� 
ً
إ\� أن منظمتھ ماضية Wh عمل2ا بال �لل Wh س¬يل تحقيق التقارب ب�ن البلدين، معرcا

 Wh تحّسن العالقات الثنائّيةأملھ.  
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 23 سانUم2ور"ون  :2018أبر4ل /نqو�غرس ا�Gمارشال، عن ك3ساس، ور"ك : أعضاء ال Bروج�

ي3شرون مقالة Wh الوسيلة الرقمية كروفورد، عن أرك3ساس، وتوم إيم�B، عن مين*سوتا، 

 بقيمة ملياري "عنواLÄا " Feedstuffs"املتخصصة بالزراعة 
ً
يمكن ��ّلٍ �سيط أن يفتح سوقا

حGومة دونالد ترامب إ\� رفع أرcاح ". دوالر أمام املزارع�ن Qمر"كي�ن ووج2ت املقالة دعوة إ\� 

مزارWë الواليات املتحدة، معرcة عن الÃtام املشّرع�ن بدعم القطاع ا�Yاص الGوFي من خالل 

نھ أورأوا . أوسع أمام الزراعة الصناعية الGوcية استخدام سلطLMم Wh فتح أبواب بلد�م �شGل

إذا ما �ان باستطاعة الواليات املتحدة أن ت¬يع منتجا Lا لGوcا، فإن قيمة املبيعات الزراعّية 

مليون دوالر، بز"ادة  55مليون دوالر؛ ولك3ساس أن تتجاوز الـ  52ألرك3ساس يمكن أن تبلغ 

 Wh مبيعا Lا بqÑم باملائة بمبيعات القمح،  �25سبLMا 
ً
مليون  50وملين*سوتا أن �qّÙل ارتفاعا

  .دوالر

 4 2018يونيو /حز4ران:  Wh Bم2وري عن والية أر"زونا آنذاك، جيف فليك، }ش�qالس*ناتور ا�

 ل�jصار، وÅنما لتطبيع العالقات ب�ن 
ً
 أن �ان مؤ"دا

ً
مؤتمر ��في L³افانا أنھ لم }سبق لھ أبدا

 Wh عدد الزائر"ن . �وcا والواليات املتحدة
ً
وأضاف بأنھ �ان }شعر بالغبطة ملشا�دتھ ارتفاعا

وأنھ، بالرغم من UنتGاسات، }س¿�  2016و Q2014مر"كي�ن لGوcا Wh الفBtة املمتدة ب�ن عامي 

  .ضمان معرفة Qمر"كي�ن بأن السفر إ\� �وcا آمنلمن خالل ز"ارتھ 

 7 ي  :2018يونيو /حز4رانFمجموعة اللو"Engage Cuba " شبكة Bرسالة ع� Wh Bش��"Bt"إ\� " تو

 وفعل ما �و ��يح"أن 
ً
حان لBtك السياسة جانبا تقديم الدعم للGو�غرس من أجل : الوقت قد 

 ".التجارة ب�ن �وcا والواليات املتحدة

 10 لس الثامن عشر ع�� مستوى والية ملنظمة  :2018يونيو /حز4رانqrتأس*س ا"Engage 

Cuba"ب3سل Wh ن وروّ  فانيا بمشاركة، وذلك�cامجموعة من موظفي الوالية من ا��ز W\مجا Wh د

 رئ*س املنظمة، جيمس وليامز، الGو�غرس ع�� رفع . Qعمال والزراعة
ّ

حث خالل تلك املراسم، 

حد سواء  .القيود عن �وcا، ال|[ تÃÐل Qذى بمواط^[ ب3سلفانيا وcالGوcي�ن ع�� 

 11 نة التنفيذية ممثلون عن � :2018يونيو /حز4رانqjال Wh و�غرس والية ب3سلفانيا وأعضاء

ون �و�غرس الواليات املتحدة ع�� رفع القيود عن �وcا، بدعوى " Engage Cuba"ملنظمة 
ّ
يحث

حد سواء  .أLÄا ت�jق Qذى �سGان �ذه الوالية وcالGوcي�ن ع�� 

 13 تحاد" :2018يونيو /حز4رانU معية الوطنية لوزارات الزراعة ع�� مستوى والياتqا� "

)NASDA (ومة دونالد ترامب برفع ا��صار وتطبيع العالقات التجار"ة الثنائيةGح  .تطالب 

 13 ي توافق ع�� �عديل  :2018يونيو /حز4رانG"مرQ لس الشيوخqr نة الزراعة التا�عةq�

صا�� �وcا اقBtحھ عضوا مجلس الشيوخ �يدي ل" 2018للقانون العام للزراعة لعام "
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و�Lدف التعديل إ\� تخصيص . �يتGامب، عن دا�وتا الشمالية، وجون بوزمان، عن أرك3ساس

صول إ\� السوق الGوFي للمنتجات الزراعية Qمر"كية صدة من أجل ز"ادة الو  .أر

 13 ة آنذاك، �يدي الس*ناتور الديمقراطية عن والية دا�وتا الشمالي: 2018يونيو /حز4ران

�¿Wh W دا�وتا الشمالية أ�مية التجارة بال3سبة للمزارع�ن : "تؤكد Wh بيان ��في�يتGامب، 

وتخفيف ا��ظر املفروض ع�� �وcا �و خطوة �امة ضمن املطالبة بإيجاد سوق . ومرFّي املوا6_[

كث�B لدعم Wh ا�qز"رة، ولكننا �ستطيع أن نفعل أك�B من ذلك ب ةللصادرات الزراعية Qمر"كي

 ". التجارة الزراعية املرcحة مع �وcا
ً
وأضافت أن مزارWë دا�وتا الشمالية يرون Wh �وcا سوقا

 إ\� أن �عديل2ا املقدم من 
ً
صوليا والباز"ال والعدس، مش�Bة  ملنتجا Lم ا�rلية �الفا

ً
طبيعّيا

ر لوزارة الزراعة Qمر"كية القدرة
ّ
موثوقة ب�ن منت�W ع�� إقامة تحالفات تجار"ة  ا��ز�cن يوف

 .دا�وتا الشمالية واملشBtين الGوcي�ن، بدون �لفة إضافية بال3سبة للمسا�م

 14 تحاد" :2018يونيو /حز4رانU معية الوطنية لوزارات الزراعة ع�� مستوى والياتqا� "

)NASDA (ذ� Wh البلد تطالب  اتوّجھ رسالة إ\� دونالد ترامب ومجلس الشيوخ ومجلس النواب

 .فLyا بإLÄاء ا��صار املفروض ع�� �وcا

 20 لية -ليو. الدكتور وليام م: 2018يونيو /حز4رانGومي والعميد املتقاعد لGستاذ ا��Q ،غراند

. العالقات العامة با�qامعة Qمر"كية، }عرض ش2ادتھ خالل اجتماع qrلس النواب Qمر"Gي

cا ع�� مدار عقود لم تن�7 ول*س �ناك من دافع اعBtف بأن العقوcات املفروضة ع�� �و 

ع�� أن من واجب املزارع�ن Qمر"كي�ن  تھوأعلن موافق. لالمتناع عن إقامة عالقات مع �وcا

ع
َ
ن من تمو"ل املبيعات الزراعية لGوcا وcأن القيود ع�� السفر إلLyا يجب أن ُترف

ّ
وأضاف . التمك

 .ع �وcا وأن �س�ثمر فLyاأن من واجب الشر�ات Qمر"كية أن تتاجر م

 28 ماك  :2018يونيو /حز4ران Bالس*ناتور الديمقراطية عن والية م*سوري آنذاك، �ل�

�اسكيل، تؤكد ع�� دعم2ا لز"ادة التجارة مع �وcا، وذلك خالل مقابلة أجرا�ا مع2ا موقع شبكة 

 ".Brownfield Agricultural News For America"أخبار إذاعة 

 28 ي }عتمد  :2018يونيو /حز4رانG"مرQ لعام "مجلس الشيوخ Wëوالذي "2018القانون الزرا ،

صول إ\� �وcا صدة �qòيع التجارة Qمر"كية Wh ز"ادة الو  للسماح باستخدام أر
ً
و�ذا . }شمل بندا

البند، الذي عرضتھ الس*ناتور آنذاك �يدي �ي*تGامب، تم اعتماده بالصوت املسموع q� Whنة 

 .اعة التا�عة qrلس الشيوخالزر 

 2  2018يوليو /تموز: Wh مقالة �شر�ا Wh"Penn Live " مزارعو ب3سلفانيا يحتاجون "تحت عنوان

ُي�Bز إمGانات النائب Wh اqrلس ال�شرW¿À لوالية ب3سلفانيا، غرÀغروثمان، ، "ل2زة عادلة Wh �وcا
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 للعالقة التار"خية ال|[ ترcط2ا ، ال سّيما Wh تصدير التجارة ب�ن �وcا و�ذه الوالية
ً
ا��ليب، نظرا

 مشّرWë الوالية ع�� الدعوة إ\� رفع ا��صار. با�qز"رة
َّ

حث  .وWh الوقت نفسھ، 

 24  ا :2018يوليو /تموزcبورغ، ب3سلفانيا، }عتمد رسالة تأييد للعالقات ب�ن �وÃtمجلس مدينة بي

 .والواليات املتحدة وتطالب برفع ا��صار عن �وcا

 5  ل أيلو/ klمن ست�ن جمعية زراعة وشركة  :2018س�تم Bّونة من أك�Gن م�cمجموعة من ا��ز

حGومي�ن من   قيادة الqj 17ومسؤول�ن 
ّ

مجلس النّواب ت�ن لGل من الزراعي نت�نوالية تحث

يوّسع رقعة التجارة  2018ومجلس الشيوخ ع�� إدراج بند Wh مشروع القانون الزراWë لعام 

	W القيود ع�� تمو"ل القطاع ا�Yاص للصادرات Qمر"كية من املواد الزراعية مع �وcا وُ"ل

 .الغذائّية

 27  أيلول/ klمعية الوطنية لدوائر الزراعة"رئ*س  :2018س�تمqا�) "NASDS( ،جيف وايت ،

ُ}عرب عن دعم جمعّيتھ الGامل لتحس�ن التجارة الزراعّية والتعاون مع �وcا وأن ا��صار القائم 

 يجب أن 
ً
عحاليا

َ
 .ُيرف

 9  ول�شر4ن T/ وسيلة رقمية تا�عة لـ : 2018أكتو<ر"SouthwestFarmPress " ت3شر تصر"حات

أشار فLyا إ\� ، باول جو�سون، )U) "USACCئتالف الزراQ Wëمر"Gي من أجل �وcا"لنائب رئ*س 

 
ً
 �امنا

ً
ل سوقا

ّ
. Qمر"كية الرعو"ة- قيمتھ ملياري دوالر بال3سبة للمنتجات الزراعية أن �وcا تمث

L³ أقوالھ إ\� الفوائد ال|[ يمكن أن �عود Wh جو�سون �rاوأ  Wh ]kالتجارة الزراعية والتعاون العل

 .�ذا اqrال ع�� البلدين

 31  ول�شر4ن T/ ي ومجموعات تضامنية مع  :2018أكتو<رG"مرQ W��Q تمعqrممثلون عن ا

W برفع ا��صار Qمر"Gي، وذلك عقب جلسة �وcا }عB�ّون عن تأييد�م ملطالبة اqrتمع الدو\

حتفال . ُعقدت Wh مقر ا�qمعية العامة لألمم املتحدة تناولت مشروع القرار الGوFي جاء ذلك Wh ا

للمجّمع متعدد "املديرة التنفيذية فيھ Wh نيو"ورك، شاركت " البعثة الGوcية"مقر  ةقبالأقيم 

حركة "أجل السالم رعاة من"التا�ع للمنظمة اqrتمعية " الديانات ، جيل ووكر؛ وم3ّسق 

حد قادة  التضامن مع �وcا حيم؛ ومارت�ن �وcيل، و�و أ ا��زب UشBtا�ي "Wh نيو"ورك، آيكنا

 ".لعمال الواليات املتحدة

 21  ول�انون �/ klم2وري عن والية أرك3ساس، جون بوزمان، يؤكد :2018د�سمqالس*ناتور ا�

 "2018قانون الزراعة لعام "أن اعتماد 
ً
 با�را

ً
ق بGوcا، }شGل انتصارا

ّ
، وWh �عديل يتعل

 .لألمر"كي�ن الذين عملوا بجّد واجLMاد من أجل فتح طر"ق أوسع نحو السوق الGوFي
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 23 يiمجلس ساين�باول سي|[ يصّوت و"وافق باإلجماع ع�� قرار  :2019يناير /�انون الثا

 . ا��Gومة الفدرالّية برفع ا��صار عن �وcايطالب 

 23 يiا، عضو  :2019يناير /�انون الثاcا عن �وL)حدي ، "وcا�- �qنة التضامن مي3سوتا"لدى 

د آخر لم يتعرض لعقاب من الواليات املتحدة بGل �ذه الشدة كما لب�ارال ر"W�Ly، تقول أن أي 

حقوق ��سان  .�عرضت لھ �وcا، بما فLyا تلك البلدان ال|[ ل2ا س�Bة مرÀعة Wh مجال 

 4 اير /شباط klم2وري عن والية أرك3ساس، ر"ك كروفورد، }عرب عن رأيھ : 2019فqالنائب ا�

حر"ة التجارة مع �وcا قد ارتفعت وأن �ذه املبادرة تحظى  حة العتماد قانون  بأن الفرص املتا

رcما "وأشار إ\� أن التأييد لرفع ا��صار ب�ن Qمر"كي�ن، خارج والية فلور"دا، . بدعم واسع

 "ز �س¬تھ السبع�ن باملائةتتجاو 
ً
صل الضغط: "؛ مضيفا  ".أظن أن من واجبنا أن نوا

 7 اير /شباط klاالنائب الديمقراطي عن م :2019ف Wh Bن، }ش�Bساشوسي�س، جيم ماك غوف�

’ ب�Bتون - قانوLÄيلمز‘السماح للباب الثالث من "اجتماع موّسع للمجلس ال�شرW¿À إ\� أن 

ا تقوم بھ الشر�ات Qمر"كية Wh العالم بأسره من شأنھ أن بمقاضاة الشر�ات �س¬ب قيام2ا بم

يفتح جLÔة جديدة Wh ا��رب التجار"ة، وأن }عرقل عمل ا�rاكم بالدعاوى، وأن يجعل من 

املستحيل التفاوض ع�� التعو"ضات ال|[ تطالب الواليات املتحدة �وcا L³ا، وWh ا�Yتام، أن 

�jذى باألمر"كي�ن الذين }سعون لQ ق�jصول ع�� �عو"ض عن امللكية ال|[ فقدو�اي." 

 8 اير /شباطklوشار، �عرض مشروع  :2019فcلوGالس*ناتور الديمقراطية عن مين*سوتا، آمي

 Wh نة البنوك واملسكن والشؤون الدي3ية"قرارq� " لس الشيوخ يق�_[ برفع ا��صارqr التا�عة

. لLyيب، عن ف�Bمونت، ومايGل بشارك Wh رعاية �ذا املشروع الس*ناتوران باتر"ك . عن �وcا

 .إيÃÐي، عن و"ومينغ

 22 اير /شباطklا": 2019فcالواليات املتحدة من أجل �و Wëيبعث برسالة إ\� وز"ر " ائتالف مزار

،Wëدوي،  الزراBمن سو�ي ب� Bعة من قبل أك�
ّ
منظمة للمنتج�ن الزراعي�ن، }عرcون فLyا  100موق

، وعن ا�تمام2م بتوسيع رقعة الصادرات عن رغبLMم باإلبقاء ع�� باب التجارة 
ً
حا مع �وcا مفتو

 .من منتجا Lم إلLyا

 4 رئ*س منظمة : 2019مارس /آذار"Engage Cuba" ع�� أثر قرار 
ً
، جيمس وليامز، يصدر بيانا

 فقط" ب�Bتون - قانون �يلمز"إلغاء الباب الثالث من  ةوزارة ا�Yارجية Qمر"كي
ً
. ملدة ثالث�ن يوما

ن �ذا �و استمرار لذات سياسة ا��صار ال|[ أخفقت ع�� مدار نحو ست�ن إ: "نوجاء Wh البيا

س3تا�ع . إن امل�_[ Wh �ذه السياسة الفاشلة يقّوض املصا�� Qمر"كية وÀساعد خصومنا. سنة

 LÄ Whاية 
ً
حلفائنا Wh الGو�غرس من أجل رفض �ذه السياسة إ\� أن يتم رفع ا��ظر �لّيا عملنا مع 

 ".Qمر
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 4 ا"املدير التنفيذي لـ : 2019مارس /آذارcحول �و  "فر"ق البحث 
ً
، ر"Gاردو ��Bّيرا، يصدر بيانا

 ع�� إعالن وزارة ا�Yارجية Qمر"كية عن �لغاء ا�qز�ي للباب الثالث من 
ً
-قانون �يلمز"ردا

، ف2و : "وقال ��Bّيرا". ب�Bتون 
ً
متنا ش*ئا

ّ
إذا �انت ستون سنة من سياسة ا��ظر الفاشلة قد عل

حد تقوده واشنطن وميامي . أن التغي�Wh B �وcا لن يحدث ن�يجة عدوان اقتصادي من جانب وا

صرار مس�شاري الرئ*س ع�� تجا�ل �ذا الدرس لقد دعونا الرئ*س ترامب إ\� . إنھ ملن املؤسف إ

حملتھ لعام  بع ب3شاط سياسة الÃtام بنّ  �U2016تداء باملبادئ ال|[ نّوه إلLyا Wh بدايات 
ّ
اء وأن ي�

 ".مع �وcا تضع مصا�� الواليات املتحدة والشعب الGوFي Wh املقّدمة

 4 ا الالتي3ية": 2019مارس /آذارG"مكتب واشنطن لشؤون أمر) "WOLA ( 
ً
 ��فيا

ً
يصدر بيانا

حGومة ترامب وجاء . بصورة مؤقتة" ب�Bتون -قانون �يلمز"إلغاء الباب الثالث من ي3تقد فيھ قرار 

يبدو أن السياسة ا�Yارجية لBtامب تصّوب نحو معاقبة �وcا، ب*نما مص�jتھ نفس2ا : "Wh البيان

 Wh تطبيع العالقة مع2اتكمن . ،W�"التدر Wصالح الداخ� Wh ��ظة �ع*ش �وcا عملية �امة من �

حGومة الواليات املتحدة أن تز"د من عدا�Lا ل2ا  ".ل*س من واجب 

 5 مجموعة  :2019مارس /رآذا Wh أعضاء"Cuban AmericansforEngagement) "CAFE (

B�ّم ون}عLMبيان ��في عن معارض Wh  ومة الواليات املتحدة البدءGح للقرار املتخذ من قبل 

عت�B ، "ب�Bتون - قانون �يلمز"باإللغاء ا�qز�ي للباب الثالث من 
ُ
وتمّس سيادة  حركة تدخلّيةال|[ �

  .البلدان الوا�qة Wh ديناميكية التجارة مع �وcا

2.5 .<
  اع�kاضاF%تمعالدو

متناٍم وملموس �و رفض مختلف مGّونات النظام الدو\W ل�jصار Uقتصادي والتجاري واملا\W الذي 

حGومة الواليات املتحدة ع�� �وcا   :Wh ما ي�W عدد من Qمثلة ال|[ تدّل ع�� ذلك.تفرضھ 

 13  أيلول/ klحقوق ��سان، :2018س�تم Wh إطار الدورة التاسعة والثالث�ن من جلسات مجلس 

  تم
ً
Wh تلك املناسبة، أجرى . كشف النقاب عن �ثار السلبية ل�jصار والدعوة إ\� رفعھ �ليا

حول Uرتدادات  23مندوcون عن   مداخالت Wh ا��وار التفاع�W مع املقرر ا�Yاص 
ً
 ناميا

ً
بلدا

حقوق ��سان حد ع�� ممارسة   .السلبية لإلجراءات القسرّ"ة من جانب وا

 27  أيلول/ klارجية لـِ و : 2018س�تمYبون " الص�ن+  77مجموعة الـ "زراء العالقات ا�qò{

 Wh بياLÄم تطبيق ا��صار ع�� �وcا وفرض إجراءات 
ً
حد ع�� بلدان ناميةمجددا . من جانب وا

وقد تم اعتماد �ذا القرار خالل Uجتماع الوزاري الثا�ي وQرFع�ن للمجموعة، املنعقد Wh إطار 

 .جلسات ا�qمعية العامة ملنظمة Qمم املتحدة الدورة الثالثة والسبع�ن من
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  ممQ معية العامة ملنظمةqخالل املداولة العامة للدورة الثالثة والسبع�ن من جلسات ا�

، أدان ممثلو 2018أكتو<ر /س�تمkl و�ول من Tشر4ن �ول /أيلول  25املتحدة، املنعقدة ب�ن 

، وcي¼Lم  33
ً
حGومة، استمرار  16بلدا ا��صار الذي تفرضھ الواليات املتحدة ع�� رئ*س دولة و

 .�وcا ودعوا إ\� رفعھ الفوري

  املؤتمر الثالث عشر لنقابات جنوب أفر"قيا)COSATU( ن ، املنعقدOأيلول  20و 17ب/ klس�تم

صدر باقBtاح من  2018 النقابة الوطنية لعمال التعليم وال��ة وامل2ن "Wh جنوب أفر"قيا، أ

 بإعادة Qرا`_[ ال|[ �شغل2ا قاعدة . انة ل�jصارقرار إد )NEHAWU( "املقرونة L³ا
ً
وطالب أيضا

 .غوانتانامو البحر"ة Qمر"كية بطر"قة غ�B مشروعة لGوcا

 4  ول�شر4ن T/ ملانّية للصداقة الفر�سية" :2018أكتو<رBموعة ال�qrار"¬ية- اGالتا�عة " ال

رئ*س مجلس الشيوخ Qمر"Gي،  بي3س،. qrلس الشيوخ الفر� _[، توّجھ رسالة إ\� مايGل ر

Lyا اتطالبھ فcاء ا��صار املفروض ع�� �وLÄبإ. 

 15  ول�شر4ن T/ ملان  ي3ي�نمجموعة النواب الساند: 2018أكتو<رBمعية الوطنية وال�qا� Wh

 .Qمر"Gي Qوسطي تصدر بيان إدانة ل�jصار Qمر"Gي ع�� �وcا

 15  ول�شر4ن T/ معية الوطني: 2018أكتو<رqاا�cوتصادق . ة لس*شيل تدين ا��صار ع�� �و

ع2
ّ
رئ*س ا�qمعية جان فرا�سوا ف�Bّاري ع�� أن ا��صار جائر وال لزوم لھ  االوثيقة ال|[ وق

 .و�cنا�h مع روح ميثاق Qمم املتحدة

 24  ول�شر4ن T/ 2018أكتو<ر : ،W�"ازBال� Wëالس*ناتور فان*ساغراز"وت�ن، زعيمة ا��زب الشيو

أمام نمّو البيان أن ا��صار ما زال }شGل العقبة الرئ*سية أكد و . انة ل�jصارتصدر بيان إد

 لتحقيق 
ً
 خط�Bا

ً
 ".وأ�داف2ا للتنمية املستدامة Q2030جندة "Uقتصاد الGوFي وتحديا

 يiشر4ن الثاT ول من�/ klمعية العامة لألمم املتحدة �عتمد، وللمرة السا�عة  :2018نوفمqا�

ضرورة رفع ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W الذي تفرضھ "والعشر"ن ع�� التوا\W، قرار 

. من الدول Qعضاء لصا��ھ 189، وذلك بتصو"ت "حGومة الواليات املتحدة Qمر"كية ع�� �وcا

غلبية واسعة ثمانية �عديالت عرض2ا الوفد Qمر"Gي Wh الوقت نفسھ، رفض اqrتمع الدو\W بأ

L³دف إفراغ نص القرار من مضمونھ، وذلك من خالل إدخال محتو"ات تنفع كت�Bير للم�_[ 

 .بالسياسة �جرامية املعادية لGوcا

  ي، دعاFوGإ\� ضرورة إلغاء  46خالل جلسة املداولة واعتماد القرار ال Bمتحدث من ع�� املن�

وcرزت ب�ن �ذه املداخالت سبٌع أجرا�ا . تحدة ل�jصار الذي تفرضھ ع�� �وcاالواليات امل

W}الص�ن+77مجموعة الـ ": مجموعات توافق سيا¯_[ ومنظمات إقليمية ودون �قليمّية، و" ،
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" مجموعة دول أمر"Gا الالتي3ية والGار"¦["، "حركة بلدان عدم Uنحياز"، "اqrموعة Qفر"قية"

(CELAC) ،" دول جنوب شرق آسياجمعية) "ASEAN( ،"]¦"ارGمجموعة دول ال) "CARICOM( ،

 ".منظمة التعاون �سالمي"

 8 يiشر4ن الثاT/ klا مبي|[، : 2018نوفمGنوب أفر"قي، برئاسة الرئ*سة باليqملان الوط^[ ا�Bال�

 .}عتمد قرار إدانة ل�jصار املفروض ع�� �وcا

 28 يiشر4ن الثاT/ kl2018نوفم : Q لسqrي الالتي^[ اG"ا "مرG"قتصادي ألمرU للنظام

 .، املنعقد Wh جلسة وزار"ة Wh مدينة كر�اس، يطالب �شدة برفع ا��صار)SELA" (الالتي3ية

 28 يiشر4ن الثاT/ klا و"دين  :2018نوفمcجلسة تضامنية مع �و Wh ي ينعقدFوروQ ملانBال�

Wh إطار وقد ا�عقدت . ال*سارّ"ة" GUE/NGL"ا��صار غ�B املشروع، وذلك بمبادرة من مجموعة 

حلقتا نقاش بحثتا  العواقب Uقتصادية وUجتماعية للعقوcات غ�B املشروعة "�ذه ا�qلسة 

" ال|[ تفرض2ا الواليات املتحدة ع�� �وcا Wh ظل الوضع السيا¯_[ Qمر"Gي الالتي^[ ا�qديد

حدود البلد املع^[ لعقوcات الواليات Wh وجھ �ثار خارج Qوروcية التحر�ات Wh البلدان "و

حث Wh القانون الدو\W وعضو مكتب ".املتحدة ، "ا�qمعية الدولية للمحام�ن الديمقراطي�ن"البا

 ،Wصيف ا��صار كحظر، ب*نما دعا إ\� فابيو مارسي� عرض با�
qة Qسباب ال|[ تمنع تو

من قبل  1996نوفم�B من عام /، املقّرة Wh ش2ر �شر"ن الثا�ي2271/96التطبيق الفع�W للمادة 

حدود  صھ الطبيعي�ن وUعتبار"�ن من تطبيق ا��صار خارج  Uتحاد QوروFي، ��ماية أYÖا

 .البلد املع^[

 11 اير /شباط klإطار الدورة الثانية والثالث�ن من جلسات جمعية :2019ف Wh" تحادU

والتجاري واملا\W الذي تفرضھ رفع ا��صار Uقتصادي "، جرى اعتماد قرار عنوانھ "Qفر"قي

 .، يدين �ذه السياسة الالإ�سانية والالشرعّية"الواليات املتحدة Qمر"كية ع�� جم2ور"ة �وcا

 15 اجتماع  :2019مارس /آذار Wh"]¦"ارGمن ال W8تمت إدانة " سلطة منظمة دول ا��وض الشر

، الذي "ب�Bتون - �يلمزقانون "�شديد ا��صار من خالل الLMديد بتفعيل الباب الثالث من 

صفھ اqrتمعون بأنھ غ�B قانو�ي و�عسفي وع�� ذات النحو، تم الكشف بأن ا��صار . و

حGومة الواليات املتحدة ع�� �وcا يقّوض Uستقرار  Uقتصادي والتجاري واملا\W الذي تفرضھ 

 .والسالم وQمن Wh منطقة الGار"¦[

 29 جتماع الثامن لِـ  :2019مارس /آذارU Wh "]¦"ارGجمعّية دول ال) "AEC( Wh املنعقد ،

، الذي أكد ع�� �دانة شديدة اللqÂة لتطبيق �جراءات "بيان ماناغوا"نيGاراغوا، تم اعتماد 

 لرفع ا��صار Uقتصادي 
ً
حGومة الواليات املتحدة مجددا حد وع�� دعوة  القسرّ"ة من جانب وا
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ووقف تطبيقھ خارج " ب�Bتون - قانون �يلمز" والتجاري واملا\W الذي تفرضھ ع�� �وcا وÅلغاء

 .حدود�ا

  ش2ر Wh امس بيالطا، املنعقدYا� W\قتصادي الدوU إطار املنتدى WhسانU2019أبر4ل /ن ،

جددت املتحدثة باسم وزارة ا�Yارجية الروسية، مارّ"ا زاخاروفا، ع�� إدانة بالد�ا شديدة 

حد ع�� �وcا اللqÂة لتطبيق الواليات املتحدة عقوcات من جانب وكشفت النقاب عن أن . وا

حياء  وتطبق2ا بحذاف��Bا L³دف ��ق سيادة " عقيدة مونروي"�دارة Qمر"كية ا��الية �عيد إ

 .الدول وسياد Lا

 26 سانUي واملتحدث باسم  :2019أبر4ل /نGامايqملان ا�Bاملعارضة من أجل العمل "عضو ال�

ورئ*س ) PNP" (ا��زب الوط^[ للشعب"والضمان UجتماWë ونائب رئ*س املائدة التنفيذية لـ 

حزcھ غ�B املشروط لكفاح الشعب �qنتھ للعالقات الدو\W، �وراسداليھ،  يصادق ع�� دعم 

}عزز، �شGل " ب�Bتون - قانون �يلمز"الباب الثالث من وأكد أن . الGوFي من أجل رفع ا��صار

اعتداًء ع�� القانون الدو\W خط�B، طا�ع سياسة ا��صار املتجاوز ��دود البلد املع^[ وÀشGل 

حّدٍ سواء  .وع�� سيادة �وcا وcلدان أخرى ع�� 

  اء السياسة الالمشروعةLÄاز"ل، أدانت عدة قوى سياسّية ا��صار وطالبت بإBال� Wh

ا�LÔqة ال�Bملانية "و" حزب العمال"و"أ�ي من ب�ن �ذه القوى . إ�سانية ال|[ تqjم نمّو �وcاوالال

صدرت عن . "ا��زب الشيوWë ال�Bاز"�W"و" لqjمعية ال�شرÀعية Wh رّ"و دي جان�Bو إدانة مماثلة 

" حركة بال أرض"و" اتحاد نقابات عمال وعامالت ال�Bاز"ل"حر�ات اجتماعية ونقابية مثل 

" مجلس السلم العالk["و" اتحاد ال3ساء ال�Bاز"ليات"و" qلس ال�Bاز"�W من أجل السالماr"و

 عن ال¬شرّ"ة"و
ً
فر"ق "و" التضامنية مع �وcايةباولال�ركة ا�"و" شبكة املثقف�ن والفنان�ن دفاعا

صدقاء �وcا رّ"و غراندي ديل -’خوسيھ مارتيھ‘ا�qمعية الثقافية "و" ال��افي�ن أ

ا�qمعية "و" بايكساداسانت*ستا Wh والية ساو باولو- ’خوسيھ مارتيھ‘لثقافية ا�qمعية ا"و"سور 

و�qنة �ار"و�ا للتضامن مع " إي Fي ¯_[ الباولية Wh والية ساو باولو-’ھخوسيھ مارتي‘الثقافية 

 ".إسب�Bيتو سانتو-’ھخوسيھ مارتي‘ة ا�qمعية الثقافي"و " �وcا بوالية رّ"و دي جان�Bو

  ارجيةYوزارة العالقات ا� Wh ال��افة Bرئ*س دائرة �عالم والدبلوماسّية الرقمّية وسكرت�

 ب�شديد ا��صار ع�� 
ً
حادة باسم وزارتھ تنديدا لروسيا البيضاء، أناتوليغالز، يد\W بتصر"حات 

ر غالز Wh تصر"حاتھ بأن أغلبية الدول Qعضاء Wh منظمة Qمم املتحدة �عارض  . �وcا
ّ

وذك

� ،
ً
شGل منتظم إجراءات ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W وأنھ، Wh �ذه ا��الة خصيصا

حد جديدة ضد �وcا  .تدين إدراج إجراءات قسر"ة من جانب وا
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  ملانية للصداقة اليابانية"رئ*سBمعية ال�qية- ا�cوGاجتماع عمل مع "ال Wh كيجيفوروجا، يؤكد ،

منظمتھ ملطالبة �وcا برفع ا��صار و"جدد التأكيد ع�� السف�B الGوFي لدى �ذا البلد ع�� دعم 

حيث ينLMك قوان�ن بلدان  قلقھ العميق إزاء طا�ع �ذا ا��صار املتجاوز ��دود البلد املع^[، 

  .أخرى، بما فLyا اليابان

حGومة دونالد ترامب عن تفعيل الباب الثالث من  ، Wh خطوة "ب�Bتون -قانون �يلمز"َعقب إعالن 

عّزز ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W املفروض ع�� �وcا، عB�ّ العديد من ال2يئات غ�B مسبوقة �

  :لذلك ھالدولّية عن رفض

  صدرتھ املمثلة العليا للشؤون ا�Yارجية لالتحاد QوروFي، فيدير"Gاموغ�Bي^[، تؤكد ع�B بيان أ

ل الواليات املتحدة أن كتلLMا �قليمية تأسف �شدة ل�شديد ا��صار ع�� �وcا من خالل تفعي

كما أعرcت عن . ، باعتباره ي�نا�h مع القانون الدو\W"ب�Bتون -قانون �يلمز"للباب الثالث من 

حدود البلد  حد خارج  تص3يف Uتحاد QوروFي لتطبيق �جراءات التض*يقية من جانب وا

عواقLÔا، بما Wh  معل املع^[ بأنھ غ�B قانو�ي، وcالتا\W فإنھ س*تخذ �ل �جراءات املناسبة للتعام

حقوقھ Wh منظمة التجارة العاملية واستخدام املادة  الصادرة عن اqrلس  2271/96ذلك 

 .QوروFي

  ارجية الص*نية، لو �ا�غ، }علن عن معارضة بالده لإلجراءاتYاملتحدث باسم وزارة العالقات ا�

حد املتخذة من قبل الواليات املتحدة وال|[ �عّزز  ل العقبة الرئ*سّية من جانب وا
ّ
Gا��صار و�ش

 .Uقتصادية والرفاه Wh �وcا- أمام التنمية Uجتماعية

 ش2ر ن*سان Wh اcوGا لL إطار ز"ار Wh/ رئ*سة الدورة الثالثة والسبع�ن من اجتماعات 2019أبر"ل ،

من ا�qمعية العامة لألمم املتحدة، مارّ"ا ف�Bنانداإسب*نوسا، تجدد التأكيد ع�� أن العقوcات 

حد ت�نا�h مع القانون الدو\W وأن الدعم الذي يقّدمھ اqrتمع الدو\W لGوcا Wh معركLMا  جانب وا

حق �وcا  حBtام   وعن ضرورة ا
ً
ضد ا��صار �و �عب�B عن رفض �ذه السياسة باإلجماع تقر"با

 .بالتنمية

  يطانيةBومة ال�Gا برفع دعاوى  تصفو ا��Lyقضائية ضد قرار الواليات املتحدة السماح ملواطن

حدود البل" متاجر Lا"شر�ات أجن¬ية �عمل Wh �وcا �س¬ب   دبملكيات مؤّممة بأنھ قرار يتجاوز 

Wëشر Bل . املع^[ وغ�Gصل العمل �ش صدرتھ أLÄا ستوا وأكدت ا��Gومة ال�Bيطانية Wh بيان أ

حماية مصا�� شر�ا Lا  .مشBtك مع نظ�Bا Lا Qوروcية ع�� 

 � حقوق حول Uرتدادات السلبية لإلجراءات القسر"ة ع�� التمتع املقرر ا�Yاص qrلس  �سان 

حصار الواليات  2019مايو /بحقوق ��سان، إدرÀس ا�qزائري، أدان Wh السادس من أيار

حقوق . املتحدة لGوcا وأبرز ا�Yب�B أن استخدام العقوcات Uقتصادية أل�داف سياسية ينLMك 
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ً
Wh الوقت نفسھ إ\� أن تطبيق العقوcات من جانب ��سان وأعراف السلوك الدو\W؛ مش�Bا

W\بوضوح مع القانون الدو �hحدود البلد املع^[ ي�نا حد خارج   .وا

 "اcو� W�"رجنت*ني�ن خرQ جمعية) "AAGC (بيق الباب بيان عام نّية الواليات املتحدة تط أدانت

واملا\W الذي }س¿� و�شديد ا��صار Uقتصادي والتجاري " ب�Bتون - قانون �يلمز"الثالث من 

حBtام . �Yنق وكبح التنمية Wh �وcا ودعا Qرجنت*نّيون خّر"جو �وcا الواليات املتحدة إ\� ا

 .القرارات الصادرة عن ا�qمعية العامة لألمم املتحدة، ال|[ تطالب بالرفع الفوري ل�jصار

  عية متعددة القوميات البوليفيةÀمعية ال�شرqصدر بيان إدانة لتطبيق الباب أمجلس نواب ا�

، الذي }شّدد ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\Q Wمر"Gي "ب�Bتون - قانون �يلمز"الثالث من 

 ةواعتمدت ال2يئة ال�شرÀعية قرار إدانة شديدة اللqÂة �Yطوة �دارة Qمر"كي. ع�� �وcا

 .[ }ستحق2ا الشعب الGوFيا�qديدة، ال|[ تضرب عرض ا��ائط با��قوق والتنمية التآلفية ال|

   مس�ن، أدانت جمعيةYا العامة ا�LMجمعي Wh"اcصدقاء �و السياسة العدوانية ال|[ البqjيكية " أ

 Wh صوات ال|[ تحتّج Q �\ا إL صو حGومة الواليات املتحدة ضد ا�qز"رة وأعرcت عن ضم  ت�بع2ا 

ألن من شأنھ أن ي�jق Qذى " ب�Bتون - قانون �يلمز"العالم أجمع ع�� تفعيل الباب الثالث من 

حضور Wh البلد الGار"¦[ Wh �عب�B جديد عن  بالشر�ات Qوروcية ومصا�� بلدان أخرى ال|[ ل2ا 

كما طالبت املنظمة ا��Gومة البqjيكية وUتحاد . ُ�عد ا��صار املتجاوز ��دود البلد املع^[

Lما، ومعارضة �ل ا�rاكمات QوروFي باستخدام �ل �ليات املمكنة لدعم مواطنLyما وشر�ا 

 .القضائية ال|[ يمكن إجراؤ�ا Wh الواليات املتحدة

 "امل وعدم التدخل�يئة الت3سيق ��وادور"ة من أجل السالم والسيادة والتG" ال|[ تضم عدة ،

 عن ال¬شر"ة"منظمات اجتماعية مثل 
ً
حركة الثورة "و" شبكة املثقف�ن والفنان�ن دفاعا

-ا��وار جنوب" "Uتحاد ��وادوري لل2نود"و" ء يحّولن Uقتصادحركة �سا"و" الوطنية

صفت تطبيق الباب الثالث من "��وادور  LGBT/جنوب ، بأنھ خط�B" ب�Bتون - قانون �يلمز"، و

واس�نكرت �شديد الب*ت Qبيض لعقوcاتھ ع�� شر�ات وcلدان تقيم عالقات تجار"ة 

 لعزل2ا
ً
ة قد تمت إدانLMا و . واقتصادية ومالّية مع �وcا سعيا رت بأن �ذه املمارسات التدخليَّ

ّ
ذك

 من قبل عدة تكّتالت مثل 
ً
حركة بلدان "و" الص�ن+77مجموعة "و" Uتحاد QوروFي"تكرارا

 ".عدم Uنحياز

 "ا �يئة الت3سيق ��وادور"ةcالعالم " للصداقة والتضامن مع �و Wh باملنددين 
ً
التحقت أيضا

حGومة الواليات املتحدة تطبيق الباب الثالث من  وأشارت ال2يئة ". ب�Bتون -قانون �يلمز"بقرار 

إيجاده من أجل عرقلة عالقات �وcا Uقتصادية والتجار"ة تم إ\� أن �ذا املÙ, القضا�ي قد 

 .تا\W فإنھ ينLMك القانون الدو\W وQعراف ال|[ تحكم التجارة وUس�ثماراملتنامية Wh العالم، وcال
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  ي لدى إيران، أدان رئ*سFوGال Bھ إ\� السف� -جمعية الصداقة �يرانية"Wh بالغ ��في موجَّ

  ،"الGوcية
ً
�ادي خ3ساري،  Lديدات الواليات املتحدة وضغوط2ا ع�� ا�qز"رة الGار"¬ية، معت�Bا

صرأق _² وأشا��صار  حزمة من العقوcات Wh التار"خ املعا  .د 

  أع�� سلطة لـ ،Bل�Gالواليات املتحدة"القس جيم و"ن Wh لس القومي لكنا�س املسيحqrعرض "ا ،

وأعرب . إعالن مبادئ �دفھ املطالبة بإLÄاء ا��صار والدعوة إ\� تطبيع العالقات ب�ن البلدين

Wh موضوWë القيود ا�qديدة ع�� السفر ب�ن  عن معارضتھ إلدارة دونالد ترامب [الدي^ الزعيم

، و{W خطوة  Lدف "ب�Bتون - قانون �يلمز"�وcا والواليات املتحدة وتفعيل الباب الثالث من 

 
ً
حياة الشعب الGوFي سوءا  .لز"ادة مستوى 

 "اcرجنت*نية للتضامن مع �وQ ا��ركة) "MasCuba ( ومة الواليات املتحدةGح أدانت قرار 

الذي }شّدد ا��صار Uقتصادي والتجاري " ب�Bتون - قانون �يلمز"الث من تفعيل الباب الث

صدرتھ، أشارت اqrموعة التضامنية إ\� . واملا\W املفروض ع�� �وcا منذ نحو ستة عقود Wh بالغ أ

ح�Ã التنفيذ ال ُي�jق Qذى با�qز"رة فحسب، وÅنما �شر�ات تا�عة  أن دخول املاّدة املذ�ورة 

حبة صا حة واملوارد الطبيعية والطاقية لبلدان أخرى  . اس�ثمارات كب�Bة Wh قطاعات مثل السيا

بأن �ذه Uعتداءات ا�qديدة �عB�ّ عن يأس �م�Bاطور"ة أمام املقاومة القارّ"ة، وWh كما أبرزت 

 .مقّدم2ا النموذج الGوFي، ملشروع2ا Uستعماري 

  W\ ،ارجية الفي�ناميةYا�غ، جدداملتحدثة باسم وزارة العالقات ا�Lyالتأكيد ع�� دعم بالد�ا  تث

التار":W لGوcا ومعارضLMا ل�jصار Qمر"Gي، وذلك Wh ��ظات �شدد فLyا إدارة دونالد ترامب 

 .إجراءات ا�Yنق Uقتصادي ع�� ا�qز"رة

  ار"¬ية"بلدانGموعة الqrا) "CARICOM( ،" لس الثا�ي والعشر"ن العالقاتqrا Wh تمعةqrا

مايو Wh غر"نادا، /أيار 14و 13ن املنعقد بومي )COFCOR" (أعضاء اqrموعةا�Yارجية ومع 

 أكدت فيھ ع�� دعم اqrموعة الثابت لرفع ا��صار عن �وcا
ً
صدرت بيانا  .أ

  سÀكالر Bسا �ل�{Bا، ت�cار"¦[ املعتمد لدى �وGة غر"نادا وعميدة السلك الدبلوما¯_[ الBسف�

حصار الواليات املتحدة لGوcا �و إمالء بال رحمة وقاٍس وشّر"ر }س¿� إ\� ث^[  �شارلز، رأت بأن 

أنھ بالرغم من  توأبرز . مقاومة شعب �افح ضد Uستعمار وUستعمار ا�qديد و�م�Bيالية

 عندما اقتضت ا��اجة Wh املساعدة ب�نمية  دالعقبات ال|[ يوجد�ا ا��صار، لم تBtدّ 
ً
�وcا أبدا

 .بلدان من العالم الثالث، فق�Bة وضعيفة

  ازاخستا�ي"رئ*سGملان الBمن بمجلس ال�Qنة العالقات الدولية والدفاع وq�" مان مختارBج� ،

حيال �شديد ا��صار .ت ، أكد لسف�B �وcا لدى �ذا البلد Qورا¯_[ دعم �ي�تھ ال�شرÀعّية لGوcا 

حGومة الواليات املتحدة حدة عدوانية  وشدد املسؤول ع�� أن �ازاخستان تؤ"د . واشتداد 
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سالم وا��وار اBِt�rم واملساواة بالسيادة ب�ن الدول وأمن العالقات الدولية، كما تدعو لعدم ال

حق2ا بتقر"ر مص��Bا حBtام سيادة الشعوب و  .التدخل Wh الشؤون الداخلية للدول وا

 "اcة نددت فيھ " جمعية الصداقة مع �وqÂشديد الل 
ً
صدرت بيانا Wh سان ف*سي3توغراينادين أ

 .ت ال|[ فرضLMا الواليات املتحدة ع�� �وcابآخر العقوcا

  ومة املكسيكية تطبيقGبت ا��qÖ ،ارجيةYصدرتھ وزارة العالقات ا� -قانون �يلمز"ع�B بيان أ

عن الثقة بأنھ، رغم إ��اق �ذا �جراء Qذى  وأعرب البيان الرسk[. برّمتھ ع�� �وcا" ب�Bتون 

�ذه ا��Gومة ستحk[ الشر�ات املكسيكية  �شر�ات أجن¬ية ل2ا مصا�� Wh �وcا أو مع2ا، فإن

 .ال|[ ل2ا مصا�� تجار"ة مع ا�qز"رة

 ش2ر أيار Wh/ قرار إدانة لتفعيل الباب الثالث من ]_ مايو املا`_[، اعتمد مجلس الدوما الر̄و

وqÖب اqrلس Wh بيانھ إلغاء تجميد العمل بالباب الثالث من القانون ". ب�Bتون -قانون �يلمز"

حد�ا، وÅنما  املعادي لGوcا،  ل*س ع�� سيادة ك�Bى جزر Qن�يل و
ً
صر"حا والذي }شGل اعتداًء 

 .كذلك ع�� سيادة الدول ال|[ تتعاون ب3شاط مع �ذا البلد

  Wh22 لس وزراء 2019مايو /أيارqr لسة التاسعة �عد املائةqإطار ا� Wh مجموعة أفر"قيا "، تم

دين ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W ع�� ياعتماد بيان ) ACP" (والGار"¦[ وا�rيط ال2ادئ

ل العقبة الرئ*سية أوأبرزت الوثيقة أ. �وcا
ّ
Gجندة "مام تنفيذ ن ا��صار }شQ2013 " بلدنا Wh

 بدون قيد أو شرط
ً
 تفعيل الباب الثالث من لبيان أوأدان ا. وطالبت برفعھ فورا

ً
قانون "يضا

 .املع^[ وأثارة املتجاوزة ��دود البلد" ب�Bتون - �يلمز

 14 ارجية لـ : 2019يونيو /حز"رانYجتماع السادس لوزراء العالقات ا�U موعة "خاللqrا

د با��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W الذي ) CARICOM" (الGار"¬ية و�وcا، تم اعتماد بيان ندَّ

تفرضھ الواليات املتحدة ع�� �وcا واس�نكر �جراءات ا�qديدة املتخذة ل�شديد �ذه 

  ".ب�Bتون - قانون �يلمز"السياسة، بما فLyا تفعيل الباب الثالث من 
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  خالصة

  

حGومة الواليات املتحدة ع�� �وcا  منذ نحو ستة ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W الذي تفرضھ 

 Qوقسوة و 
ً
حد Qشد ظلما ول مدة زمنية من أي نظام طعقود �و نظام العقوcات من جانب وا

 
ُ
حد. رض ع�� أي بلدعقوcات ف حيث جو�ره وأ�دافھ، عمل عدوا�ي من جانب وا و Lديد  إنھ، من 

صَ 2018أبر"ل /منذ ش2ر ن*سان. م الستقرار بلدنادائ ل �شديد �ذه السياسة، مع ترك�Ã خاص ، توا

  .البلد الذي }عتمد�ا دع�� ُ�عد�ا املتجاِوز ��دو 

ح|² ش2ر آذار 2018أبر"ل /منذ ش2ر ن*سان ، أنزل ا��صار خسائر بGوcا تصل 2019مارس /و

 W\حوا Qثر السل¦[ Qك�B لتطبيق �جراءات املتخذة . مليون دوالر 343,6مليارات و 4قيمLMا إ\� 

 ضمن �ذا 
ً
 من قبل الواليات املتحدة من أجل �شديد ا��صار ع�� �وcا ل*س محسوcا

ً
مؤخرا

�ذه املعلومة س*تم إدراج2ا Wh الوثيقة ال|[ . التقر"ر، لGونھ يخرج عن الفBtة الزمنية ال|[ }غطLyا

  .سُتعرض Wh العام القادم

"ة، تبلغ قيمة Qضرار املBtاكمة ع�� مدار نحو ستة عقود من تطبيق �ذه السياسية باألسعار ا�qار 

 و 138 ھما مجموع
ً
ذ �ع�ن Uعتبار تراجع الدوالر مقابل قيمة مع Qخ. ماليOن دوالر 843,4مليارا

ر قيمLMا بأك�B من   و 922الذ�ب Wh السوق العاملية، �س¬ب ا��صار بأضرار تقدَّ
ً
 مليون  630مليارا

 �س¬تھ 
ً
حصيلة تمثل تراجعا  W}ة السابقة، وذلك �س¬ب  1,2دوالر، وBtمع الف 

ً
Wh املائة مقارنة

  .باملائة 1,6انخفاض سعر الذ�ب ب3سبة 

حGومة الواليات املتحدة ما تزال �ذه السياسة  مام نمو أ�شGل العقبة الرئ*سية ال|[ تفرض2ا 

 Uقتصاد الGوFي وUستمتاع الGامل بGل ا��قوق �
ً
ل تحديا

ّ
Gما }ش Wh ،يFوGسانية للشعب ال�

 بال3سبة لتطبيق 
ً
عّد وال ُتح�_Q ²ضرار  ".وأ�داف2ا للتنمية املستدامة 2030جندة أ"كب�Bا

ُ
ال �

أك�B من . لم �سلم عائلة �وcية أو قطاع Wh البالد من آثاره. ال¬شر"ة ال|[ أنزل2ا تطبيق �ذه العقوcات

الGوcي�ن ُولدوا وترعرعوا Wh ظل ا��صار Uقتصادي الذي تفرضھ باملائة من املواطن�ن  77

  .واشنطن

صلت عملية املالحقة املالية ضمن النطاق القانو�ي لعدة  خالل الفBtة ال|[ }غطLyا �ذا التقر"ر، توا

باإلضافة لذلك، . مصرف أجن¦[ 140وضع2ا فقد q�ُلت قيود ع�� النظام املصرWh الGوFي . بلدان

صول Qجن¬يةمكتب "فرض  Q تحاد غرامات ع�� شر�ات من " مراقبةU و�يئات أخرى من واليات

صول الGوcية"بلدان أخرى �س¬ب انLMاك2ا ل�Bامج عقوcات مختلفة، بما فLyا  Q نظم مراقبة."  
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حز"ران و يوني/القيود ع�� السفر إ\� �وcا، ال|[ أعلنت ع¼Lا وزارتا املالية والتجارة Qمر"كيت�ن Wh ش2ر 

و�ذه . غاية ا��Gومة Qمر"كية ا��الية امل�_ّ[ Wh سياسة �شديد ا��صار تاملاض�ن عكس

التغي�Bات Wh النظم ال ت�نا�h فقط مع رأي غالبية Qمر"كي�ن الذين يؤ"دون العالقات التجار"ة مع 

ھ، ما زال ال2دف ع�� ما �و علي. �وcا، وÅنما تقّوض �شGل مباشر القطاع ا�Yاص الGوFي النا6_;

  .و�و خنق Uقتصاد الGوFي وفرض عقبات جديدة تمنع نمّوه

صل لـ   ال " ب�Bتون - قانون �يلمز"إن التطبيق املتوا
ً
حGومة الواليات املتحدة }شGل �عب�Bا من قبل 

ف2دف �ذا القانون إ��اق Qذى باقتصاد البالد، . يقبل ا�qدل عن تصعيد�ا العدوا�ي ضد �وcا

Gحة بالثورة ال و"تمثل �ذا ال2دف Wh املسار املستمر Yrتلف Qدوات و�ليات ال|[ . وcيةوcذلك �طا

حGومة ع�� مقاس2ا Wh �وcا واستعادة  12استخدمLMا   م¼Lا لفرض 
ً
حGومة أمر"كية مختلفة، سعيا

  .سياسّية- �يمنLMا ع�� ا�qز"رة وضم2ا إ\� اسBtاتيجيLMا ا�qيو

حGام ومبادئ الق" ب�Bتون -قانون �يلمز"ينLMك  انون الدو\W كحر"ة الشعوب Wh تقر"ر مص��Bا أ

حر"ة التجارة واملساواة بالسيادة وعدم التدخل Wh الشؤون الداخلية للدول  باإلضافة لذلك، . و

  .يمس مبدأ التعا}ش السلk[ ب�ن Qمم

، لم تحقق ولن تحقق 
ً
رة أخالقيا َّBم� Bمشروعة وغ� Bالية وغ�cل سياسة خرقاء و

ّ
Gما زال ا��صار }ش

صل عمل2ا . الوط^[ بحماية سيادتھ واستقاللھ ه�دف2ا Wh ث^[ الشعب الGوFي عن قرار  و�وcا ستوا

�سيادة وcال �وادة Wh �عميق أ�داف2ا بتحقيق العدالة واملساواة والتضامن ال|[ يقوم علLyا النموذج 

  .الGوFي

ف وازدراء، القرارات السبعة وعشر"ن ال
ّ
صادرة عن ا�qمعية إن الواليات املتحدة تتجا�ل، بتصل

صوات العديدة واملتنوعة ال|[ تطالب داخل  Qمم املتحدة ال|[ تدين ا��صار، وQ العامة ملنظمة

  .�ذا البلد وخارجھ بوقف �ذه السياسة ا�qائرة

ّصة، تثق  �وcا وشعLÔا بأLÄما سيظالن يحظيان بدعم اqrتمع Wh إطار �ذا الوضع و�عقيداتھ ا�Yا

حGومة الواليات شروع الدو\Wh W مطلLÔما امل بإLÄاء ا��صار Uقتصادي والتجاري واملا\W الذي تفرضھ 

  .املتحدة Qمر"كية

  


