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 1ةقتصادياال ةالمواكب    
 

 

 

تغيير سلوك  ما تكون سيئة التصميم ونادًرا ما تنجح في أنها غالًبااالقتصادية  على العقوباتن يالمعترض ادالنّقيعتبر بعض 

بينما يؤكد المؤيدون أنها أصبحت أكثر فاعلية في السنوات األخيرة وال تزال أداة أساسية للسياسة الخارجية.  الهدف،

بما في ذلك البرنامج  الجيوسياسية،ات الغربي على العديد من التحدّي زة للرّدمة الممّيكانت العقوبات هي الِسولطالما 

 األخيرة منفي السنوات  األميركيةعت الواليات المتحدة ّسقد وفي أوكرانيا. و الروسية لعمليةالشمالية واالنووي لكوريا 

 .تطول ةوالالئح الصين،حتى و وروسيا وسوريا وفنزويال في إيرانضد خصومها  بكثافةاستخدام العقوبات وتطبيقها 

قتصادية على روسيا من غالبية العقوبات اال لتانها 2022شباط  24أوكرانيا بتاريخ  العملية العسكرية الروسية في وعقب 

اليابان وكندا والمملكة المتحدة ا همعواالتحاد األوروبي وم األميركيةعلى رأسها الواليات المتحدة الدول الغربية و

تنعت دول فيما اموألمانيا وإيطاليا.  والنرويج وفرنساوكوريا الجنوبية ونيوزلندا  والنرويج وسويسرا وسنغافورة وأستراليا

وإندونيسيا فريقيا إواألرجنتين وجنوب والمكسيك والهند والبرازيل وتركيا الصين  مثل:لتزام بهذه العقوبات، أخرى عن اال

 .االرغم من الضغوط الغربية عليه على

 2021" تشرين الثاني  مستقلتين عن أوكرانيا ودونتستكلوهانسك جمهوريتين قبل إعالن رات تمهيدية تطوّ  األولى:المرحلة 

 "2022شباط  20 –

محاوالت  جرتموالية للغرب، أخرى السلطة الموالية لروسيا واستبدلتها بأي منذ "ثورة ميدان" التي أطاحت ، 2014منذ العام 

كانت  مافي والتمويل،وإرسال السالح  تضّمنت تدريب وتأهيل القوات األوكرانية ،أوكرانيا إلى حلف الناتو غير رسمية لضّم

وقد القوميات الروسية في البالد.  ضدحرب عسكرية وثقافية وقانونية  في 2014العام  منذمنخرطة السلطة في أوكرانيا 

إلنهاء حرب الدونباس بين  2015 عامإلى حّل عبر اتفاقية مينسك التي جرى توقيعها  الحين التوّصلمنذ ذلك حاولت روسيا 

بشكل خاص للحؤول دون الوصول إلى تصعيد  وأوكرانيا اعموًموالغرب  انيا واالنفصاليين الروس برعاية ألمانيا وفرنساأوكر

دون الوصول إلى بنظر موسكو حال  يةأن إصرار أوكرانيا والغرب معها على عدم االلتزام بهذه االتفاق عقباه. إالال ُتحمد 

رسمية أرسلتها وزارة الخارجية  رسائل 2021 عام وزارة الخارجية الروسية د نشرتوقالماضية.  ثمانيل على مر السنوات الح

                                                 
  1  المواكبة االقتصادية: ُتعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية. 

 الموضوع

 مراحل العقوبات المفروضة على روسيا
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 عن الصيغة الحالية التفاقية مينسك وتطلبان تعديلها ااأللمانية ووزارة الخارجية الفرنسية تعّبران فيها عن عدم رضاهم

ى نشر هذه الرسائل إلى أزمة دبلوماسية بين أّدوقد  .بهذه االتفاقيةعلى الرغم من أن فرنسا وألمانيا كانتا تطالبان روسيا 

خطوات غربية  ترافق ذلك معوالرسائل المنشورة. وانتهى األمر بسحب  أخرىروسيا من جهة وأميركا وفرنسا من جهة 

 والعديد امع أميرك 2021 عامبي" ودافع األورها مشاركة أوكرانيا في مناورة "الُمأهمّ  لعل بنظر روسيا استفزازية عديدة

لحشود األقمار الصناعية صور ا تاريخ التقاط ،2021 تشرين الثاني فيعلى روسيا  وباتالعقب فرض  أبد .من الدول األوروبية

لهذه  ازمنًي اوتتضمن الجدول عرًض 24/2/2022وتصاعدت بعد بدء القتال في د أوكرانيا. وحد ىمزعومة علعسكرية روسية 

 .العقوبات بحسب تطور مراحل األزمة

 المرحلة األولىتطورات  :1الجدول رقم 

 المرحلة األولى: تهديد روسيا بالعقوبات في حال غزت أوكرانيا

تشرين الثاني 

2021- 

كانون الثاني 

2022 

ك أكثر من المعلومات االستخباراتية مع الحلفاء حول تحّر األميركيةالواليات المتحدة  شاركت عادية،في خطوة غير 

الدبلوماسية استخدام . يحاول قادة العالم ةمحتملحملة عسكرية إلى حدود أوكرانيا من أجل  جندي روسي ألف 150

جوزيف آر بايدن جونيور والرئيس الفرنسي إيمانويل  ركيياألمبمن فيهم الرئيس  بوتين،مع الرئيس الروسي فالديمير 

جونسون. وهم يهددون بوتين بفرض  ماكرون والمستشار األلماني أوالف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس

ُيذكر أن روسيا كانت تجاوزت عقوبات غربية سابقة في . 2بما في ذلك إلغاء خط أنابيب الغاز نورد ستريم  عقوبات،

 .2014ها لشبه جزيرة القرم سنة أعقاب ضمّ 

كانون  25

 2022الثاني 

كانت مستعدة لتنفيذ عقوبات  والشركاء،انب الحلفاء إلى ج األميركية، صرح مسؤولو البيت األبيض أن الواليات المتحدة

بما في ذلك العقوبات المالية وضوابط التصدير على البرامج  ،”2014أخذها في االعتبار عام  لها "عواقب وخيمة لم يتمّ 

 . ركيةياألموالتكنولوجيا 

شباط  4

2022 

ان في حفل افتتاح دورة األلعاب األولمبية ويشارك بكين،بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات في  أجرى

"ال توجد مجاالت محظورة يشير إلى أن صداقة البلدين "ال حدود لها" وأنه  اًلويصدران بياًنا مشترًكا مطّو الشتوية،

 ."للتعاون

شباط  20-4

2022 

 األميركيأوروبا والرئيس زعماء مقاطعة الكثير من  وسط .2022دورة األلعاب األولمبية الشتوية لعام  استضافت بكين

 .االفتتاححفل 

شباط  7

2022 

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببوتين في أول قمة بين موسكو مع زعيم غربي منذ أن بدأت روسيا في نقل 

يا إذا انضمت أوكران ملة العسكرية. وكرر بوتين التهديدات بالح2021قواتها إلى الحدود األوكرانية في أواخر عام 

 إلى الناتو.

شباط  15

2022 

محادثات لمدة أربع ساعات مع بوتين في محاولة لتجنب حيث أجرى سافر المستشار األلماني أوالف شولتز إلى موسكو 

 الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

شباط  17

2022 

"بشرط أال تغزو روسيا أنتوني بلينكين لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف  األميركيوزير الخارجية  اقترح

، لكنها تقترح مواعيد الحقة في األسبوع التالي في أوروبا )ألغى وافقتروسيا  قول وزارة الخارجية.على حدّ  "،أوكرانيا

 شباط. 21شباط رًدا على إجراءات بوتين في  22بلينكين االجتماع في 

شباط  19

2022 

السابقة  ركيةياألمالتهديدات  لألمن،في مؤتمر ميونيخ  ركيياألم التي تقود الوفد هاريس،كررت نائبة الرئيس كاماال 

تدابير اقتصادية ستكون سريعة  القد أعددنا مًع"بفرض تكاليف اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة إلى جانب الحلفاء. 

ية سات المالوخطيرة وموحدة. سنفرض عقوبات مالية بعيدة المدى وضوابط على الصادرات. سوف نستهدف المؤّس

 ".رضون على هذا الغزو غير المبّروالصناعات الرئيسية في روسيا. وسنستهدف المتواطئين وأولئك الذين يساعدون ويحّر

شباط  20

2022 

، ولكن فقط حيث المبدأالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقترح عقد قمة بين بايدن وبوتين. البيت األبيض يوافق من 

 .وسيا أوكرانيازو رإذا لم تغ
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  الخطوة الروسية وردود الفعل الغربية عليها  الثانية:المرحلة 

يعترف باستقالل جمهوريتي لوهانسك  امرسوًم حين أصدر الرئيس الروسي 2022شباط  21المرحلة الثانية في بدأت 

المذكورة  اءات الرئاسيةالقرار الروسي يأتي ترجمة لفشل اللق االبلدين. هذودونيتسك عن أوكرانيا، في خضم توتر كبير بين 

و. حرصت تانضمام أوكرانيا إلى حلف النا وأهّمها عدم المطلوبة،الضمانات إصرار الغرب على عدم إعطاء روسيا  بسبب أعاله

توقيع ، على قرار استقالل الجمهوريتين الروسي توقيع الرئيس لها إلى أوكرانيا قانونيا ولذلك تالروسيا على أن يكون دخو

 .اون وصداقة مع جمهوريتي لوهانسك ودونيتسكاتفاقات تع

تحاد األوروبي والمملكة واال األميركيةبل الواليات المتحدة توالت العقوبات على روسيا من ِق وبنتيجة هذه الخطوة

عقوبات على أو تقييد تحويالت  أصول مصارف وشركاتمالية كتجميد  إجراءاتالعقوبات  المتحدة واليابان وأستراليا. شملت

المعلن  الجمهوريتينستيراد والتصدير من وإلى روسيا إضافة إلى على اال اتقييًد وعقوبات شملتأفراد ومنع سفر لهم 

 استقاللهما.

 عقوبات المرحلة الثانية :2الجدول رقم 

 التفصيل الدولة التاريخ

شباط  21

2022 
 

 مراسيم تعترف الكرملينفي جرى  احتفال فيبوتين ع يوّق الشتوية،في اليوم التالي النتهاء األلعاب األولمبية 

( في أوكرانيا DNR( وجمهورية دونيتسك الشعبية )LNRباستقالل وسيادة جمهورية لوهانسك الشعبية )

 ويأمر بإرسال القوات الروسية إلى المناطق االنفصالية. 

شباط  21

2022 

الواليات 

المتحدة 

 يةكميراأل

 والعالقات الجمهوريتين الجديد في ركيياألم( يوقف االستثمار EO 14065أصدرت إدارة بايدن أمًرا تنفيذًيا )

بعد ُفرض على أساسها عقوبات على روسيا   أخرىتنفيذية  ألوامرتأتي هذه العقوبات تكملة  . التجارية معهما

 .ها لشبه جزيرة القرمضّم

شباط  21

2022 

 االتحاد

 األوروبي

لعقوبات فرضها  ااستكماًل، جميد أصول على خمسة أفراد جددوت فرض مجلس االتحاد األوروبي حظر سفر

 على روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم. 2014عام  األوروبي االتحاد

شباط  22

2022 

الواليات 

المتحدة 

 األميركية

، VEBستين ماليتين روسيتين رئيسيتين مملوكتين للدولة )ة عقوبات على مؤّساألميركيفرضت وزارة الخزانة 

PSBمن  أفراد وخمسة ،في تمويل صناعة الدفاع الروسيةستان مؤثرتان هما وهما مؤّس( والشركات التابعة ل

 ، وتفرض قيوًدا إضافية على الديون السيادية الروسية.بالكرملين النخبة المرتبطين 

شباط  22

2022 

المملكة 

 المتحدة

 كما فرضت روس.مسؤولين سفر ثالثة  حظرتأخرى ووأصول دت المملكة المتحدة أصول خمسة بنوك روسية جّم

 عقوبات على السياسيين الروس الذين صوتوا لالعتراف باستقالل المناطق األوكرانية.

شباط  22

2022 
 ألمانيا

، وهو خط أنابيب غاز جديد مثير للجدل 2ت التصديق على نورد ستريم أعلن المستشار أوالف شولتز أن ألمانيا علّق

 من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر الشمال متجاوًزا أوكرانيا.الغاز   يزيد إمداداتأن   اكان مقرًرالر مليار دو 11بقيمة 

شباط  23

2022 

 االتحاد

 األوروبي

، بما في ذلك حظر استيراد البضائع من المناطق غير الخاضعة لسيطرة التحاد األوروبي عن عقوبات جديدةأعلن ا

ض قيود على التجارة ، وفرعبية وجمهورية دونيتسك الشعبيةلشالحكومة في جمهورية لوهانسك ا

 األسواق والخدمات المالية ، وتقييد وصول روسيا إلىوحظر تصدير بعض السلع والتقنيات ،واالستثمارات

 ، والمزيد من عمليات حظر السفر وتجميد األصول لعدد من األفراد الروس.األوروبية

شباط  23

2022 
 أستراليا

التعامل مع البنوك الروسية من  األستراليين منعمسؤولين روس و 8راليا عقوبات مالية وحظر سفر على أست فرضت

(Rossiya Bank  وPromsvyazbank  وIS Bank  وGenbank  وBlack Sea Bank for Development and 

Reconstruction  وVEB.) 

شباط  24

2022 

دة قيوًدا على السفر وقيوًدا تجارية على المعامالت مع البنوك الروسية المحّد أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليابان 

 والديون السيادية الروسية.
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 أوكرانيا في العملية العسكرية  الثالثة: بدءالمرحلة 

تقلتين على طلب من الجمهوريتين المس شباط بناًء 24إلى الدونباس فجر بدخول القوات الروسية بدأت العملية العسكرية 

أعلن بوتين عن مجموعة أهداف تريد روسيا تحقيقها من خالل هذه العملية، أهمها ضمان عدم انضمام أوكرانيا  ،احديًث

مشددة عقوبات  وُترجمتمسبوقة  كانت غيرلكن ردة الفعل الغربية إلى الناتو وحماية القوميات الروسية في أوكرانيا. 

العملية العسكرية  بداية جدول زمني يتضّمن مسار هذه العقوبات منأتييما يفوسات روسية. فراد وكيانات ومؤّسأعلى 

 حتى األول من نيسان.
 

 عقوبات المرحلة الثالثة :3الجدول رقم 

 التفصيل الدولة التاريخ

شباط  24

2022 

بداية العملية 

 العسكرية

كما وصفها  عملية عسكرية خاصة"في "، وكرانياالشرقية ألعبرت القوات الروسية الحدود 

 .الرئيس الروسي بوتين

شباط  24

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

 الروسية، "سبيربنك"عقوبات على شركة المساهمة العامة  األميركيةفرضت وزارة الخزانة 

بإغالق حسابات سبيربنك ورفض أي معامالت  األميركيةوطالبت جميع المؤسسات المالية 

 VTB Bank Public Jointانة بتجميد أصول البنوك الروسية وزارة الخز وقامتمستقبلية. 

Stock Company (VTB Bank) وOtkritie   وNovikom  وSovcom كما فرضت عقوبات .

 نخب روسية أخرى.كياًنا روسًيا رئيسًيا مملوًكا للدولة وكيانات خاصة باإلضافة إلى  13على 

شباط  24

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

 األميركية، فرضت وزارة الخزانة للعملية العسكرية الروسيةعلى الدعم البيالروسي  رًدا

سات المالية ، مع التركيز على قطاع الدفاع والمؤّسفرًدا وكياًنا بيالروسيا 24على  عقوبات

 في بيالروسيا.

شباط  24

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

 روسيا إلى على وصول اقيوًد  األميركية في الواليات المتحدة وزارة التجارة فرضت 

الموصالت وأجهزة الكمبيوتر واالتصاالت السلكية  أشباه ،على سبيل المثال -التكنولوجيا 

 .علومات والليزر وأجهزة االستشعارات أمن الموالالسلكية ومعّد

شباط  24

2022 
 المملكة المتحدة

المملكة المتحدة عقوبات مالية  في الخارجية والكومنولث والتنميةمكتب الشؤون  فرض

، وضوابط التصدير التي تقيد شحنات وسية وشركات الدفاع وأوليغارشيينعلى بعض البنوك الر

، وحظر طيران ا الفائقة واالستراتيجية الروسيةالمملكة المتحدة إلى صناعات التكنولوجي

 .مملكة المتحدةلل المجال الجوي بعض  إيروفلوت في

شباط   24

2022 
 نداك

إبرام الصفقات في  حظرتفرضت كندا عقوبات على البنوك والكيانات واألفراد الروس و

تعديل لوائح التدابير ، مع بية وجمهورية دونيتسك الشعبيةمناطق جمهورية لوهانسك الشع

 .2014االقتصادية الخاصة المفروضة ضد روسيا اعتباًرا من عام 

شباط  24

2022 
 بالكامل في العقوبات الدولية. مشاركةإعالن أيسلندا ال أيسلندا

شباط  24

2022 
 الهند

أو  إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رفض 

مورد األسلحة العسكرية الرئيسي التي تعتبر ، م إلى العقوبات الغربية ضد روسيااالنضما

 للهند.

شباط  24

2022 
 أستراليا

ت المالية وكيانات روسية أستراليا عقوبات جديدة ضد سلسلة من األفراد والمؤسسا نإعال

 .2011عديل لوائح العقوبات المستقلة لعام تو، أخرى

شباط  25

2022 
 األوروبي االتحاد

ي غ، ووزير الخارجية سيرعلى بوتين أعلن االتحاد األوروبي عن جولة ثانية من العقوبات المالية

فرض و ،اد معينين إلى االتحاد األوروبيحظر سفر أفروأفراد  روس كما وك روسية ، وبنالفروف

التي تساهم في صناعة التكنولوجيات صادرات من  وغيرها الرقاقات اإللكترونيةقيوًدا على 

 الدفاع واألمن الروسية.
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شباط  25

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

التي تشمل  ميركيةاألة كيمصالح الملة عقوبات على جميع األميركيخزانة وزارة ال فرضت

 من أعضاء مجلس األمن الروسي. 11بوتين والفروف و 

شباط  25

2022 
 اليابان

ابان أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنها ستمنع تأشيرات الدخول للروس ، وتجمد األصول في الي

، VEB.RFد األصول اليابانية لثالثة بنوك روسية )، وتجملألفراد والكيانات في روسيا

Promsvyazbank ،Bank Rossiyaالرقاقاتفرض ضوابط تصدير على ست، ( في اليابان 

 العسكرية الروسية. الصناعات في  استخدامهاالتي يمكن والسلع األخرى اإللكترونية  

شباط  25

2022 
 تايوان

نسيق عن االقتصادية الدولية ضد روسيا وستواصل التإلى العقوبات  أعلنت تايوان أنها ستنضّم

والدول األخرى ذات التفكير المماثل )أعلنت شركات  األميركية كثب مع الواليات المتحدة

 التايوانية الحًقا أنها ستلتزم بضوابط التصدير(.اإللكترونية   الرقاقات

شباط  26

2022 
 

عمليتها لدولي الذي يطالب بوقف فوري لروسيا حق النقض ضد قرار مجلس األمن ا استخدمت

المجلس الخمسة  من أعضاء 11ت أوكرانيا وسحب جميع القوات. في حين صّوالعسكرية في 

 الصين والهند واإلمارات العربية المتحدة عن التصويت. ت كل من، امتنععشر لصالح القرار

شباط  26

2022 
 اليابان

ي تشمل راقبة النقد األجنبي والتجارة الخارجية التاليابان عن عقوبات بموجب قانون مأعلنت 

شعبية ، وحظر االستيراد والتصدير لجمهورية لوهانسك التجميد أصول األفراد الروس

وحظر اليابان إصدار األوراق المالية للحكومة الروسية وبعض  ،وجمهورية دونيتسك الشعبية

 ضوابط على الصادرات إلى روسيا.فرض البنوك الروسية ، و

شباط  26

2022 
 أستراليا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وبيالروسية. أستراليا

شباط  26

2022 

الواليات المتحدة 

 ةاألميركي

 اإلتحاد األوربي  

 المملكة المتحدة  

 كندا  

 فرنسا  

 ألمانيا  

 إيطاليا  

 اليابان  

المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا  أعلنت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والمملكة

لمنع البنك  المالية،للرسائل  SWIFTعن إجراء مشترك إلزالة بعض البنوك الروسية من نظام 

والحد من "جوازات السفر الذهبية"  العقوبات،المركزي الروسي من نشر احتياطيات لتقويض 

خالل الحصول على الجنسية في  الروسية لاللتفاف على العقوبات منلنخب ا اتستخدمه يالت

 شباط. 27وكذلك إطالق فرقة عمل عبر األطلسي. أصدرت اليابان بيانا مماثال في  أخرى،بلدان 

شباط  27

2022 
 

 روسنفت،تها في أعلنت شركة الطاقة البريطانية بريتيش بتروليوم أنها ستخرج من حّص

صدرت إعالنات  التالية،ي األيام مما يكلفها مليارات الدوالرات. ف الروسي،عمالق النفط 

 وأبل، موبيل،وإكسون  شل،بل شركات مماثلة عن مغادرة أو تعليق العمليات الروسية من ِق

عض قررت ب وعشرات الشركات الغربية األخرى. ومع ذلك  وفورد، ومايكروسوفت، وجوجل،

 بانية.، بما في ذلك هيونداي وشركات الطاقة الياالشركات الغربية عدم المغادرة

شباط  27

2022 
 أيسلندا

تأشيرات دخول بعض األفراد حظرت أيسلندا مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وأغلقت 

 الروس.

شباط  27

2022 
 النرويج تعلن أنها ستعاقب روسيا وبيالروسيا باالنضمام إلى عقوبات االتحاد األوروبي. النرويج

شباط  28

2022 

الواليات المتحدة 

 كيةاألمير

ة المعامالت مع األميركيتحظر وزارة الخزانة  شباط، 26بالبيان المشترك الصادر في  اإلتزاًم

 روسيا،ووزارة المالية في  الروسي،وصندوق الثروة الوطني لالتحاد  الروسي،البنك المركزي 

 لكنها تصدر ترخيًصا عاًما لتفويض بعض المعامالت المتعلقة بالطاقة. تتخذ وزارة الخزانة

وهو صندوق  الروسي،مزيًدا من اإلجراءات لمنع أي معامالت مع صندوق االستثمار المباشر 

 .2022آذار  2إرشادات إضافية في لتقديم وزارة الخزانة وتسعى ثروة سيادي رئيسي. 
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شباط  28

2022 
 اإلتحاد األوروبي

االتحاد األوروبي المعامالت مع البنك  حظر، شباط 26لبيان المشترك الصادر في با اإلتزاًم

شركات الطيران الروسية من الطيران في المجال الجوي لالتحاد منع المركزي الروسي و

 شخًصا آخر وكياًنا واحًدا. 26عقوبات على  فرضاألوروبي و

شباط  28

2022 
 النرويج

ي بتجميد االستثمارات في أصدرت وزارة المالية تعليمات إلى صندوق الثروة السيادية النرويج

 روسيا وسحب االستثمارات بالكامل من السوق الروسية.

شباط  28

2022 
 أستراليا

تدعم اإلجراء المشترك أنها ، وعلى بوتين ومجلس األمن التابع لهعقوبات  فرضأستراليا أعلنت 

ن "جوازات ، والحد مSWIFTشباط إلزالة البنوك الروسية المختارة من نظام  26المعلن في 

ه األجنبية الموجودة في ، وتقييد وصول البنك المركزي الروسي إلى احتياطياتالسفر الذهبية"

 .الخارج

شباط  28

2022 
 كوريا الجنوبية

إلى دول أخرى في استبعاد البنوك الروسية من نظام  أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستنضمّ 

SWIFT ا في ذلك اإللكترونيات الدقيقةبم، وستفرض ضوابط على الصادرات إلى روسيا ،

وإلكترونيات  ،ات المالحة، ومعّد، وأجهزة االستشعاراد االتصاالت السلكية والالسلكيةومو

 نات الطائرات.، ومكّوات البحرية، والمعّدالطيران

شباط  28

2022 
 سويسرا

علنت في ُأي عقوبات االتحاد األوروبي التي سويسرا عقوبات على روسيا من خالل تبنفرضت 

 شباط. 25شباط و  23

شباط  28

2022 
 فرضت كندا عقوبات على أفراد ومؤسسات مالية روسية إضافية. كندا

 اليابان 2022آذار  1

بنوك روسية  3، وأفراد روس آخرين 5ت على بوتين وأعلنت اليابان فرض عقوبا

(Promsvyazbank ،VEB.RFالب ،)49ى الصادرات إلى ، وحظًرا علنك المركزي لالتحاد الروسي 

 .لمرسلة إلى الجيش الروسيالعامة ا، وضوابط تصدير على البضائع ذات األغراض كياًنا روسًيا

 المكسيك 2022آذار  1
ح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بأن المكسيك لن تفرض عقوبات على روسيا "ألننا صّر

 تكون لدينا عالقات جيدة مع جميع الحكومات في العالم". نريد أن

 البرازيل 2022آذار  1
، ألن ض عقوبات على روسيا وستظل محايدةح الرئيس جاير بولسونارو بأن البرازيل لن تفرصّر

 .األسمدة الروسية ضرورية لقطاع الزراعة في البالد 

 الصين 2022آذار  2

ن "لن ، إلى أن الصيدمات المصرفية والتأمين في الصينالخ، رئيس منظم Guo Shuqingيشير 

واصل الحفاظ على التبادالت االقتصادية والتجارية ت، وستشارك في مثل هذه العقوبات

 والمالية العادية مع األطراف المعنية".

  2022آذار  2

ية العامة لألمم ت الجمعتبّن التصويت،ا عن عضوً  35أصوات وامتناع  5مقابل  اصوًت 141بأغلبية 

تت روسيا أوكرانيا. صّوالحملة العسكرية الروسية في ا غير ملزم يطالب بإنهاء المتحدة قراًر

، ومن بين الدول التي امتنعت عن مالية وإريتريا وسوريا ضد القراروبيالروسيا وكوريا الش

 التصويت الصين والهند وباكستان.

 سات مالية أخرى.عقوبات على البنك المركزي الروسي ومؤّسأستراليا تعلن فرض  أستراليا 2022آذار  2

 األوروبي االتحاد 2022آذار  2

استبعادها من نظام الرسائل المالية  سات مالية روسية سيتمّ حدد االتحاد األوروبي سبع مؤسّ 

SWIFT: Bank Otkritie  وNovikombank  وPromsvyazbank  وBank Rossiya  و

Sovcombank  وVnesheconombank (VEB و )VTB Bank سيتم استبعاد البنوك اعتباًرا .

 آذار. 12من 

 2022آذار  2
الواليات المتحدة 

 األميركية

وزارة التجارة  فرضت أوكرانيا،العسكرية الروسية في للعملية  على تتسهيل بيالروسيا ارًد

الجوية  صناعاتالدفاع واللصناعات  ااستخدامهي يمكن على السلع الت اقيوًد األميركية

الجديدة على  األميركيةوالصناعات البحرية في بيالروسيا. يأتي هذا استكماًلا للقيود 

 شباط. 24الصادرات المتجهة إلى روسيا والتي تم اإلعالن عنها في 
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 2022آذار  2
الواليات المتحدة 

 األميركية

يران الفيدرالية الطائرات وشركات الطيران الروسية من ة وإدارة الطاألميركيوزارة النقل منعت 

 .األميركيدخول المجال الجوي 

  2022آذار 2
، جميع عملياته األوروبية تقريًبا ألنه لم يعد قادًرا على أنهى سبيربنك، أكبر بنك في روسيا

 توفير السيولة للشركات األوروبية التابعة.

 اليابان 2022آذار  3

بنوك روسية  4سياسيين بيالروسيين ، و  7سياسًيا روسًيا و 18رض عقوبات على أعلنت اليابان ف

ن )هيئة يبيالروسي ينن( وكياناOtkritie، و Novikombank، و Sovcombank، و VTB)بنك 

، وضوابط ، ومصنع مينسك للجرارات(الروسياالدولة للصناعات العسكرية في جمهورية بي

 المرسلة إلى بيالروسيا.تصدير جديدة على البضائع 

 2022آذار  3
الواليات المتحدة 

 األميركية

ة ووزارة الخارجية عن عقوبات مالية إضافية ضد عدد من أفراد األميركيأعلنت وزارة الخزانة 

 الروسية وأفراد عائالتهم وكذلك أولئك المرتبطين بصناعة الدفاع الروسية. النخب

 2022آذار  3
الواليات المتحدة 

 ميركيةاأل

ة على الصادرات الموجهة إلى صناعة تكرير النفط الروسية األميركيتسيطر وزارة التجارة 

وسع من ضوابط اإلجراء العمليات العسكرية الروسية. هذا والكيانات األخرى التي تدعم 

 شباط. 24التصدير األصلية التي تم اإلعالن عنها في 

 كندا 2022آذار  3
 35المستوردة من روسيا وبيالروسيا ستخضع لتعريفة جمركية بنسبة أعلنت كندا أن البضائع 

 ئة.بالم 35الحالي إذا كانت أعلى من بالمائة أو المعدل 

 سويسرا 2022آذار  4

شباط  28سويسرا تتبنى عقوبات االتحاد األوروبي المفروضة على روسيا والتي أعلنت في 

لمزدوج ؛ حظر الصادرات إلى صناعات النفط تتضمن ضوابط على تصدير المواد ذات االستخدام ا

سات المالية والطيران والفضاء الروسية ؛ عقوبات على البنك المركزي الروسي والمؤّس

؛ وفرض عقوبات على العديد من األفراد SWIFT؛ سحب البنوك الروسية من نظام األخرى

 الروس.

 أفراد روس. 10كندا تفرض عقوبات على  كندا 2022آذار  4

 .رو بأن األرجنتين لن تعاقب روسياوزير الخارجية سانتياغو كافيي صرّح األرجنتين 2022آذار  4

 ، بما في ذلك ضوابط التصدير والعقوبات المالية.فورة تعلن عقوبات جديدة ضد روسياسنغا سنغافورة 2022آذار  5

 درات إلى بيالروسيا.ع ضوابطها على الصاكوريا الجنوبية توّس كوريا الجنوبية 2022آذار  6

 في كندا. أفراد روس وتحظر السفن الروسية من الرسّو 10كندا تفرض عقوبات على  كندا 2022آذار  6

 أستراليا تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية. أستراليا 2022آذار  7

 كوريا الجنوبية 2022آذار 7
ما في ذلك حظر التعامالت مع البنك ، بية تعلن عقوبات إضافية على روسياكوريا الجنوب

 المركزي الروسي.

 2022آذار  7
الواليات المتحدة 

 يركيةماأل

كوريا الجنوبية إلى قائمة الدول المستبعدة من متطلبات  األميركيةأضافت وزارة التجارة 

 آذار(، 2وشباط  24الترخيص بموجب قواعد عقوبات روسيا / روسيا البيضاء )المفروضة في 

كوريا إلى الدول األعضاء في االتحاد  ي ذلك قاعدة المنتج األجنبي المباشر. تنضّمبما ف

 األوروبي واليابان وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا.

 اليابان 2022آذار  8

، بيالروسيين 10وكيانين روسيين و  بيالروسًيا ، 12روسًيا و  20د أصول أعلنت اليابان أنها ستجّم

، لصادرات إلى منظمتين بيالروسيتين، وحظر ارير النفط إلى روسياتصدير معدات تك وحظر

 جيشها. قدرات وسيطرت على صادرات البضائع إلى بيالروسيا التي قد تعزز

 أستراليا 2022آذار  8
أفراد روس لنشرهم دعاية ومعلومات كاذبة ضد  10أستراليا تعلن عن عقوبات جديدة ضد 

 أوكرانيا.

 2022ر آذا 8
الواليات المتحدة 

 األميركية

( EO 14066، أصدرت إدارة بايدن أمًرا تنفيذًيا )ة في أسعار الطاقةعلى الرغم من الزيادة الحاّد

 يحظر واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي.

 إندونيسيا 2022آذار  9
نيسيا ال تخطط لمعاقبة روسيا ح الرئيس جوكو ويدودو )ورئيس مجموعة العشرين( أن إندوصّر

 وأن العقوبات "ليست الحل األفضل لحل المشكلة".
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 المملكة المتحدة 2022آذار  9
عن واردات النفط الروسي حتى نهاية عام  اتعلن المملكة المتحدة أنها ستتوقف تدريجًي

2022. 

 المملكة المتحدة 2022آذار  9

الطائرات الروسية فوق المملكة المتحدة أو الهبوط فيها للتحليق المتحدة تحظر المملكة 

لة بالفضاء والتكنولوجيا إلى ذات الٍص كة المتحدة من الطيران أو المواّدوتوقف صادرات الممل

 روسيا.

 األوروبي االتحاد 2022آذار  9

ك سحب ثالثة من بما في ذل بيالروسيا،يفرض المجلس األوروبي عقوبات مالية جديدة على 

بنوكها من نظام سويفت. كما يفرض ضوابط إضافية على صادرات سلع المالحة البحرية 

من  160لية وحظر سفر على عن عقوبات ما ا، فضًلا االتصاالت الالسلكية إلى روسياوتكنولوجي

 والسياسيين الروس.النافذة  األعمال رجال 

 نيوزيلندا 2022آذار  9
مما يسمح للدولة بفرض عقوبات.  الروسي،زيلندي باإلجماع قانون العقوبات أقر البرلمان النيو

 كان البلد يفتقر في السابق إلى قانون عقوبات مستقل.

آذار  10

2022 
 تحظر أستراليا واردات النفط والفحم الروسي وغيرهما. أستراليا

آذار  10

2022 
 األوروبي االتحاد

، 2022أيلول  15تجميد األصول والعقوبات األخرى حتى د االتحاد األوروبي قيود السفر ومّد

 كياًنا يعتبرون مسؤولين حتى اآلن عن الحرب في أوكرانيا. 53فرًدا و  862على 

آذار  10

2022 
 المملكة المتحدة

مالك نادي على  السفر إلى المملكة المتحدة  حظرتالمملكة المتحدة األصول ودت جّم

 وستة أفراد روس آخرين.تشيلسي لكرة القدم اإلنجليزي 

آذار  10

2022 
 كندا

أفراد  5بات على كيانات روسية إضافية ، وتحظر واردات النفط الروسي ، وتفرض عقوكندا 

 روس.

آذار  11

2022 
 اليابان

، بنك Dabrabyt، بنك Belagroprombankبنوك بيالروسية ) 3أعلنت اليابان أنها ستجمد أصول 

 سيا(.التنمية لجمهورية بيالرو

آذار  11

2022 
 المملكة المتحدة

توا لصالح عضًوا من مجلس الدوما الروسي ، ممن صّو 386دت المملكة المتحدة أصول جّم

 .إلى المملكة المتحدة وحظرت سفرهم استقالل منطقتي لوهانسك ودونيتسك في أوكرانيا

آذار  11

2022 

الواليات المتحدة 

 ةاألميركي

 األوربي االتحاد  

 لكة المتحدةالمم  

 كندا  

 فرنسا  

 ألمانيا  

 إيطاليا  

 اليابان  

أعلنت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 

فات ، بما في ذلك زيادة تعرلى روسياواليابان عن إجراءات جديدة لفرض تكاليف اقتصادية ع

، وحرمان روسيا من امتيازات االقتراض ة منظمة التجارة العالميةاالستيراد إللغاء مزايا عضوي

 ، والعقوبات التجارية والمالية األخرى.لبنك الدولي وصندوق النقد الدوليفي ا

آذار  11

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

( EO 14068أصدرت إدارة بايدن أمًرا تنفيذًيا ) آذار، 11باإلعالن المشترك الصادر في  اإلتزاًم

د وزارة التجارة حظر شامل جديد على بعض التجارة مع روسيا واالستثمار فيها. تقّي بغرض

 األميركيةتستهدف وزارة الخزانة وتصدير السلع الكمالية إلى روسيا وبيالروسيا.  األميركية

ب من الروسية ورجال األعمال والسياسيين ، وتصدر إرشادات للحماية من التهرنخب المزيد من ال

 رة أو العمالت االفتراضية األخرى.العقوبات من خالل العمالت المشّف

آذار  13

2022 
 أستراليا تعلن فرض عقوبات على أفراد روس. أستراليا

آذار  13

2022 
 تركيا

عقوبات المفروضة على إلى الح وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بأن تركيا لن تنضم صّر

 العقوبات لن تحل المشكلة".، مشيًرا إلى أن "روسيا
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آذار   14

2022 
 روسيا. فردَا 15كندا تفرض عقوبات على  كندا

آذار  15

2022 
 فرًدا روسًيا وتصدر قانوًنا لتطبيق حظر التصدير. 17أعلنت اليابان أنها ستجمد أصول  اليابان

آذار  15

2022 
 

ألوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تصدر الواليات المتحدة واالتحاد ا

وأستراليا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وألبانيا وأيسلندا ومولدوفا والجبل األسود ومقدونيا 

وان الروسي على الشمالية بياًنا مشترًكا إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يدين العد

ليق التنازالت أو االلتزامات األخرى تجاه روسيا ، بما في ذلك إجراءات ضد تعب أوكرانيا ، ويهدد

 (.MFNمعاملة الدولة األولى بالرعاية )

آذار  15

2022 
 المملكة المتحدة

 35فة جمركية بنسبة تعرالآذار من خالل فرض  11تتبع المملكة المتحدة اإلعالن المشترك في 

وحظر تصدير السلع الكمالية إلى  السلع،ة على واردات الفودكا الروسية وغيرها من ئفي الم

أعلنت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية عن وقف تمويل الصادرات  منفصل،روسيا. بشكل 

المدعوم من الحكومة إلى روسيا وأوكرانيا. يقر البرلمان أيًضا قانون الجريمة االقتصادية 

عالن عقوبات على المزيد من الجديد )الشفافية واإلنفاذ( الذي يسمح للمملكة المتحدة بإ

 األوليغارشية الروسية.

آذار  15

2022 
 األوروبي االتحاد

يفرض االتحاد األوروبي حزمة رئيسية أخرى من  آذار، 11باإلعالن المشترك الصادر في  التزاًما

د واردات الحديد والصلب من روسيا وتصدير السلع الكمالية إلى روسيا. يحظر العقوبات. يقّي

مار الجديد ويضيف ضوابط التصدير التي تستهدف صناعة الطاقة الروسية. كما يوسع االستث

، ويحظر المعامالت مع لى قطاعي الدفاع واألمن الروسيينقة سابًقا عضوابط التصدير المطّب

، ويفرض ر تقديم خدمات التصنيف االئتماني، ويحظالشركات الروسية المملوكة للدولةبعض 

 الروسية. عقوبات على القلة

آذار  16

2022 

الواليات المتحدة 

 ةاألميركي

 أستراليا  

 كندا  

 ألمانيا  

 فرنسا  

 إيطاليا  

 اليابان  

 المملكة المتحدة  

 األوربي االتحاد  

يلتقي مسؤولو وزارة المالية والعدل والداخلية من الواليات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا 

والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي ويطلقون فريق عمل متعدد  وفرنسا وإيطاليا واليابان

 شباط. 26تم اإلعالن عن فرقة العمل ألول مرة في  وأوليغارشيين.نخبة ووكالء  األطراف يضّم

آذار  16

2022 
 سويسرا

ي عقوبات االتحاد األوروبي التي أعلن عنها تفرض سويسرا عقوبات على بيالروسيا من خالل تبّن

، وعقوبات مالية على البنك ، وحظر استيرادن ضوابط على الصادرات، والتي تتضمّ آذار 9و  2في 

ى إلى استبعاد بيالروسيا من نظام ، مما أّدروسي والبنوك البيالروسية األخرىالمركزي البيال

 سويفت.

آذار  17

2022 
 ة روسية.أستراليا تعلن فرض عقوبات على أفراد ومصارف وكيانات حكومي أستراليا

آذار  17

2022 
 المملكة المتحدة تعلق تبادل المعلومات الضريبية مع روسيا وبيالروسيا. المملكة المتحدة

آذار  17

2022 
 فريقياإجنوب 

، ألنها "قد فريقيا لن تفرض عقوبات على روسياأشار الرئيس سيريل رامافوزا إلى أن جنوب إ

 تعمل على إطالة أمد الصراع وتكثيفه".
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آذار  18

2022 
 كيانات روسية. 9و  اوسًي افرًد 15د أصول أعلنت اليابان أنها ستجّم اليابان

آذار  18

2022 
 سويسرا

ي بعض عقوبات االتحاد األوروبي التي أعلن عقوبات على روسيا من خالل تبّنتفرض سويسرا 

وحظر تصدير السلع  كيانات، 9وفرًدا  197بما في ذلك عقوبات مالية على  آذار، 15عنها في 

بإجراء تحليلها الخاص قبل أن تقرر ما إذا  االكمالية. عالوة على ذلك ، ستقوم سويسرا أوًل

 كانت ستسحب معاملة تعريفة استيراد الدولة األولى بالرعاية تجاه روسيا.

آذار  18

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

، آذار 2دول ثالثة إلى روسيا منذ  ت الرحالت التجارية والخاصة منحددت الواليات المتحدة عشرا

 الجديدة على روسيا أو بيالروسيا. األميركيةوالتي تدعي أنها تنتهك ضوابط التصدير 

آذار  18

2022 
 نيوزيلندا

ق نيوزيلندا أولى عقوباتها بموجب قانون العقوبات الروسي الجديد ، بما في ذلك حظر تطّب

عن العقوبات على البنوك الروسية والكيانات  ا، فضًلميد األصول على األفراد الروسالسفر وتج

 األخرى.

آذار  18

2022 
 النرويج

وروبي المفروضة ، وتتماشى مع عقوبات االتحاد األنرويج الحزمة األولى من العقوباتتتبنى ال

إلخبارية الروسية التي ، لكنها تستبعد العقوبات المفروضة على المنافذ ا2022آذار  9حتى 

 تسيطر عليها الدولة مثل روسيا اليوم وسبوتنيك.

آذار  19

2022 
 ، وهو أمر ضروري إلنتاج األلمنيوم.راليا تصدير األلومينا إلى روسياتحظر أست أستراليا

آذار  23

2022 
 فرد روسي. 100كندا عقوبات على أكثر من تفرض  كندا

آذار  23

2022 

 الواليات المتحدة

 ةاألميركي

 المملكة المتحدة  

 كندا  

تسحب وكاالت ائتمان الصادرات في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بشكل مشترك 

مع االحتفاظ بالدعم ألوكرانيا. الوكاالت  وبيالروسيا،أي دعم جديد لتمويل الصادرات لروسيا 

وتمويل الصادرات في المملكة ، ( للواليات المتحدةEXIMهي بنك التصدير واالستيراد )

 (.EDC، وتنمية الصادرات الكندية )(UKEFالمتحدة )

آذار  24

2022 

الواليات المتحدة 

 ةاألميركي

 األوربي االتحاد  

 المملكة المتحدة  

 كندا  

 اليابان  

 فرنسا  

 ألمانيا  

 إيطاليا  

تو في بروكسل ويلتزمون ( واالتحاد األوروبي في مقر الناG7يجتمع قادة مجموعة السبعة )

والعمل مع الحكومات األخرى لفرض  بالفعل،بالتنفيذ الكامل للعقوبات التي تم اإلعالن عنها 

والردم" الذي من شأنه أن يقوض فعالية العقوبات  والتحايل، ب،التهّرومنع " مماثلة،عقوبات 

المراوغة ، بما في المفروضة بالفعل. أعلن القادة عن مبادرة مشتركة للرد على "إجراءات 

 ل البنك المركزي الروسي".ذلك معامالت الذهب من قِب

آذار  24

2022 
 المملكة المتحدة

ي والصناعات االستراتيجية أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة تستهدف الدفاع الروس

 ، ورجال أعمال أفراد.، ومصارف روسية إضافيةاألخرى

آذار  24

2022 

حدة الواليات المت

 األميركية

على عشرات شركات  عقوبات ركيةياألمفرضت وزارة الخزانة  السبع،بعد إعالن مجموعة 

وأفراد روس آخرين. كما  الروسي،عضو في مجلس الدوما  300، وأكثر من الدفاع الروسية

الحالية تغطي أي معامالت تتعلق بالذهب والبنك المركزي  ركيةياألميوضح أن العقوبات 

 لروسيا.

آذار  24

2022 
 .أستراليا تعلن فرض عقوبات على أفراد من روسيا وبيالروسيا أستراليا

آذار  24

2022 
 النرويج

تفرض النرويج عقوبات على روسيا من خالل مواءمة إجراءاتها مع عقوبات االتحاد األوروبي 

 .2022آذار  15المفروضة في 
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آذار  24

2022 
 فرض ضوابط على السلع والتقنيات المصدرة إلى روسيا.كندا ت كندا

آذار  25

2022 
 اليابان

ة على األفراد والكيانات آذار ، تفرض اليابان عقوبات مالي 11التزاًما باإلعالن المشترك الصادر في 

، وتحظر تصدير السلع الكمالية إلى صادرات إلى بعض الكيانات الروسية، وتحظر الالروسية

 روسيا.

آذار  25

2022 
 سويسرا

تفرض سويسرا عقوبات على روسيا من خالل تبني معظم عقوبات االتحاد األوروبي المتبقية 

 آذار. 15التي أعلن عنها في 

آذار  27

2022 
 المملكة المتحدة

تعلق المملكة المتحدة عمليات البحث واالبتكار الممولة من القطاع العام مع الجامعات 

 ت الفائدة االستراتيجية للدولة الروسية.والشركات الروسية ذا

آذار  29

2022 
 آذار. 25تصديرها إلى روسيا في  اتراجع اليابان قائمة السلع الكمالية التي حظرت أصلً  اليابان

آذار  30

2022 
 المملكة المتحدة

يين البرلمان البريطاني تشريعات تحظر صيانة الطائرات أو السفن التي تنتمي إلى حكام روس أقرّ 

ويستخدم على الفور القوانين الجديدة لمعاقبة  شركاتهم،معينين خاضعين للعقوبات أو 

العقوبات المالية والتجارية والشحن السابقة  إلى التشريع أيًضا شخصين إضافيين. يمتدّ 

 المفروضة على شبه جزيرة القرم إلى دونيتسك ولوهانسك.

آذار  31

2022 
 أستراليا

ستسحب معاملة تعرفة الدولة األولى بالرعاية وتطبق تعريفة إضافية  أعلنت أستراليا أنها

 .نيسان 25 ئة على جميع الواردات من روسيا وبيالروسيا اعتباًرا من المفي  35بنسبة 

آذار  31

2022 
 المملكة المتحدة

المملكة المتحدة عقوبات على األفراد الروس ووسائل اإلعالم الحكومية "الذين  فرضت 

 األكاذيب والخداع بشأن غزو بوتين غير القانوني ألوكرانيا".ينشرون 

آذار  31

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

لمنع روسيا من  افرًد 13و اكيانً  21ع العقوبات المالية على ة توّساألميركيوزارة الخزانة 

رة الخزانة التهرب من العقوبات السابقة والحصول على التكنولوجيا األجنبية. كما وسعت وزا

 لتشمل قطاعات الطيران والبحرية واإللكترونيات. 14024العقوبات بموجب األمر التنفيذي 

نيسان  1

2022 

الواليات المتحدة 

 األميركية

شركة روسية وبيالروسية إلى  120ة ضوابط التصدير بإضافة األميركيعت وزارة التجارة وّس

 ن.قائمة الكيانات ُيزعم أنها تدعم جيشي البلدي

 

 

 

 

 


