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  تصدير النفط العربي حظر
 

  
  احملتويات

  
  

 xi    تصدير

 xiii    بيان اخملتصرات املستعملة يف حواشي الكتاب

 xv    تقديم

 1  اإلجراءات النفطية العربية :   الفصل األول

  19  عدم شرعية االحتالل اإلسرائيلي لألراضي املصرية والسورية:   الفصل الثاين
  21  الدفاع الشرعي:  أوالً 
  26  الطبيعة املوقتة خلطوط الهدنة:  ثانياً
  29   1967لسنة  242قرار جملس األمن رقم :  ثالثاً
  35  تنازل بموجب اتفاق ال:  رابعاً 

  43  مشروعية اإلجراءات النفطية العربية طبقاً للعرف الدويل :   الفصل الثالث
  45  تصرفات الدول يف حالة السلم :  أوالً 

  45  أ ـ اإلجراءات األميركية  
  50  ب ـ تصرفات الدول األخرى بما فيها هولندا  

  50  تدويل اإلجراءات األميركية : ـ التصرفات متعددة األطراف1 
  52  ـ التشريعات الداخلية 2 

  55  تصرفات الدول يف حالة احلرب :  ثانياً
  63   ليةقرارات املنظمات الدومشروعية اإلجراءات النفطية العربية طبقاً ل:   الفصل الرابع

  63  إعالنات األمم املتحدة :  أوالً 
  69  التصرفات التي أباحتها منظمات دولية أو طالبت الدول باتخاذها:  ثانياً

  75  مشروعية اإلجراءات النفطية العربية طبقاً للمعاهدات :   الفصل اخلامس
  75  االتفاقيات اجلماعية :  أوالً 
  79  املعاهدات الثنائية :  ثانياً

  85    خاتمة
    :  املالحق

  91   1973) أكتوبر(تشرين األول  17لوزراء البترول العرب، الكويت، بيان صحايف :   )1(امللحق رقم 
  94   1973) أكتوبر(تشرين األول  17قرار وزراء البترول العرب، الكويت، :   )2(امللحق رقم 
  96   1973) نوفمبر(ين الثاين تشر 4قرار وزراء البترول العرب، الكويت، :   )3(امللحق رقم 
  98   1973) نوفمبر(تشرين الثاين  18بيان صحايف لوزراء البترول العرب، فيينا، :   )4(امللحق رقم 
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  تشرين  28لسادس، اجلزائر، القرار اخلاص بالبترول، الصادر عن مؤتمر القمة العربي ا:   )5(امللحق رقم 
  1973) نوفمبر(  الثاين

  
99  

  101  1973) ديسمبر(كانون األول  8قرار وزراء البترول العرب، الكويت، :   )6(م امللحق رق
  103   1973) ديسمبر(كانون األول  25 - 24قرار وزراء البترول العرب، الكويت، :   )7(امللحق رقم 
  106   1974) مارس(آذار  18قرار وزراء البترول العرب، فيينا، :   )8(امللحق رقم 
  111   1974) يونيو(حزيران  1بيان صحايف لوزراء البترول العرب، القاهرة، :   )9(امللحق رقم 
  112   1974) يوليو(تموز  10بيان صحايف لوزراء البترول العرب، القاهرة، :   )10(امللحق رقم 

  
 
 


