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 الفصل الرابع

 المسؤولية الدولية

 تعريف المسؤولية الدولية
التي تأتي عمال غير مشروع طبقاا للقاانو   00تلتزم بمقتضاه الدولة  00عبارة عن نظام قانوني  

 بتعويض الدولة التي لحقها ضرر من جراء هذا العمل 00الدولي العام 

  00من هذا التعريف يتضح ان 

  العنصر االول للمسؤولية الدولية هو عدم مشروعية العمل 

 العاميرتكز على تقدير عدم المشروعية بالنسبة لقواعد القانون الدولي  والعنصر الثاني 
 ت رضللق عاعللد  مللن عواعللد القللانون  00 كللل ملال للة اللتللزام  ولللي 00 ويااراب بالعماال غياار المشااروع

 الدولي 

  فإنهلا تتمملل المسلؤولية  00فإذا ما اخلت مثال  ولة ما بأحكام معاهد  سبق لها ان تقيلد  بهلا
 لالناشئة عن هذا االخالل وتلتزم بتعويض الدولة التي لمقها الضرر من جراء العم

  بشلان  7291فلي القلرار اللذص اتلدرتق سلنة  00 وعد اعر  ممكمة العدل الدولية الدائمة هلذا المبلد
 النزاع بين المانيا وبولونيا بلصوص مصنع شوروزو

فشلت مماوال  تدوينها في ملؤتمر  00هي عواعد عرفية  00والقواعد التي تمكم المسؤولية الدولية  

  7290الهاص سنة 

 عاملت بتلدوين وتيلوير عواعلد القللانون  00ون اللدولي التابعلة لمملم المتملد  إال ان لجنلة القلان

 الدولي المتعلقة بالمسؤولية الدولية
 

 المبحث االول

 طبيعة المسؤولية الدولية وأنواعها وأساسها
 

 الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية

 عالعة بين شلصين او اكثر من اشلاص القانون الدولي العام  هي00 المسؤولية 
  ان المسؤولية الدولية ال تكون إال بين  ولتين او اكثر  00وبموجب الر ص السائد في ال قق الدولي 

   كملا جلاء فلي القلرار اللذص اتلدرتق ممكملة العلدل  00وعد اسلتقر القضلاء اللدولي عللى ذلل

 ة ال وس ا  المغربيفي عضي 7291الدولية الدائمة عام 
وتياللب بلالتعويض  00بان ضررا علد اتلابها  00عندما تدعي  ولة  00 وتثار المسؤولية الدولية 

 وهذا الضرر يمكن ا  يكو 

 (كاالعتداء على علم الدولة او اهانتق)خطأ مباشر -ا

 (كانتهاك احكام معاهد  )اخالال بالقانو  الدولي -ب

  00 الدولةضرر واقع على احد رعايا  -ج
  اللذين تضلرروا ملن جلراء االعملال الملال لة للقلانون  00اذ من حلق هلذا الدوللة ان تمملي رعاياهلا

 اذا لم يتمكنوا من المصول على حقوعهم باليرق العا ية 00التي ترتكبها  ولة اخرى  00 الدولي

   هلؤالء االفلرا   بلين 00ال تنشأ عنهلا مسلؤولية  وليلة مباشلر   00الن االضرار التي تصيب االفرا
وبين  00بل تكون المسؤولية بين الدولة التي ينتمي اليها االفرا   00والدولة التي يقيمون في اعليمها 

 الدولة المسؤولة عن الضرر

 

 انواع المسؤولية الدولية

 00تنقسم الى  

 مسؤولية مباشرة 

 و مسؤولية غير مباشرة 



 المسؤولية الدولية المباشرة - أ

 من جانب الدولة بالتزاماتها الدولية 00وجد اخالل مباشر حينما ي 00توجد هذا  

 المسؤولية الدولية غير المباشرة - ب

بسبب انتهاكهلا  00المسؤولية الدولية المترتبة على  ولة اخرى  00توجد هذا عندما تتممل  ولة ما  
 وهذا تتيلب وجو  عالعة عانونية خاتة بين الدولتين المعنيتين  00عواعد القانون الدولي العام 

 :وتوجد هذه العالقة في الحاالت االتية

 الحماية  0 2

  المنسلوبة للدوللة  00ن مسؤولة عن التصرفا  غير المشلروعة تكو 00اذ ان الدولة المامية

اذ تتلولى الدوللة الماميلة جميلع  00وهذا المسؤولية نتيجة طبيعية لنظام المماية  00المممية 

 االختصاتا  الدولية

  فلي  7299المكلم اللذص اتلدرتق سلنة  00وعد اكلد  ممكملة العلدل الدوليلة ذلل  فلي

 مريكيين في مراك القضية اللاتة بمقوق الرعايا اال

 االنتداب 0 1

الصلا ر  علن الدوللة  00اذ تتممل الدولة المنتدبة المسؤولية علن التصلرفا  غيلر المشلروعة  وليلا  

 اللاضعة لالنتداب 

  المكلم اللذص اتلدرتق فلي  00وعد طبقت ممكمة العدل الدوليلة الدائملة هلذا المبلد  فلي

 في عضية مافروماتس 7291سنة 

 الوصاية 0 3

حيث تكون الدولة القائمة با ار  اعليم خاضع لنظام الوتاية في ن لس الوضلع السلابق بالنسلبة للدوللة  

 المنتدبة

 

 أساس المسؤولية الدولية

وهلذان  00 الدوللة عللى شرطين لترتيلب المسلؤولية  00في الوعت الماضر يشترط القضاء الدولي  

 :الشرطان هما 

 االسناب -2

  00العمل موضوع المسؤولية الى الدولة اب اسناو  نسبةويتمثل في امكان  
 واألعمال التي تنسب للدولة هي  

  التصرفا  او 

 االمتناع عن التصرف من جانب هيئاتها الملتل ة التشريعية او التن يذية او القضائية 
  

 عدم مشروعية التصرف  -1

والعبللر  فللي  00ان تكللون الواععللة المنسللوبة للدولللة غيللر مشللروعة  وليللا  00ملن الضللرورص كللذل   

 الى القانو  الداخلي  ال 00 الى القانو  الدولي العام 00تقدير ذل  

 

االخالل بقاعد  من عواعد القانون الدولي  00في الواقع ا  االساس الحقيقي للمسؤولية الدولية هو  

 العام

 ذا   00للم تعلد تغيلي جميلع التصلرفا  الدوليللة  00 ة العمال غيار المشاروعغيار ا  نظريا
  00اليبيعة الضار  

  تلمق اضرار بغيرها من  00اذا اتبمت العديد من االعمال المشروعة التي تمارسها الدول

 هي االخرى مصدر لقيام المسؤولية الدولية (000 كاألنشية النووية والصناعية)الدول
 وإنماا االعماال  00 االعماال المشاروعة فقا  00س المساؤولية الدولياة وبذلك لا  يعاد اساا

 ايضا  المشروعة الماسة بحقوق االخرين



 المبحث الثاني

 شروط المسؤولية الدولية

وغيلر مشلروع  00البد من ان يقع فعل ويكون هذا ال عل منسوب لدوللة  00لقيام المسؤولية الدولية  

 اخرىوان يكون عد المق ضررا بدولة  00

  ـ:بعبارة اخرى ال يتصور قيام المسؤولية الدولية ما ل  تتوافر شروط ثالثة 

 منسوب الى الدولة  00يجب ان يكون ال عل  -2

 غير مشروع  00يجب ان يكون ال عل  -1

 ضرر  00ان يترتب على ال عل غير المشروع  -3

 

 شرط نسبة الفعل الى الدولة 0أوال 
اخللالال   00 هيئاتهااا العامااةاو  احاادى ساالطاتهااذا كللان تللا ر مللن  00 يعااد الفعاال منسااوب للدولااة 

وهي عبل كل شئ السليا   00 وان كانت ال تتعارض مع عانونها الوطني 00بقواعد القانون الدولي 

   الثالث 

  تشريعية 

 تن يذية 

 عضائية 

 
 مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعية -7

 00 عن كافة التصرفا  الصا ر  عن سليتها التشريعية سواء تعد الدولة مسؤولة 

  الدولية  كان ايجابي بإتدار عانون يتعارض مع االلتزاما 

 او سلبي كامتناعها عن اتدار عانون لتن يذ التزام  ولي 
 

 00وعد طبق القضاء الدولي مبد  مسؤولية الدولة عن تصرفا  السلية التشريعية في احكام عديد   

 بشلان النلزاع بلين المانيلا وبولونيلا حلول  7291رار ممكمة العدل الدولية الدائمة عام مثالها ع
مصللنع شللوروزو االلمللاني الللذص اسللتملكتق بولونيللا بللدون تعللويض فللي ساليسلليا العليللا بقللانون 

 بولوني

 بتأميم االمتيازا  والمصالح االجنبية  00اما القوانين التي تصدرها الدولة  
 اذا كانلت هلذا القلوانين تتضلمن  00 مسلؤولية تجلاا اللدول المتضلرر  فال يترتب على الدوللة

  بدفع تعويضات عابلة وسريعةنصوتا 

  7219ومثالها تأميم العراق للن ط عام  
وعد ايد  ممكمة العدل الدولية هلذا المبلد  فلي ر يهلا  00وتمتد المسؤولية الدولية الى الدساتير ايضا  

 شأن معاملة الرعايا البولونيين المقيمين في  انتزيغب 7299االستشارص الذص  تدرتق عام 
 

 مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التنفيذية  - 1

 ل الدولة عن التصرفا  الصا ر  عن موظ يها كافة سواء أتس 

  كانت تا ر  من سليا  مركزية او 

  مملية او 

 تللغار  أوظين المملاف اواللوزراء  او ءزراورئليس اللل اودوللة ملن كبلار الملوظ ين كللرئيس ال

 كالشرطة والجنو  00الموظ ين مهما تواضع شانهم 

  00في الماضي كا  الفقه يفرق بين االعمال التي يأتيها الموظفو   

  و في حدو  اختصاتهم 00بإذن حكوماتهم 

 فيقرر مسؤولية الدولة اذا نتج عنها اخالل بااللتزاما  الدولية 



   عناد تاااومه  لحادوب  00وبين االعمال المخلة بااللتزامات الدولية التي يأتيهاا الموظفاو

 اختصاصاته  

  ويسللمح لمشلللاص المتضللررين برفللع االمللر الللى  00فين للي المسللؤولية عللن الدولللة

 مماكم الدولة ومقاضا  الموظف المذنب
سلأل علن كلل االفعلال الملللة التلي يلذهب اللى  ن الدوللة ت 00 اما اليوم فأ  الرأي الراجح في الفقه 

 ـ:يأتيها الموظف بص تق هذا سواء كان 

 يعمل في حدو  اختصاتق  و 

  كان عد تعدى هذا المدو 
  وملن واجلب الدوللة ان تمسلن اختيلار موظ يهلا  00ألنق في كلتلا الملالتين يعملل باسلم الدوللة

ملن الدوللة فلي يعتبلر تقصليرا  00فتجاوز الموظلف لملدو  اختصاتلق  00وتراعب اعمالهم 

 القيام بهذا الواجب

  7291وعد اخذ بهذا الر ص معهد القانون الدولي في  ور  انعقا ا في لوزان سنة 

 :وتثار مسؤولية الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية من الناحية العملية في الفروض التالية 

  اذا كلان  00امتناع حكومة  ولة من الدول عن تسليم احد المجرمين اللى  وللة اخلرى

 بين الدولتين معاهد  تقضي بذل 

 او عبضها على موظف  بلوماسي يتمتع بالمصانا  الدبلوماسية 

  او القبض التعس ي على االجانب 

 او التمييز المجمف في معاملة الرعايا االجانب 

 

 مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية -ثالثا 

 اذا كانت تتعارض مع القانو  الدولي العام  00تسال الدولة عن االحكام التي تصدرها محاكمها  

 00ال يمكن للدولة االحتجاج بمبد  استقالل القضاء هنا و  

  تيبلق فلي نيلاق عالعلة السللية القضلائية بغيرهلا ملن  00يشكل عاعد   اخليلة المبد  الن هذا
 نبية بهذا العالعةوال شأن للدول االج 00سليا  الدولة 

 مسلؤولة علن تصلرفا   كوحلد  والن الدولة في ميدان العالعا  الدولية تواجق الدول االخرى

 سلياتها الملتل ة
  وفلي  00ولما كان االجنبي يمثل امام المماكم الوطنية بص تق مدعيا او مدعى عليلق او متهملا

الل بالتزام  وللي ملقلى عللى اذا كان في احكام مماكمها اخ 00كل هذا الماال  تسأل الدولة 

  00كما لو  الدولة

 اخضعت لقضائها ممثال  بلوماسيا 

  او كملا للو كلان اختصللاص الدوللة مملد  بات اعلا   وليللة وخرجلت المملاكم عللى هللذا
 االت اعا 

  او طبقتق تيبيقا خاطئا 00او اهملت المماكم في تيبيق القانون الدولي 
 

 :لة التي تظهر في الحاالت االتيةكما تسال الدولة في حالة انكار العدا 

 عندما تمتنع مماكم الدولة رغم اختصاتها عن النظر في  عوى تقدم بها احد االجانب-7

 عندما تتباطئ هذا المماكم في ال صل في الدعوى  ون مبرر او بقصد حرمان االجنبي من حقق -9

تعس يا لشلعور علدائي ضلد االجانلب في الدعوى وتصدر ضد االجنبي حكما هذا المماكم  عندما ت صل  -9
 او الرغبة في االساء  لهم

 

 
 



  ويعد من قبيل انكار العدالة ايضا 

 االسراع في مماكمة المتهم االجنبي بشكل غير مألوف  -  

 احالة االجانب على ممكمة استثنائية لمماكمتهم - ب

 عدم تن يذ المكم الذص تدر لمصلمة االجنبي  -ج    
او علدم مماكملة المسلؤولين علن جريملة ارتكبلت ضلد  00 االجنبي بدون مماكمة توعيع العقوبة على -     

 او تسهيل فرارهم من العقاب 00 االجنبي

تصدر عن محاكمها بحسن  ال تسال الدولة عن االحكام الخاطئة التي 00 وعلى خالف انكار العدالة 

  نية

  عضية الباخر  الللوتس بلين في  7291وعد اكد  ممكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها عام
 فرنسا وتركيا

 

 مسؤولية الدولة عن التصرفات التي تصدر عن رعاياها -ب

عمال عدوانية مللة بالقواعد الدوليلة ضلد أب 00 يمدث كثيرا ان يقوم بعض االفرا  في اعليم  ولة ما 

  ولة اجنبية 

 حركلة ووريلة فيهلا  و مسلاعد   كاالعتداء عللى رئيسلها او ممثلهلا الرسلمي او اهانلة علمهلا او
 االعتداء على رعاياها ان صالية  و

  عللن هللذا التصللرفا  امللام الللدول االجنبيللة التللي تعرضللت او  00فهللل تسللال الدولللة تللاحبة االعللليم

 ؟ تعرض رعاياها لالعتداء
ألنهللا اخللت بأحلد التزاماتهللا  00اللر ص السلائد هلو ان الدولللة تتمملل هنلا المسللؤولية الدوليلة مباشلر   

 0 الممافظة على االمن والنظام العام في اعليمها ية وهواالساس

 وهذا االلتزام ذو وجهين اذ يشمل 

 واجب المنع او الميية عبل وعوع الضرر و 

 واجب القمع بعد وعوعق 
 

 واجب المنع 0 2

  و ن  00ضلار  باألجانلب ملن جانلب االفلرا  التصلرفا  الواجب الدولة ان تمول  ون وعوع من ان

 االعتضاء االجانب المهد ين فيهاتممي عند 

 وتتلذ بصلور   ائملة التلدابير الالزملة  00هذا ي رض على الدولة ان تمتاط لكل امر  وواجب المنع
 لمماية 

  او (كالس ارا  ومناطق المدو )بعض االمكنة 

 (كرئيس الدولة او وزرائها او ممثليها الدبلوماسيين)بعض االجانب 

  او اضرابا  وفي بعض الظروف كمدوث تظاهرا 
 تللعوبة كبيللر  فللي اوبللا  ان  ولللة لللم تقللم بواجباتهللا فللي حمايللة  00 لكاان توجااد ماان الناحيااة العمليااة

   االجانب 

 ـ:إال ا  هناك بعض التصرفات التي يمكن ا  تتخذ كمعيار في هذا الشأ  ومنها 

ين او االشللاص على الرغم من ميالبة الممثلين الدبلوماسي 00رفض الدولة اتلاذ التدابير الالزمة  -  

 في منيقة خير كرفضها ارسال عو  مسلمة لمماية االجانب  00المعنيين بذل  
 اشتراك الجنو  او الشرطة او الموظ ين في اعمال العنف الموجهة ضد االجانب  - ب

 يشاهدونق او تورطهم بالمشاركة فيق  00عدم اكتراث الموظ ين العموميين بعمل غير مشروع  -ج     

 تصرفات من شانها ا  تارب الدولة من كل مسؤولية منها وبالعكس هناك 

 حصول ضرر من عمل اشترك فيق االجنبي او تم التمريض فيق -  

 رفض االجنبي العمل بنصائح  ولتق التي  عتق الى مغا ر  اعليم الدولة المقيم فيها - ب



 واجبات القمع -9

  ن تبللذل كللل جهللد لمعاعبللة ا 00يتعللين علللى الدولللة وفللي هللذا المالللة   00 وعللوع الضللرريكللون بعللد

 وتامين التعويضا  المناسبة للمتضررين  00المجرمين 

 ـ:وتتحمل الدولة مسؤولية بولية اذا صدرت عنها التصرفات االتية 

 اذا رفضت او اهملت عمدا مالحقة المجرمين -  

 اذا رفضت معاعبتهم  - ب

 اذا رفضت مماكمتهم  -ج    
 هم ال راراذا تهاونت في مراعبتهم مما سهل ل   -     

 اذا اتدر  ع وا خاتا او عاما بعد تدور المكمهـ    

 

 مسؤولية الدولة في حالة قيام ثورة او حرب اهلية 0خامسا 

  خلالل الثلورا   00عن االضرار التي تلملق باألجانلب  00في مجال مسؤولية الدولة ينبغي الت رعة

 00 بين والث انواع من االضرار 00والمروب 
ال تسأل الدولة عن االضرار التي تلمق االجانب :  تصيب االجانب بسبب القتالاالضرار التي  0 7

 نتيجة ألعمال القتال التي تدور بين القوا  المكومية وعوا  الثوار 00

   للذل  ال يسلتييع االجنبلي ان يياللب بلالتعويض اذا عصل ت ذل  بناء على فكر  القو  القلاهر
  ارا اوناء غار 

 من ذل  القرار التمكيمي اللذص اتلدرا االسلتاذ ملاكس  00هذا المبد   وعد اكد القضاء الدولي
في عضية طلب المكوملة البرييانيلة التعلويض علن االضلرار التلي لمقلت  7299هوبر سنة 

 برعاياها في المنيقة االسبانية من مراك  

 بسبب اعمال الحكومة خارج نطاق القتال 00 االضرار التي تصيب االجانب - 9
  بسبب االعمال التي تتلذها الدولة خارج نياق القتال األجانب بتسال الدولة عن االضرار التي تلمق 

 كما لو استولت على اموال االجانب 

  بدون ان تكون هناك ضرور  عسكرية  00او  مر  ممتلكاتهم 

 او عتلهم خارج ميدان القتال 

 ـ: وهنا يميز القضاء بين حالتين 00 االضرار التي تصيب االجانب بسبب اعمال الثوار -3

 

 حالة هزيمة الثوار  - أ

 ال تعد الدولة مسؤولة عن اعمال الثوار اذا اقترنت ثورته  بالفشل 

  ال  00ان المكوملة الشلرعية التلي هزملت الثلوار  00ويبرر ال قهاء هذا المل بلال كر  التاليلة
  00تعتبر مسؤولة عن االضرار التي تسببوا في الماعها باألجانب 

  والن المسلؤولية تلزول عنلدما تلت لي  00الن الثوار كانوا متمر ين وخلارجين عللى القلانون
 السلية ال علية والدائمة 

 00في اعلليم الدوللة ألنق يدفع االجانب المقيمين  00 على ا  هذا المبدأ ال يخلو من المحاذير 
ثلوار عللى ال لوز ملن ومسلاعد  ال 00ازاء ال لريقين المتنلازعين  00على التللي عن حيا هم 

 اجل تامين تعويضاتهم 

 ـ: ولكن ترب على هذه المسالة استثناءين  

 تتممل الدولة المسؤولية الدولية في حالة اوبا  تقصيرها في واجب الميية  - ا

حاللة ع وهلا علن الثلوار الن الع لو ي تلرض عبلول الدوللة  00تتممل الدولة كذل  المسلؤولية الدوليلة فلي  -9

وال  العفااو يشاابه المصااابقة الالحقااة علااى  00بتممللل جميللع المسللؤوليا  التللي ولللدتها الثللور  او المللرب 

 االفعال
 



 
 

 حالة انتصار الثوار - ب

 فان الدولة تتمملل المسلؤولية الدوليلة علن االضلرار  00 اذا نجمت الثور  وتسلم الثوار مقاليد المكم
 نتيجة ألعمال الثوار  00التي لمقت باألجانب 

  ومنذ عيام الثور   00فتنسب اعمالها للدولة  00 واقرها  قد رضي عن الثورةعلى اعتباران الشعب       

  المكسيكية في عام  –بالقرار الذص اتدرتق لجنة اال عاءا  ال رنسية وعد تأكد هذا المبد  في
 ( J.Pisson)في عضية 7291

 

 شرط عدم مشروعية الفعل 0ثانيا
       00 غير مشروع اذا كانال عل ويكون  00يجب ان يكون ال عل المنسوب للدولة غير مشروع  وليا  

 او  العرفيةو االتفاقيةة يتضمن ملال ة ألحكام القانون الدولي العام 

  لقانون العامةالمبا ئ 

 شرط ا  يترتب على الفعل غير المشروع ضرر 0ثالثا 
   ضرر يصيب  ولة من الدول  00ان ينتج عن ال عل غير المشروع  00يلزم لقيام المسؤولية الدولية  

  00ا  يكو   00ويشترط في هذا الضرر 

 مؤكد و 

  سواء كا  00ال يكفي ا  يكو  محتمل او ال يقع  
  كاالعتلداء عللى حلدو  الدوللة او عللى سل نها او  00 ماابيذل  الضلرر اللذص يصليب الدوللة

 طائراتها

 00 او معنوي  

  او  00كامتهان كرامتها 

  ورؤسائها او  00عدم احترام انظمتها 

 00 االعتداء على علمها  
افلد  بكثيلر ملن وجهلة نظلر الدوللة التلي  00وعد يكون الضرر المعنوص في مجال العالعا  الدوليلة  

 ر من االضرار الما ية حل بها الضرر من الكثي
 فأما ان يكون  00 ما الضرر الذص يصيب رعايا الدولة  

  يلمق بالممتلكا   00ضررا ما يا 

  يلمق باألشلاص 00او جسمانيا 

  يلمق بالكرامة والسمعة 00و ما ان يكون معنويا 

 وقد ياتمع الضررا  المابي والمعنوي نتياة لعمل واحد 

 


