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 المقدمة

 الحمد هلل الذي أنعـ عمي بكتابة ىذا البحث...       

نظاـ المسؤولية الدولية ىو أىـ األنظمة الدولية نظرا لتأثيره عمى المراكز القانونية ألشخاص  أما بعد؛ فأف      
عمى دوؿ, الالدولية الممقاة عمى عاتقيـ ولكف دوف أف يمس سيادة  بااللتزاماتعند األخبلؿ  القانوف الدولي العاـ

لمخبلؼ الفقيي القائـ  باإلضافةالدولية, ىذا  أف ىناؾ أركاف البد توفرىا لقياـ المسؤولية سميت بشروط المسؤولية
حوؿ االساس الذي تستند اليو المسؤولية الدولية, ايضا ىناؾ حاالت محددة عمى سبيؿ الحصر عند تحققيا 

وجوىر المسؤولية الدولية تتمثؿ بما تتحقؽ مف , شروعاؤولية الشخص الدولي رغـ ارتكابو عمبل غير متنتفي مس
وعاء المسؤولية وأف أغفمت ىذه اآلثار أفرغ وعاء المسؤولية مف محتواه, ىذا فيما يخص آثار ميمة تعتبر 

مسؤولية الدولة عف عمميا غير المشروع, أال انو ىناؾ مسألة جوىرية ال يصح مجافاتيا تتمثؿ بمسؤولية الدولة 
 ىي الحماية الدبموماسية. عف حماية حقوؽ رعاياىا حيف انتياكيا مف قبؿ اشخاص القانوف الدولي اآلخريف وىذه

وىذه ظاـ التفصيبلت بنظاـ المسؤولية أف كاف يدؿ عمى شيء فأنو يدؿ عمى أىمية ىذا النىذه كؿ       
الذي تركزت الدراسة فيو عمى التعريؼ بالمسؤولية و األىمية كانت الدافع األساسي الختيار موضوع البحث 

مسؤولية الدوؿ عف اعماليا غير المشروعة التي زادت في اآلونة  كيفية تقريرالدولية مف ناحية تحميمية ومف ثـ 
األخيرة فكاف مف الضروري الخوض في دراسة المسؤولية الدولية واساسيا, لضماف حقوؽ أشخاص القانوف 

, وقد ظيرت دراسات كثيرة وواسعة تناولت المسؤولية الدولية اال أننا نتأمؿ وضع بصمة في الدولي مف االنتياؾ
, وكما ىو الحاؿ بالدراسات العممية واالنسانية, فقد صادفتنا في الدراسات القانونية مف خبلؿ ىذا البحثمجاؿ 

رحمة بحثنا ىذا العديد مف المعوقات وتقع بأوليا قمة المصادر وصعوبة الحصوؿ عمييا باإلضافة الى ضيؽ 
 الوقت المخصص لمبحث والدراسة.

ة مفصمة لنظاـ المسؤولية, فكاف المبحث االوؿ  بعنواف التعريؼ قاـ بحثنا عمى خطة بحثية شامم       
تناولنا فيو تعريؼ المسؤولية الدولية في المطمب االوؿ وشروطيا في المطمب الثاني وىميتيا بالمسؤولية الدولية 

الذي وتقنينيا وانواعيا في المطمب الثاني, ومف ثـ خضنا في جوىر نظاـ المسؤولية مف خبلؿ المبحث الثاني 
جاء بعنواف تأصيؿ المسؤولية الدولية وتفرعنا بو الى التأصيؿ الفقيي لممسؤولية الدولية و موانعيا والحماية 
الدبموماسي وخصصنا لكؿ منيا مطمبا, أما المبحث الثالث فكاف مبحثا تطبيقيا بحثنا فيو في آثار المسؤولية 

 ذج تطبيقية لؤلعماؿ غير المشروعة.الدولية ومسؤولية الدوؿ عف انتياؾ حقوؽ االنساف ونما

 وأخيرا ىذا جيدنا فما كاف مف صواب فبتوفيؽ مف اهلل وما كاف مف خطأ فمف أنفسنا ...      
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 المبحث األول  

 مسؤولية الدولية التعريف بال

تعد المسؤولية الدولية الركيزة االساسية ألي نظاـ قانوني سواء كاف عمى الصعيد الدولي او الداخمي ويتأثر      
مفيوميا بتطور النظاـ القانوني لممجتمع, والمسؤولية ال تتعارض مع فكرة السيادة فقياـ السيادة ىو في الواقع 

المسؤولية الدولية ال تنشأ أال بيف الدوؿ مستقمة وتتمتع نتيجة منطقية لتمتع الدولة بكامؿ سيادتيا واستقبلليا, ف
بكامؿ الحرية في تصريؼ شؤونيا الداخمية والخارجية أما الدوؿ ناقصة السيادة فبل تسأؿ عف االضرار الناجمة 

وما المسؤولية الدولية أال نظاـ قانوني لدفع الدولة عمى مراعاة التزاماتيا الدولية في  واعماليا,عف تصرفاتيا 
لية. وفي ىذا المبحث سنتطرؽ لممسائمة الدو اعماليا القانونية وعند تجاوزىا ليذه االلتزامات فأنيا معرضة 

وتقنينيا واىميتيا وانواعيا  مف حيث تعريفيا في المطمب االوؿ وشروطيا في المبحث الثاني ممسؤولية الدوليةل
 في المطمب الثالث. 

 المطمب األول 

 تعريف المسؤولية الدولية 

الدولية بأنيا رابطة قانونية تنشأ في حالة االخبلؿ بالتزاـ  دولي بيف الشخص القانوني ؼ المسؤولية تعر     
 . (1) بااللتزاـ في مواجيتوالدولي الذي أخؿ بالتزامو وبيف الشخص القانوني الدولي الذي حدث االخبلؿ 

ويمكف تعريفيا بأنيا المسؤولية التي تنشأ عند اخبلؿ الشخص الدولي بالتزاماتو التي  يفرضيا القانوف الدولي     
وذلؾ حينما يرتكب عمبل غير مشروع في مواجية شخص دولي آخر و اذا ما ثبت ذلؾ فأف الطرؼ المتضرر 

غير المشروع بالحصوؿ عمى التعويضات, بما يؤدي الى اصبلح ما يكوف مخوال في مواجية مرتكب العمؿ 
 .( 2) لحقو مف اضرار بطريقة كافية

                                                           

  0 157ص  -1997 -األردن  –مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع  – 1ط  -الوسيط في القانون الدولي العام -عبد الكريم عموان .د(1)
 2001 –العراق  –بيت الحكمة  –1ط  –التعويضات في القانون الدولي وتطبيقاتيا عمى العراق  -د. خميل عبد المحسن خميل محمد (2)
 .   10ص  -
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ويعرفيا األستاذ الدكتور سييؿ حسيف الفتبلوي بأنيا "نظاـ قانوني يترتب بموجبو عمى الدولة التي ارتكبت     
عمبل يحرمو القانوف الدولي تعويض المتضرر عما اصابو مف ضرر" , وبذلؾ تقوـ المسؤولية الدولية عندما 

 . (1)معاىدة دولية اـ في قاعدة عرفية  تنتيؾ دولة قاعدة قانونية دولية, سواء أكانت ىذه القاعدة واردة في

المسؤولية الدولية مف الموضوعات التي تضمنيا القانوف الدولي , وتقوـ عمى تحمؿ الدولة تبعة األضرار     
وال تقـو  ائية بمخالفة االلتزامات الدولية,التي تمحقيا بالغير مف جراء قياـ سمطاتيا التنفيذية والتشريعية والقض

لدولية عف االضرار التي تسببيا الدولة لمواطنييا, فمثؿ ىذه المسؤولية تخضع لمقوانيف الداخمية, وانما المسؤولية ا
تقوـ مسؤولية الدولة اذا لحقت اضرار بأشخاص أجانب او بأشخاص قانونية دولية, أي اف الدولة تمتـز بتنفيذ 

التي حددىا لمسؤولية الدولية اال بتحقيؽ الشروط التزاماتيا الدولية وأال تعرضت لممسؤولية الدولية, وال تترتب ا
القانوف الدولي, فإذا ما تحققت ىذه الشروط فأف ذلؾ يرتب آثارا تقضي بإلزاـ الدولة بتعويض الطرؼ المتضرر. 
والغرض مف نظاـ المسؤولية الدولية ىو ألزاـ الدوؿ بتنفيذ واجباتيا تجاه مراعاة حقوؽ الدوؿ األخرى, فميس مف 

     .( 2) اف تقـو دولة بعدـ احتراـ واجباتيا الدولية وتسبب أضرارا لمغير دوف اف تحاسب عمى ذلؾالعدؿ 

المسؤولية القانونية بمجرد ارتكاب الفعؿ المخالؼ بؿ يتوجب اف تتقدـ الدولة بطمب   وال  تترتب        
فقد يكوف الضرر نتيجة اىانة عمـ دولة اـ االخبلؿ بالتزاـ دولي, وقد يقع التعويض عف الضرر الذي لحؽ بيا . 

الضرر عمى احد المواطنيف أال اف الفرد ال يستطيع اف يطالب بالتعويض. فيمكف القوؿ اف المسؤولية ىي شكؿ 
ا بالغير, مف اشكاؿ الجزاء القانوني الذي يقع عمى الدولة بسبب قياميا بالعمؿ غير المشروع الذي احدث ضرر 

وىذه المسؤولية تفضي اما الى التعويض عف االضرار او الى الغاء العمؿ الغير القانوني, وىنا نجد اف 
الدولية ما لـ يحدث ضررا, المسؤولية ال تترتب عمى التصرؼ غير المشروع الذي يتعارض مع القاعدة القانونية 

وىذا عمى خبلؼ المسؤولية في القانوف الخاص,  ففكرة الضرر ىي التي تحرؾ في الواقع موضوع المسؤولية ,
فالمسؤولية في القانوف الخاص ال تفرض حصوؿ الضرر كشرط اساسي بؿ تتعمؽ بمخالفة القانوف, وبشأف 
الضرر الذي يسبب المسؤولية الدولية ىو الضرر المباشر, وبعد تردد , أعترؼ الفقو والقانوف الدولياف بوجود 

 . (3)الضرر المعنوي

                                                           

        – 2009 –األردن  –دار الثقافة لمنشر والتوزيع  – 1ط  –الموجز في القانون الدولي العام  –أ د . سييل حسين الفتالوي (1)
 .  202ص 

 – 2012 –بيروت  -ز الشرق االوسط الثقافي مرك -1ط   -2موسوعة القانون الدولي العام ج - محمد نعيم عموهالمحامي (2)
 .222- 221 ص 
 . 910 ، 909ص  – 2008 –بيروت  –مجد المؤسسة الجامعية  – 1ط  –القانون الدولي العام  –د. وليد بيطار (3)
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 مب الثانيالمط

 شروط المسؤولية الدولية

تستند المسؤولية الدولية الى نفس القاعدة القانونية التي تستند الييا المسؤولية في القانوف الخاص , ومؤداىا      
وبناء عمى ذلؾ يقتضي الضرر  اف كؿ فعؿ غير مشروع يتسبب عنو ضرر لمغير يوجب التزاـ فاعمو بإصبلح

 -وىي:لقياـ المسؤولية الدولية ثبلث شروط  توافر

 الشرط األول : صدور الفعل من الدولة

 يعد الفعؿ الضار صادرا مف الدولة اذا صدر مف احدى ىيئاتيا او مؤسساتيا اآلتية:      

القوانيف طبقا لدستور كؿ دولة. فاذا اصدرت ىذه  بإصدار_ السمطة التشريعية: تختص السمطة التشريعية 1
القانوف الدولي, او التزمت بمعاىدة دولية ولكنيا امتنعت عف تطبيقيا , او اف  ألحكاـمخالفا السمطة قانونا 

السمطات التشريعية داخؿ الدولة رفضت التصديؽ عمى المعاىدة بعد التزمت بيا الدولة عمى الصعيد الدولي, 
غير اف عمؿ  جراء ذلؾ,ة االخرى التي تضررت مف فاف الدولة تكوف مسؤولة عف االضرار التي تحصؿ لمدول

السمطة التشريعية ال يعد باطبل او ممغيا نتيجة مخالفتو قواعد القانوف الدولي او االلتزامات التي التزمت بيا 
تجاه الدولة المسؤولية القانونية الدولية ممثمة بالسمطة التنفيذية  الدولة تجاه الدوؿ االخرى , وانما تتحمؿ الدولة

 0(1) المتضررة

اف المشكمة تنشا بيف السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية داخؿ الدولة وال تتحمؿ السمطة التشريعية بمعنى      
تبعة عمميا المخالؼ اللتزامات الدولة الخارجية, بؿ اف السمطة التنفيذية ىي التي تتحمؿ ذلؾ, وعمييا اف توفؽ 

 ر .يا اماـ السمطة التشريعية طبقا لقواعد الدستووالتزامالتزاماتيا الدولية طبقا لقواعد القانوف الدولي  بيف

مف كافة, سواء أكانت ىذه التصرفات قد صدرت  موظفييا: تساؿ الدولة عف اعماؿ _ السمطة التنفيذية2
مف  بإذفالموظفوف  يأتيياوفي الماضي كاف الفقو يميز بيف االعماؿ التي السمطات المركزية او المحمية, 

حدود اختصاصاتيـ, فيقرر مسؤولية الدولة اذا نتج عنيا اخبلؿ بااللتزامات الدولية, وبيف حكوماتيـ او في 
لحدود اختصاصيـ ,فينفي المسؤولية عف الموظفوف عند تجاوزىـ  يأتييااالعماؿ المخمة بااللتزامات الدولية التي 

اما اليـو فاف , موظؼ المذنبالمتضرريف برفع االمر الى محاكـ الدولة ومقاضاة ال لؤلشخاصالدولة و يسمح 

                                                           

 .  202ص  -مصدر سابق  -الموجز في القانون الدولي العام  – (أ.د سييل حسين الفتالوي1)
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الموظؼ بصفتو ىذه  الرأي الراجح في الفقو يذىب الى اف الدولة تسأؿ عف كؿ االفعاؿ المخمة التي يأتييا 
في كمتا تحسف اختيار موظفييا وتراقب اعماليـ, فتجاوز الموظؼ  ألنواختصاصو او كاف تعدى ىذه الحدود, 

 .(1) جبلحدود اختصاصو يعتبر تقصيرا مف الدولة في القياـ بيذا الوا

يؤدي الى تحميؿ الدولة المسؤولية الدولية وفؽ نفس  اف الجياز القضائي يمكف اف_ السمطة القضائية: 3
فتسأؿ الدولة عف اعماؿ السمطة القضائية اذا كانت مخالفة  , االخرىالشروط التي استعرضناىا بالنسبة لؤلجيزة 

لمقانوف الدولي العاـ, واف لـ تتعارض مع القوانيف الداخمية. فاألحكاـ القضائية تكوف صحيحة بوجو عاـ ولكنيا 
جنبي اف يمتثؿ قد ال تتوافؽ مع المبادئ القانونية الدولية في ىذه الحالة تتحمؿ الدولة المسؤولية, ويستطيع اال

 .(2) اماـ المحاكـ المحمية بوصفو شاكيا او مدافعا او متيما

ووجوب االمتناع عف التدخؿ وال يجوز اف تدفع الدولة عنيا المسؤولية محتجة باستقبلؿ السمطة القضائية      
كـ او قيمتو ش في صحة الحفي اعماليا, او محتجة بقوة الشيء المقضي فيو التي تستوجب االمتناع عف النقا

ذلؾ الف استقبلؿ السمطة القضائية وقوة الشيء المحكـو فيو أمراف يعنياف النظاـ القانوني الداخمي وحده,  الذاتية,
وال شأف لمقانوف الدولي بيما. والحكـ الذي تصدره السمطة القضائية الداخمية يعد مخالفا لقواعد القانوف الدولي 

ؽ قاعدة قانونية داخمية ىي بطبيعتيا متفقة مع قواعد القانوف الدولي او متى اخطأ القضاء في تفسير او تطبي
ويعد كذلؾ ايضا اذا كاف تفسيرا سميما او تطبيقا صحيحا  , االلتزامات الدولية التي اخذتيا الدولة عمى عاتقيا

دولية التي سبؽ لمدولة لقاعدة قانونية داخمية ىي بطبيعتيا متعارضة مع قواعد القانوف الدولي او مع االلتزامات ال
كنو اخطأ اف تعيدت بيا. ويكوف الحكـ عمبل غير مشروع ايضا اذا كاف القضاء قد طبؽ قاعدة قانونية دولية ول

 . (3) في تفسيرىا او تطبيقيا

ال تسأؿ الدولة عف االحكاـ الخاطئة التي تصدر مف محاكميا بحسف نية )كما لو انطوى الحكـ عمى خطأ     
في الوقائع او في التقدير(. اذ يستطيع االجنبي في ىذه الحالة الطعف في الحكـ الخاطئ بطرؽ الطعف المعتادة 

العدؿ الدولية الدائمة ىذا المبدأ في القرار وقد اكدت محكمة ,كاالستئناؼ والتمييز, شأنو في ذلؾ شأف المواطنيف 
في قضية الباخرة الموتس بيف فرنسا وتركيا, والذي جاء "خطأ المحكمة في  1927ايموؿ  17الذي اصدرتو في 

                                                           

 . 275ص  -2012 -بغداد  –المكتبة القانونية  – 2ط  – القانون الدولي العام - د. عصام العطية(1)
 0 461ص  –2011 -بيروت  -مجد المؤسسة الجامعية   – 1ط –الوسيط في القانون الدولي العام  –د. عمي زراقط (2)
  0 164 ، 163ص  -مصدر سابق -د. عبد الكريم عموان (3)
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اختيار القاعدة القانونية الوطنية الواجبة التطبيؽ والتي تتفؽ مع قواعد القانوف الدولي مسألة تتعمؽ بالقانوف 
 . (1) دالة او االخبلؿ بالتزاـ اتفاقي"تيـ القانوني الدولي اال في حالة انكار العالداخمي وال 

        مسؤولية الدولة عف التصرفات التي تصدر عف رعاياىا:_ 4

اف السؤاؿ الذي يطرح ىو ما مدى مسؤولية الدولة عف االعماؿ غير المشروعة دوليا التي يقوـ بيا       
 المواطنوف اذا كاف ىؤالء ؟ وتسبب اضرارا لرعايا اجانب يقيموف عمى اراضييامواطنوف يحمموف جنسيتيا 

بتحميؿ الدولة المسؤولية عف ىذه محسوـ  وفقا لتعميمات او توجييات او تحت رقابة دولتيـ, فاألمر يتصرفوف 
التي يجب اف االعماؿ. ففي بعض الحاالت تكوف خمؼ اعماؿ االفراد, وحتى مف دوف تفويض رسمي, يد الدولة 

تتحمؿ المسؤولية الدولية. ىذا ما كاف عميو االمر, مثبل, بالنسبة لقضية لوكوربي ) فقد انتيت ليبيا الى 
مت بدفع التعويضات الى االعتراؼ بمسؤوليتيا عف اعتداءات لوكوربي وبالتالي تـ تحميميا المسؤولية الدولية وقا

 .(2)  الضحايا(

 لمجاؿ بالتزاـ مزدوج:الدولة في ىذا اوتمتـز       

أ_ التزاـ المنع: وينحصر في بذؿ العناية المعقولة لمنع كافة االعماؿ غير المشروعة دوليا . وتتوقؼ درجة 
العناية المطموبة عمى الظروؼ الواقعية لكؿ حالة عمى حدة. وتدخؿ في ىذا المجاؿ عوامؿ الزماف والمكاف 

جة الحماية المطموبة لحماية رئيس دولة اجنبية او مسؤوؿ اجنبي ومكانة الشخص االجنبي موضوع االعتداء. فدر 
زائر, او حماية مقر السفارة او بيت السفير اكثر مف حماية أي مواطف او اجنبي عادي في الظروؼ االعتيادية 

                . (3)ؤولة عف االضرار التي تحصؿ لمدوؿقصرت الدولة في ذلؾ فأنيا تكوف مس فإذااو غير االعتيادية. 

وىو بذؿ العناية  آخراب_ التزاـ القمع: اذا وقع الفعؿ غير المشروع رغـ بذؿ الدولة واجب المنع فاف عمييا واجبآ 
المطموبة لمقبض عمى مرتكبي العمؿ غير المشروع وتوقيع العقاب المناسب بحقيـ. وفي حالة رفضيا البحث 

يما او انيا لـ تقدـ الجناة لممحاكـ او تسييميا ىروبيـ وافبلتيـ مف عف المعتديف ,او انيا اىممت ذلؾ اىماال جس
مسؤولية  تكوف مسؤولة عف االعماؿ التي ارتكبوىا وىي فإنياالعقاب او افرطت في منحيـ الرعاية والعفو , 

 . (4)ؿ الدولة ببذؿ العناية المطموبةوذلؾ بسبب اخبل المتبوع عف اعماؿ تابعو,

                                                           

  . 277ص  –مصدر سابق  –د. عصام العطية (1)
 . 462 ، 461ص   -مصدر سابق  –د. عمي زراقط (2)
 . 206ص  -مصدر سابق   -الموجز في القانون الدولي العام  –أ د . سييل حسين الفتالوي (3)
 . 207و  206ص  –نفسو  مصدرال (4)
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 ون الفعل غير مشروعالشرط الثاني : أن يك

أذا كاف الفعؿ الذي قامت بو الدولة مشروعا , فبل يترتب عمى عمميا قياـ المسؤولية الدولية, واف ادى ذلؾ      
الطرؼ اآلخر, كأف تقوـ الدولة برفع اسعار بضائعيا مما يؤدي الى االضرار باألجانب او بدولة  الى اضرار

اخرى, فميس مف حؽ ىذه الدولة المطالبة بالتعويض طالما ال يوجد التزاـ دولي يفرض عمييا خبلؼ ذلؾ. 
بقصد االضرار بدولة  وتكوف الدولة مسؤولة عف تصرفاتيا اذا خالفت قاعدة قانونية او تعسفت في اعماليا

اخرى, فإذا ثبت اف الدولة قد خالفت قواعد القانوف الدولي او اساءت استعماؿ حقيا تكوف مسؤولة بتعويض 
 .  (1) الطرؼ اآلخر عف االضرار

 الشرط الثالث : أن يحصل ضرر لمغير 

الضرر لغة, ىو ضد النفع والمضرة خبلؼ المنفعة. أما الضرر اصطبلحا فيو االذى الذي يصيب        
الشخص مف جراء المساس بحؽ مف حقوقو او بمصمحة مشروعة لو فبل يشترط اف يكوف الحؽ الذي يحصؿ 

ـ القانوف المساس بو حقا ماليا بؿ يكفي المساس بحؽ يحميو القانوف . وال يخرج تعريؼ الضرر في ظؿ احكا
ولكف الحؽ او المصمحة الدولي عف معناه االصطبلحي العاـ مف حيث المساس بحؽ او مصمحة مشروعة 

 . (2)ألحد اشخاص القانوف الدولي العاـالمشروعة ىنا تعود 

شترط اف يكوف ىناؾ ضررا واضحا تمخض عف اتياف الفعؿ فنستنتج مف ذلؾ أف تحقؽ المسؤولية الدولية ت      
شروع أي وجود عبلقة سببية بيف الفعؿ غير المشروع والضرر الناتج عنو وال ييـ اف يكوف الضرر ماديا غير الم

او معنويا. والضرر المادي ىو الذي يصيب الغير كاالعتداء عمى حدود الدولة وممتمكاتيا وسفنيا, اما الضرر 
ؾ فالضرر المادي يستوجب التعويض المعنوي فيو الذي يصيب الدولة في كرامتيا وعدـ احتراـ انظمتيا, لذل

تعويض بينما عنو, غير اف التعويض عف الضرر المعنوي لـ يحصؿ عميو اتفاؽ بيف فقياء القانوف فقسـ يجيز ال
 . (3)االخر ال يجيزه

 -ولمضرر عنصراف :       

                                                           

  .232و  231ص  –مصدر سابق  –محمد نعيم عموه المحامي (1)
 . 37ص  –مصدر سابق  –د. خميل عبد المحسن خميل محمد (2)
_ العاتك لصناعة الكتاب_ القاىرة _  1لدراسة القانون الدولي العام والقانون الدولي االنساني _ طد. عمي حميد العبيدي _ مدخل (3)

 .  170_ ص 2009
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التبعية, وىذا العنصر : وىو ارتباط الضرر بالواقعة المحركة لممسؤولية الدولية بعبلقة  العنصر الخارجي     
خارجا عف ذات الضرر ويتحقؽ عندما يكوف الضرر نتيجة لوجود انتياؾ لقاعدة قانونية دولية او التزاـ دولي.   

: وىو اف يمثؿ الضرر مساسا بحؽ او مصمحة قانونية الحد اشخاص القانوف الدولي العاـ , والعنصر الداخمي
ات الضرر القانوني. ومف ذلؾ يتبيف اف الضرر يجب اف يتمثؿ ويعد ىذا العنصر عنصرا داخميا ينبع مف ذ

بالمساس بحؽ او مصمحة قانونية الحد اشخاص القانوف الدولي, فالمساس بمصمحة بسيطة او ميزة لشخص 
                                                                                             . (1)دولي ال تجعؿ منو ضررا قانونيا موجبا لمتعويض عنو 

 المطمب الثالث

 وتقنينيا المسؤولية الدوليةىمية أ

نظرا لما لممسؤولة الدولية مف أىمية بالغة عمى المستوى الدولي أذ تعد ىي أحدى الضمانات الكبرى       
, لذلؾ فقد بذلت جيود دولي آخرلمشخص الدولي التي تتعرض حقوقو الى االنتياؾ والتعدي مف قبؿ شخص 

حثيثة لتقنيف نظاـ المسؤولية الدولية بشكؿ عالمي األثر, ىذا ما أقتضى الى اف نخصص ىذا المطمب لئلشارة 
الى أىمية المسؤولية الدولية في الفرع االوؿ وتقنيف المسؤولية الدولية في الفرع الثاني, وحري بنا ايضا االشارة 

 دولية في الفرع الثالث .الى انواع المسؤولية ال

 

 الفرع األول

 أىمية المسؤولية الدولية 

تعتبر المسؤولية الدولية مف أىـ األسس التي يقـو عمييا القانوف الدولي العاـ, خاصة و أنيا اإلطار الذي       
القرارات دتو العديد مف أكيفعؿ فيو الجزاء ضد أي مخالؼ لبللتزامات التي يفرضيا ىذا القانوف, و ىذا ما 

بشأف مصنع شورزو الذي  25/3/1926 الدولية منيا القرار الذي أصدرتو محكمة العدؿ الدواية الدائمة بتاريخ
أثار أزمة بيف ألمانيا و بولونيا}حيث تممكت بولونيا المصنع األلماني دوف دفع تعويض أللمانيا, و ىو ما يخالؼ 

                                                           

 
 وما بعدىا . 41ص  – مصدر سابق –د. خميل عبد المحسن خميل محمد (1)
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النزاع أماـ المحكمة و التي قررت أنو "...مف المبادئ المقبولة {, حيث رفع 1922االتفاقية المعقودة بينيما سنة 
في القانوف الدولي أف أي خرؽ لبللتزامات الدولية سيتوجب تعويضا مناسبا.... " و لعؿ توطيد مثؿ ىذه المبادئ 

ء مف انتياؾ الدوؿ اللتزاماتيا الدولية, مما سيؿ التعايش بيف أعضا -عمى األقؿ- ؼالدولية ىو الذي يخف
المجتمع الدولي, و تطبؽ أحكاـ المسؤولية الدولية دوف أف تمس بمبدأ السيادة خاصة و أف ىذا المفيوـ لـ يعد 
كما في السابؽ, أي لـ تعد السيادة مطمقة, ىذا أوال, كما أف إرساء مفيوـ المسؤولية الدولية ال ينتقص مف ىذه 

الدولة ال تكوف مؤىمة لتحمؿ المسؤولية الدولية إال إذا السيادة شيئا, خاصة أنيما مفيوماف متكامبلف, حيث أف 
كانت ذات سيادة كاممة, فالمسؤولية واجب و التزاـ دولي, أما السيادة فيي حؽ ثابت لكؿ دولة و الحؽ و 

 .( 1) الواجب وجياف لعممة واحدة, ال ينتقص وجود أحدىما لآلخر

 الفرع الثاني

 تقنين المسؤولية الدولية

لقد بذلت جيود دولية كثيرة لمحاولة تقنيف ما أستقر عميو العرؼ الدولي في مجاؿ المسؤولية الدولية مف        
 ذلؾ :

مشروعا بيذا الخصوص في إطار إقميمي  1925ما قاـ بو المعيد األمريكي لمقانوف الدولي, حيث أعد عاـ  -1
 )الدوؿ األمريكية(

لتحضير لمشروع مركز خاصة عمى المسؤولية عف األضرار التي تصيب كما قاـ معيد القانوف الدولي با -2
 كما حاولت جامعة ىارفرد القياـ بيذه الميمة 1927األجانب سنة 

و عمى مستوى المنظمات الدولية قامت لجنة الخبراء التابعة لعصبة األمـ بتدويف القواعد الخاصة بمسؤولية  -3
, أما األمـ المتحدة  1930انب و أشخاصيـ المقيميف في إقميميا عاـ الدوؿ عف األضرار التي تمحؽ أمواؿ األج

بإعداد تقرير حوؿ ىذا الموضوع و قد أنيت المجنة عمميا  1953فقد قامت لجنة القانوف الدولي التابعة ليا عاـ 
اعد إلى وضع قو  2001بإعداد قانوف مشروع متعمؽ بالمسؤولية الدولية و توصمت ىذه المجنة عاـ  1975عاـ 

 تنظـ المسؤولية الدولية عف األعماؿ غير المشروعة

                                                           

 -بحث منشور عمى موقع منتدى االوراس القانوني  – ممخص لدروس المسؤولية الدولية(1)
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t665-topic –  2017/ 4/3تاريخ الزيارة . 
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( 9كما تجد المسؤولية الدولية مصدرىا في االتفاقات الدولية خاصة الشارعة منيا مثؿ ما نصت عميو ـ ) -4
: "تعرض عمى محكمة العدؿ الدولية , بناءا عمى طمب أي  1948مف اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية عاـ 

المتنازعة, النزاعات التي تنشأ بيف األطراؼ المتعاقدة بشأف تفسير أو تطبيؽ أو تنفيذ ىذه االتفاقية  مف األطراؼ
 .... " بما في ذلؾ النزاعات المتعمقة بمسؤولية دولة ما عف إبادة جماعية أو أي مف األفعاؿ األخرى

أف تتخذ الدوؿ كؿ االحتياطات و ورد ضمف المبادئ القانونية المقترحة لحماية البيئة مبدأ ينص عمى  -5
المعقولة لمخد مف المخاطر لدى التنفيذ أو السماح بنشاطات خطرة معينة إال أنيا نافعة و تضمف منح التعويض 

 . (1)في حالة وقوع ضرر بالغ عبر الحدود...  

 الفرع الثالث

 المسؤولية الدوليةأنواع 

 بالتزاماتياالمسؤولية الدولية المباشرة: وتوجد ىذه المسؤولية عندما يوجد اخبلؿ مباشر مف جانب الدولة  -أ
 الدولية

المسؤولية الدولية غير المباشرة: وتوجد حينما تتحمؿ دولة ما المسؤولية الدولية المترتبة عمى دولة اخرى,  -ب
المسؤولية تتطمب وجود عبلقة قانونية خاصة بيف الدولتيف  بسبب انتياكيا قواعد القانوف الدولي العاـ, وىذه

المعنيتيف, وتتواجد ىذه العبلقة في حالة الحماية أذ اف الدولة تكوف مسؤولة عف التصرفات غير المشروعة 
, وكذلؾ في حالة االنتداب اذ تتحمؿ المنسوبة لمدولة المحمية وىذه المسؤولية نتيجة طبيعية لنظاـ المسؤولية

لة المنتدبة المسؤولية عف التصرفات غير المشروعة دوليا الصادرة عف الدولة الخاضعة لبلنتداب, وأيضا في الدو 
حالة الوصاية حيث تكوف الدولة القائمة بإدارة أقميـ خاضع لنظاـ الوصاية في نفس الوضع السابؽ ذكره بالنسبة 

 . (2)لمدولة المنتدبة 

ؤولية الدولية مف أىمية بالغة كونو يعتبر ضمانا لحقوؽ الدوؿ مف بطش ما لنظاـ المسويستدؿ مما سبؽ       
 وىيمنة الدوؿ االخرى مف خبلؿ الجزاءات التي تترتب عمى االخبلؿ بيذه المسؤولية, ونظرا لدورىا الفعاؿ عمى

اليا غير المستوى الدولي فقد وجدت محاوالت حثيثة لتقنينيا , وكذلؾ امكانية تحمؿ الدولة ليس فقط تبعة أعم
 المشروعة و أنما أعماؿ الدوؿ الخاضعة لسيطرتيا كما بينا اعبله .

                                                           

  مصدر سابق . –ممخص لدروس المسؤولية الدولية  (1)
 .  272و  271ص  –مصدر سابق  –د. عصام العطية (2)
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 المبحث الثاني

 تأصيل المسؤولية الدولية

يعتبر تأصيؿ المسؤولية الدولية بما يحتويو مف تفصيبلت ىو جوىر نظاـ المسؤولية الدولية ألنو يحدد       
مف عمميا غير المشروع والتي ة القانونية ازاء الدولة المتضررة الدولاالساس القانوني الذي بموجبو تقرر مسؤولية 

ظيرت بشأنيا ثبلث نظريات سنتناوليا في المطمب االوؿ, والحماية الدبموماسية التي تعني حماية الدولة لرعاياىا 
ر مشروع في المطمب الثاني, وايضا الحبلت التي تستبعد فييا عدـ المشروعية بالرغـ مف اتياف الدولة عمبل غي

 دوليا وذلؾ في المطمب الثالث .

 المطمب االول

 التأصيل الفقيي لممسؤولية الدولية

الفقيية التي قيمت في تبرير مسؤولية  -النظريات  -نعني بالتأصيؿ الفقيي لممسؤولية الدولية ىي اآلراء      
 الدولة عف اعماليا غير المشروعة, نجد اف ىناؾ ثبلث نظريات عرفت بيذا الشأف وىي كاآلتي:

 أوال : نظرية الخطأ

ولية األعماؿ غير مسؤ وس ومفادىا : تتحمؿ الدولة تعود ىذه النظرية إلى فقيو القانوف الدولي جروشي     
المشروعة الصادرة عف األفراد فيي إما أنيا لـ تتخذ اإلجراءات البلزمة لمنع ىذه األعماؿ وبذلؾ تصبح شريكة 

قد أقرت ما صدر عنيـ مف  الصورةليـ , أو أنيا بعد وقوع ىذه األعماؿ لـ تتخذ ضدىـ اإلجراءات و ىي بيذه 
 . (1)لقيت ىذه النظرية قبوال في الفقو الدولي وعمى وجو الخصوص فيما يتعمؽ بمعاممة االجانب , وقد أفعاؿ

ليذه النظرية مف قبؿ انصار النظرية الموضوعية بزعامة الفقيو انزلوتي ومف ىذه  انتقاداتولقد وجيت     
 دولة ليساالنتقادات اف الدولة شخص اعتباري والشخص االعتباري يعمؿ دوما عف طريؽ أشخاص طبيعييف وال

ىو مف يرتكب او تتعمد احداث الضرر ولكف القانوف ينسب الييا ارادة الشخص الطبيعي ليا ارادة لتكوف ميممة 

                                                           

 –بحث مقدم الى جامعة الكوفة/كمية القانون  –المسؤولية الدولية  – حمد عبيس الفتالويأ د.(1)
 . 4/3/2017تاريخ الزيارة  – authorstream  - http://www.authorstream.comمنشور عمى موقع
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العمؿ الضار غير المشروع الذي ينسب الى الشخص االعتباري ويفرض القانوف عمى الشخص االعتباري تحمؿ 
 . (1)المسؤولية, فمسؤولية الشخص االعتباري ال يمكف اف تكوف اال نوعا مف المسؤولية عف عمؿ الغير 

 نظرية العمل غير المشروعثانيا : 

ء البحث عف أساس الخطأ الذي أخذت بو النظرية السابقة في وضع أساس تجنبت ىذه النظرية عنا     
والموضوعية, المسؤولية الدولية, وتقوـ ىذه المسؤولية فقط عمى مجرد توافر مجموعة مف العناصر المادية 

دولي مف دوف البحث عما اذا كاف  بالتزاـالمتمثمة بقياـ الدولة بالفعؿ او العمؿ غير المشروع الذي يمثؿ اخبلال 
بمعنى أف تأسيس  . (2)ىذا الفعؿ الخاطئ عمدا او غير عمدي )كما لو نتج عف اىماؿ او تقصير جسيـ( 

عمى معيار موضوعي وىو مخالفة القانوف الدولي, فيكفي اف تكوف الدولة مف الناحية المسؤولية الدولية 
 . (3)لدولي لكي تنشأ مسؤوليتيا, وقد القت ىذه النظرية قبوال دوليا الموضوعية السبب في وقوع مخالفة لمقانوف ا

 ثالثا : نظرية المخاطر

إف تطور التكنولوجيا واختراع اآلليات الفضائية وبناء المفاعؿ الذرية سواء لبلستخداـ السممي أو الحربي     
وحيث أف أحكاـ النظريات الموضوعة كأساس لممسؤولية الدولية ال يمكف تطبيقيا في ىذا المجاؿ اتجو الفقياء 

معيا إثبات الخطأ أو التعسؼ في استعماؿ واألنشطة الخطرة التي يصعب  مع التطورات تتبلءـإلى وضع نظرية 
الحؽ, وتتمخص مضموف ىذه النظرية في أف الشخص يجب أف يتحمؿ المسؤولية دوف حاجة الى إقامة الدليؿ 
عمى خطأ الشخص المسئوؿ وذلؾ عمى افتراض وقوع مثؿ ىذا الخطأ أو عمى افتراض وجود عبلقة سببية بيف 

ه النظرية إنما تبنى عمى مجرد وجود عبلقة السببية التي تقوـ بيف نشاط الخطأ والضرر, فالمسؤولية طبقًا ليذ
ولية ذات صفة موضوعية وتستند الى فكرة أف المستفيد مف مسؤ فيي  ,الدولة وبيف الفعؿ المخالؼ لمقانوف الدولي

 ,ؼ مشروعالنشاط الخطر يجب أف يتحمؿ مسؤولية األضرار الناجمة عف ىذا النشاط حتى ولو كاف الفعؿ المقتر 

                                                           

 . 105ص  – 2013 –صنعاء  –جامعة العموم  والتكنولوجيا  – 1ط  –القانون الدولي العام  –د. سارة محمود عبداهلل العراسي (1)
 
 . 2011كانون االول  –لبنان  – 318العدد  –مجمة الجيش االلكترونية  –المسؤولية الدولية  –أحمد سيف الدين (2)
 
 . 105ص  – مصدر سابق –العراسي د. سارة محمود عبداهلل (3)
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ىذا يعني أف المتضرر عميو فقط أف يثبت وجود العبلقة السببية بيف الضرر الذي وقع بو وبيف فعؿ الشخص 
 . (1) التنصؿ مف مسئوليتو استنادا إلى أف تصرفو كاف مشروعاً  األخير ىذاالمتيـ , وليس عمى 

ولية الدولة عف األضرار التي تسببيا لدولة أخرى مسؤ والمبلحظة أف كافة ىذه النظريات تتحدث عف      
ولية الفرد في ارتكابو لؤلفعاؿ التي تشكؿ مخالفة لؤلحكاـ الدولية ولقوانيف الحرب مسؤ ورعاياىا ولـ تتطرؽ إلى 

مما ال خبلؼ فيو اف  يجوز أف يتحمؿ الفرد المسئولية الدولية عف أفعالو المخالفة لبللتزامات الدولية؟, وعاداتيا
قواعد القانوف الدولي جعمت لمفرد حقوقا والتزامات وىذه النقمة في مركز الفرد في القانوف الدولي جعؿ الفقياء 
يتساءلوف إف كاف الفرد يتمتع بيذه العناية الدولية لذاتو وباعتباره شخصية دولية أـ أنو ليس مف أشخاص القانوف 

المذىب اإلرادي: ينكروف أصحاب ىذا  رئيسية ىي اىبمذ وفي ىذا انقسـ الفقو الدولي إلى ثبلثة ,الدولي
الشخص الحقيقي الوحيد  أف الفرد يرىالمذىب الموضوعي: , المذىب تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية

المخاطب بكؿ القواعد القانونية الداخمية والدولية والدولة مجرد وسيمة قانونية إلدارة المصالح الجماعية لشعب 
أف الفرد أصبح محبل لبلىتماـ مف جانب  ويرىتجاه الحديث: وىو السائد في مجاؿ التطبيؽ العممي اال, معيف

في بعض الحاالت مباشرة وكأف لو  مخاطبة القانوف الدولي لمفردو , أفرادهالقانوف الدولي, وليس فردا مف 
وال يؤثر عمى مركزه  نية,ال يعني أنو أقر بو كشخصية دولية قانو  شخصية دولية قانونية بالمعنى الصحيح

ف كاف محبل الىتماـ ىذا القانوف في كثير مف األحياف  . (2) باعتباره مف غير أشخاص القانوف الدولي العاـ وا 

 المطمب الثاني

 الحماية الدبموماسية

يقصد بالحماية الدبموماسية: حماية الدولة لرعياىا مف االفراد والشركات عف االضرار التي يتعرضوف ليا        
  -ويشترط ليذه الحماية ثبلث شروط أساسية, وىي كاآلتي : . (3)مف جية أجنبية 

 الجنسية االول : الشرط 

والدولة اف الشرط االساسي لمحماية الدبموماسية يتجمى في وجود رابطة قانونية بيف الشخص المتضرر       
التي تمنحو حمايتيا وتنوب عنو في المطالبة بالتعويض, وىذه الرابطة ىي رابطة الجنسية, فأف حؽ الحماية 

                                                           

 - تايمز ستار منتديات موقع عمى منشور مقال – واألفراد لمدولة الدولية المسؤولية تحدد التي الفقيية النظريات -أبو أروى الودادي  (1)
http://www.startimes.com/f.aspx?t=35949018 -  2017 \1\6 الزيارة تاريخ . 

 المصدر نفسو .( 2)
 . 208ص  –مصدر سابق  –الموجز في القانون الدولي العام  –( سييل حسين الفتالوي 3)



- 21 - 
 

يحمؿ جنسيتيا, ومف الجدير بالذكر اف تمنحو الدولة لمواطنييا, فالمواطف ال يطمب الحماية اال مف الدولة التي 
طمب الحماية ال يقتصر عمى االفراد بؿ تستطيع الطائرات والمؤسسات والسفف طمب الحماية مف دولة العمـ, 
وتستطيع المنظمات الدولية التدخؿ مف اجؿ حماية العامميف فييا والمطالبة بحقوقيـ, اف شرط الجنسية يجب 

اف الفرد لـ يبدؿ جنسية الدولة ب الحماية بالذات وتظؿ الحماية قائمة طالما توفره عند حصوؿ الضرر وعند طم
التي تمنحو حمايتيا الدبموماسية وعند استبداؿ الجنسية تتوقؼ الحماية تمقائيا وعمى المتضرر اف يظؿ متمتعا 

ة الى الذيف ال جنسية بجنسية الدولة الى تاريخ االنتياء مف دعوى التعويض, اما المشكمة الحقيقية فتبدو بالنسب
ليـ, فعديمو الجنسية محروموف مف حؽ المطالبة بالتعويض نظرا النعداـ الرابطة القانونية بينيـ وبيف الدولة 
التي تمنحيـ الحماية, اما عند ازدواج الجنسية لدى المتضرر تمتنع الدولة عف حمايتو ازاء الدولة التي يتمتع 

اف تكوف حماية المتضرر ازاء الدولة االجنبية, وازاء ازدواج الجنسية تأخذ  بجنسيتيا الف القاعدة العامة توجب
 . (1), اما جنسية الشخص االعتباري فتحدد بالنسبة الى مقرىا النظرية بالرابطة الحقيقية بالدولة

 الشرط الثاني : استنفاذ طرق التظمم الداخمية

الشخص الذي يحمؿ جنسيتيا مالـ يستنفذ قبؿ كؿ شيء ال يجوز لمدولة تحريؾ دعوى المسؤولية لحماية       
حصؿ عمى حقوقو او لـ يجد استجابة جميع طرؽ التظمـ التي ينص عمى الدولة المنسوب الييا بالفعؿ دوف اف ي

 -لدولتو في رفع دعوى الحماية الدبموماسية اال في الحبلت اآلتية:

 ليياعدـ وجود طرؽ او سبؿ التظمـ يمكف لمفرد اف يمجأ ا -1

 اذا وجدت طرؽ او سبؿ التظمـ التي يوفرىا القانوف الداخمي والشخص دوف جدوى -2

 اذا كاف قضاء الدولة الداخمي ال يوحي بالثقة بسبب الفساد او قد عرؼ باضطياده لؤلجانب -3

رفض اذا كانت نتيجة االلتجاء لمقضاء الداخمي معروفة سمفا انو مجحؼ بحؽ االجانب او انو استقر عمى  -4
 الدعاوى المماثمة

اذا وجد اتفاؽ دولي بيف دولة الشخص والدولة التي حصؿ بيا دعوى الحماية الدبموماسية واف كاف القانوف  -5
 . (2)الداخمي يقرر الحؽ لؤلجانب 

 الشخص بفرض حمايتيا الدبموماسية والمطالبة بحقوقو.تحققت تمؾ الشروط جاز لمدولة التي يتبعيا  فإذا
                                                           

 . 918و  917ص  –مصدر سابق  –د. وليد بيطار (1)
 . 235ص  –مصدر سابق  –محمد نعيم عموه المحامي (2)
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 الشرط الثالث : شرط االيدي النظيفة 

ال يجوز لمدولة اقامة دعوى الحماية الدبموماسية مالـ يكف سموؾ الشخص الذي حمؿ جنسيتيا سموكا        
 اف تكوف يديو نظيفة, وتكوف غير نظيفة في الحاالت اآلتية:سميما ال غبار عميو, ويطمؽ الفقو الدولي 

ا اخؿ بالقانوف الداخمي لمدولة التي يقيـ فييا, كما لو ثبت تجسسو لجية اجنبية االخبلؿ بالقانوف الداخمي: اذ -1
 او اشترؾ في محاولة انقبلب او قاـ بعمؿ مف اعماؿ التخريب

بالمخدرات او القياـ بأعماؿ  كاإلتجاراالخبلؿ بالقانوف الدولي: اذا قاـ بعمؿ يتعارض واحكاـ القانوف الدولي  -2
 لدولي او ارتكب جرائـ حرب القرصنة او االرىاب ا

اذا اخفى الشخص جنسيتو الحقيقية وظير بمظير المتمتع بجنسية الدولة التي يقيـ فييا اخفاء الجنسية:  -3
 . (1)وذلؾ ألف اخفاء جنسيتو الحقيقية يدؿ عمى انو اختار حماية الدولة التي يقيـ فييا 

المذكورة أعبله فأف األمر يخضع ألحكاـ القانوف الدولي وتتولى الدولة حماية افرادىا أذا توافرت الشروط     
 طبقا لقواعد القانوف الدولي . 

 ويبقى اف نشير الى مسألة ميمة حوؿ الحماية الدبموماسية آال وىي أمكانية التنازؿ عف الحماية.    

 د كبير مف عقود االمتياز التي ابرمتيا حكومات كثيرةفقد أثيرت مسألة التنازؿ عف الحماية بالنسبة الى عد    
مف دوؿ العالـ الثالث, فقد كانت تمؾ العقود تنص عمى تنازؿ االفراد المتعاقديف عف طمب الحماية مف 
حكوماتيـ, وقد عرؼ التنازؿ عف طمب الحماية بشرط "كالفو" الذي رأى اكتفاء االفراد بسموؾ طرؽ المراجعة 

انيف الداخمية لمدوؿ المتعاقدة, اال اف طمب التنازؿ عف الحماية لـ يمؽ رواجا عمى اساس اف عمى التي توفرىا القو 
الدولة واجب حماية مواطنييا في حاؿ العبث بحقوقيـ او في حاؿ انكار العدالة, ولكف يمكف التساؤؿ اذا كانت 

تو الى طمب الحماية الدبموماسية مف دولالدولة ال تستطيع التخمي عف تقديـ الحماية فيؿ يحؽ لممواطف أال يمجأ 
بموجب التوقيع عمى اتفاقية بذلؾ؟ البعض يرى ذلؾ بمعنى اف الذي يوقع اتفاقية بشأف التنازؿ عف الحماية عميو 
اف يمتنع عف المطالبة بيا فيما بعد, ولكف قد ابطمت قرارات التحكيـ وكذلؾ احكاـ المحكمة الدائمة لمعدؿ الدولي 

. وىكذا يمكف اعتبار تنازؿ المواطنيف عمى طمب الحماية ال قيمة قانونية لو وتتحمؿ الدولة عف  (2)شرط كالفو 
رعاياىا, بمقتضى نظرية الحماية الدبموماسية, مسؤولية المطالبة بالتعويض عف الضرر الناشئ مف افعاؿ دولة 

                                                           

 .  210ص  -مصدر سابق  -الموجز في القانون الدولي العام  –سييل حسين الفتالوي  أ د.(1)
 . 917و  916ص  –مصدر سابق  –د. وليد بيطار (2)
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لتي تمارسيا أزاء مواطنييا وىكذا جرد اخرى مخالفة لمقانوف الدولي, فيذه الحماية تعبير عف سيادتيا الشخصية ا
 مبدأ كالفو مف الشرعية القانونية. 

 المطمب الثالث

 موانع المسؤولية الدولية

يقصد بموانع المسؤولية عدـ مسائمة الدولة عف عمؿ غير مشروع ارتكبتو ضد الطرؼ االخر. فقد يصدر        
مف الدولة فعؿ غير مشروع يؤدي الى أضرار تمحؽ الطرؼ االخر مع وجود عبلقة سببية بيف الفعؿ غير 

ـ مانع مف موانع مطرؼ االخر لقيالالمشروع والضرر, ومع ذلؾ ال تسأؿ الدولة عف الضرر الذي ألحقتو 
 -:باالتي موانع المسؤولية الدولية وتتحدد  المسؤولية الدولية

 رضاء الدولة المتضررةفي حالة وال _ أ

اصابيا مف دولة اخرى ألسباب معينة, كأف تطمب دولة مف اخرى مساعدتيا قد تقبؿ الدولة بالضرر الذي      
, وقد تؤدي ىذه العممية  التي يتعذر عمييا الوصوؿ الييـفي ضرب العصاة او المخربيف في المناطؽ الحدودية 

ففي ىذه الحالة, فأف الدولة  , الى تخريب المنشآت التي يحتمي بيا ىؤالء مما يؤدي الى اضرار تصيب الدولة
القائمة بالعمؿ غير المشروع ال تسأؿ عف االضرار التي اصابت الطرؼ اآلخر ألف ىذه االضرار حصمت نتيجة 

الرضا عف ارادة صحيحة غير  أف يصدر ويشترط في الضرر ما يمي : , عمى العمؿ غير المشروع موافقتيا
يجابيا,  معيبة  . (1)أف يكوف الرضا صريحا وا 

 حق الدفاع المشروع والتدابير المعاكسة )الرد بالمثل(في حالة ثانيا _ 

فضمت لجنة القانوف الدولي استعماؿ مصطمح التدابير المعاكسة وليس االقتصاص او االنتقاـ بأعتبارىا     
تشكؿ عبارات تنـ عف رد فعؿ الدوؿ تجاه عمؿ غير مشروع تسعى الى وقفو او اصبلحو , انيا بالمبدأ اعماؿ 

واعد القانوف الدولي العاـ تـ ارتكابو مف مشروعة ألنيا تتخذ ضد انتياؾ لقال تتناسب مع القانوف الدولي ولكنيا 
 . (2)قبؿ دولة اخرى, غير انو يجب ليذه التدابير اف تراعي مبدأ التناسبية 

                                                           

 . 470ص  - 1985 –بغداد  –مطبعة دار القادسية  –المنازعات الدولية  –د. سييل حسين الفتالوي (1)
 . 464ص  –مصدر سابق  –د. عمي زراقط (2)
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تعميؽ لجنة القانوف الدولي أنو "بالنسبة الى االلتزامات التي يفرضيا القانوف الدولي البد االشارة الى     
االنساني, وفيما يتعمؽ بأحكاـ حقوؽ االنساف التي ال يمكف نقضيا, ال يستبعد الدفاع عف النفس عدـ شرعية 

القوة, والقانوف في  السموؾ, وىذه النتيجة ضرورية لمفصؿ المطمؽ بيف قانوف الحرب بشأف قانونية استخداـ
الحرب الذي ينتمي اليو القانوف الدولي االنساني وينظـ السموؾ الذي تستخدـ فيو ىذه القوة", ومف ىذا المنظور 
فأف مف المؤسؼ والمثير لمدىشة اف محكمة العدؿ الدولية قد خمصت في الرأي االستشاري بشأف االسمحة 

ة حاسمة فيما يتعمؽ بقانونية او عدـ قانونية استخداـ االسمحة الوصوؿ الى نتيجالنووية الى انيا لـ تستطع 
النووية مف جانب دولة في ظروؼ قصوى مف الدفاع عف النفس حيث يكوف وجودىا ذاتو معرضا لمخطر, وفي 
الواقع أذا كاف استخداـ االسمحة النووية ينتيؾ اعتياديا القانوف الدولي االنساني, كما يرد ضمنا في الرأي 

 . (1)ور لمحكمة العدؿ الدولية, فأنو يعد انتياكا ايضا في الظروؼ القصوى لمدفاع عف النفس المذك

  ثالثا _ في حالة الضرورة

أف القوة القاىرة وحالة الضرورة تعداف مف موانع المسؤولية وال تعتبراف عمبل عدائيا ألنيا عوامؿ قاىرة ال         
الدولة مف  ال تعفييمكف التغمب عمييا او تجنبيا, وحالة الضرورة اذا كانت تعفي مف المسؤولية اال انيا 

ى سفينة تابعة لدولة وعمى ظيرىا عدد مف مواطني التعويض. ومف حاالت الضرورة, استيبلء عصابة مسمحة عم
مواطنييـ دوف اف تتحمؿ  دولة اخرى, فيجوز لمدولة االخرى مياجمة العصابة في السفينة لمقبض عمييـ وتحرير

, ولكنيا ممزمة بتعويض الدولة صاحبة السفينة مف االضرار التي اصيبت  عمميا ىذا  عف  المسؤولية الدولية
 . (2) بيا

حوؿ االساس القانوني لممسؤولية الدولية وظيور  الخبلؼ الفقيي ,مما تناولناه في ىذا المبحثويتضح        
اال اف نظرية المخاطر ىي , ثبلث نظريات تبرر التزاـ الدولة تبعة عمميا غير المشروع ازاء الدولة المتضررة

لحماية المتضرريف مف االنشطة الخطرة  الف ىذه النظرية قد وضعت اساسا, بوال في المجتمع الدولياالكثر ق
تناولنا لما تحققو مف نفع عاـ لئلنسانية, و  التي استدعت االحتياجات االنسانية ابقائيا خارج دائرة البلمشروعية

مى عتصيبيـ مف الدوؿ االخرى وتعرفنا الحماية الدبموماسية بمعنى حماية الدولة لرعاياىا مف االضرار التي 
التصرؼ  بضوئيا برغـ عدـ مشروعية حاالت ال تتحقؽ المسؤولية الدولية لمدولة , وبموماسيةالحماية الد شروط

 . اوىذه الحبلت تنطوي عمى اىمية كبيرة الى حد ما نظرا لعدـ مسائمة الدولة قانونا عند تحققي

                                                           

 2002 - 846العدد  –المجمة الدولية لمصميب االحمر  – مسؤولية الدولة عن انتياكات القانون الدولي االنساني -ماركو سوسيمي (1)
  247ص  -
  . 471ص  –مصدر سابق  – المنازعات الدولية –د. سييل حسين الفتالوي (2)
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 المبحث الثالث

 الدولية  ولية المسؤ    آثار 

الذي يترتب عمى تحقؽ مسؤولية الدولة عف عمميا غير أثر المسؤولية الدولية نعني بو ىو الجزاء  
, وبيذا المعنى فأف أثر المسؤولية يمكف اعتباره ىو الجزء الذي ال يجتزئ عف نظاـ المسؤولية, فبل المشروع

يمكف تصور ىذا النظاـ خاليا مف جزاء يترتب عمى العمؿ غير المشروع ألنو سيفرغ وعاء المسؤولية الدولية مف 
غير مخؿ الى مسؤولية الدولة عف  بإيجازذا ما سنتناولو في المطمب االوؿ, و كذلؾ وجب االشارة محتواه وى
حقوؽ االنساف في المطمب الثاني, خاصة أننا نشيد انتياكات جسيمة لمبادئ حقوؽ االنساف في السمـ انتياؾ 

 طمب الثالث .في الم حرب, سنورد امثمة لبعض الدوؿ الكبرى التي تشيد اعماؿ غير مشروعةوال

 المطمب األول

 دوليةالمسؤولية  ال  التعويض  عن

أذا ثبت مخالفة دولة لقواعد القانوف الدولي فأنيا تكوف مسؤولة عف عمميا, فعند قياـ دولة او تابعييا بخرؽ       
اآلخر, فأف الدولة المعتدية ازالة الضرر الذي لحؽ الطرؼ التزاـ دولي يترتب عميو ضرر يصيب الطرؼ اآلخر 

وازالة الضرر يجب اف يتناسب مع طبيعة المتضرر, فقد تقضي طبيعية المتضرر بإصبلحو اذا كاف ذلؾ ممكنا 
او اعادة الحاؿ الى ما كاف عميو او تعويض المتضرر عف الضرر الذي لحؽ بو وعند تعذر ذلؾ البد مف 

 -الترضية. وعمى ىذا االساس ينقسـ الى الموضوعات اآلتية:

 او االعادة الة الضررأوال _ أز 

التعويض ىنا ييدؼ الى اعادة الوضع الذي كاف قائما سابقا, بمعنى اعادة ترتيب االمور وفقا لما كانت      
اذف بإصبلح الوضع  دا ولـ يتـ ارتكابو, فيتعمؽ االمرموجودة وكما لو اف الفعؿ الذي حصؿ لـ يكف موجو 

المادي لمضحية و أعادة الوضع الى ما كاف عميو قبؿ خرؽ القانوف, ىذه الحالة يمكف تطبيقيا عندما يكوف 
)يأخذ مثبل شكؿ او صيغة الفعؿ "المتيـ" عمبل قانونيا يمكف اعبلف الغائو وكذلؾ عندما يكوف الضرر ماديا 

امر بتبني تدابير مناسبة(, كأف تقـو دولة بحجز طائرة او اعتقاؿ اليدـ القابؿ لمرد واالرتداد ومف السيؿ اعطاء 
دبموماسي فأف ازالة الضرر تكوف عف طريؽ اطبلؽ الطائرة او االفراج عف الدبموماسي, ولكف مف الممكف اف 

 غير قابمة لمرد او اف العمؿ المادي سبب اضرارا نيائية الانوني المقصود قد ادى الى نتائج يكوف العمؿ الق
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يمكف محوىا بحيث تصبح االعادة بالكامؿ مستحيمة وغير ممكنة عندىا يجب البحث عف حؿ آخر, يمكننا في 
ىذه الحالة اعتماد االعادة عف طريؽ البدؿ ولكف بشرط اف ال يكوف مستحيبل مف الناحية المادية, او اف ال 

غير متكافئ بالنسبة لمدولة  يكوف مخالفا لقاعدة آمرة بشكؿ واضح, كذلؾ يجب اف ال يكوف يشكؿ عبئا
 . (1)المسؤولة, واف يتناسب مع االضرار التي سببيا عمميا غير المشروع 

 مالي تعويض دفع  _ثانيا 

مبمغ مف الماؿ لمتعويض عف الضرر الناتج عف الفعؿ غير المشروع, يتـ التعويض المالي عف طريؽ دفع     
ويعتبر التعويض المالي صورة مألوفة لدى الدوؿ يتـ بموجبيا الزاـ الدولة المسؤولة بدفع مبمغ معيف مف الماؿ 

ف عمى يوازي ما لحؽ مف ضرر بالدولة المتضررة, فأذا ما تظمـ احد اشخاص القانوف الدولي او رعاياىـ المقيمي
اقميـ دولة اخرى مف اضرار لحقت بشخصو او اموالو فأف الدولة التي ينتسب الييا ىي التي تقاضي الدولة التي 
صدر عنيا العمؿ غير المشروع, وفي العراؽ فقد استخدـ العدوانيف مف االمريكاف وحمفائيـ في حربيـ ضد 

أثيرا سبلح اليورانيوـ المنضب الذي خمؼ واوسعيا تمختمؼ انواع االسمحة ومف اخطرىا  1991العراؽ عاـ 
اضرارا وآثارا خطيرة عمى الصحة والبيئة في العراؽ اكدتيا دراسات االمـ المتحدة وفرؽ العمؿ المعنية التي زارت 
العراؽ, واف ىذه النتائج الخطيرة والمؤكدة الستخدامات سبلح اليورانيوـ المنضب  تعتبر حججا دامغة وقوية في 

يات المتحدة االميركية وتحميميا المسؤولية الدولية القانونية الكاممة استنادا الى المبادئ العامة الواردة مواجية الوال
 . (2)في االتفاقيات الدولية التي تستوجب المطالبة بالتعويض عنيا 

 التعويض ؟ مف الجية التي تقدر لكف السؤاؿ الذي يثار ىنا ىو

الفة تستند الى معاىدة دولية, فأف المعاىدة ىي التي تحدد الجية التي يحؽ يمكف القوؿ أنو أذا كانت المخ     
ذاليا تحديد التعويض لممتضرر,  لـ تكف ىناؾ معاىدة دولية, او وجدت دوف اف تحدد الجية التي يحؽ ليا  وا 

يكوف عف  تقدير التعويض, فأف المفاوضات بيف الدولتيف ىي التي تحدد الطريقة التي بيا يقدر التعويض, وقد
 . (3)طريؽ لجنة, تحكيـ دولي او محكمة العدؿ الدولية 

                                                           

 . 476ص  –مصدر سابق  –د. عمي زراقط (1)
 
 . 172ص  –مصدر سابق  –عمي حميد العبيدي (2)
 
 . 238ص  –مصدر سابق  –محمد نعيم عموه (3)
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 المعنوي(التعويض ) الترضية _ثالثا 

وىو تعويض غير مادي يقوـ عمى طريؽ االعتماد اآلخر, خاصة اذا كاف الضرر الذي لحؽ الطرؼ اآلخر     
القانوف الدولي دوف اف تحدث غير معتمد حيث تقـو الدولة بقصؼ سفينة في مياىا االقميمية خبلفا ألحكاـ 

. بمعنى اف  (1)لة تعتذر فيو عف عمميا اضرارا بالسفينة, فيكوف التعويض في ىذه الحالة اصدار بياف مف الدو 
الترضية ال تتناوؿ الشيء المتضرر ذاتو وانما تؤدي الى ارضاء المتضرر عف طريؽ آخر فيي تقوـ عمى 

تابعييا,  ألفعاؿاساس اف الفعؿ الذي صدر وسبب ضررا لمغير غير مقصودا بذاتو, ويتـ عف عدـ رضاء الدولة 
لتعويض الطرؼ المتضرر عف االضرار التي انتياء العمميات الحربية يمكف اف تكوف الترضية اساسا وبعد 

اصابتو, ومثاؿ ذلؾ قياـ دولة بضرب منشآت مدنية لدولة اخرى, وبعد انتياء العمميات الحربية ال تقوـ بإعادة 
بنائيا او دفع التعويض النقدي عنيا وانما تقوـ بتعويضيا باألجيزة او المساعدات الطبية, مما يخفؼ عنيا 

 . (2)الضرر الذي أصابيا 

, فأختمفوا ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ جدال واسعا في الفقو الدولي حوؿ الطبيعة القانونية لمتعويضات       
 راءحوؿ ىؿ ىي طبيعة إصبلحية أـ طبيعة عقابية ؟ لذلؾ سنوضح ىذه اآل

تذىب النظرية التقميدية الى اف االثر الذي ترتبو المسؤولية الدولية ىو الزاـ  الطبيعة االصالحية لمتعويض       
في اعادة الحالة الى ما االضرار التي ترتبت نتيجة النتياكيا االلتزامات الدولية, سواء  بإصبلحالدولة المسؤولة 

و الى احد رعاياىا, فيذه كانت عميو او دفع مبالغ نقدية او عف طريؽ تقديـ ترضية مناسبة لمدولة المدعية ا
النظرية ال تقر بالطابع العقابي لمتعويضات ويستند دعاتيا في ذلؾ الى اف الدولة بوصفيا شخصا معنويا ال 
يمكف اف ينسب ليا القصد الجنائي الذي ىو احد اركاف الجريمة, فضبل عف انو في مجاؿ القانوف الدولي ال 

كما ىو عميو في القانوف  العقوبات عمى كؿ مف يخؿ بالتزاماتو الدولية توجد السمطة العميا التي تمتمؾ حؽ توقيع
يذىب بعض الفقو الدولي الى اف لمتعويضات طابعا يتجاوز مجرد اصبلح الطبيعة العقابية لمتعويض الداخمي, 

الضرر الى فرض العقوبة بحؽ الشخص الدولي المسؤوؿ عف عمؿ دولي غير مشروع, ويستند انصار ىذا 
القضائية وحاالت مف الممارسات الدبموماسية التي يعتقدوف انيا في تبرير رأييـ الى بعض االحكاـ  المذىب

حممت في طياتيا اضفاء الصفة العقابية عمى التعويضات, مثاؿ ذلؾ, ما تـ فرضو مف تعويضات عمى اليوناف 
تمر لممساعدة في رسـ الحدود مف مؤتمر السفراء في حادث مقتؿ الجنراؿ االيطالي "تيميني" المفوض مف المؤ 

                                                           

 . 237ص  –مصدر سابق  –محمد نعيم عموه  المحامي (1)
 . 481ص  – مصدر سابق –المنازعات الدولية  –( د. سييل حسين الفتالوي 2)
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مميوف ليرة ايطالية عمى سبيؿ الغرامة نتيجة  50, اذ تـ فرض غرامة  1923بيف اليوناف و ألبانيا في عاـ 
الطابع  - عمى حد زعميـ -اىماؿ الحكومة اليونانية في مبلحقة المجرميف, فيذه الحادثة )وغيرىا كثير( تؤكد 

 . (1) العقابي لمتعويضات

ما  نحف نرى بأف الطبيعة القانونية لمتعويض ىي طبيعة مختمطة بيف الطبيعة االصبلحية والعقابية, فمثؿ       
 صار المذىب اآلخر ممف نادواتحمؿ آراء أنصار المذىب التقميدي مف صحة بالغة فكذلؾ حاؿ ما قالو أن

المذىبيف تحتوي في طياتيا طبيعة مشتركة  العقابية لمتعويض, أيضا نرى بأف األمثمة التي ساقيا كبلبالطبيعة 
بيف االصبلح والردع وليس كؿ طبيعة عمى حدى, كؿ ىذا يقودنا الى االعتراؼ بأف الطبيعة القانونية لمتعويض 

 ىي طبيعية مشتركة.

 المطمب الثاني

 مسؤولية الدولة عن انتياك حقوق االنسان

مف أىـ االلتزامات القانونية التي تنشأ عف انتياكات القانوف الدولي لحقوؽ االنساف والقانوف االنساني      
تمؾ االنتياكات, فأف احتراـ سيادة القانوف تستمـز اف يكوف جميع الدولي االلتزاـ بكفالة مسائمة مرتكبي 

وليف اماـ القانوف, ويقتضي ايضا اتخاذ تدابير االشخاص والمؤسسات والكيانات بما في ذلؾ الدولة ذاتيا, مسؤ 
لكفالة االلتزاـ بمبادئ سيادة القوانيف, والمساواة اماـ القانوف, وغيرىا مف المبادئ التي تكفؿ حقوؽ االنساف. لذلؾ 

, نتناوؿ ابتداءآ واقع حقوؽ االنساف في لة عف انتياؾ حقوؽ االنساف في ثبلث أفرعسنناقش مسؤولية الدو 
, ثـ مسؤولية الدولة عف انتياؾ قانوف قانوف الدولي االنسانيالثـ مسؤولية الدولة عف انتياؾ  ,الدولي المجتمع

 حقوؽ االنساف .

 الفرع االول

 واقع حقوق اإلنسان في المجتمع الدولي

لقد قطعت البشرية في تاريخيا الطويؿ شوطا ميما في سبيؿ القضاء عمى المظالـ وأنواع القير وذلؾ رغبة      
في تعزيز حقوؽ اإلنساف وحمايتيا, فحقوؽ اإلنساف ىػي تمؾ الحقوؽ األصمية في طبيعتيا والتي ال يستطيع 

ة في أي مكاف في المعمورة, فيي ليست اإلنساف العيش بدونيا فيي حقوؽ تولد مػع اإلنساف, وتتميز بأنيا واحد

                                                           

 وما بعدىا . 15ص  –مصدر سابق  –المحسن خميل محمد د. خميل عبد (1)
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وليدة نظػاـ قػانوني معيف, وتتميز بوحدتيا بحيث يجب احتراميا وحمايتيا ولقد أصبحت حقوؽ اإلنساف اليـو 
جزءا مف دساتير اغمب الػدوؿ, وكرسػت كػؿ القوانيف التي أصدرىا المجتمع الدولي الدعوة الصريحة بضرورة 

وكرامتو, بما يضمف صيانتيا وعدـ انتياكيا وىو ما يعتبر أحػد أىػـ إنجػازات البشرية  حمايػة حيػاة حقػوؽ اإلنساف
في ىذا المجاؿ, والتي بقيت تناضؿ آلالؼ السنيف دفعت بأغمى ما تممؾ وىػي النفس ألجؿ أف ترى واقعا غير 

ظي باىتماـ كبير مف قبؿ ذلؾ الذي كاف قائما, وأصبح ىذا الموضوع مف أىـ عمـو القانوف والعموـ السياسية, وح
المفكريف والحقوقييف والفاعميف في مجاؿ الحريات قصد إثراءه وتوضيح جميع اآلليات والضمانات التي وضعت 

مف أجؿ تعزيز واحتراـ حقوؽ  مف القوانيف خصيصا في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف, فقد تـ وضع ترسػانة
نظومة قانونية متكاممة تعزز ىذا التوجو, وخاصة مع مطمع اإلنساف وحرياتو وصيانتيا والتي مف شأنيا وضع م

القرف العشريف كنتيجة لمجرائـ التي وقعت بيف الحربيف العالميتيف, مما دفع بالعديد مف الدوؿ إلى عقد العديد مف 
 . (1)االتفاقيات الدولية اليادفة إلي تأميف حقوؽ اإلنساف وحمايتيا 

بمد في العالـ, سواء أكانت أيجابية أـ سمبية, تنعكس عمى أوضاع حقوؽ  أف أوضاع الديموقراطية في أي     
االنساف, ويمكف االستدالؿ عمى أوضاع ىذه الحقوؽ في بعض البمداف العربية مف خبلؿ عدة تقارير لمنظمات 

ساليب حقوؽ االنساف العربية والدولية, والتي يظير بوضوح حجـ انتياكات ىذه الحقوؽ وانواعيا واشكاليا, واأل
 المتبعة في قمع الحريات العامة, في ظؿ غياب الديموقراطية في تمؾ البمداف .

فمثبل نجد اف حرية الرأي والتعبير ىي حؽ طبيعي لكؿ انساف ويدخؿ في نطاقو االعتراض عمى االخطاء     
في بعض البمداف, وسوء االدارة والفساد في القطاعيف العاـ والخاص, وىذا الحؽ غالبا ما يتعرض الى القمع 

ومف ابرز االمثمة عف التدابير او االجراءات التي تمجأ الييا السمطة لقمع ىذه الحرية ىي عدـ أعطاء رخصة 
أصدار لبعض الصحؼ السياسية او فرض الرقابة عمى مختمؼ الوسائؿ االعبلمية والمؤلفات السياسية, وغيرىا 

في تكويف االحزاب السياسية يتـ قمعيا مف خبلؿ رفض , وكذلؾ مف الحقوؽ المنتيكة غالبا ىي الحؽ كثير
الترخيص لؤلحزاب الجديدة واالعتقاؿ التعسفي لبعض اعضاء االحزاب المعارضة, وايضا الحؽ في حرية 
التجمع السممي والحؽ في حرية المشاركة في ادارة الشؤوف العامة, ومف الجدير بالذكر بأف في زمف االحتبلؿ 

 .( 2)لحقوؽ االنساف  تحدث انتياكات واسعة

                                                           

 ماجستير مقدمة الى كمية الحقوق والعموم السياسيةرسالة  –دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق االنسان  –( خياطي مختار 1)
 . 11ص  – 2011 –الجزائر  –لنيل شيادة الماجستير  تيزي وزومولود معمري جامعة 

 105ص  – 2012 –بيروت  –منشورات الحمبي الحقوقية  – 1ط  –الدولة القانونية وحقوق االنسان  –حمد الخطيب ( د. سعدى م2)
 وما بعدىا .
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 الفرع الثاني

 واعد القانون الدولي االنسانيولة عن انتياك قمسؤولية الد

إف تحديد المسؤولية الدولية عف انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني يعتبر جزءا أساسيا في نظامو         
تعتبر االتفاقيات في المعنى الواسع  ,فيوالقانوني وتتوقؼ مدى فاعميتو عمى مدى نضوج قواعد المسؤولية 

المصدر األوؿ لمقانوف الدولي وااللتزامات الدولية وتمتـز الدوؿ التي تدخؿ في اتفاقيات فيما بينيا باحتراـ أحكاميا 
إف أساس المسؤولية الدولية الحتراـ القانوف الدولي اإلنساني أو االلتزاـ بو منصوص عميو في  وتنفيذ التزاماتيا,

وفيما يتعمؽ بانتياؾ التزامات , األولى مف اتفاقيات جنيؼ األربع وكذلؾ مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ المادة
القانوف الدولي اإلنساني فيذه االلتزامات قائمة ببل شؾ أيضا إزاء جميع األطراؼ في آف واحد معا وىي ال 

لمترتبة عمى الدوؿ الطرؼ إزاء جميع األطراؼ تخضع لممعاممة بالمثؿ, وبناًء عمى العبلقات القانونية الجماعية ا
األخرى, يحؽ لكؿ طرؼ مطالبة جميع األطراؼ األخرى باحتراـ التزاماتيا ومساعدتيا في تنفيذىا وىذا الحؽ 
قائـ بالنسبة لجميع الدوؿ المتعاقدة وال يقتصر عمى أطراؼ النزاع فإذا قصرت دولة ما في تنفيذ التزاماتيا 

وىكذا يبدو أف , طراؼ األخرى المتعاقدة, بؿ واجب عمييا أف تسعى إلى إلزاميا باحتراـ االتفاقيةاإلنسانية كاف لؤل
ىناؾ اتجاىا عاما يحدد موقؼ الدوؿ وممارستيا ويرى االعتراؼ بالمسؤولية الجماعية لجميع أعضاء المجتمع 

مجاؿ القانوف الدولي اإلنساني ذات  الدولي في مجاؿ تنفيذ القانوف الدولي اإلنساني مادامت ىذه االلتزامات في
شرط المصمحة  , أال انو البد توافرطبيعة جماعية واف جميع الدوؿ المتعاقدة تعتبر متضررة في حالة االنتياؾ
قاـ القانوف الدولي التقميدي ونظاـ , في إقامة دعوى المسؤولية عف انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني

إطاره عمى أف الحقوؽ وااللتزامات المقررة في القانوف الدولي ال يمكف االحتجاج بيا  المسؤولية الذي استقر في
إال بمواجية األطراؼ فبل يجوز ألية دولة أف تتقدـ لتحريؾ دعوى المسؤولية الدولية, بمناسبة انتياؾ اللتزاـ دولي 

 . (1) عتبرةيتعمؽ بدولة أخرى الف الدولة في تمؾ الحالة ال تكوف ليا مصمحة قانونية م

وعميو فاف انتياؾ بعض قواعد القانوف الدولي اإلنساني يشكؿ جريمة دولية أو يعد مف قبيؿ االنتياكات        
ولما كانت اتفاقيات القانوف الدولي , الجسيمة التي نصت عمييا اتفاقيات جنيؼ والبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ

ألطراؼ والتي تنشا عنيا عبلقات قانونية بيف عدة دوؿ فانو اإلنساني تعد مف المعاىدات الجماعية المتعددة ا
رت بسبب انتياؾ االتفاؽ مما يطرح إمكانية قياـ أي دولة ُأضليس مف السيؿ دائما تحديد الدولة أو الدوؿ التي 

                                                           

المرجع  - منشور عمى موقع مقال –المسؤولية الدولية عن انتياك قواعد القانون الدولي االنساني  –(  صالح جبير البصيصي 1)
 . 2017| 2| 10تاريخ الزيارة  - http://www.almerja.com/reading.php?idm=42923 -لممعموماتية  اإللكتروني
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ناشئ  مف ىذه الدوؿ بإثارة مسؤولية الدولة المنتيكة ليذه االتفاقيات خاصة إذا كاف اإلخبلؿ قد وقع بصدد التزاـ
 . عف إحدى القواعد اآلمرة

 الفرع الثالث

 لة عن انتياك قانون حقوق االنسانمسؤولية الدو 

 دولي مؤتمر أوؿ طيراف في 13/5/1968و 22/4 بيف عقد الذي االنساف لحقوؽ الدولي المؤتمر كاف    
 لؤلمـ العامة الجمعية دعت وقد. جوانبيا جميع مف االنساف حقوؽ مسألة لبحث عالمي نطاؽ عمى تنظيمو يجري

 لحقوؽ الدولية لمسنة الرئيسة النشاط أوجو مف واحداً  ليكوف العشريف دورتيا في المؤتمر ىذا انعقاد إلى المتحدة
 :ىي رئيسة أىداؼ ثبلثة لممؤتمر تحددت وقد, 1968 عاـ تكوف أف تقرر التي االنساف

 1948 عاـ ليا العالمي االعبلف صدور منذ االنساف حقوؽ مجاؿ في التقدـ تقويـ( 1

 يتعمؽ فيما خاص وبشكؿ االنساف, حقوؽ ميداف في المتحدة األمـ تستخدميا التي األساليب فعالية تقويـ( 2
 وممارساتيا العنصري االضطياد وسياسة العنصري التمييز أشكاؿ كؿ لغاءبإ

 االنساف لحقوؽ الدولية بالسنة االحتفاؿ بعد ستتخذ التي االضافية بالتدابير برنامج واعداد صياغة( 3

 عف ممثموف المؤتمر وحضر طيراف في االنعقاد إلى المؤتمر االيرانية الحكومة دعوة عمى العامة الجمعية وافقت
 حكومية, اقميمية منظمات وأربع متخصصة, وكاالت وأربع المتحدة, لؤلمـ تابعة ىيئات وثبلث دولة, 84

 موضوعات تعالج التي القرارات مف وعددا طيراف اعبلف المؤتمر أقر, حكومية غير منظمة 48 إلى باإلضافة
, لدراستيا المعنية المتحدة األمـ أجيزة عمى مناقشتيا استكماؿ مف يتمكف لـ التي األخرى المقترحات وأحاؿ شتى

 وقد ,فمسطيف قضية عمى 7/5/1968 بتاريخ العامة الجمسة أعقاب في صدر الذي 1 رقـ المؤتمر قرار انصب
 في فرد كؿ بحؽ االعبلف ىذا تضمنو الذي المبدأ سيما وال االنساف, لحقوؽ العالمي االعبلف االعتبار في أخذ

 يضع أف 1967 عاـ اإلسرائيمي العدواف أعقاب في المؤتمر انعقد وقد الطبيعي مف وكاف بمده, إلى العودة
 حكومة مف طمباً األمف  مجمس بقرار 1 رقـ القرار ذكر ولذلؾ ,الشأف ىذا في المتحدة األمـ قرارات عينيو نصب
 ذكر كما 1967 عاـ الحربية العمميات فييا جرت التي المناطؽ مف فروا الذيف السكاف عودة تسييؿ إسرائيؿ
 الغاء إلى( إسرائيؿ) فييما العامة الجمعية ودعت نفسيا الندوة في صدرا الذيف 2254 ورقـ 2253 رقـ بالقراريف
 ىذه وضع يغير أف شأنو مف اجراء أي اتخاذ عف فورا واالمتناع القدس بشأف اتخذتيا التي االجراءات جميع
 1 رقـ القرار في المؤتمر عبر سبؽ ما مف انطبلقاً , ذلؾ بتنفيذ إسرائيؿ قياـ لعدـ أسفو المؤتمر وأبدى ,المدينة
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 ودعا 1967 حزيراف لحرب نتيجة المحتمة العربية األراضي في االنساف حقوؽ النتياؾ العميؽ قمقو عف المذكور
 القابمة غير الحقوؽعمى  المؤتمر أكد كما, االنساف لحقوؽ العالمي االعبلف وتنفيذ احتراـالى  اسرائيؿ حكومة

 حياتيـ واستئناؼ العودة في األوسط الشرؽ في القتاؿ لنشوب نتيجة ديارىـ تركوا الذيف المدنييف لمسكاف لمتصرؼ
 خاصة لجنة تعييف العامة الجمعية مف المؤتمر وطمب, عائبلتيـ إلى واالنضماـ ممتمكاتيـ واستعادة الطبيعية
 ةممواص االنساف حقوؽ لجنة مف وطمب ,إسرائيؿ تحتميا التي األراضي في االنساف حقوؽ انتياكات في لمبحث

 ,صوتاً  25 وامتناع أصوات 5 مقابؿ صوتاً  42 بأغمبية القرار ىذا المؤتمر تبنى وقد, الموضوع بيذا االىتماـ
 . (1)ر القرا ىذا ضد صوتت التي الدوؿ بيف مف إسرائيؿ و المتحدة الواليات وكانت

واتفاقيات حقوؽ االنساف تكوف بأشراؼ لجنة حقوؽ االنساف التي ىي أحدى المجاف يذكر أف كؿ مؤتمرات       
مف ميثاؽ االمـ  68استنادا الى المادة  1946انشأت عاـ المتفرعة عف المجمس االقتصادي واالجتماعي 

المتحدة, أما طريقة عمؿ المجنة فتتمخص بوجود دورة سنوية لمدة ستة اسابيع يحظر جمساتيا العمنية مراقبوف مف 
الدوؿ االعضاء في االمـ المتحدة وغير االعضاء والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وكذلؾ ممثمو حركات 

د حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية, ومف , ىذا واف االمـ المتحدة انشأت اجيزة رقابة لضماف تطبيؽ قواعالتحرير
الصواب االعتراؼ بدور المنظمات غير الحكومية عمى الصعيد الدولي واالقميمي بنشر الثقافة والمعرفة بحقوؽ 

تقوـ بيا بعض الحكومات, فيي قوة االنساف فضبل عف دورىا في المراقبة واالفصاح عف االنتياكات التي 
 . (2)ضاغطة عمى الدوؿ التي تنتيؾ حقوؽ االنساف بؿ وفاضحة ليا اماـ الرأي العاـ 

 المطمب الثالث

 نماذج تطبيقية لألعمال غير المشروعة

ال شؾ أف االعماؿ غير المشروعة )اإلرىاب( أصبح ظاىرة خطيرة تيدد الحياة اليومية لئلنساف في أي        
مكاف في العالـ, وتتجمى تمؾ الخطورة في أف األفعاؿ اإلرىابية أصبحت تشمؿ مف ليس لو دخؿ باالتجاىات 

أف ديانة معينة او ثقافة بعينيا تشجع كما اننا نجافي الصواب أذا قمنا ب التي يقصدىا الجاني,السياسية أو غيرىا 
في شتى أرجاء المعمورة, كحادث  اإلرىابيةأعماؿ العنؼ, ويؤكد ذلؾ تنوع األعماؿ غير المشروعة  ارتكابعمى 

                                                           

 -الموسوعة الفمسطينية مقال منشور عمى موقع  –المؤتمر الدولي لحقوق االنسان  –أسعد عبد الرحمن (1)
http://www.palestinapedia.net –  3/3/2017تاريخ الزيارة . 

 . 275ص  – 2012 -بغداد   –مكتبة السنيوري  – 1ط  –حقوق االنسان  – خالد (حميد حنون2)
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في الواليات المتحدة االمريكية والتي  2001سبتمبر  11أطبلؽ الغاز الساـ في مترو األنفاؽ بالياباف, وأحداث 
ي مركز التجارة العالمي, ومف البدييي أف األعماؿ غير المشروعة قد تتسـ بصفة التدويؿ نتج عنيا انفجار برج

رى ليتـ حيث أصبح مف المعتاد أف تتجزأ أركاف العمميات االرىابية فيخطط ليا في دولة وتموؿ في دولة اخ
ي بعض البمداف ذات ارتكابيا في دولة ثالثة . وعمى ىذا األساس سنسمط الضوء عمى األعماؿ غير المشروعة ف

 لواليات المتحدة االمريكية ومصر .ا إنجمترا, القوة عمى المستوى الدولي واإلقميمي عمى سبيؿ المثاؿ

 1891والتي بدأت عاـ الحركة االيرلندية االرىابية مف اجؿ االستقبلؿ عف بريطانيا إنجمترا فقد ظيرت في     
تنازالت جوىرية مف الحكومة البريطانية اال اف ذلؾ لـ في الحصوؿ عمى  1920واستمرت حتى نجحت عاـ 

يحؿ دوف استمرار العمميات غير المشروعة التي تقوـ بيا المنظمات االيرلندية والتي ال زالت مستمرة حتى اآلف 
المتحدة االمريكية الواليات  أما وتتركز اعتداءاتيا في عمميات االختطاؼ وتدمير المراكز االقتصادية اليامة ,

بمنأى عف األعماؿ غير المشروعة بأعتبارىا أنيا القوة العظمى الوحيدة في العالـ وأنو فقد يعتقد البعض بأنيا 
يوجد لدييا حصف مف اإلجراءات والعقوبات التي تمنع أي جماعة إرىابية مف محاولة النيؿ منيا ولكف الواقع 

يد مف االعتداءات والعمميات االرىابية سواء تـ ذلؾ يثبت غير ذلؾ, فقد تعرضت الواليات المتحدة االمريكية لمعد
 11تـ اسقاط طائرة ىميكوبتر امريكية في الصوماؿ, وفي يوـ  1993بصورة مباشرة او غير مباشرة, ففي عاـ 

السياسية واالقتصادية قامت بعض الجماعات االرىابية بتوجيو ضرباتيا الى بعض المراكز  2001سبتمبر 
المتحدة االمريكية حيث شممت االعتداء عمى برجي التجارة العالمي واالعتداء عمى وزارة اليامة في الواليات 

الدفاع االمريكية )البنتاجوف( ومحاولة االعتداء عمى البيت االبيض, وعمى أثر ذلؾ طالبت أمريكا بقياـ تحالؼ 
الجميورية العربية  اف, ىذا عمى المستوى الولي اما عمى مستوى الدوؿ اإلقميمية نجد دولي ضد االرىاب

موجات عنيفة مف االعماؿ االرىابية غير المشروعة وىذه الظاىرة  –شأنيا شأف دوؿ العالـ  –واجيت المصرية 
ليست وليدة فترة السبعينيات فقط بؿ تمتد الى جذور قديمة واكبت الحياة السياسية في مصر عبر عصورىا 

ة في مصر تأخذ بعدا دينيا حيث تسترت بعباءة الديف ليطرح المختمفة, غير اف ظاىرة العمميات غير المشروع
, ومف اجؿ فكرا خاصا بو يقوـ في مجممو عمى مبدأ القضاء عمى نظاـ الحكـ القائـ وتطبيؽ الشريعة االسبلمية

تحقيؽ ىذا اليدؼ فقد تعرضت مصر لمعديد مف االعماؿ واالعتداءات غير المشروعة منيا اغتياؿ محمود 
احد رموز السمطة التي تعوؽ  باعتبارىـي والمستشار الخازف دار خبلؿ فترة االربعينيات وذلؾ فيمي النقراش

في حادثة المنصة وتمتيا اعماؿ  1981تحقيؽ مبادئ الجماعات المتطرفة وكذلؾ اغتياؿ الرئيس انور السادات 
تداء عمى كنيسة ماري واالع 1995غير مشروعة عديدة كمحاولة اغتياؿ الرئيس مبارؾ في اديس أبابا عاـ 
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, ومف الجدير بالذكر الى اف ىذه الجماعات قد اتبعت اساليب مختمفة بغرض نشر فكرىا 1997جرجس 
 . (1)والوصوؿ الى ىدفيا كأسموب العنؼ االجتماعي الواسع المنظـ واسموب التحريض ضد نظاـ الحكـ 

ناولناه في ىذا المبحث يتمخص بما يأتي, أف نظاـ المسؤولية الدولية تتركز أىميتو بما يحققو مف آثار ما ت      
غاية ما يروـ اليو نظاـ المسؤولية, فعندما تتحقؽ مسؤولية دولة ما عف عمميا جوىرية, تعتبر ىذه اآلثار ىي 

الوسائؿ المقررة وىي أما أزالة  بإحدىرر غير المشروع الذي سبب ضررا لمدولة األخرى, ىنا يستوجب أزالة الض
 الضرر أو التعويض المالي أو الترضية وىذا ما سبؽ تناولو في المطمب االوؿ مف ىذا المبحث.

نظرا لتدىور أوضاع حقوؽ االنساف وما نبلحظو مف انتياكات واسعة ألبسط الحقوؽ الواجب عمى       
لممواطنيف وكذلؾ ما يشيده العالـ العربي مف أبادة جماعية لممدنييف المجتمع الدولي والدولة عمى السعي لتوفيرىا 

, كانت لنا وقفة لدراسة واقع حقوؽ االنتفاضاتوسائؿ غير مشروعة في سبيؿ القضاء عمى  واتخاذالعزؿ 
ومسؤولية الدولة عف انتياؾ قانوف حقوؽ االنساف في السمـ والحرب استنتجنا مف خبلليا االنساف في المجتمع 

ف حقوؽ االنساف منتيكة وال يتمتع الفرد بأبسط حقوقو التي تحفظ لو آدميتو وقد صدرت منذ نشوء منظمة االمـ ا
 المتحدة عدة مواثيؽ لحقوؽ االنساف اال انيا لـ تكف اال مواثيؽ شكمية لـ تستطع اف تؤمف حقوقا أفضؿ لئلنساف,

وليس ىناؾ اكثر مف الحوادث المؤلمة التي راح  ىذا كمو تناولناه مف خبلؿ ثبلث افرع في المطمب الثاني,
 ضحيتيا المئات بؿ اآلالؼ, فقد بحثنا امثمة منيا في المطمب الثالث .

  

                                                           

 وما بعدىا . 19ص  – 2008 –األزاريطية  –دار الجامعة الجديدة  –الجريمة اإلرىابية  –( د. عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر 1)
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 الخاتمة

أف القانوف الدولي المعاصر يتضمف نظاما شامبل فعاال مف الناحية النظرية يقرر المسؤولية الدولية      
لمشخص الدولي الذي يقوـ بأعماؿ غير مشروعة تسبب ضررا لمطرؼ اآلخر, وىذا الشخص الدولي مسؤوؿ أماـ 

تعويض المالي او ال ررعف ازالة الض وكذلؾ مسؤوؿالمحاكـ الجنائية الدولية في حالة تقرير المسؤولية الجنائية 
 او التعويض المعنوي, وبعد دراسة المسؤولية الدولية تـ التوصؿ الى بعض النتائج والتوصيات .

 أوال _ النتائج :_ 

لقد تبيف اف المسؤولية الدولية فكرة حديثة النشأة تقريبا, فقد كاف اوج االىتماـ بيذا النظاـ مف خبلؿ انشاء  (1
 االمـ ثـ منظمة االمـ المتحدة. منظمة عصبة

( أف القواعد التي تحكـ المسؤولية الدولية ىي ذات القواعد المقررة لممسؤولية في القانوف الداخمي, منيا شروط 2
 تحقؽ المسؤولية و آثارىا .

( يسأؿ الفرد عف عممو غير المشروع ليس بصفتو شخصا مف اشخاص القانوف الدولي العاـ وانما بوصفو 3
 با صدر منو عمبل مخالفا لمقانوف الدولي.مذن

( مف الناحية النظرية نجد اف المسؤولية نظاـ كامؿ متكامؿ, ولكف عمى العكس تماما نجد مف الناحية 4
التطبيقية انو قاصر عف مسائمة الشخص الدولي والدوؿ عمى وجو الخصوص عف اعماليا غير المشروعة في 

المتحدة والقضاء الدولي فقد فشؿ في ميمة تحقيؽ األمف والسمـ الدولييف ومنع احياف كثيرة, كذلؾ منظمة االمـ 
 اعماؿ العنؼ واالنتياؾ لحقوؽ االنساف عمى المستوى الدولي و الداخمي .

 ثانيا _ التوصيات :_

( تقديـ حؿ سريع وفعاؿ لتقميص الفارؽ بيف نظاـ المسؤولية الدولية نظريا وتطبيقيا مف خبلؿ تطوير ىذا 1
 والسمـ الدولييف. باألمفالنظاـ بما تساىـ بو منظمة االمـ المتحدة وكذلؾ المنظمات االقميمية المتخصصة 

لي, (العمؿ عمى انشاء لجاف تحقيؽ دولية لمتابعة أعماؿ الدوؿ وتقرير مسؤولية الدولة المخالفة لمقانوف الدو 2
 ؿ المنظمات المعنية بحقوؽ االنساف .وكذلؾ مراقبة احواؿ حقوؽ االنساف في جميع الدوؿ مف خبلؿ عم

( نوصي الدوؿ بالتعاوف فيما بينيا لتحقيؽ االمف والسمـ وايقاؼ النزاعات الدولية والداخمية, أضافة الى توفير 3
 لمفرد تضمف لو المستوى األدنى مف المعيشة عمى أقؿ تقدير.حقوقا أفضؿ 
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