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مقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إن غاية وجود القانون الدوي بمختلف فروعه هو الحفاظ ع'ى مصالح املجتمع الدوي
وتنظيم الحياة الدولية ومسايرة تطورا;:ا ،لذا قيل أن القانون الدوي قانونا متحركا و ليس
قانونا ثابتا أو جامد). (1
ومع التطور الحاصل للقانون الدوي خاصة مع التقدم العلم IوالتكنولوGي ،وما ترتب
عنه من ثورة حقيقية Oي ميدان التواصل فيما بNن الدول وإقامة عالقات مع غRNها ع'ى النحو
الذي جعل من العالم كتلة واحدة إن لم نقل قرية واحدة.
إن هذا التطور أدى إى تشعب العالقات الدولية ،وظهور كيانات دولية جديدة ذات
فعالية Oي املجتمع الدوي ،فمن هنا فرضت الحياة املش^Rكة وضرورة التعاون بNن أجزاء هذا
املجتمع Oي ش deامليادين ،لغاية إرساء دعائم السلم الدوي والقضاء ع'ى الصور املختلفة
الستخدام القوة) ،(2وظهرت الدعوة للمطالبة بتطبيق أحكام القانون الدوي العام ،وضرورة
إح^Rامها ،بعدما ظهرت خالفات فيما بNن الدول حول تطبيق أو تفس RNقواعد القانون الدوي
الواجبة ٕالاح^Rام،أو نتيجة ملخالفة قواعد القانون الدوي والال^rامات الدولية.
إستقر Oي كافة ٔالانظمة القانونية مبدأ هام يتمثل Oي " أي إخالل بقاعدة قانونية أو أي
ال^rام آخر تسبب ضررا للغ RNي^Rتب عنه املسؤولية عن طريق التعويض وج Ryالضرر").(3
وما ينطبق Oي القانون الداخل~ Iينطبق أيضا ع'ى القانون الدوي Oي إطار تحديد قواعد
املسؤولية ،وبناء ع'ى ذلك ،يقع ع'ى الدول ال^rامات يجب تنفيذها وإذا امتنعت عن ذلك أو
قامت بأعمال غ RNمشروعة سوف تتحمل تبعات ذلك التصرف .والدول كأعضاء Oي هيئة الامم
املتحدة وافقت صراحة أو ضمنيا ع'ى تحمل الال^rامات الدولية املنشئة بموجب ميثاق هيئة
الامم املتحدة Oي حالة ما إذا إن:كت أو خرقت ال^rام دوي).(4
 -1أنظر :د .محمد السعيد الدقاق ،التنظيم الدوي ،الطبعة الثانية ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،بRNوت،
 ،1982ص.19.
 -2أنظر ،د .عائشة راتب ،مذكرات Oي العالقات الدولية العربية ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة،
 ،1965ص.10.
 -3أنظر ،املادة  124من ٔالامر رقم  58-75املؤرخ Oي  26سبتم ،1975 Ryج ر عدد  78الصادر بتاريخ  30سبتمRy
 ،1975املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم،ال Ieتنص " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطأﻩ ويسبب ضرر
للغ RNيلزم من كان سببا Oي حدوثه بالتعويض ".
 -4تنص املادة  02فقرة  2من ميثاق الامم املتحدة ع'ى ما ي'ي " ،لكي يكفل أعضاء الهيئة ألنفسهم جميعا
الحقوق واملزايا امل8+تبة ع#ى صفة العضوية يقومون 1ي حسن نية باالل*+امات ال(' أخذوها ع#ى أنفسهم ! ذا
امليثاق ".
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واملسؤولية الدولية ي ال Ieيتحملها أحد أشخاص القانون الدوي لسبب إن:اكه
لالل^rامات الدولية ،غ RNأنه تتم rNعن املسؤولية Oي القوانNن الداخلية حيث أن املسؤولية
الدولية يتحملها أحد الاشخاص الدولية وال ;:دف إى الغاء أعمالهم وتصرفا;:م ،وذلك أن
القانون الدوي ال يعرف ما يسم dبالدعاوي ٕالالغاء.
مبدأ املسؤولية الدولية أصبح مستقرا كمبدأ Oي القانون الدوي منذ القرن التاسع عشر
وأصبح من املبادئ املسلمة أن املسؤولية الدولية تع I¤مجموعة من القواعد القانونية الIe
تحكم أي عمل أو واقعة تنسب إى أحد أشخاص القانون الدوي ،وينجم ع:ا ضرر لشخص أخر
من اشخاص القانون الدوي ،وما ي^Rتب من ذلك ال^rام الاول بالتعويض).(1
أما ٕالاستخدام القانوني لتعب RNاملسؤولية فهو استعمال قديم فقد ظهر بداية Oي اللغة
الالتينية حيث أن لفظ مسؤول »  « Responsusإرتبط بفعل »  « respondreالذي يع I¤يجيب
عن )بالفرنسية  ،(repondre deفالشخص املسؤول هو الذي يجيب عن أخطائه ويتحمل نتائج
أعماله وتصرفاته).(2
وقد وردت عدة تعاريف فقهية وقانونية للمسؤولية الدولية)،(3م:ا ما توصلت إليه لجنة
القانون الدوي Oي تعريف املسؤولية الدولية بأ:³ا " كل فعل) (4غ 8Gمشروع دوليا تقوم به الدولة
يستتبع مسؤولي Iا الدولية").(5
غ RNأن هذا التعريف املقدم من لجنة القانون الدوي قاصرا ع'ى عناصر معينة دون
الاخرى ،فمن هنا يع^Rيه نقص واضح Oي تعريف املسؤولية الدولية حيث تتمثل هذﻩ النقائص
فيما ي'ي:

 -1أنظر،د .صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدوي العام ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة،
 ،2008ص.804.
 -2أنظر Oي ذلك،د .عنان عمار ،ملخص محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،القيت ع'ى طلبة السنة الثالثة حقوق،
كلية الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر ،2009/2008 ،ص.02.
 -3حول هذﻩ التعريفات املختلفة للمسؤولية الدولية ،راجع ،د .عميمر نعيمة ،النظرية العامة ملسؤولية الدولية Oي
ضوء التقنNن الجديد ،الطبعة الاوى ،ديوان املطبوعات الجامعية ،2010 ،ص ص 14 ،إى .22
4
- Le terme « fait »a été préféré à celui d’ « acte » qui, selon la CDI, implique une volonté d’agir peu
compatible avec les omissions qui caractérisent souvent le comportement illicite des États, voir, Éric
CANAL-FORGUES, Patrick RAMBAUD, Droit international public, éd, Flammarion , Paris, 2007,p.384.
 -5هذا ما نصت عليه املادة ٔالاوى من تقرير لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا الثالثة والخمسونO ،ي الف^Rة املمتدة بNن
 23أفريل إى  1جوان  2001والف^Rة  2جوان إى  10اوت ،2001املتعلق بمشروع تقنNن املسؤولية الدولية ،وثيقة
ٔالامم املتحدة رقم  ،A/CN.4/L.602/Rev.1املؤرخة Oي  26جويلية  ،2001ص.01.
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• يرتكز التعريف ع'ى مسؤولية الدول دون مسؤولية املنظمات الدولية ،الن تقرير الذي
قدمته لجنة القانون الدوي بالطبع يرتكز ع'ى مسؤولية الدول ،فهناك مشروع أخر حول
مسؤولية املنظمات الدولية).(1
• يشمل التقرير مسؤولية الدول عن فعلها غ RNاملشروع وأهمل مسؤولية الدولة الIe
تحدث أضرارا لغRNها بفعل املشروع الدوي ،وهو ما يعرف بنظرية املخاطر ) la responsabilité
.(pour risque
يؤكد التقرير مسؤولية الدول و:Ûمل مسؤولية املنظمات الدولية ،خاصة أ:³ا ذات فعالية
Oي الحياة الدولية.
و:Üذا التطور الحاصل واملستمر لقواعد القانون الدوي بصفة عامة وقواعد املسؤولية
الدولية بصفة خاصة ،يمكن أن نعرف املسؤولية الدولية حسب رأينا بأ:³ا" :مجموعة القواعد
القانونية ال(' تحكم ٔالاعمال والوقائع املشروعة أو غ 8Gاملشروعة دوليا ،تنسب إ\ى أحد
أشخاص القانون الدو\ي ي8+تب ع dا ضررا جسيما يصيب شخص قانوني دو\ي أخر ،وي8+تب
عنه ال*+ام ٔالاول بتعويض وإصالح الثاني بمختلف صور التعويض وٕالاصالح ما لم يكون
للشخص القانوني الدو\ي املتضرر سبب 1ي إحداث الضر أو ناتج عن ظروف خارجة عن
إرادت zما".
ومن خالل هذا التعريف سوف نركز Oي دراستنا ع'ى إستبيان تطور املسؤولية الدولية
ع Ryالتاريخ وتطور Oي أشخاص القانون الدوي ،وإيجاد ٔالاسس القانونية ال Ieيسأل عل:Ýا
الشخص القانوني الدوي مع الشروط الواجب توافرها Oي ذلك)الفصل الاول( .ثم التطرق إى
دراسة دعوى املسؤولية الدولية ،ال Ieتتضمن مباشرة الحماية الدبلوماسية وشروطها ،ثم ٓالاثار
ال Ieت^Rتب عن ممارسة املسؤولية الدولية Oي منظور القانون الدوي )الفصل الثاني(.

 -1يتجسد مشروع لجنة القانون الدوي إلقرار املسؤولية الدولية للمنظمات الدولية Oي وثيقة الجمعية العامة
لألمم املتحدة رقم O A/55/10ي دور;:ا  55املتعلقة بتقرير لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  52لعام  ،2000حول
مسؤولية املنظمات الدولية.
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الفصل ٔالاول :النظام القانوني للمسؤولية الدولية
إن املسؤولية الدولية لم تكن كما ي عليه ٓالان ،بل خضعت لتطورات هامة ع Ryالتاريخ،
فكل حضارة ساهمت مساهمة فعالة Oي إثراء قواعد املسؤولية الدولية املوضوعية سواء ع'ى
مستوى الداخ'ي أو الدوي .وإى جانب تطور Oي موضوع املسؤولية الدولية نجد Oي الوقت ذاته
تطور Oي أشخاص القانون الدوي .فبعدما كانت الدولة الشخص الوحيد ؤالاصيل Oي القانون
الدوي ،أصبحت إى جان:âا املنظمات الدولية ذات نصيب من الفعالية ال يس:ان به Oي املمارسة
الدولية)املبحث الاول(.
وبعدما كانت أشخاص القانون الدوي تسأل ع'ى أساس الخطأ الذي ترتك:âا إتجاﻩ
الشخص القانوني الدوي الاخر ،بدت أيضا نظرية الفعل غ RNاملشروع الدوي كمعيار الفاصل
بNن الاعمال املشروعة ؤالاعمال غ RNاملشروعة وفقا للقانون الدوي.
ومع تطور الحاصل Oي املجتمع الدوي سيما التطور التكنولوGي والتقدم العلم Iوالف،I¤
أصبح ال مناص منه أن ت^Rتب أثار قانونية وأضرار من جراء هذا التطور الحاصل سواء Oي ميدان
البيئة والاقتصاد وامليدان الاجتماåي والثقاOي وغRNها من امليادين الاخرى ،لذا إستتبع هذا
التطور ت^Rتب املسؤولية ع'ى الشخص الذي سبب ضررا أصيب به الشخص القانوني الدوي
الاخر بغص النظر عن فعله إن كان مشروعا من عدمه) املبحث الثاني(.

املبحث ٔالاول :الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية
إن دراسة قواعد املسؤولية Oي أي نظام قانوني ،يعد من ٔالاسا Iæçؤالاهم ،فخرق
القانون بإحداث ضرر دون ت^Rتب املسؤولية يفقد القانون الغاية ال Ieأنشأ من أجلها ،ففعالية
أي نظام قانوني تتحدد بتفعيل قواعد املسؤولية.
وٕالاقرار باملسؤولية اليوم هو نتاج وتطور حاصل Oي موضوع هذﻩ املسؤولية ،فقواعد
املسؤولية نشأت عرفيا لعدم وجود تقنNن ،وقد جاءت أساسا لج Ryالضرر لسبب مخالفة
الال^rامات ال Ieترتبط :Üا الدول إتجاﻩ الدول الاخرى ،وهذا ما جاء Oي حكم محكمة العدل
الدولية الدائمة )O (CIJPي قضية بNن أملانيا وبولونيا حول مصنع "شورزو" »  « CHORZOWكما
ي'ي " من مبادئ القانون الدوي أن مخالفة ال^rام دوي يستتبع الال^rام بالتعويض عن ذلك
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بطريقة كافية وأن هذا الال^rام بالتعويض هو النتيجة الحتمية ألي إخالل Oي تطبيق إتفاقية
دولية وضرورة ٕالاشارة إليه Oي كل إتفاقية ع'ى حدة").(1
وال يمكن اعتبار املسؤولية الدولية قائمة ع'ى أساس مخالفة ٕالال^rام فحسب ،وإنما
ترجع إى أسس أخرى فرضها التطور الحاصل Oي املجتمع الدوي السيما Oي ميدان العلم Iوالف.I¤

املطلب ٔالاول :التطور القانوني للمسؤولية الدولية
بالرغم أن تكوين قواعد املسؤولية الدولية ترجع بالخصوص إى القرن التاسع عشر
نتيجة لوجود توافق آنذاك ع'ى إعتبار أن الدولة – ٔالامة ) (l’Etat - Nationي الشخص الوحيد
املسؤول دوليا ،إال أن هناك بذور أوى للمسؤولية Oي الحضارات القديمة ال يمكن إنكارها ،أل:³ا
ساهمت مساهمة فعالة Oي إرساء قواعد املسؤولية الدولية.
وإى جانب التطور الحاصل Oي موضوع املسؤولية الدولية وقواعدها ،هناك تطور Oي
أشخاص القانونية الدولية .فبعدما أصبحت الدولة الشخص الوحيد املسؤول دوليا وفقا لعبارة
) (l’Etat - Nationنجد أشخاص أخرى إى جان:âا أصبحت تتحمل جزء من هذﻩ املسؤولية وذلك
تبعا لفعالي:ا ووفقا للممارسة الدولية.

الفرع ٔالاول:املسؤولية الدولية ع 8التاريخ
لقدت ساهمت الحضارات القديمة Oي تطور مبادئ املسؤولية بصفة عامة ،ولو أ:³ا
مبادئ تطبق Oي القانون الداخ'ي ع'ى شكل ٕالانتقام Oي بدايته ،إال أ:³ا فيما بعد أصبحت من
الواجب تطبيقها ح deع'ى أطراف العالقة القانونية ال Ieيتوفر ف:Ýا العنصر الاجن ،Iìمثل ذلك Oي
الحضارة الرمانية.
أما بالنسبة لقواعد الشريعة الاسالمية السمحاء فقد لعبت دورا هاما Oي إرساء قواعد
نظام املسؤولية بصورة حقيقية ،بعيدة عن الانتقام والثأر خاصة Oي إطار املعامالت ال Ieتخص
الاجانب أفرادا كانوا أم دوال.

 -1صدر حكم محكمة العدل الدولية الدائمة Oي قضية مصنع " شورزو" بتاريخ  25ماي  ،1926وهو الríاع الدائر
بNن أملانيا ال Ieطالبت من محكمة العدل الدولية الدائمة أن تعلن أن القانون البولندى الصادر Oي  14جويلية
 1920والذي صادر عدة ممتلكات أملانيا Oي سيلrNيا العليا – بما Oي ذلك املصنع محل الríاع -يعد تصرفا مخالفا
للمادة السادسة وما يل:Ýا من معاهدة جنيف ال Ieابرمت Oي  15ماي  1922بNن بولونيا وأملانيا ، .نقال عن د .زازة
لخضر ،أحكام املسؤولية الدولية Oي ضوء قواعد القانون الدوي العام ،دراسة مدعمة باألمثلة والسوابق القضائية
وأعمال لجنة القانون الدوي ،الطبعة الاوى ،دار الهدى ،عNن مليلة ،2011 ،ص.25.
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أوال :املسؤولية الدولية 1ي الحضارة الرومانية
إرتبطت فكرة املسؤولية الدولية بفكرة نظام الثأر ) (Représaillesفاألخذ بالثأر خاصة Oي
املعامالت التجارية بNن مختلف املدن الرومانية ،تبدو مرتبطة بنشأة املسؤولية الدولية ،وقد
إستعملوا نظاما يسم dب "خطابات الثأر" ) ،(1)( Les lettres de représaillesومقتضاﻩ يتمثل
فيما ي'ي:
إذا رفض ٔالاجن Iìتنفيذ ال^rامه فع'ى الدائن الوط I¤اللجوء إى القا Iæïالاجن Iìالذي
يتبعه املدين وأن لم يستجيب هذا القا Iæïملطلبه فله الحق Oي اللجوء إى سلطته الوطنية الIe
تمنحه خطابات الثأر بموج:âا يحق له القبض ع'ى رعايا الدولة املسؤولة وإحتجاز أموالهم وذلك
Oي حدود اقليم الدولة ال Ieأصدرت تفويض الثأر ،ويقوم بتسليمه إى دولته لتسجنه ،ويعهد إى
الدائن التحفظ ع'ى الاموال املحجوزة إى غاية حصوله ع'ى حقوقه.
فالسائد إذن Oي الحضارة الرمانية واملجتمعات القديمة هو ٔالاخذ بالثأر ممن يلحق بأحد
أفراد الجماعة ضررا فاملسؤولية غ RNمقصورة ع'ى الجاني لوحدﻩ ،بل تمتد إى كل من له عالقة
بالجاني ح deأفراد عائلته فاملسؤولية كانت تضامنية Oي ظل هذﻩ املجتمعات).(2
غ RNأن نظام الثأر لم يعد يتما dæòمع أسس املجتمع الدوي الحديث ،حيث قام
جروسيوس وأتباعه من الفقهاء املتأثرين بالقانون الرماني ،بمعارضة فكرة القانون الجرماني
ال Ieتقوم ع'ى أساس املسؤولية الجماعية ،وقد عملوا هؤالء الفقهاء باستبدال املسؤولية
الجماعية بنظام أخر أك Róإستجابة مع التغRNات الاقتصادية والسياسية ؤالاخالقية ،فأقاموا
مسؤولية الدولة ع'ى أساس فكرة املسؤولية عن فعل الغ ،RNاملؤسسة ع'ى الخطأ ال Ieمفادها
أن الدولة لم تتخذ ٕالاجراءات الالزمة ملنع هذﻩ ٔالاعمال وبموجبه تتحمل مسؤولية الاعمال غRN
املشروعة الصادرة عن ٔالافراد).(3
ثانيا :دور الشريعة الاسالمية 1ي تطوير قواعد املسؤولية الدولية
لعبت الشريعة الاسالمية السمحاء دورا هاما Oي اقرار املسؤولية ،أو الجزاء وح deالثواب،
هذا ما تم تأكيدﻩ من خالل آيات عديدة Oي القران الكريم وأحاديث Oي السنة النبوية وحde
مذاهب الفقهاء املختلفة.
 -1د .أحمد عبد الحميد الرفاåي،أحكام املسؤولية الدولية وأثرها ع'ى تفعيل آليات إح^Rام القانون الدوي الانساني،
مجلة كلية الدراسات العليا،تصدر عن أكاديمية مبارك لألمن ،العدد الخامس جويلية  ،2001ص.518.
 -2أنظر ،د .رشاد عارف يوسف السيد ،املسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الاسرائيلية ،الجزء الاول،
الطبعة الاوى ،دار الفرقان ،عمان ،1984 ،ص.13.
 -3د .أحمد عبد الحميد الرفاåي ،مرجع سابق ،ص.519.
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وع'ى سبيل املثال أكد القران الكريم ع'ى شخصية املسؤولية ،وان يتحمل املذنب ذنبه،
من خالل الايات التالية:
يقول ﷲ عز وجل بعد باسم ﷲ الرحمان الرحيم " ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﻠﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺳﺎﺀ
ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻜﻢ ﻣﺮﺟﻌﻜﻢ") .(1وقال أيضا " ﻭﻻ ﺗﻜﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ
ﺃﺧﺮﻯ ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻜﻢ ﻣﺮﺟﻌﻜﻢ") .(2وقد ورد أيضا Oي قول ﷲ عز وجل " ﻭﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻒ ﺑﺎﻷﻧﻒ ﻭﺍﻷﺫﻥ ﺑﺎﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﻭﺡ
ﻗﺼﺎﺹ") ،(3كما قال ﷲ تعاى " ﻭﺇﻥ ﻋﺎﻗﺒﺘﻢ ﻓﻌﺎﻗﺒﻮﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘﻢ ﺑﻪ ﻭﻟﺌﻦ ﺻﺒﺮﺗﻢ ﻟﻬﻮ ﺧﻴﺮ
ﻟﻠﺼﺎﺑﺮﻳﻦ").(4
هذﻩ ٓالايات تؤكد العمل والجزاء Oي الاسالم وي شخصية املسؤولية ال Ieتجعل الانسان
يتحمل نتائج أعماله وحدﻩ سواء Oي الدنيا وٓالاخرة ،و:Üذا نجد الشريعة الاسالمية ال تع^Rف إال
باملسؤولية الفردية وٕالاسالم إستبعد املسؤولية التضامنية ،غ RNأن الدين الاسالمي يقر
باملسؤولية الامة الن مسؤولية الافراد ي مسؤولية الامة) communauté global des
 .(5)(croyantsو:Üذا لم يتأثر بعادات الجاهلية ال Ieكانت قائمة ع'ى الثأر السائد خاصة بNن
القبائل والعشائر املختلفة.
ثالثا :املسؤولية الدولية 1ي القانون الدو\ي املعاصر
ترجع مسألة تقنNن املسؤولية الدولية عقب الحرب العاملية ٔالاوى،أين تم إق^Rاح مشروع
تقنNن قانون املسؤولية الدولية سنة  1929الذي اعدته جامعة هارفارد .وبعد سنة جاء مؤتمر
الهاي  1930أكد تحمل الدولة مسؤولي:ا عند إخاللها الل^rامات دولية وOي خالل مرحلة
الخمسينات قامت لجنة القانون الدوي بصياغة القواعد املنظمة للمسؤولية الدولية وخاصة Oي
الف^Rة املمتدة من  1955إى  2001تاريخ إعداد مشروع اتفاقية دولية.
وقد بذلت لجنة القانون الدوي جهودا معتRyة خالل مرحلة الستينيات والسبعينيات أين
أدرجت اللجنة Oي دور;:ا الثالثون عام  1978موضوعا جديدا يتعلق باملسؤولية الدولية عن
النتائج الضارة عن أفعال ال يحظرها القانون الدوي .وع'ى إثر ذلك تتابعت دورات لجنة القانون
ٓ -1الاية  15من سورة الجاثية.
ٓ -2الاية  164من سورة الانعام.
ٓ -3الاية  45من سورة املائدة.
ٓ -4الاية  166من سورة النحل.
5
- Yadh BEN ACHOUR, La civilisation Islamique et le Droit International, Revue général du Droit
international public, Tome 110, n° 1,2006, p.21.
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الدوي لدراسة وبحث قواعد املسؤولية الدولية ،واعتRyت أن موضوع املسؤولية الدولية للدول
من ضمن املواضيع ال Ieرأت أ:³ا مناسبة للتقنNن فبدأت بدراس:ا وتقني:ا استجابة لقرار
الجمعية العامة رقم )799د (8-املؤرخ Oي  07ديسم 1953 Ryوإستغرقت Oي عملها ما يقارب 46
سنة ).(1
Oي ٔالاخ RNتمخض عمل لجنة القانون الدوي Oي اطار املسؤولية الدولية عن إعتماد النص
ال:ائي ملشروع تقنNن املسؤولية الدولية املتكون من الديباجة و  59مادة تتعلق بمسؤولية الدول
عن الافعال غ RNاملشروعة دوليا).(2
كما واصلت لجنة القانون الدوي Oي تطوير مشاريعها حول مسؤولية الدول) ،(3وحde
مسؤولية املنظمات الدولية) .(4كما أوصت الجمعية العامة لهيئة الامم املتحدة وطالبت Oي
الوقت ذاته إى إمكانية عقد مؤتمر دوي لبحث مشاريع املواد :Üدف عقد اتفاقية بشان املوضوع
ع'ى غرار صنيعها بش deاملشاريع ال Ieقدم:ا اللجنة إل:Ýا وتحولت إى اتفاقيات دولية شارعة من
بعد أن تم اعتمادها من قبل الدول Oي مؤتمرات دولية).(5

الفرع الثاني :تطور أشخاص القانون الدو\ي
تعت Ryالدولة الشخص القانوني الدوي الاصيل والفاعل Oي القانون الدوي ،غ RNان
العالقات الدولية اقتضت ان تتعاون هذﻩ الدول فيما بي:ا لتحقيق السلم والرفاهة والتنمية

 -1حول عمل لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية ،راجع ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.7-6.
 -2أنظر ،وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم O A/CN.4L.602/Rev.1ي دور;:ا  56بتاريخ  26جويلية ،2001
املتضمنة مشروع لجنة القانون الدوي املعتمد Oي دور;:ا O 53ي الف^Rة املمتدة من ) 23افريل إى  1جوان  2001و2
جويلية إى  10اوت  ،(2001املتضمن مسؤولية الدول.
 -3وع'ى سبيل املثال أنظر :وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  ،A/CN.4/517املؤرخة Oي  2افريل ،2001
واملتعلقة بتقرير الرابع من لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  53بجنيف بNن ف^Rتي ) 23افريل –  1جوان  (2001و ) 2
جويلية –  10اوت  (2001يتعلق بمسؤولية الدول .وانظر كذلك :وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم A/60/10
Oي دور;:ا الستون املتعلقة بتقرير لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا السابعة والخمسون Oي ف^Rتي ) 02ماي إى 03
جوان  (2005و) 11جويلية إى  05اوت .(2005
 -4أما ع'ى مسؤولية املنظمات الدولية ،أنظر :وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم O A/55/10ي دور;:ا 55
املتعلقة بتقرير لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  52لعام  ،2000حول مسؤولية املنظمات الدولية ،املذكورة آنفا Oي
الصفحة  .03وأنظر كذلك ،وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) A/52/10الدورة  55سنة  ،(2000املتعلقة
بتقرير لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  49لسنة  1997املتضمن املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن
أفعال ال يحظرها القانون الدوي) منع الضرر العابر للحدود النا ûæòعن ٔالانشطة الخطرة(.
 -5نقال عن د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.7.
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ؤالامن والعيش معا ،لذا بحت الدول تتكل فيما بي:ا تحت غطاء ما يسم dاملنظمات الدولية،
وهذا ما يستدåي تبيان املركز القانون للمنظمات الدولية سواء الدولية م:ا او الاقليمية.
كما صاحب التطور املستمر للحياة الدولية بظهور كيانات فاعلة اخرى Oي القانون الدوي
ال سيما مع تطوير Oي منظومة حقوق الانسان والحريات العامة وتطور Oي مركز الفرد Oي القانون
الدوي ،وتطوير Oي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،فظهرت املنظمات غ RNالحكومية،
والشركات املتعددة الجنسيات.
ومع إزدياد أطماع الدول الاستعمارية Oي القرن املا ،Iæïوازدياد خطر الríاعات املسلحة
الدولية م:ا وغ RNالدولية ،ظهر مصطلح الدول الناقصة السيادة وظهرت الحركات التحررية الIe
تسýى لنيل الهدف النبيل أال وهو الاستقالل.
أوالٕ :الاع8+اف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية
إن التطور الحاصل Oي املسؤولية الدولية إنعكس ع'ى إقرار مسؤولية املنظمات الدولية،
بعد الاع^Rاف لها بشخصي:ا القانونية منذ صدور الرأي الاستشاري ملحكمة العدل الدولية
بتاريخ  11أفريل  1949املتعلق بتعويض عن الاضرار املتكبدة Oي خدمة الامم املتحدة) (1بفلسطNن
Oي ) قضية الكونت برنادوت().(2
بالرغم من إختالف بNن الفقهاء حول الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية،
فم:م من يرى أ:³ا ال تعدو أن تكون سوى حيلة قانونية تمثل أداة بموج:âا يمنح نظام قانوني
معNن بعض الحقوق إى كائن ما ،ويلزمه ببعض الال^rامات .ومن يرى أن الشخصية القانونية
للمنظمة الدولية ي ال Ieتحدد الوضع القانوني الذي تتمتع به املنظمة الدولية ع'ى الصعيد
الدوي ،فاملنظمة تتمتع بأهلية ولها حقوق كما تتحمل الال^rامات طبقا للقانون الدوي ).(3

 -1أنظر ،الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،بتاريخ  11افريل  ،1949املتعلقة بتعويض عن الاصرار
املتكبدة Oي خدمة الامم املتحدة ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية)-1948
 ،(1991وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم املتحدة ،1992 ،ص ص.10-9
 -2تتلخص وقائع القضية Oي أنه خالل سن 1947 Ieو  1948تعرض الوفد الاممO Iي فلسطNن بقيادة السيد الكونت
برنادوت فولك ،إى قتل هذا الاخ RNع'ى يد املنظمة ٕالارهابية الصهيونية "ستRNن" خالل شهر سبتم 1948 Ryعندما
أوفدته الجمعية العامة لهيئة ٔالامم املتحدة لتق Iæالحقائق حول الوضع العام Oي املنطقة Oي أعقاب وقوع أول
حرب بNن الدول العربية وإسرائيل سنة  ،1949انظر Oي ذلك ،د.بلقاسم أحمد ،القضاء الدوي ،طبعة الاوى ،دار
هومة ،الجزائر ،2005،ص.75.
 -3د.عبد الكريم عوض خليفة ،أحكام القضاء الدوي و دورها Oي إرساء قواعد العرف الدوي واملبادئ العامة
للقانون ،الطبعة الاوى ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ،2008 ،ص.85.
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واى جانب املنظمات الدولية العاملية فإن املنظمات الدولية الاقليمية كمنظمة الوحدة
ٕالافريقية ،وجامعة الدول العربية ،واملنظمات املتخصصة كمنظمة اليونسكو ومنظمة الصحة
العاملية واليونيسيف تتمتع كذلك بالشخصية القانونية الدولية ،ناهيك عن منظمة العمل
الدولية ال Ieتكونت شخصي:ا القانونية الدولية وفقا للقواعد العرف الدوي ).(1
وتع I¤الشخصية القانونية للمنظمات الدولية تمتعها بالحقوق وتحملها لالل^rامات الIe
يفرضها النظام القانوني الدوي ومن بي:ا تحمل املسؤولية الدولية .كما ان ما يRyر الشخصية
القانونية الدولية للمنظمات الدولية هو أهلي:ا Oي التقا Iæïأمام املحاكم الدولية سيما محكمة
العدل الدولية وباألصح يتعلق هذا الحق Oي طلب الاراء الاستشارية من محكمة العدل
الدولية).(2
قررت لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا الثانية والخمسNن لسنة  ،2000إدراج موضوع
مسؤولية املنظمات الدولية Oي برنامج عملها الطويل الاجل ،وأحاطت الجمعية العامة لألمم
املتحدة علما بRyنامج عملها وبمحاور موضوعها ،فطالبت الجمعية العامة لجنة القانون الدوي
أن تبدأ عملها بشان موضوع مسؤولية املنظمات الدولية).(3
واملنظمة الدولية تكون مسؤولة عن كل فعل غ RNمشروع دوليا يستتبع املسؤولية
الدولية للمنظمة الدولية ،وترتكب املنظمة الدولية فعال غ RNمشروع دوليا إذا حدث تصرف
يتمثل Oي عمل او امتناع عن عمل ،ينسب إى املنظمة الدولية بموجب القانون الدوي ،ويشكل
خرقا لالل^rام دوي واقع ع'ى تلك املنظمة).(4
وأساس إرتكاب املسؤولية يكمن Oي إرتكاب املنظمة الدولية لواقعة غ RNمشروعة دوليا،
ويقت Iæذلك توافر عنصرين أساسيNن:
العنصر الشخ' :يتمثل Oي وجود سلوك سل Iìأو إيجابي املتمثل Oي الامتناع عن العمل
أو القيام بعمل ينتسب إى املنظمة الدولية
 -1املرجع نفسه ،ص.88 .
 -2أنظر ،املادة  96من ميثاق هيئة الامم املتحدة ،ال Ieتنص "  -1ألي من الجمعية العامة أو مجلس الامن ان

يطلب إ\ى محكمة العدل الدولية افتاءﻩ 1ي اية مسألة قانونية -2 .ولسائر فروع الهيئة والوكاالت املتخصصة
املرتبطة ! ا ،ممن يجوز ان تأذن لها الجمعية العامة بذلك 1ي أي وقت ،أن تطلب أيضا من املحكمة إفتاءها
فيما يعرض لها من املسائل القانونية الداخلة 1ي نطاق أعمالها ".
 -3أنظر قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  82/56املؤرخ Oي  12ديسم.2001 Ry
 -4وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  A/60/10الدورة الستون  ،2005املتعلق بتقرير لجنة القانون الدوي
Oي دور;:ا السابعة والخمسون Oي ف^Rتي  2ماي إى  3جوان و  11جويلية إى  05اوت  2005ال سيما املادة  03من
مشروع لجنة القانون الدوي بشأن مسؤولية املنظمات الدوي املرفق بالوثيقة املذكورة.
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العنصر املوضوي املادي :يتمثل Oي وجود قصور أو الاخالل بال^rام دوي سابق من
املنظمة وهذا العنصر الاخ)RNالعنصر املادي( يجب أن يتوافر ع'ى ثالث شروط:
الشرط الاول :مخالفة الال^rام الدوي إذا كانت الواقعة ال Ieترتك:âا املنظمة ال تتطابق مع
ما هو مطلوب م:ا طبقا لهذا الال^rام.
الشرط الثاني :أن يكون الال^rام مصدرا من مصادر القانون الدوي).(1
واملنظمات الدولية املقصودة ي املنظمات الحكومية الدولية دون املنظمات غRN
الحكومية) ،(2أي تع I¤املنظمات ال Ieأنشأ;:ا الدول بموجب معاهدة أو بصورة إستثنائية كما Oي
حالة منظمة الامن والتعاون Oي أوربا ال Ieأنشئت دون معاهدة ،واملنظمات الدولية يشمل كل
الكيانات ال Ieيحتمل ان تنشا بشأ:³ا مسائل املسؤولية الدولية بموجب القانون الدوي يمنح
هذﻩ املنظمات الدولية شخصية قانونية دولية وإال لكان سلوكها سينسب إى الاعضاء ف:Ýا وملا
كانت ستنشأ مسالة مسؤولية املنظمة بموجب القانون الدوي).(3

 -1يتفق فقهاء القانون الدوي ان مصادر القانون الدوي تكمن Oي املادة  38من النظام الاسا Iæçملحكمة العدل
الدولية مع مصدرين جديدين هما قرارات املنظمات الدولية والتصرفات الانفرادية للدول .حيث تنص املادة  38من
النظام الاسا Iæçملحكمة العدل الدولية ع'ى ما ي'ي - 1":وظيفة املحكمة أن تفصل 1ي املنازعات ال(' ترفع إليه
وفقا ألحكام القانون الدو\ي ،و ¡ي تطبق 1ي هذا الشأن:
)أ(  -الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة ال(' تفصل املنازعات ال(' تضع قواعد مع8+ف ! ا صراحة من جانب
الدول املتنازعة.
)ب( -العادات الدولية املرعية املعت8ة بمثابة قانون دل عل zا تواتر الاستعمال.
)ج(  -مبادئ القانون العامة ال(' أقر¦ ا ٔالامم املتمدينة.
)د( -أحكام املحاكم ومذاهب كبار املؤلفGن 1ي القانون العام 1ي مختلف ٔالامم ويعت 8هذا أو ذلك مصدرا
إحتياطيا لقواعد القانون و ذلك مع مراعاة أحكام املادة .59
 -2ال ي8+تب ع#ى النص املتقدم ذكرﻩ أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل 1ي القضية وفقا ملبادئ العدل
و ٕالانصاف م( وافق أطراف الدعوى ع#ى ذلك ".
 -2أنظر املادة  2الفقرة الاوى )ط( من إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املعتمدة من قبل مؤتمر ٔالامم املتحدة بشأن
قانون املعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2166املؤرخ Oي  5ديسم،1966 Ry
ورقم  2287املؤرخ Oي  6ديسمO ،1967 Ryي دورتNن Oي مدينة فيينا خالل الف^Rة  26مارس إى  24مايو  1968وخالل
الف^Rة  9أفريل إى  22مايو  ،1969واعتمدت الاتفاقية Oي ختام أعمال املؤتمرين 1ي  22مايو  ،1969عرضت للتوقيع
Oي  23مايو  1969ودخلت ح rNالنفاذ Oي  27يناير .1980إنضمت الجزائر بالتحفظ ،بموجب مرسوم  222-87املؤرخ
Oي  13أكتوبر  ،1987ج ر ،عدد  ،42الصادرة بتاريخ  14أكتوبر .1987
 -3أنظر وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم O A/55/10ي دور;:ا  55املتعلقة بتقرير لجنة القانون الدوي Oي
دور;:ا  52لعام  ،2000حول مسؤولية املنظمات الدولية.
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ثانيا :مركز املنظمات الدولية غ 8Gالحكومية
إن وجود العدد الهائل للمنظمات الدولية غ RNالحكومية وذات فعالية Oي مجال تطبيق
قواعد القانون الدوي بصفة عامة وقواعد القانون الدوي لحقوق الانسان والقانون الدوي
الانساني بصفة خاصة ،يؤدي الامر بنا أن نبحث Oي املركز القانون للمنظمات غ RNالحكومية وفقا
للنظام القانوني الدوي .ولقد نص ميثاق الامم املتحدة ع'ى ترتيبات إستشارية بNن املجلس
الاقتصادي والاجتماåي واملنظمات غ RNالحكومية).(1
بالرغم من فعالية املنظمات الدولية غ RNالحكومية Oي إعمال قواعد القانون الدوي إى
أ:³ا ليس لد:Ûا الشخصية القانونية الدولية كما هو الحال بالنسبة للمنظمات الدولية
الحكومية ،ما عدا اللجنة الدولية للصليب الاحمر ال Ieلها الشخصية القانونية الدولية Oي مجال
تنفيذ قواعد القانون الدوي الانساني،فقد تم الاع^Rاف بالشخصية القانونية للجنة الدولية
للصليب الاحمر من طرف اك Róمن  60دولة عن طريق اتفاقيات شكلية تمنح بفضلها امتيازات
وحصانات للجنة وأعضا:ا من أجل تسهيل استقاللية عمل املفوضNن التابعNن للجنة ،وتدåى
هذﻩ الاتفاقيات – باتفاقيات املقر – وع'ى سبيل املثال الاتفاق بNن املجلس الفدراي السويسري
مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر من أجل تجديد املركز القانوني للجنة Oي سويسرا بتاريخ
.(2)1993/03/19
وٕالاتفاقيات ال IeتRyمها اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر تمنح لها حصانات مثلها مثل
املنظمات الدولية و تشمل هذﻩ الحصانات ،املباني و املحفوظات وغRNها من الوثائق ،كما
يستفيد مندوبو اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر بوضع مماثل ملركز موظفي املنظمات الدولية).(3
وإضافة إى تمتع اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر بمركز إستشاري ومركز مالحظ Oي هيئة
الامم املتحدة ،فإن مهم:ا تقتصر ع'ى العمل الانساني ،وتفعيل الدبلوماسية الوقائية وتفعيل
آليا;:ا كوسيلة إنذار مبكر الن:اكات القانون الدوي ٕالانساني).(4
 -1املادة  71من ميثاق الامم املتحدة ال Ieتنص ع'ى ان " :للمجلس الاقتصادي والاجتماي أن يجري ال8+تيبات
املناسبة للتشاور مع الهيئات غ 8Gالحكومية ال(' تع '°باملسائل الداخلة 1ي إختصاصه .وهذﻩ ال8+تيبات قد
يجر ³ا املجلس مع هيئات دولية ،كما أنه قد يجر ³ا إذا رأى ذلك مالئما مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع
عضو )الامم املتحدة( ذي الشأن ".
 -2أنظر ،قاسيم Iيوسف ،مهام اللجنة الدولية للصليب الاحمر اثناء الríاع املسلح ،مذكرة لنيل شهادة املاجستO RNي
القانون ،فرع القانون الدوي لحقوق الانسان ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق ،2005 ،ص.12.
 -3أنظر ،إنصاف بن عمران ،دور اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر Oي تنفيذ قواعد القانون الدوي ٕالانساني ،الطبعة
الاوى ،دار الخلدونية ،الجزائر ،2012 ،ص .52.
4
- BEDJAOUI Mohamed, Droit International Humanitaire, éd, l’harmattan, Paris, 2000, p.273.
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ثالثا :تطور مركز الفرد 1ي ميدان حقوق الانسان والقانون الدو\ي الجنائي
إن وضعية الفرد Oي القانون الدوي كان ال يتمتع بحماية القانون الدوي إال اذا قررت
الدولة ال Ieيتمتع بجنسي:ا ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنه).(1
أما التحول الذي جرى ولrNال جاريا Oي املجتمع الدوي ،وبالخصوص تكثف Oي ظاهرة
العوملة ،بالرغم لم يتوصل املجتمع الدوي إى إقرار ما كان منتظرا وطال إنتظارﻩ) .(2هذا التحول
مس مباشرة الفرد كشخص طبيýي السيما الفرد يعت Ryموضوع مباشر للقانون الدوي ،فاألفراد
ال يتمتعون فقط بحماية القانون الدوي ويخضعون للواجبات املفروضة عل:Ýم بموجب هذا
القانون بل يتمتعون كذلك بالصالحيات الاجرائية للمطالبة باح^Rام نصوص تلك الاتفاقيات
أمام الهيئات الدولية واملحاكم الدولية الاقليمية املختلفة.
وال شك ان التطور الحاصل Oي القانون الدوي ،ادى باالع^Rاف بصفة اساسية بالصالحية
والقدرة لألفراد ،بممارسة الصالحيات الاجرائية والاع^Rاف بحقوقهم وواجبا;:م سواء Oي اطار
القانون الدوي لحقوق الانسان او Oي اطار القانون الدوي الجنائي.
 -1تحول 1ي مركز الفرد 1ي ميدان القانون الدو\ي لحقوق الانسان:
إع^Rفت الكث RNمن الوثائق الدولية بالصالحيات الاجرائية للفرد ،فقد أقرت إتفاقية
فرساي املتعلقة باختصاص املحاكم التحكيمية املختلطة ،والاتفاقية البولندية – الاملانية لعام
 1922املتعلقة بإقليم سيلrNيا العليا بالصالحية الاجرائية للفرد أمام املحاكم ال Ieأنشأ;:ا تلك
الاتفاقية .و:Üذا الصدد أقرت املحكمة املنبثقة عن الاتفاقية البولندية – الاملانية الوضع
الاجرائي املستقل للفرد كمدع أمام محكمة تحكيمية دولية ح deوان كان ضد دولته).(3
ومن املناسب تقديم بعض الامثلة بالنسبة لتحول Oي مركز الفرد Oي القانون الدوي
لحقوق الانسان ،وذلك تطبيقا لالتفاقيات الدولية وٕالاقليمية كما ي'ي:
 -1هذا ما تم تأكيدﻩ من خالل وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم O A/59/10ي دور;:ا  59سنة ،2004
املتضمنة مشروع لجنة القانون الدوي املعتمد Oي دور;:ا O 56ي الف^Rة املمتدة من ) 3ماي إى  4جوان ومن
5جويلية إى  6اوت  ،(2004من خالل املادة  03من املشروع ،تحت عنوان :توف RNالحماية من قبل دولة الجنسية،
ال Ieتنص ع'ى ما ي'ي " :الدولة ال(' يحق لها ممارسة الحماية الدبلوماسية ¡ي دولة الجنسية " .هذﻩ املادة تؤكد
ان الدولة ال Ieيحمل الشخص املتضرر جنسي:ا ي ال Ieيحق لها ان تمارس الحماية الدبلوماسية لصالح هذا
الشخص ،ولك:ا غ RNملزمة بذلك ،والتأكيد Oي هذﻩ املادة ينصب بمنح الدولة الحق Oي ممارسة الحماية
الدبلوماسية.
2
- BETTATI Mario, L’arlésienne, Revue général du Droit international public, n° 1, 2006, p.5.
 -3د .أحسن بوالاصباع ،التطورات الجديدة Oي القانون الدوي واملتعلقة باملنظمات الدولية ؤالافراد ،مجلة الشريعة
والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الامارات العربية املتحدة،العدد التاسع ،نوفم ،1995 ،Ryص.440.
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تحول 1ي مركز الفرد 1ي ال8توكول الاختياري الاول امللحق بالعهد الدو\ي
أ-
للحقوق املدنية والسياسية) :(1وقد نصت املادة ٔالاوى منه ع'ى ما ي'ي" :الدولة العضو Oي الاتفاق
وال Ieتصبح عضوا Oي الRyوتوكول الحاي تع^Rف بصالحية اللجنة Oي ان تتسلم وأن تنظر Oي
طلبات الاشخاص الخاضعNن إى اختصاصها والذين يدعون أ:³م كانوا ضحايا نتيجة مخلفة
تلك الدولة حقا من الحقوق ال Ieنص عل:Ýا ٕالاتفاق ".
ويضطلع مجلس حقوق الانسان ٔالامم (2) Iبدور ومسؤوليات لجنة حقوق الانسان تجاﻩ
نشطات املفوضية السامية ،و:Üذا فاملجلس ورث مهام اللجنة مباشرة خاصة فيما يتعلق
باإلجراءات الخاصة واملتعلقة أساسا بالتظلمات والتبليغات وفقا لقراري املجلس الاقتصادي
والاجتماåي لألمم املتحدة وي ع'ى التواي ،قرار  1235لسنة  1965وقرار  1503لسنة ،1970
الخاصNن بتلقي شكاوي الافراد مباشرة ضد كل ان:اك لحقوقهم وحريا;:م الاساسية).(3
ب -تحول 1ي مركز الفرد 1ي الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان  :1950لقي الفرد
الاوربي تحوال جذريا Oي مركزﻩ القانوني وذلك ملا جاءت به الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان
والRyوتوكوالت امللحقة :Üا ،حيث يمكن للفرد الاوربي أن يكون طرفا مدعيا أو مدåى عليه ضد
أية دولة أوروبية أمام املحكمة الاوربية لحقوق الانسان ،وسواء كانت تلك الدعاوي فيما بNن
الدول أو دعاوي فردية) .(4وذلك وفقا للRyوتوكول رقم  11املوقع عليه بتاريخ  11ماي ،1994
والذي دخل ح rNالتنفيذ Oي  1نوفم ،1998 Ryامللحق باالتفاقية الاوربية لحقوق ٕالانسان الذي
قام بتوحيد آليات الرقابة Oي اطار الاتفاقية وي اللجنة واملحكمة حيث أصبحتا ٓالاليتNن Oي جهاز
 -1العهد الدوي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،إعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية
العامة ) 2200ألف(،املؤرخ Oي  16ديسم ،1966 Ryودخل ح rNالنفاذ Oي  23مارس  ،1976صادقت عليه الجزائر
بموجب املرسوم الرئا Iæçرقم  67/89املؤرخ Oي  16ماي  ،1989ج ر  ،عدد  20املؤرخة Oي  17ماي  ،1989أما
النص الكامل تم نشرﻩ Oي الجريدة الرسمية بتاريخ  26فيفري  ،1997مع ٕالاعالنات التفسRNية ع'ى املواد .23-22-1
 -2كان يسم dمجلس حقوق الانسان ب لجنة حقوق الانسان ال Ieتأسست بموجب املادى  28من العهد الدوي
للحقوق املدنية والسياسية ،وقد تم الغا:ا نتيجة الانتقادات الالذعة ال Ieوجهت لها ،واستبدلت بمجلس حقوق
الانسان ،بعد اعتمادﻩ رسميا Oي  15مارس  2006من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب الئح:ا رقم
 ،251/60انظر Oي ذلك ،د .عنان عمار ،إنشاء مجلس حقوق الانسان ٔالامم ،Iاملجلة الجزائرية للعلوم القانونية
الاقتصادية والسياسية ،العدد الاول ،2009 ،ص.509.
 -3املرجع نفسه ،ص ص515-514.
 -4أنظر Oي ذلك املادة  32مíن الRyتوكول الاضاOي رقم  11إى الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ،وأنظر كذلك ،د.
عبد ﷲ محمد الهواري ،املحكمة الاوربية الجديدة لحقوق الانسان ،دراسة Oي ضوء أحكام الاتفاقية الاوروبية
لحقوق الانسان والRyوتوكوالت امللحة :Üا واملعدلة لها ،الطبعة الاوى ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية،2009 ،
ص.32.
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واحد يسم dاملحكمة الاوربية لحقوق الانسان) .(1وهذا ما تبNن من خالل ديباجة الRyوتوكول رقم
" 11بتسمية إعادة تنظيم اليات املراقبة" » .(2)« restructuration du mécanisme de contrôle
و:Üذا فالRyوتوكول رقم  11أحدث تغRNا جذريا Oي أجهزة الرقابة لالتفاقية الاوروبية
لحقوق الانسان ،خاصة بعدما أصبح الفرد بإمكانه أن يواجه أية دولة عضو Oي الاتفاقية قد
إن:كت حقوقه املقررة ف:Ýا ،بعد أن يستنفذ طرق الطعن الداخلية ،وسواء كان مدعيا أو مدع
عليه ودون أي شروط أخرى).(3
وبلجوء الفرد إى املحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أصبح يتمتع بالشخصية القانونية
الدولية Oي اطار القانون الدوي لحقوق الانسان) ،(4بالرغم أننا ال نؤيد هذﻩ الفكرة ألن
الشخصية القانونية الدولية مقتصرة ع'ى الدول واملنظمات الدولية دون غRNهما ،أما الفرد
فيتمتع بشبه الشخصية القانونية Oي مجال القانون الدوي لحقوق الانسان.
 -2تحول 1ي مركز الفرد 1ي ميدان القانون الدو\ي الجنائي
مع تزايد خطر الríاعات الدولية سواء م:ا الríاعات املسلحة الدولية أو الríاعات املسلحة
غ RNالدولية)(5وح deالríاعات الحديثة .إزداد إرتكاب الجرائم وأساليب العنف والدمار وقتل
 -1فار Iæçجميلة ،وضع الفرد Oي القانون الدوي ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراﻩ Oي العلوم ،التخصص ،القانون،
جامعة مولود معمري ،تrNي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2016 ،ص.88.
 -2أنظر الفقرة الثانية من ديباجة الRyوتوكول رقم ) (11املوقع بتاريخ  11ماي  ،1994امللحق بإتفاقية حقوق
ٕالانسان والحريات ٔالاساسية ،دخل ح rNالتنفيذ Oي  1نوفم ،1998 Ryوأنظر كذلك تعليق،
DRZEMCZEWSKi Andrew, Le protocole n° 11 à la Convention Européenne des Droit de l’hommeentrée en vigueur et première Année d’application, Revue universelle des droit de l’homme, vol, 11, n°
10, 1999, p.377.
 -3فار Iæçجميلة ،مرجع سابق ،ص.94.
4
- CANCADO TRINDADE Antonio Augusto, Évolution du Droit international au Droit des Gens, éd, A.
Pédone, Paris, 2008, p.27.
 -5القانون املطبق ع'ى الríاعات املسلحة الدولية هو قانون الهاي ،املتمثل Oي إتفاقية الهاي املRyمة بتاريخ 29
جويلية  1899بشأن إح^Rام قوانNن وأعراف الحرب الRyية .إتفاقية الهاي املRyمة بتاريخ  18اكتوبر  ،1907الخاصة
باح^Rام قوانNن وأعراف الحرب الRyية .كما ينطبق عل:Ýا قانون جنيف املتمثل Oي إتفاقية جنيف ٔالاوى لتحسNن حال
الجرى واملر dæïبالقوات املسلحة Oي امليدان املؤرخة Oي  12أوت  ،1949اتفاقية جنيف الثانية لتحسNن حال
الجرى ومر dæïوغرى القوات املسلحة Oي البحار املؤرخة Oي  12أوت  ،1949إتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة
أسرى الحرب 12 ،أوت  ،1949إتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية ٔالاشخاص املدنيNن Oي وقت الحرب  12أوت
.1949إنضمت الجزائر إل:Ýا بتاريخ  20جوان  1960وكان ذلك أثناء حرب التحرير الوطنية من طرف الحكومة
املؤقتة للجمهورية الجزائرية ،كما ينطبق ع'ى الríاعات املسلحة الدولية ،الRyتوكول ٕالاضاOي الثاني إلتفاقيات جنيف
ٔالاربعة  12أوت ،1949واملRyم Oي  8جوان  ،1977انضمت الجزائر إى بموجب املرسوم الرئا Iæçرقم  68-89املؤرخ Oي
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ٔالابرياء من املدنيNن والنساء ؤالاطفال وأسرى الحرب ،وإستعمال أحدث الاسلحة البيولوجية
والبك^Rيولوجية والغازات الخانقة واملؤثرة ع'ى صحة الانسان وغRNها.
ومن خالل خطر الحروب املتكررة Oي العالم أصبح من الضروري البحث عن إقرار
املسؤولية الجنائية ملق^ORي أبشع الجرائم Oي حق الانسانية .وقد بدأت مالمح املسؤولية الجنائية
الفردية ع'ى مستوى الدوي ،والاهتمام الجديد بالقانون الدوي الجنائي ،تظهر معاملهما بوضوح
منذ الحرب العاملية الثانية ،فمن هنا أصبح لألفراد وضع دوي متغ RNعما كان عليه سابقا.
قد علقت لجنة القانون الدوي حول إقرار املسؤولية الدولية الفردية لألفراد عن الجرائم
املرتكبة ضد القانون الدوي كثRNا ما تكون الدولة نفسها مسؤولة عن إرتكاب هذﻩ الافعال أو
عن عدم منعها أو املعاقبة عل:Ýا .وOي بعض الحاالت ،وال سيما حالة العدوان ،تكون الدولة
بالتعريف شريكة .ومع ذلك فان موضوع املسؤولية الفردية موضوع متم rNمن حيث املبدأ عن
موضوع مسؤولية الدول .وال تعفى الدولة عن مسؤولي:ا عن الفعل غ RNاملشروع دوليا إذا ما
حوكم وعوقب موظفوها الذين إرتكبوا هذا الفعل).(1
وألجل إقرار املسؤولية الجنائية الفردية ع'ى مستوى الدوي ،أنشئت عدة محاكم جنائية
دولية مختلفة ،سوف نصنفها إى أربعة أصناف ،مع إضافة صنف خامس مختلف نوعا ما عن
ٔالاصناف الاربعة الاوى ألنه ين ûæعن طريق التعاون Oي بNن الدول أال وهو الاختصاص العالم.I
الصنف ٔالاول :املحاكم الجنائية الدولية املؤقتة ال(' زالت والي Iا
قبل التطرق إى هذﻩ املحاكم الجنائية الدولية املؤقتة ال Ieزالت والي:ا يجب أن نش RNإى
أن هناك محكمة جنائية دولية أنشئت بعد الحرب العاملية الاوى ع'ى إثر معاهدة فرساي
للسالم)،(2ملحاكمة غليوم الثاني آل ـ ـ هوهríولرن إمRyاطور أملانيا السابق عن مخالفته لقوانNن
وأعراف الحرب وقدسية املعاهدات .غ RNأن هذﻩ املحاولة القت معارضة شديدة ،ألن املحكمة لم
 16مايو  .1989اما الríاعات املسلحة غ RNدولية ينطبق عل:Ýا املادة الثالثة املش^Rكة بNن اتفاقيات جنيف الاربعة
املذكورة ،والRyوتوكول ٕالاضاOي الثاني التفاقيات جنيف  12أوت  1949املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غRN
الدولية ،لعام ،1977ج ر ،العدد  20املؤرخة Oي  17ماي  .1989أنظر Oي ذلك ،د.عامر الزماي ،مدخل إى القانون
الدوي الانساني ،الطبعة الثانية ،منشورات املعهد العربي لحقوق الانسان ،بمعية اللجنة الدولية للصليب الاحمر،
تونس ،1997 ،ص 32.وما بعدها.
 -1وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ،A/62/62/dd.1 ،املؤرخة Oي  17افريل  ،2007الدورة الثانية
والستون ،حول مسؤولية الدول عن الافعال غ RNاملشروعة دوليا ،ص.12.
 -2أنظر املواد  230-229-228-227من معاهدة فرساي بشان ٕالاجرام الدوي ،بتاريخ  28جوان ،1919فتوح عبد ﷲ
الشادي ،القانون الدوي الجنائي ،أولويات القانون الدوي الجنائي،النظرية العامة للجريمة الدولية ،الطبعة ٔالاوى،
دار املطبوعات الجامعيةٕ ،الاسكندرية ،2001،ص.340 -339 .
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تنشأ Oي ظل قانون الشعوب ،ولم تتحقق املحاكمة الفعلية بل بقيت نظرية،حيث فر ٕالامRyاطور
ٔالاملاني اى هولندا ،ورفضت هذﻩ ٔالاخRNة تسليمه لعدم وجود إتفاقية التسليم مع دول الحلفاء
Oي الحرب العاملية ٔالاوى).(1
أما بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية املؤقتة أنشئت بعد الحرب العاملية الثانية ع'ى إثر
الجرائم الخطRNة املرتكبة أثناء الحرب وال Ieفاقت كل وصف.
أ -املحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ
أنشئت املحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ بموجب إتفاق لندن املؤرخ Oي  08أوت
 .1945تختص املحكمة بمحاكمة ومعاقبة جميع الاشخاص الذين إرتكبوا بصورة فردية أو
بوصفهم أعضاء Oي منظمة ،وهم يعملون لحساب بالد املحور الاوروبية ،إحدى الجرائم التالية:
الجرائم ضد السالم ،جرائم الحرب ،الجرائم ضد الانسانية).(2
ب -املحكمة العسكرية الخاصة بالشرق ٔالاق )طوكيو(:
ال Ieأنشئت بموجب ٕالاعالن الصادر من القائد العام لقوات الحلفاء Oي الشرق ٔالاقdæ
الجRíال ٔالامريكي )مارك آرثر( Oي  19جانفي  .1946ومحكمة طوكيو ي نسخة مطابقة لألصل
ملحكمة نورمبورغ من حيث الاختصاص ،و:Üذا تختص بالجرائم نفسها وي ،الجرائم ضد
السالم ،جرائم الحرب ،الجرائم ضد الانسانية).(3
الصنف الثاني :املحاكم الجنائية الدولية املؤقتة ال(' ما تزال والي Iا
ع'ى إثر الاحداث ال Ieجرت Oي كل من يوغوسالفيا سابقا ورواندا ،قرر مجلس ٔالامن أن
ين ûæمحكمتNن وفقا لصالحياته املمنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الامم
املتحدة .فمجلس ٔالامن وظف عند إنشاء املحكمتNن نظرية الاختصاصات الضمنية) ،(4الIe
مفادها عدم وجود نص صريح Oي ميثاق هيئة ٔالامم املتحدة ،يقر بصالحيات مجلس ٔالامن بإنشاء

 -1أنظر ،عبد الواحد محمد الفار ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عل:Ýا ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة،2008 ،
ص.80.
 -2أنظر ،املادة السادسة من النظام الاسا Iæçللمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ.
 -3أنظر املادة  5من الئحة املحكمة العسكرية الدولية للشرق الاق) dæطوكيو(.
 - 4أنظر ،بركاني أعمر ،مدى مساهمة مجلس ٔالامن Oي إنشاء املحاكم الجنائية الدولية ،مذكرة لنيل شهادة
املاجستO RNي القانون ،تخصص القانون الجنائي الدوي ،كلية الحقوق ،جامعة سعد دحلب ،البليدة،2006 ،
ص .27.وانظر كذلك ،حساني خالد ،سلطات مجلس ٔالامن Oي محاربة الجريمة الدولية ،دراسات قانونية ،تصدر عن
مركز البصRNة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية ،الجزائر ،العدد  ،2013 ،14ص.14.
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املحاكم الجنائية ،غ RNأن تصرفه يحقق أهداف الهيئة ال Ieأنشئت من أجلها وي تحقيق السلم
ؤالامن الدوليNن) .(1وتتمثل املحكمتNن Oي:
أ -املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا سابقا):(2
تختص املحكمة Oي املعاقبة ع'ى الجرائم ٓالاتية :الان:اكات الجسيمة التفاقيات جنيف)–(3
إن:اكات قوانNن أو أعراف الحرب) ،(4وهذﻩ الجريمة لم تقíن إال بعد الحرب العاملية الثانية سنة
 ،1945إى جانب جرائم ضد الانسانية) .(5إبادة ٔالاجناس) .(6الجرائم املناهضة لإلنسانية).(7
ب -املحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا).(8
تختص املحكمة Oي املعاقبة ع'ى الجرائم ٓالاتية - :إبادة ٔالاجناس)،(9الجرائم املرتكبة Oي
حق ٕالانسانية) .(10إن:اكات املادة الثالثة املش^Rكة بNن إتفاقيات جنيف وإن:اكات الRyوتوكول
ٕالاضاOي الثاني).(11
الصنف الثالث :املحكمة الجنائية املدولة
تسم dأيضا باملحاكم الجنائية املختلطة ،أو املحاكم الجنائية الدولية الخاصة ،وأنشئت
كلها عن طريق قرارات مجلس الامن بعد أن تم إبرام إتفاقية دولية بNن هيئة الامم املتحدة
والدولة املعنية ،وي خليط بNن القانون الدوي والقانون الداخ'ي وتشكل إما أجهزة قضائية
داخلية ذات عناصر دولية ،أو أجهزة قضائية ذات طبيعة دولية بالنظر إى نموذج إنشا:ا
1

- Mathias FORTEAU, Droit de la sécurité collective et Droit de la responsabilité internationale de l’État,
éd, A. PEDONE, Paris, 2006.p.507.
 -2أنشئت بموجب قرار مجلس ٔالامن رقم O ،S/RES/827ي جلسة  ،2217املعقودة بتاريخ  25ماي  ،1993ألحق
:Üذا القرار النظام الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا سابقا ونرمز اليه الحقا :Üذا
املختصر.(TPIY)،
 -3املادة  2من نظام الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا سابقا ).(TPIY
 -4املادة الثالثة من نظام ).(TPIY
5
- KACHER Abdelkader, Crimes de Guerre et responsabilité des États, Revue de l’école nationale
d’administration, n° 02, 1998, p.154.
 -6املادة الرابعة من نظام ).(TPIY
 -7املادة الخامسة من نظام ).(TPIY
 -8أنشئت بموجب قرار مجلس ٔالامن رقم  ،S/RES/955جلسة رقم  3453املعقودة بتاريخ  8نوفم ،1994 Ryألحق
:Üذا القرار النظام الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ونرمز اليه الحقا :Üذا املختصر.(TPIR)،
 -9املادة الثانية من النظام ).(TPIR
 -10املادة الثالثة من نظام).(TPIR
 -11املادة الرابعة من نظام).(TPIR
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بعناصر داخلية وتعت Ryكنوع خاص ،ف Iما بNن العدالة الدولية والعدالة الوطنية) ،(1وتتمثل
هذﻩ املحاكم Oي:
أ -محكمة س8Gاليون :املنشئة بموجب اتفاق بNن ٔالامم املتحدة و حكومة سRNاليون
بتاريخ  16جانفي  ،2002بمبادرة من مجلس ٔالامن الدوي بقرارﻩ رقم  1315املؤرخ Oي  14أوت
.2000
ب -املحكمة الخاصة املختلطة 1ي تيمور الشرقية :املنشأة بموجب قرار مجلس ٔالامن
الدوي رقم  1272بالتاريخ  ،1999/11/25الذي وضع تيمور الشرقية تحت إدارة انتقالية تابعة
لألمم املتحدة:Ü ،دف محاكمة املسؤولNن عن الجرائم ضد ٕالانسانية املرتكبة منذ عام .1975
ج -محكمة كوسوفو :أنشئت بموجب قرار مجلس ٔالامن الدوي رقم  1244املؤرخ Oي 10
جوان  1999وذلك بإشراف ٕالادارة الانتقالية بكوسوفو بتعيNن قا Iæïدوي ومدåي عام دوي Oي
محكمة قائمة وفقا للقانون الوط.I¤
د -الدوائر الاستثنائية ملحاكمة الخم 8Gالحمر 1ي كمبوديا :تم إنشا:ا عن طريق الاتفاقية
بNن ٔالامم املتحدة وكمبوديا بتاريخ  ، 2003/5/13وقد وافق الRyملان بغرفتيه ع'ى نص الاتفاق
املRyم بNن حكومة كمبوديا وهيئة ٔالامم املتحدة وع'ى التعديالت املحدثة Oي القانون الوطI¤
السابق لسنة  2001الخاص بإقامة الدوائر الاستثنائية Oي كمبوديا ملحاكمة الخم RNالحمر لجعله
يتما dæòمع أحكام الاتفاق الدوي الخاص به Oي أكتوبر .2004
ه -املحكمة الخاصة بلبنان :املنشئة بموجب قرار مجلس ٔالامن  1757املؤرخ  30ماي
 2007والذي أصدرﻩ بموجب الفصل السابع من ميثاق ٔالامم املتحدة ،وقرر فيه بأن يبدأ سريان
أحكام الوثيقة املتعلقة بإنشاء املحكمة الخاصة بلبنان ونظامها أألسا ،Iæçإعتبارا من تاريخ 10
جوان ،2007ما لم تقم الحكومة اللبنانية قبل ذلك التاريخ بإخطار ٔالامم املتحدة باستيفاء
الشروط القانونية لبدء سريا:³ا.
الصنف الرابع :املحكمة الجنائية الدولية) :(2تختص املحكمة الجنائية الدولية بالنظر
Oي أربعة جرائم أشد خطورة Oي نظر املجتمع الدوي ،وتتمثل Oي ،جريمة الابادة
1

- «…des juridictions internes comportant des éléments internationaux à des juridictions de nature
internationale par leur mode de création mais en réalité nationalisées …», voire, sous la direction de
Hervé ASCENSIO, Elisabeth LAMBERT-ABDELGAWAD, Jean Marc SOREL, Les juridictions pénales
internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste), société de législation comparée, Paris,
2006, p. 12.
 -2أنشئت بموجب إتفاقية روما املؤرخة Oي  18/17جويلية ،1998املتعلقة بالنظام ٔالاسا Iæçللمحكمة الجنائية
الدولية،وثيقة رقم  A/CONF.183/9املؤرخة Oي  17جويلية ،1998معدلة بموجب املحاضر ٓالاتية ع'ى التواي10:
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الجماعية)،(1الجرائم صد الانسانية)،(2جرائم الحرب) ،(3جريمة العدوان) ،(4وهذﻩ الجرائم وردت
ع'ى سبيل الحصر ال املثال ،فال تختص املحكمة بغ RNالافعال املجرمة الواردة Oي كل جريمة ،كما
ال يمكن القياس عليه).(5
رابعا :تنامي نشاط الشركات املتعددة الجنسيات
تلعب الشركات املتعددة الجنسيات دورا هاما Oي إبرام العقود الدولية املختلفة ،الIe
يحكمها القانون الدوي الاقتصادي ،والقوة الاقتصادية لهذﻩ الشركات تضاي أحيانا القوة
الاقتصادية لدولة السائرة Oي طريق النمو ،وبالرغم من أ:³ا ال تملك الشخصية القانونية
الدولية ،إال أن الواقع يؤكد أن هذﻩ الشركات تلعب دورا مهما وفعاال Oي ميدان القانون الدوي
الاقتصادي ،كإبرام عقود دولية Oي مجال الاستثمار والتجارة والاتصاالت والخدمات ...الخ.
والشركات املتعددة الجنسيات أنشئت وفقا لقانون الوط I¤للدولة معية ولم تن ûæوفقا
للقانون الدوي ،وي^Rتب عن ذلك أن الشركة تحمل جنسية دولة ال Ieأنشئت Oي ظل قانو:³ا
الوط ،I¤وباعتبار أن هذﻩ الشركات املتعددة الجنسيات ذات فاعلية ح deخارج حدود الدولة الIe
أنشئت ف:Ýا ،فإ:³ا يمكن القول أ:³ا تكتسب شبه الشخصية القانونية الدولية ،او تملك
الشركات املتعددة الجنسيات شخصية قانونية محدودة ) une personnalité juridique
 (internationale limitéأو شخصية قانونية وظيفية ) une personnalité juridique
 (internationale fonctionnelleف Iتعت Ryشخص قانوني دوي قاصر ولم يكتمل سن الرشد
بعد).(6)(un sujet mineur de droit international
نوفم 1998،12 Ryجويلية  1999،30نوفم 8 ،1999 Ryماي  17 ،2000جانفي  2001و  16جانفي ،2002دخل حrN
التنفيذ Oي  1جويلية  .2002تم تعديله بموجب املؤتمر الاستعرا Iæïلنظام روما ٔالاسا Iæçللمحكمة الجنائية لدولية
املنعقد بكمباال عاصمة أوغندا بتاريخ  31ماي إى  11جوان .2010وثيقة رقم )،(RC/WGC/1/Rev.2.الخاصة
بالتعديل النظام ٔالاسا Iæçللمحكمة الجنائية ،املؤرخة Oي  10جوان .2010
 -1أنظر املادة السادسة من النظام الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية).(CPI
 -2أنظر املادة السابعة من النظام الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية).(CPI
 -3أنظر املادة الثامنة من النظام الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية).(CPI
 -4أنظر املادة الثامنة مكرر من النظام الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية).(CPI
 -5أنظر ،بركاني أعمر ،العدالة الجنائية الدولية املؤقتة والدائمة )دراسة مقارنة( ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراﻩ
Oي العلوم ،تخصص القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تrNي وزو ،2015 ،ص186،
وما بعدها.
6
- voir, Patrick DUMBERY, L’entreprise, Sujet de Droit international ? Retour sur la question à la lumière
des développements ressentent du droit international des investissements, R.G.D.I.P, Tome 108, n° 1,
2004, p.115 et Ss.
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غ RNأنه ال يمكن للشركات املتعددة الجنسيات التقا Iæïبنفسها بل يجب أن ترجع Oي كل
الاحوال إى الدولة ال Ieأنشئت ف:Ýا ،عن طريق ممارسة الحماية الدبلوماسية عل:Ýا.
Oي حNن نجد محكمة العدل الدولية Oي قضية شركة "برشلونة تراكشن" " Barcelona
 "tractionبNن بلجيكا وإسبانيا قضت أن الشركة متعددة الجنسيات لها ذات التماسك الذي
يتوافر لألشخاص القانونية والذي يمrNها عن الذاتية ال Ieيتمتع :Üا ٔالاعضاء املكونNن لها ).(1
تتلخص وقائع قضية شركة برشلونة للجر وٕالانارة والطاقة املحدودة "برشلونة
تراكشن" فيما ي'ي :تأسست شركة برشلونة تراكشن وفقا للقانون الكندي  ،1911فاكتسبت
بذلك جنسية كندا واملقر الرئي Iæللشركة يوجد Oي تورنتو بدولة كندا ،وفيما بعد إنتشرت
الشركة ع Ryالعالم بفروع عديدة م:ا الفرع Oي إسبانيا ،ونظرا ألن الشركة لها مساهمNن ف:Ýا،
فيملك رعايا بلجيكيNن حصة ٔالاسد من الاسهم Oي الشركة مما جعل من الشركة مرتبطة
اقتصاديا ببلجيكا أك Róمن كندا ال Ieلم تكن تربطها سوى رابطة جنسية صورية.
بعد أن تم شهر إفالس الشركة بمقت dæحكم صادر عن القضاء ٕالاسباني Oي
كاتالونيا،وقد تم الحجز ع'ى كافة فروعها املختلفة وحل محل الادارة وتنحية مدير الشركة وهو
ذو جنسية بلجيكية) ،(2طالبت الشركة تدخل الحكومة الكندية لحماي:ا دبلوماسيا ،رفضت هذﻩ
الاخRNة ذلك بدعوى أن الشركة وإن كانت كندية الجنسية ،إال أن حملها لهذﻩ الجنسية كان
بصورة شكلية باالستناد إى القوانNن الكندية املعمول :Üا الكتساب الجنسية الكندية ،وإزاء ذلك
الرد تدخلت حكومة بلجيكا ال Ieيملك رعاياها الاكRóية من الاسهم لدى السلطات الاسبانية
تحتج ع'ى الاجراء الذي إتخذته والحكم بإفالس الشركة.
وملا فشلت املساåي الدبلوماسية رفعت بلجيكا دعوى أمام محكمة العدل الدولية
وطالبت بالحصول ع'ى تعويض عن الاضرار ال Ieلحقت باملساهمNن البلجيكيNن Oي الشركة.
دافعت إسبانيا أمام املحكمة بإنعدام صفة دولة بلجيكا Oي التقا Iæïوالتدخل لحماية الشركة
دبلوماسيا ،باعتبار أن الشركة ال تحمل جنسية بلجيكا بل تحمل جنسية كندا ،وقد كان رد
بلجيكا ع'ى أن الدفع بأن الشركة املذكورة ليست سوى شركة قابضة يمتلك معظم رأسمالها
 -1حول قضية "برشلونة تراكشن راجع،الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية Oي  24جويلية O 1964ي Oي
القضية املتعلقة بشركة برشلونة للجر وٕالانارة والطاقة املحدودة ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن
محكمة العدل الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم املتحدة ،1992،وراجع كذلك
حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  5فيفري  1970املشار اليه آنفا ،وراجع أيضا ،د .زازة لخضر ،مرجع
سابق ،ص ص.465-463 ،
 -2انظر ،د .محمد السعيد الدقاق ،شرط املصلحة Oي دعوى املسؤولية عن ان:اك الشرعية الدولية ،الطبعة
الاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة ،دون سنة النشر ،ص.64.
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أفراد وشركات يتمتعون بالجنسية البلجيكية .وإذا كانت الشركة تحمل الجنسية الكندية
لتأسيسها Oي ضل القانون الكندي واتخاذ مركز إدار;:ا الرئي Iæبكندا ،فإن ذلك ال يمنع من
تبعية هذﻩ الشركة سياسيا واقتصاديا للسيادة البلجيكية وهذا الرتباط مصالح الاقتصادية الIe
تقف ورا:ا بلجيكا وفقا لنظرية الجنسية الفعلية،ال Ieيمكن إعمالها Oي مجال الاشخاص
الاعتبارية كذلك وبناء ع'ى فكرة الاندماج الاقتصادي.
رأت املحكمة ان الفعل املشتكى منه موجه إى الشركة ،وطاملا ان الفعل غ RNاملشروع
مرتكب ضد حملة الاسهم وهم اعضاء Oي الشركة وليس بصدد مسائل شخصية لكل من
املساهمNن ع'ى حدة فان القاعدة العامة Oي القانون الدوي تأذن لدولة جنسية الشركة وحدها
ان تمارس الحماية الدبلوماسية لغرض نشدان سبل الانتصاف .وليس ثمة من قاعدة من
قواعد القانون الدوي تعطي مثل هذا الحق لدولة حملة الاسهم  .واعتماد نظرية الحماية
الدبلوماسية لدول حملة الاسهم يفتح الباب للدعاوي متضاربة من قبل دول مختلفة الامر الذي
يمكن ان يخلق جوا من الالأمن Oي العالقات ا اقتصادية الدولية .ونظرا ألنه لم يثبت حق ادعاء
املصلحة امام املحكمة فليس للمحكمة ان تصدر حكما بشان مسالة اخرى ما عدا ما يتعلق
مصلحة بلجيكا Oي التقا Iæïولهذا رفضت املحكمة Oي حكمها الصادر Oي  05فيفري  1970دعوى
بلجيكا ع'ى أساس أن بلجيكا ليس لها حق ادعاء املصلحة كي تمارس الحماية الدبلوماسية
لحملة اسهم Oي الشركة الكندية فيما يتعلق بتداب RNاتخذت ضد الشركة Oي إسبانيا ).(1
خامسا :إقرار املسؤولية الدولية للحركات التحررية الوطنية )املقاومة الشعبية(
إن تصرف الحركات التحررية لقيت إهتماما كبRNا ع'ى مستوى الدوي ،خاصة أن هذﻩ
الحركات تسýى لتحقيق هدف نبيل أال وهو نيل الاستقالل ،كما أ:³ا تنشط Oي العلن وألجل مهمة
نبيلة ،فاملجتمع الدوي حاليا يع^Rف للحركات التحررية بالشرعية ع'ى كل تصرفا;:ا .وبالرغم أ:³ا
ال تملك الشخصية القانونية الدولية ،إال أ:³ا تملك مركز قانوني Oي هيئة الامم املتحدة كمركز
مالحظ ومركز إستشاري ،إضافة إى أن الدول تع^Rف :Üا أيضا وتقيم معها عالقات مختلفة ،كما
كان لحركة التحرير الفلسطي I¤قبل ما أصبحت دولة بكامل سياد;:ا حاليا).(2
باملقاومة الشعبية املسلحة قيام جماعة من أفراد الشعب بدافع وط I¤بتوجيه أعمال
عسكرية ضد قوات املستعمر أو املحتل :Üدف الحصول ع'ى الاستقالل .وتتم rNبالطابع الشعIì
 -1حول قضية "برشلونة تراكشن راجع،الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية Oي  24جويلية  1964السابق
ذكرﻩ ،وراجع أيضا ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص ص.465-463 ،
 -2أنظر ،الئحة رقم  A/67/L.28املؤرخة Oي  26نوفم) 2012 Ryد،(67 -متعلقة بإع^Rاف بدولة فلسطNن كدولة
مراقبة غ RNعضو Oي هيئة الامم املتحدة.
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الذين يتولون قيادة مقاومة عسكرية ضد قوات الاحتالل) .(1وإستخدام القوة املسلحة وبالتاي
تتم rNعن املقاومة املدنية) (résistances civilesفهذﻩ ٔالاخRNة ال تستخدم ف:Ýا القوة املسلحة أو
أعمال العنف ويطلق عل:Ýا أحيانا ثورات )الالعنف( ،كما هو الحال بالنسبة لثورة "غاندي" Oي
الهند وثورة"مارتن لوثر كينغ" Oي الواليات املتحدة ٔالامريكية وغRNها) .(2وحركات املقاومة غالبا ما
تستخدم حرب العصابات) O (Guerrilla tactics, guerres tactiquesي قتالها ضد العدو الذي
تشتبك معه .كما توجه هذﻩ القوة من املقاومة ضد احتالل أجن ،IìوأخRNا فللمقاومة دافع وطI¤
تسýى إليه ،يتمثل Oي مقاومة املحتل وإجبارﻩ ع'ى الرحيل).(3

املطلب الثاني :أساس املسؤولية الدولية
يعد البحث ع'ى أساس املسؤولية الدولية من املواضيع ٔالاشد إختالفا فيما بNن فقهاء
القانون الدوي ،وهذا راجع إى إنعدام التكريس القانوني ألساس املسؤولية الدولية ،بل أن
معظم الفقهاء يع^Rفون أن أساس املسؤولية الدولية يكمن Oي املمارسة الدولية لقواعد القانون
الدوي العام ).(la pratique international du règles de droit international public
فجانب من الفقه يعت Ryأن أساس املسؤولية الدولية هو توافر خطا ينسب إى شخص
القانوني الدوي ،غ RNأن هذا الرأي أصبح غ RNكافيا أما التطورات الحاصلة Oي املجتمع الدوي ،ال
سيما أن أشخاص القانون الدوي قد تكون مسؤولة مسؤولية دولية بالرغم أ:³ا لم ترتكب أي
خطا ،بل الاكRóية من الفقهاء يؤسسون حججهم Oي إطار البحث عن اساس املسؤولية الدولية
ع'ى العمل ) (Acteأو الواقعة) (Le faitأو السلوك والتصرف ) (Le comportementغRN
املشروع).(4) ( illicite
فمن هنا فالظاهر أن الاشخاص القانونية الدولية تكون مسؤولة Oي ثالث حاالت ،فإما
تسأل ع'ى أساس خطأها أو ع'ى أساس الفعل الدوي غ RNاملشروع أو ع'ى أساس نظرية
املخاطر).(5
 -1د .أحمد فوزي عبد املنعم ،مدى مشروعية اخذ الرهائن من قبل حركات املقاومة الشعبية املسلحة )دراسة
تطبيقية ع'ى الوضع Oي العراق( ،املجلة املصرية للقانون الدوي ،املجلد  ،2008 ،63ص.268.
 -2د .هيثم مو ،dæçالتفرقة بNن ٕالارهاب الدوي ومقاومة الاحتالل الحربي Oي العالقات الدولية ،رسالة دكتوراﻩ،
جامعة عNن الشمس،1999 ،ص.219.
-3وهذا فعال ما حدث Oي الجزائر عن طريق املقاومات الشعبية ضد املستعمر الفرن Iæبداية من  1830إى غاية
إبرام اتفاقية ايفيان بتاريخ  19مارس  1962بNن الحكومة الجزائرية املؤقتة والحكومة الفرنسية.
 -4د .صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص.805.
 -5هناك نظريات اخرى لم تلقي رواجا بNن نظريات فقهاء القانون الدوي الثالثة املذكورة وقد وقع الخالف بشأ:³ا،
العتبارها كأساس املسؤولية الدولية ،م:ا نظرية مبدأ استعمال الحق ال Ieمفادها أن الشخص القانوني الدوي ال
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الفرع ٔالاول :مسؤولية ٔالاشخاص القانونية الدولية ع#ى أساس الخطأ
يقصد بالخطأ كأساس قيام املسؤولية الدولية ،ان الدولة ال يمكن ان تعت Ryمسؤولة ما
لم تخطئ ،ومن ثم ال تقوم املسؤولية الدولية ما لم يصدر عن الدولة فعل خاطئ يضر بغRNها
من الاشخاص القانونية الاخرى ،وهذا الفعل الخاطئ إما يكون متعمدا ،وإما يكون غRN
متعمد).(1
وكان الفقيه الهولندي جروسيوس اول من قام بنقل نظرية الخطأ Oي القانون الداخ'ي
إى الدوي ،حيث ذهب إى القول ان الشخص القانوني الدوي يسأل عن تصرفاته إذا نسب
الخطأ اليه أو إهمال منه .ويع I¤أن املسؤولية الدولية تقام ع'ى أساس الاش^Rاك ،سواء بسبب
إهمالها Oي منع التصرف ،أو أل:³ا سمحت بإفالت املخطئ من ألعقاب) ،(2وبمع d¤أخر ال تقوم
املسؤولية الدولية ما لم يصدر بغRNها من الدول ،وهذا الفعل الخاطئ إما يكون متعمدا وإما
يكون إهماال غ RNمتعمد.
والسلوك الخاطئ قد يكون إيجابيا او يكون سلبيا ،وال يش^Rط Oي الخطأ أن يقع بسوء
النية ،بل يمكن أن يقع الخطأ عن طريق العمد أو الاهمال).(3
القت نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية ذيوعا ال باس به Oي املشاريع الدولية
وحO deي املعاهدات الدولية والتحكيم الدوي ،هذا ما سنتناوله كما ي'ي:
أوال :نظرية الخطأ 1ي املشاريع القانونية الدولية
هناك العديد من املشاريع القانونية الدولية كرسوا نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية
الدولية م:ا املادة  10من مشروع اللجنة الثالثة املنبثقة عن مؤتمر تقنNن كقواعد القانون
يكون مسؤوال إال Oي حالة ما اذا تعسف Oي استعمال حقه إزاء الاشخاص الاخرى ،وم:ا نظرية مبدأ حسن الجوار،
ال Ieتطرح واجبNن دوليNن ،واجب سل Iìيتطلب امتناع الدول عن أداء اي نشاط ي^Rتب عنه اثار ضارة بمصالح
الدولة الجار ،وواجب ايجابي يفرض ع'ى الدول أن تتخذ إحتياطات املالئمة للحيلولة دون قيام مواطن:Ýا بأداء
أنشطة تحدث أثارا ضارة بإقليم الدول املجاورة ،وال يش^Rط البحث Oي مشروعية أو عدم مشروعية الانشطة الIe
أحدثت النتائج الضارة إذ يكفي أن تكون النتائج خطRNة ،أنظر Oي ذلك ،زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص 74 .وما
بعدها .وانظر كذلك ،زيد املال صافية ،املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال ال يحظرها
القانون الدوي ،مذكرة ماجست ،RNمعهد الحقوق والعلوم الادارية ،جامعة الجزائر ،1994 ،ص 57 .وما بعدها.
 -1د .صالح محمد محمود بدر الدين ،املسئولية املوضوعية Oي القانون الدوي ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة العربية،
القاهرة ،2004 ،ص.09.
 -2د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.48.
 -3بمع d¤أن مسؤولية الدولة ع'ى أساس الخطأ تتحقق حO deي تلك الاحوال ال Ieال يقصد ف:Ýا ممثل الدولة أو
يتعمد Oي الحاق الضرر بالدولة الاخرى ،ولكنه ال يبذل العناية الواجبة ،فالسلوك هنا ال يتسم باليقظة Oي إدارة
الشؤون والحيلولة دون وقوع أفعال ضارة تلحق بالدول أو برعايا دوال اخرى.
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الدوي ،املنعقد ب الهاي  ،1930حول اتفاقية البحر الاقليم ،Iهذا الاخ RNأكد نظرية الخطأ
تأكيدا واضحا من خالل استعمال السفن للمياﻩ الاقليمية دون قصد إتيان أعمال تضر بأمن
الدولة أو من سياس:ا العامة أو مصالحها املالية).(1
ثانيا:نظرية الخطأ 1ي الاتفاقيات الدولية
هناك العديد من الاتفاقيات الدولية تؤكد مسؤولية اشخاص القانون الدوي الذين
يقومون بخطأ ما ،ففي حالة الاجسام الفضائية ،فإن اصيب جسم فضائي تابع لدولة ما ،او
اصيب شخص من اشخاص القانون الدوي ،او اموال ع'ى متنهO ،ي مكان آخر غ RNسطح الارض
بأضرار أحد":ا جسم فضائي تابع لدولة اخرى مطلقة الجهاز الفضائي ،ال تكون هذﻩ الدولة
الاخRNة مسؤولة ،إال اذا كانت الاضرار ناشئة عن خط:#ا او اخطاء اشخاص تكون مسؤولة
ع:ا).(2
ثالثا :نظرية الخطأ 1ي الاحكام التحكيمية الدولية
نظرية الخطأ قديمة Oي الاحكام التحكيمية الدولية ،فيه العديد من الاحكام التحكيمية
تؤكد مسؤولية الدولية ع'ى اساس نظرية املخاطر م:ا اقدم قضية صدر بشأ:³ا حكم تحكيمI
بجنيف ،وي قضية "آالباما" ) (ALABAMAبNن اململكة املتحدة والواليات املتحدة الامريكية
عام  ،1872فاململكة الRyيطانية لم تبذل العناية الواجبة واملتطلبة Oي سلوك الدولة املحايدة بNن
اطراف املتحاربة).(3
ومن ٔالاحكام الشهRNة أيضا Oي هذا الصدد نجد الحكم الذي أصدرته هيئة التحكيم
املختلطة بNن الواليات املتحدة الامريكية وبريطانيا لعام  1920للفصل Oي القضية
املعروفة)  .(4)(Home missionary society caseأين اقرت املحكمة التحكيمية ان بريطانيا لم
ترتكب أي خطا Oي حماية ٔالاجانب ولم تقصر Oي ذلك.
 -1زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.55.
 -2املادة الثالثة من إتفاقية املسؤولية الدولية عن الاضرار ال Ieتحد":ا الاجسام الفضائية،املعتمدة بموجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 2777د (26-املؤرخ Oي  9نوفم ،1971 Ryدخلت ح rNالنفاذ بتاريخ  1سبتمRy
.1972
 -3تتلخص وقائع القضية Oي ان اململكة املتحدة الRyيطانية بعثت بسفينة "آالباما" إى الواليات املتحدة الامريكية
ملساندة واليات الشمال ال Ieخضت الحرب الانفصالية مع واليات الجنوب Oي  ،1865وملا وضعت الحرب اوزارها
رفعت الواليات املتحدة الامريكية دعوى ضد بريطانيا امام محكمة تحكيمية لخرقها قواعد الحياد ،و:Üذا اقرت
املحكمة التحكيمية مسؤولية بريطانيا تجاﻩ الواليات املتحدة ٔالامريكية ،عن ٔالاضرار ال Ieسبب:ا هذﻩ السفينة
لواليات الشمال ٔالامريكية.
 -4تتلخص وقائع القضية Oي أن جمعية تبشRNية امريكية تباشر نشاطها التبشRNي Oي احدى محميات بريطانيا
بإفريقيا وي " سRNاليون" وقد تعرضت أثناء ذلك العتداءات وقعت عل:Ýا نتيجة املظاهرات بتلك املحمية ،فطالبت
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رابعا :نقد نظرية الخطأ كأساس لقيام املسؤولية الدولية
تعرضت نظرية الخطأ لالنتقادات الشديدة خاصة Oي الوقت الراهن ،وOي ضل التفرقة
بNن الدولة كشخص معنوي وبNن الحاكم كشخص طبيýي ،كما ان هذﻩ النظرية عجزت عن
مواجهة التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة ف%ي املجتمع الدوي ،وما تحد":ا عن أضرار
يتعذر إثبات خطا الدولة ف:Ýا ،كعدم امكانية دولة ما منع مرور تلوث من دولة ألخرى او ما يسمd
الاضرار بالبيئة العابرة للحدود.

الفرع الثاني :مسؤولية الدولة عن الفعل غ 8Gاملشروع الدو\ي
ع'ى إثر ٕالانتقادات الالذعة املوجهة لنظرية الخطأ خاصة من طرف الفقيه ٕالايطال~I
) (Anzilotteالذي رفض تأسيس املسؤولية الدولية ع'ى اساس الخطأ و أكد أن الدولة تكون
مسؤولة عن سلوكها الذي يسبب أضرارا و لو لم ترتكب خطأ بمع d¤املسؤولية ت^Rتب عن
العالقة بNن نشاط الدولة و الفعل الضار .
وقد بNن أنزلوتي أن ٕالاتجاﻩ املوضوåي املجرد املتمثل Oي إن:اك أحكام القانون الدوي
باعتبار هذا الان:اك فعال غ RNمشروعا .وان مسؤولية الدولة تقوم بمجرد ان:اك ألحكام القانون
الدوي ،وال يتطلب الخطأ Oي تقرير مسؤولي:ا إذا ال يمكن ان يعرف باألساس ،هل الدولة
ارتكبت الان:اك عن طريق العمد ام كانت Oي اهمال وعدم اخذ الاحتياط؟ فاملهم النظر إى مدى
مشروعية الفعل من عدمه.
أوال :املقصود بعدم املشروعية 1ي القانون الدو\ي
عرف الفعل غ RNمشروع الدوي من طرف بوشار ) (BOCHARTوباستيد ) (BASTIDبأنه
مجرد ان:اك دولة لواجب دوي أو عدم تنفيذها الل^rام تفرضه قواعد القانون الدوي).(1
وعدم املشروعية Oي القانون الدوي مرتبط بان:اك احكام القانون الدوي ،ففعل الان:اك
هو Oي حد ذاته عدم املشروعية ،أما احكام القانون الدوي ي قواعد القانون الدوي Oي تنوعها
ال Ieت^Rجم Oي مصادر القانون الدوي ،وي املادة  38من النظام الاسا Iæçملحكمة العدل

الواليات املتحدة تعويضا من بريطانيا عن الاضرار ال Ieاصابت رعاياها ،ع'ى أساس الخطأ ،فرفض طلب الواليات
املتحدة ع'ى أساس إنعدام الدليل ع'ى تقص RNالحكومة الRyيطانية Oي تقديم الحماية الكافية لألجانب Oي املحمية.
مما جاء Oي حكم املحكمة أن " من املبادئ املستقرة Oي القانون الدوي ان الحكومات ال تسال عن افعال املتظاهرين
ما لم يثبت قبلها اي اخالل بواجبا;:ا او التقصO RNي قمع التمرد " ،انظر Oي ذلك ،زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص
ص.57-56.
 -1د .تون Iæبن عامر ،املسؤولية الدولية ،العمل الدوي غ RNاملشروع كأساس ملسؤولية الدولة الدولية ،الطبعة
الاوى ،منشورات دحلب ،الجزائر ،1995 ،ص.21.
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الدولية).(1واملصادر غ RNالواردة Oي هذﻩ املادة والناتجة اساسا عن ممارسة او تطبيق قواعد
القانون الدوي وي:
املصدر ٔالاول :التصرفات ٕالانفرادية للدول.
املصدر الثاني :قرارات املنظمات الدولية خاصة إذا ما تعلق ٔالامر بمنظمة عاملية الIe
يتمثل مهامها Oي الحفاظ ع'ى السلم ؤالامن الدوليNن كمنظمة ٔالامم املتحدة.
ومعيار عدم املشروعية هو معيار موضوåي يتمثل Oي مخالفة او ان:اك أي ال^rام دوي
مهما كان مصدرﻩ ،فالدولة ترتكب فعال غ RNمشروعا اذا كان التصرف عمال او تقصRNا عن عمل،
ينسب إى الدولة بمقت dæالقانون الدوي ،ويشكل خرقا الل^rام دوي ع'ى الدولة).(2
إعت Ryالفقيه) روتر  (REUTERبأن العمل الدوي غ RNمشروع هو أساس املسؤولية
الدولية ،بل هو شرط مهم لقيمها ،وطبيعة العمل غ RNاملشروع دوليا هو ان:اك الال^rامات
الدولية املفروضة ع'ى الاشخاص محل املسؤولية سواء كان هذا الان:اك ايجابيا)بالفعل( ام
سلبيا )باالمتناع( .فاملسؤولية الدولية اذن ي السلوك املخالف الل^rامات قانونية دولية .وبمعd¤
اخر هو الخروج ع'ى قاعدة من قواعد القانون الدوي).(3
فالفعل غ RNاملشروع هو العمل املخالف أو غ RNاملتفق مع قواعد القانون الوي العام،
ويؤكد شارل روسو ذلك عندما يرى بأن الاخالل بإحدى قواعد القانون الدوي كأساس
للمسؤولية الدولية هو السائد Oي الفقه والتعامل الدوليNن).(4
والفعل الدوي غ RNاملشروع هو إن:اك الشخص القانوني الدوي لواجب دوي أو عدم
تنفيذﻩ الل^rام مفروض من قواعد القانون الدوي ،ويمكن تعريفه أيضا بأنه " :ذلك الذي
 -1تنص املادة  38من النظام الاسا Iæçملحكمة العدل الدولية ،ع'ى ما ي'ي -1 " :وظيفة املحكمة أن تفصل 1ي
املنازعات ال(' ترفع إل zا وفقا ألحكام القانون الدو\ي ،و¡ي تطبق 1ي هذا الشأن:
أ-
الاتفاقات الدولية العامة والخاصة ال(' تضع قواعد مع8+فا ! ا صراحة من جانب الدول املتنازعة.
ب -العادات الدولية املرعية املعت8ة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
ت -مبادئ القانون العامة ال(' أقر¦ ا ٔالامم املتمدنة.
ث -أحكام املحاكم ومذاهب كبار املؤلفGن 1ي القانون العام 1ي مختلف ٔالامم ويعت 8هذا أو ذاك مصدرا
احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام املادة .59
-2ال ي8+تب ع#ى النص املتقدم ذكرﻩ أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل 1ي القضية وفقا ملبادئ العدل
وٕالانصاف م( وافق أطراف الدعوى ع#ى ذلك((.
 -2أنظر املادة  02من مشروع لجنة القانون الدوي املتعلق بتقنNن قواعد املسؤولية الدولية لسنة .2001
 -3أنظر د .صالح محمد محمود بدر الدين ،مرجع سابق،ص.13.
 -4د .السيد أبو عطية ،الجزاءات الدولية بNن النظرية والتطبيق ،الطبعة ٔالاوى ،مؤسسة الثقافة الجامعية،
ٕالاسكندرية ،2001 ،ص.253.
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يتضمن إن:اكا إلحدى قواعد القانون الوي العام أيا كان مصدرها أو إخالال بإحدى الال^rامات
الدولية سواء أكان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا " .و:Üذا يش^Rط لوجود هذا العمل شرطNن
أساسيNن هما:
الشرط ٔالاول :نسبة الواقعة إى أحد اشخاص القانون الدوي )العنصر الشخ(Iæ
ويتمثل Oي وجود سلوك ايجابي أو سل ،Iìأي القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يمكن أن ينسب
إى الشخص القانوني الدوي ،الدولة أو املنظمات الدولية).(1
الشرط الثاني :أن تكون الواقعة تشكل مخالفة ألحد الال^rامات الدولية) .(2العنصر
املوضوåي( ،يقع ان:اك الدولة الل^rام دوي ،إذا كان الفعل الصادر ع:ا غ RNمطابق ملا يتطلبه
م:ا هذا الال^rام).(3
ثانيا :أنواع الفعل غ 8Gاملشروع الدو\ي
وصف الفعل بأنه غ RNمشروع دوليا كما هو وراد Oي املادة الثانية من مشروع لجنة
القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية سنة  ،2001أمر يحكمه القانون الدوي ،وال يتأثر هذا
الوصف بكون الفعل ذاته مشروعا Oي القانون الداخ'ي وهذا لتأكيد إستقاللية القانون الدوي
عن القانون الداخ'ي.
ويتخذ الفعل غ RNاملشروع الدوي ثالثة انواع او ثالثة صفات وي:
 -1الفعل ٕالايجابي والسل) 'Íالقيام بتصرف معGن من عدمه(
يقوم الشخص القانوني الدوي بتصرف أو يمتنع عن ذلك ويشكل هذا التصرف ان:اكا
الل^rام دوي ع'ى شخص قانوني دوي آخر) .(4فع'ى سبيل املثال أوجبت الاتفاقية الدولية للقضاء
ع'ى جميع أشكال امل rNالعنصري كل دولة طرف Oي الاتفاقية أن تل^rم باتخاذ التداب RNالفعالة
إلعادة النظر Oي السياسات الحكومية الوطنية واملحلية لتعديل أو الغاء أو إبطال أي قانون وكل
نص قانوني :Ûدف إى إحداث امل rNالعنصري وإبقائه أينما وجد).(5
 -1أنظر،د .ابو الوفا أحمد ،املسئولية الدولية للدول واضعة الالغام Oي الارا Iæïاملصرية )دراسة Oي إطار القواعد
املنظمة للمسؤولية الدولية ؤالالغام الRyية( ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة،2003 ،ص.16.
 -2د .العشاوي عبد العزيز ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،الطبعة الاوى ،دار هومة ،الجزائر ،2011 ،ص.26.
 -3أنظر،د .ابو الوفا أحمد ،املسئولية الدولية للدول واضعة الالغام Oي الارا Iæïاملصرية )دراسة Oي إطار القواعد
املنظمة للمسؤولية الدولية ؤالالغام الRyية( ،مرجع سابق ،ص.17 .
 -4د .محمد سعادي ،املسؤولية الدولية Oي ضوء التشريع والقضاء الدوليNن ،الطبعة الاوى ،دار الجامعة الجديدة،
الاسكندرية ،2013 ،ص.76.
 -5املادة  2فقرة -1ج ،من الاتفاقية الدولية للقضاء ع'ى جميع أشكال امل rNالعنصري ،قرار رقم )2106أ( الجمعية
العامة لألمم املتحدة وعرض:ا للتوقيع والتصديق ،املؤرخ Oي  21ديسم ،1965 Ryدخلت ح rNالنفاذ بتاريخ  4جانفي
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أما Oي حالة وجوب الامتناع عن أداء عمل معNن فيتعلق الامر بعدم إقتحام الاماكن
املحصنة كمقر البعثات الدبلوماسية) (1ومقر البعثات القنصلية) ،(2أو تعهد الدول Oي إطار
ٕالاتفاقية الدولية للقضاء ع'ى جميع أشكال امل rNالعنصري باالمتناع عن القيام بأي عمل او
تطبيق للم rNالعنصري ع'ى أشخاص وجماعات أشخاص أو مؤسسات وتعمل ع'ى شكل مطلق
تقوم بموجبه جميع السلطات العمومية واملؤسسات العمومية الوطنية واملحلية بتطبيق هذا
الال^rام).(3
 -2تحقيق نتيجة معينة:
تكون الدولة مسؤولة عن تصرفها هذا Oي حالة عدم تحقيق هذﻩ النتيجة املطلوب م:ا،
وتنتفي املسؤولية بسبب أجن Iìعن إرادة الدولة ،حيث يقول الفقيه "أنزلوتي" "أن الدولة Oي
معظم الحاالت ال تقوم بأعمال يأمر :Üا القانون الدوي قدر ما تقوم بأعمال اختارها بنفسها Oي
حرية بإعتبارها أجدر الاعمال لكفالة تنفيذ واج:âا إزاء الدول ٔالاخرى ".
وقد أقرت لجنة القانون الدوي Oي مشروعها الخاص بتقنNن املسؤولية الدولية سنة
 2001أن الدولة ال Ieتقوم بتوجيه دولة أخرى وبممارسة السيطرة عل:Ýا Oي إرتكاب فعل غRN
مشروع دوليا من جانب هذﻩ الاخRNة مسؤولة عن ذلك الفعل دوليا إذا :أ -فعلت تلك الدولة
ذلك وي تعلم بالظروف املحيطة بالفعل غ RNاملشروع دوليا .ب -أو كان هذا الفعل غ RNمشروع
دوليا لو ارتكبته تلك الدولة).(4

 ،1969صادقت عل:Ýا الجزائر بموجب امر رقم  ،348-66بتاريخ  15ديسم ،1966 Ryج .ر .ج .ج ،العدد  07الصادر
بتاريخ  20جانفي .1967
 -1أنظر املادة  22من إتفاقية فيينا بشأن العالقات الدبلوماسية املRyمة  18افريل  ،1961ال Ieتنص ع'ى " تتمتع
مباني البعثة بالحرمة .وليس ملمث#ي الحكومة املعتمد لد ³ا الحق 1ي دخول مباني البعثة إال إذا وافق ع#ى ذلك
رئيس البعثة .ع#ى الـدولـة املعـتمـد لـديـهـا واجـب خـاص باتخـاذ جميـع التداب 8Gاملالئمة ملنـع اقـتـحـام ٔالامـاكـن
الـتـابعـة للبـعـثـة أو ٕالاضـرار ! ا ،ومنـع ٕالاخـالل بأمـن البعـثة أو الانتـقـاص من هـيبـتـهـا .ال يجـوز تفـتيـش مقـر البعـثــة،
كما ال يجـوز أن يتعـرض أثا Ïـا أو ومجودا¦ ا ووسـائـل نقـلـهـا للمـصـادرة أو الحـجــز أو ألي إجـراء تنفـيـذي".
 -2أنظر املادة  21الفقرة الثالثة من إتفاقية فيينا بشأن العالقات القنصلية املRyمة Oي  24افريل  ،1963ال Ieتنص
ع'ى ان "  ...مع مراعاة احكام الفقرة )ف( من هذﻩ املادة ،فإن ع#ى الدولة املوفد ال zا ال*+ام خاص باتخاذ جميع
التداب 8Gاملناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو إضرار ! ا ،وكذا منع أي إضطراب لألمن البعثة
القنصلية أو الحط من كرام Iا."...
 -3أنظر املادة  2الفقرة الاوى -أ من الاتفاقية الدولية للقضاء ع'ى جميع أشكال امل rNالعنصري.
 -4املادة  18من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية سنة .2001
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 -3منع وقوع حدث معGن:
ويظهر جليا هذا العنصر Oي بإل^rام الدولة وحرصها ع'ى عدم تعرض للرعايا ٔالاجانب
إلن:اك حقوقهم من طرف أفراد معاديNن لهم ،فالدولة يجب أن تبذل كل العناية ملنع وقوع
حدث معNن خاصة بالنسبة لألجانب املوجودين ع'ى إقليمها بمفهوم الواسع ،وملنع وقوع حدث
معNن يش^Rط توافر عنصرين:
العنصر ٔالاول :أن تكون الدولة قد تصرفت Oي تأمNن النتيجة ،وهو منع وقوع حدث معNن.
العنصر الثاني :البد من وجود عالقة السببية غ RNمباشرة لوقوع الحدث والتصرف املتبع
بصورة ملموسة من الدولة).(1
ثالثا :تدرج الالمشروعية
إن الفعل الدوي غ RNمشروع متفاوت الدرجات ،هذا ما يسم dبتدرج املشروعية ،وذلك
وفقا لدرجة خطورة الفعل ،وإن كان كذلك فتثار مسألة تدرج قواعد القانون الدوي بصفة
عامة.
وOي زمن ليس ببعيد لم تثار مسألة تدرج قواعد القانون الدوي ،حيث أن هذﻩ القواعد
توصف بأ:³ا ع'ى مستوى واحد ،فال تسموا قاعدة ع'ى أخرى تطبيقا ملبدأ املساواة Oي السيادة
فيما بNن الدول) .(2فقواعد القانون الدوي لحقوق الانسان ال يمكن أن نتصور ف:Ýا سمو قاعدة
ع'ى أخرى أو سمو حق ع'ى حق أخر ،فحقوق الانسان كل متكامل ومتساوي فال يعلوا مثال
الحق Oي الحياة ع'ى الحق Oي التعليم فكل الحقوق م^Rابطة ال يمكن تجزئ:ا وي عاملية وموحدة
لدى الجميع).(3
ولكن منذ تغي RNتركيبة املجتمع الدول نتيجة لتطورات الحاصلة Oي كل امليادين ،خاصة
فيما يتعلق بتصفية ٕالاستعمار وبروز دوال حديثة العهد باالستقالل ال Ieتعالت أصوا;:ا ،فطرحت
فكرة التضامن بNن أعضاء املجتمع الدوي خاصة بوجود قيم ومصالح متداخلة ومش^Rكة بي:م.
ترجمت إنشغاالت املجتمع الدوي Oي ابرام اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،وال Ieصنفت
قواعد القانون الدوي إى قواعد عادية وقواعد امرة ال Ieال يمكن مخالف:ا ،من طرف اشخاص
 -1د .محمد سعادي ،مرجع سابق ،ص.81 .
 -2املبدأ مكرس Oي املادة الثانية الفقرة ٔالاوى من ميثاق هيئة الامم املتحدة وال Ieتنص " ...تقوم الهيئة ع#ى مبدأ
املساواة 1ي السيادة بGن جميع أعضا Ôا."...
 -3حول مبادئ حقوق الانسان ،راجع ،عزوز غربي ،حقوق الانسان باملغرب العربي دارسة Oي الاليات واملمارسة
دراسة مقارنة – تونس – الجزائر – املغرب ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراﻩ Oي العلوم السياسية والعالقات
الدولية ،تخصص التنظيم السيا Iæçوٕالاداري ،جامعة الجزائر  ،3كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ،قسم
التنظيم السيا Iæçوٕالاداري ،2013 ،ص ص.19-18 .
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القانون الدوي ،فأي اتفاق يخالف هذﻩ القواعد يعت Ryباطل وعديم ٔالاثر .فالقواعد الامرة Oي
القانون الدوي ترجمت Oي مادتNن Oي اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات وي املادة  53واملادة 64
من الاتفاقية).(1
فظهور قاعدة أمرة Oي القانون الدوي تخالف القاعدة العادية السائدة فالعRyة بالقاعدة
الامرة) ،(2أما ظهور قاعدة عادية من قواعد القانون الدوي تخلف القاعدة ٓالامرة السائدة
فالعRyة بالقاعدة ٓالامرة).(3
وقد تم التمي rNبNن نوعNن من الال^rامات الدولية من خالل قضية برشلونة تراكشن)،(4
وي ال^rامات ثنائية عادية وال^rامات اتجاﻩ املجموعة الدولية ال Ieال يمكن مواجه:ا او الاحتجاج
:Üا ف Iتوصف ا:³ا قواعد ذات الحجية ع'ى الكافة).(ERGA OMNES
وOي املشروع الذي أعدته لجنة القانون الدوي حول تقنNن املسؤولية الدولية سنة
 ،2001بينت من خالل الفصل الثالث من الباب الاول من املشروع تحت عنوان " ٕالاخالالت
الخطRNة باالل^rامات بمقت dæالقواعد القطعية للقانون الدوي ،وذلك Oي املادة  40من املشروع
تحت عنوان فرåي ،إنطباق هذا الفصل ال Ieتنص " :يسري هذا الفصل ع#ى املسؤولية

الدولية امل8+تبة ع#ى إخالل خط 8Gمن جانب دولة بال*+ام نا× Öبموجب قاعدة من قواعد
القطعية للقانون الدو\ي العام.
يكون الاخالل ! ذا الال*+ام خط8Gا اذا كان ينطوي ع#ى امتناع جسيم ومنتظم من
جانب الدولة املسؤولة عن اداء الال*+ام ".
يمكن القول أن هذا الاخالل ينصب ع'ى القاعدة القطعية أو ٓالامرة Oي القانون الدوي
ولع'ى هذا النص جاء موفقا إى حد بعيد مع املادة  53واملادة  64من إتفاقية فيينا لقانون
املعاهدات.
1

- voir, Michael J.GLENNON, De L’absurdité de droit impératif ( Jus Cogens), Revue général du Droit
international public, Tome 110, n°3, 2006, pp.530-531.
 -2املادة  53من إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تحت عنوان املعاهدات املتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد
العامة للقانون الدوي )النظام العام الدوي ،وال Ieتنص" تكون املعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع
قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدو\ي .ألغراض هذﻩ الاتفاقية يقصد بالقاعدة ٓالامرة من القواعد
العامة للقانون الدو\ي القاعدة املقبولة واملع8+ف ! ا من قبل املجتمع الدو\ي ككل ع#ى أ Ùا القاعـدة ال(' ال
يجوز ٕالاخالل ! ا وال(' ال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدو\ي لها ذات الطابع ".
 -3املادة  64من إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تحت عنوان ظهور قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون
الدوي النظام العام الدوي ،ال Ieتنص "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الدو\ي فان
أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنق." 'Ú
 -4أنظر حكم محكمة العدل الدولية Oي القضية املتعلقة بشركة برشلونة للجر وٕالانارة والطاقة املحدودة ،املذكور.
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رابعا :نظرية الفعل الدو\ي غ 8Gاملشروع 1ي التطبيق
إعتمدت نظرية الفعل الدوي غ RNاملشروع Oي العديد من القضايا الدولية وسوف
نستعرض بعض ٔالامثلة عن هذﻩ القضايا ال Ieنراها ذات أهمية م:ا:
قضية مصنع )شورزو  :(CHORZOWفقد أصدرت محكمة العدل الدولية
-1
الدائمة بتاريخ  26ماي O 1926ي الríاع بNن أملانيا وبولندا بشأن مصنع شورزو) ،(1وقد اكدت
املحكمة من خالل حكمها انه ي^Rتب ع'ى الاخالل بال^rام ما ،الال^rام بإصالح الضرر Oي صورة
مناسبة ،وهذا هو مبدأ من مبادئ القانون الدوي .وإصالح الضرر ع'ى هذا النحو هو الاثر
الواجب املكمل لتنفيذ الاتفاقية املRyمة بNن الدولتNن).(2
 -2قضية مضيق كورفو سنة  :1949إعتRyت محكمة العدل الدولية Oي حكمها
الصادر Oي  9أفريل  1949أن مسؤولية ألبانيا تعت Ryقائمة أل:³ا لم تبلغ عن وجود ألغام Oي
مضيق "كورفو  "corfouالدوي ،فزرع ٔالالغام يشكل ٔالاساس القانوني أللبانيا ،كما أقرت
محكمة العدل الدولية مسؤولية بريطانيا أل:³ا شرعت من تلقاء نفسها Oي عملية نزع ٔالالغام من
املياﻩ الاقليمية أللبانيا دون موافق:ا وهو ما يعت Ryمساسا بسيادة ألبانيا ،كما أن بريطانيا لم
تحصل ع'ى موافقة املنظمة الدولية إلزالة الالغام ،ولم يكن لها ما يRyرها Oي ممارسة حق املرور
الRyيء ألنه لم يكن متواصال وسريعا .وقد ذكرت اململكة املتحدة أن هدفها كان ضمان الحصول
ع'ى ٔالالغام Oي أسرع وقت ممكن خشية أن يزيلها زارعو ٔالالغام أو تزلها السلطات الالبانية،
وأوضح ذلك أنه تطبيق جديد وخاص لنظرية التدخل ،قامت بواسطة الدولة املتدخلة لتسيRN
مهمة املحكمة الدولية ،فرأت املحكمة أن ذلك يشكل عرضا لسياسة القوة ال Ieال محل لها Oي
القانون الدوي).(3
 -1تتلخص وقائع قضية مصنع شورزو Oي طلب املانيا إى محكمة العدل الدولية الدائمة أن تعلن ان القانون
البولندي الصادر Oي  14جويلية  ،1920وبموجبه تم مصادرة عدة ممتلكات املانيا Oي سيلrNيا العليا -بما Oي ذلك
مصنع شورزو محل الríاع -يعد هذا التصرف مخالفا للمادة السادسة وما يل:Ýا من معاهدة جنيف ال Ieابرمت Oي
 15ماي  1922بNن بولندا وأملانيا .وقد ردت بولونيا من ضمن دفوعها أنه يتعNن ع'ى الرعايا الاملان أن يستنفذوا
الوسائل القضائية الداخلية Oي بولندا .وردت املحكمة ع'ى أطروحات الفرقاء املعنيNن بقولها بان القانون البولندي
يخالف معاهدة جنيف وبالتاي يمكن للرعايا الاملان ان ال يستنفذوا طرق الطعن الداخلية البولندية ،راجع Oي
ذلك ،د .غسان الجندي ،املسؤولية الدولية ،الطبعة الاوى ،طبعة التوفيق ،عمان،1990 ،ص.54 .
 -2د.صالح محمد محمود بدر الدين ،مرجع سابق ،ص.18 .
 -3تتلخص وقائع قضية "مضيق كورفو" Oي الاحداث ال Ieوقعت بتاريخ  22اكتوبر  1946أين إرتطمت مدمرتان
بريطانيتNن بألغام Oي املياﻩ الالبانية وألحقت :Üا أضرارا بما Oي ذلك فقدان أرواح بشرية ،لجأت بريطانيا بادئ ذي
بدئ إى مجلس الامن ٔالامم ،Iالذي او' dæالحكومتان الالبانية وبريطانيا بأن ترفعا الríاع إى محكمة العدل
الدولية ،وتوصلت املحكمة Oي الاخ RNإى أن إح^Rام السيادة الاقليمية للدول أساس ضروري ،وهو من أسس
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Oي ٔالاخ RNنش RNإى أن إقرار املسؤولية الدولية ألشخاص القانون الدوي ع'ى أساس نظرية
الفعل غ RNاملشروع الدوي ،ناجحة إى حد بعيد غ RNأنه هناك عراقيل عديدة تع^Rض النظرية Oي
نجاحها والعمل :Üا كليا تتمثل أساسا Oي عدم وجود هيئة دولية تسند إليه تصنيف أو تكييف
العمل ما إذا كان مشروعا من عدمه ،إضافة إى عدم وجود معاي RNموضوعية تعتمد عل:Ýا
الدول ع'ى إعتبار أن العمل الدوي الذي قام به الشخص القانوني الدوي غ RNمشروع أو
مشروع ،فالشرعية وفقا ملعاي RNالسائدة Oي القانون الدوي يتغلب عل:Ýا سياسة إزدواجية
املعاملة Oي قواعد القانون الدوي .باإلضافة إى أن النظرية غ RNكافية لوحدها لتكون أساس
للمسؤولية الدولية.

الفرع الثالث :توسيع مجال أساس املسؤولية الدولية )نظرية املخاطر(
تقوم املسؤولية الدولية ع'ى أساس نظرية املخاطر تبعا للتقدم التق I¤والتكنولوGي
الحاصل Oي املجتمع الدوي ،خاصة عند حدوث بعض ٔالاضرار ال Ieال ت^Rتب عن أفعال غRN
مشروعة فكان التمسك لقيام املسؤولية الدولية ع'ى أساس الفعل املشروع سيكون سببا
إلفالت الشخص الدوي من املسؤولية.لذلك إستقر الفقه الدوي ع'ى ما سبق بنظرية املخاطر أو
النظرية املوضوعية )املطلقة( كأساس تقوم عليه املسؤولية الدولية ،فيل^rم الشخص الدوي
بج Ryالضرر ولو كان فعله مشروعا).(1
أوال :ظهور نظرية املخاطر 1ي القانون الدو\ي
مسألة تحديد أسباب وقع الخطأ املنسوب إى الشخص القانوني الدوي Oي نظرية املخاطر
صعب للغاية ،فاألحكام التقليدية للمسؤولية الدولية غ RNمجدية بالنفع وال يمكن إعتمادها Oي
ظل التغRNات الطارئة ع'ى املجتمع الدوي لتحديد الشخص القانوني الدوي املسؤول.
إن هذﻩ املسؤولية موجودة وال يمكن ألحد أن ينكرها وتسري Oي قطاعات مختلفة للتقدم
العلم :Iكاالستخدام السلم Iللطاقة النووية والتلوث والنشطات الفضاء ،ؤالاضرار امل^Rتبة عن
ذلك ي أضرار تتعدى حدود الدولة الواحدة وح deدول الجوار ،فاألضرار املتكبدة قد تشمل

العالقات الدولية ،أنظر ،حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  25مارس O ،1949ي قضية قناة كورفو
)إع^Rاض أوي( ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية) ،(1991-1948وثيقة
رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم املتحدة .1992،وأنظر كذلك ،حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9
افريل O 1949ي قضية قناة كورفو )جوهر القضية( ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل
الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم املتحدة.1992،
 - 1د .السيد أبو عطية ،مرجع سابق ص 259.و ما بعدها .
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أجزاء واسعة من املعمورة ،ف Iأضرار يمكن وصفها بأ:³ا خطRNة جدا أو شديدة الخطورة أو
جسيمة Oي أثرها).(1
لهذا السبب لجأت التشريعات الداخلية Oي مختلف الدول إى سن قواعد جديدة من
شأ:³ا إقرار املسؤولية Oي بعض الحاالت دون الحاجة إى اقامة الدليل عن الخطأ الشخص
املسؤول ،وقد نادى الكث RNمن الفقهاء لتب I¤نظرية املخاطر Oي مثل هذﻩ الحاالت لتقرير
املسؤولية املدنية عن الاضرار ال Ieتحد":ا الاشخاص القانونية الدولية.
وكان أول من نادى بفكرة املسؤولية الناتجة عن املخاطر وضرورة نقلها إى القانون الدوي
هو الفقيه )بول فوشيه  (Paul FOUCHILLEوذلك Oي دورة معهد القانون الدوي 1900
بسويسرا.
ثانيا :مفهوم نظرية املخاطر
ال يمكن تعريف نظرية املخاطر تعريفا دقيقا ،لسبب أن النظرية تتطور مع تطور املجتمع
الدوي وتطور القانون الدوي Oي الوقت ذاته ،وح deالفقهاء يختلفون حول تعريف النظرية،
خاصة أن النظرية تزامنت مع التطورات الحاصلة Oي املجتمع الدوي.
وقد عرفت لجنة القانون الدوي هذﻩ املسؤولية بإعتبارها " ال^rامات ناشئة دون ما أي
إخالل بقاعدة من قواعد القانون الدوي واملتعلقة بتقديم تعويض عن خسائر أو أضرار يتكبدها
أشخاص آخرون للقانون الدوي أو من تشملهم حماي:م " ،وهذا التعريف جاء مطابقا ملضمون
مصطلح »  « Liabilityالذي يغاير Oي اللغة الانجلrNية مصطلح » O « Responsabilityي حNن أن
نفس املصطلح »  ،« responsabilitéأو املسؤولية يخدم كال الغرضNن Oي اللغات الرسمية الاخرى
للجنة القانون الدوي).(2
وحسب رأينا ،فإن املسؤولية Oي نظرية املخاطر تقع ع'ى من قام بنشاط أدى إى الحاق
ضرر بالغ ،RNوهذا النشاط أساسه مشروع فيبدوا أنه ال توجد املسؤولية عليه طبقا لنظرية
الفعل غ RNاملشروع ولكن قد ينتج عنه أضرار جسيمة ال يمكن تركها دون تعويض ومن ثم
اللجوء إى نظرية املخاطر ،فاملسؤولية الدولية تقوم دون حاجة إلثبات الخطأ من جانب
املسؤول ولهذا تعرف هذﻩ النظرية باملسؤولية املطلقة أو املسؤولية املوضوعية دون خطأ.
ثالثا :تكريس النظرية املوضوعية )املخاطر( 1ي القانون الدو\ي
لنظرية املخاطر عدة مجاالت Oي القانون الدوي سوف نذكر ع'ى سبيل املثال املجاالت
ٓالاتية:
 -1د .صالح محمد محمود بدر الدين ،مرجع سابق ،ص.29.
 -2أنظر Oي ذلك ،زيد املال صافية ،مرجع سابق ،ص.66 .
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املجال ٔالاول:تكريس نظرية املخاطر 1ي املجال النووي
هناك العديد من ٕالاتفاقيات الدولية تقرر املسؤولية الدولية املوضوعية )دون خطأ( ع'ى
مستغ'ي املنشآت والسفن النووية ،وإستعمال الطاقة النووية ألغراض سلمية ،وذلك Oي حالة
تسبب Oي حوادث وأضرار تصيب أشخاص القانونية الدولية ٔالاخرى ،بالرغم من إتخاذ كل
ٕالاجراءات الالزمة ال Ieتلزم الدولة باملسؤولية تتحمل تبع:ا قبل كل املتضررين بناء ع'ى نظرية
املسؤولية املطلقة ال Ieتربط بNن مسؤولية الدولة وبNن ٔالاضرار ال Ieتسببت ف:Ýا دون توافر
عنصر الخطأ).(1
ومن أمثلة ع'ى ذلك يمكن ذكر ،إتفاقية فيينا لسنة  1963املتعلقة بمسؤولية املدنية
عن الاضرار النووية ،وكذلك إتفاقية بروكسل لسنة  1962املتعلقة بمسؤولية مستغ'ي السفن
النووية ،أين تقرر ع'ى تحميل مستغ'ي السفن النووية املسؤولية املطلقة عن الاضرار النووية،
بمجرد إثبات وقوع هذﻩ الاضرار عن حادثة نووية تشمل الوقود النووي للسفينة او املنتجات
والنفايات ال Ieتطلقها السفن النووية خاصة Oي البحار.
املجال الثاني :نظرية املخاطر 1ي مجال املحروقات
يتعلق ٔالامر خصوصا بتلويث البيئة البحرية من طرف السفن الب^Rولية ومستغ'ي منشآت
الحفر والتنقيب ال Ieتسبب تلويث البحار حيث تم إقرار مبدأ امللوث هو الدافع ) Le principe
 (de pollueur payeurاملعمول به Oي قوانNن البيئة للبلدان املختلفة وخاصة الصناعية م:ا).(2
املجال الثالث :مجال املراكب ؤالاجسام الفضائية
هناك عدة إتفاقيات أبرمت لغرض تنظيم مجال املراكب ؤالاجسام الفضائي ،م:ا
إتفاقية املتعلقة باملسؤولية الدولية عن الاضرار ال Ieتسب:âا املراكب الفضائية لسنة  ،1971وي
إتفاقية مRyمة Oي إطار هيئة الامم املتحدة ،وتث RNهذﻩ الاتفاقية املسؤولية املباشرة والكاملة
للدولة بينما Oي املجال النووي واملحروقات فاملسؤولية تثار ضد مستغ'ي هذين املجالNن أما
مسؤولية الدولة فتأتي هنا ثانوية وعرضية).(3
والدولة مسؤولة مسؤولية مطلقة عندما تطلق مركبة فضائية ال Ieتتسبب Oي الاضرار
سواء ع'ى سطح الارض ،أو الحاق ضرر بالطائرات أثناء التحليق .وOي كل الاحوال تل^rم
بالتعويض وفقا لقواعد القانون الدوي.

 -1املرجع نفسه ،ص.67 .
 -2أنظر ،د .عنان عمار ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.47.
 -3املرجع نفسه ،ص.48.
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وهذا ما أخذت به الاتفاقيات الدولية ال Ieأبرمت Oي هذا الصدد من أهمها املعاهدة
الخاصة باملبادئ ال Ieتحكم أوجه نشاط الدول Oي الاستخدام واستكشاف الفضاء الخارGي بما
فيه القمر وغRNﻩ من الاجرام السماوية ،وال Ieأقر;:ا الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب
توصي:ا رقم  2222بتاريخ ) 1966/12/19د ،(21 -ثم أصبحت سارية املفعول منذ
 .1967/10/10وإتفاقية املسؤولية الدولية عن الاضرار ال Ieتحد":ا الاجسام الفضائية ،والIe
أقر;:ا )ج ع أ م( بموجب قرارها رقم  2777بتاريخ ) 1971 /11/29د (26-وال Ieأصبحت نافذة
بتاريخ  1سبتم.(1)1972 Ry
وأشرفت ٔالامم املتحدة ع'ى إعتماد عدة قرارات من قبل الجمعية العامة ،بما Oي ذلك
إعالن املبادئ القانونية،م:ا :إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول Oي ميدان
إستكشاف الفضاء الخارGي واستخدامه ،الذي إعتمد Oي  13ديسم 1963 Ryبموجب قرار
الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 1962د .(18 -املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع
ٔالارضية الاصطناعية Oي ٕالارسال التلفزي الدوي املباشر ،ال Ieإعتمدت Oي  10ديسم.1982 Ry
بموجب قرار )ج ع أ م(رقم  .92/27وكذلك املبادئ املتعلقة باستشعار ٔالارض عن بعد من الفضاء
الخارGي ،ال Ieاعتمدت Oي  03ديسم 1986 Ryبموجب قرار )ج ع أ م( رقم  .65/41واملبادئ
املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية Oي الفضاء الخارGي ،ال Ieإعتمدت بتاريخ  14ديسمRy
 ،1992بموجب قرار )ج ع أ م( رقم .(2)68/47
أما عن أمثلة Oي هذا املجال نجد حادثة تحطم املركبة السوفيتية )كوسموس 954
 (Cosmosفوق الاقليم الRyي الكندي Oي جانفي  1978أدى إى تلويث منطقة بشمال كندا
باألشعة النووية ،وبعد مفاوضات بNن الاتحاد السوفي Ieسابقا وكندا توصل الطرفان بتاريخ 02
أفريل  1981بقبول الاتحاد السوفي Ieبتعويض كندا ب  03ماليNن دوالر عن الضرر الذي أصا:Üا
من جراء تحطم املركبة Oي الفضاء).(3

 -1راجع ،زيد املال صافية ،مرجع سابق ،ص.68.
 -2أنظر ،منشورات الامم املتحدة رقم  ST/SPACE/11املتعلقة بمعاهدات الامم املتحدة ومباد:ا املتعلق بالفضاء
الخارGي )نصوص املعاهدات واملبادئ ال Ieتحكم أنشطة الدول Oي ميدان استكشاف الفضاء الخارج~d
واستخدامه ،ال Ieإعتمد;:ا )ج ع أ م( املنشورة Oي نوفم ،2002 Ryص.6.
 -3أنظر ،د .عنان عمار ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.48.
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املبحث الثاني :ممارسة املسؤولية الدولية
بعد أن بينا أساس املسؤولية الدولية أو أصل املسؤولية الدولية والقواعد القانونية الIe
نستند إل:Ýا Oي إقرار املسؤولية الدولية ألشخاص القانون الدوي ،نتطرق إى بيان كيفية ممارسة
وإعمال املسؤولية الدولية ،أو ما يسم dبعناصر املشكلة للمسؤولية الدولية)املطلب ٔالاول(.
وعند ممارسة املسؤولية الدولية من أشخاص القانون الدوي تتصادف عراقيل وموانع تجل
املتصرف بالفعل ٕالايجابي أو السل Iìغ RNمسؤول دوليا أو هناك موانع تجعل الشخص القانوني
الدولية غ RNمسؤول بالرغم من أداءﻩ أو إمتناعه عن عمل يشكل أساسا للمسؤولية
الدولية)املطلب الثاني(.

املطلب ٔالاول :شروط ممارسة املسؤولية الدولية)عناصر املسؤولية(.
لقيام املسؤولية الدولية يتطلب توافر ثالثة عناصر أساسية ،وي :العنصر املادي أو
الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية ،الذي يقصد به حدوث أمر ي^Rتب عليه قيام املسؤولية
الدولية ،وهذﻩ الواقعة قد تكون بقيام بنشاط خط RNت^Rتب عليه وقوع الضرر ،أو القيام بفعل
غ RNاملشروع دوليا)الفرع ٔالاول( .كما يستوجب أن يتوافر العنصر الشخ Iæوهو ما يسمd
بعنصر ٕالاسناد الذي مفادﻩ إسناد الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية إى فاعلها ،ويكون الفاعل
هنا شخص من أشخاص القانون الدوي)الفرع الثاني( .وأخRNا يجب أن تتوافر النتيجة أو يتوافر
عنصر الضرر ،الن إرتكاب الفعل دون نتيجة ودون أن يحدث ضرر لشخص القانوني الدوي ال
يتطلب إعمال املسؤولية الدولية ،فال بد إذن لقيام املسؤولية الدولية حدوث ضرر لشخص من
أشخاص القانون الدولية)الفرع الثالث(.

الفرع ٔالاول :الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية
Oي حالة قيام الشخص القانوني الدوي بنشاط ترتب عليه وقوع ضرر لشخص قانوني
دوي أخر ،ينسب لألول مسؤولية دولية ع'ى أساس معNن من بNن ٔالاسس الثالثة ال Ieتطرقنا
ال:Ýا آنفا ،وهنا يكون هذا النشاط هو الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية .والواقعة املنشئة
للمسؤولية الدولية تظهر من خالل عدة صور وهذا راجع لتطور هذﻩ الصور مع تطور املجتمع
الدوي ،وسوف نذكر الاهم م:ا وي كما ي'ي
أوالٕ :الاتيان بفعل الدو\ي غ 8Gاملشروع
الصورة الغالبة للواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية تتمثل Oي إرتكاب الفعل الدوي غRN
املشروع دوليا Oي حد ذاته .فاملسؤولية هنا ي النتيجة القانونية املباشرة لعمل غ RNمشروع
دوليا .فإرتكاب فعل غ RNمشروع دوليا من شخص من اشخاص القانوني الدوي يشكل إخالل
لالل^rام الدوي سواء كان بفعل إيجابي أو بفعل سل .Iìويشمل ٕالاخالل باالل^rام الدوي القيام
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بعمل يحظرﻩ القانون الدوي كشن حربا عدوانية من دولة ضد دولة أخرى ،أو إهمال لالل^rامات
تفرضها قواعد القانون الدوي ع'ى الدولة القيام :Üا ،مثل التقصO RNي حماية ٔالاجانب املوجودين
ع'ى إقليم الدولة وإن:اك حقوقهم ال Ieتحم:Ýا قواعد هذا القانون كاتفاقية جنيف الخاصة
بنظام الالجئNن املRyمة بتاريخ  28جويلية  ،1951والRyتوكول الاضاOي لالتفاقية املؤرخ Oي 31
جانفي .(1)1967
ثانيا :الاخالل باالل*+امات الدولية
وٕالاخالل بال^rام دوي يع I¤إرتكاب الدولة مخالفة ألحكام القانون الدوي أيا كان مصدر
هذﻩ ٔالاحكام ،ومصدر الاخالل بال^rام دوي ي أحد مصادر القانون الدوي املذكورة Oي املادة 38
من النظام ٔالاسا Iæçملحكمة العدل الدولية واملصدرين غ RNالواردين Oي املادة املذكورة وهما
التصرفات الانفرادية للدول وقرارات املنظمات الدولية.
والفعل غ RNاملشروع دوليا يوصف بأنه غ RNمشروع وفقا للقانون الدوي وليس وفقا
للقانون الداخ'ي ،فال يمكن ألية دولة أن تتنصل او تتذرع وح deأن تحتج بقانو:³ا الداخ'ي
لت:رب من الال^rامات الدولية) ،(2وأك Róمن ذلك يجب ع'ى الدول أن تنفذ الال^rامات الدولية
بحسن النية ووفقا ملبدأ العقد شرعة املتعاقدين).(3
بينما يمكن أن يكون فعل الدولة غ RNمشروع داخليا او وفقا للقانون الداخ'ي ،غ RNانه
يكون مشروعا Oي القانون الدوي ،فالعRyة هنا بوصف القانون الدوي له وليس بالقانون
الداخ'ي ،ومن ثم ال تقوم املسؤولية الدولية Oي هذﻩ الحالة إذا ما وصف الفعل بأنه مشروعا Oي
نظر القانون الداخ'ي ،واملثال ع'ى ذلك كثRNة جدا خاصة فيما يتعلق بمسائل دينية كالتبO I¤ي
نظر القانون الجزائري.

الفرع الثاني :إسناد الواقعة املنشئة لشخص من أشخاص القانون الدو\ي.
املسؤولية الدولية رابطة بNن شخصNن او اك Róمن اشخاص القانون الدوي ،فمن املتعNن
أن تنسب الواقعة املنشئة للمسؤولية الدولية إى أحد اشخاص القانون الدوي العام )الدولة أو
1

-voir, Vincent CHETAIL, théorie et pratique de l’asile en droit international classique : étude sur les
origines conceptuelles et normatives du droit international des réfugiés, Revue général du Droit
international public, Tome 115, n°3, 2011, p.625.
 -2تنص املادة  27من إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،تحت عنوان ،القانون الداخ'ي واح^Rام املعاهدات ،ع'ى ما
ي'ي " :ال يجوز لطرف 1ي معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخ#ي كم8ر إلخفاقه 1ي تنفيذ املعاهدة ،ال تخل
هذﻩ القاعدة باملادة ." 46
 -3املادة  26من إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات تحت عنوان العقد شريعة املتعاقدين ع'ى ما ي'ي" ،كل معاهدة
نافذة ملزمة ألطرافها وعل zم تنفيذها بحسن نية ".
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املنظمات الدولية( ،أما بالنسبة لألعمال الافراد)أي الوقائع ال Ieتن ûæاملسؤولية الدولية وتنسب
إى الافراد العاديNن(فان الدولة تسال ع:ا Oي حدود معينة وبشروط ،اي هذﻩ التصرفات بعضها
تنسب إى الدولة كشخص معنوي ومجرد.
أوال :إسناد الواقعة املنشئة للدولة كشخص أصيل من أشخاص القانون الدو\ي
القاعدة أن ما يصدر عن اجهزة الدولة تنسب إى الدولة ع'ى اساس ان هذﻩ الاجهزة
تتصرف باسم الدولة ومن ثم ففي حالة ما اذا كان التصرف يشكل عمال منشأ للمسؤولية
الدولية فان الدولة ي ال Ieتتحمل ع ûìاملسؤولية الدولية.
وتسال الدولة عن تصرفات الصادرة عن اي جهاز تابع لها سواء كان الجهاز يمارس
وظائفه التشريعية ،او القضائية او التنفيذية ،فيعد التصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعال
صادرا عن هذﻩ الدولة بمقت dæالقانون الدوي سواء كان الجهاز يمارس وظائفه التنفيذية او
التشريعية أو القضائية او اية وظائف اخرى ،وأيا كان املركز الذي يشغله Oي تنظيم الدولة ،سواء
كانت صفته أنه جهاز من اجهزة الحكومة املركزية او جهاز من اجهزة وحدة إقليمية من وحدات
الدولة .ويشمل الجهاز اي شخص او كيان له مركز الجهاز بموجب القانون الداخ'ي للدولة).(1
فمن هنا فالدولة تتحمل املسؤولية دولية عن التصرفات الصادرة عن سلطا;:ا املختلفة
وعموما هناك ثالث سلطات مع^Rف :Üا من مختلف القوانNن الداخلية والنظم الاساسية الدولية
كالنظام الالتي I¤او الانجلوسكسوني.
 -1مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية
للدولة الحق Oي إصدار التشريعات ع'ى املستوى الداخ'ي وفقا لسياد;:ا ،وكل ما Oي الامر
يتعNن عل:Ýا ان تراåي عدم تعارض هذﻩ القوانNن مع القواعد الدولية ،فإذا أصدرت السلطة
التشريعية قوانNن مخالفة لالل^rامات الدولية للدولة ،أو إذا لم تقم الدولة بسن قانون يل%ي
قانونا سابقا مخالفا لهذﻩ الال^rامات قان الدولة تسأل عن كل ما ي^Rتب عن تنفيذ هذﻩ
التشريعات أو عدم تنفيذها من مساس بحقوق الدولة أو رعاياها).(2
وال يمكن للدولة ان تتنصل من ال^rاما;:ا الدولية باالستناد ع'ى هذا التشريع الداخ'ي
واستقالل السلطة التشريعية لل:رب عن الال^rامات الدولية .الن الراجح عمليا هو ان مجرد سن

 -1هذا ما أكدته املادة الرابعة من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -2أنظر،د .محمد املجذوب ،القانون الدوي العام ،الطبعة السادسة ،منشورات الحل Iìالحقوقية ،بRNوت،
،2008ص.324.
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التشريع الداخ'ي املخالف لالل^rام الدوي ال يرتب املسؤولية الدولية فورا وإنما تطبيق هذا
التشريع هو الذي يرتب املسؤولية).(1
فالدولة مسئولة عن كل التصرفات غ RNاملشروعة ال Ieتصدر عن سلط:ا التشريعية
سواء كان التصرف إيجابيا أو سلبيا ،قد طبق القضاء الدوي هذا املبدأ Oي حاالت عديدة م:ا:
الríاع بNن فرنسا وسويسرا عام  ،1932وقد ذكرت املحكمة الدائمة للعدل الدوي بأنه" ال
يجوز لفرنسا ان تحتج بتشريعا;:ا الداخلية لتحد من نطاق ال^rاما;:ا الدولية " ،كما اتجهت إى
ذات املن+ى املحكمة التحكيمية Oي حكمها الصادر عام  1925فقي الríاع بNن تركيا واليونان
بشان تبادل السكان ،حيث ذكرت املحكمة التحكيمية بأن "من املبادئ املسلم :Üا ان الدولة
ال Ieتقيدت بال^rام دوي عل:Ýا ان تدخل Oي تشريعا;:ا التعديالت الت تكفل هذا الال^rام").(2
وقد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة Oي حكمها الصادر Oي  28جوان O 1923ي
قضية )فابر ويبلودون  (Vapeur Wimbledonاسبقية القانون الدوي ع'ى القانون الداخ'ي).(3
كما تعتمد املسؤولية الدولية للدولة أيضا إى أحكام الدستور ال Ieتصدر خالفا لقواعد
القانون الدوي و هو ما أكدته املحكمة الدائمة للعدل الدوي سنة O 1932ي رأ:Ûا ٕالافتائي حول
الríاع بNن بولندا و مدنية دانزينج الحرة إذ جاء فيه ما ي'ي  " :ال يحق لدولة أن تحتج بأحكام
دستورها قبل دولة أخرى بغية التخلص من الال^rامات ال Ieيفرضها عل:Ýا القانون الدوي أو
الاتفاقات ال Ieي طرف ف:Ýا وي^Rتب ع'ى ذلك أن مسألة معاملة الرعايا البولنديNن إنما يفصل
ف:Ýا ع'ى أساس قواعد القانون الدوي و أحكام املعاهدات القائمة بNن بولندا و دانزينج ،فليس
للدولة أن تحتج امام دولة اخرى بأحكام دستورها للتحلل من ا ال^rامات ال Ieيفرضها عل:Ýا
القانون الدوي واملعاهدات النافذة").(4
وإذا ما تراخت الدولة Oي إصدار القوانNن)التصرف السل (Iìترتبت مسؤولي:ا الدولية،
واملثال ٔالابرز لذلك قضية )أالباما  ،(ALABAMAحيث سمحت الواليات املتحدة الامريكية
 -1أنظر،د .ع'ي إبراهيم ،القانون الدوي العام ،النظريات الفقهية ،املصادر واملسؤولية الدولية ،الجزء الاول،
الطبعة الاوى،دار ال:ضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص.752.
 -2انظر Oي ذلك ،د .زازة لخضر ،مرجع السابق ،ص ص.261-260 .
 -3تتلخص وقائع قضية)فابر ويبلودون O (vapeur Wimbledonي محاولة الحكومة الاملانية تRyير منعها إلحدى
السفن من املرور ع Ryقناة كيل)  (Canal de Kielاثناء الحرب بNن الاتحاد السوفي Ieسابقا وبولونيا مستندة Oي ذلك
ع'ى القوانNن الداخلية الاملانية الخاصة بالحياد ولكن بما يخالف املادة  380من معاهدة فرساي للسالم ،1919
حيث رفضت املحكمة هذﻩ الحجة وقررت ان امر الحياد كعمل من جانب واحد صادر من الدولة ال يمكن تغليبه
ع'ى نصوص معاهدة فرساي لسالم ،انظر Oي ذلك ،د .زازة لخصر ،املرجع نفسه ،ص.261.
 -4أنظر ،د .بن عامر تون ،Iæمرجع سابق ،ص.174.
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للواليات الجنوبية Oي اثناء الحرب الاهلية الامريكية ،ببناء السفن وتموي:ا Oي املوانئ
الRyيطانية،مخلة بذلك قواعد الحياد الذي تعهدت بال^rامه ،إذ قرر املحكمون تحميل بريطانيا
املسؤولية الدولية دون قبول دفعها املتمثل Oي عدم وجود تشريعات داخلية تكفل لها القيام
بتنفيذ ال^rامات الحياد .وتم اعتبار ال^Rا,ي موجبا إلقامة املسؤولية ضدها).(1
 -2مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذية
مدلول السلطة التنفيذية يرجع إى جميع الهيئات و املؤسسات ال Ieتتوى شؤون ٕالادارة
Oي الدولة و تسأل الدولة عن التصرفات ٕالادارية الناجمة عن أعمال تلك السلطة و موظف:Ýا مde
كانت إخالال باالل^rامات الدولية ال Ieتعهدت :Üا الدولة سواء كانت التصرفات مطابقة أم غRN
مطابقة لقوانNن الدولة).(2
ويخ^rل الRyوفسور "آغو" تشكيلة السلطة التنفيذية كلها فRNى با:³ا " افعال الاشخاص
او مجموعات ا اشخاص ال Ieتساهم Oي الجهاز الداخ'ي للدولة ،وبعبارة اخرى فان تصرفات من
يوصفون Oي النظام القانوني للدولة بأعضا:ا او ممثل:Ýا ،تعت Ryكقاعدة عامة )اعمال دولة( وذلك
Oي نطاق القانون الدوي").(3
و كان الفقه سابقا يفرق بNن وضعNن مختلفNن من أعمال السلطة التنفيذية:
الوضع ٔالاولٔ :الاعمال ال Ieيأت:Ýا املوظفون بأمر من حكوم:م أو Oي حدود اختصاصهم ،أو
أثناء قيامهم بوظائفهم ،فيقرر مسؤولية الدولة إذا نتج م:ا إخالل بالواجبات الدولية.
الوضع الثانئ :الاعمال املخلة بالواجبات الدولية ال Ieيأت:Ýا املوظفون بصف:م الشخصية
أو عند تجاوزهم حدود صالحيا;:م ,فينفي الفقه املسؤولية الدولية عن الدولة ،ويعت Ryتصرفا;:م
بحكم التصرفات الصادرة عن ٔالاشخاص العاديNن ،ويسمح لألشخاص املضرورين برفع ٔالامر إى
محاكم الدولة و مقاضاة املوظف املذنب.
أما اليوم بغالبية الفقه يقول بقيام مسؤولية الدولة Oي الحالتNن الن املوظف يعمل
باسم الدولة و من واجب الدولة أن تحسن اختيار موظف:Ýا و تراقب س RNأعمالهم .فتجاوز
املوظف حدود اختصاصه يعت RyتقصRNا من الدولة Oي القيام :Üذا الواجب.(4).

 -1أنظر،د .محمد املجذوب ،مرجع سابق ،ص.324 .
 -2املرجع نفسه،ص.325.
 -3أنظر ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص ،274.وانظر كذلك ،د .تون Iæبن عامر ،مرجع سابق،ص.182.
 -4أنظر،د .محمد املجذوب ،مرجع سابق ،ص.324 .
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أي أن القانون الدوي يش^Rط لنسبية التصرف إى الدولة أن يكون هذا التصرف قد
صدر عن عضو من أعضاء الدولة بوصفه ممثال لها و يستوي Oي ذلك كبار املوظفNن أو غRNهم Oي
هرم السلطة للدولة.
 -3مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
تسأل الدولة عن ٔالاحكام القضائية الصادرة عن محاكمها عندما تكون هذﻩ ٔالاحكام
مخالفة للقواعد القانونية الدولية ،وال يدفع املسؤولية عن الدولة احتجاجا بمبدأ استقالل
القضاء ومبدأ اح^Rام الIæء املحكوم فيه .ألن التمسك :Üذا املبدأ يشكل قاعدة داخلية تطبق Oي
نطاق عالقة السلطة القضائية بغRNها من سلطات الدولة وال دخل للدولة ٔالاجنبية :Üذﻩ
العالقة ،ثم الن الدولة Oي ميدان العالقات الخارجية تواجد الدول ٔالاخرى كوحدة مسؤولة عن
تصرفات سلط:ا املختلفة أيا كانت هذﻩ السلطات وايا كانت عالق:ا فيما بي:ا).(1
وتعارض ٔالاحكام القضائية مع قواعد القانون الدوي قد يكون مرجعه إما تفس RNخاطئ
لنص داخ'ي متفق Oي الاصل مع الال^rامات الدولية) .(2وإما تطبيق نص داخ'ي متعارض Oي ذاته
مع قواعد القانون الدوي) .(3وأما خطا Oي تفس RNقاعدة دولية ال^rام القا Iæïبالرجوع لتطبيقها
تطبيقا لنص داخ'ي).(4
كما توجد حالة تدخل Oي نطاق أعمال السلطة القضائية و ترتب املسؤولية الدولية ,و ي
خالة "إنكار العدالة" أو الاستنكاف عن إحقاق الحق .ويعت Ryمن قبيل ذلك الاحكام الظاملة ظلما
بينا ،وخصوصا تلك الصادرة بسوء النية Oي مواجهة الاجانب).(5
و تسأل الدولة أيضا إذا وقع " إنكار العدالة " من قبل سلطا;:ا القضائية .وقد عرف
مصطلح " إنكار العدالة " تعريفات متعددة ،فقيل أنه الظلم الظاهر أو الخطأ الواضح Oي
 -1انظر Oي ذلك ،د .ع'ي صادق أبو هيف ،القانون الدوي العام ،النظريات واملبادئ العامة ،اشخاص القانون
الدوي ،النطاق الدوي ،العالقات الدولية ،التنظيم الدوي ،املنازعات الدولية ،الحربي والحياد ،الطبعة الاوى،
منشأة املعارف ،الاسكندرية ،1995 ،ص.222 .
 -2ومثل ذلك ان يكون هناك نص داخ'ي يق Iæبإخضاع منطقة معينة وراء البحر الاقليم Iلإلجراءات الجمركية
والصحية وهو امر تسمح به القواعد الدولية ،فيذهب القا Iæïمن ذلك إى اعتبار هذﻩ املنطقة امتداد للبحر
الاقليم Iمن جميع الوجوﻩ.
 -3كما لو كان هناك نص يق Iæبإمكان تكليف املمثلNن الدبلوماسيNن بالحصور امام املحاكم الداء الشهادة وبجواز
الحكم ع'ى من يتخلف م:م عن الحضور أو عن أداء الشهادة بالجزاء املقرر لذلك ،فطبق القا Iæïهذا النص
وق dæبالغرامة ع'ى أحد ممث'ي الدول الاجنبية لتخلفه عن الحضور أمام املحكمة.
 -4كما لو أخطأ Oي تحديد صفة بعض الاشخاص الذين يتمتعون استنادا إى هذﻩ الصفة باإلعفاء من القضاء
الاقليم Iوإخضاعهم نتيجة هذا الخطأ لقضائه وحكم عل:Ýم من أجل الافعال املنسوبة لهم.
 -5انظر،د .محمد املجذوب ،مرجع سابق ،ص.326.
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ممارسة العدالة أو التدليس Oي الحكم ,أو سوء النية فيه ،ويفرق هنا بNن إنكار العدالة و بNن
الحكم القضائي الذي ينطوي ع'ى خطأ Oي الوقائع أو Oي التقدير إذ ٔالاول سيتوجب املسؤولية
الدولية و الثاني ال يرت:âا.
وقد ذكرت هذﻩ التفرقة Oي املادة  04الرابعة من مشروع لجنة القانون الدوي حول
املسؤولية الدولية عن الاضرار ال Ieتصيب الاجانب املقرر Oي سنة  1958تحت عنوان "إنكار
العدالة" ما ي'ي " :تسأل الدولة عن ٔالاضرار ال Ieتقع ع'ى إقليمها تصيب أشخاص أجانب نتيجة
افعال او امتناع عن إتيان افعال مما يعت Ryإنكار للعدالة .ويكون هناك إنكار للعدالة إذا اصدرت
املحكمة حكما أو قرار فيه ظلم بائنا ملجرد ان الشخص املضرور اجن .Iìأو وجد نقص كبO RNي
إجراءات التقا Iæïأو إذا تتوافر الضمانات ال Ieال غناء ع:ا لحسن س RNالعدالة.أيا كانت ال صفة
الحكم أو القرار ،ال تدخل الاخطاء القضائية ضمن الحاالت ال Ieتث RNمسؤولية وفق للنص
الحاي") .(1فالخطأ الذي تقع فيه املحكمة والذي ال يستشف منه الظلم الواضح فال يعد إنكارا
للعدالة.
و قد أعت Ryمن قبيل إنكار العدالة Oي هذا املجال ،حرمان ٔالاجانب عموما ،أو رعايا دولة
واحدة أو عدة دول خصوصا من الالتجاء للقضاء ،أو رفض الدولة النظر Oي القضية ملجرد أن
املدåي ليس وطنيا .فساد الجهاز القضائي ،يعت Ryالجهاز القضائي فاسدا إذا ما كان مستوى
تنظيمه أو سRNﻩ دون املستوى املعقول املتعارف عليه بNن الدول،كانتشار الرشوة بNن القضاة أو
تأخ RNالفصل Oي الدعاوي املرفوعة من ٔالاجانب ملدة مبالغ ف:Ýا .واستصدار ٔالاحكام ظلما بينا وي
أحكام صادرة بسوء نية Oي مواجهة ٔالاجانب).(2
ثانيا :إسناد الواقعة املنشئة للمنظمات الدولية كشخص من أشخاص القانون الدول
أقرت محكمة العدل الدولية الشخصية الدولية للمنظمات الدولية Oي الرأي الاستشاري
الذي أصدرته Oي  19أبريل  1949بمناسبة ٕالاستفسار عن حق ٔالامم املتحدة Oي تقديم طلب
تعويض عن ٔالاضرار ال Ieتكبد :Üا موظف:Ýا Oي خدمة الامم املتحدة ).(3

 -1أنظر ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.311.
 -2انظر،د .محمد املجذوب ،مرجع سابق ،ص.327.
" -3جاء Oي حكم املحكمة أنٔ" :الامم املتحدة ليست دولة أو حكومة فوق الدول إال أ:³ا تتمتع بالشخصية القانونية
الالزمة لحفظ حقوقها عن طريق رفع الدعاوى الدولية ع'ى الدول ٔالاعضاء ،وأيضا غٔ RNالاعضاء Oي تلك املنظمة و
ذلك من أجل الحصول ع'ى تعويض عن ٔالاضرار ال Ieقد تلحق :Üا أو بموظف:Ýا " ،أنظر Oي ذلك ،الفتوى الصادرة
عن محكمة العدل الدولية ،بتاريخ  11افريل  ،1949املتعلقة بتعويض عن الاضرار املتكبدة Oي خدمة الامم
املتحدة ،مرجع سابق ،ص.10.
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حيث إعتRyت املنظمات الدولية من أشخاص القانون الدوي العام و قد إستقر الرأي Oي
الفقه والقضاء الدوليNن ع'ى املسؤولية الدولية للمنظمات الدولية سواء كانت عاملية مثل :
ٔالامم املتحدة أو إقليمية مثل  :جامعة الدول العربية والاتحاد ٔالاوروبي).(1
 -1دعوى املسؤولية الدولية املرفوعة ضد املنظمات الدولية
إذا ارتكبت املنظمة الدولية فعال غ RNمشروع دوليا أو ح deفعل مشروع لكن ترتب عليه
الضرر للغ RNو أسند هذا الفعل للمنظمة الدولية فيجوز هنا تحريك دعوى املسؤولية الدولية
من الشخص القانوني الدوي الذي اصابه ضرر وله مصلحة Oي ذلك .كأن تقوم املنظمة
بمخالفة املعاهدة املنشئة لها أو خالفت مقاصد إنشا:ا أو مبادئ القانون الدوي).(2
فما ينطبق ع'ى الدول من القواعد العرفية للمسؤولية ينطبق ع'ى املنظمات
الدولية)،(Mutatis Mutandisمع مراعاة خصوصيات تلك املنظمة وتميrNها عن الدول Oي كثRN
من الجوانب).(3
واملنظمات الدولية لها أجهزة ومستخدمNن ،فهيئة الامم املتحدة مثال لها الجمعية العامة
ؤالامانة العامة ومجلس الامن ومجلس الوصاية واملجلس الاقتصادي والاجتماåي ومحكمة
العدل الدولية ،فإذا قامت هذﻩ ٔالاجهزة بتصرفات غ RNمشروعة فهيئة الامم املتحدة كمنظمة
ي املسؤولة عن ذلك وي ال Ieتتحمل املسؤولية عن تصرفات أجهز;:ا.
وما يسعنا Oي هذا املقام إى أن نش RNأن هناك وكاالت دولية متخصصة مرتبطة :Üيئة
الامم املتحدة بموجب إتفاقيات دولية بي:ا وبNن املجلس الاقتصادي والاجتماåي ،وع'ى سبيل
املثال نذر من بNن هذﻩ الوكاالت ،منظمة العمل الدولية وي أقدم منظمة دولية كانت قبل
إنشاء هيئة الامم املتحدة ،منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة الامم املتحدة لل^Rبية والعلوم
والثقافة).(4)(UNESCO
 -2مدى سريان املسؤولية الدولية ع#ى املنظمات الدولية غ 8Gالحكومية :
لقد إستقر الفقه الدوي ع'ى إضفاء الشخصية القانونية الدولية ع'ى هذﻩ املنظمات
خاصة و أنه تتوافر ف:Ýا الشروط ؤالاوصاف ال Ieيجب توافرها Oي املنظمات الدولية .كما أن
 -1أنظر ،د .السيد أبو عطية ،مرجع سابق ،ص.272.
 -2انظر ،د .محمد سعيد الدقاق ،مرجع سابق ،ص ص.468.486 ،
 -3فاملنظمات الدولية ليس لها اقليم وال شعب وال سيادة ،وال تتوفر ع'ى أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية بأتم
مع d¤الكلمة ،ع'ى غرار ما نجدﻩ بالنسبة للدول ،انظر Oي ذلك ،د .عنان عمار ،ملخص محاضرات Oي املسؤولية
الدولية ،مرجع سابق ،ص.31.
 -4حول املنظمات املتخصصة راجع ،د .علوان خض RNعبد الكريم ،الوسيط Oي القانون الدوي العام املنظمات
الدولية ،الطبعة ٔالاوى ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،1998،ص 60.وما بعدها.
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إتفاقيات جنيف أصبغت وصف الشخصية الدولية ع'ى لجنة الصليب ٔالاحمر رغم كون هذﻩ
املنظمات غ RNحكومية.
و طاملا تم الاتفاق ع'ى منح الشخصية القانونية لهذﻩ املنظمة فانه بالتاي يسري عل:Ýا
النظام القانوني للمسؤولية الدولية حيث تستطيع املطالبة بالتعويضات ملا قد يلحق أفرادها
من أضرار نتيجة تصرفات ٔالاشخاص الدولية ٔالاخرى كما يجوز رفع دعوى املسؤولية الدولية Oي
مواجه:ا Oي حال إرتكا:Üا أفعاال ترتب أضرارا لآلخرين سواء مشروعة أو غ RNمشروعة).(1
رابعأ :الاعمال الناتجة عن حركات التمرد والعصيان
لقد صدرت العديد من الاحكام التحكيمية Oي هذا املوضوع ،شكلت كلها عناصر بارزة Oي
تكوين عرف دوي بشأن حوادث وقعت Oي امريكا الالتينية ،لكن ما قررته تلك الاحكام يتجاوز
الاطار الجوهري ألمريكا الجنوبية).(2
والحركات التمردية يجب أن تسýى لهدف نبيل كالسýي نحو نيل الاستقالل أو الاطاحة
بالنظام الفاسد والدكتاتوري وغ RNالشرåي كالنظام الذي يحكم دون الانتخابات ال:Ûríة وعن
طريق الانقالب العسكري ،ومن هنا سوف نم rNبNن وضعيتNن مختلفتNن عن ٔالاعمال الناتجة عن
الحركات التمردية والعصيان.
الوضعية ٔالاو\ى :حالة نجاح الحركات التمردية)الثوار(
Oي هذﻩ الحالة تتحمل الدولة الجديدة املسؤولية عن ٔالاضرار ال Ieتسبب :Üا الثوار
لألجانب ع'ى إعتبار أن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن أعمال سلطا;:ا الثالث،إضافة إى أن
أشخاص الدولة الجديدة يعتRyون مؤيدين ملا قام به الثوار مع^RفNن بشرعيته .و:Üذا يعت Ryفعال
صادرا عن الدولة بمقت dæالقانون الدولة تصرف أي حركة تمردية تصبح ي الحكومة
الجديدة لتلك الدولة ،كما يعت Ryفعال صادرا عن الدولة الجديدة بمقت dæالقانون الدوي
تصرف أي حركة تمردية أو غ RNتمردية تنجح Oي إقامة دولة جديدة Oي جزء من أرا Iæïدولة
كانت موجودة قبل قيام الحركة أو Oي أرض تخضع إلدار;:ا).(3
الوضعية ٔالاو\ى :حالة فشل الحركات التمردية)الثوار(
كقاعدة عامة ال تسأل عن أعمال الثوار و يRyر الفقهاء ذلك بأن الحكومة الشرعية الIe
هزمت الثوار ال تعت Ryمسؤولة عن ٔالاضرار ال Ieتسببوا ف:Ýا أل:³م خارجNن عن القانون ،لكن
تتحمل الدولة املسؤولية Oي الحالتNن:
 -1أنظر ،د.السيد أبو عطية ،مرجع سابق ،ص.274.
 -2أنظر ،د .عنان عمار ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.28.
 -3أنظر املادة  10الفقرة الاوى والثانية من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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الحالة ٔالاو\ى :إذا ثبت تقص RNالدولة Oي اتخاذ الحيطة للمحافظة ع'ى ٔالاجانب.
الحالة الثانية :تتحمل الدولة املسؤولية الدولية Oي حالة العفو عن الثوار كأن تمنحهم
مناصب سامية مما يع I¤إرتضاء ٔالاضرار ال Ieولد;:ا الثورة،أو إع^Rاف الحق بما قام به الثوار.(1).
أما التصرف الذي ال ينسب إى الدولة Oي حالة صدورﻩ عن الحركات التمردية وغRN
التمردية .يعت Ryمع ذلك فعال صادرا عن هذﻩ الدولة بمقت dæالقانون الدوي إذا إع8+فت هذﻩ
الدولة بذلك التصرف واعتRyته صادرا ع:ا وبقدر هذا ٕالاع^Rاف وٕالاعتبار).(2
ثالثا :مسؤولية الدولة عن تصرفات ٔالاشخاص الطبيعية
مع إتجاﻩ القانون الدوي نحو إعطاء للفرد شبه الشخصية القانونية الدولية خاصة Oي
مجال القانون الدوي لحقوق الانسان ومجال القانون الدوي الجنائي).(3فرتب Oي حقه املسؤولية
الدولية خاصة عن الجرائم الدولية منذ عهد عصبة ٔالامم املتحدة سواء كانت جرائم إبادة أو
جرائم ضد ٕالانسانية أو جرائم حرب ,أو جريمة العدوان و هو ما انت dإليه أشخاص القانون
الدوي مع املصادقة ع'ى النظام ٔالاسا Iæçملحكمة العدل الدولية.
أما عند الحديث عن ٔالاشخاص املعنوية مثل الشركات بأنه لم يتم اعتبارها كشخص
من أشخاص القانون الدوي ،بل يسري عل:Ýا القانون والقضاء الداخ'ي)) .(4كانت محاولة
إلدخال الشركات املتعددة الجنسيات لكن لم تتم( .ولقد اختلف الفقه حول التأسيس لهذﻩ
املسؤولية ما بNن السيادة ٕالاقليمية و الاختصاص الشخ Iæأو ح deاملسؤولية التبعية.
لكن أغلب الفقه عند هذﻩ املسؤولية ي مباشرة حيث يقول الفقيه )بول روتر( ''من
واجب الدولة ضمان استتباب ٔالامن و النظام العام ع'ى إقليمها و تنتج املسؤولية الدولية عن
عدم قيامها :Üذا الواجب الضروري … .ال تنتج من فعل الفرد الذي ليس شخصا Oي القانون
الدوي ''
وتجدر ٕالاشارة Oي هذا املجال أن بقية أشخاص القانون الدوي غ RNالدولة تساءل حسب
درجة شخصي:ا القانونية)كالدول املركبة او ما يسم dباالتحاد الفيدراي( و كذلك املنظمات
الدولية وم:ا هيئة ٔالامم املتحدة و ال Ieتتمتع بحصانة أمام القضاء الوط I¤و لذلك فإ:³ا تقدم
تعويضات جزائية عن ٔالاضرار ال Ieبالغ RNمن جراء نشاطها).حفظ ٔالامن(.
 -1أنظر املادة  10الفقرة الثالثة من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -2أنظر املادة  11الفقرة الثالثة من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -3أنظر ،د .سهيل حسNن الفتالوي ،القانون الدوي ،الطبعة الاوى ،املكتب املصري لتوزيع املطبوعات ،القاهرة،
 ،2002ص.215.
 -4أنظر ،د .السيد أبو عطية،مرجع سابق ،ص .278
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باستثناء إمكانية إنشاء محاكم تحكم لبعض الríاعات ال Ieقد تكون طرفا ف:Ýا بأ:³ا ال
تقا dæïأمام محكمة العدل الدولية و ي احد فروعها و ال تصدر أحكام تجاهها ,بل فقط آراء
إستثنائية.

الفرع الثالث :عنصر الضرر 1ي إقرار املسؤولية الدولية
الضرر هو الركن املهم الذي تقوم املسؤولية الدولية من أجل تعويض ما ي^Rتب عليه أو
إزالة آثارﻩ الضارة .فال تقام املسؤولية الدولية دون أن يكون هناك ضرر لحق بالشخص القانوني
الدوي .فالضرر وحدﻩ كاف لقيام املسؤولية تجاﻩ شخص قانوني ،إذا كانت هناك عالقة
السببية بNن نشاط القائم به والضرر الواقع ع'ى الشخص القانوني الاخر أو ع'ى مصلحة
قانونية.
أوال :تعريف الضرر :الضرر Oي القانون الدوي هو املساس بحق أو مصلحة مشروعة ألحد
أشخاص القانون الدوي ،وكما نجد أن القانون الداخ'ي يش^Rط وقوع الضرر ح deيمكن إلزام
املسؤول عن وقوعه بالتعويض ،نالحظ الIæء نفسه Oي القانون الدوي ،فالضرر يعد شرطا
أساسيا لقيام املسؤولية الدولية Oي القانون الدوي الكالسيكي ،ومن الواجب اثباته ح deيفسح
املجال إلمكانية املطالبة بالتعويض).(1
توصلت اللجنة الفرعية للقانون الدوي Oي دور;:ا املنعقدة Oي  1970اى ان الضرر هو
فقدان الحياة أو الاصابة الجسمانية أو اضعاف آخر للصحة .ويالحظ من هذا التعريف أنه
ينصب فقط ع'ى الاشخاص الطبيعية Oي جسمها دون الاشخاص املعنوية).(2
ثانيا :شروط الضرر املستوجب للتعويض
لكي يكون الضرر منتجا ألثارﻩ ،وصالحا للمطالبة به يجب ان تتوافر فيه مجموعة من
شروط وي كالتاي:
الشرط ٔالاول :يجب أن يكون الضرر مؤكدا :هذا الشرط متفق عليه فقها وقضاء،فال
يعتد بالضرر املحتمل أو املستقب'ي .وقد بينت هذا الشرط محكمة العدل الدولية الدائمة Oي
قضية مصنع " شورزو" املذكورة قائلة " إن الاضرار املحتملة وغ RNاملحددة ال محل لوضعها Oي
الاعتبار وفقا للقضاء الدوي").(3
الشرط الثاني :وجود عالقة سببية بNن الضرر والفعل املنسوب للشخص القانوني
الدوي :من املتعNن أن تقوم عالقة املسؤولية الدولية بNن شخصNن من أشخاص القانون الدوي،
 -1أنظر ،د .عنان عمار ،ملخص املحاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.50.
 -2أنظر ،زيد املال صافية ،مرجع سابق ،ص.35.
 -3أشار اليه د .عنان عمار ،ملخص املحاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.52 .
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فإذا كان الضرر قد لحق بدولة أو بمنظمة دولية ،فان الضرر هنا يؤدي اى إنعقاد املسؤولية
الدولية ،وقد جرى التعب RNعن هذا املبدأ بوضوح بالغ Oي عدد من أحكام محكمة العدل الدولية
الدائمة Oي طليع:ا حكمها Oي قضية "مافور ماتيس  (Mavourmatisعام .(1)1924
الشرط الثالث :يجب أن ال يكون الضرر قد سبق تعويضه ،هذا الشرط تقتضيه
إعتبارات العدالة وٕالانصاف ،فيجب أن ال يكون قد سبق التعويض عنه بأية صورة كانت من
صور التعويض املعروفة ،بحيث ال يكون هماك جمع لعدة تعويضات من أصل واحد ،وقد
أوضحت ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة Oي قضية مصنع " شورزو" املذكورة آنفا ،حيث
رفضت املحكمة طلب أملانيا املتعلق بمنع تصدير منتوجات املصنع Oي نفس الوقت الذي
تحصلت فيه ع'ى تعويض عن خسار;:ا للمصنع الن ذلك الطلب أو هذﻩ ال^Rضية ال Ieتطل:âا
أملانيا تؤدي إى تعويضها مرتNن عن الضرر نفسه).(2
ثالثا :خصائص الضرر :لقد أشرنا إى أن الضرر Oي القانون الدوي هو املساس بحق أو
بمصلحة مشروعة ومحمية قانونا ألحد أشخاص القانون الدوي ،ومن املتعNن هنا التفرقة بNن
املصلحة والحق والتمي rNبNن الضرر املادي واملعنوي ،والتمي rNبNن الضرر املباشر وغ RNاملباشر.
 -1التفرقة بGن املصلحة والحق :ال يقوم الضرر الذي تستند اليه املسؤولية الدولية
إال حيثما يحصل املساس بحق يحميه القانون الدوي ألحد أشخاص القانون الدوي فهناك
مصلحة قانونية لدى الدول Oي ضمان اح^Rام الشرعية الدولية ،واح^Rام قواعد القانون الدوي
السيما إذا كانت ذات الحجية ع'ى الكافة ) ،(ERGA OMNESفيحق للدول Oي اقامة دعوى امام
القضاء الدوي ع'ى الاحوال ال Ieتكون القاعدة ال Ieتجري املطالبة بوجوب إح^Rامها جزءا من
قواعد القانون الدوي العام أي ي قواعد امرة ،وهو الامر الذي يتفق مع ما نادت به محكمة
 -1فصلت محكمة العدل الدولية الدائمة Oي قضية مافور ماتيس بتاريخ  31أوت  1924وتتلخص وقائع القضية Oي
أن السيد ) (Mavormmatisوهو يوناني الاصل تحصل ع'ى عقد الامتياز النجاز الاشغال العامة Oي فلسطNن من
طرف الدولة العثمانية اثناء حكمها لفلسطNن .وبعد خضوع فلسطNن لالنتداب الRyيطاني  ،قامت بريطانيا بسحب
تلك الامتيازات عنه ،طالبت اليونان من بريطانيا رد تلك الامتيازات للسيد) ،(Mavormmatisلكن لم تفلح Oي ذلك
للرفض الصريح من جانب بريطانيا ،فرفعت اليونان دعوى ملحكمة العدل الدولية الدائمة تطالب بريطانيا
بالتعويض ،وقد قررت املحكمة العدل الدولية الدائمة ع'ى ان السلطات الRyيطانية تتحمل املسؤولية من جراء
سحب تلك الامتيازات ،وخلصت املحكمة إى ما ي'ي:
«En prenant fait de cet cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement en sa faveur l’action
diplomatique ou l’action judicaire internationale, cet État fait, à en vrai dire, valoir son propre droit le
» droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants.
أنظر Oي ذلك ،د .صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص.829.
 -2أنظر Oي ذلك ،د .عنان عمار ،ملخص املحاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.52 .
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العدل الدولية Oي قضية )برشلونة تراكشن( املذكورة آنفا ،من ضرورة التفرقة بNن نوعNن من
القواعد القانونية تتيح كل م:ما طائفة متمrNة من الال^rامات الدولية ،ال^rامات دولية تتحملها
الدول Oي مواجهة املجتمع الدوي Oي مجموعه ،وأخرى تتولد Oي اطار العالقات الثنائية بNن الدول
املختلفة).(1
 -2الضرر املادي والضرر املعنوي :يقصد بالضرر املادي كل مساس بحق من حقوق
الشخص الدوي املادية أو بحقوق رعاياﻩ ي^Rتب عليه أثر ملموس وظاهر للعيان )كتدم RNاملمتلكات
وقتل الرعايا(.أما الضرر املعنوي فهو مساس بشرف الشخص الدوي أو باعتبارﻩ أو بأحد رعاياﻩ
وكذلك كل ألم يصيب ٕالانسان Oي جسمه أو عاطفته ،كما لو قتل قريب او عزيز ع'ى العائلة،
وبشكل عام يعت Ryالضرر املعنوي كل أثر مؤلم غ RNملموس) (2ويمثل الدموع ؤالاحاسيس واملشاعر
ال Ieال تقدر بالثمن.
لم يأخذ القانون الدوي الكالسيكي مسالة تعويض عن الاضرار املعنوية ،فال الفقه وال
القضاء كان يأخذ بعNن الاعتبار مسالة الضرر املعنوي ،لكن بعد سنة  1923وهو تاريخ صدور
أول حكم تحكيمO Iي قضية ارامل "لوزيتانيا  ،(3)"Lusitaniaفتغ RNاملوقف وأصبح الضرر
املعنوي Oي القانون الدوي ع'ى غرار ما حدث Oي كث RNمن الانظمة الداخلية يعتد به وقابال
للتعويض).(4
 -3الضرر املباشر و الضرر غ 8Gاملباشر :نكون أمام الضرر املباشر عندما يتعرض
الشخص القانوني الدوي للضرر ،كان يشتم علم دولة ما او يحرق فوق اقليم دولة أخرى ،مثلما
يحدث ذلك من خالل وجود تمثيليات دبلوماسية او قنصلية Oي دولة معينة ،ففي هذﻩ الحالة ال
يوجد اي اشكال فالدولة تمارس اختصاصها الدوي Oي مواجهة الضرر انطالقا من عامل
سياد;:ا ،بينما املنظمة الدولية فتتحرك انطالقا من ممارس:ا لشخصي:ا القانونية .أما الضرر
غ RNاملباشر فهنا ينصب ع'ى الفرد املتضرر وليس ع'ى الشخص القانوني الدوي ،فانطالقا من
تحميل الدولة مسؤولية افعال رعاياها )الحماية الدبلوماسية( أو املنظمة الدولية مسؤولية
موظف:Ýا)الحماية الوظيفية( ،فإ:³ا تأخذ لهم أيضا حقهم Oي حالة الضرر تجاﻩ غRNهم).(5
وعموما يتم rNالقضاء الدوي بثباته واستقرارﻩ بشان مسالة التعويض عن الضرر املباشر
وعدم التعويض والاعتداد بالضرر غ RNاملباشر ،وذلك منذ صدور حكم املحكمة التحكيمية Oي
 -1أنظر Oي ذلك ،د .صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص ص.827-826.
 -2أنظر ،محمد سعادي ،مرجع سابق ،ص.137.
" -3لوزيتانيا  "Lusitaniaي باخرة أمريكية اغرق:ا غواصة أملانيا Oي سنة  1916اثناء الحرب العاملية الاوى.
 -4أنظر Oي ذلك ،د .عنان عمار ،ملخص املحاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.53 .
 -5أنظر ،محمد سعادي ،مرجع سابق ،ص.139.
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قضية آالباما  1872املذكورة ،فأقرت املحكمة التحكيمية التعويض عن ٔالاضرار املباشرة ،لك:ا
استبعدت التعويض عن الاضرار غ RNاملباشرة ،مثل الاضرار الناتجة عن استمرار الحرب وإرتفاع
اسعار التأمينات).(1

املطلب الثاني :موانع ممارسة املسؤولية الدولية.
يقصد بموانع املسؤولية الدولية اعفاء الدولة وعدم تحميلها املسؤولية الدولية بالرغم
من توافر عناصر املسؤولية كما بينا سابقا ،ف Iاذن شروط استبعاد الالمشروعية وتؤدي إى
ابطال صف:ا ،وبالتاي تكون مRyرا النتفاء املسؤولية الدولية والتخفيف م:ا.

الفرع ٔالاول :الدور ٔالاسا 'êللدولة الضحية 1ي قيام املسؤولية الدولية
إن الدولة الضحية وال Ieتطالب باملسؤولية الدولية لها دورا أساسيا Oي إحداث هذﻩ
الظروف ،أو نتيجة تصرف صادر م:ا أو موقف إتخذته Oي مواجهة الدولة املفروض مساءل:ا أو
Oي مواجهة العمل الذي كان من املف^Rض أن يكيف خارج نطاق الظروف املحيطة به ع'ى أنه
عمال دوليا غ RNمشروع .فإما أن تصدر م:ا املوافقة ع'ى الفعل الدوي الذي يث RNاملسؤولية
الدولية)أوال( ،أو تكون Oي حالة الدفاع عن نفسها)ثانيا( ،أو تستعمل الاجراءات املضادة)ثالثا(.
أوال :موافقة دولة الضحية )الرضا( )(Le consentement de l’État
موافقة الدولة ورضاها يحول العمل الدوي غ RNاملشروع اى عمل مشروع ،فاملوافقة
تعت Ryمن أسباب استبعاد صفة الالمشروعية ،وتعرف املمارسة والقضاء الدوليNن حاالت عديدة
تكون ف:Ýا املوافقة مRyر النتفاء وإزالة صفة الالمشروعية عن العمل غ RNاملشروع الدوي).(2
وتؤدي املوافقة بحسب الاصول ع'ى ارتكاب دولة أخرى فعال معينا إى انتفاء عدم
مشروعية ذلك الفعل إزاء الدولة املوافقة ما دام ذلك الفعل Oي حدود تلك املوافقة).(3
ؤالامثلة عن موافقة الدولة كثRNة جدا ،فالتدخل العسكري ع'ى إقليم دولة ما يعد عمل
غ RNمشروع ويعت Ryمن أعمال العدوان وفقا للقانون الدوي) ،(4غ RNموافقة الدولة وطلبه هذا
التدخل العسكري يزيل صفة الالمشروعية للفعل التدخل ،فتدخل القوات السوفيتية Oي
أفغانستان Oي عام  1979بطلب من الحكومة الافغانية ال يعت Ryتدخال وال يشكل فعال غRN
 -1أنظر ،د .عنان عمار ،ملخص املحاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.54.
 -2املرجع نفسه ،ص.33.
 -3هذا ما تنص عليه املادة  20من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -4تعت Ryأعمال العدوان أعمال غ RNمشروعة تستوجب املسؤولية الدولة للدول ،وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة
رقم  3314الدورة  ،29الصادر بتاريخ  14ديسم ،1974 Ryيتعلق بتعريف العدوان ،واملادة  08مكرر من النظام
الاسا Iæçللمحكمة الجنائية الدولية.
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مشروعا .كما اعت Ryتدخل قوات الكومندوس املصري Oي مطار "كارنكا" الق Iæ'Ryلتخليص الطائرة
املصرية من ايدي املختطفNن الفلسطينيNن ،الذين اختطفوا رهائن من املشاركNن Oي منظمة
تضامن الشعوب ٔالافروأسيوية Oي  18فيفري  1978عمال مشروعا ألنه ما كان ليقع لوال املوافقة
املسبقة للحكومة القRyصية).(1
ونظرا لخطورة هذا التصرف فقد أحاطها املشرع الدوي بشروط معينة م:ا:
 أن تكون املوافقة صحيحة وثابتة :أي أن تكون خالية من أي عيب من عيوب الIeتشب ٕالارادة ،وكذلك يش^Rط أن تكون املوافقة الصريحة فال يعتد باملوافقة الضمنية كالسكون
عن التصرف ال يعت Ryموافقة دولة).(2
 أن تكون املوافقة سابقة عن العمل غ 8Gاملشروع :ويمكن أن تكون مصاحبة للفعل غRNاملشروع الدوي ،أما إذا كانت املوافقة الحقة للفعل غ RNاملشروع فهنا يعت Ryتنازال عن الحق Oي
إثارة املسؤولية الدولية.
ثانيا :الدفاع الشري)(La légitime défense
أصبحت فكرة الدفاع الشرåي من املبادئ ٔالاساسية Oي القانون الدوي العام ،وقد نصت
املادة  51من ميثاق هيئة الامم املتحدة ع'ى الدفاع الشرåي كما ي'ي" ليس 1ي هذا امليثاق ما
يضعف أو ينتقص الحق الطبيðي للدول ،فرادى أو جماعات1 ،ي الدفاع عن أنفسهم إذا
إعتدت قوة مسلحة ع#ى أحد أعضاء "ٔالامم املتحدة" وذلك إ\ى أن يتخذ مجلس ٔالامن التداب8G
الالزمة لحفظ السلم ؤالامن الدو\ي ،والتداب 8Gال(' اتخذها ٔالاعضاء استعماال لحق الدفاع عن
النفس تبلغ إ\ى املجلس فورا ،وال تؤثر تلك التداب 8Gبأي حال فيما للمجلس -بمقت Úسلطته
ومسؤولياته املستمدة من أحكام هذا امليثاق  -من الحق 1ي أن يتخذ 1ي أي وقت ما يرى ضرورة
التخاذﻩ من ٔالاعمال لحفظ السلم ؤالامن الدو\ي أو إعادته إ\ى نصابه ".
إن ما ورد Oي نص املادة املذكورة يعد إستثناء الثاني الستخدام القوة Oي العالقات
الدولية الذي يعت Ryعمال غ RNمشروع ومحظورا دوليا .وفقا ملا ورد Oي املادة الثانية الفقرة الرابعة
من ميثاق الامم املتحدة ال Ieتحرم إستعمال القوة وح deال:ديد :Üا Oي العالقات الدولية،وقد تم
تجسيد الدفاع الشرåي Oي املادة  51من امليثاق املذكورة كحق طبيýي للدول ففي حالة مواجهة

 -1أنظر Oي ذلك ،د .زازة لخصر ،مرجع سابق ،ص ص.538-537.
 -2أنظر ،تون Iæبن عامر ،مرجع سابق ،ص ،265.وانظر كذلك د .عميمر نعيمة ،مرجع سابق ،ص.196.
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العدوان املسلح فال يعت Ryفعل الهجوم إستثناء للمادة الثانية الفقرة الرابعة من امليثاق بل يعتRy
حق طبيýي وأصيل للدول لتصدي للعدوان املسلح).(1
لكنه وكاستثناء ع'ى هذﻩ القاعدة العامة والعرفية )منذ عهد بريان كيلوج لسنة
 ،(2)(1928أجاز امليثاق اللجوء إى القوة Oي حالتNن :الحالة الاوى ي الدفاع الشرåي وفقا ملا جاء
به Oي املادة  51من ميثاق الامم املتحدة ،والحالة الثانية تتعلق باإلجراءات ال Ieيقررها مجلس
الامن ع'ى أساس الفصل السابع عندما :Ûدد السلم ؤالامن الدوليNن).(3
حسب ما ورد Oي املادة  51من ميثاق هيئة الامم املتحدة ،ولكي يمارس الدفاع الشرåي
وينتج أثارﻩ القانونية يجب أن يتخذ وفقا مليثاق الامم املتحدة ،فانتفاء صفة عدم املشروعية
عن فعل الدولة إذا كان هذا الفعل يشكل تداب RNمشروعا للدفاع عن النفس إتخذ طبقا مليثاق
الامم املتحدة) .(4ويجب أن تتوافر هناك شروط ملمارسته وي:
الشرط الاول :أن يكون كرد ع#ى العدوان املسلح :و:Üذا الشأن رفضت الدول الغربية
وعارضت بقوة توسيع مفهوم العدوان ليشمل العدوان الاقتصادي الذي غالبا ما تلجأ إليه
الدول الصناعية القوية للضغط ع'ى الدول الفقRNة الضعيفة ومن ثم التدخل Oي شو:³ا
الداخليةٕ .الاشكال املطروح هنا ما ي درجة أو قدر العدوان املسلح للرد عليه ومن ثم إعتبار الرد
هو دفاع شرåي وبالتاي تنتفي الالمشروعية .ونفس املشكل بالنسبة للدفاع الوقائي) Défense
 ،(dite préventiveفإدارة بوش)رئيس سابق للواليات املتحدة الامريكية( بررت تدخلها Oي
العراق ع'ى أساس الحرب الوقائية) ،(Guerre préventiveع'ى خطر حقيقي Oي العراق يتمثل
حسب زعمها ،أن صدام حسNن إستعمل أسلحة الدمار الشامل ) Armes de destruction
 ،(massiveفمن هنا إعتRyت الواليات املتحدة الامريكية أن تدخلها Oي العراق هو صد للعدوان
املتمثل Oي إستعمال العراق لألسلحة الدمار الشامل غ RNأن الفكرة ال Ieإستندت إل:Ýا الواليات
1

-voir, Madjid BENCHIKH, Droit International Public, éd, Casbah, Alger, 2016.p.668. voir aussi,
KHELIFATI Omar, la légitime de défense préventive au regard du droit international public et son
effectivité dans le cadre de la deuxième guerre du golfe, thèse en vue de l’obtention du doctorat en
sciences, spécialité, Droit, faculté de droit et sciences politiques, université Mouloud Mammeri, TiziOuzou, 2015, p.46.
 -2سم Iبعهد بريان كيلوج ) (Pacte de Briand - Kellogنسبة إى وزير خارجية فرنسا ) (Aristide Briandووزير
خارجية الواليات املتحدة الامريكية ) ،(Frank Billings Kellogاللذان لعبا دور بارز Oي إعداد هذا العهد بتاريخ 27
أوت  ،1928راجع Oي ذلك ،حبيب خداش ،محاضرات Oي القانون الدوي العام ،قدمت للطلبة السنة الثانية حقوق،
كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تrNي وزو ،2002 ،ص.38.
 -3أنظر املواد  39إى  42من ميثاق ٔالامم املتحدة.
 -4هذا ما نصت عليه املادة  21من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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املتحدة ٔالامريكية لم تلقى رواجا من الدول وح deالقضاء وفقهاء القانون الدوي) ،(1مادام أن
فعل الخطر ال :Ûدد املصالح القومية للواليات املتحدة ،ف Iحرب من أجل مصلحة.
وهذا ما تم تطبيقه من طرف الواليات املتحدة الامريكية Oي إطار الحرب ع'ى ا ارهاب
خاصة بعد أحداث  11سبتم.(2)2001 Ry
الشرط الثاني :أن يكون هناك عدوان حال ومباشر :وال يمكن دفع هذا العدوان إال
باستخدام القوة ،فإن كانت هناك إمكانية ردﻩ من غ RNاللجوء إى القوة فيجب استخدامها ،وإال
إعت Ryالرد املسلح عمال غ RNمشروع ،كما يجب أن يكون العدوان املسلح ينطوي ع'ى جانب كبRN
من القوة والخطر الذي :Ûدد سالمة الدولة واستقاللها السيا ،Iæçومع ذلك فال ينب%ي أن يتجاوز
الرد القدر الالزم لدفع العدوان).(3
الشرط الثالث :مبدأ تناسب فعل الخطر مع فعل الدفاعLe principe de ) :
 :(proportionnalité de la riposte dans le cadre de la légitime défenseفالدفاع الشرåي
جاء لهدف منع العدوان ،فال يعطى الحق للدولة ال Ieتستعمل حق الدفاع الشرåي بأك Róأو عن
طريق الافراط Oي القوة بل يجب أن يكون هناك تناسب بNن وسيلة الدفاع الشرåي ،مع الوسائل
املستخدمة Oي عمل العدوان ،فالدولة لها الحق Oي حماية سياد;:ا والدفاع عن نفسها بطريقة
توقف العدوان).(4
الشرط الرابع :الطابع املؤقت للدفاع الشري وإخطار مجلس الامن :حسب املادة 51
من ميثاق الامم املتحدة ،فإن الدفاع الشرåي تمارسه دولة ما بصفة مؤقتة،إى أن يتخذ مجلس
ٔالامن التداب RNالالزمة لحفظ السلم ؤالامن الدوي ،والتداب RNال Ieاتخذها ٔالاعضاء استعماال لحق
الدفاع عن النفس تبلغ إى املجلس فورا .فالدولة ال Ieتمارس الدفاع الشرåي وجب عل:Ýا التوقف
عن استعمال القوة املسلحة أثناء دفاعها الشرåي بمجرد أن يتكفل مجلس الامن بأمر الríاع
ويتخذ التداب RNال Ieيقرر أ:³ا مناسبة لرد العدوان وإعادة السلم ؤالامن الدوليNن إى نصا:Üما .غRN
ان املادة  51من امليثاق ال تضع أجاال محددا وال تقرر مدة زمنية واضحة يتعNن ف:Ýا ع'ى مجلس
الامن أن يتخذ ف:Ýا التداب RNالالزمة لحفظ السلم ؤالامن الدوليNن .وطاملا مجلس الامن لم يتخذ
1

- Madjid BENCHIKH, op.cit, p.670.
 -2أنظر ،د .ع'ي عبد ﷲ املسدي ،الحرب ع'ى الارهاب والدفاع الشرåي Oي ضوء أحكام القانون الدوي ،الطبعة
الاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة ،2006 ،ص .109 .وأنظر كذلك ،د .إدريس لكري ،I¤التداعيات الدولية الكRyى
ألحداث  11شتن Ryمن غزو أفغنستان إى إحتالل العراق ،الطبعة الاوى ،املطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش،
 ،2005ص 177 .وما بعدها.
 -3أنظر ،د .عنان عمار ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.35.
4
- Madjid BENCHIKH, op.cit, p.672.
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اي تدب RNمن جانبه ،فيحق للدولة املعتدية عل:Ýا أن ال تتوقف Oي إستعمال القوة املسلحة
للدفاع عن نفسها .فهن يعت Ryثغرة قانونية تفتح مجال للخروقات واملزايدة Oي إستعمال القوة
تحت ذريعة الدفاع الشرåي خاصة من الدول ال Ieتتمتع بحق ٕالاع^Rاض )الفيتو( Oي مجلس
الامن).(1
ثالثا :التداب 8Gاملضادة)(les contre-mesures
يقصد :Üا تلك التداب RNال Ieتتخذها الدول كوسائل ضغط ع'ى الدول الاخرى بطريقة
إنفرادية لحمل البعض ع'ى اح^Rام ال^rاما;:ا الدولية ،وتكون تلك التداب RNذات مضمون
إقتصادي وتجاري ،بالخصوص كون اللجوء إى القوة Iæòء محضور Oي العالقات الدولية
املعاصرة .أما التداب RNال Ieتتخذ Oي اطار املنظمات الدولية فيطلق عل:Ýا عادة تسمية العقوبات
الاقتصادية).(2
وحسب مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية ،فان صفة عدم
املشروعية تنتفي عن فعل الدولة الذي يكون ال يكون مطابقا الل^rام دوي تجاﻩ دولة أخرى إذا
كان هذا الفعل يشكل تدبRNا مضادا موجها ضد الدولة الاخRNة وبقدر ما يكون كذلك).(3
ويتyن من فحوى التداب RNاملضادة أنه يجوز للدولة أن تقابل العنف بمثله ومواجهة
املخالفة ،بذات املخالفة وذلك كوسيلة إلرغام أو إلزام الدولة املسؤولة بالتعويض وإصالح
الضرر).(4
وتعت Ryقضية)(5)(Naulilaaمن بNن أقدم وأهم السوابق ال Ieإستخدمت ف:Ýا نظرية التدابRN
املضادة .وقد تم إحاطة إتخاذ هذﻩ التداب RNوٕالاجراءات بقيود تتمثل أساسا Oي:

 -1راجع Oي ذلك ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص ص.585-584 .
 -2أنظر،د .عنان عمار ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.37.
 -3هذا ما نصت عليه املادة  22من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -4أنظر Oي ذلك ،د .بوبكر عبد القادر ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،قدمت للطلبة السنة الثالثة ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر ،2009-2008 ،ص.53.
 -5تتلخص وقائع قضية ) O ،( Naulilaaي أنه حصلت أعمال الشغب وعنف Oي إحدى محطات الRyتغال Oي جنوب
غرب إفريقيا عام  ،1915أدت إى مقتل ثالثة من الرعايا الاملان ،وكانت الRyتغال حي:ا Oي حالة حياد خالل الحرب
العاملية ٔالاوى .وع'ى إثر ذلك جاوب ٔالاملان جوابا سريعا بإرسالهم قوة عسكرية واستعملت القوة وألحقت ضررا
بمحطات كبRNة Oي املستعمرة الRyتغالية وطردت حامية )  ،( Naulilaaوعند عرض الríاع ع'ى محكمة تحكيمية
دولية ،أصدرت حكمها بتاريخ  31جويلية  1928قاضية بمسؤولية أملانيا .وقد أوضحت املحكمة التحكيمية بأن
شرعية أعمال ٕالانتقام املسلحة Oي القانون الدوي تعتمد ع'ى شرطNن أساسيNنٔ :الاول يوجب ع'ى الدولة ال Ieتريد
ممارسة أعمال الانتقام إعالم الدول الاخرى عن ني:ا بالقيام :Üذﻩ ٔالاعمال بصورة مسبقة .والثاني ،فيجب أن يكون
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الشرط ٔالاول :أن يتجه هدف ٕالاجراءات املضادة إ\ى حمل الدولة املرتكبة للفعل غ8G
املشروع ع#ى الوفاء بال*+اما¦ ا وأن ال يحول دون السماح باستئناف أداء الال*+ام:
فال يجوز للدولة املضرورة أن تتخذ تداب RNمضادة ضد دولة مسؤولة عن فعل غRN
مشروع دوليا إال من أجل حمل هذﻩ الدولة ع'ى ٕالامتثال إلل^rاما;:ا) .(1كما تتخذ التدابRN
املضادة ،قدر ٕالامكان بطريقة تتيح إستئناف الوفاء باالل^rامات املعنية).(2
وكل ما Oي ٔالامر قبل إتخاذ التداب RNاملضادة يجب ع'ى الدولة املضرورة أن تطلب من
الدولة املسؤولة الوفاء بال^rاما;:ا ،وعالوة ع'ى ذلك يجب لها أن تخطر الدولة املسؤولة بأي قرار
بإتخاذ التداب RNاملضادة ،وتعرض عليه التفاوض معها).(3
الشرط الثاني :عدم اللجوء إ\ى القوة وعدم املساس بالقواعد ٓالامرة الدولية
فقد تم بيان الال^rامات ال Ieال تتأثر بالتداب RNاملضادة ،أي بمفهوم املخالفة أن التدابRN
املضادة ال يمكن أن تمس باالل^rامات التالية ،كاالل^rام املنصوص عليه Oي ميثاق الامم املتحدة
باالمتناع عن ال:ديد باستعمال القوة أو استعمالها فعال ،والال^rامات املتعلقة بحماية حقوق
الانسان الاساسية ،والال^rامات ذات الطابع الانساني ال Ieتمنع الاعمال الانتقامية ،والال^rامات
الاخرى القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد القانون الدوي العام).(4
وال تعفى الدولة ال Ieتتخذ تداب RNمضادة من الوفاء بال^rاما;:ا ،بموجب أي إجراء لتسوية
الríاعات يكون واجب التطبيق بي:ا وبNن الدولة املسؤولة ،وفيما يتعلق بصون حرمة املمثلNن
الدبلوماسيNن أو القنصليNن أو الاماكن أو املحفوظات أو الوثائق الدبلوماسية أو القنصلية).(5
الشرط الثالث :تناسب الاجراءات املضادة مع الضرر الذي لحق الدولة ال(' تلجأ إ\ى
تلك الاجراءات
تقتصر التداب RNاملضادة ع'ى عدم الوفاء Oي الوقت الحاضر باالل^rامات الدولية للدولة
املتخذة للتداب RNتجاﻩ الدولة املسؤولة) .(6فالتداب RNاملضادة يجب ان تكون متناسبة مع الضرر
املتكبد ،ع'ى أن توضع Oي الاعتبار جسامة الفعل غ RNاملشروع دوليا والحقوق املعنية).(1
هناك تناسب بNن الفعل الاول غ RNاملشروع ورد الدولة الضحية عليه ،نقال عن د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص
ص.614-613.
 -1أنظر ،املادة  49الفقرة  1من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -2أنظر ،املادة  49الفقرة  3من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -3أنظر ،املادة  52الفقرة  1من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -4أنظر ،املادة  50الفقرة  1من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -5أنظر ،املادة  50الفقرة  2من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -6أنظر ،املادة  49الفقرة  2من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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ويجوز للدولة املضرورة أن تتخذ التداب RNاملضادة العاجلة والالزمة لصون حقوقها ،غRN
أنه ال يجوز اتخاذ تداب RNمضادة ،وإذا كانت قد إتخذت وجب تعليقها دون تأخ RNال مRyر له Oي
حالة ما إذا توقف الفعل غ RNمشروع دوليا وOي حالة ما إذا عرض الríاع ع'ى محكمة إو هيئة
قضائية مخولة سلطة إصدار قرارات ملزمة للطرفNن ،وOي كل الاحوال يجب ع'ى الدولة
املسؤولة تنفيذ إجراءات تسوية الríاع بحسن النية).(2

الفرع الثاني :الظروف الخارجية عن إرادة الدولة كأسباب ملوانع املسؤولية
الدولية
هذﻩ الظروف تجعل من ارادة الدولة كأ:³ا غ RNموجودة Oي نشأة الظروف ذا;:ا ،وعندما
تتحقق بعض الظروف الخارجة عن ارادة الدولة فقد تكون سببا Oي استبعاد الالمشروعية
وإعفاء الدولة من املسؤولية،رغم ارتكا:Üا لفعل غ RNمشروع وتنحصر تلك الظروف Oي ثالث
حاالت متفاوتة التحديد والدقة وي القوة القاهرة او الظرف الطارئ)أوال( حالة الضرورة)ثانيا(
وحالة الشدة والضيق)ثالثا(.
أوال :القوة القاهرة والظرف الطارئ)(La force majeure
رغم التم rNبNن الظرف الطارئ والقوة القاهرة Oي الكث RNمن ٔالانظمة القانونية الداخلية،
خاصة Oي مجال القانون ٕالاداري ،إال أن لجنة القانون الدوي عند تدوي:ا لقواعد املسؤولية
الدولية لم تقوم بالتمي rNبNن الظرف الطارئ والقوة القاهرة ،واكتفت بإستخدام التعبRNين
كم^RادفNن وبأ:³ما قوة ال تقاوم أو حدث غ RNمتوقع).(3
إن عدم املشروعية تنتفي عن فعل الدولة ،والفعل الذي ال يكون مطابقا الل^rام دوي
لتلك الدولة إذا كان ذلك الفعل راجعا لقوة قاهرة ،أي حدوث قوة ال سبيل إى مقاوم:ا أو
حدث غ RNمتوقع ،يخرجان عن إرادة تلك الدولة ،بما يجعل أداء ذلك الال^rام Oي هذﻩ الظروف
مستحيال إستحالة مادية ).(4
ويش^Rط توافر ثالث شروط إلمكانية التمسك وإثارة القوة القاهرة ،تتمثل Oي:
الشرط ٔالاول :عدم إمكانية التنبؤ بالظرف الطارئ أو القوة القاهرة
) :(l’imprévisibilitéفإن كان باإلمكان تفاد:Ûا أو التخلص م:ا أو ح deع'ى الاقل توقعها والعلم

 -1أنظر ،املادة  51من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -2أنظر ،املادة  52الفقرة  3-2من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -3أنظر ،د .عنان عمار ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.39.
 -4أنظر،املادة  23فقرة  1من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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:Üا مسبقا ،فال يمكن الحديث عن القوة القاهرة وإمكانية التذرع :Üا للتحلل من املسؤولية
الدولية).(1
الشرط الثاني :عدم إمكانية مقاومته :أن يكون تصرف الدولة الذي سلكته إستنادا إى
القوة القاهرة إنما جاء نتيجة ظروف أو قوة ال تمكن مقاوم:ا) (L’irrésistibilitéوال سبيل إى
دحرها أو مواجه:ا أو تحويلها أو التخلص م:ا.
الشرط الثالث :أن يكون الظرف الطارئ عمال خارجا عن إرادة من يث8Gﻩ وال دخل له
1ي حدوثه :فع'ى الدولة ال Ieتدåي بوجود حالة القوة القاهرة ،أال تكون قد ساهمت أو تسببت
Oي قيامها ،وقد تم اعتماد القوة القاهرة Oي عدة مناسبات مثل ما هو الحال Oي إتفاقية الامم
املتحدة لقانون البحارO،ي حالة املرور الRyيء للسفن الاجنبية Oي عرض البحر الاقليم ،Iفيكون
املرور متواصال وسريعا ،ومع هذا فإن املرور يشمل ع'ى التوقف والرسو ،ولكن فقط بقدر ما
يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات املالحة العادية ،أو حNن تستلزمها قوة قاهرة أو حالة
الشدة ،أو حNن يكونان لغرض تقديم املساعدة إى اشخاص أو سفن أو طائرات Oي حالة خطر أو
شدة).(2
ثانيا :حالة الضرورة)(l’état de nécessité
تتمثل حالة الضرورة Oي الحادث الطارئ أو املفاGئ و غ RNممكن دفعه ،و دون أي خطأ
من الدولة مثل حاالت الانقالب أو الزالزل ،فحالة الضرورة تتطلب وجود خطر داهم وشيك
الوقوع ضد مصلحة أساسية للدولة وهو ما يؤدي إى إثارة خالفات Oي التقييم بNن أشخاص
القانون الدوي ،حول ذلك الخطر عندما تكون هناك مصالح متناقضة .وOي ال:اية يتم تغليب
مصالح الدول القوية ويفسح املجال للتعسف والتدخل Oي شؤون الدول الضعيفة).(3
وال يجوز للدولة أن تحتج بالضرورة كمRyر لنفي عدم املشروعية عن فعل غ RNمطابق
الل^rام دوي لتلك الدولة إال Oي حالتNن التاليتNن):(4

 -1د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.546.
 -2أنظر املادة  18فقرة  2من إتفاقية الامم املتحدة لقانون البحار  10ديسم ،1982 Ryإنضمت ال:Ýا الجزائر بموجب
مرسوم رئا Iæçرقم  53-96املؤرخ Oي  22جانفي  ،1996ج ر ج ج ،العدد  06الصادر Oي  24جانفي .1996
 -3وهذا ما تم إدانته صراحة من طرف محكمة العدل الدولية Oي قضية "مضيق كورفو" املذكورة سابقا بقولها" إن
حق التدخل املزعوم كتعب RNعن سياسة القوة ،سياسة كانت Oي املا Iæïمصدرا ألخطر التعسفات وال Ieال يمك:ا
)أي السياسة( مهما كان ضعف املنظمة الدولية ،أن تجد مكانا Oي القانون الدوي "،أنظر Oي ذلك ،د .عنان عمار،
محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.42 .
 -4أنظر،املادة  25فقرة  1من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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الحالة الاو\ىO :ي حالة كون هذا الفعل هو السبيل الوحيد أمام هذﻩ الدولة لصون
مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك ي:ددها.
الحالة الثانيةO :ي حالة كون هذا الفعل ال يؤثر تأثRNا جسيما ع'ى مصلحة أساسية
للدولة أو للدول ال Ieكان الال^rام قائما تجاهها ،أو للمجتمع الدوي ككل.
وOي كل الاحوال ال يجوز أن تحتج الدولة بحالة الضرورة كمRyر لنفي عدم املشروعيةO ،ي
حالة ما إذا كان الال^rام الدوي املع I¤ينفي إمكانية الاحتجاج بالضرورة .أو Oي حالة ما إذا كانت
الدولة قد أسهمت Oي حالة الضرورة).(1
تتم rNحالة الضرورة عن الدفاع الشرåيO ،ي أن هذا الاخ RNتقوم الدولة بالرد ع'ى إن:اك
للقانون الدوي يكون Oي شكل عدوان عادة .أما Oي حالة الضرورة فإن الدولة ال Ieتتذرع :Üا تن:ك
حقوق دولة لم ترتكب أي تصرف غ RNمشروع).(2
وإلمكانية إستبعاد املسؤولية الدولية ع'ى أساس أن هناك حالة الضرورة يجب أن
تشمل ع'ى شروط ال Ieتتمثل Oي ما ي'ي:
الشرط ٔالاول :إن إن:اك ٕالال^rام الدوي كان الوسيلة الوحيدة القابلة لالستعمال من
طرف الدولة ال Ieتتذرع :Üا :فمن بNن تعريفات ال Ieقدم:ا لجنة القانون الدوي لحالة الضرورة
إعت:;Ryا أ:³ا ذلك الظرف الذي توجد فيه دولة ال تملك أية وسيلة أخرى للمحافظة ع'ى
مصالحها الحيوية أمام خطر كب RNوساطع إال بإتباع تصرف مخالف لواجب دوي Oي عالق:ا مع
دولة أخرى ،وهذﻩ الوسيلة تعت Ryوسيلة وحيدة من أجل مواجهة خطر داهم).(3
الشرط الثاني :أن ال يمس العمل بمصلحة أساسية للدولة املستخدم ضدها هذا العمل:
فالفعل الذي إتخذته الدولة يجب أن يكون لصيانة مصالحها الاساسية وهو الفعل الوحيد
املتاح أمامها ،وال توجد أية فرصة أخرى أو ح deفرصة ثانية لتدرأ عن نفسها الخطر الداهم).(4

 -1أنظر،املادة  25فقرة  2من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -2تم تكريس حالة الضرورة Oي قضية ) ،(Neptuneال Ieتتلخص وقائعها Oي أن السفينة الامريكية) (Neptuneتقوم
بنقل البضائع إى مدينة بوردو الفرنسية ،وقد اع^Rضها الاسطول البحري الRyيطاني الذي كان يحاصر السواحل
الفرنسية ،وقام بمصادرة بضائع السفينة ،وعارض اصحاب السفينة قيمة التعويض الذي منحته بريطانيا .وقد
بررت السلطات الRyيطانية قرار الاستيالء بحالة الضرورة ،حيث ان بريطانيا تذرعت با:³ا كانت مهددة بالقحط،غRN
ان لجنة التحكيمية بNن بريطانيا والواليات املتحدة الامريكية ،اعتRyت Oي هذﻩ الحالة أن بريطانيا لم تكن Oي حالة
الضرورة ،أنظر ،د .غسان الجندي ،مرجع سابق ،ص.68.
 -3أنظر Oي ذلك ،د .غسان الجندي ،مرجع سابق ،ص.70 .
 -4أنظر Oي ذلك ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.577.
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الشرط الثالث :أن ال يتعلق ٔالامر بخرق قاعدة أمرة من قواعد القانون الدوي :فقواعد
ٓالامرة وفقا للقانون الدوي شرعت للمصلحة العليا Oي املجتمع الدوي ككل ،ولهذا الاخ RNمصلحة
عامة Oي أن تكون هذﻩ املصالح مصونة ومكفولة ع'ى أوسع نطاق ،وال يمكن تRyير أي خرق أو
إن:اك لها تحت أي تRyير أو غطاء كان).(1
ثالثا :حالة الشدة أو الضيق)(La détresse
هذﻩ الوضعية تختلف قليال عن الحاالت السابقة كون مرتكب الفعل غ RNاملشروع والذي
يكون أمام خطر داهم ومحدق يختار بأن ال يح^Rم ال^rاما دوليا ،ويتحمل مخاطر ان:اج سلوك
غ RNشرåي وتنتفي مسؤوليته بسبب إنعدام حريته وإرادته Oي ذلك.
وتتم rNحالة الشدة عن حالة الضرورةO ،ي أن الاوى تكون أقل حدوثا وتمس حياة الافراد
Oي الدولة مما يؤدي إى إنعدام تدخل الدولة .بينما Oي حالة الضرورة تؤدي إى وجود خطر
جسيم أمام الدولة ال تدفعه إال بتصرف املع.(2)I¤
وتنتفي صفة عدم املشروعية عن فعل الدولة الذي ال يكون مطابقا الل^rام دوي لتلك
الدولة إذا لم تكن لدى الشخص الذي قام بالفعل املذكور ،وهو Oي حالة الشدة ،ووسيلة
معقولة أخرى إلنقاذ حياته أو انقاذ حياة الاشخاص الاخرين املوكلة اليه رعاي:م) ،(3ويتم ذلك
بتوافر حالتNن هما:
الحالة ٔالاو\ى:حالة الشدة ال Ieتعزى منفردة أو باالق^Rان مع عوامل أخرى إى تصرف
الدولة ال Ieتتذرع :Üا.
الحالة الثانية :حالة ما رجح أن يؤدي الفعل املع I¤إى حدوث خطر مماثل أو أك.(4)Ró
وقد تم إحاطة حالة الشدة أو الضيق Oي القانون الدوي بشروط تتمثل فيما ي'ي:
الشرط ٔالاول :عدم مساهمة الشخص القانوني الدوي Oي حدوث حالة الشدة :هذا
الشرط يعت Ryبد:Ûيا ففي حالة ما إذا ساهمت دولة ما Oي إحداث أو اصطناع حالة الشدة فال
يمكن أن تحتج :Üا .فالدولة اذن أو املنظمة الدولية يجب ان تبقى بعيدا عن العوامل الIe
أحدثت حالة الشدة.
ويمكن أن نتصور حالة الشدة Oي عدة ظروف ،ف Iعادة ما تكون Oي حالة ٕالابحار
بالسفن أو التحليق بالطائرات ،فيقع ع'ى الدول أن تنقذ حياة الاشخاص من جراء سوء
 -1املرجع نفسه ،ص.578.
 -2أنظر ،د .عميمر نعيمة ،مرجع سابق ،ص.205.
 -3أنظر،املادة  24فقرة  1من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
 -4أنظر،املادة  24فقرة  2من مشروع لجنة القانون الدوي لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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الاحوال الجوية فتخرق املجال الجوي أو البحري للدول الاخرى دون موافقة الدولة صاحبة
الاقليم البحري أو الجوي).(1
الشرط الثاني :أن تكون مخالفة الال^rام أهون أو أقل ضررا من إح^Rامه )أهون الضررين
O :( le moindre malي هذا الشرط يجب الخيار بNن حقيق أو قاعدتNن فRíجح القاعدة او الحق
)الاقوى( ؤالاقرب إى النفع العام او الصالح العام ع'ى حساب الحق الخاص والشخ.Iæ

الفصل الثاني :دعوى املسؤولية الدولية وأثارها
إن نظرية الحماية الدبلوماسية مستقلة كامل ٕالاستقالل عن الحصانة الدبلوماسية
املعروفة Oي الاتفاقية الدولية بشان العالقات الدبلوماسية لسنة  ،1961فهذﻩ الاخRNة تع I¤عدم
إمكانية إخضاع أعضاء السلك الدبلوما Iæçإى القضاء الداخ'ي للدولة املوفدة لد:Ûا ،وجعلهم
عن كل منأى من الاجراءات الادارية والقضائية ال Ieتقع ع'ى عائقا ألداء مهامهم الدبلوماسيةO .ي
حNن نع I¤بالحماية الدبلوماسية تدخل الدولة لحماية الشخص املتضرر الذي يرتبط :Üا برابطة
الجنسية ،سواء بالوسائل الدبلوماسية أو القضائية وهذا ما يسم dبدعوى املسؤولية الدولية).(2
وسوف نتطرق إى التأصيل القانوني لنظرية الحماية الدبلوماسية بمفهومها وأصلها .وبما
أننا بصدد دعوى فسوف نتطرق إى شروط ممارسة هذﻩ الدعوى ونركز Oي هذا املقام ع'ى
الشروط املوضوعية أو ٔالاصلية Oي ممارس:ا)املبحث ٔالاول( .ثم ٓالاثار والنتائج امل^Rتبة عن ممارسة
دعوى املسؤولية الدولية بصفة عامة بما ف:Ýا الحماية الدبلوماسية Oي منظور القانون
الدوي)املبحث الثاني(.

املبحث ٔالاول :النظام القانوني للحماية الدبلوماسية
تتخذ الحماية الدبلوماسية صورا عديدة سواء عن طريق الدبلوما Iæçأو الدخول Oي
املفاوضات والوسائل املقررة Oي ميثاق هيئة ٔالامم املتحدة) .(3أو بالطريق القضائي أو شبه قضائي
كأن ترفع دعوى املسؤولية الدولية إى محكمة العدل الدولية أو تتشكل محكمة تحكيمية
للغرض نفسه.

- Madjid BENCHIKH, op.cit, p.679.

1

 -2د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.372.
 -3تنص املادة  33من ميثاق هيئة الامم املتحدة ع'ى " :يجب ع#ى اطراف ال*öاع من شانه استمرار ان يعرض
حفظ السلم ؤالامن الدو\ي للخطر ان يلتمس حله بادئ ذي بدئ بطريق املفاوضة والتحقيق والوساطة
والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ،وان يلجأوا إ\ى الوكاالت والتنظيمات الاقليمية أو غ8Gها من الوسائل
السلمية ال(' يقع عل zا اختيارها."...
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ومن منطلق القواعد العامة Oي القانون هو البحث Oي مفهوم فكرة معينة قبل التطرق إى
شروطها وأثارها القانونية ،وذلك ببيان أصلها وعالق:ا باملفاهيم الاخرى ،ناهيك عن بيان
نطاقها)املطلب ٔالاول(.
وتوجد ثالثة شروط ملمارسة الحماية الدبلوماسية متفق عل:Ýا فقها وقانونا ،يستحسن
توافر هذﻩ الشروط كلها دون ٕالانتقاص م:ا ،لتتمكن الدولة من ممارسة الحماية الدبلوماسية
للفرد الذي إن:كت حقوقه من طرف دولة أخرى)املطلب الثاني(.

املطلب ٔالاول :مفهوم الحماية الدبلوماسية
يقوم عماد نظرية الحماية الدبلوماسية ع'ى أساس قانوني يتمثل عادة Oي الحاق الضرر
بالشخص ٔالاجن Iìاملتواجد ع'ى إقليم دولة ما Oي شخصه أو ممتلكاته ،ويلجأ إى وسائل قضائية
داخلية يطالب السلطات الدولة املعنية )املن:كة لحقوقه( بالتعويض أو إصالح ما أصابه من
ضرر ،من جراء تصرف غ RNمشروع ضدﻩ ،وإذا لم يتمكن هذا الشخص من الحصول ع'ى حقه
بإصالح الضرر الذي اصابه أ ,التعويض عنه بوسائله املختلفة ،جاز له أن يتقدم إى دولته الIe
يتمتع بجنسي:ا مطالبا حماي:ا دبلوماسيا ضد الدولة املتعسفة Oي حقه .و:Üذا سوف نتطرق إى
تعريف الحماية الدبلوماسية كفكرة وعالق:ا باملفاهيم الاخر)الفرع ٔالاول( ،ثم سوف نوضح
كيفية التعامل مع الاجانب Oي اطار الحماية الدبلوماسية)الفرع الثاني(.

الفرع ٔالاول :الطبيعة القانونية للحماية الدبلوماسية
يرجع أصل الحماية الدبلوماسية إى القانون الدوي الكالسيكي ،وكان تطبيقها من الدول
املتقدمة Oي مواجهة الدول النامية والدول املستعمرة ،وللقضاء الدوي دور ال يس:ان به Oي
الكشف عن نظرية الحماية الدبلوماسية وتطور:Ûا Oي النظام القانوني الدوي .كما ساهمت لجنة
القانون الدوي مساهمة فعالة Oي تطوير قواعد الحماية الدبلوماسية ووضع ٔالاسس القانونية
لها واعتRyت الحماية الدبلوماسية كموضوع مناسبا للتقنNن والتطوير من بعد أخذ رأي الجمعية
العامة لألمم املتحدة فعكفت ع'ى دراسته منذ عام  ،1996وقدمت مشروعها ال:ائي إى
الجمعية العامة Oي  2006من أجل إعداد إتفاقية دولية لغرض ذلك).(1
 -1قامت لجنة القانون الدوي بتطوير قواعد الحماية الدبلوماسية وذلك بداية من عام O 1996ي دور;:ا الثامنة
ؤالاربعون بعدما دع:ا الجمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها رقم ) (106/51املؤرخ Oي  15ديسم،1997 Ry
وقد تم تعيNن ٔالاستاذ محمد بنونة من املغرب مقررا خاص لإلعداد املشروع .خلصت اللجنة إى إعداد مشروع
:³ائي أحالته إى لجنة الصياغة وتم اعتمادﻩ Oي جلس:ا رقم ) (2881املؤرخة Oي  30ماي  ،2006واعتمدته الجمعية
العامة Oي دور;:ا ) (62املؤرخة Oي  18جانفي  ،2008بموجب قرارها رقم )O (A/RES/62/67ي إنتظار إعداد إتفاقية
دولية حول الحماية الدبلوماسية .انظر Oي ذلك ،د .زازة لخصر ،املرجع السابق ،ص ص.375-374 .
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أوال :تعريف الحماية الدبلوماسية
ال يوجد تعريف جامع مانع للحماية الدبلوماسية ،وح deالفقهاء إختلفوا عن تعريف
الحماية الدبلوماسية نظرا لتطورها وتطور نظام القانوني الدوي خاصة التحوالت ال Ieصاحب:ا
العوملة وعاملية حقوق الانسان باعتبار ان الحماية الدبلوماسية ي حق مقرر للدولة لحماية
رعاياها.
الحماية الدبلوماسية ي تب I¤الدولة قضايا ٔالافراد املتمتعNن بجنسي:ا للدفاع ع:م Oي
مواجهة دولة أخرى و ي حق للدولة و ليس للفرد ،ف Iعالقة قانونية بNن الدولتNن املدعية
واملدåى عل:Ýا ،وهذﻩ العالقة قائمة ع'ى أساس مبادئ القانون الدوي خاصة مبدأ السيادة.
ومن خالل قضية مافورماتيس )(1)(Mavormmatisال Ieحكمت ف:Ýا محكمة العدل
الدولية الدائمة بما ي'ي'' :أن لكل دولة الحق Oي أن تحم Iرعاياها إذا لحقهم ضرر نتج عن أعمال
مخالفة للقانون الدوي صدرت من دولة أخرى و ذلك Oي حالة إذا لم يستطع الرعايا الحصول
ع'ى حقهم بالوسائل القضائية ,و أن الدولة حي:ا تتب d¤دعاوى رعاياها بالطرق الدبلوماسية أو
أمام القضاء الدوي تؤكد حقها Oي أن يعامل رعاياها وفقا لقواعد القانون الدوي العام ").(2
أما التعاريف املقدمة للحماية الدبلوماسية ف Iعديدة ،سوف نقدم البعض م:ا وي:
تعريف الذي قدمه الفقيه ) (BASDEVANTوقد عرف الحماية الدبلوماسية كما ي'ي
"تصرف حكومي تج:د به الحكومة من خالل موظف:Ýا الدبلوماسيNن أو ع Ryالطرق القضائية
الدولية ولصلح رعاياها ،من اجل الحصول ع'ى الاح^Rام الواجب للقانون الدوي من طرف دول
اخرى وكذلك إلصالح الضرر امل^Rتبة عن خرق القانون").(3
أما التعريف الذي قدمه ٔالاستاذ الدكتور مجيد بن الشيخ) Professeur émérite de
l’université de Cergy-Pontoise. « Paris-val d’Oise. Et ancien doyen de la faculté de droit
) ،(d’AlgerفRNى أن الحماية الدبلوماسية عبارة عن مؤسسة عرفية مشكلة من مجموعة من
القواعد القانون الدوي لتسمح للدولة الراغبة Oي فعل معNن لسبب الدفاع عن رعاياها عندما
ترى أن مصالحهم من:كة من دولة أجنبية).(4
 -1تم الاشارة إى القضية بالتفصيل Oي الصفحة  49من املحاضرات.
 -2أنظر Oي ذلك ،د .رشاد عارف يوسف السيد،مرجع سابق ،ص.32.
 -3نقالل عن د .زازة لخصر ،مرجع سابق ،ص.375.
4
- « La protection diplomatique est une institution coutumière constituée par un ensemble de règles de
Droit international pour permettre à un État qui le souhaite de prendre fait et cause pour la défense de
ses ressortissants lorsqu’il estime que leur droit sont violés par un État étranger », voir, Madjid
BENCHIKH, op.cit, p. 682.
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وأشهر التعريفات املقدمة للحماية الدبلوماسية هو التعريف الوارد Oي حكم محكمة
العدل الدولية الدائمة Oي قضية) (Mavormmatisبتاريخ  31اوت  ،1924كما ي'ي" :إنه ملبدأ
أسا Iæçمن مبادئ القانون الدوي ذلك الذي يسمح للدولة ان تحم Iرعاياها عندما يلحق :Üم
ضرر نتيجة أعمال مخالفة للقانون الدوي مرتكبة من طرف دول أخرى وذلك عندما يعجزون
ع'ى أن يحصلوا م:ا ع'ى ترضية مناسبة ع Ryالوسائل العادية ف:Ýا").(1
وقد تم تعريف الحماية الدبلوماسية من طرف لجنة القانون الدوي ،ع'ى أ:³ا " :لجوء
الدولة إى إجراء دبلوما Iæçأو غ RNذلك من وسائل التسوية عندما تتب d¤بحكم حقها الذاتي،
قضية أحد رعاياها فيما يتصل بضرر لحق به من جراء فعل غ RNمشروع دوليا قامت به دولة
أخرى").(2
ثانيا :عالقة الحماية الدبلوماسية باملسؤولية الدولية
ت^Rجم عالقة الحماية الدبلوماسية باملسؤولية الدولية Oي أن الدولة لها الحرية املطلقة Oي
حماية رعاياها ضد تعسف الدول الاخرى أي عندما تن:ك حقوقهم Oي الدول الاخرى ،ولقد أدى
الافراط Oي إستخدام نظرية الحماية الدبلوماسية من الدول الاوروبية إى أن وصل الامر إى
التدخل Oي الشؤون الداخلية للدول الاخرى من أجل حماية مواطن:Ýا ،وإى حد إستعمال القوة
Oي بعض الاحيان).(3
والحماية الدبلوماسية تمارس من طرف الدولة إلقرار املسؤولية الدولية للدولة أخرى،
وليس لسبب فعل غ RNمشروع دوي الذي يسبب ضررا مباشرا للدولة ،لكنه لسبب إن:اك
حقوق رعاياها .فالحماية الدبلوماسية ي مسألة تدرس Oي إطار املسؤولية الدولية للدول).(4
وباملقابل يحق للدولة التنازل عن حقها Oي حماية رعاياها سواء بعد وقوع الفعل الضار أو
قبل وقوعه .كما لها الحق Oي التنازل عن دعوى املسؤولية Oي أي مرحلة بل و التنازل عن تنفيذ
 -1أنظر ،د .همي Iæرضا ،املسؤولية الدولية ،الطبعة ٔالاوى ،دار القافلة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،1999 ،ص.66.
 -2أنظر املادة ٔالاوى من حولية لجنة القانون الدوي املتعلق بالحماية الدبلوماسية ،املعتمد من قبل اللجنة Oي
القراءة الاوى بموجب تقريرها Oي دور;:ا السادسة والخمسون Oي الف^Rة املمتدة من  3ماي إى  4جوان ومن 5
جويلية ال 6 dìاوت  ،2004ص .14.وثيقة الجمعية العامة رقم A59/10سنة .2004
 -3د .غسان الجندي ،مرجع سابق ،ص.39.
4
-« La protection diplomatique est exercée par un État pour mettre en cause la responsabilité
internationale d’un autre État, non pas pour un fait illicite directement préjudiciable à un État comme on
vient d’en examiner plusieurs exemples, mais pour une violation des droits de ses ressortissants. La
protection diplomatique est donc bien une question qui doit être étudiée dans le cadre de la
responsabilité internationale des États », voir, Madjid BENCHIKH, op.cit, p. 682.
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الحكم الصادر ملصلح:ا بعد صدورﻩ دون أهمية لرضاء الفرد فهو موقف سيادي للدولة خاصة
ان الدولة تتذرع بالعمل داخل مجالها املحفوظ ال غ.(1)RN
كما للدولة مطلق الحرية Oي اختيار وقت تحريك الدعوى و Oي الجهة القضائية ال Ieتلت9ئ
إل:Ýا ،ولها الحق Oي التصالح مع الدولة املدåى عل:Ýا وذلك باللجوء إى مختلف الطرق
الدبلوماسية لتسوية الríاعات الدولية.
وOي حالة ما إذا حكم للدولة املدعية بالتعويض فلها الحرية الكاملة Oي تحديد كيفية
التصرف فيه دون الال^rام بتسليمه كله أو بعضه للفرد موضوع الحماية ،إذ التعويض حق
للدولة و ليس للفرد .فالتعويض Oي نظر القانون الدوي العام حق للدولة وليس من حقوق
الافراد Oي مجال الحماية الدبلوماسية).(2

الفرع الثاني :الحماية الدبلوماسية ومعاملة الالجئGن
إن الحماية الدبلوماسية مؤسسة ع'ى رابطة الجنسية بNن الفرد ودولته ،فالدولة تتدخل
لحماية رعاياها ضد دول أخرى ع'ى هذا ٔالاساس .غ RNأن هذا ٔالامر ال يمكن أن نطبقه Oي كل
الحاالت ،فهناك أشخاص فوق إقليمها وOي مجالها املحفوظ ال يتمتعون بجنسية تلك الدولة
كالالجئNن .خاصة ما يثار Oي ٓالاونة ٔالاخRNة لالجئNن السوريNن Oي الدول ٔالاوربية Oي إسبانيا وتركيا
وأملانيا...الخ ،فما هو العمل Oي هذﻩ الحالة .فمن هنا يستوجب لنا أن نعرف الالGئ وفقا للقانون
الدوي )أوال( ،ثم التطرق إى كيفية حمايته أو ما ي ٓالاليات القانونية الدولية املتوفرة لغرض
حماية الالGئ Oي القانون الدوي خاصة أنه يتم rNبوضع خاص)ثانيا(.
أوال :تعريف الالøئ وفقا للقانون الدو\ي
يمكن تعريف الالGئ بأنه شخص الذي له ظرف خاص Oي دولته ويحتمل أن تن:ك
حقوقه نظرا لظروف الحرب أو يكون مقهورا Oي دولته ألنه ينتم Iإى ساللة معينة غ RNالساللة
الحاكمة ،أو له آراء سياسية مختلفة ومعارضة للطبقة الحاكمة ،وهو متواجد Oي الدولة
الاجنبية الاخرى ليطلب م:ا حق اللجوء بصفة قانونية .فوضعية الالGئ ي وضعية مؤقتة غRN
مستقرة جاءت لغرض م'ئ الفراغ الذي يعاني منه الالGئ Oي البحث عن الشخص القانوني
الدوي الذي يحميه).(3
1

- Voir, Robert KOLB, Du domaine réservé réflexion sur la théorie de la compétence nationale, R.G.D.I.P,
Tome, 110, n° 3, 2006, p.602.
 -2د .عبد الكريم علوان خض ،RNالوسيط Oي القانون الدوي العام ،الكتاب الثاني ،القانون الدوي املعاصر ،الطبعة
الاوى ،دار مكتبة ال^Rبية ،بRNوت ،1988 ،ص.168.
3
- voir, ALEDO (L-A), La perte du statut du réfugies en droit international public, R.G.D.I.P, n° 2, 1999,
p.374.
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ويعت RyالالGئ من طوائف الاشخاص ذوي الوضع املهدد )،(Personnes vulnérables
ويكون الفرد الجئا :إما ع'ى أساس فردي ،وذلك بفرارﻩ وحيدا أو مع أسرته من البلد الذي
يتعرض فيه لالضطهاد إى بلد امللجأ .وإما كجزء من نزوح جماåي نتيجة لألحوال السياسية أو
الدينية أو عسكرية أو غRNها يكون ف:Ýا عرضة لخطر الاضطهاد).(1
وقد أوى القانون الدوي إهتماما لالجئNن بصفة محتشمة بالرغم أنه هناك بعض
القواعد القانونية الدولية ال Ieتحتاج إى التطوير أك Róوهناك آليات عملية ملتابعة شؤون
الالجئNن إى أ:³ا غ RNكافية خاصة من الناحية العملية أو مدى تواجد هذﻩ ٓالاليات Oي امليدان.
فالحماية املقرر لالجئNن وفقا لقواعد القانونه الدوي ومتابعة شؤو:³م ي املفوضية السامية
لالجئNن ،وهو جهاز منبثق عن إتفاقية جنيف الخاصة املتعلقة بنظام الخاص بالالجئNن املؤرخة
Oي  28جويلية  ،(2)1951والRyتوكول ٕالاضاOي لالتفاقية املؤرخ Oي  31جانفي  ،1967واملفوضية
السامية لالجئNن ليس لها سلطة مستقلة لوحدها للتعامل مع الالجئNن ،بل لها سلطة مش^Rكة
مع دولة الاقليم ،فال يمكن للمفوضية السامية لالجئNن أن ;:مل سلطة وسيادة الدولة الIe
يتواجد ف:Ýا الالجئNن).(3
ثانيا :كيفية حماية الالجئGن دبلوماسيا
الحماية الدبلوماسية Oي القانون الدوي ي نظام بمقتضاﻩ تتدخل الدولة لحماية رعاياها
املوجودين Oي الخارج إذا حصل إعتداء ع'ى حقوقهم .ف Iوسيلة تدافع ع:ا الدولة عن
الشخص املج I¤عليه ،بكفالة حقها Oي إح^Rام القانون الدوي Oي شخص هذا ٔالاخ.(4)RN
ولكي تتوافر الحماية لدى الالGئ يجب ان يل^rم خاصة بمراعاة القوانNن واللوائح وكذلك
الاجراءات املتخذة لحفظ النظام العام Oي البلد الذي يتواجد فيه).(1
 -1أنظر ،د .أبو الوفا أحمد ،حق اللجوء بNن الشريعة الاسالمية والقانون الدوي لالجئNن ،دراسة مقارنة ،الطبعة
الاوى ،منشورات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئNن ،الرياض ،2009 ،ص.21.
 -2وحسب املادة ٔالاوى من ٕالاتفاقية فالالGئ هو "من تعرض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو
إنتمائه إ\ى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية ،خارج بلد جنسيته ،وال يستطيع ،أو ال يريد بسبب ذلك
الخوف ،أن يستظل بحماية ذلك البلد ،أو كل شخص ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته املعتادة السابق
بنتيجة مثل تلك الاحداث وال يستطيع أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إ\ى ذلك البلد " .أنظر الاتفاقية
الخاصة بوضع الالجئNن املعتمدة بتاريخ  28جويلية  1951بموجب مؤتمر الامم املتحدة للمفوضNن بشأن الالجئNن
وعديم الجنسية ،قرار الجمعية العامة رقم )429د (5-املؤرخ Oي  14ديسم ،1951 Ryدخلت ح rNالتنفيذ بتاريخ 22
أفريل  ،1954إنضمت ال:Ýا الجزائر بتاريخ  25جويلية  ،1963ج ر عدد  105سنة .1963
3
- voir, Vincent CHETAIL, op.cit, p.630.
 -4أنظر ،د .أبو الوفا أحمد ،حق اللجوء بNن الشريعة الاسالمية والقانون الدوي لالجئNن ،دراسة مقارنة ،مرجع
سابق ،ص.152.
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أما حقوق الالGئ فتشمل عدم التمي rNوحريته Oي العقيدة وٕالاعفاء من الاجراءات
الاستثنائية وامتالكه للحقوق املنقولة والعقارية ،وحظر ابعادﻩ وطردﻩ).(2

املطلب الثاني :شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية
الشروط ال Ieسوف نتطرق ال:Ýا Oي هذا املقام ي شروط موضوعية بحتة أما بالنسبة
للشروط الشكلية لدعوى الحماية الدبلوماسية ف Iشروط تقرها محكمة العدل الدولية ،فI
ٓالاهلة بذلك.
وتتمثل الشروط املوضوعية ملمارسة دعوى الحماية الدبلوماسية Oي أن يكون للشخص
الطبيýي أو إعتباري رابطة بدولته ،ورابطة الشخص الطبيýي بدولته ي رابطة الجنسية بينما
رابطة الشخص الاعتباري بدولته ي رابطة القانون الذي أنشئت فيه فالقانون الوط I¤الكندي
هو الرابط بNن شركة "برشلونة تراكشن" مع دولة كندا أل:³ا انشئت وفقا للقانون الكندي كما
تطرقنا للقضية سابقا) الفرع الاول(.
ولقبول دعوى الحماية الدبلوماسية من طرف دول الشخص أو قبولها حمايته دبلوماسيا
يجب ع'ى ذلك الشخص أن يستنفذ كل طرق العن املتاحة وفقا للقانون الداخ'ي للدولة الIe
يدåي أ:³ا ان:كت حقوقه)الفرع الثاني( .وOي الاخ RNلقبول دولة حماية رعاياها يش^Rط ان يكون
هؤالء الاشخاص ذوي ايادي نظيفة)الفرع الثالث(.
الفرع الاول :شرط الجنسية ملمارسة دعوى الحماية الدبلوماسية
إن الشخص الطبيýي أو الاعتباري يرتبط بدولته برابطة الجنسية ،وقد يكون الفرد
كشخص طبيýي له جنسية واحدة او مزدوج الجنسية او يكون عديم الجنسية ،وOي بعض
الحاالت يكون الجئا Oي تلك الدولة .فجنسية الشخص تختلف من الشخص الاعتباري إى
الشخص الطبيýي ،كما يوجد نظام خاص أو حماية خاصة Oي حالة املنظمات الدولية العاملية أو
الاقليمية تسم dبالحماية الوظيفية ومن هنا تتكفل تلك املنظمة بالحماية الوظيفية للعمال
واملوظفNن لد:Ûا.
وباملقابل فالدولة لها أحقية ولها حصانة كاملة Oي حماية مواطن:Ýا وال تقبل اية دولة
اجنبية Oي التدخل لحماية اشخاص اخرى فوق اقليمها دون رضاها ،فالحصانة مقررة للدول
وفقا لرابطة الجنسية ).(3
 -1املادة  2من اتفاقية الخاصة بوضع الالجئNن.
 -2انظر املواد من  03إى  33من الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئNن.
3
- Andrea BIANCHI, l’immunité des États et les violation graves des droit de l’homme la fonction de
l’interprète dans la détermination du droit international, RGDIP, Tome 108,n° 1, 2004, p.68.
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أوال :مفهوم الجنسية
هناك العديد من تعريفات الفقهاء نذكر م:ا ما ي'ي :الجنسية ي التبعية القانونية و
السياسية تحددها الدولة فتخلع :Üا الصفة الوطنية ع'ى الفرد .أو ي رابطة قانونية تختلف عن
غRNها من الروابط القانونية ف Iتقوم Oي ٔالاصل ع'ى فكرة الوالء بNن الفرد ودولته).(1
ونصت املواثيق الدولية ع'ى حق كل فرد Oي التمتع بالجنسية حيث جاء Oي املادة  15من
ٕالاعالن العالم Iلحقوق ٕالانسان أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"  ،كما نصت املادة 2/24
من العهد الدوي للحقوق املدنية و السياسية ع'ى أن "لكل طفل الحق Oي أن تكون له جنسية ".
وإذا لم يتوفر شرط الجنسية ،فال يحق للدولة ان تضع مسؤولية دولة اخرى موضع
التطبيق .ذلك ان هناك عالقة وثيقة بNن الجنسية والحماية الدبلوماسية ،باعتبار ان الجنسية
ي ال Ieتسمح للدولة Oي ظل القانون الدوي املعاصر بممارسة الحماية الدبلوماسية لرعاياها).(2
ثانيا جنسية الشخص الطبيðي
الفرد كشخص طبيýي مرتبط بدولته برابطة الجنسية وOي حالة ما إذا كان هذا الشخص
يملك جنسية واحدة ،يكون Oي هذﻩ الحالة أمر سهل للغاية ألنه ال يحدث اي نزاع بNن دولتNن أو
اك Róحول من يتوى حمايته دبلوماسيا ،فدولته ال Ieيتمع بجنسي:ا ي ا اهلة لحمايته دبلوماسيا
صد الدول الاخرى .بينما Oي حالة ما اذا كان الشخص الطبيýي يملك جنسيتNن او اك Róفان الامر
يعد عسRNا لتحديد الدولة ال Ieلها الحق Oي حمايته دبلوماسيا.
فهنا الشخص الذي يملك جنسيتNن أو اك Róوهو ما يصطلح عليه قانونا بمزدوGي
الجنسية ،فان حمايته دبلوماسيا يظهر من ناحيتNن:
الناحية ٔالاو\ى :الحماية الدبلوماسية ملزدوøي الجنسية ضد دولة يحمل جنسي IاO :ي
هذﻩ الحالة يجوز للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية لصلح فرد يحمل جنسي:ا فعليا ضد
دولة اخرى يحمل نفس الفرد جنسي:ا دون ان توجد روابط فعلية بNن الفرد والدولة الاخRNة.
الناحية الثانية :الحماية الدبلوماسية للفرد متعدد الجنسيات ضد دولة ال يحمل هذا
الفرد جنسي Iا :فهنا يجوز ألية دولة من الدول ال Ieيحمل الفرد جنسي:ا ممارسة الحماية
الدبلوماسية لحماية الفرد دون ان تثبت الدولة وجود صلة فعلية تربط الفرد بتلك الدولة ما
دام أنه يتمتع بجنسي:ا .ومن حق الدولة املدåى عل:Ýا ان تع^Rض اذال كانت جنسية الفرد
املضرور مكتسبة بسوء النية.أو ع'ى أساس عدم وجود جنسية فعلية بNن الدول املطالبة والفرد

 -1د .عبد الكريم عوض خليفة ،مرجع سابق.ص ص.163-162.
 -2د.أحمد أبو الوفا،الوسيط Oي القانون الدوي العام،الطبعة الاوى،دار ال:ضة العربية،القاهرة ،2005،ص.878 .
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الذي يحمل جنسي:ا ،فهنا الدولة ال Ieبادرت ي الاوى ي ال Ieتحم Iذلك الفرد دبلوماسيا إال
عندما يكون هناك سوء النية او عدم وجود صلة حقيقية).(1
أما إذا بادرتا الدولتNن Oي الوقت نفسه لحماية الفرد دبلوماسيا فالدولة املدعية عل:Ýا
تطالب بتطبيق معيار الجنسية الغالبة :Üدف حرمان احدى الدولتNن حق الحماية
الدبلوماسية).(2

الفرع الثاني :شرط إستنفاذ طرق الطعن الداخلية
تعد هذﻩ القاعدة شرط ضروري للجوء إى محكمة العدل الدولية من طرف الدولة
املدعية باالعتداء ع'ى حقوق رعاياها لدى الدولة املدåى ،و هو ما سنتطرق إليه Oي الفرعNن
ٓالاتيNن.
أوال :مفهوم القاعدة
يقصد :Üذﻩ القاعدة عدم إمكانية الدولة حماية رعاياها باللجوء إى الطريق الدبلوماسيأو
اللجوء إى القضاء الدوي دون استنفاذهم )الرعايا( طرق الطعن الداخلية للبلد الذي يقيمون
فيه ،و يجوز إثبات ذلك بكافة طرق ٕالاثبات كما يكفي القيام باإلجراءات أمام املحاكم الداخلية
للدولة املضيفة .
إن الحماية الدبلوماسية ي إحدى الوسائل ال Ieتع:Ü Ryا الدولة عن ممارسة الاختصاص
الشخ Iæتجاﻩ رعاياها .و بذلك تؤكد الدولة حقها Oي أن يح^Rم القانون الدوي Oي شخص
رعاياها).(3
و يعد شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية من بNن الشروط الواجب توفرها ملمارسة
دولة جنسية املضرور للحماية الدبلوماسية لقبول دعواها أمام القضاء الدوي و يرجع ذلك إى
ٔالاسباب التالية).(4
 -1الرغبة Oي إعطاء الدولة املسئولة عن الفعل غ RNاملشروع وسيلة إلصالحه بطرقها
الخاصة.
 -2تجنب الكث RNمن املنازعات ع'ى الصعيد الدوي ،عن طريق اللجوء إى طرق الطعن
الداخلية Oي الدولة املعنية ،مما ي^Rتب عليه ٕالاقالل من تلك املنازعات) الدولية(.

 -1أنظر ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق،ص.397 .
 -2أنظر ،د .صالح الدين عامر ،مرجع سابق ،ص.830.
 -3انظر،د .أحمد أبو الوفا  ،الوسيط Oي القانون الدوي ،مرجع سابق ،ص . 708
 -4أنظر ،د .عبد الكريم عوض خليفة ،نفس املرجع السابق ،ص .94
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 -3يعد ذلك تطبيقا مخلصا للقاعدة ال Ieتقرر أن ع'ى الفرد بذل كل ما هو ممكن و
متاح قبل اللجوء إى دولته لكي تدافع عنه.
و يمتد تطبيق قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية كشرط ضروري ملمارسة الحماية
الدبلوماسية ـ ما لم توجد معاهدة دولية بNن الدول املعنية ع'ى عدم ضرورة مراعاة هذا
الشرط .أو Oي حالة وجود معاهدة دولية ولم تفصح عن ضرورة أو عدم ضرورة هذا الشرط،
فيجب استنفاذ طرق الطعن الداخلية أوال.
و هو ما أكدته محكمة العدل الدولية Oي قضية "اليك^Rونيكا سيكوال" بNن الواليات
املتحدة ٔالامريكية و إيطاليا الصادر :Üا الحكم بتاريخ  20جويلية  1989بقولها " :أن استنفاذ
طرق الطعن الداخلية شرط ضروري ال يمكن الاستغناء عنه ملجرد السكوت عن النص عليه ".
ثانيا :موقف محكمة العدل الدولية من شرط إستنفاذ طرق الطعن الداخلية
كما سبق تبيانه فإن لكل دولة الحق Oي بسط حماي:ا ع'ى رعاياها بحكم العالقة الIe
تربط كل فرد بدولته ،فمقابل الواجبات ال Ieتفرضها الدولة ع'ى ٔالافراد الذين يحملون
جنسي:ا ويعيشون بإقليمها فإنه من حقهم أيضا أن يتمتعوا :Üذﻩ الحماية ال Ieتتعدى املجال
الداخ'ي إلقليم الدولة ليصبح لهم الحق Oي مقاضاة دولة أخرى بواسطة دول:م ٔالاصلية،وهو ما
يسم dبتب I¤الدولة لدعوى رعاياها ،فعندئذ ال يص RNالفرد هو صاحب الدعوى بل أن الدولة Oي
مجموعها ستكون ي املضرورة  ،مما ينتج عنه أن الríاع سيكون بNن طرفNن متساويNن ذوي
سلطة  ،والفرد Oي هذﻩ الحالة ال يظهر إال كعنصر غ RNمباشر Oي الríاع).(1
و قد أكدت محكمة العدل الدولية  I.C.Jهذﻩ القاعدة Oي قضية ٔالامر بالقبض الصادر Oي
 11أفريل  2000بNن )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا( ،و تتلخص وقائع القضية Oي
أنه بتاريخ  17أكتوبر  2000أودعت الكونغو طلبا لرفع دعوى ضد بلجيكا بخصوص نزاع يتعلق
بأمر بالقبض أصدرﻩ قا Iæïتحقيق بلجيكي ضد القائم بأعمال وزير خارجية الكونغو السيد:
يوروديا ندونمبا،Iæçتمهيدا لتسليمه إى بلجيكا بسبب ارتكابه جرائم تشكل ان:اكات خطRNة
للقانون الدوي ٕالانساني وفقا التفاقية جنيف  ،1949واستنادا إى القانون البلجيكي الصادر Oي:
 16يونيو  1993واملعدل بالقانون الصادر Oي 19 :فRyاير "1999الخاص بقمع الان:اكات الخطRNة
للقانون الدوي ٕالانساني" ،وال Ieتنص املادة 07 :منه ع'ى أن  ":تختص املحاكم البلجيكية بالنظر
Oي الجرائم املنصوص عل:Ýا Oي هذا القانون  ،بغض النظر عن املكان الذي ارتكبت فيه.

 -1املرجع نفسه ،ص ص .100 -99
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الفرع الثالث :شرط ٔالايادي النظيفة
يش^Rط أخRNا إال يكون قد صدر من الشخص املضار فعل مخالف للقانون الدوي و يضر
بالدولة املوجود ف:Ýا و هو ما يطلق عليه شرط )ٔالايدي النظيفة( فمثال إذا ما صودرت أموال
أجن Iìترجع الش^Rاكه Oي ثورة داخلية أو مؤامرة فهنا من غ RNاملقبول تدخل دولته لحمايته'' .مع
أنه تسýى الدول حاليا )كندا( إى رفع هذا الشرط معتمدة ع'ى حقوق ٕالانسان ال Ieيجب
تح^Rمها الدول جميعا و التدخل من أجل الحفاظ عل:Ýا" ).(1
أوال :أساس نظرية ٔالايادي النظيفة
يقوم عناد النظرية ع'ى ان الشخص املتضرر ع'ى اقليم دولة اجنبية لكي يستفيد من
الحماية الدبلوماسية يجب أال يساهم بسلوكه فيما اصابه من ضرر  ،فالنظرية تؤسس ع'ى
اساس قانوني محص مؤداﻩ ان الدولة ال يمك:ا ان تحم Iشخصا من رعاياها ضالعا Oي سلوك
غ RNمشروع او جريمة ارتك:âا فوق اقليم الدولة ال Ieيوجد ف:Ýا).(2
ثانيا :نظرية ٔالايادي النظيفة 1ي العمل الدو\ي
هناك العديد من القضايا Oي هذا املجال نذكر ع'ى سبيل املثال قضية بن تي'ي ) ben
 (tilletبNن وبريطانيا ،اين قام النقابي "بن تي'ي" بزيارة بلجيكا والقى خطبه Oي اجتماع نقابي
حرمته السلطات البلجيكية ،وبالرغم من ان السلطات البلجيكية حذرت النقابي الRyيطاني من
عدم تنظيم الاجتماع إال انه لم يمتثل للقرار التحريم ،الIæء الذي دفع السلطات البلجيكية إى
اعتقاله وطردﻩ من بلجيكا وقد تبNن لRyيطانيا قضية النقابي " بن تي'ي" وأحالت الríاع باالتفاق
مع بلجيكا إى التحكيم وقد رفضت محكمة التحكيم شكوى بريطانيا ع'ى اساس ان النقابي
الRyيطاني ان:ك القانون البلجيكي).(3

املبحث الثاني :اثار املسؤولية الدولية
إذا توافرت شروط املسؤولية الدولية ،فال بد أن ت^Rتب عل:Ýا بعض ٔالاثار السارية Oي حق
الدولة أو املنظمة الدولية املنسوب إل:Ýما الفعل .غ RNأن الامر يتطلب هنا عدم توافر أي مانع من
موانع املسؤولية الدولية ال Ieتسقط املسؤولية الدولية للشخص القانوني الدوي املرتكب
للواقعة املنشئة لها .وهذﻩ ٔالاثار سوف نقسمها إى نوعNن ،أثار متصلة باملا )Iæïاملطلب ٔالاول(،
وأثأر تمتد إى املستقبل)املطلب الثاني(.

 -1أنظر ،د .محمد املجذوب ،مرجع سابق ص. 264 .
 -2انظر ،د .زازة لخضر ،ص.510.
 -3انظر ،د .غسان الجندي ،مرجع سابق ،ص.55.
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املطلب ٔالاولٔ :الاثار املتصلة باملا'ù
هدف هذﻩ ٔالاثار هو إصالح الضرر الذي تسببت فيه الدولة أو املنظمة الدولية ،فقواعد
القانون الدوي تقت Iæاملطالبة بحق إصالح الضر وجRyﻩ وامل^Rتب عن إن:اك قاعدة من قواعد
القانون الدوي ،إذا ما ثبتت مسؤولية محدث الضرر،فالدولة تل^rم بالج Ryالكامل للضرر عن
الخسائر املادية واملعنوية ،وقد أشارت لجنة القانون الدوي Oي مشروعها ال:ائي حول تقنNن
املسؤولية الدولية إى انه يقع ع'ى عاتق الدولة املسؤولة إل^rام بج Ryكامل الخسارة الناجمة عن
الفعل غ RNاملشروع دوليا .وتشمل الخسارة أي ضرر ،سواء كان ماديا أو معنويا ،ينجم عن الفعل
غ RNاملشروع دوليا الذي ترتكبه الدولة).(1
ويكون الج Ryالكامل عن طريق رد الحالة إى ما كانت عليه من قبل )التعويض
العي)(I¤الفرع الاول( ،وOي حالة تعذر تحققه فبتعويض املادي)الفرع الثاني(،ويمكن أن يكون
ح deبال^Rضية أو تقديم ٕالاعتذار)الفرع الثالث(.

الفرع ٔالاول :الرد )التعويض العي('°
الرد العيO I¤ي قانون املسؤولية الدولية له عدة مصطلحات م^Rادفة م:ا رد الحقوق ،رد
الاعتبار ،إعادة الحالة إى ما كانت عليه من قبل .كل هذﻩ املصطلحات لها هدف واحد عكس
بالنسبة للقانون الداخ'ي ،حيث نجد بعض الفوارق بNن هذﻩ املصطلحات من حيث الهدف.
لهذﻩ سوف نقوم بتعريف التعويض العي I¤وفقا للقانون الدوي)أوال( ،ونتطرق فيما بعد إى
تجسيد قاعدة الرد أو التعويض العي I¤من الناحية القانونية ومن ناحية العملية)ثانيا(.
أوال :تعريف إعادة الحالة إ\ى ما كانت عليه من قبل)التعويض العي('°
يقصد برد الحقوق Oي القانون الجنائي الفرن ،Iæالرد املادي والقانوني لألشياء اململوكة
لشخص معNن واملوضوعة تحت تصرف العدالة من جراء جريمة كالسرقة ،التبديد أو الحجز،
وترد هذﻩ ٔالاشياء إى مالكها من طرف العدالة من تلقاء نفسها أو بطلب من املالك،أو بطب
يقدمه الغ RNذي مصلحة Oي ذلك).(2
ويمكن اللجوء إى إصالح الضر عن طريق إعادة الحالة إى ما كانت عليه من قبل إذا
قامت الدولة بإن:اك حقوق تنتم Iبشكل مباشر إى دولة أخرى ،فال يمكن اللجوء إى هذا النوع
من الاصالح إذا تعرضت دولة لحقوق مواط I¤دولة أجنبية ،ففي هذﻩ الحالة يكفي التعويض).(3
 -1املادة  31من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية.2001.
 -2أنظر ،بركاني أعمر ،تطور نظام تعويض ضحايا الجرائم الدولية أمام املحكمة الجنائية الدولية ،مجلة قراءات
Oي املادة الجنائية ،الجزء الرابع ،منشورات مجلة الحقوق ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ،2015 ،ص.163.
 -3أنظر ،د .غسان الجندي ،مرجع سابق ،ص.60 .
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أما Oي القانون الدوي بصفة عامة فرد الحقوق ينساق Oي مفهوم النظرية العامة ال Ieتقر
برد الشرåي والقانوني للحقوق املوضوعة تحت تصرف العدالة إى مالكها).(1
ثانيا :تجسيد قاعدة الرد العي '°قانونيا وعمليا
إعادة الحالة إى ما كانت عليه من قبل يتم إعماله عندما يكون ذلك ممكنا،وهنا تم+ى
كل ٔالاثار امل^Rتبة عن ذلك) .(2ويتم إعادة ٔالامور إى ما كانت عليه قبل وقوع العمل غ RNاملشروع
كإعادة ٔالاموال املصادرة دون وجه حق أو إصالح ما تم هدمه،أو هدم ما ب I¤بغ RNحق .حde
يفرض الال^rام بالتعويض Oي املسؤولية الدولية .ويجب أوال أن يكون هناك ضرر نتج عن العمل
غ RNاملشروع وأن تثبت عالقة السببية بي:ما).(3
ويقع ع'ى عاتق الدولة املسؤولة عن فعل غ RNمشروع دوليا ال^rام بالرد ،أي إعادة الحالة
إى ما كانت عليه من قبل ارتكاب الفعل غ RNاملشروع دوليا ،بشرط أن يكون هذا الرد وبقدر ما
يكون ،غ RNمستحيال ،وغ RNمستتبع لعبء ال يتناسب إطالقا مع املنفعة املتأنية من الرد بدال من
التعويض).(4
وتتحقق إعادة الحالة إى ما كانت عليه من قبل بإحدى الوسيلتNن :الاوى ،وي مادية،
تتمثل Oي إعادة الاشياء ال Ieتم ٕالاستيالء عل:Ýا بطريقة غ RNقانونية ،كإعادة الاقليم الذي تم
احتالله ،أو رد الاموال ال Ieتمت مصادر;:ا من الاجانب ،أو إعادة املمتلكات ال Ieتم نزعها ،أو
إعادة السفن أو الطائرات ال Ieتمت مصادر;:ا ،أو الافراج عن الرهائن أو الاشخاص املحتجزين
بشكل غ RNقانوني .أما الوسيلة الثانية ف Iقانونية وي تتمثل Oي إلغاء أو تعديل أي إجراء قانوني
أو قرار إداري أو حكم قضائي بما يؤدي أى إزالة الان:اك وإعادة الحالة أى وضعيته السابقة
ال Ieكانت عل:Ýا).(5

الفرع الثاني :التعويض
إن إعادة الحالة إى ما كانت عليه من قبل قد يكون ذلك وOي معظم الاحوال شبه
مستحيال إستحالة مادية أو قاصرة عن تحقيق إصالح كامل للضرر عن ارتكاب الفعل غRN
املشروع دوليا ولذلك كان اللجوء إى التعويض أمرا ممكنا من ناحية العملية وهو الاقرب إى
1

-Voir, Aurélien THIBULT LEMASSON, La victime devant la justice pénale internationale, thèse pour
l’obtention de diplôme de doctorat en droit privé et science criminelle, université de LIMOGES, soutenue
le 28/04/2010,p.264.
2
- voir, Madjid BENCHIKHE, op.cit, p.659.
3
- voir, Pierre-Marie DUPUY, droit international public, 5e édition DALLOZ, Paris, 2000, p.451.
 -4املادة  35من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية.2001.
 -5نقال عن ،د .زازة لخصر ،مرجع سابق ،ص.519.
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الرد العي .I¤فيقع ع'ى الدولة املسؤولة عن الفعل غ RNاملشروع دوليا إل^rام عن الضرر الناتج
عن هذا الفعل ،وOي حال عدم إصالح هذا الضرر بالرد).(1
عرف الضرر Oي مختلف القوانNن الداخلية بأنه '' ٔالاذى الذي يصيب شخصا Oي حق من
حقوقه أو Oي مصلحة من مصالحه املشروعة سواء Oي جسمه أو عاطفته أو شرفه أو عرضه أو
ماله " .و ع'ى املستوى الدوي عرف الضرر بأنه '' املساس بحق أو مصلحة مشروعة ألحد
أشخاص القانون الدوي '').(2
ومصطلح التعويض أخذ Oي هذﻩ الحالة بمفهوم ضيق للداللة ع'ى إعادة إصالح Oي حدود
ممكنة حالة الIæء املضرور من فعل غ RNالشرåي ،ويمكن للتعويض أن يأخذ ضرب من ضروب
ال^Rضية لكن ذلك ال :Ûمنا Oي هذا املضمار).(3
ويقع ع'ى عاتق الدولة املسؤولة عن فعل غ RNمشروع دوليا ال^rام بالتعويض عن الضرر
الناتج عن هذا الفعلO ،ي حال عدم إصالح هذا الضرر بالرد .ويشمل التعويض أي ضرر يكون
قابال للتقييم من الناحية املالية ،بما Oي ذلك ما فات من الكسب بقدر ما يكون هذا الكسب
مؤكدا).(4
يقدر التعويض الالزم سواء من حيث الشكل أو املقدار إما باالتفاق بNن ٔالاطراف املتنازعة
أو عن طريق التحكيم الدوي أو بواسطة القضاء الدوي)محكمة العدل الدولية( .لكن ال تخرج
أشكال التعويض الدولية عن ٓالاتي:

أوال :التعويض املادي
التعويض املادي كان بدايته مرتبطا أك Róبالحروب والríاعات املسلحة ،فكثRNا ما يفرض
ع'ى الطرف املحارب املهزوم دفع مقابل ماي للطرف املنتصر كالتعويض عن الخسائر ال Ieسبب:ا
الحرب).(5
التعويض املادي يكون Oي حالة املساس بنشاط أو بمصالح الضحية ،وما يخلفه ذلك من
أضرار إقتصادية) .(1حيث تل^rم الدولة املسؤولة بدفع مبلغ من املال يوازي -قدر ٕالامكان -ما لحق
 -1املادة  36الفقرة  01من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية.2001.
 -2أنظر ،د .عنان عمار ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،مرجع سابق ،ص.50.
- « Le mot réparation est pris ici dans un sens strict pour indiquer le rétablissement dans la mesure de

3

possible de l’état de fait troublé par l’acte illicite. La réparation peut avoir en même temps un caractère
satisfactoire, mais ce n’est pas de ce caractère que nous nous occupons en ce moment », voir, Dionisio
ANZILOTTI, Cour de Droit International, éd, panthéon-Assas, Paris, 1999.p.525.
 -4املادة  36الفقرة  02من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية.2001.
 -5أنظر ،د .زازة لخصر ،مرجع سابق ،ص.525.
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املضرور من ضرر و هو ما تقدرﻩ املحكمة و هذان النوعان هما صورتا التعويض عن الضرر
املادي.
يحكم هذا التعويض مبدأ جوهري أكدﻩ القضاء الدوي و هو أن يؤدي التعويض -بقدر
ٕالامكان -إى إزالة جميع آثار العمل غ RNاملشروع و أن يعيد الحال إى ما كان عليه أي أن مفهوم
التعويض هنا هو " ٕالاصالح املادي " وإن لم يكن ممكنا يمكن دفع تعويض ماي مع قيمة الIæء
الذي أصابه الضرر .ؤالاساس Oي املسؤولية الدولية هو التعويض و ليس معاقبة صاحب
التصرف غ RNاملشروع.
والقول أن مقدار التعويض يجب أن يغطي جميع أثار الضرر وما ترتب عنه عن خسائر
بما Oي ذلك ما فات املضرور من كسب ،فالتعويض يقدر ع'ى اساس معاي RNمحددة وهو وجوب
قصرﻩ ع'ى الاضرار املباشرة فقط ،أما الاصرار املحتملة أو غ RNاملباشرة فال يمكن اعتبارها ضمن
نطاق مبلغ التعويض).(2
ولهذا رفضت هيئة التحكيم Oي قضية "أالباما" بNن بريطانيا والواليات املتحدة الامريكية
طلب هذﻩ الاخRNة بأن يؤخذ Oي تحديد مبلغ التعويض أن تجه rNالسفينة "أالباما" Oي املوانئ
الRyيطانية قد أدى إى إطالة أمد الحرب وزيادة تكاليفها ،إذ اعتRyته املحكمة ضررا إحتماليا غRN
مباشر ،ومن ثم قدرت حجم التعويض ع'ى خرق بريطانيا لقواعد الحياد وما اسفر عنه
إستخدام تلك السفينة من أضرار مباشرة فقط).(3
ثانيا :التعويض املعنوي
التعويض املعنوي يكون ع'ى ٔالاضرار ال Ieال تقبل التعويض املادي ،فهو مجرد وغ RNمادي
Oي الاصل ،فيعO I¤ي القانون الدوي إحداث أضرار خاصة بشرف الدولة وحرم:ا وسياد;:ا
) ،(à l’honneur ou à la dignité de l’Étatمثل حرق علم دولة أجنبية أو خرق للمجال الجوي
لدولة ما).(4
ويتخذ ٕالاصالح هنا الطابع السيا Iæçأو املعنوي كإصدار إعتذار رسم Iأو الاع^Rاف بالخطأ،
وOي بعض الحاالت قد يحدث ضرر مادي و مع ذلك تكتفي الدولة باإلرضاء السيا Iæçأو
إستصدار قرارات باإلدانة من محكمة أو منظمة دولية ،رغم حدوث الضرر املادي .والدولة هنا

- Voir, Pierre-Marie DUPUY, op.cit, p.452.

1

 -2أنظر ،د .صالح الدين عامر ،ص.834 .
 -3أنظر Oي ذلك ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.526.
- voir, Pierre-Marie DUPUY, op.cit, p.452.
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4

من واج:âا أن تعوض ع'ى كل الاضرار املادية واملعنوية بالتعويض املناسب ) réparation par
.(1)(équivalent
وقد كان القضاء الدوي سابق يميل إى عدم الاخذ بدعوى أن الاضرار املعنوية غ RNقابلة
للتقييم ماليا ،غ RNأنه عدل عن ذلك الاتجاﻩ Oي أحكام الحقة له .فقد أقرت املحكمة التحكيمية
الامريكية الاملانية املختلطة Oي حكمها الصادر بتاريخ 01نوفمO 1923 Ryي قضية السفينة
) (Lusitaniaبالتعويض عن الاضرار املعنوية ال Ieلحقت بعائالت ضحايا هذﻩ السفينة نتيجة
إغراقها من طرف غواصة أملانية خالل الحرب العاملية الاوى وكان ع'ى مت:ا عدد كب RNمن الرعايا
الامريكيNن .ومما ذكرته املحكمة التحكيمية ،أن املبلغ النقدي الذي يجب دفعه ليس Oي املقابل
الاصرار املادية فحسب ،ولكن أيضا Oي مقابل الاالم النفسية ؤالاحزان الناجمة عن إختفاء
الاشخاص الاعزاء).(2
وعند تقديم التعويض يجب مراعاة شرطNن أساسيNن هما:
الشرط ٔالاول :أن يماثل التعويض الضرر مماثلة حقيقية حيث ال يزيد عنه وال يقل
)بالنسبة للضرر املادي( .أو دفع مبلغ ماي يعادل قيمة الرد باملثل).(3
الشرط الثاني :وأن يشمل التعويض ما لحق الدولة من ضرر و ما فات من كسب،كما
هو الحال Oي قضية برياﻩ ف:Ýار) ،(4)(Temple de Préah Vihéarفقد دفعت تايلندا ثمن
إستغالل املعبد ؤالارض ال Ieب I¤عل:Ýا،وهذا الثمن هو الثمن الحقيقي للمعبد ).(5

1

- Pascale MARTIN-BIDOU, Fiches de Droit International Public, 2e édition, ellipses, Paris, 2012, p.168.
 -2أنظر Oي ذلك ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص .527.وانظر كذلك:
Dominique CARREAU, Droit international, 8e édition, Pedone, Paris, 2004, p.457.
 -3أنظر Oي ذلك ،د.محمد بوسلطان ،مبادئ القانون الدوي العام ،الجزء الاول ،الطبعة الثالثة ،ديوان املطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،2007 ،ص.159.
 -4تتلخص وقائع قضية معبد برياﻩ ف:Ýار بNن كمبوديا تايلنداO .ي ان هذا املعبد يقع Oي أرا Iæïتخضع لسيادة
كمبوديا ،وتل^rم تايلندا بان تسحب القوات العسكرية والشرطة املوجودة Oي املعبد والحدود الكمبودية ،وقررت
املحكمة تعويضا لتايلندا حقيقا يدفع لكمبوديا من جراء استغالل املعبد دون وجه حق ،انظر Oي ذلك ،حكم
محكمة العدل الدولية Oي القضية املتعلقة بمعبد برياﻩ ف:Ýار)جوهر القضية( الصادر بتاريخ  15جوان  ،1962موجز
ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم ST/LEG/SER.F/1
منشورات ٔالامم املتحدة.1992 ،
5
- voir, Eric CANAL-FORGUES et Patrick RAMBAUD, Droit International Public, éd, Flammarion, Paris,
2007, p.416.
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الفرع الثالث :ال8+ضية
يتم اللجوء إى ال^Rضية – غالبا – Oي تلك الاحوال ال Ieيصيب الدولة ف:Ýا ضرر غ RNمادي
)أدبي أو معنوي( ،فتحاول الدولة الاخرى ال Ieنسب إل:Ýا الفعل غ RNاملشروع إصالح خطأها عن
طريق وسيلة أو أك Róمن الوسائل املختلفة ال Ieتع Ryعن ال^Rضية ،م:ا تقديم الاعتذار الرسم،I
إرسال مذكرات دبلوماسية أو بمنح وسام الشرف والشجاعة إى الشخص أو السلطة الIe
تحملت الضرر).(1
أوال :تعريف ال8+ضية
هناك عدة تعريفات لل^Rضية مقدمة من طرف عدة فقهاء القانون الدوي ،ويمكن أن
نجملها Oي اعتبارهم أن ال^Rضية ي وسيلة الانتصاف املمrNة للضرر الذي يلحق :Üيبة الدولة وهو
عالج للضرر املعنوي الذي يمس بشرف الدولة وهيب:ا).(2
ويقع ع'ى الدولة املسؤولة عن فعل غ RNمشروع دوليا ال^rام بتقديم ترضية عن الخسارة
ال Ieت^Rتب ع'ى هذا الفعل إذا تعذر إصالح هذﻩ الخسارة عن طريق الرد أو التعويض .وقد تكون
ال^Rضية من إقرار باالن:اك ،او تعب RNعن الاسف ،أو تقديم اعتذار رسم ،Iاو أي شكل أخر
مناسب .كما ينب%ي أال تكون ال^Rضية غ RNمناسبة مع الخسارة ،وال يجوز أن تتخذ شكال يمثل
إذالال للدولة املسؤولة).(3
ثانيا :ال8+ضية 1ي العمل الدو\ي :هناك العديد من القضايا الدولية سوف نتطرق ألهم
م:ا:
ال^Rضية Oي قضية "مضيق كورفو" وقد سبق أن أشرنا إى ملخص وقائع القضية،وتظهر
ال^Rضية Oي القضية حينما قالت محكمة العدل الدولية أن الفعل الذي قامت به بريطانيا Oي
مياﻩ ألبانيا )عند تدخلها Oي املضيق بالقوة إلزالة ٔالالغام من املضيق( دون موافقة هذﻩ الاخRNة،
يعت Ryمخالفة وان:اك لسيادة البانيا ،وتضيف محكمة العدل الدولية ]ان هذﻩ املالحظة تشكل
Oي حد ذا;:ا ترضية مالئمة لحكومة البانيا ،ال سيما عندما إع^Rفت بريطانيا العل I¤بإزالة الالغام
وما نتج عن هذا التصرف من ان:اك لسيادة البانيا هو اصالح مناسب).(4

 -1أنظر ،أحمد أبو الوفا ،الوسيط Oي القانون الدوي العام ،مرجع سابق ،ص.889.
2
- voir, Dionisio ANZILOTTI, op.cit .p.524. et voir aussi, David RUZIÉ, Droit international public, 16e
édition, DALLOZ, Paris, 2002, p. 122.
 -3املادة  37من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية.2001.
 -4أنظر ،د.غسان الجندي ،مرجع سابق ،ص.64.
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وOي قضية »  « Rainbow WarriorبNن فرنسا ونيوزيلندا تم إصدار الحكم ف:Ýا من
املحكمة التحكيمية بتاريخ  30أفريل ،1990جاء فيه أن " إن إدانة فرنسا ونشر هذﻩ الادانة أمام
الرأي العام يشكل ترضية مناسبة عن الاضرار القانونية واملعنوية ال Ieأصابت دولة نيوزيلندا"
).(1
و:Üذا تل^rم الدولة املسؤولة عن الفعل غ RNاملشروع دوليا بتقديم ال^Rضية عن الخسائر
ال Ieت^Rتب ع'ى هذا الفعل اذا تعذر اصالح هذﻩ الخسائر عن طريق رد او التعويض).(2

املطلب الثانئ :الاثار املتصلة باملستقبل
هذﻩ الاثار يف^Rض أ:³ا مستمرة ومن ثم ف:; Iدف إى وقف تفاقم ٔالاثار الضارة
والحيلولة دون وقوعها ،بالنسبة إى املستقل ،فيقع ع'ى الدولة املسؤولة أن تستمر Oي الوفاء
بتعهدا;:ا)أوال( ،أو تكف عن العمل دون الرجوع اليه أو مواصلته)ثانيا( أو تقدم الضمانات
الكافية بعدم تكرار العمل املوجب للمسؤولية الدولية)ثالثا(.

الفرع ٔالاول :إستمرار واجب الوفاء
ال يجوز للدولة ال Ieترتكب فعال غ RNمشروعا دوليا أو تتسبب بنشاطها حدوث ضرر أن
تستند إى هذا الفعل للتخلص من وضع معNن بل يقع عل:Ýا واجب الوفاء باالل^rام الذي خرق،
فال تمس النتائج القانونية لفعل غ RNمشروع دوليا بموجب هذا الباب باستمرار واجب الدولة
املسؤولة بالوفاء بال^rام الذي خرق).(3
و:Üذا سوف نبNن مع d¤واجب الوفاء والاستمرار فيه)أوال( ثم ممارسة واجب الوفاء
لالل^rامات الدولية وفقا للقانون الدوي)ثانيا(.
أوال :املقصود بواجب الوفاء والاستمرار فيه :إن الدولة تدخل Oي عالقات مع الدول
الاخرى ،وإن تعاقدت وتشكل ال^rام فتتعهد بأن تنفذ ٕالال^rام بحسن النية ،فمن هنا يتولد لدى

 -1تتلخص وقائع القضية Oي إغراق سفينة »  « Rainbow Warriorالنيوزلندية Oي ميناء أوكالند بنيوزيلندا عام
 1985من قبل عمالء تابعNن ألجهزة املخابرات الفرنسية كانوا قد استعملوا جوازات السفر السويسرية للدخول إى
نيوزيلندا ،وقد طالبت هذﻩ الاخRNة بان تقدم فرنسا اعتذارا رسميا غ RNمشروط فضال عن دفع مبلغ  9ماليNن دوالر
ع'ى سبيل التعويض .غ RNان فرنسا ،وبالرغم من إقرارها واع^Rافها بمسؤولي:ا عن الحادث ،رفضت دفع التعويض،
وتدخل الامNن العام لألمم املتحدة بعد ان عرض الríاع عليه Oي اطار اتفاق تحكيم Iعام  ،1986حيث طالبت
فرنسا بتقديم اعتذار رسم Iودفع مبلغ  7ماليNن دوالر لنيوزيلندا كشكل من اشكال ال^Rضية ،ثم تم عرض الríاع
بعد ذلك ع'ى هيئة التحكيم ،1990أنظر Oي ذلك،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.531 .
 -2املادة  37الفقرة  01من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية.2001.
 -3املادة  29من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية.2001.
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هذﻩ الدولة أن تستمر بالوفاء بال^rاما;:ا إتجاﻩ الدولة ٔالاخرى ال Ieتضررت من جراء وقفها عن
ٕالاستمرار بتنفيذ ال^rاما;:ا.
فحسب املادة  29من مشروع لجنة القانون الدوي املتعلق بتقنNن املسؤولية الدولية
 ،2001فإن الدولة ال Ieتقوم بعمل غ RNمشروع إتجاﻩ الدولة الاخرى يجب ان تستمر Oي الوفاء
بال^rام الذي خرق او الال^rام الذي ترتب عنه فعل غ RNاملشروع الدوي.
ومن الامثلة عن ذلك ،كأن يRyم اتفاق بNن دولتNن غ'ى تصدير الب^Rول ملدة معينة،
فتتوقف الدولة املصدرة عن التصدير،فهنا تتحمل املسؤولية الدولية،إتجاﻩ الدولة املستوردة،
فمن واجب الدولة املصدرة أن تستمر بتمويلها بالب^Rول فهو استمرار لواجب الوفاء.
ثانيا :ممارسة الاستمرار لواجب الوفاء وفقا للقانون الدو\ي :إن الدولة املسؤولة عن
تنفيذ ال^rاما;:ا اتجاﻩ الدولة الاخرى ،تبقى ملزمة ومتمسكة إن شاءت بال^rاما;:ا الاوى املن:كة،
حيث هناك نوع من الاستمرارية Oي تنفيذ الال^rام بعد توقفه وبعد تحمل الدولة املسؤولة لنتائج
هذا التوقف من واج:âا ف%ي الاصالح او التعويض .ودفع الدولة املن:كة تعويضا للدولة الاخرى
هو ال^rام ثانوي Oي هذﻩ الحالة ،فال يعف:Ýا من ضرورة الال^rام بالواجب القائم عليه خاصة إذا
كان هذا الال^rام نابع من إتفاقية إما تكون متعددة الاطراف أو ثنائية).(1
إن مثل هذﻩ الحالة تل^rم الدولة بتنفيذ الاتفاقية كال^rام ثانوي باإلضافة إى ضرورة
إصالحها للضرر الناتج عن خرقها لالل^rام الدوي .ويكون الفصل بNن الال^rام الاوي والثانوي
عندما تكون هناك إستقاللية بي:ما ،أما Oي حالة وجود عمل غ RNمشروع مستمر فإن التعويض
يبقى واحدا وشامال ع'ى أساس فعل غ RNمشروع واحد ومستمر من حيث الزمان).(2

الفرع الثاني :الكف عن العمل
يجب ع'ى الدولة املسؤولة أن تتوقف عن الفعل غ RNاملشروع دوليا أو عن النشاط الذي
يتسبب ضرر للغ .RNفعل:Ýا كدولة مسؤولة عن الفعل غ RNاملشروع دوليا ال^rام بأن تكف عن
الفعل إذا كان مستمرا.(3) .
أوال :تعريف الكف عن العمل
هو إل^rام ثانوي ع'ى عاتق الدولة بأن تتوقف عن ٕالاستمرار Oي ان:اكها لالل^rام الاوي
باإلضافة إى ال^rامها الثانوي بتقديم الضمانات والتأمينات الضرورية والكفيلة ألجل عدم تكرار

 -1أنظر ،د .عميمر نعيمة ،مرجع سابق ،ص.301.
 -2املرجع نفسه ،ص.302.
 -3املادة  30الفقرة الاوى من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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الفعل غ RNاملشروع .وعادة وباإلضافة إى عملها غ RNاملشروع الاوي فإن الدولة املسؤولة سوف
تن:ك ال^rاما ثانويا بفعل عدم التوقف وتكرار الفعل غ RNاملشروع رغم ال^rامها بوقفه ).(1
يعت Ryالكف عن العمل أو وقف السلوك غ RNاملشروع الصورة ٔالاوى من صور أثار
املسؤولية الدولية ،ال:; Ieدف إى إصالح الضرر والعودة إى الوضع السابق قبل وقوع الفعل
غ RNاملشروع دوليا).(2
ثانيا :الكف عن العمل 1ي املعامالت الدولية :تظهر إل^rامات الكف عن العمل Oي حالة
التصرفات غ RNاملشروعة ال Ieتقوم :Üا الدولة كاالستيالء ع'ى ممتلكات ٔالاجانب أو الاعتقال أو
الاحتالل الذي توجب عل:Ýا التوقف عن الفعل كاالل^rام الثانوي باإلضافة إى تحملها الل^rام
ثانوي أخر يتمثل Oي إصالح الضرر الالحق باألجانب مثال).(3
غ RNأن هذا الال^rام الثانوي ٔالاول سوف يرتبط باالل^rام الثانوي الثاني ما دام أن توقف
الدولة وعدم تكرارها للفعل غ RNاملشروع سيؤثر ع'ى جسامة الضرر الالحق بالضحية كما
سيؤثر بالتاي ع'ى تحديد التعويض وأنواعه.
وللدولة املضرورة أن تحرك دعوى املسؤولية الدولية الل^rام ثانوي بعد أن تكون قد
قدمت دعوى عن إن:اك هذﻩ الاخRNة عن ال^rامها الاوي.
أما بالنسبة لحقوق الدولة املضرورة فإ:³ا تبقى نفسها وليس هناك ما يدعو إى وجود
حقوق أولية وحقوق ثانوية ما دام أن الاضرار أصابت نفس ٔالاشخاص ،ونفس الجهة فقط أن
هذﻩ الاضرار سوف تكيف نتيجة إخالل الدولة املسؤولة بال^rام ثانوي ع'ى أ:³ا أضرار أكRó
جسامة وبالتاي تمنح ألصحا:Üا التعويضات املناسبة).(4

الفرع الثالث :تقديم ضمانات بعدم التكرار
Oي بعض الوقائع الخطRNة املوجبة لقيام املسؤولية الدولية ال يمكن الاكتفاء من الدولة
املسؤولة من تقديم الاعتذار ،بل يجب عل:Ýا أن تقدم التأكيدات والضمانات الكافية بعدم
التكرار كاإلدالء بالتصريح الدبلوما Iæçوالرسم Iأو الاع^Rاف أمام القا Iæïالدوي .وتقدم
التأكيدات والضمانات املالئمة بعدم التكرار ،إذا اقتضت الظروف ذلك ).(5

 -1أنظر ،د .عميمر نعيمة ،مرجع سابق ،ص.299.
 -2أنظر ،د .زازة لخضر ،مرجع سابق ،ص.515.
 -3أنظر ،د .عميمر نعيمة ،مرجع سابق ،ص.300.
 -4املرجع نفسه ،ص.300.
 -5املادة  30الفقرة الثانية من مشروع لجنة القانون الدوي ،لتقنNن املسؤولية الدولية .2001
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أوال :كيفية تقديم الضمانات بعدم التكرار :يمكن تقديم هذﻩ الضمانات عند لجوء
الدول املتنازعة إى القضاء والحكم ع'ى الدولة املسؤولة باإلصالح باإلضافة إى ال^rامها بعدم
العودة إى ارتكاب الفعل غ RNاملشروع.
كما يمكن أن تقدم هذﻩ الضمانات بشكل ارادي وتلقائي من طرف الدولة املسؤولة Oي
اطار ال^Rضية عندما تع^Rف بفعلها غ RNاملشروع أو عندما تقدم اعتذارها للدولة املضرورة).(1
ثانيا :شروط تقديم الضمانات بعدم التكرار :بعدما بينا كيفية تقديم الضمانات بعدم
التكرار وفقا لقواعد القانون الدوي ،سوف نش RNإى بعض الشروط الواجب مراعا;:ا من طرف
الدولة ال Ieتقبل ع'ى تقديم هذﻩ الضمانات ،وي تتمثل أساسا Oي:
الشرط ٔالاول :مراعاة إرتباط تقديم الضمانات بالظروف املحيطة بالدول :وي ظروف
محاطة بالدول ال Ieيقتض:Ýا الفعل غ RNاملشروع الدوي .وحسب رأينا فتقديم هذﻩ الضمانات Oي
وقت الríاع املسلح ليس سديدا بل يجب تقديمها Oي وقت السلم .وأضف إى ذلك أن تقديمها ال
يستث I¤تقديم تعويض عن الفعل غ RNاملشروع حسب ظروف ال Ieخلفها.
الشرط الثاني :مراعاة ٔالاثر املستقب#ي للضمانات بعدم التكرار :أثار هذﻩ الضمانات
تمتد إى املستقبل ،دون العودة إى املا ،Iæïف Iإذن ف^Rة ضمد الجراح بNن الدولتNن.
وقد إعتRyت لجنة القانون الدوي Oي مشروعها الخاص بتقنNن املسؤولية الدولية 2001
السيما املادة  30فقرة  2منه ،أن توف RNهذﻩ الضمانات مستقبال يعد نوعا من ال^Rضية لصلح
الدولة املضرورة ونوعا من ٔالامان من حيث عدم تعرضها لنفس الفعل غ RNاملشروع مستقبال.
وبالتاي فإن مجرد العودة إى مثل هذا الفعل يؤدي إى مسؤولية الدولة عن إن:اكها لقاعدة
أولية Oي املسؤولية الدولية وقاعدة ثانوية ي خرقها الل^rامها بضمان عدم العودة والتكرار).(2

 -1أنظر ،د .عميمر نعيمة ،مرجع سابق ،ص.300.
 -2املرجع نفسه ،ص.301.
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خاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.
إن قواعد املسؤولية الدولية Oي تطور مستمر ،ففي وقتنا الحاي أخذت هذﻩ القواعد
منحا أخر Oي اقرار وOي تأصيل ٔالاسس القانونية للمسؤولية الدولية ،فقد كانت الدولة Oي القانون
الدوي الكالسيكي ي الوحيدة املع^Rف لها بالشخصية القانونية الدولية ،وي املسؤولة الوحيدة
عندما تتسبب ضررا لدولة أخرى.
أما حاليا فلم تعد الدولة وحدها املسؤولة عن تصرفا;:ا ال Ieتشكل أساسا للمسؤولية
الدولية ،بل إى جانب الدولة هناك املنظمات الدولية الحكومية ،وكيانات أخرى حسب فروع
القانون الدوي املختلفة ،كمركز الفرد Oي القانون الدوي لحقوق الانسان والقانون الدوي
الجنائي ،ومركز الشركات املتعددة الجنسيات Oي القانون الدوي الاقتصادي.
وع'ى الرغم من إتساع نطاق املخاطبNن بقواعد القانون الدوي العام من الدول إى
ٔالافراد مرورا من املنظمات الدولية والحركات التحررية وكذا الشركات املتعددة الجنسية ،إال أن
سلوك املخاطبNن بقواعد القانون الدوي يحتاج إى املتابعة وإقرار املسؤولية الدولية عليه
بأحسن وجه .وإح^Rام قواعد القانون الدوي بات من الضروري ،كما أن اتخاذ إجراءات قضائية
فعالة وعدم الاكتفاء باإلجراءات ذات الطابع السيا Iæçأمر ال مفر منه ،ألن Oي بعض ٔالاحيان
ٕالاجراءات السياسية املتخذﻩ خاصة من قبل املنظمات الدولية ،كمنظمة الامم املتحدة عن
طريق مجلس الامن الدوي ،تخرج عن نطاق الشرعية الدولية ،ال سيما إذا تعلق ٔالامر بالشعوب
الضعيفة والدول الواقعة تحت الاستعمار كالصحراء الغربية ال Ieتعت Ryآخر مستعمرات إفريقيا،
وما يحدث حاليا Oي دولة فلسطNن لدليل ع'ى ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط والعمل
وفقا ملصالح الدول ال متناهية.
وOي إنتظار إستكمال قواعد املسؤولية الدولية بصفة حقيقية ورسمية ،نق^Rح بعض
الحلول من أجل أن يتوصل املجتمع الدوي إى إعمال املسؤولية الدولية بصفة واقعية وحقيقية
أهمها:
إبرام إتفاقية دولية حول املسؤولية الدولية ،مع بيان Oي أحكام الاتفاقية ٔالاسس
القانونية ال Ieيسأل عل:Ýا الشخص القانوني الدوي.
منح الشخصية القانونية بصفة كاملة لبعض الكيانات الفاعلة Oي املجتمع الدوي،
إلمكانية ممارسة حقوقها وتحمل واجبا;:ا مثل بعض املنظمات غ RNالحكومية ال سيما اللجنة
الدولية للصليب ٔالاحمر.
العمل ع'ى توحيد القواعد القانونية الدولية لجميع الدول إلقرار املسؤولية الدولية.
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ٕالابتعاد عن إزدواجية املعاملة Oي إقرار قواعد املسؤولية الدولية ومسائلة أشخاص
القانون الدوي.
تحويل مشاريع لجنة القانون الدوي Oي موضوع املسؤولية الدولية إى اتفاقيات دولية ،أو
إى قرارات ملزمة للدول عن طريق مجلس الامن الدوي.
تعجيل Oي إبرام ا اتفاقية الدولية حول الحماية الدبلوماسية ،ال سيما أن مشروع لجنة
القانون الدوي ال:ائي حول الحماية الدبلوماسية تم إعتمادﻩ من قبل الجمعية العامة لألمم
املتحدة Oي  18جانفي O 2008ي إنتظار إعداد إتفاقية دولية لهذا الغرض.
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قائمة املراجع املستعملة
املراجع باللغة العربية
القرآن الكريم
أوال :الكتب
 .1أبو الوفا أحمد ،املسئولية الدولية للدول واضعة الالغام Oي الارا Iæïاملصرية )دراسة Oي
إطار القواعد املنظمة للمسؤولية الدولية ؤالالغام الRyية( ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة
العربية ،القاهرة.2003 ،
 .2أبو الوفا أحمد ،الوسيط Oي القانون الدوي العام،الطبعة الاوى،دار ال:ضة العربية،
القاهرة.2005،
 .3أبو هيف ع#ي صادق ،القانون الدوي العام ،النظريات واملبادئ العامة ،اشخاص
القانون الدوي ،النطاق الدوي ،العالقات الدولية ،التنظيم الدوي ،املنازعات الدولية،
الحربي والحياد ،الطبعة الاوى ،منشأة املعارف ،الاسكندرية.1995 ،
 .4ألدقاق محمد السعيد،التنظيم الدوي ،الطبعة الثانية ،الدار الجامعية للطباعة
والنشر ،بRNوت.1982 ،
 .5ألدقاق محمد السعيد ،شرط املصلحة Oي دعوى املسؤولية عن ان:اك الشرعية
الدولية ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة ،دون سنة النشر.
 .6ألسيد أبو عطية ،الجزاءات الدولية بNن النظرية والتطبيق ،الطبعة ٔالاوى ،مؤسسة
الثقافة الجامعيةٕ ،الاسكندرية.2001 ،
 .7ألعشاوي عبد العزيز ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،الطبعة الاوى ،دار هومة،
الجزائر.2011 ،
 .8أملجذوب محمد ،القانون الدوي العام ،الطبعة السادسة ،منشورات الحل Iìالحقوقية،
بRNوت.2008 ،
 .9أملسدي ع#ي عبد ﷲ ،الحرب ع'ى الارهاب والدفاع الشرåي Oي ضوء أحكام القانون
الدوي ،الطبعة ٔالاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة.2006 ،
 .10ألهواري عبد ﷲ محمد ،املحكمة الاوربية الجديدة لحقوق الانسان ،دراسة Oي ضوء
أحكام الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والRyوتوكوالت امللحة :Üا واملعدلة لها ،الطبعة
الاوى ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية.2009 ،
 .11بلقاسم أحمد ،القضاء الدوي ،طبعة الاوى ،دار هومة ،الجزائر.2005 ،
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.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

بن عامر تون' ،املسؤولية الدولية ،العمل الدوي غ RNاملشروع كأساس ملسؤولية الدولة
الدولية ،الطبعة الاوى ،منشورات دحلب ،الجزائر.1995 ،
بن عمران إنصاف ،دور اللجنة الدولية للصليب ٔالاحمر Oي تنفيذ قواعد القانون الدوي
ٕالانساني ،الطبعة الاوى ،دار الخلدونية ،الجزائر.2012 ،
بوسلطان محمد ،مبادئ القانون الدوي العام ،الجزء الاول ،الطبعة الثالثة ،ديوان
املطبوعات الجامعية ،الجزائر.2007 ،
رشاد عارف يوسف السيد ،املسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الاسرائيلية،
الجزء الاول ،الطبعة الاوى ،دار الفرقان ،عمان.1984. ،
زازة لخضر ،احكام املسؤولية الدولية Oي ضوء قواعد القانون الدوي العام ،دراسة
مدعمة باألمثلة والسوابق القضائية وأعمال لجنة القانون الدوي ،الطبعة الاوى ،دار
الهدى ،عNن مليلة.2011 ،
سعادي محمد ،املسؤولية الدولية Oي ضوء التشريع والقضاء الدوليNن ،الطبعة الاوى،
دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية.2013 ،
سهيل حسGن الفتالوي،القانون الدوي ،الطبعة الاوى ،املكتب املصري لتوزيع
املطبوعات ،القاهرة.2002 ،
صالح محمد محمود بدر الدين ،املسئولية املوضوعية Oي القانون الدوي ،الطبعة
الاوى ،دار ال:ضة العربية ،القاهرة.2004 ،
صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدوي العام ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة
العربية ،القاهرة ،2008 ،ص.804.
عامر الزما\ي ،مدخل اى القانون الدوي الانساني ،الطبعة الثانية ،منشورات املعهد
العربي لحقوق الانسان ،بمعية اللجنة الدولية للصليب الاحمر ،تونس.1997 ،
عائشة راتب ،مذكرات Oي العالقات الدولية العربية ،الطبعة الاوى ،دار ال:ضة العربية،
القاهرة.1965 ،
عبد الواحد محمد الفار ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عل:Ýا ،دار ال:ضة العربية،
القاهرة.2008 ،
علوان خض 8Gعبد الكريم ،الوسيط Oي القانون الدوي العام املنظمات الدولية ،الطبعة
ٔالاوى ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان.1998،
ع#ي ابراهيم ،القانون الدوي العام ،النظريات الفقهية ،املصادر واملسؤولية الدولية،
الجزء الاول ،الطبعة الاوى،دار ال:ضة العربية ،القاهرة.1998 ،
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 .26عميمر نعيمة ،النظرية العامة ملسؤولية الدولية Oي ضوء التقنNن الجديد ،الطبعة الاوى،
ديوان املطبوعات الجامعية.2010 ،
 .27عوض خليفة عبد الكريم ،أحكام القضاء الدوي و دورها Oي إرساء قواعد العرف الدوي
واملبادئ العامة للقانون ،الطبعة الاوى ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية.2008 ،
 .28غسان الجندي ،املسؤولية الدولية ،الطبعة الاوى ،طبعة التوفيق ،عمان.1990 ،
 .29فتوح عبد ﷲ الشاد\ي ،القانون الدوي الجنائي ،أولويات القانون الدوي
الجنائي،النظرية العامة للجريمة الدولية ،الطبعة ٔالاوى ،دار املطبوعات الجامعية،
ٕالاسكندرية.2001،
 .30لكري '°إدريس ،التداعيات الدولية الكRyى ألحداث  11شتن Ryمن غزو أفغانستان إى
إحتالل العراق ،الطبعة ٔالاوى ،املطبعة والوراقة الوطنية ،مراكش.2005 ،
 .31همي' رضا ،املسؤولية الدولية ،الطبعة ٔالاوى ،دار القافلة للنشر والتوزيع ،الجزائر،
.1999
ثانيا :الرسائل واملذكرات
أ -رسائل دكتوراﻩ
 -1بركاني أعمر ،العدالة الجنائية الدولية املؤقتة والدائمة )دراسة مقارنة( ،أطروحة لنيل
شهادة الدكتوراﻩ Oي العلوم ،تخصص القانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة
مولود معمري ،تrNي وزو.2015 ،
 -2عزوز غربي ،حقوق الانسان باملغرب العربي دارسة Oي الاليات واملمارسة دراسة مقارنة –
تونس – الجزائر – املغرب ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراﻩ Oي العلوم السياسية
والعالقات الدولية ،تخصص التنظيم السيا Iæçوٕالاداري ،جامعة الجزائر  ،3كلية العلوم
السياسية والعالقات الدولية ،قسم التنظيم السيا Iæçوٕالاداري.2013 ،
 -3فار 'êجميلة ،وضع الفرد Oي القانون الدوي ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراﻩ Oي العلوم،
التخصص ،القانون ،جامعة مولود معمري ،تrNي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،
.2016
 -4هيثم مو ،êالتفرقة بNن ٕالارهاب الدوي ومقاومة الاحتالل الحربي Oي العالقات الدولية،
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراﻩ ،جامعة عNن الشمس.1999 ،
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ب -مذكرات املاجست8G
 -1بركاني أعمر ،مدى مساهمة مجلس ٔالامن Oي إنشاء املحاكم الجنائية الدولية ،مذكرة
لنيل شهادة املاجستO RNي القانون ،تخصص القانون الجنائي الدوي ،كلية الحقوق،
جامعة سعد دحلب ،البليدة.2006 ،
 -2زيد املال صافية ،املسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال ال يحظرها
القانون الدوي ،مذكرة ماجست ،RNمعهد الحقوق والعلوم الادارية ،جامعة الجزائر،
.1994
 -3قاسيمي يوسف ،مهام اللجنة الدولية للصليب الاحمر أثناء الríاع املسلح ،مذكرة لنيل
شهادة املاجستO RNي القانون ،فرع القانون الدوي لحقوق الانسان ،جامعة مولود معمري،
كلية الحقوق.2005 ،
ثالثا :املقاالت
 -1أحسن بوالاصباع ،التطورات الجديدة Oي القانون الدوي واملتعلقة باملنظمات الدولية
ؤالافراد ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة الامارات العربية
املتحدة،العدد التاسع ،نوفم.(454 – 396 ).1995 ،Ry
 -2أحمد عبد الحميد الرفاي،أحكام املسؤولية الدولية وأثرها ع'ى تفعيل آليات إح^Rام
القانون الدوي الانساني ،مجلة كلية الدراسات العليا،تصدر عن اكاديمية مبارك لألمن،
العدد الخامس جويلية .(562-490)،2001
 -3أحمد فوزي عبد املنعم ،مدى مشروعية اخذ الرهائن من قبل حركات املقاومة
الشعبية املسلحة )دراسة تطبيقية ع'ى الوضع Oي العراق( ،املجلة املصرية للقانون
الدوي ،املجلد .(275-261)2008 ،63
 -4حساني خالد ،سلطات مجلس ٔالامن Oي محاربة الجريمة الدولية ،دراسات قانونية،
تصدر عن مركز البصRNة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية ،الجزائر ،العدد
.(28 -11)2013 ،14
 -5عنان عمار ،إنشاء مجلس حقوق الانسان ٔالامم ،Iاملجلة الجزائرية للعلوم القانونية
الاقتصادية والسياسية ،العدد الاول.(522 – 507 ) .2009 ،
 -6بركاني أعمر ،تطور نظام تعويض ضحايا الجرائم الدولية أمام املحكمة الجنائية
الدولية ،مجلة قراءات Oي املادة الجنائية ،الجزء الرابع ،منشورات مجلة الحقوق،
مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط.(170-155) ،2015 ،
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رابعا :املحاضرات
 -1بوبكر عبد القادر ،محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،قدمت للطلبة السنة الثالثة ،كلية
الحقوق ،جامعة الجزائر.2009-2008 ،
 -2خداش حبيب ،محاضرات Oي القانون الدوي العام ،قدمت للطلبة السنة الثانية حقوق،
كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تrNي وزو.2002 ،
 -3عنان عمار ،ملخص محاضرات Oي املسؤولية الدولية ،القيت ع'ى طلبة السنة الثالثة
حقوق ،كلية الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر.2009/2008 ،
خامسا :النصوص القانونية
أ -الاتفاقيات الدولية )الجزائر طرفا ف zا(
-1
-2

-3

-4

ميثاق هيئة ٔالامم املتحدة ،تم التوقيع عليه Oي مدينة سان فرانسيسكو بتاريخ  26جوان
،1945إنضمت اليه الجزائر بتاريخ  8اكتوبر .1962
إتفاقية جنيف ٔالاو\ى لتحسGن حال الجرى واملر ùبالقوات املسلحة 1ي امليدان
املؤرخة Oي  12أوت  ،1949انضمت الجزائر إل:Ýا بتاريخ  20جوان  1960وكان ذلك أثناء
حرب التحرير الوطنية من طرف الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية ،انظر Oي ذلك
قائمة أهم الصكوك الدولية والجهوية املتعلقة بحقوق ٕالانسان ال Ieصادقت عل:Ýا
الجزائر،منشور صادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية ل^Rقية وحماية حقوق ٕالانسان،
مارس .2008
إتفاقية جنيف الثانية لتحسGن حال الجرى ومر ùوغرى القوات املسلحة 1ي
البحار املؤرخة Oي  12أوت  ،1949انضمت الجزائر إل:Ýا بتاريخ  20جوان  1960وكان
ذلك أثناء حرب التحرير الوطنية من طرف الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية ،انظر
Oي ذلك قائمة أهم الصكوك الدولية والجهوية املتعلقة بحقوق ٕالانسان ال Ieصادقت
عل:Ýا الجزائر،منشور صادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية ل^Rقية وحماية حقوق
ٕالانسان ،مارس .2008
إتفاقية جنيف الثالثة بشان معاملة أسرى الحرب،املؤرخة Oي  12أوت  ،1949انضمت
الجزائر إل:Ýا بتاريخ  20جوان  1960وكان ذلك أثناء حرب التحرير الوطنية من طرف
الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية ،انظر Oي ذلك قائمة أهم الصكوك الدولية
والجهوية املتعلقة بحقوق ٕالانسان ال Ieصادقت عل:Ýا الجزائر،منشور صادر عن اللجنة
الوطنية الاستشارية ل^Rقية وحماية حقوق ٕالانسان ،مارس .2008
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 -5إتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية ٔالاشخاص املدنيGن 1ي وقت الحرب املؤرخة Oي 12
أوت ،1949انضمت الجزائر إل:Ýا بتاريخ  20جوان  1960وكان ذلك أثناء حرب التحرير
الوطنية من طرف الحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية ،انظر Oي ذلك قائمة أهم
الصكوك الدولية والجهوية املتعلقة بحقوق ٕالانسان ال Ieصادقت عل:Ýا الجزائر،منشور
صادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية ل^Rقية وحماية حقوق ٕالانسان ،مارس .2008
 -6الاتفاقية الخاصة بوضع الالجئGن املعتمدة بتاريخ  28جويلية  1951بموجب مؤتمر
الامم املتحدة للمفوضNن بشأن الالجئNن وعديم الجنسية ،قرار الجمعية العامة رقم
)429د (5-املؤرخ Oي  14ديسم ،1951 Ryدخلت ح rNالتنفيذ بتاريخ  22أفريل ،1954
إنضمت ال:Ýا الجزائر بتاريخ  25جويلية  ،1963ج ر عدد  105سنة .1963
 -7إتفاقية فيينا بشان العالقات الدبلوماسية املRyمة Oي  18افريل .1961إنضمت ال:Ýا
الجزائر بموجب مرسوم رقم  70-64املؤرخ Oي  02مارس  ،1964ج ر عدد  29الصادر
بتاريخ  07أفريل .1964
 -8إتفاقية فيينا بشأن العالقات القنصلية املRyمة بتاريخ  24افريل  .1963إنضمت ال:Ýا
الجزائر بموجب مرسوم رقم  85-64املؤرخ Oي  04مارس  ،1964ج ر عدد  34الصادر
بتاريخ  24أفريل .1964
 -9الاتفاقية الدولية للقضاء ع#ى جميع أشكال امل *Gالعنصري ،قرار رقم )2106أ( الجمعية
العامة لألمم املتحدة وعرض:ا للتوقيع والتصديق ،املؤرخ Oي  21ديسم ،1965 8دخلت
ح rNالنفاذ بتاريخ  4جانفي  ،1969صادقت عل:Ýا الجزائر بموجب امر رقم ،348-66
بتاريخ  15ديسم ،1966 Ryج .ر .ج .ج ،العدد  07الصادر بتاريخ  20جانفي .1967
 -10العهد الدو\ي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية،إعتمد وعرض للتوقيع والتصديق
والانضمام بقرار الجمعية العامة ) 2200ألف(،املؤرخ Oي  16ديسم ،1966 8ودخل حrN
النفاذ Oي  23مارس  ،1976صادقت عليه الجزائر بموجب املرسوم الرئا Iæçرقم 67/89
املؤرخ Oي  16ماي  ،1989ج ر  ،عدد  20املؤرخة Oي  17ماي  ،1989أما النص الكامل تم
نشرﻩ Oي الجريدة الرسمية بتاريخ  26فيفري  ،1997مع ٕالاعالنات التفسRNية ع'ى املواد -1
.23-22
 -11إتفاقية فيينا لقانون املعاهدات املعتمدة من قبل مؤتمر ٔالامم املتحدة بشأن قانون
املعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  2166املؤرخ Oي
 5ديسم ،1966 Ryورقم  2287املؤرخ Oي  6ديسمO ،1967 Ryي دورتNن Oي مدينة فيينا
خالل الف^Rة  26مارس إى  24مايو  1968وخالل الف^Rة  9أفريل إى  22مايو ،1969
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واعتمدت الاتفاقية Oي ختام أعمال املؤتمرين 1ي  22ماي ،1969عرضت للتوقيع Oي 23
ماي  1969ودخلت ح rNالنفاذ Oي  27يناير .1980انضمت الجزائر بالتحفظ ،بموجب
مرسوم  222-87املؤرخ Oي  13أكتوبر  ،1987ج ر ،عدد  ،42الصادرة بتاريخ  14أكتوبر
.1987
 -12ال8وتوكول ٕالاضا1ي الثاني التفاقيات جنيف ٔالاربعة  12أوت ،1949واملRyم Oي  8جوان
 ،1977إنضمت الجزائر إى بموجب املرسوم الرئا Iæçرقم  68-89املؤرخ Oي  16مايو .1989
 -13ال8وتوكول ٕالاضا1ي الثاني التفاقيات جنيف  12أوت  1949املتعلق بحماية ضحايا
املنازعات املسلحة غ RNالدولية ،املRyم Oي  08جوان ،1977ج ر ،العدد  20املؤرخة Oي 17
ماي .1989
 -14إتفاقية ٔالامم املتحدة لقانون البحار  10ديسم ،1982 Ryإنضمت ال:Ýا الجزائر بموجب
مرسوم رئا Iæçرقم  53-96املؤرخ Oي  22جانفي  ،1996ج ر ج ج ،العدد  06الصادر Oي
 24جانفي .1996
ب -الاتفاقيات الدولية )الجزائر ليس طرفا ف zا(
 -1إتفاقية الهاي بشأن إح8+ام قوانGن وأعراف الحرب ال8ية املRyمة بتاريخ  29جويلية
.1899
 -2إتفاقية الهاي الخاصة باح8+ام قوانGن وأعراف الحرب ال8ية املRyمة بتاريخ  18اكتوبر
.1907
 -3إتفاقية املسؤولية الدولية عن ٔالاضرار ال(' تحد Ïا ٔالاجسام الفضائية،املعتمدة
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) 2777د (26-املؤرخ Oي  9نوفم،1971 8
دخلت ح rNالنفاذ بتاريخ  1سبتم.1972 Ry
 -4إتفاقية روما املتعلقة بالنظام ٔالاسا 'êللمحكمة الجنائية الدولية املؤرخة Oي 18/17
جويلية ، ،1998وثيقة رقم  A/CONF.183/9املؤرخة Oي  17جويلية ،1998معدلة
بموجب املحاضر ٓالاتية ع'ى التواي 10:نوفم 1998،12 Ryجويلية  1999،30نوفم،1999 Ry
 8ماي  17 ،2000جانفي  2001و  16جانفي ،2002دخل ح rNالتنفيذ Oي  1جويلية .2002
تم تعديله بموجب املؤتمر الاستعرا Iæïلنظام روما ٔالاسا Iæçللمحكمة الجنائية لدولية
املنعقد بكمباال عاصمة أوغندا بتاريخ  31ماي إى  11جوان .2010وثيقة رقم
)،(RC/WGC/1/Rev.2.الخاصة بالتعديل النظام ٔالاسا Iæçللمحكمة الجنائية ،املؤرخة Oي
 10جوان .2010
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ت -النصوص التشريعية:
ٔالامر رقم  58-75املؤرخ Oي  26سبتم ،1975 Ryج ر عدد  78الصادر بتاريخ  30سبتم،1975 Ry
املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم.
سادسا :الانظمة الاساسية للمحاكم الدولية
 -1النظام ٔالاسا Iæçللمحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ ،امللحق باتفاقية لندن
 08أوت .1945
 -2الئحة املحكمة العسكرية الدولية للشرق الاق) dæطوكيو( .املنشأة بموجب الاعالن
الصادر من القائد العام لقوات الحلفاء Oي الشرق الاق dæالجRíال )ماك ارثر( Oي 19
جانفي .1946
 -3النظام ٔالاسا Iæçملحكمة العدل الدولية ،امللحق بميثاق منظمة ٔالامم املتحدة ،املؤرخ Oي
 18افريل .1946
سابعا :أحكام املحاكم الدولية
أ -محكمة العدل الدولية الدائمة
حكم محكمة العدل الدولية الدائمة Oي قضية مصنع " شورزو" بتاريخ  25ماي  ،1926وهو
الríاع الدائر بNن املانيا ال Ieطالبت من محكمة العدل الدولية الدائمة أن تعلن أن القانون
البولندى الصادر Oي  14جويلية  1920والذي صادر عدة ممتلكات املانيا Oي سيلrNيا العليا – بما
Oي ذلك املصنع محل الríاع -يعد تصرفا مخالفا للمادة السادسة وما يل:Ýا من معاهدة جنيف
ال Ieابرمت Oي  15ماي  1922بNن بولونيا وأملانيا.
ب -محكمة العدل الدولية
 -1حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  25مارس O ،1949ي قضية قناة كورفو
)إع8+اض أو\ي( ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل
الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم املتحدة.1992،
 -2حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  9افريل O 1949ي قضية قناة كورفو )جوهر
القضية( ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية)-1948
 ،(1991وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم املتحدة.1992،
 -3الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ،بتاريخ  11افريل  ،1949املتعلقة بتعويض
عن الاصرار املتكبدة Oي خدمة الامم املتحدة ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن
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محكمة العدل الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم
املتحدة.1992 ،
 -4حكم محكمة العدل الدولية Oي القضية املتعلقة بمعبد برياﻩ ف:Ýار)جوهر القضية( الصادر
بتاريخ  15جوان  ،1962موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل
الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم املتحدة.1992 ،
 -5حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  24جويلية O 1964ي القضية املتعلقة بشركة
برشلونة للجر وٕالانارة والطاقة املحدودة) إع8+اضات أولية( ،موجز ٔالاحكام والفتاوى
ؤالاوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم ST/LEG/SER.F/1
منشورات ٔالامم املتحدة.1992،
 -6حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ  5فيفري O 1970ي القضية املتعلقة بشركة
برشلونة للجر وٕالانارة والطاقة املحدودة ،موجز ٔالاحكام والفتاوى ؤالاوامر الصادرة عن
محكمة العدل الدولية) ،(1991-1948وثيقة رقم  ST/LEG/SER.F/1منشورات ٔالامم
املتحدة.1992،
ثامنا :أعمال هيئة الامم املتحدة
أ -قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة
 -1قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم  82/56املؤرخ Oي  12ديسم.2001 Ry
 -2الئحة رقم  A/67/L.28املؤرخة Oي  26نوفم) 2012 RNد،(67 -متعلقة بإع^Rاف بدولة فلسطNن
كدولة مراقبة غ RNعضو Oي هيئة الامم املتحدة.
 -3قرار الجمعية العامة رقم  3314الدورة  ،29الصادر بتاريخ  14ديسم.1974 Ry
ب -قرارات مجلس الامن
 -1القرار رقم  827الصادر Oي  25ماي  1993وثيقة رقم  ،S/RES/827/1993جلسة رقم،
 ،2217يتعلق انشاء).(TPIY
 -2القرار رقم  955الصادر Oي  8نوفم 1994 8وثيقة رقم ،S/RES/955/1994 ،جلسة رقم،
 ،3453يتعلق بإنشاء ).(TPIR
ج -حوليات لجنة القانون الدو\ي
 -1حولية لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا الثالثة والخمسونO ،ي الف^Rة املمتدة بNن  23افريل إى
 1جوان  2001والف^Rة  2جوان إى  10أوت  ،2001ص ،01.املعتمدة بموجب وثيقة الجمعية
العامة لألمم املتحدة رقم  ،A/CN.4/L.602/Rev.1املؤرخة Oي  26جويلية ،2001
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-2
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-4

-5
-6

-7

-8

-9
-10

حولية لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  52لعام  ،2000حول مسؤولية املنظمات الدولية.
وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم O A/55/10ي دور;:ا .55
حولية لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  53بجنيف بNن ف^Rتي ) 23افريل –  1جوان  (2001و )
 2جويلية –  10اوت  (2001يتعلق بمسؤولية الدول .وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة
رقم  ،A/CN.4/517املؤرخة Oي  2افريل .2001
حولية لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا السابعة والخمسون Oي ف^Rتي ) 02ماي إى  03جوان
 (2005و) 11جويلية إى  05اوت  .(2005وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم A/60/10
Oي دور;:ا الستون.
حولية لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  52لعام  ،2000حول مسؤولية املنظمات الدولية.
وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم O A/55/10ي دور;:ا .55
حولية لجنة القانون الدوي Oي دور;:ا  49لسنة  1997املتضمن املسؤولية الدولية عن
النتائج الضارة الناجمة عن أفعال ال يحظرها القانون الدوي )منع الضرر العابر للحدود
النا ûæòعن الانشطة الخطرة( .وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ) A/52/10الدورة
 55سنة .(2000
حولية لجنة القانون الدوي املعتمد Oي دور;:ا O 56ي الف^Rة املمتدة من ) 3ماي إى  4جوان
ومن  5جويلية إى  6اوت  .(2004وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم O A/59/10ي
دور;:ا  59سنة .2004
حولية لجنة القانون الدوي املتعلق بالحماية الدبلوماسية ،املعتمد من قبل اللجنة Oي
القراءة الاوى بموجب تقريرها Oي دور;:ا السادسة والخمسون Oي الف^Rة املمتدة من  3ماي إى
 4جوان ومن  5جويلية ال 6 dìاوت  ،2004وثيقة الجمعية العامة رقم A59/10سنة .2004
وثيقة الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم ،A/62/62/dd.1 ،املؤرخة Oي  17افريل ،2007
الدورة الثانية والستون ،حول مسؤولية الدول عن الافعال غ RNاملشروعة دوليا.
منشورات الامم املتحدة رقم  ST/SPACE/11املتعلقة بمعاهدات الامم املتحدة ومباد:ا
املتعلق بالفضاء الخارGي )نصوص املعاهدات واملبادئ ال Ieتحكم أنشطة الدول Oي ميدان
استكشاف الفضاء الخارج~ dواستخدامه ،ال Ieإعتمد;:ا )ج ع أ م( املنشورة Oي نوفمRy
.2002
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