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 جاهعت االًبار/ كليت القاًىى والعلىم السياسيت/ قسن القاًىى

 هحاضراث هادة )الوٌظواث الدوليت( للورحلت الرابعت

 أ.م.د. ليث الديي صالح حبيب

 هسؤوليت الوٌظوت الدوليت

ًٚكٍ أٌ رمٕو ْزِ انًسؤٔنٛخ َزٛجخ إلخالل انًُظًخ ثبنزضاو ػمذ٘ يًب ٕٚجت يسؤٔنٛزٓب 

زٓب رمٕو ْزِ انًسؤٔنٛخ َزٛجخ إلخالنٓب ثبنزضاو لبََٕٙ يًب ٕٚجت يسؤٔنٛأٌ  انؼمذٚخ، ٔايب

 -ْٙ :ٔ ،انزمظٛشٚخ فٙ صالصخ يجبالد

 :هسؤوليت الوٌظوت في ًطاق القاًىى الدولي العام - 1

انًسؤٔنٛخ انؼمذٚخ  فٙ ْزِ انحبنخ ٚكٌٕ اإلخالل ثبالنزضاو انؼمذ٘ أٔ انمبََٕٙ انز٘ ٕٚجت

دٔنخ أٔ يُظًخ دٔنٛخ )جٓخ شخض يٍ أشخبص انمبٌَٕ انذٔنٙ انؼبو يٕا ، فٙأٔ انزمظٛشٚخ

أٔ ارفبق يغ دٔنخ أٔ يُظًخ أخشٖ ، ٔلذ ٚظذس يُٓب  ، فمذ رخم انًُظًخ انذٔنٛخ ثؼمذ (أخشٖ

 رظشفب ٚظٛت أحذًْب ثضشس يؼٍٛ. 

انًُظًخ شأَٓب فٙ رنك شأٌ يسؤٔنٛخ انذٔنخ انؼمذٚخ أٔ انزمظٛشٚخ ، اال  فزمٕو يسؤٔنٛخ

ثبرجبْبد يخزهفخ فٙ رمشٚش يسؤٔنٛخ انًُظًخ انذٔنٛخ أٔ  ّ ٚجت انزُّٕٚ إنٗ أٌ انفمّ رْتأَ

 -يسؤٔنٛخ انذٔل األػضبء فٛٓب ٔػهٗ انُحٕ اٜرٙ:

: ٚشٖ أٌ انًُظًخ إرا رظشفذ رظشفب ٕٚجت يسؤٔنٛزٓب فئٌ انذٔل األػضبء ْٙ االتجاٍ األول

انزٙ رزحًم انًسؤٔنٛخ فمظ ٔثظٕسح يجبشش ح، ألٌ انذٔل ْٙ انزٙ أَشأد رهك انًُظًخ أ٘ آَب 

انسجت انز٘ أحذس انضشس. ٔيٍ صى ركٌٕ انًسؤٔنٛخ رضبيُٛخ نهذٔل األػضبء ثبنُسجخ  أٔجذد

 ألػًبل انًُظًخ.

 يب ٚؤخز ػهٗ ْزا االرجبِ اَّ ُٚكش انشخظٛخ انمبََٕٛخ نهًُظًخ انذٔنٛخ ْٔزا غٛش يمجٕل.ٔنكٍ 

: ٚشٖ أٌ انًُظًخ انذٔنٛخ ٔحذْب رًهك حك انزظشف رجبِ انذٔل أٔ انًُظًبد االتجاٍ الثاًي

انذٔنٛخ األخشٖ، ٔيٍ ًٚهك حك انزظشف ٚزحًم ػتء انًسؤٔنٛخ. ْٔكزا رزحًم انًُظًخ ثًب 

رارٛخ ثًٕجت يٛضبلٓب انًسؤٔنٛخ ػٍ أػًبنٓب، نٕجٕد انؼاللخ ثٍٛ انشخظٛخ  سادحرًهكّ يٍ إ

 رحًم انًسؤٔنٛخ. انمبََٕٛخ ٔانًمذسح ػهٗ
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: ٚشٖ أٌ انًُظًخ ركٌٕ ْٙ انًسؤٔنخ ػٍ رظشفبرٓب نكٍ يٍ انًًكٍ أٌ رزحًم االتجاٍ الثالث

بنًب آَب ْٙ انزٙ أَشأد انذٔل األػضبء ْزِ انًسؤٔنٛخ ثظفخ احزٛبطٛخ "كضبيٍُٛ" نهًُظًخ ط

ػهٗ انًُظًخ سهطخ انزٕجّٛ ٔانشلبثخ. ٔٚسزُذ ْزا انشأ٘ إنٗ يب ٚشٛش إنّٛ يٛضبق  انًُظًخ ٔاٌ نٓب

االٔسثٛخ يٍ أٌ االرفبلبد انزٙ رجشيٓب رهضيٓب ْٙ ٔانذٔل األػضبء. ٔنكٍ  انجًبػخ االلزظبدٚخ

 هٗ انًزْت األٔل.نهسجت َفسّ انز٘ رى انشد ثّ ػ ْزا انًزْت ال ًٚكٍ رؼًًّٛ

ٔثُبء ػهٗ يب رمذو ًٚكٍ انمٕل أٌ انًُظًخ ال دٔنٛخ ْٙ انزٙ رزحًم انًسؤٔنٛخ انذٔنٛخ انزؼبلذٚخ 

رجبِ انذٔل األػضبء ٔغٛش األػضبء ٔانًُظًبد ٔانٓٛئبد انذٔنٛخ األخشٖ  أٔ انزمظٛشٚخ

بق انًُظًخ نهًسؤٔنٛخ، إال إرا ٔجذ َض ثخالف رنك فٙ يٛض ثًٕجت لٕاػذ انمبٌَٕ انذٔنٙ

 انذٔنٛخ.

 :هسؤوليت الوٌظوت بوقتضى هيثاقها - 2

ثًب أٌ نكم يُظًخ دٔنٛخ يٛضبق خبص ثٓب فئٌ انًسؤٔنٛخ انزٙ رزحمك فٙ يٕاجٓخ دٔنخ أٔ أكضش 

األػضبء فٛٓب سٛحكًٓب رنك انًٛضبق أٔ يب ٚهحك ثّ يٍ ارفبلٛبد ٔنٕائح. ٔٚكٌٕ نٓزِ  يٍ

رؼبسضٓب يغ لٕاػذ انمبٌَٕ انذٔنٙ انًزؼهمخ ثبنًسؤٔنٛخ،  حزٗ فٙ حبنخ انًظبدس أٔنٕٚخ انزطجٛك

ثحٛش ال ٚجٕص االرفبق  (أ٘ نٛسذ يٍ انمٕاػذ اٜيشح) ألٌ ْزِ انمٕاػذ نٛسذ يٍ انُظبو انؼبو

 ػهٗ يب ٚخبنفٓب.

أيب فٙ يٕاجٓخ انذٔل غٛش األػضبء، فال ًٚكٍ االحزجبط ثٓب إال إرا كبَذ رهك انذٔل 

، أيب إرا نى ركٍ رؼزشف ثٓب فئٌ انؼاللخ رخضغ نهمٕاػذ انؼبيخ فمظ ٔال انذٔنٛخ رؼزشف ثبنًُظًخ

 رهزضو انًٛضبق.

، برٓب يغ يٕظفٛٓب ٔانؼبيهٍٛ نذٚٓبكًب رحذدد يسؤٔنٛخ انًُظًخ ثًٕجت يٛضبلٓب فٙ ػالل

 يسؤٔنخ ػٍ رظشفبرٓب ٔاإلجشاءاد اإلداسٚخ انزٙ رزخزْب ضذْى. فٓٙ ركٌٕ

 :لداخلي للدولهسؤوليتها وفقا للقاًىى ا - 3

يب رشبء يٍ ثٛغ  (فٙ حذٔد يٛضبلٓب)يٍ انًؼهٕو أٌ نهًُظًخ انذٔنٛخ أٌ رجش٘ يٍ انزظشفبد 

ٔكزنك ثؼض انزظشفبد انزٙ رحزبجٓب نزسٛٛش شؤَٔٓب انٕٛيٛخ، ٔلذ رمٕو ثؼض  ٔششاء ٔرؼبلذ

 فٙ دٔنخ أخشٖ سٕاء يٍ انذٔل األػضبء أو فٙ غٛشْب. ْزِ انزظشفبد فٙ دٔنخ انًمش أٔ

ٔفمب نمٕاػذ انزششٚغ  (رمظٛشٚخ أٔ ػمذٚخ)فئرا يب رظشفذ انًُظًخ رظشفب رشرت ػهّٛ يسؤٔنٛخ 

نزهك انذٔنخ، ٔركٌٕ يسؤٔنٛزٓب ُْب كًسؤٔنٛخ االشخبص انؼبدٚخ أٔ انًؼُٕٚخ فٙ َطبق  انٕطُٙ
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ػهٛٓب انمٕاٍَٛ انسبسٚخ فٛٓب ، يغ يالحظخ يب رزًزغ ثّ رهك انًُظًبد  ْزِ انذٔنخ فسٕف رطجك

 انًمش ػبدح. يٍ يضاٚب ٔحظبَبد ٔيب رزضًُّ ارفبلٛبد

ٔفٙ ْزِ انحبنخ ال رمٕو انًسؤٔنٛخ انذٔنٛخ إال إرا اسزُفز انًزضشس يٍ ْزا انزظشف طشق انطؼٍ 

، ُْٔب رزذخم دٔنزّ نحًبٚزّ ٔانحفبظ ػهٗ حمٕلّ ، فٛخضغ جذٖٔٚهجأ إنٛٓب ٔثذٌٔ  انزٙ نّ أٌ

 ٔنٙ.انمبٌَٕ انذ انُضاع ػُذْب إنٗ لٕاػذ

ٔػهٗ انشغى يًب رمذو إال أَّ ٚجت انمٕل ثأٌ انًسؤٔنٛخ انذٔنٛخ نهًُظًخ انذٔنٛخ ال رزحمك إال إرا 

 -انششٔط اٜرٛخ: رٕافشد

اػذ انمبٌَٕ انذٔنٙ، سٕاء ٔفمب نمٕ (يٍ لجم انًُظًخ انذٔنٛخ)طذٔس رظّش ف غٛش يششٔع  -أ 

، يغ ػذو إيكبَٛخ سِ انمبٌَٕ انذاخهٌٙ اإلخالل يظذاإلخالل ثبنزضاو لبََٕٙ دٔنٙ أو كبأكبٌ 

ذخم دٔنزّ نهٕطٕل إنٗ رهك انحظٕل ػهٗ حمٕلّ ٔفمب نمٕاػذ انمبٌَٕ انذاخهٙ ٔر انًزضشس يٍ

 انُضاع إنٗ َضاع ٔفك لٕاػذ انمبٌَٕ انذٔنٙ. ، إر ٚزحٕلانحمٕق

 ٔنخ ػٍ كم رظشف ٚظذسَسجخ انؼًم غٛش انًششٔع إنٗ انًُظًخ: فبنًُظًخ انذٔنٛخ يسؤ -ة 

، ْٔٙ غٛش (سلبثزٓب ٔب انزٍٚ ٚؼًهٌٕ طجمب نزؼهًٛبرّ ايًضهٛٓ)ٔيٍ انؼبيهٍٛ نحسبثٓب  يٍ أجٓضرٓب

يُذٔثٍٛ أٔ يًضهٍٛ أٔ )رظشفبد األشخبص ٔاالجٓضح انزبثؼخ نهذٔل األػضبء  يسؤٔنخ ػٍ

 رظشفٓى رُظشف إنٗ دٔنٓى ٔنٛس نهًُظًخ. ٔيٍ صى فئٌ آصبس (خجشاء

، ٔٚطجّك ػهٗ نمٛبو انًسؤٔنٛخ انذٔنٛخ نهًُظًخْٕٔ ششط الصو  :اسزُفبر طشق انزمبضٙ -ط 

انًُظًخ انذٔنٛخ أٚضب فٙ انذػبٖٔ انزٙ رشفغ ػهٗ انًُظًخ يٍ لجم انذٔل أٔ األفشاد يب دايذ 

أَشأد ْٛئبد نهطؼٍ سٕاء أكبَذ رهك انٓٛئبد ربثؼخ نهًُظًخ رارٓب أٔ أَٓب  ْزِ انًُظًبد لذ

أٔ كبَذ يحبكى رحكٛى أٔ حزٗ دٔنٛخ دائًخ أٔ خبطخ ثبنًُظًخ  ًمشداخهٛخ إلحذٖ انذٔل كذٔنخ ان

 نهُظش فٙ يضم رهك انذػبٖٔ ٔانُضاػبد. انذٔنٛخ كبنًحكًخ اإلداسٚخ نأليى انًزحذح


