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                             املستخلص
َؿَٗٛٞ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاٱخطاز يف ع٤ٛ قٛاعد املط٪ٚي١ٝ ٜسنص ايبشح ع٢ً 

ايدٚي١ٝ، إذ ٫ ٜصاٍ ادتدٍ ايكاْْٛٞ َطتُسًا يف حتدٜد اٱطاز ايكاْْٛٞ يه٬ املؿَٗٛني، ٚيف 
ٖرا ايطٝام نإ ايبشح َٗتُا باٱغاز٠ إىل سدٚد ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚأسد أِٖ أغهاهلا 

ًٝا َستبًطا ايٛقا١ٝ٥، ٖٚٛ اٱخطاز قبٌ سدٚخ ايغس ًَا أٚ ظسؾ ز، َٚا إذا نإ َعٝازًٜا صاز
َع تؿػٞ ا٭ٚب١٦ ٚادتٛا٥ح ، نذا٥ش١ نٛزْٚا ،  ٚ،ٚقٛع٘ قبٌ ٚقٛع ايغسز ٚاثٓا٩ٙ َٚا بعد

٫ تصاٍ ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ تبشح يف ايتشكل َٔ ا٫َتجاٍ ؾُٝا ٜتعًل ببرٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ 
اْتػاز ٖرٙ ادتا٥ش١ ٚؾكا يكٛاعد املط٪ٚي١ٝ  ٚاٱخطاز َٔ د١ٗ، َٚط٪ٚي١ٝ بًد املضدز عٔ

 .َٔ د١ٗ أخس٣ ايدٚي١ٝ ا٫ٚي١ٝ ٚايجا١ْٜٛ
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Abstract 

The Article focuses on the topics of due diligence and 

notification in the light of the rules of international 

responsibility, as the legal debate is still raging in 

determining the legal framework for both concepts, as two 

hypotheses conflict in this framework: The same rule of 

diligence, in contrast to the claim of an affected state as a 

result of not taking the assumed diligence, and in this 

context it is necessary to indicate the limits of due diligence 

and one of its most important preventive forms, which is the 

notification before the occurrence of the damage, and 

whether it is strict normative or circumstantial related to 

before, during and after the occurrence of the damage . 

With the outbreak of epidemics, like COVID-19 

pandemic, the legal studies are still searching on verifying 

compliance regarding due diligence and notification and 

responsibility of the source country for the spread of 

pandemic.  

Key words: Due diligence, notification, international 

responsibility, epidemic outbreaks. 

 تـاملقذم
ْػط١ ايغاز٠، َؿَٗٛإ زاضدإ يف زتاٍ ايكإْٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاٱخطاز عٔ ا٭

مبدتًـ ؾسٚع٘, إذ تًصّ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ َد١ْٚ أٚ عسؾ١ٝ ايدٍٚ ببرٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ 
خس٣ أٚ خسم ايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ, ٚنرا اذتاٍ يف عساز بايدٍٚ ا٭ٚا٫دتٗاد يًعٌُ ع٢ً عدّ اٱ

 اٱخطاز. َٛعٛع

يف حتكل ايغسز عٔ  ٚعدًَا ٚ٭ٕ املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ َٔ سٝح املبدأ تدٚز ٚدٛدًا
ايتضسف غري املػسٚع دٚيٝا، ؾإٕ دزدات املط٪ٚي١ٝ ٚحتدٜد دطا١َ ايغسز ٚ دربٙ، إمنا 

 ٜتٛقؿإ ع٢ً حتكل  دزد١ ا٫َتجاٍ ملبدأٟ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاٱخطاز يف ايٛقت املٓاضب.

 

 



 اطر اامساريمس امعنشرة اامهابة اااإلطار اي اوه اوهادجاامسدوامم اامجامم ابرحح اوه ااراااسهجبراإل

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

27 

 :ٖدف ايدزاض١

تػري ايدزاض١ إىل عد٠ َطا٥ٌ قا١ْْٝٛ َعاصس٠, خضٛصًا َع تصاٜد اْتػاز دا٥ش١ 
ٚتأثريٖا ع٢ً شتتًـ دٛاْب اذتٝا٠، ا٭َس ايرٟ ٜتطًب َعادت١ املٛعٛع متاغًٝا  نٛزْٚا
طسٚسات ايكا١ْْٝٛ ايطا٥د٠، ٚبايرات يف حتدٜد َطاز املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ عٔ تأنٝد قٝاّ َع ا٭

ٚ اٱخطاز، ٖٚٛ َا ضٝطِٗ يف تعصٜص ايبشح ايعًُٞ ٚايعًُٞ ع٢ً صعٝد ايعٓا١ٜ ايٛادب١ 
عساز َٔ د١ٗ، ٚؾسع١ٝ أدا٤ َا ٜؿسع٘ ايٛادب أارت٬ؾات ايدٚي١ٝ ايٓاغ١٦ عٔ ٚقٛع 

 ايكاْْٛٞ ٚبارتضٛظ ايٛقا٥ٞ.

 :ايدزاض١َٓٗذ١ٝ 

داب١ ع٢ً ايتطا٫٩ت املطسٚس١ ا٫ضتعا١ْ اقتغت اٱ ايدزاض١يًتؿضٌٝ يف َٛعٛع 
ٓٗر ايتشًًٝٞ يف حتًٌٝ ايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ ذات ايع٬ق١, ٚاملٓٗر ايٛصؿٞ يف ٚصـ بامل

 املؿاِٖٝ ايكا١ْْٝٛ املعسٚؾ١ يف ْطام قٛاعد املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ .

 :ايدزاض١ ؾسع١ٝ

تتعسض ايدزاض١ إىل أسد أِٖ املٛاعٝع يف ايطاس١ ايكا١ْْٝٛ َٔ خ٬ٍ عح 
١ بٛادبات ايدٍٚ يف برٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ عٓد ممازضتٗا ا٫دتٗادات ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ املتعًك

ىل خسم إذتكٛقٗا ايطٝاد١ٜ اييت قد تٓتر عٓٗا أعساز متظ سكٛم ايدٍٚ ا٭خس٣ ٚت٪دٟ 
, نريو عح ٚادب اٱخطاز عٔ ا٭عساز املتٛقع١ املغسٚز٠ا٫يتصاَات املرتتب١ ع٢ً ايدٍٚ 

 بطبب تًو املُازض١. 

ٟ تضسف ٜٓػأ عٔ ايدٍٚ، ارتغٛع أٞ: ٜؿرتض يف غهاي١ٝ باٯتٚميهٔ ٚصـ اٱ
ملبدأ ا٫َتجاٍ يف َكابٌ ا٫يتصاَات ايدٚي١ٝ، ٫ٚ ٜهٕٛ ذيو إ٫ َٔ خ٬ٍ برٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ 
يف ايظسٚف ايطبٝع١ٝ ٚٚؾل َا ٖٛ َكٓع َٚٓطكٞ، ٚإذا ناْت ٖرٙ ايؿسع١ٝ ٖٞ ايجابت١ يف 

 –ا بٛقٛع خسم تطبب بغسز عدٖا عٓد ادعا٤ٖ –املُازضات ايدٚي١ٝ، ؾًِ تجري ايدٍٚ 
ايطبب يف إٔ املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ٚا٫دعا٤ بعدّ اَتجاٍ دٚي١ َا ملبدأ ايعٓا١ٜ ايٛادب١؟ ٌٖ 

عدّ ٚدٛد َعاٜري ثابت١ يتشدٜد َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١؟ ٌٖٚ َٔ أثس يٲخطاز يف ْطام 
 املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ يف َكابٌ املطايب١ ببرٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١؟
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 ١ ايدزاض١:ٖٝهًٝ

تتغُٔ خط١ ايبشح تكطِٝ ايدزاض١ ع٢ً َبشجني، ْبني يف ا٭ٍٚ َؿَٗٛٞ ايعٓا١ٜ 
ايٛادب١ ٚاٱخطاز, ٚبٝإ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يهٌ َُٓٗا, ٚبٝإ ايتصاَات ايدٍٚ, أَا املبشح 
ايجاْٞ ؾٓدضض٘ يبشح املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ايٓاغ١٦ عٔ تؿػٞ دا٥ش١ نٛزْٚا يف إطاز 

 ايرنس. املؿَٗٛني ضايؿٞ

 املبحث األول
 اجلىائحالعىبيت الىاجبت واإلخطبس عه 

 قًِٝ بسًازاعٝٗا ٚيف سدٚد اٱأتعٌُ ايدٍٚ ع٢ً ممازض١ سكٛقٗا ايطٝاض١ٝ داخٌ         
، ٚختتًـ صٛز اضتػ٬ٍ ٖرٙ اذتكٛم, ؾكد ٜٓتر عٓٗا أعساز عُٔ إقًِٝ ايدٚي١ ٚدًٛا ًاٚعس

َؿّٗٛ برٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ َٔ قبٌ ايدٚي١ يًعٌُ  أٚ ست٢ خازز ْطام إقًُٝٗا، ٖٚٓا ٜتذ٢ً
ع٢ً عدّ اٱعساز بايدٍٚ اجملاٚز٠ ع٢ً أقٌ تكدٜس, نريو َطأي١ اٱخطاز عٔ ا٭عساز 
املتٛقع١ ايٓاجت١ عٔ اضتػ٬ٍ ايدٍٚ ذتكٛقٗا ايطٝاد١ٜ. ٚضٓعٌُ َٔ خ٬ٍ ٖرا املبشح ع٢ً 

ضٓدضط املطًب ايجاْٞ يبٝإ تٛعٝح َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يف املطًب ا٭ٍٚ، ؾُٝا 
 ٚب١٦. َؿّٗٛ اٱخطاز عٔ ايٓتا٥ر ايغاز٠ ٫ْتػاز ا٭

 ولاملطلب األ
 (Due Diligenceمفهىم العىبيت الىاجبت ) 

ٜستبط َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ بأٚاخس ايكسٕ ايتاضع عػس، إثس طسح َٛعٛع اذتٝاد         
ايتذازٟ ٚايكإْٛ ايدٚيٞ ايب٦ٝٞ ٚايكإْٛ يًٓكاش، ثِ اَتد يٝػٌُ زتا٫ت نجري٠ يف ايكإْٛ 

ٚيف إطاز ايبشح ؾكد أثاز َٛعٛع ايعٓا١ٜ ايٛادب١ , (1)ايدبًَٛاضٞ إعاؾ١ إىل َعا١ًَ ا٭داْب
يف ايطٝطس٠ ع٢ً اْتػاز ؾريٚع نٛزْٚا ٚإَها١ْٝ اذتد َٓ٘ َٔ قبٌ دٚي١ املٓػأ دد٫ً نبريًا, 

١ يًشد َٔ اْتػازٙ, ٚيٲساط١ مبؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ٚبايرات ؾُٝا يٛ قاَت دٚي١ املٓػأ ببرٍ ايعٓاٜ
ؾسعني، ْبني ايتعسٜـ ا٫صط٬سٞ يًعٓا١ٜ ايٛادب١ يف ايؿسٚع  ع٢ًايٛادب١ ضٓكطِ املطًب 

                                                      

(1) Hanqin Hue, Tran boundary Damage in International Law, 

Cambridge University Press, 2003, Cambridge, United 

Kingdom, p.162. 
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ا٭ٍٚ، ؾُٝا ضٓتعسض بايبشح إىل َٛعٛع ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ٚا٫دتٗاد ايؿكٗٞ يف ايؿسع 
 ايجاْٞ.

 الفشع األول
 التعشيف االصطالحي

َٔ أِٖ املؿاِٖٝ ايبازش٠ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، ٚقد  َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاسدًاٜعد            
أغازت إيٝ٘ ايهجري َٔ قسازات ايتشهِٝ سٍٛ َٛعٛع املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ، زغِ إٔ املعٝاز 

َس غري َتؿل بػأْ٘ أىل سد َا، بٌ ٖٛ إاحملدد يًعٓا١ٜ ايٛادب١ ظٌ غري ٚاعح املعامل 
ذيو إىل ايظسٚف احملٝط١ بهٌ قغ١ٝ، َا ٜٓعهظ ع٢ً ْػأ٠ َؿاِٖٝ ، ٚقد ٜهٕٛ َسد عًَُٛا

ٚاملؿطس٠  ١٦ٕ ناْت َغاَٝٓٗا ٚاسد٠ ملٔ نإ َتُهٓا بتشًٌٝ ايٛقا٥ع املٓػإَتعدد٠ ٚ
 يًعٓا١ٜ ايٛادب١.

ىل ايكإْٛ ايسَٚاْٞ ٚايرٟ مبٛدب٘ نإ إٜٚسدع أصٌ َضطًح ايعٓا١ٜ ايٛادب١           
عسعٞ قد ًٜشل باٯخسٜٔ َا ٜدٍ ع٢ً سه١ُ ذيو  ايػدط َط٪٫ًٚ عٔ أٟ عسز

 (.1)ايػدط

ٚيٛ تتبعٓا املؿاِٖٝ ايكا١ْْٝٛ، يٛددْا َٓٗا َا ٜعسف ايعٓا١ٜ ايٛادب١ بايكٍٛ:   
ايسعا١ٜ اييت جيب ع٢ً ايػدط املعتاد ايكٝاّ بٗا قبٌ ايدخٍٛ يف اتؿام َعني َع ايطسف 

ٔ خ٬هلا ايػدط املعتاد، يتٛخٞ اذترز اٯخس، أٚ ٖٛ َعٝاز َعني َٔ ايسعا١ٜ اييت ٜكدز َ
 .(2)خسٜٕٔ ٜٓتر َٔ اضتدداَ٘ ملُتًهات٘ جتاٙ اٯأَٔ سضٍٛ ايغسز املتٛقع 

                                                      

(1) Jona than Bonnit cha and Robert Mccorquodale, The concept of 

((Due Diligence)) in the UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights, The European Journal of International Law, 28 

No.3, 2017, p.901.    

(2) Hoskisson Robrt E; Hitt, Michael A, Ireland, strategic Management 

competitiveness and Globalization: concepts and cases N 1, 

Duane, 2004, p. 251. 
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ْٗا "دزد١ ايسعا١ٜ املتٛقع١ أ( ايعٓا١ٜ ايٛادب١ Collinsٜٚعسف قاَٛع نٛيٝٓص )          
امل١ٝٓٗ,  بػهٌ َعكٍٛ أٚ املطًٛب١ قاًْْٛا, خاص١ َٔ ا٭غداظ ايرٜٔ ٜكدَٕٛ املػٛز٠

 (.1)ٚإدسا٤ تكِٝٝ عرز ٚعٓا١ٜ عسٚز١ٜ"

"ايسعا١ٜ اييت ميازضٗا غدط عاقٌ يتذٓب إذتام  ٚتعسف يف قاَٛع ايكإْٛ أْٗا:         
 (.2)ا٭ذ٣ بأغداظ آخسٜٔ أٚ مبُتًهاتِٗ"

ٕ ايتعسٜـ املتكدّ ذنسٙ قد أغاز إىل َؿّٗٛ قاْْٛٞ عاّ قد ٜٓطبل ع٢ً أٚزغِ          
ٕ ذيو ٫ ٜهؿٞ أ غداظ املع١ٜٛٓ َٚٓٗا ايدٍٚ، إ٫ّطبٝع١ٝ أنجس َٓٗا عٓد ا٭غداظ ايا٭

ٚ أيتبٝإ ايعٓاصس امل٪ضط١ يًعٓا١ٜ ايٛادب١ ع٢ً َطت٣ٛ اَتجاٍ ايدٍٚ ٫يتصاَاتٗا ا٫تؿاق١ٝ 
 خس٣ تضب يف حتكٝل ٖدف ايدزاض١.أايعسؾ١ٝ، ٖٚٛ َا ٜدؾع بايبشح عٔ تعسٜؿات 

َؿّٗٛ َكبٍٛ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ بػهٌ عاّ، ٜٛدب ع٢ً ٚتٛصـ أٜغًا بأْٗا:          
ايدٍٚ ايتضسف بطسٜك١ تغُٔ َٔ خ٬هلا عدّ ايتطبب بأٟ عسز يب١٦ٝ ايدٍٚ ا٭خس٣ 

 (.3)ْػط١ ارتاعع١ ي٫ٜٛتٗا ايكغا١ٝ٥بطبب ا٭

نُا تعسف أْٗا: "ايطًٛى ادتٝد املتٛقع َٔ سه١َٛ دٚي١ َع١ٓٝ ٚايرٟ ٜٗدف إىل          
 ايدٍٚ ا٭خس٣ بػهٌ ؾعاٍ، ٫ٚ ٜػرت  إٔ تهٕٛ ايعٓا١ٜ اييت تبرهلا ايدٚي١ محا١ٜ َضاحل

ٕ ؾػًت يف ايٛؾا٤ مبعٝاز ايطًٛى املتٛقع إْٗا ست٢ ٚأَتطابك١ َع اٱُٖاٍ ايضادز َٓٗا أٟ 
 (.4)ؾكد بريت دٗدًا َكب٫ًٛ يف ايتكًٌٝ َٔ ا٭عساز

ٕ تؿٞ ب٘ أاز يًطًٛى املطًٛب ٚنُعٝاز يًطًٛى تعسف ايعٓا١ٜ ايٛادب١ إْٗا َعٝ        
 (. 5)ايدٚي١"

                                                      

(1) Jona than Bonnit cha and Robert Mccorquodale, op.cit, p.900.    

(2) Ibid, p.901.    

(3) Maria flemme, Due Diligence in International Law, Master thesis, 

faculty of low, University of land, 2004, p.4.   

(4) Ibid, p.15.  

(5) Ibid, p.901.  
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صتد إٔ سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ ٚيف زأٟ هلا أثٓا٤ ايٓظس يف  ٚيف ع٤ٛ ايطٛابل ايكغا١ٝ٥،
يتصاّ نٌ دٚي١ بعدّ ايطُاح ا)) قغ١ٝ قٓا٠ نٛزؾٛ قد بٝٓت َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ بايكٍٛ:

 (.1)((خس٣َع سكٛم ايدٍٚ ا٭ عُاٍ تتعازضزاعٞ اييت ضٝتِ اضتدداَٗا ٭هلا عٔ عًِ ا٭

َٚٔ خ٬ٍ زأٟ احمله١ُ أع٬ٙ، صتد أْٗا ناْت ت٪ضظ ايتصاًَا عاًَا يغُإ 
 ع٬قات سطٔ ادتٛاز.

ٚبايسغِ َٔ ايكٍٛ إٔ َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ َػتل َٔ إدسا٤ات املط٪ٚي١ٝ 
ادب١ ٫ تٓبع َٔ ايتكضري١ٜ يف ايكإْٛ ا٫ْهًٝصٟ بٓا٤ً ع٢ً اٱُٖاٍ, إ٫ إٔ ؾهس٠ ايعٓا١ٜ ايٛ

طسح َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يف قغ١ٝ أ٫باَا  1872ْظاّ َعني أٚ تكًٝد َعني, ؾؿٞ عاّ 
 (.2)ٚاملتعًل بؿػٌ املًُه١ املتشد٠ بايٛؾا٤ بٛادب اذتٝاد خ٬ٍ اذتسب ا٭١ًٖٝ ا٭َسٜه١ٝ

١ غازت احملهُأٚقد ٚزد ذنس ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يف أثٓا٤ ايؿضٌ يف حتهِٝ أ٫باَا، إذ 
إىل قاعدتني تتعًكإ مبٛعٛع اذتٝا٠ َٚط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ عٔ ا٭عساز اييت ٜتطبب بٗا ا٭ؾساد 

 (.3)عٓدَا ٜتضسؾٕٛ ِٖٚ يف ْطام اي١ٜ٫ٛ ايكغا١ٝ٥ يًدٚي١

ٚيف ايكغ١ٝ املتعًك١ مبٛظؿٞ اي٫ٜٛات املتشد٠ ايدبًَٛاضٝني ٚايكٓضًٝني يف 
, ايعٓا١ٜ ايٛادب١ 1980/أٜاز /24دز يف طٗسإ، ؾطست سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ يف سهُٗا ايضا

"َا جيب ع٢ً ايدٚي١ املط٪ٚي١ ايكٝاّ ب٘ يف ايظسٚف ا٫عتٝاد١ٜ  َٚعادت١ املٛقـ  أْٗا:
ٚبايتايٞ ؾإٕ  (4)باضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايع١ًُٝ املتاس١ يػسض ايٛؾا٤ بايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ".

املتٛقع َٔ ايدٚي١ ايكٝاّ ب٘  ايتؿطري ٜػري إىل َطت٣ٛ َكبٍٛ َٔ اذتهِ ٚايسعا١ٜ ٚايتضُِٝ
 أثٓا٤ ظسٚف َعٝٓ٘ يًٛؾا٤ بايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ.

                                                      

(1) ICJ,Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland V. Albania, 1949.     

(2) Maria flemme, op.cit, p.4.       

(3) Ibid, p.28.       

(4) Ibid, p.6.       
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ٚادتدٜس بايرنس إٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ، قد عُٔ َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يف املاد٠ 
 (.1)ٱْراز املٛد٘ ٜطاِٖ يف إثبات ارتطأ َٔ داْب إداز٠ ايضش١ َطتكب٬ًإٕ ا( َٓ٘ ؾ369)

 الفشع الثبوي
 يف القبوىوي يف ضىء قىاعذ القبوىن الذويل العبم واالجتهبدالتكي
َع تؿػٞ ا٭ٚب١٦ ٚادتٛا٥ح، ؾإ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ ايعسؾ١ٝ تتطًب ٚدٛد إطاز قاْْٛٞ         

ًٜصّ ايدٍٚ، بايعٌُ ع٢ً َٓع اْتكاٍ ايغسز إىل ايدٍٚ ا٭خس٣، َٔ خ٬ٍ اختاذ اٱدسا٤ات 
ىل ا٭ٖداف املٓػٛد٠ إا ميهٔ َٔ دٗٛد، يًٛصٍٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايتدابري ايضش١ٝ ٚبرٍ َ

ٕ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٖٛ ايتعبري املطتددّ عاد٠ يتشدٜد َعٝاز إٚمحا١ٜ اجملتُع ايدٚيٞ. 
ٚ ايتٗدٜدات أٚ أيًطًٛى، ميهٔ يًدٚي١ بٛاضطت٘ قٝاع ادتٗٛد املبرٚي١ ملعادت١ املداطس 

١ ايدٚي١ ٚأْٗا قد ؾعًت َا نإ ا٭عساز أٟ أْ٘ َعٝاز يًشهِ ايسغٝد ٚتكِٝٝ َد٣ اضتذاب
 (.2)َتٛقعًا َٓٗا بػهٌ َعكٍٛ عٓد ا٫ضتذاب١ يغسز أٚ خطس َعني

إٕ َعٝاز ايعٓا١ٜ ايٛادب١، ميهٔ إٔ صتدٙ يف عدد َٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ، َٓٗا         
ايب١٦ٝ ايكٛاعد ايعسؾ١ٝ اييت تًصّ ايدٍٚ يف ع٬قتٗا املتبادي١ َٚٓٗا املتعًك١ عكٛم اٱْطإ ٚ

  (.3)ٚايؿغا٤ ايطٝرباْٞ نريو يف َعاٜري ايضش١ ايعا١َ ايعامل١ٝ

ٚعاد٠ َا تؿسض ايكٛاعد ايدٚي١ٝ ايتصاَات ع٢ً ايدٍٚ تتغُٔ ضًٛى، مبٓع أٚ بٛقـ         
ٕ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ عاد٠ َا إأٚ بإص٬ح ا٭عساز ٚط١ٝٓ ناْت أٚ عابس٠ يًشدٚد ايٛط١ٝٓ، ٚ

                                                      

)ةنروبااامسنجلادعىاأاه:ا2969امنخاو امنرماامناوراهناامنقهبرت (069ارتاامسردةا)ا(2)
برمحةذامجةاالاتديجادعىاسش اأاابغخام االاتديجادعىامرح اديشر اولامناتدببابخاأا

امخضاط اااتذر  اأااي  اإادرن امهت اامانل ادن ااذأ ايإجا ااأليخاد ابحمرة امزخ ايخ
إصربتهابنره امدتجةس ادهوبااماردلابرمنقهب اامسقخ ةامجخيس اامقتلاامخاأاأاابخيس ا

ااإليحا اطاأاحدبااألحهال(.ا
(2) Antonio Coco, Prevent Respond, Cooperate: States Due Diligence 

Duties Vis- a- Vis the covid-19 Pandemic. : مترحادعىاامسهوعااالمكتخاا ا

Electronic Copy available at https://ssrn.com . 

 ااا21/22/1012تر يخاامدير ةا
(3) Ibid, p.2.   

https://ssrn.com/
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د ع٢ً قدز٠ ايدٍٚ ع٢ً اختاذ ايتدابري اي٬ش١َ ٚاملٓاضب١ يف تهٕٛ َس١ْ بطبٝعتٗا ٚ تعتُ
 (.1)املهإ ٚ ايٛقت املٓاضبني

إٔ ايه٬ّ املتكدّ، ميٓح ايعٓا١ٜ ايٛادب١، قدزًا َٔ ا٭١ُٖٝ، خاص١ يف ظٌ تغازب          
 املضاحل ايدٚي١ٝ َٚع ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ اييت تتُتع بٗا ايدٍٚ يف اختٝاز َا تساٙ َٓاضبا َٔ

دت إىل ْػأ٠ َضدز ايغسز اذتاصٌ ٚؾكًا ي٬يتصاَات أاعتُادًا ع٢ً ايظسٚف اييت  تدابري،
 (. 2)ايدٚي١ٝ املتاس١ ٚاملطتطاع١

ٚيف ضٝام ا٭ش١َ ايضش١ٝ ايعامل١ٝ دتا٥ش١ نٛزْٚا، ؾٝؿرتض ٚدٛد تٛاشٕ بني          
ا٫يتصاَات  اذتكٛم ٚاذتسٜات اتٞ تطع٢ ايدٍٚ ذتُاٜتٗا ٚاملضاحل ا٫قتضاد١ٜ ٚبني

دسا٤ات َع١ٓٝ ٚجيب إٔ ٫ ٜهٕٛ ْكط ايكدزات ٚايب٢ٓ إاملؿسٚع١ عًٝٗا، عٓد اختاذ 
 (.3)يف ايرتدد عٔ َٛاد١ٗ ايٛبا٤ ًاايتشت١ٝ عرز

إٕ برٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٖٛ ايتصاّ بطًٛى ٚيٝظ ايتصاّ بٓتٝذ١، ٖٚرا ٜعين إٔ ع٢ً          
ؾػًت يف ذيو ؾٗٞ َط٪ٚي١ عٔ ايطًٛى ٫ٚ قض٢ دٗد يًكٝاّ بٛادبٗا، ؾإٕ أايدٍٚ برٍ 

تطأٍ عٔ ايٓتا٥ر املتشكك١، ٚنٌ ذيو ٭دٌ سح دٚي١ املٓػأ ع٢ً إظٗاز َا ميهٔ َٔ دٗٛد 
 (. 4)ملٓع ايغسز املتٛقع أٚ ايتكًٌٝ َٓ٘

ٚيبشح ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًعٓا١ٜ ايٛادب١، ضٓبشح يف حتًٌٝ ا٫يتصاَات ايدٚي١ٝ            
 ا١ٜ ايٛادب١ مبٛدب َباد٨ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٚنُا ٜأتٞ:ذات ايض١ً بايعٓ

 أ٫ًٚ: َبدأ ٫ عسز ٫ٚ عساز

ٚيٞ ايعسيف ٖٚٛ عباز٠ عٔ قاعد٠ تتطًب َٔ ايدٍٚ دٜٛدد ٖرا املبدأ يف ايكإْٛ اي
اختاذ ايتدابري اي٬ش١َ ٚاملكبٛي١ يًشًٝٛي١ دٕٚ ٚقٛع ا٭عساز ادتط١ُٝ ايعابس٠ يًشدٚد، 

                                                      

(1) I L A Study (n2)2, 8, Draft Articles on prevention (n5), L54-155, 

ar4t 3(12)-(13).   

(2) Ibid, (n2)7, 9, Draft on prevention (n5) 154, art 3 (11).       

(3)  Draft Articles on Prevention (n5) 156, Article 3(17), Alabama 

Arbitration United states Vs. Great Britain (1872).    

(4)  Antonio Coco, op.cit,p.3.     
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يكٝاّ بٗرٙ ايتدابري ضٝعين عدّ حتٌُ أٟ َٔ ايتبعات ايكا١ْْٝٛ ايٓاغ١٦ عٔ ٚبايتايٞ ؾإٕ ا
 .(1)ذيو ايغسز، يف ساٍ مل تكِ ايدٚي١ املغسٚز٠ َٔ ايكٝاّ بايٛادب املًك٢ عًٝٗا

ٜٚضح ايكٍٛ إٔ َبدأ عدّ اٱعساز، أخر َداٙ ايٛاضع يف اجملاٍ ايب٦ٝٞ, إ٫ أْ٘ 
ٚب١٦ َجٌ ٌ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜػٌُ عٛاقب اْتػاز ا٭ميهٔ إٔ ٜطبل يف ايكإْٛ ايدٚيٞ بايػه

تؿػٞ دا٥ش١ نٛزْٚا, ؾا٫يتصاّ ٖٓا ٜٛدب ع٢ً ايدٍٚ ايتضسف دٕٚ ايٓظس إىل ايػدط 
املط٪ٍٚ عٔ ايغسز أٚ َا إذا نإ ايٓػا  َػسٚعًا أّ ٫, ٚبايتايٞ ؾإٕ َبدأ عدّ اٱعساز 

املتطبب١ بٗا ايهٛازخ  ٜػٌُ اذتٛادخ ايبػس١ٜ اييت تطببٗا ايهٝاْات ارتاص١ ٚتًو
 . (2)ايطبٝع١ٝ

ٚٚؾكًا يًكإْٛ ايدٚيٞ، تتشكل ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ع٢ً ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ ٚدٛد استُاٍ 
 . (3)دط١ُٝ ععٝـ يًتطبب يف نازث١ أٚ استُاٍ ٚدٛد عسز عابس يًشدٚد ًٜشل اعسازًا

 ٚمما ٫ غو ؾٝ٘ إٔ اْتػاز ؾريٚع نٛزْٚا، قد أد٣ إىل أعساز نبري٠ جتاٚشت
, ٚنُا يف ا٫يتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ا٭خس٣ ؾإٕ ضدزاذتدٚد ايٛط١ٝٓ يدٚي١ امل

َبدأ عدّ اٱعساز ٫ ٜؿسض ع٢ً ايدٍٚ إٜكاف اْتػاز ايٛبا٤ بػهٌ ْٗا٥ٞ، بٌ احملاٚي١ 
ٱٜكاف ا٫ْتػاز ٚتكًٌٝ شتاطسٙ ع٢ً اجملتُع, ؾا٫يتصاّ ٜٓػأ َٓر سضٍٛ ايعًِ يد٣ ايدٚي١ 

 ايرٟ ٜػهً٘ اْتػاز ٖرا ايؿريٚع.  بارتطس

ٚادتدٜس بايرنس إٔ سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ قد أندت ايطبٝع١ ايعسؾ١ٝ هلرا املبدأ يف 
, عٓدَا أغازت إىل ٚادب ايدٚي١ يف َٓع اضتدداّ َٝاٖٗا 1949قغ١ٝ قٓا٠ نٛزؾٛ عاّ 

 .(4)اٱق١ًُٝٝ يف أعُاٍ تتعازض َع سكٛم ايدٍٚ ا٭خس٣

                                                      

ا)2) ا وم اأالبرمر اوزم  ا20( ا)أةايشظخا271( اتخيل امرهخ اي اوزم  اامتحكمم امهالةرتازًر
ا(.اااااا2960امستحجةاوجاوشجاادرما

(2) Antonico coco, op.cit,p.3.اااا 
اامهثمق ا0) ا وم ااامخسدين اامثرمث  اامجا ة اأدسرل ادن اامجام  اامقراهن امجش  اتقخيخ )
,ا2992ـ2949جلاامجامم ,ا(امجسهد ااألحكرمااامقخا اتاااماتراىاامررد ةادنامحكس اامن4)

 .22,اص2991ااألمماامستحجة,اايهيه ك,
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ايتطسم إىل َبدأ عدّ ايغسز يف عد٠ قغاٜا َٓٗا قغ١ٝ أ٫باَا, ٚيف زتاٍ ايكغا٤ مت 
َٚضٗس تسٌٜ, ٚا٭ضًش١ اي١ٜٚٛٓ, نريو يف أعُاٍ دت١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ يف َػسٚع املٛاد يعاّ 

 .(1)بػإٔ َٓع ايغسز ايعابس يًشدٚد 2001

   ثاًْٝا: قإْٛ ايهٛازخ ايدٚيٞ 

، قٛاعد عسؾ١ٝ َتكد١َ 2016تغُٓت َطٛد٠ َٛاد دت١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ يعاّ 
 .(2)يتكِٝٝ اٱطاز ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ بػإٔ ايهٛازخ ع٢ً املطت٣ٛ ايدٚيٞ

ؾُٔ خ٬ٍ املسادع١، ٜتغح إٔ ع٢ً ايدٍٚ ٚادب ايتضسف ملٓع سضٍٛ ايغسز 
ايعابس يًشدٚد َٚعادتت٘ ٚعدّ تعسٜض ضهإ ايدٍٚ ا٭خس٣ أٚ ايعابسٜٔ ٭زاعٝٗا أٚ 

 .(3)ايكغا١ٝ٥ إىل أٟ عسزاملٓاطل ارتاعع١ ي٫ٜٛتٗا 

نُا إٔ ٖٓاى قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ اييت تٓػ٧ ايتصاَات مبٛدب ايكإْٛ 
ايعسيف, َٓٗا ايكٛاعد اييت تٓظِ ايع٬قات ايدبًَٛاض١ٝ ٚايع٬قات ايجٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ, ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

نكٝد ع٢ً ٖرٙ ا٫يتصاَات تؿسض ع٢ً ايدٚي١ املسض١ً ٭ٟ عسز تعٜٛض ايدٚي١ املطتكب١ً 
 .(4)ا٫َتجاٍ ي٬يتصاَات ايدٚي١ٝ

ٚؾُٝا يٛ نإ ايغسز أصاب زتُٛع١ َٔ ايدٍٚ ٚيٝظ دٚي١ ٚاسد٠، ؾإٕ زتاب١ٗ 
 .(5)ذيو تهٕٛ مجاع١ٝ ٚتًتصّ ايدٚي١ ايغاز٠ بايتعٜٛض عٔ اٱعساز

 

                                                      

(1) Trail Smelter Arbitration (United States v Canada) (1938 and 1941) 

3 RIAA 1905, 1963. 

(2) Antonico coco, op.cit,p.3. اااااا 
ا (0) اامنربخ اامزخ  ابسشع اامستنعق  اامسهاد امذخاع امن اامثرام  ااصاامسردة امعايشظخ معحجاد

,ا وماامهثمق اا296-291,اص1002امتنعيقادعيهراي احهمم امجش اامقراهناامجام امنرما
(A/CN.4/SER.A/2001)ا

ا)4) ااماقخة اامجال امذخاعامدوامم  ا)20( اامتنعيقادعىاامسردة امن اصا41( امناامسذخاع, )
ااااااا .214

 .214(اصا22(ااماقخةا وما)41(اامسرج اااده،اامتنعيقادعىاامسردةا)1)
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 ثايجًا: ايكإْٛ ايدٚيٞ ذتكٛم اٱْطإ

ايدٍٚ ا٫يتصاّ عُا١ٜ سكٛم  ٚؾكًا يًكإْٛ ايدٚيٞ املدٕٚ ٚايعسيف ؾإْ٘ ٜكع ع٢ً
اٱْطإ يٮؾساد ارتاععني ي٫ٜٛتٗا ايكغا١ٝ٥ أٚ َٔ أٟ عسز ٜٓتر عٔ اضتدداّ ايدٍٚ 
ذتكٛقٗا ايطٝاض١ٝ, ٖٚرا َا أغازت إيٝ٘ دٜباد١ ايعٗد ايدٚيٞ ارتاظ باذتكٛم املد١ْٝ 

 .(1)1966ٚايطٝاض١ٝ يعاّ 

ب ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ميهٔ إٔ ٚيف إطاز ايبشح َٚع أْتػاز دا٥ش١ نٛزْٚا، ؾإٕ ٚاد
غًب سكٛم أٜٓطبل ع٢ً َا ٜعٝػ٘  ايعامل َٔ أش١َ صش١ٝ طاز١٥, ٚنُا ٖٛ َعًّٛ إٔ 

اٱْطإ تأثست باْتػاز دا٥ش١ نٛزْٚا، إ٫ إٔ اذتل يف اذتٝا٠ ٚاذتل يف ايضش١ ُٖا ا٭نجس 
 .ستأثسًا ٚضٓتٓاٍٚ ذيو بػهٌ َسنص ٚشتتض

 اذتل يف اذتٝا٠ -1
ْطإ ايتابع١ يٮَِ املتشد٠ يف َعسض تعًٝكٗا ايعاّ املسقِ أغازت دت١ٓ سكٛم ا٫

( َٔ ايعٗد ايدٚيٞ يًشكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ، إىل اذتل يف 6ع٢ً املاد٠ ) 2018( يط١ٓ 36)
اسرتاّ اذتل يف اذتٝا٠ ٚعًٝٗا ٚادب ع٢ً ايدٍٚ ا٭طساف اذتٝا٠ َٚبدأ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ بإٔ 
جيب ع٢ً نُا ، ى ٜ٪دٟ إىل اذتسَإ ايتعطؿٞ َٔ اذتٝا٠ٚادب ا٫َتٓاع عٔ ايكٝاّ بأٟ ضًٛ

ايدٍٚ ا٭طساف أًٜغا عُإ اذتل يف اذتٝا٠ ٚبرٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ذتُا١ٜ سٝا٠ ا٭ؾساد َٔ 
ميتد ايتصاّ ٚ، إىل ايدٚي١ ا٫ ُٜٓطب ضًٛنٗ اييتاذتسَإ ايرٟ ٜطبب٘ ا٭غداظ أٚ ايهٝاْات 
ذتٝا٠ يٝػٌُ ايتٗدٜدات اييت ميهٔ تٛقعٗا بػهٌ ايدٍٚ ا٭طساف باسرتاّ ٚعُإ اذتل يف ا

 .(2) َعكٍٛ ٚاذتا٫ت اييت تٗدد اذتٝا٠ ٚاييت ميهٔ إٔ ت٪دٟ إىل خطا٥س يف ا٭زٚاح
تعد َطأي١ ا٫ضتدداّ ايتعطؿٞ يًكٛٙ املُٝت١ َٔ أنجس املضطًشات ازتباطًا 

ا١ٜ اذتل يف سٝا٠ باْتٗاى اذتل يف اذتٝا٠, ٚبريو ؾإٕ ٚادب اعتُاد ايتدابري اي٬ش١َ ذتُ
٭ؾساد اجملتُع ارتاععني ي١ٜ٫ٛ ايدٚي١ ايكغا١ٝ٥ ٚايعٌُ ع٢ً عدّ اْتٗان٘, ٚقد ٜهٕٛ 

                                                      

ا.2966(ايشظخاديةرب اامنهجاامجام اامخرصابرمحقهقاامسجام ااامدمرسم امنرما2)
(2) Human Rights Committee General comment No. 36 (2018) on 

article 6 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights, on the right to life CCPR/C/GC/36, 30 October 2018, 

para.7. 



 اطر اامساريمس امعنشرة اامهابة اااإلطار اي اوه اوهادجاامسدوامم اامجامم ابرحح اوه ااراااسهجبراإل

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

77 

َٔ خ٬ٍ سا٫ت ٜتعسض َٔ خ٬هلا املسع٢ يًدطس ٚسسَاِْٗ َٔ خدَات  ا٫ْتٗاى ٚاقعًا
 .(1)ايطٛاز٨ اييت تعٌُ ع٢ً محا١ٜ اذتل يف اذتٝا٠ ٚتٛؾري ايع٬ز َٔ دٕٚ متٝٝص

 يف ايضش١   اذتل  -2

ٜتطًب اذتل يف ايسعا١ٜ ايضش١ٝ َٔ ايكا٥ُني ع٢ً زعا١ٜ املسع٢ املعسعٕٛ 
يٲصاب١ بؿريٚع نٛزْٚا، اختاذ ايتدابري اي٬ش١َ ملطاٜس٠ ايظسٚف ايطاز١٥ يف اجملتُع ٚاييت 

( َٔ ايعٗد ايدٚيٞ 12/3تٗدد سٝا٠ ا٭ؾساد بػهٌ َباغس ٖٚرا َا أغازت إيٝ٘ املاد٠ )
 .(2)1966يعاّ  ١ ٚايطٝاض١ٝيًشكٛم املدْٝ

ز,د( َٔ ايعٗد ايدٚيٞ ارتاظ باذتكٛم ا٫قتضاد١ٜ 12/2نُا أغازت املاد٠)
ع٢ً عسٚز٠ إٔ تػٌُ اٱعُاٍ ايتدزجيٞ يًشل يف ايضش١  1966ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ يعاّ 

بايػهٌ ايرٟ ٜغُٔ ايٛقا١ٜ ٚايع٬ز َٔ ا٫ٚب١٦ ٚايطٝطس٠ عًٝٗا, ٚخًل ايظسٚف اي٬ش١َ 
 .(3)كدِٜ ارتدَات ايطب١ٝ ٚايعٓا١ٜ باملسع٢يت

ٕ تطبل ع٢ً َطتٜٛني إٔ املعاٜري ارتاص١ باذتل يف ايضش١ ميهٔ أٜٚضح ايكٍٛ 
ستٝاطات ٚؾكا ملبدأ ايعٓا١ٜ ٚن٬ُٖا حيسى املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ عد ايدٚي١ اييت مل تتدر ا٫

                                                      

(1) Antonico coco, opcit,p.5.         
دعىاأاه:اا2966رسم امنرمامناامنهجاامجام امعحقهقاامسجام ااامدما21/0ارتاامسردةا (1)

اامقراهن,ا) اتعكاامت ايشصادعيهر ااغيخ اويهد ابأة  اأداله اامحقهقاامسحوه ة اتقييج الاةجهز
ماأااامرح اامنرم اأاااآلداباامنرم ااتكهناوخا ي امحسرة ااألمناامقهم اأااامشظرماامنر

اي اهحاا ااتكهنامتسذم امعاامحقهقااألطخىاامسنتخفابهر أااحقهقااالطخينااحخيرتهم,
اااااااا امنهج(.ا

ج,اد(امناامنهجاامجام اامخرصابرمحقهقااالوترردة اااالبتسرعم اا21/1(اارتاامسردةا)0)
يتنينادعىاامجالااألاطخافاي اهحااادعىاأاه:ا)تذتسلاامتجابيخاامت ا2966اامثقرفم امنرما

امنهجااتخرجهرامتأميناامسسر س اامكرمع امهحااامحق,اتعكاامتجابيخامناأبل:ا)بـ(اامهورة امنا
األمخاضاامهبرحم ااامستهاطش ااامسهشم ااااألمخاضااألطخىاادالبهراامكريحتهر,ا)د(اتهيئ ا

       سعاي احرم اامسخض(.ظخافامناشأاهراتأميناامخجمرتاامابم ااامنشرة اامابم امعسجت
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ت٢ بايٓطب١ يٰثاز ٚ سأايٛادب١، ُٖٚا تأنٝد اذتل يف ايضش١ يٮؾساد ايكاطٓني ؾٝٗا، 
 قًِٝ ايدٚي١ اييت مل تكِ بٛادب ايعٓا١ٜ ايٛادب١.إخازز  ؾسادًاأا٫زتداد١ٜ اييت قد تضٝب 

و املط٪ٚي١ٝ عٔ خسم ايتصاّ ٜٕ ٜهٕٛ ارتسم ٚاعشا ٚبديٌٝ َكٓع يتشسأٚجيب ٖٓا 
َاّ احمله١ُ أ( Le Mailloux v. Franceدٚيٞ، ٖٚٛ َا ميهٔ تأنٝدٙ يف قغ١ٝ )

أغازت احمله١ُ إىل أْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ " كٛم ا٫ْطإ، إذ ذٖبت احمله١ُ:ٚزب١ٝ ذتا٭
اذتل يف ايضش١ يٝظ يف سد ذات٘ َٔ بني اذتكٛم املهؿٛي١ مبٛدب ا٫تؿاق١ٝ ا٭ٚزٚب١ٝ 
ذتكٛم اٱْطإ ٚبسٚتٛن٫ٛتٗا، ؾإٕ ايدٍٚ عًٝٗا ايتصاّ إجيابٞ باختاذ ارتطٛات املٓاضب١ 

عني ي٫ٜٛتٗا ايكغا١ٝ٥ ٚ ذتُا١ٜ ض٬َتِٗ ادتطد١ٜ، مبا يف ذتُا١ٜ أزٚاح ا٭غداظ ارتاع
ذيو يف زتاٍ ايضش١ ايعا١َ. غري إٔ احمله١ُ اعتربت يف ايكغ١ٝ اذتاي١ٝ أْ٘ يٝظ عًٝٗا 
حتدٜد َا إذا ناْت ايدٚي١ قد أخؿكت يف ايٛؾا٤ بٗرٙ ا٫يتصاَات اٱجياب١ٝ، َٔ سٝح إٔ 

١ إٔ املدعٞ نإ ٜػهٛ َٔ ايتدابري اييت ايطًب غري َكبٍٛ. يف ايٛاقع، ٫سظت احملهُ
بني مجٝع ضهإ ؾسْطا،  Covid-19 اخترتٗا ايدٚي١ ايؿسْط١ٝ يًشد َٔ اْتػاز ؾاٜسٚع

َٔ دٕٚ ديٌٝ  يهٓٗا مل تٛعح نٝـ تأثس غدضًٝا. ٚأندت َٔ ددٜد أْٗا ٫ تكبٌ بدع٣ٛ
ّ ايكإْٛ ساضِ، مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ميهٔ ملكدَٞ ايطًبات تكدِٜ غه٣ٛ بػإٔ سهِ َٔ أسها

 احملًٞ أٚ ممازض١ ست١ًٝ أٚ إدسا٤ات عا١َ جملسد أْٗا تتعازض َع ا٫تؿاق١ٝ ا٭ٚزٚب١ٝ، ٚ
 34يهٞ ٜتُهٔ ايؿسد َٔ ا٫دعا٤ بأْ٘ عش١ٝ ٫ْتٗاى ا٫تؿاق١ٝ، باملع٢ٓ املكضٛد يف املاد٠ 

اغس" ع٢ً إثبات أْ٘ "تأثس بػهٌ َب )ايطًبات ايؿسد١ٜ(، جيب إٔ ٜهٕٛ ايؿسد املعين قادزًا
َٔ ايتدبري املػهٛ َٓ٘، أٟ أْ٘ جيب عًٝ٘ تكدِٜ ديٌٝ َعكٍٛ َٚكٓع ع٢ً استُاٍ سدٚخ 

 (1)اْتٗاى ٜ٪ثس عًٝ٘ أٚ ٜ٪ثس عًٝٗا غدضًٝا. يهٔ يف ايكغ١ٝ اذتاي١ٝ".

 

 

 

 
                                                      

(1) European Court of Human Rights,  Le Mailloux v. France, 

Factsheet – COVID-19 health crisis 5. Nov, 2020, p1. 
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 ثايجًا: ايكإْٛ ايدٚيٞ اٱْطاْٞ

 تهُٔ أ١ُٖٝ تطبٝل ايكإْٛ ايدٚيٞ اٱْطاْٞ أثٓا٤ اْتػاز ا٭ٚب١٦ ايؿتان١ يف
، ا٭ٍٚ أثٓا٤ ايٓصاعات املطًش١، إذ جيب سٝٓٗا برٍ أطساف ايٓصاع ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٜٔستٛز

 . (1)ملٓع اْتػاز ايٛبا٤ َٚساعا٠ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اٱْطاْٞ

ٚادتدٜس بايرنس أْ٘ ٫ ٜٛدد َعٝاز يًعٓا١ٜ ايٛادب١ نُا ذنسْا ضابكًا ميهٔ إٔ 
، , إذ أْٗا ختتًـ باخت٬ف َعاٜري ايسعا١ٜ ايٛادب١ٜٓطبل ع٢ً ايتصاّ ايدٚي١ بطًٛى َعني
 .(2)ٚايظسٚف اييت حتٝط مبٛعٛع ا٫يتصاّ 

أْٗا  ، صتد( َٔ اتؿاق١ٝ دٓٝـ ايجايج29١املاد٠ )ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚعٓد َسادع١ 
، إذ ْضت : ايصَت ايدٚي١ اذتادص٠ باختاذ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ عٓد َٛاد١ٗ ا٫ٚب١٦ اٚ يًٛقا١ٜ َٓٗا

ّ ايدٚي١ اذتادص٠ باختاذ ناؾ١ ايتدابري ايضش١ٝ ايغسٚز١ٜ يتأَني ْظاؾ١ املعطهسات تًتص"
 (3)".٤٬ََٚتٗا يًضش١ ٚايٛقا١ٜ َٔ ا٭ٚب١٦

ضًطات ا٫ست٬ٍ باذتؿاظ ع٢ً ايضش١ أَا احملٛز ايجاْٞ ؾٝهٕٛ عُٔ ٚادب 
ايٛقا١ٝ٥ ايعا١َ َٔ خ٬ٍ برٍ أقض٢ دٗد ٚاتباع ايٛضا٥ٌ املتاس١ يٛعع ايتدابري ايضش١ٝ 

عُٔ اٱقًِٝ ايرٟ تطٝطس عًٝ٘, ٚذيو يًعٌُ ع٢ً َهاؾش١ اْتػاز ا٭ٚب١٦ ايؿتان١ يف أزاعٞ 
 .(4)اٱقًِٝ املطٝطس عًٝ٘ َٔ قبٌ دٚي١ ا٫ست٬ٍ

                                                      

(1) Marco Longobardo, The Relevance of the concept of DUE 

DILIGENCE for INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW 

Journal, Vol (37), No (1),2019, p.51. 

(2) Ibid, p.52.  
ا)(0)  ا19امسردة اي  اامسو ط  اامحخب اأسخى امنرمع  ابذأن اامثرمث  احشمف ااتارقم  امن ا21(

ا.2949آب/أغداذا
 .ا2949(امنااتارقم ابشمفاامخابن امنرما16(ايشظخاامسردةا)4)
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، َضدزا َُٗا ٜستب 1949ٚتعد املاد٠ ايجايج١ املػرتن١ َٔ اتؿاقٝات دٓٝـ ا٫زبع١ يعاّ 
بع دٚيٞ، َٔ خ٬ٍ برٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يسعا١ٜ ايتصاَا ع٢ً اطساف ْصاع َطًح يٝظ ي٘ طا

 . (1)املسع٢ ٚادتسس٢

 املطلب الثبوي
 مفهىم اإلخطبس

نجري٠ ٖٞ ا٭عُاٍ اييت تكّٛ بٗا ايدٍٚ يف زتا٫ت ايعًِ املدتًؿ١ يهٔ ٖرٙ ا٭عُاٍ 
قد تٓتر عٓٗا أعساز تطاٍ د٫ًٚ أخس٣ ضٛا٤ أنإ ذيو بإزاد٠ ايدٍٚ ايغاز٠ أّ خازز عٔ 

ا, َٚٔ بني ايٛضا٥ٌ اييت اتؿل عًٝٗا اجملتُع ايدٚيٞ بٗدف تعصٜص ايتعإٚ بني أعغا٤ إزادتٗ
ادتُاع١ ايدٚي١ٝ ٖٛ اٱخطاز عٔ أٟ عسز َتٛقع سدٚث٘ َطتكب٬ً ٜٚهٕٛ ذيو بإٔ تكّٛ 
ايدٍٚ صاسب١ املػسٚع املتٛقع صدٚز ايغسز َٓٗا، بتكِٝٝ ا٭خطاز املتٛقع١ ٚ إخطاز 

ؾسص١ ممه١ٓ, بٗدف َٓع ذيو ايغسز أٚ ايتكًٌٝ َٔ تبعات٘, اجملتُع ايدٚيٞ يف أقسب 
ٚيٲساط١ مبؿّٗٛ اٱخطاز ضٓتٓاٍٚ ايتعسٜـ ا٫صط٬سٞ ي٘ يف ايؿسع ا٭ٍٚ ثِ ْبني 

 ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يٲخطاز يف ع٤ٛ ايكٛاعد ايدٚي١ٝ ٚادتٗاد ايؿك٘ ٚايكغا٤ ٚنُا ٜأتٞ:

 الفشع األول
 التعشيف االصطالحي

"ذيو ايتضسف ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜكّٛ مبٛدب٘ غدط دٚيٞ بإزادت٘  :ٜعسف اٱخطاز أْ٘
املٓؿسد٠ بإساط١ غدط دٚيٞ آخس عًًُا بٛاقع١ َع١ٓٝ, َطتٗدؾًا بريو ختؿٝـ آثاز قا١ْْٝٛ 
َع١ٓٝ, ضٛا٤ متجٌ ٖرا ايٛعع يف ٚاقع١ َاد١ٜ نا٫ضت٤٬ٝ ع٢ً إقًِٝ َعني, أٚ ٚاقع١ قا١ْْٝٛ 

 .(2)يٛعع َػسٚعًا أٚ غري َػسٚع"نعكد اتؿام دٚيٞ, ضٛا٤ نإ ٖرا ا

"عٌُ بٛاضطت٘ ٜتِ تعسف ايطسف اٯخس بضٛز٠ زمس١ٝ بعٌُ أٚ  :ٜٚعسف اٱخطاز أٜغًا أْ٘
ٜٚس٣ داْب َٔ , بٛعع َعني أٚ سكٝك١ أٚ ٚثٝك١, ٚاييت ميهٔ إٔ تهٕٛ هلا آثاز قا١ْْٝٛ"

                                                      

ا.ا2949(ايشظخاامسردةاامثرمث اامسذتخو امنااتارقمرتابشمفامنرما2)
اأاطخاح ادوته اهامقجم اإمىاوعم ا(اط1) اترخيرتاامجام امنابراباااحج, اجاهنامخد , رمجة

 ااا .69,اصا1004امقراهن,ابرمن اامسهصل,ا
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دٚي١ أخس٣  ايؿك٘ إٔ اٱخطاز ٜعين "اٱدسا٤ ايرٟ بٛاضطت٘ تكّٛ إسد٣ ايدٍٚ بإخطاز
 .(1)بٛاقع١ َع١ٓٝ, ميهٔ إٔ ترتتب عًٝٗا آثاز قا١ْْٝٛ"

ٚقد عسؾت سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ ايدا١ُ٥ اٱخطاز أْ٘: ))إع٬ٕ زمسٞ يدٚي١ َا إىل 
أخس٣ أٚ دٍٚ أخس, ٚايرٟ ٜتِ ؾٝ٘ اٱع٬ٕ عٔ بعض اذتكا٥ل بٗدف ا٫ضتعداد يسد٠ ؾعٌ َٔ 

 .(2)ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ((

))عٌُ حتٌُ ب٘ ايدٚي١ إىل عًِ أغداظ ايكإْٛ ايدٚيٞ اٯخسٜٔ ٚاقع١ أْ٘: ٜٚعسف أٜغًا 
َع١ٓٝ أٚ َٛقؿًا ستددًا ٜستب آثازًا قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ, إذ أْ٘ بػري اٱخطاز ٫ جيٛش يًدٍٚ أٚ 
ا٫غداظ املع١ٝٓ إٔ تدؾع ظًٗٗا ب٘, إمنا عًٝٗا إٔ تطتكٞ َٓ٘ ايٓتا٥ر املرتتب١ عًٝ٘ يف 

 . (3)ٚيٞ((إطاز ايكإْٛ ايد

ٚمما تكدّ، ميهٔ ايكٍٛ إٔ َؿّٗٛ اٱخطاز، ٖٛ تضسف زمسٞ ٜضدز َٔ ضًط١ 
شتتض١ يف دٚي١ َا ٱخطاز ايدٍٚ ا٭خس٣، عكٝك١ َٛادٗتٗا يٛاقع١ َا قد تطبب اعسازا 
ع٢ً ايػري، ٖٚٛ تضسف ٜضب يف إطاز ا٫َتجاٍ ٭١ٜ تبعات قا١ْْٝٛ َطتكب٬ ختط 

أخس٣ إ ٫ تتشٌُ ايدٚي١ اييت قاَت باٱخطاز، ٚسدٖا  املط٪ٚي١ٝ ايتػازن١ٝ، ٚبعباز٠
املط٪ٚي١ٝ ؾُٝا يٛ تؿاقِ ايغسز ٚاتطع ْطاق٘، بطبب عدّ قٝاّ ايدٍٚ اييت ٚصٌ هلا 
اٱخطاز مبا جيب َٔ برٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يت٬يف اٚ اذتد َٔ ا٫عساز اييت ذتكت بٗا اٚ تٛضع 

 ْطاقٗا يًػري. 

 

 

 

                                                      

اامسشاخدة,ا2) ااال ادة ادن اامررد ة اامجامم  امعترخيرت اامنرم  اامشظخي  ايواد, اأحسج امرااى )
اااا .ا209,اصاح ا1009مشذأهاامسنر فااالسكشج ي ,ا

ا.اا69مخد ,امرج اسربق,اصا(اطرمجةاجاهنا1)
ادا اامشهز اامنخبم ،اطا0) اامهسمطاي اامقراهناامجام اامنرم, ,ا1020,ا1(اأحسجاأبهاامهير,

 .88صا
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 الفشع الثبوي

بوىوي لإلخطبس يف ضىء قىاعذ القبوىن الذويل العبم التكييف الق
 القضبئيواالجتهبد 

قد ٜضدز اٱخطاز َٔ ايدٚي١ نتاب١ أٚ بضٛز٠ غؿ١ٜٛ , ؾُٝا تهٕٛ ٖٓاى سا٫ت 
ٜؿسعٗا ايٓط صساس١ً, ٖٚٓا ٜهٕٛ اٱخطاز إيصاًَٝا، ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ َا دا٤ يف ْط 

يت أٚدبت ع٢ً ايدٍٚ إخطاز ْظرياتٗا يف ٚ اي 1885( َٔ اتؿاق١ٝ بسيني يعاّ 34املاد٠ )
 .(1)ساي١ است٬ٍ إقًِٝ َعني أٚ ٚعع٘ حتت اذتُا١ٜ

, يف 1907( َٔ اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ ايجايج١ يعاّ 38ٚيف ْؿظ ايطٝام دا٤ت املاد٠ )
 .(2)ٚدٛب إخطاز ايدٍٚ احملاٜد٠ عاي١ اذتسب بني أطساؾٗا

از عٓدَا تطسقت إىل اٱخط 1909( َٔ تضسٜح يٓدٕ يعاّ 11ٚذنست املاد٠ )
 .(3)َٛعٛع اذتضاز ايبشسٟ

( َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ إىل َطأي١ إخطاز 1/3َٔ داْب آخس، تطسقت املاد٠ )
 .(4)ايدٍٚ َٓظ١ُ ا٭َِ املتشد٠  با٫ْطشاب

نُا إٔ اتؿاق١ٝ ا٭َِ املتشد٠ املٓظ١ُ يٓػا  ايدٍٚ يف زتاٍ اضتهػاف ايؿغا٤ 
قد أندت ٖٞ ا٭خس٣ ع٢ً ايتصاّ ايدٍٚ ا٭طساف يف ، 1967ارتازدٞ ٚاضتدداَ٘ يعاّ 

                                                      

ا)2) اامسردة اتشظخ اااليخيقم ا04( ااامتجر ة ااألا ب  ااالستنسر  امتشظمم ابخمين ااتارقم  امن )
ااا.2881شةرطاا16امسشنقجةاي ا

ا)1) اارتاامسجة اال08( ااتارقم  امن ااأدخافاامحخبا( اوهااين ابرحتخام اامخرص  اامثرمث  هري
امنرما ااي اادعىاأاه:ا2907امبخي ا )يشةغ اإطةر اامدعارتاامسختر ااامجيهشا سسمًر

امهوتاامسشرسبابرتارقم اامهجا .ااتتهوفاامنسعمرتاامنجاحم ابنجااستالمااإلطار ايه ًا,ااي ا
ااألبلاامسحجد(.

اام0) اامجام  اامقراهن اسعارن, احرمج اامقرهخة,ا( اامنخبم , اامشهز  ادا  اامدعم, ااوت اي  نرم
اا.104,اصا2961

   .2941(امناميثرقااالمماامستحجةامدش ا2/0(ايشظخاامسردةا)4)
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أٚ ا٭َني يٮَِ املتشد٠ بأ١ٜ ظاٖس٠  ,املعاٖد٠ بإع٬ّ ايدٍٚ ا٭خس٣ ا٭طساف يف املعاٖد٠
 .(1)تهتػؿٗا يف ايؿغا٤ ارتازدٞ

ٚادتدٜس بايرنس أْ٘ يف ساٍ اْعداّ ايٓط ا٫تؿاقٞ أٚ ايعسيف, عٓدٖا ٜهٕٛ اٱخطاز 
 .(2)ٌ املجاٍ يف قطع ايع٬قات ايدبًَٛاض١ٝ أٚ ْػ٤ٛ دٚي١ ددٜد٠ ٚغريٖااختٝازًٜا, ع٢ً ضبٝ

ٚجتدز اٱغاز٠ إىل إٔ سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ، قد تطسقت إىل َٛعٛع اٱخطاز يف 
سهُٗا يف قغ١ٝ قٓا٠ نٛزؾٛ, ؾكد ٚصؿت ٚادب اٱخطاز،  بأْ٘ قا٥ِ ع٢ً ا٫عتبازات ا٭ٚي١ٝ 

٢ عاتل اذته١َٛ ا٭يبا١ْٝ تتُجٌ بغسٚز٠ إخطاز يٲْطا١ْٝ ٚإٔ املٛدبات اييت تكع عً
ايطؿٔ اذتسب١ٝ ايربٜطا١ْٝ بٛدٛد ا٭يػاّ ايبشس١ٜ ٚارتطٛز٠ اييت ميهٔ إٔ تػهًٗا خد١َ 

 . (3)يًضاحل ايعاّ

ٚنإ زأٟ احمله١ُ، ٜٓضب ع٢ً إٔ اذته١َٛ ا٭يبا١ْٝ مل تٛفِ بايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ 
 .(4)بغسٚز٠ إخطاز ايطؿٔ ايعابس٠ يًُغٝل

إٔ ٖرا املبدأ َطًِ ب٘ يف زتاٍ اضتدداّ اجملازٟ املا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ َٚعتُد يف 
اتؿاقٝات دٚي١ٝ ٚا٭سهاّ ايضادز٠ عٔ ٦ٖٝات حتهِٝ دٚي١ٝ ٚممازضات املٓظُات ايدٚي١ٝ 

 . (5)ٚامل٪متسات اذته١َٝٛ يًدٍٚ

                                                      

امجرلاا(2) اي  اامجال امشذرط اامسشظس  اامستحجة ااألمم ااتارقم  امن اامخرمد  اامسردة تشظخ
ا.2967استكذرفاامازر اامخر ب اااستخجامهامنرما

ا.ااا104مرج اسربق,اصا(احرمجاسعارنا،1)
(امحكس اامنجلاامجامم ،امجسهد ااالحكرمااامقخا اتاااماتراىاامررد ةادنامحكس اامنجلا0)

ا.ااا22,اصا2991األمماامستحجة,اايهيه ك,اا2992-2949امجامم ,ا
(اد.اسرم اسعهب,ادا امحكس اامنجلاامجامم اي اتخسمخاوهادجاامقراهناامجام ااإلادرا ,ا4)

اطبحثامشذه اي ا اامثرمث, اامجد  اآيرقااتحجةرت, ,ا2وترباامقراها اامجام ااإلادرا :
ا.ااا02,اصا1001مشذه اتاامحعب اامحقهقم ا

اا: وماامهثمق ا.101,اصا1002(اتقخيخامجش اامقراهناامجام امنرما1)
 اا(A/CN.4/SER.A/2001)اااا
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ؾتعد اي٥٬ش١ ايضش١ٝ اييت اعتُدتٗا َٓظ١ُ ، ٚيف َجاٍ ذٟ ص١ً مبٛعٛع ايدزاض١
, َٔ 2007/ سصٜسإ عاّ 15ٚاييت دخًت سٝص ايتٓؿٝر بتازٜذ   2005يضش١ ايعامل١ٝ يف عاّ ا

أِٖ ايضهٛى املًص١َ يًدٍٚ ٚاييت تعٌُ ع٢ً تٓظِٝ ايتصاَات ايدٚي١ جتاٙ اجملتُع ايدٚيٞ 
 .(1)بٗدف نبح اْتػاز ا٭َساض ٚا٫ٚب١٦ ضسٜع١ ايعد٣ٚ

ا١ٜ ٚاذتُا١ٜ ٚايطٝطس٠ ٚتٛؾري ايٛق :ٜٚضح ايكٍٛ إٔ ايػسض َٔ ٖرٙ اي٥٬ش١ ٖٛ
ا٫ضتذاب١ ٫ْتػاز ا٭َساض ع٢ً ايضعٝد ايدٚيٞ بطسم تتٓاضب َع شتاطس ايضش١ ايعا١َ 
ٚتكتضس عًٝٗا, ٚتعد َسنص املعًَٛات َٚساقب١ ا٭َساض املعد١ٜ ايؿتان١, إعاؾ١ إىل 

ا إىل دٍٚ ا٫يتصاَات اييت تؿسعٗا ايكٛاعد ايدٚي١ٝ باٱخطاز عٔ تؿػٞ ا٫ٚب١٦ ٚاْتػازٖ
 .(2)أخس٣

 ٚيف ضٝام عجٓا ميهٔ إٔ ْطسح ايط٪اٍ ايتايٞ:

 َا َد٣ ايتصاّ دٚي١ املضدز باٱخطاز ذٟ ايض١ً باْتػاز دا٥ش١ نٛزْٚا؟

يٲداب١ ميهٔ ايكٍٛ، تًتصّ ايدٍٚ مبٛدب ايكإْٛ ايدٚيٞ املتُجٌ بايتعًُٝات 
َٔ خ٬ٍ َػازن١  2005ٚايًٛا٥ح ايضش١ٝ اييت أصدزتٗا َٓظ١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ عاّ 

املعًَٛات َٚتابع١ املطتذدات ع٢ً ايضعٝد ايضشٞ ٚايعٌُ ع٢ً إخطاز َٓظ١ُ ايضش١ 
( َٔ اي٥٬ش١ ايضش١ٝ 6ٚ7ايعامل١ٝ أ٫ًٚ بأٍٚ َٔ خ٬ٍ ايتػاٚز َع املٓظ١ُ ع٬ًُ باملادتني )

اخ إذ أيصَت املاد٠ ايطادض١ ايدٍٚ بإٔ تكِٝ ا٭سد, 2005ملٓظ١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ يعاّ 
ايضش١ٝ ع٢ً أزاعٝٗا عٔ طسٜل ايعٌُ باملباد٨ ايتٛد١ٝٗٝ ٚإٔ تكّٛ نٌ دٚي١ بإخطاز 

 .(3)َٓظ١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ ٚبرٍ ادتٗٛد اي٬ش١َ يتكِٝٝ ا٭سداخ ايضش١ٝ ايطاز١٥

                                                      

ا.1001(اتشظخاديةرب اامالحح اامرحم امسشظس اامرح اامنرمسم امنرما2)
اا(اامسرج اااده،اامسردةاامثرام .1)
     (اتشظخاامسردترناامدردس ااامدربن ،اامسرج اااده.0)
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ٚقد أغازت ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿظ املاد٠ أع٬ٙ، إىل ٚدٛب قٝاّ ايدٚي١ اييت تكّٛ باٱخطاز 
ظ١ُ ٚتصٜٚدٖا باملعًَٛات بػهٌ دقٝل, ٚاٱب٬ؽ عٔ صعٛب١ ا٫ضتذاب١ بايتٛاصٌ َع املٓ

 .(1)ايطسٜع١ يًتشدٜات ايضش١ٝ ايطاز١٥

أَا املاد٠ ايطابع١ َٔ اي٥٬ش١ ؾكد ٚضعت َٔ ايتصاَات ايدٍٚ َٔ خ٬ٍ تبادٍ 
املعًَٛات اييت أغازت إيٝٗا املاد٠ ايطادض١ يتػٌُ أٟ ظسف صشٞ تعٝػ٘ ايدٚي١، ٜعد 

٢ سدخ صشٞ طاز٨ أٚ غري َتٛقع ع٢ً أزاعٞ تًو ايدٚي١, َُٗا نإ َضدزٙ ٚقد دي٬ًٝ عً
 .(2)ٜػهٌ خطس ع٢ً ايضش١ ايعامل١ٝ بػهٌ عاّ

منا ٜعد إَٔ خ٬ٍ َا تكدّ صتد إٔ عدّ ايتصاّ  دٚي١ املضدز باٱخطاز عٔ ايٛبا٤, 
أيصَت ايدٚي١  خسقًا ٫يتصاَات اييت تؿسعٗا ا٭سهاّ ضابك١ ايرنس, نُا إٔ املاد٠ ايطابع١

املضدز٠ يًؿريٚع نْٛٗا اَتٓعت عٔ اٱخطاز باْتػازٙ بػض ايٓظس عٔ أْٗا َتطبب١ 
 باْتػازٙ أّ ٫.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

ا(اتشظخاامسردةاامدردس ا،اامسرج ااادهاااا2)
ا(اتشظخاامسردةاامدربن اامسرج اااده.ااا1)
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 املبحث الثبوي
 املسؤوليت الذوليت الىبشئت عه تفشي جبئحت كىسووب

جتُع آزا٤ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ ع٢ً تعسٜـ ايتضسف غري املػسٚع بأْ٘: )ذيو 
عد اْتٗانًا ٭سهاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ, إذ ٖٛ ايؿعٌ ايرٟ ٜتغُٔ شتايؿ١ يكٛاعد ايؿعٌ ايرٟ ٜ

 .(1)ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ا٫تؿاق١ٝ أٚ ايعسؾ١ٝ, أٚ َباد٨ ايكإْٛ ايعا١َ

))ايطًٛى املٓطٛب يًدٚي١ ٚؾكًا يًكإْٛ ٚايرٟ ٜتُجٌ يف ؾعٌ أٚ  ٜٚعسؾ٘ ايؿكٝ٘ )أدٛ( أْ٘:
 .(2)اَاتٗا((اَتٓاع, بػهٌ شتايـ ٭سد ايتص

زتسد اٱخ٬ٍ بكٛاعد ايكإْٛ )) أَا ايؿكٝ٘ )دٟ بٟٛ( ؾٝعسف ايؿعٌ غري املػسٚع دٚيًٝا أْ٘:
ٚبريو ٫ تٛدد ساي١ يًبشح يف ايعٛاٌَ ايٓؿط١ٝ أٚ ايبشح يف ْٛاٜا ايدٚي١ ايؿاع١ً مما ٜطٌٗ 

طًٛى َٔ َأَٛز١ٜ املغسٚز ٚخيؿـ َٔ عب٤ إقا١َ ايديٌٝ, ؾٝهؿٞ إثبات ايؿازم بني اي
 .(3)اذتكٝكٞ يًدٚي١ ٚبني َغُٕٛ ا٫يتصاّ ايكاْْٛٞ املؿسٚض عًٝٗا((

أْ٘: "نٌ ؾعٌ غري ؾكد ْضت املاد٠ ا٭ٚىل َٔ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ ع٢ً 
 . (4)َػسٚع دٚيًٝا تكّٛ ب٘ ايدٚي١ ٜطتتبع َط٪ٚيٝتٗا ايدٚي١ٝ"

ٕ َضطًح ايؿعٌ غري املػسٚع، ٖٛ َضطًح ٚزغِ اْ٘ غا٥ع أٜٚضح ايكٍٛ 
ا٫ضتدداّ يف ْطام ايدزاضات ايعسب١ٝ، إ٫ أْ٘ َضطًح غري دقٝل، إذ ٚعٓد َسادع١ ايتعسٜـ 

، ٜتغح إٔ خطًأ بًٝٓا قد ٚزد يف 2001( َٔ َػسٚع َٛاد املط٪ٚي١ٝ يعاّ 1ايٛازد يف املاد٠ )
( إىل ايًػ١ ACTSتسمج١ ايتعسٜـ بايٛثٝك١ ايضادز٠ بايًػ١ ايعسب١ٝ، إذ تسدِ َضطًح )

ْٗا أؾعاٍ، َا ٜعين اختصاٍ حتسٜو املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ع٢ً ا٭ؾعاٍ غري املػسٚع١ ايعسب١ٝ بأ

                                                      

,ا2967(ادمحماحريظاغرام,امةردئاامقراهناامجام اامنرم,اماةن اامشهز اامججيجة,اامقرهخة,ا2)
ا.اا671صا

ااالينر1) ادن اامجامم  اامسدوامم  اامارح , اأحسج ادردل ا( ابغجاد, اداممًر, اامسحظه ة ،ا1000ل
 .200ص

)3) Dupuy Pierre.M, droit international public, pedone, Paris, 1992, pp. 

322-323.  

ا،امرج اسربق.اا1002(امنامذخاعامدوامم اامجالامنرما2(اااظخاامسردةا)4)
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ؾشطب دٕٚ اٱُٖاٍ، بُٝٓا دٖٛس ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املتض١ً باملط٪ٚي١ٝ عَُٛا تبني عهظ 
( أٚ Act( إىل ايتضسؾات، ٖٚٞ إَا إٔ تهٕٛ ؾع٬ً )ACTS، إذ ٜػري َضطًح )(1)ذيو

قسب يٲطاز ايكاْْٛٞ ايرٟ عسف ضٛا٤ أ(، ٖٚٛ Omission) غؿا٫ً عٔ ؾعٌإاَتٓاعًا اٚ 
ع٢ً صعٝد ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ أّ ع٢ً صعٝد ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ، اييت تطاٍ باملط٪ٚي١ٝ 
عٔ نٌ ؾعٌ أٚ اَتٓاع عٔ ؾعٌ ٜأتٞ ب٘ غدط طبٝعٞ أٚ َعٟٓٛ َ٪ٌٖ قاْْٛا يًُطا٤ي١ 

 ( إذ ْضت ع٢ً أْ٘:2يف املاد٠ )ايكا١ْْٝٛ، ٚبديٌٝ ٜهػـ عٓ٘ َػسٚع ا٫تؿاق١ٝ ْؿط٘، 
 (2)"تستهب ايدٚي١ ؾع٬ غري َػسٚع دٚيٝا إذا نإ ايتضسف املتُجٌ يف عٌُ أٚ إغؿاٍ.....(،

َٚٔ ٖرا ايٓط ٜبدٚ ايتٓاقض ايرٟ ٚقعت ؾٝ٘ ايٛثٝك١ بايًػ١ ايعسب١ٝ، ؾُس٠ تػري إىل 
 )أؾعاٍ( ٚيف أخس٣، إىل تضسؾات تٓطٟٛ ع٢ً عٌُ أٚ إُٖاٍ )إغؿاٍ(.

ٜديٌ أٜغًا ع٢ً ا٫جتاٙ ايرٟ ذنس يف أع٬ٙ، إٔ ايتعًٝكات ايٛازد٠ َٔ دت١ٓ ايكإْٛ  َٚا
( ٜػري إىل تضسؾات غري Actsايدٚيٞ ع٢ً َٛاد املػسٚع،  ذٖبت إىل إٔ َضطًح )

                                                      

ا2) اامتن( اأشر ت امنرم اامجال امدوامم  ابسذخاع اامرع  اجات اامجام ا1002عمقرت اإن اإمى ،
تتحسلاامسدوامم االايقطادناأينرمهرابلاادناامترخفاامدعب اامستسثلابرالمتشرعاامحيا
اتجرها امسشعااوهعاامخاأ ااالحتمراطرتاامالزم  ااتخرج ابنجم اامتنسج ااإلهسرلاأا ةأطحاصه ة

ا:اظخالااألطخىاا درةرهر،امعسديجاأمررمحاامج
United Nations, MATERIALS ON THE RESPONSIBILITY OF 

STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS", United 

Nations Legislative Series ST/LEG/SER B/25, UNITED NATIONS, 

NEW YORK, 2012, pp.154-155. 

ا1) اامجام اد( اامقراهن امجش  ا"تقخيخ اامستحجة، امألمم اامنرم  اامثرمث اامجسعم  ادا تهر اأدسرل ن
اامنخبم ،ا ابرمعغ  اامهثمق  ااامخسدهن، اامدردس  اامجا ة اامدردس ، اامعجش  اتقخيخ اامخسدين"،

A/56/589ا.1002اهيسبخ،اا16ي اا
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َػسٚع١ أٚ خاط١٦، إذ إٔ صؿ١ عدّ املػسٚع١ٝ ايدٚي١ٝ تػري نريو إىل اٱُٖاٍ )اٱغؿاٍ( 
 (1)ٔ عباز٠ )ؾعٌ(.ٚاييت ٫ ميهٔ إدخاهلا عُ

َٚٔ خ٬ٍ َا ذنس أع٬ٙ ْس٣ إٔ ايتضسف غري املػسٚع دٚيًٝا ٖٛ ذيو ايرٟ ٜعد 
ٚيٲساط١ مبٛعٛع املط٪ٚي١ٝ , اْتٗانًا يكٛاعد دٚي١ٝ اتؿاق١ٝ ناْت أٚ عسؾ١ٝ أٚ َباد٨ عا١َ

ا املرتتب١ عًٝ٘, ؾُٝ ٚاٯثازضٓكطِ املبشح ع٢ً َطًبني ْبني يف ا٭ٍٚ إُٖاٍ دٚي١ املضدز 
 ْتطسم إىل َٛعٛع إُٖاٍ ايدٚي١ املغسٚز٠ يف املطًب ايجاْٞ.

 املطلب األول
 اإلهمبل لذولت املصذس

تعد املاد٠ ا٭ٚىل َٔ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ املبدأ ا٭ضاضٞ ٱضٓاد املط٪ٚي١ٝ 
))نٌ ؾعٌ غري  :يًدٚي١ اييت ٜضدز عٓٗا ايتضسف غري املػسٚع ٚاييت ْضت ع٢ً أْ٘

 .(2)ب٘ ايدٚي١ ٜطتتبع َط٪ٚيٝتٗا ايدٚي١ٝ((َػسٚع دٚيًٝا تكّٛ 

نُا إٔ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ املػسٚع سددت ايعٓاصس اي٬ش١َ يٝعترب ؾعٌ َا ٜضدز َٔ ايدٚي١ 
 . (3)غري َػسٚعًا

َٚٔ خ٬ٍ ْط املاد٠ أع٬ٙ صتد أْٗا أندت ع٢ً إٔ ايكٛاعد ا٭ضاض١ٝ املتعًك١ 
ٜري َع١ٓٝ يبٝإ تكضري ايدٚي١ َٔ عدَ٘ باملط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ مبدتًـ صٝػٗا قد حتدد َعا

 َٚٔ ٖرٙ املعاٜري ))برٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١((.

                                                      

(اامجسعم اامنرم امألمماامستحجة،اتنعمقرتادعىامدهدةامذخاعامدوامم اامجالادنااألينرلا2)
ا امنرم اامقراهناا1002امخراطئ  اتقخيخامجش  اامثرمث ااامخسدين،امرج ا، مجام اي ادا تهر

 سربق.
 .1002يشظخااصاامسردةااألامىامنامذخاعامدوامم اامجالامنرما(ا1)

ا(ايشظخااصاامسردةاامثرام ا،امسرج اااده.ا0)
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إٕ ايعٌُ غري املػسٚع ٜعد زنًٓا أضاضًٝا ًَُٚٗا يف إضٓاد املط٪ٚي١ٝ يدٚي١ 
املضدز, ٚذيو َٔ خ٬ٍ قٝاَٗا بتضسؾات غري قا١ْْٝٛ تتعازض َع ايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ يف 

 .(1)ُاع١ٝ ٚغري ادتُاع١ٝ ْاٖٝو عٔ ايتصاَاتٗا بايكٛاعد ايعسؾ١ٝع٤ٛ ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ ادت

ٚقد ٚعشت سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ يف سهُٗا يف قغ١ٝ َغٝل نٛزؾٛ ايػٗري٠ 
طأ, ٚأقست َط٪ٚي١ٝ أيباْٝا عٔ ٚدٛد ا٭يػاّ عٓدَا أصدزت سهُٗا اضتٓادًا إىل ْظس١ٜ ارت

 يف َٝاٖٗا, َٚٔ خ٬ٍ سهِ احمله١ُ صتد أْٗا تٓاٚيت املٛعٛع َٔ داْبني َُٗني ُٖا: 

 ادتاْب ا٭ٍٚ: 

ٜتعًل بعًِ اذته١َٛ ا٭يبا١ْٝ با٭يػاّ املٛدٛد٠ يف َغٝل نٛزؾٛ, ٚاضتددَت 
َٔ خ٬ٍ ذيو تأند يًُشه١ُ عًِ احمله١ُ ٖرا ادتاْب يف إثبات ا٭دي١ يف ايدع٣ٛ, إذ 

اذته١َٛ ا٭يبا١ْٝ با٭يػاّ, إذ أْٗا نإ مبكدٚزٖا إٔ تعًِ, ٚاضتٓادًا إىل ذيو أقست َط٪ٚي١ٝ 
أيباْٝا عٔ ايٓػا  ارتطس املٛدٛد يف إقًُٝٗا, ٚبػض ايٓظس عُٔ ازتهب ذيو ايٓػا , ٖٚرا 

عُٔ ٫ٜٚتٗا ا٫ق١ًُٝٝ  ٜدخٌ يف إطاز َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ املطًك١ عٔ ا٭ْػط١ اييت جتسٟ
 ٚتهٕٛ حتت ضٝطستٗا.

 ادتاْب ايجاْٞ: 

ٜتعًل ٖرا ادتاْب باذتد ايرٟ تتشٌُ ؾٝ٘ أيباْٝا املط٪ٚي١ٝ عٔ ا٫ْؿذازات 
ٚا٭عساز املاد١ٜ ايٓاجت١ عٓٗا, نريو ارتطا٥س ايبػس١ٜ ٚاييت أضٓدتٗا احمله١ُ ٭يباْٝا بٓا٤ً 

ْٝا َع عًُٗا بٛدٛد ا٭يػاّ, إ٫ أْٗا مل تتدر ع٢ً ْظس١ٜ ارتطأ إذ بٝٓت احمله١ُ إٔ أيبا
اٱدسا٤ات ا٫سرتاش١ٜ ٚايعٓا١ٜ ايٛادب١ يتشرٜس ايطؿٔ املكرتب١ َٔ َٓطك١ ا٭يػاّ, ؾٗٞ تتشٌُ 

 .(2)ْتٝذ١ اٱُٖاٍ ارتطري يف عدّ َٓع ٚقٛع ايهازث١

                                                      

(ادبجم ابهابكخاامسدوامم اامجامم ادنااألدسرلاغيخاامسذخاد اي اامسجرلاامبيئ ,ا سرم ا2)
اودمامربدتيخامقجم اإمىابرمن اام اوعم اامحقهقااامنعهماامدمرسم , ارهخامهالياسنيجة,

  .42,اص1028امحقهق,ا
(2) I.C.J. Reports, 1949, p.244 . 
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تٓط ع٢ً  2005ٚيف إطاز عجٓا ؾإٕ ايًٛا٥ح ايضش١ٝ ملٓظ١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ يعاّ 
ايتصاّ ايدٚي١ باٱب٬ؽ عٔ تؿػٞ ا٭َساض اييت تػٌ أٚ تكٝد ايطؿس ٚايتذاز٠ ايدٚي١ٝ اعتُادًا 

 .(1)ع٢ً أدي١ ٚاعش١ َٚ٪ند٠

ٚع٢ً ايدٍٚ ا٭طساف ا٫يتصاّ بٛعع سد أد٢ْ َٔ املساقب١ ا٭ضاض١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً 
 املٓظُات ا٫ضتذاب١ ٚتكدِٜ املطاعد٠ ملٓظ١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ َٚٓشٗا ضًط١ ايٛصٍٛ إىل

غري اذته١َٝٛ ٚاضتدداَٗا دتُع املعًَٛات ٚبايتايٞ َٓشٗا ضًط١ إع٬ٕ ٚدٛد ساي١ طٛاز٨ 
 .(2)صش١ٝ دٚيًٝا

ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ َٔ ضٛابل قغا١ٝ٥ ٚيٛا٥ح دٚي١ٝ ؾإٕ إُٖاٍ دٚي١ املضدز يف 
يكاتٌ َٓع تؿػٞ ؾريٚع نٛزْٚا ٚعدّ برهلا ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يًشد َٔ تؿػٞ ٖرا ايؿريٚع ا

ٜعد ضببًا ناؾًٝا ٱضٓاد املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ يدٚي١ املضدز, ٜٚطبب عدّ ايٛؾا٤ بايتصاَاتٗا 
 ايدٚي١ٝ أَاّ اجملتُع ايدٚيٞ.

ٚؾكًا ملػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ ضابل ايرنس ؾإٕ دٚي١ املضدز تهٕٛ قد خايؿت 
ش١َ ملٓع اْتػاز ايتصاَاتٗا يف ع٤ٛ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ َٔ خ٬ٍ عدّ اختاذ ايتدابري اي٬

 ٤.ايٛبا

 

 

 

 

 

                                                      

،امرج ا1001(امناامالحح اامرحم امسشظس اامرح اامنرمسم امنرماا0/4(اتشظخاامسردة)ا2)
اسربق.اا

)2( Sienho Yee, The Deal with a New Coronavirus Pandemic, Oxford 

University Press, Advance Access, 23 Aug, 2020, p.239.   
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 املطلب الثبوي
 إهمبل الذول املتضشسة

( َٔ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ ع٢ً أْ٘: ))حيل يًدٚي١ إٔ حتتر 42ْضت املاد٠ )
 ندٚي١ َغسٚز٠ مبط٪ٚي١ٝ دٚي١ أخس٣ إذا نإ ا٫يتصاّ ايرٟ خسم ٚادبًا:

 جتاٙ دٚي١ مبؿسدٖا. -أ

ا تًو ايدٚي١ أٚ جتاٙ اجملتُع ايدٚيٞ نهٌ, ٚنإ أٚ جتاٙ زتُٛع١ َٔ ايدٍٚ مبا ؾٝٗ -ب
 خسم ا٫يتصاّ:

 ميظ بٛد٘ خاظ تًو ايدٚي١. -1

خس٣ اييت ٜهٕٛ ا٫يتصاّ ٚادبًا جتاٖٗا أٚ ذا طابع ٜػري درزًٜا َٛقـ مجٝع ايدٍٚ ا٭ -2
 ؾُٝا ٜتعًل مبٛاص١ً ايٛؾا٤ با٫يتصاّ((.

ضطًح ايدٚي١ املغسٚز٠ ( قد عسؾت 42ََٔ خ٬ٍ ايٓط أع٬ٙ صتد إٔ املاد٠ )
تعسٜؿًا عٝكًا ٚؾسقت بني ايغسز ايرٟ ًٜشل بدٚي١ َع١ٓٝ بػهٌ َٓؿسد ٚزتُٛع١ صػري٠ َٔ 
ايدٍٚ, ٚبني املضاحل ايكا١ْْٝٛ جملُٛع١ نبري٠ َٔ ايدٍٚ يف سدٚد ايتصاَات مجاع١ٝ َتبادي١ 

 يتًو ايدٚي١.

يسمسٞ يًشؿاظ إذٕ ع٢ً ايدٚي١ املغسٚز٠ إٔ تتدر بعض ايتدابري ذات ايطابع ا
ع٢ً سكٛقٗا ٚمحاٜتٗا يف ع٤ٛ ا٫يتصاَات ايدٚي١ٝ, َجٌ تكدِٜ طًب عد دٚي١ أخس٣ أَاّ 
سته١ُ دٚي١ٝ أٚ ١٦ٖٝ قغا١ٝ٥, ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ايطًب قا٥ًُا ع٢ً عسز َتشكل أٚ خسم 

 ٫يتصاّ دٚيٞ.

ٚقد ٜضٌ اذتاٍ إىل إٔ تتدر ايدٚي١ تدابري َغاد٠ بٓا٤ً ع٢ً سل ختٛي٘ َعاٖد٠ 
 .(1)١ٝ بضٛز٠ ستدد٠دٚي

                                                      

ا.اااااااا211(,اصا41(ادعىاامسردةا)1(امذخاعامدوامم اامجالا،امتنعيقا وما)2)
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نريو جيب ايتُٝٝص بني ساي١ ايدٚي١ املغسٚز٠ ٚبني ايدٍٚ اييت حيل هلا ا٫ستذاز 
( َٔ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ اييت تستهص ع٢ً ٚدٛد املضًش١ 48باملط٪ٚي١ٝ ٚؾكًا يًُاد٠ )
 .(1)املػرتن١ يكٝاّ املط٪ٚي١ٝ

بٝٓٗا ٚبني ْط ( صتد إٔ ٖٓايو غب٘ نبري 42َٚٔ ْظس٠ ؾاسض١ يٓط املاد٠ )
, إ٫ إٔ ايؿازم املُٝص ٖٛ يف إٔ ا٭خري٠ 1996( َٔ اتؿاق١ٝ ؾٝٝٓا يًُعاٖدات يعاّ 60املاد٠ )

أعطت يًدٚي١ ايطسف يف املعاٖد٠ سل أْٗا٤ املعاٖد٠ أٚ تعًٝكٗا َٔ طسف ٚاسد يف ساي١ 
م ( َٔ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ تتعًل بأٟ خس42يف سني إٔ املاد٠ ) .(2)ٚدٛد خسم َادٟ

 ٫يتصاّ دٚيٞ َُٗا ناْت طبٝع١ ذيو ا٫يتصاّ.

( 42َٚٔ خ٬ٍ َا تكدّ ؾإٕ َٔ ٚادب ايدٚي١ املغسٚز٠ ايكٝاّ مبا متًٝ٘ املاد٠ )
ٖٚٛ املطايب١ عكٗا يف درب ايغسز ايرٟ تطبب ب٘ تضسف صادز َٔ دٚي١ أٚ زتُٛع١ َٔ 

 ايدٍٚ ٚنإ ٖرا ايتضسف شتايؿًا ي٬يتصاَات ايدٚي١ٝ املػرتن١.

ٔ َؿّٗٛ املدايؿ١ ؾإٕ إُٖاٍ ايدٚي١ املغسٚز٠ يف املطايب١ عكٛقٗا، ٜرتتب َٚ
عًٝ٘ إٔ ٜطكط سكٗا يف املطايب١ بايتعٜٛض َٔ ايدٚي١ أٚ ايدٍٚ اييت تطببت يف إسداخ 
 ايغسز، بٓا٤ ع٢ً َا ٖٛ َعسٚف يف ايتكاعٞ ايدٚيٞ مببدأ  )٫ عسز مما دست عًٝ٘ ايعاد٠( 

(ab assuetis non fit injuria)(3). 

ٖٚٓا تهٕٛ ايدٚي١ املتغسز٠ َٔ ايتضسؾات ايغاز٠ ايضادز٠ َٔ دٚي١ أٚ زتُٛع١ 
َٔ ايدٍٚ أَاّ عد٠ خٝازات, َٓٗا ايًذ٤ٛ يًكغا٤ ايدٚيٞ, أٚ اختاذ تدابري َع١ٓٝ َ٪قت١ أٚ 

َاّ ساتني أدا١ُ٥ ٚسطب َا متًٝ٘ ساي١ ايغسز, أَا يف ساي١ إُٖاٍ ايدٚي١ املتغسز٠ ؾتهٕٛ 
 ُٖا:

 

                                                      

ااااااا (اامسرج اااده.48تشظخاامسردةا) (2)
          .2966(امنااتارقم ايييشرامعسنرهجاتامنرما60يشظخااصاامسردةا) (1)

(3) https://ataald.wordpress.com/2015/11/12/latin-expressions-for-law-

englisharabic
 

https://ataald.wordpress.com/2015/11/12/latin-expressions-for-law-englisharabic
https://ataald.wordpress.com/2015/11/12/latin-expressions-for-law-englisharabic


 اطر اامساريمس امعنشرة اامهابة اااإلطار اي اوه اوهادجاامسدوامم اامجامم ابرحح اوه ااراااسهجبراإل

Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24) 

088 

 : اٱُٖاٍ يف اختاذ ايتدابري اي٬ش١َأ٫ًٚ

تتغسز ايدٚي١ يف عد٠ سا٫ت َٓٗا عٓدَا ٜهٕٛ اذتل املٓتٗو ْاغ٧ عٔ َعاٖد٠ 
 خس املتغسز إْٗا٤ املعاٖد٠ أٚ ا٫ْطشاب َٓٗا.ٯثٓا١ٝ٥, عٓدٖا حيل يًطسف ا

عٔ سهِ أٚ قساز تط١ٜٛ املٓاشعات َٔ سته١ُ دٚي١ٝ  ْاغ٧ٚإذ نإ اذتل املٓتٗو 
أٚ قد , ١٦ قغا١ٝ٥ يضاحل دٚي١ أخس٣ يف ايٓصاع ميهٔ إٔ تطتؿٝد َٓ٘ ايدٚي١ املتغسز٠أٚ ٖٝ

ٜهٕٛ اذتل ْاغ٦ًا ٚؾكًا يضو تأضٝطٞ، نإٔ تهٕٛ َٓظ١ُ دٚي١ٝ ؾٝشل يًدٚي١ ا٫ضتؿاد٠ 
َٓ٘، ٚقد ٜهٕٛ اذتل املٓتٗو ْاغ٦ًا عٔ َعاٖد٠ َتعدد٠ ا٫طساف أٚ قاعد٠ َٔ قٛاعد 

ؾٗٓا اذتل ٜهٕٛ ثابتًا يًدٚي١ املتغسز٠, أَا يف ساي١ إُٖاٍ تًو  ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعسيف، 
ايدٚي١ املطايب١ عكٗا ؾ٬ حيل هلا املطايب١ بايتعٜٛض عٔ ا٭عساز اييت ذتكت بٗا بطبب 

 . (1)ايؿعٌ ايضادز َٔ دٚي١ أٚ دٍٚ أخس٣

  بادترب ٚايتعٜٛضإُٖاٍ ايدٚي١ املتغسز٠ يف املطايب١  ثاًْٝا:

، بإٔ تطايب ايدٚي١ املتغسز٠ 2001َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ يعاّ  ٜٛدب َػسٚع َٛاد
بتعٜٛض ٜتٓاضب َع سذِ ايغسز ايرٟ تطبب ايتضسف ايضادز َٔ ايدٚي١ ايغاز٠ ٚيف ساي١ 
إُٖاٍ ايدٚي١ املطايب١ عكٗا يف املطايب١ بايتعٜٛض ؾٗٞ بريو تتشٌُ َط٪ٚي١ٝ عدّ 

 .(2)املطايب١

 املطلب الثبوي
 لقبوىنالتصشف الزي ال حيظشي ا

ٜعد ايغسز غسطًا عسٚزًٜا ٱضٓاد املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ٚايرٟ ٜٓتر عٔ ؾعٌ غري 
َػسٚع ٚبريو ؾإٕ املط٪ٚي١ٝ ضتكّٛ ع٢ً أضاع ارتطأ, يهٔ َع ايتطٛز ايعًُٞ ايرٟ ضاد 
اجملتُعات مبدتًـ َطُٝاتٗا ؾإٕ ايتضسؾات ايغاز٠ مل تعد َكتضس٠ ع٢ً َهإ اضتدداّ 

ايٓاتر عٔ اضتدداّ ايدٍٚ عابسًا يًشدٚد يٝػٌُ د٫ًٚ زتاٚز٠ ٚغري  ايدٚي١ هلا, ٚأصبح ايغسز
                                                      

(1) KYOJI KAWASAKI, The "injured state" in the International law 

of state responsibility, hitotsubashi, Journal of law and politics 

28(2000), pp.17-31, p.5-6.  

 .214ا-211(,اصا41،اامتنعيقادعىاامسردةا)1002مذخاعامدوامم اامجالامنرماا (1)
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زتاٚز٠ ٖٚرا ٖٛ ايغسز ايعابس يًشدٚد َٚع ْػ٤ٛ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتضسؾات نإ ٫بد َٔ إٔ 
ٜٓػأ ْٛع ددٜد َٔ املط٪ٚي١ٝ يٝهٕٛ هلا أضاع تكّٛ عًٝ٘, ؾهإ ا٫ضتٓاد ع٢ً ْظس١ٜ 

تضسف َػسٚع أضاضًا يهٔ ٖرا ايتضسف ٜٓتر املداطس, ؾأصبشت املط٪ٚي١ٝ تكّٛ ع٢ً 
 عٓ٘ عسز ٚضٓتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب بعض ايتضسؾات اييت ٫ حيظسٖا ايكإْٛ ٚنُا ٜأتٞ:

 الفشع األول
 القىة القبهشة

تٓتؿٞ صؿ٘ عدّ  -1( َٔ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ ع٢ً أْ٘: ))23تٓط املاد٠ )
يتصاّ دٚيٞ يتًو ايدٚي١ إذا نإ ذيو ايؿعٌ املػسٚع١ٝ عٔ ؾعٌ ايدٚي١ ايرٟ ٫ ٜهٕٛ َطابكًا ٫

زادعًا يك٠ٛ قاٖس٠, أٟ سدٚخ ق٠ٛ قاٖس٠ ٫ ضبٌٝ إىل َكاَٚتٗا أٚ سدخ غري َتٛقع, 
 خيسدإ عٔ إزاد٠ تًو ايدٚي١ مبا جيعٌ أدا٤ ذيو ا٫يتصاّ يف ٖرٙ ايظسٚف َطتش٬ًٝ َادًٜا((.

ػسٚع١ٝ ٫بد َٔ صتد أْ٘ ٫ْتؿا٤ صؿ٘ عدّ امل ،َٔ خ٬ٍ حتًٌٝ ايٓط أع٬ٙ
 تٛاؾس ث٬ث١ غسٚ  ٖٞ:

 إٔ ٜكع ؾعٌ غري َتٛقع بك٠ٛ ٫ ضبٌٝ ملكاَٚتٗا. -1

 إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ ٚايك٠ٛ خازدني عٔ إزاد٠ ايدٚي١ املع١ٝٓ باذتدخ. -2

 .(1)إٔ جيع٬ أدا٤ ا٫يتصاّ يف ٖرٙ ايظسٚف َطتشٌٝ َادًٜا -3

ت٪ند  ،تعًك١ بٛصـ ايك٠ٛعباز٠ ))٫ ضبٌٝ إىل َكاَٚتٗا(( ٚاملع٢ً إٔ امل٬سظ 
ٚ َكاَٚت٘ باضتدداّ ايٛضا٥ٌ املتاس١ أع٢ً ٚدٛب ٚدٛد قٝد عذصت ايدٚي١ عٔ جتٓب٘ 

ٚيهٞ ٜعد اذتدخ غري َتٛقع, ٜٓبػٞ أ٫ ٜهٕٛ َٓظٛزًا قبٌ ٚقٛع٘, أٚ يتطٌٗ ز٩ٜت٘ قبٌ 
بػٞ ٚقٛع٘, نريو ؾإٕ ))ايك٠ٛ اييت ٫ ضبٌٝ إىل َكاَٚتٗا(( أٚ ))اذتدخ غري املتٛقع(( ٜٓ

إٔ ٜستبطا بسابط١ ايطبب١ٝ َع ا٫ضتشاي١ املاد١ٜ, ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ أغازت إيٝ٘ عباز٠ 
(, تٓتؿٞ صؿ١ عدّ 2))زادعًا يك٠ٛ قاٖس٠...(( مبا جيعً٘ َطتش٬ًٝ َادًٜا ٚزًٖٓا بايؿكس٠ )

                                                      

ا.ااا98(,اصا1(اامسرج اااده،اامتنعيقا)2)
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َػسٚع١ٝ تضسف ايدٚي١ سٝح تطتٛؾ٢ ٖرٙ ايعٓاصس َا داَت ساي١ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ 
 .(1)َطتُس٠

ايك٠ٛ ايكاٖس٠ قد تهٕٛ عا٥د٠ إىل سدخ طبٝعٞ أٚ َادٟ, ع٢ً ضبٌٝ نُا إٔ 
املجاٍ حتٍٛ ٚد١ٗ طا٥س٠ دٚي١ َع١ٓٝ إىل إقًِٝ دٚي١ أخس٣ بطبب ايظسٚف ايكاض١ٝ يًطكظ, 
أٚ ايص٫شٍ أٚ ايؿٝغاْات, أٚ قد تهٕٛ بطبب تدخٌ بػسٟ أد٣ إىل ؾكدإ ايطٝطس٠ ع٢ً 

هس١ٜ تغطًع بٗا دٚي١ ثايج٘ تطبب ايدَاز يف قًِٝ دسا٤ متسد, أٚ عًُٝات عطدص٤ َٔ اٱ
 .(2)إقًِٝ َعني, نٌ ٖرٙ ايظسٚف ٜٓبػٞ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى ضبٌٝ إىل َكاَٚتٗا ٚت٬يف آثازٖا

ٚايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٫ تػٌُ ايظسٚف اييت ٜػهٌ أدا٤ ا٫يتصاّ صعٛب١ ع٢ً ايدٚي١ 
اييت تٓػأ عٔ إُٖاٍ أٚ  بطبب أش١َ ضٝاض١ٝ أٚ اقتضاد١ٜ َج٬ً, نُا أْٗا ٫ تػٌُ اذتا٫ت

 .(3)تكضري ايدٚي١ املع١ٝٓ

ٌٖ ميهٔ اعتباز اْتػاز دا٥ش١ نٛزْٚا َٔ ساي١  ٚميهٔ إٔ ْطسح ايط٪اٍ ايتايٞ:
 ايك٠ٛ ايكاٖس٠؟

عٓد ايبشح يف ايطٛابل ايكغا١ٝ٥ ذات ايع٬ق١ صتد أْٗا مل تعد )عضٝات ايطاعٕٛ(, 
ايضش١ٝ اييت تػهٌ ق٠ٛ  , ٚمح٢ ايغٓو َٔ ا٭سداخ2007عاّ  ((H1 N1ٚؾريٚع 

 .(4)قاٖس٠, إذ ٜس٣ ايكغا٠ إٔ ٖرٙ ا٭َساض تعد َعسٚؾ١ ٫ٚ تػهٌ خطسًا ع٢ً اذتٝا٠

ب إثبات ايع٬ق١ بني ٚدٛد جيغاز٠ إىل أْ٘ ٱثبات ٚدٛد ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚجتدز اٱ
 .(5)ادتا٥ش١ ٚاْتػازٖا َع اضتشاي١ أدا٤ ا٫يتصاّ

                                                      

ا(.ااا10(امناامسردةا)1امسرج ااادها،اماقخةا)ا(2)
ا.اااااا98(ا،اص10(امناامسردةا)1دعىااماقخةا)امسرج اااده،اامتنعيقاا(1)
اامثرا اامجد ااألال,ا2978(امجش اامقراهناامجام ا،احهمم اامقراهناامجام امدش ا0) اامسجعج ,

ااااا(A/CN.4/ 315).,ا وماامهثمق ا6صا
(4) Ludovic Landivaux, contratset corona virus:un cas de force 

majeure? Cadepend, Dalloz, Mars, 2020, p.2.         

ا1) اامسدتجج اوه اار امايخاس اامقراهام  ااآلثر  امشره , ابعا  )(COVID-19)دعىاا
        .492,اصا2020,ا(34),اامسجعجا1االمتدامرتاامتنروجة ,احهممرتابرمن اامجداحخا
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. ٚزغِ اخت٬ف (1)ؾهس٠ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ قست َعظِ ايٓظِ ايكا١ْْٝٛ بٛدٛدأيكد 
ايكٛاْني يف تبين َٛعٛع ايك٠ٛ ايكاٖس٠, إ٫ أْ٘ ٫ ٜٛدد تعسٜـ َٛسد أٚ دقٝل, ض٣ٛ 

ٚاييت تطتٓد إىل نْٛٗا ، (2)ضاض١ٝ اييت دا٤ بٗا ايكإْٛ ايسَٚاْٞا٫ضتٓاد إىل املباد٨ ا٭
ك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚاعتبازٖا سدثًا غري ت٪دٟ إىل اضتشاي١ تٓؿٝر ا٫يتصاّ, ٖٚرٙ خاص١ٝ متتاش بٗا اي

 َتٛقع ٫ٚ ميهٔ دؾع٘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

اي اامقراهناامسجا ااماخاد ،اايدرايابيشهاابيناامحردثا2) اامقرهخة (اةدتنسلامراعحاامقهة
ااستحرم اام اامقهاايناباكخة ايتأطحاهحه اامقراهنااألمسرا اااألمخيك ااامدهيدخي، اأمر ساربئ,

امتشايحااامت اتوديادا ًاامذربهًرامجا اامقهةاامقرهخةاي اامقهاايناامالتيشم .ايشظخ:اشخيفادمحما
ااالسكشج ي ,ا اامججيجة, اامجرمن  ادا  اامجامم , اامتجر ة اامظخافاي ادقهد اتغيخ اأثخ غشرم,

ا.اا17,اص1007
(اسسيخةاحررةم,ااآلثر اامقراهام امايخاساوه ااراامسدتججادعىاتشايحاامنقهداامجامم ,امجع ا1)

ا.اا20,اص1010(,اأيعهل,ا2(,اامنجدا)1أبحرثاوراهام ااسمرسم ,اامسجعجا)
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 الفشع الثبوي
 حبلت الشذة

اذتاي١ ا٭خس٣ اييت ميهٔ َعٗا اْتؿا٤ صؿ٘ عدّ املػسٚع١ٝ عٔ تضسؾات ايدٚي١ 
( َٔ َٛاد 24ؾكد أغازت إيٝٗا املاد٠ ) ،اييت ٫ تطابل ايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ, ٖٞ ساي١ ايػد٠

 .(1)2001ايدٍٚ يعاّ  َػسٚع َط٪ٚي١ٝ

صتد أْٗا تتٓاٍٚ تضسؾات ا٭ؾساد ايرٜٔ ميجًٕٛ  ،َٔ خ٬ٍ ْط املاد٠ أع٬ٙ
ايدٚي١ أٚ ا٫غداظ ايرٜٔ ٜهْٕٛٛ حتت زعاٜتِٗ, إذ تٓتؿٞ صؿ١ عدّ املػسٚع١ٝ عٔ 
تضسؾاتِٗ يف ساي١ ٜهٕٛ ؾٝٗا ٚنٌٝ ايدٚي١ يف ظسٚف حتتِ عًٝ٘ ايتضسف املدايـ 

  يف اْكاذ اذتٝا٫.٠يتصاَات ايدٚي١ أ٬ًَ

ٚامل٬سظ إٔ ساي١ ايػد٠ ختتًـ عٔ ساي١ ايظسٚف ايكاٖس٠، إذ تهٕٛ تضسؾات 
ايهجري َٔ بايػدط يف ساي١ ايػد٠ إزاد١ٜ ٚمتاغًٝا َع ساي١ ارتطس احملدم ب٘, ٖٚٛ َا دؾع 

إىل تعسٜؿٗا بأْٗا ساي١ َٔ سا٫ت ))ا٫ضتشاي١ ايٓطب١ٝ(( يف ا٫َتجاٍ يًكإْٛ  ايباسجني
أْٗا يٝطت ساي١ تؿغٌٝ بني املضاحل املػسٚع١ ٚا٫َتجاٍ  ، ؾغ٬ عٔ ذيو(2)دٚيٞاي

 .(3)خسٜٔٯيًكإْٛ ايدٚيٞ بطبب ازتباطٗا عٝا٠ ا

                                                      

ا(ادعىاأاه:1002(امنامذخاعامدوامم اامجالامنرما)14(اتشصاامسردةا)2)
اا-2 ادن اامسذخاعم  ادجم امتعكاتشا اصاه ادام  االمتدام اماربقًر اةكهن اامحياال اامجام  ينل

امجام اإجاامماتكنامجىاامذخصاامحياورمابرمانلاامسحوه ,ااههاي احرم اشجة,ااسيع امنقهم ا
اأطخىاإلاقرجاحمرتهاأااحمرةااالشخرصااالطخيناامسهوع اإممها دريتهم.

ا-(اي اامحرمتيناامترميتين:2الاتشابقااماقخةا)ا-1
مذجةاامت اتندىامشاخدةاأاابرالوتخانامعادهاملاأطخىاإمىاترخفاامجام اامت اي احرم ااا-أ

 ي احرم اتخبمحاأنايودياامانلاامسنش اإمىاحجاثاطاخاورتلاأااأكبخ(.ا-تتح عابهرا,اب
(2) O. J. Lissitzyn, "The treatment of aerial intruders in recent practice 

and international law", AJIL, vol. 47, No. 4 وOctober 1953, p. 

588. https://www.google.com/search. 

اا.ا11/9/1010مترحادعىاامسهوعااالمكتخاا اتر يخاامدير ةا
ا،امرج اسربق.202(اصا14(ادعىاامسردةا)2(امذخاعامدوامم اامجالاامتنعيقا وما)0)ا

https://www.google.com/search
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ٚنتذسب١ ع١ًُٝ صتد إٔ ساي١ ايػد٠ تهٕٛ يف دخٍٛ ايطا٥سات أٚ ايطؿٔ ايتابع١ 
٭عطاٍ يدٚي١ َا إىل إقًِٝ دٚي١ أخس٣ بطبب ايظسٚف ايػدٜد٠ يًطكظ, أٚ بطبب ا

دخًت طا٥سات سسب١ٝ أَسٜه١ٝ ا٭دٛا٤  1946املٝهاْٝه١ٝ أٚ امل٬س١ٝ, ؾؿٞ عاّ 
ايٝٛغط٬ؾ١ٝ دٕٚ إذٕ ٚتعسعت هلا ايدؾاعات ايٝٛغط٬ؾ١ٝ باهلذّٛ, ٚيف َكابٌ ذيو استذت 
سه١َٛ اي٫ٜٛات املتشد٠ ع٢ً ذيو َربز٠ دخٍٛ ايطا٥سات إىل جتٓب خطس بايؼ, يف سني 

 .(1)ٚعدت٘ اْتٗانًا ٭دٛا٥ٗا ايتربٜسٖرا ٜٛغط٬ؾٝا  زؾغت

ٜد َٔ عدايإىل إٔ ساي١ ايػد٠ ميهٔ ا٫ستذاز بٗا يف  ٚيف ايػإٔ ْؿط٘، ميهٔ ايكٍٛ
عاٖدات, ٚاعتبازٖا ظسف ٜربز ايتضسف املدايـ ي٬يتصاّ ايدٚيٞ, َجاٍ ع٢ً ذيو اتؿاق١ٝ امل

 .(2)1982شاز يعاّ ٚاتؿاق١ٝ قإْٛ ايب 1958ايبشس اٱقًُٝٞ ٚاملٓطك١ املٓاخ١ٝ يعاّ 

تكضس اٱعؿا٤ َٔ  ، ٜتغح اْٗا( َٔ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايد24ٍٚاملاد٠ )َٚٔ خ٬ٍ َسادع١ 
عدّ املػسٚع١ٝ ع٢ً اذتا٫ت اييت تهٕٛ ؾٝٗا اذتٝا٠ ايبػس١ٜ يف خطس ستدم, نُا إٔ سا٫ت 
ايػد٠ ٫ تػٌُ سا٫ت ايطٛاز٨ اييت تٛصـ بأْٗا سا٫ت عسٚز١ٜ أنجس مما ٖٞ سا٫ت 

( ٫ تعؿٞ ايدٚي١ أٚ َٔ ميجًٗا َٔ ا٫َتجاٍ ٫يتصاَات أخس٣ 24إٔ املاد٠ ) ؾغ٬ عٔ .غد٠
)دٚي١ٝ ناْت أّ ٚط١ٝٓ(, َج٬ً غس  إب٬ؽ ايطًطات املع١ٝٓ بايٛصٍٛ, أٚ اٱد٤٫ مبعًَٛات 

 . (3)تتعًل بايتضسف املدايـ ي٬يتصاّ

ٖٞ َٔ اذتا٫ت اييت صتد إٔ ساي١ ايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚساي١ ايػد٠  ،َٔ خ٬ٍ َا تكدّٚ
تٓتؿٞ َعٗا صؿ١ عدّ املػسٚع١ٝ عٔ ايتضسؾات ايضادز٠ عٔ ايدٚي١ أٚ أسد ٚن٥٬ٗا ٖٚرٙ 

يهٔ ايؿسم بُٝٓٗا ٖٛ إٔ ايتضسف يف ساي١ ايك٠ٛ  ،ايتضسؾات تهٕٛ شتايؿ١ ٫يتصاَات دٚي١ٝ

                                                      

مذربه اأطخىاحجثتاي ااارقاامبخااامةحخااامجها،اوعهراتهجفاإمىاحرم ا(اتهبجاحرالتا2)
اامستحجة/ا امألمم اامنرم  ااألمرا  اأدتجتهر ايشظخاي اجمكاد اس  ااأل ااحامناامهالك، ااقرج

ا.اااA/CN.4/315امهثمق ا
,ااامسردةا2918(امنااتارقم اامةحخااإلوعمس ااامسشاق اامسترطس امنرما24/0(اتشظخاامسردةا)1)

  .2981(امنااتارقم ااألمماامستحجةامقراهناامةحر امنرما28/1)
ا،امرج اسربق.ا201(اصا14(ادعىامردةا)6,7,8(امذخاعامدوامم اامجالاامتنعيقا)0)
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٠ ٚنٌٝ عٔ إزاد٠ ايدٚي١ يف سني ٜهٕٛ ايتضسف يف ساي١ ايػد٠ حتت إزاد اايكاٖس٠ ٜهٕٛ خازد
 إ٫ أْ٘ ٜعٌُ ع٢ً اذتؿاظ ع٢ً اذتٝا٠ يف َكابٌ خسم ايتصاّ دٚيٞ. ،ايدٚي١

ْس٣ إٔ ايدٚي١ املضدز٠ يًؿريٚع ميهٔ إٔ  ،نٛزْٚا دا٥ش١ٚيف إطاز عجٓا سٍٛ 
ٚتٓؿٞ صؿ١ عدّ املػسٚع١ٝ عٔ  ،حتتر بايك٠ٛ ايكاٖس٠ أٚ ساي١ ايػد٠ يف ايدؾاع عٔ ْؿطٗا

َا أثبتت إٔ اْتػاز ايؿريٚع نإ ْامجًا عٔ َت٢  ،ؿريٚعايتضسؾات اييت أدت إىل ْػس اي
دؾعت ايدٚي١ أٚ أسد اييت ساي١ ايػد٠ بطبب ق٠ٛ قاٖس٠ خازد١ عٔ ْطام ايطٝطس٠, أٚ 
 ٚن٥٬ٗا إىل ايتضسف املدايـ ي٬يتصاّ ايدٚيٞ.

ٚعَُٛا ؾإٕ ايًذ٤ٛ إىل قٛاعد املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ بايغد َٔ ايدٚي١ املتطبب١ 
ٜتطًب ؾكط اثبات اْٗا مل تتدر ايتدابري اي٬ش١َ ملٓع ا٫ْتػاز ٚؾكا ملعٝازٟ بادتا٥ش١، ٫ 

ٕ َٛعٛع ا٫ْتٗاى أثبات إٜغا أٚ ا٫خطاز يف ايٛقت املٓاضب، بٌ ٜتطًب أايعٓا١ٜ ايٛادب١ 
ض٤ٛ ايط٤ٛ َٔ بني ا٫ْتٗانات، إذ إٔ تكبٌ احملانِ أ( أٟ Gravityقد متٝص بجكٌ ْطيب )

ٜتشسى جملسد ايطًب َٓ٘، بٌ ٫بد َٔ ايتٛاؾك١ٝ بني ا٫ختضاظ ٚ ٕ ايكغا٤ ايدٚيٞ ٫ أ
ُٖٗا دطا١َ ايغسز ٚ إٔ تتٛاؾس غسٚ  َٔ أخس٣ أ٫ٜٚت٘ ع٢ً َٛعٛع ا٫ْتٗاى، ٚبعباز٠ 

ؾغ٬ عٔ ايتكضري يف أدا٤ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاٱخطاز يف ايٛقت ٚايٛض١ًٝ  خطٛزت٘
 .(1)املٓاضب١

 تـاخلبمت
شح َؿَٗٛٞ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاٱخطاز ٚٚادبات ايدٍٚ بعد إٔ بٝٓا َٔ خ٬ٍ ايب

إشا٤ نٌ َٔ املؿَٗٛني ٚتطسقٓا إىل املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ املرتتب١ ع٢ً ايدٍٚ املتطبب١ 
با٭عساز يف ساٍ خسقٗا ي٬يتصاَات ايدٚي١ٝ, ٚؾُٝا ٜأتٞ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا إيٝٗا 

 ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاٱخطاز.  ٚاملكرتسات اييت َٔ املُهٔ إٔ تػهٌ إعاؾ١ اىل َٛعٛع

 

 

                                                      

(1) RACHEL LÓPEZ ,The Law of Gravity, COLUMBIA JOURNAL 

OF TRANSNATIONAL LAW ,vol.58:3, 2020,p.615. 
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 ا٫ضتٓتادات

تعد ايعٓا١ٜ ايٛادب١ َٔ املضطًشات اييت ٜهتٓؿٗا ايػُٛض يف زتاٍ املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ  .1
 بطبب ازتباطٗا مبٛعٛع املط٪ٚي١ٝ عٔ ايغسز ايعابس يًشدٚد.

ملؿَٗٛٞ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚاٱخطاز نُا إٔ تعسٜؿُٗا دا٤  َتؿل ع٫ً٘ٝ ٜٛدد تعسٜـ  .2
 ضبٌٝ ا٫دتٗادات ايؿك١ٝٗ. ع٢ً

د يف ضبٌٝ اذتعٓا١ٜ ايٛادب١ يًيف إطاز ايبشح عٔ برٍ ايدٚي١ املضدز٠ يؿريٚع نٛزْٚا  .3
َٔ اْتػازٙ ؾإٕ تٛدٝٗات َٓظ١ُ ايضش١ ايعامل١ٝ أندت ع٢ً عسٚز٠ َساعا٠ ايًٛا٥ح 
ايضش١ٝ ٚبرٍ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يًشد َٔ تؿػٞ ايؿريٚع ٚ إخطاز اجملتُع ايدٚيٞ بأٟ 

 سز ستتٌُ قد ٜغس بادتُاع١ ايدٚي١ٝ.ع
 املكرتسات

ايؿتان١  ٚادتٛا٥ح َٔ املِٗ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓظِٝ دٚيٞ اتؿاقٞ ملطأي١ اْتػاز ا٫ٚب١٦ .1
 عاّ. ٌسؿاظًا ع٢ً ض١َ٬ اجملتُع ايدٚيٞ ٚايب١٦ٝ بػه

تدخٌ َطأي١ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يف عد٠ ؾسٚع َٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ َٓٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ  .2
ٚبايتايٞ صتد أْٗا َٔ  اٱْطاْٞ, ٚايكإْٛ ايدٚيٞ ذتكٛم اٱْطإ, ٚقإْٛ ايهٛازخ،

ٚاييت َٔ ايغسٚزٟ إٔ تٓظِ َٔ خ٬ٍ اتؿاقٝات دٚي١ٝ، أٚ  عب١املٛاعٝع امل١ُٗ املتػ
 ع٢ً أقٌ تكدٜس قٝاّ املػسع بتشدٜد َعاٜري بػإٔ َؿّٗٛ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ ٚعٓاصسٖا.

ؾإْ٘ ٜتعني ع٢ً اجملتُع ايدٚيٞ ايتعإٚ ايؿعاٍ  ،ٚب١٦ ايؿتان١ا٭َع اشدٜاد ظاٖس٠ تؿػٞ  .3
 ٚب١٦, ٚتػدٝضٗا ٚا٫ضتذاب١ املبهس٠ يًكغا٤ عًٝٗا.يًٛقا١ٜ َٔ اْتػاز ا٭

عاد٠ ايٓظس مبؿّٗٛ ايجكٌ ايٓطيب يتشسٜو املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ، ْٚعين بريو إ٫ بد َٔ  .4
إُٖاٍ صادز عٔ دٚي١ املضدز، ٚ بأدطا١َ ايتضسف غري املػسٚع ضٛا٤ أنإ بؿعٌ 

ٚذيو َٔ خ٬ٍ حتدٜد َعاٜري دقٝك١، نتًو املتؿل عًٝٗا يف احملانِ ادتٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ 
ٕ ٜهٕٛ ٚاضع أٚبايرات إٔ ٜهٕٛ ايغسز قد ٚصٌ إىل أع٢ً عتبات املط٪ٚي١ٝ أٟ 
 ايٓطام ٚطٌٜٛ ا٭َد ٚغدٜد ا٭ثس ع٢ً املطتٜٛني ايدٚيٞ ٚاٱْطاْٞ.
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 أ٫ًٚ: ايهتب 
 .2010, 5أمحد أبٛ ايٛؾا, ايٛضٝط يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ, داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ   . 1

 .1962ساَد ضًطإ, ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ يف ٚقت ايطًِ, داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ, ايكاٖس٠, . 2

ُد غٓاّ, أثس تػري ايظسٚف يف عكٛد ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ, داز ادتاَع١ ادتدٜد٠, غسٜـ ست. 3
 .2007ا٫ضهٓدز١ٜ, 

 .2000ؾعاٍ احملظٛز٠ دٚيًٝا, بػداد, عادٍ أمحد ايطا٥ٞ, املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ عٔ ا٭. 4

زاد٠ املٓؿسد٠, َضطؿ٢ أمحد ؾ٪اد, ايٓظس١ٜ ايعا١َ يًتضسؾات ايدٚي١ٝ ايضادز٠ عٔ اٱ. 5
 .2009املعازف ا٫ضهٓدز١ٜ,  ٠َٓػأ

ستُد ساؾظ غامن, َباد٨ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ, َطبع١ ايٓٗغ١ ادتدٜد٠, ايكاٖس٠, . 6
1967. 

 ثاًْٝا: ايبشٛخ ٚايدٚزٜات
, دٚز سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ يف تسضٝذ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اٱْطاْٞ, ًٗبد. ضاَٞ ض .1

, 1ؾام ٚحتدٜات, ادتص٤ ايجايح,  آْٞ عح َٓػٛز يف نتاب ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ اٱْطا
 .2002َٓػٛزات اذتًيب اذتكٛق١ٝ 

ع٢ً  (COVID-19). دًطٞ َٓضٛز, ا٫ثاز ايكا١ْْٝٛ يؿريٚع نٛزْٚا املطتذد 2
  .2020, (34), اجملًد 1ا٫يتصاَات ايتعاقد١ٜ, سٛيٝات داَع١ ادتصا٥س 

٢ً تٓؿٝر ايعكٛد ايدٚي١ٝ, مسري٠ سضاِٜ, اٯثاز ايكا١ْْٝٛ يؿريٚع نٛزْٚا املطتذد ع .3
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 ثايجًا: أطازٜح ايدنتٛزاٙ ٚاملادطتري
خايد٠ ذْٕٛ َسعٞ, تضسؾات ايدٚي١ َٔ داْب ٚاسد, أطسٚس١ دنتٛزاٙ َكد١َ إىل ن١ًٝ  .1

   .2004ايكإْٛ, داَع١ املٛصٌ, 
عُاٍ غري املػسٚع١ يف اجملاٍ ايب٦ٝٞ, زضاي١ ط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ عٔ ا٭عبديٞ بٛ بهس امل. 2

َادطتري َكد١َ إىل داَع١ ايطاٖس ٫َٟٛ ضعٝد٠, ن١ًٝ اذتكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ, قطِ 
   .2018اذتكٛم, 

 : املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ:زابعًا
1.https://ataald.wordpress.com/2015/11/12/latin-expressions-

for-law-englisharabic.  

2. https://www.google.com/search. 

 ٚايكغاٜا ايدٚي١ٝ خاَطًا: ايتكازٜس
 A/CN.4/SER.A/2001زقِ ايٛثٝك١  2001ّ . تكسٜس دت١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ يعا1
ٜٓظس أٜغًا ايتشهِٝ يف قغ١ٝ َضٗس تسٌٜ ) اي٫ٜٛات   172( 10قغ١ٝ أ٫باَا زقِ ). 2

 (.    1963املتشد٠ عد نٓدا عاّ 
, 1991ـ1949زتُٛع١ ا٭سهاّ ٚايكسازات ٚايؿتا٣ٚ ايضادز٠ عٔ سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ,  . 3

 .1992ا٭َِ املتشد٠, ْٜٝٛٛزى,

 ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ: ضادضًا:

غبا   26املٓعكد٠ يف يتٓظِٝ ا٫ضتعُاز ا٭ٚزبٞ ٚايتذاز٠ ا٫ؾسٜك١ٝ اتؿاق١ٝ بسيني  .1
1885.   
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 .  1945ا٫َِ املتشد٠ يط١ٓ  َٝجام .3

 .1949يعاّ ا٭زبع اتؿاقٝات دٓٝـ  .4

 . 1958تؿاقٝات دٓٝـ اتؿاق١ٝ ايبشس اٱقًُٝٞ ٚاملٓطك١ املتامخ١ يعاّ ا .5

 . 1966ايعٗد ايدٚيٞ ارتاظ باذتكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ يعاّ  .6

https://ataald.wordpress.com/2015/11/12/latin-expressions-for-law-englisharabic
https://ataald.wordpress.com/2015/11/12/latin-expressions-for-law-englisharabic
https://www.google.com/search
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 . 1982اتؿاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ يكإْٛ ايبشاز يعاّ  .9
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ايطادض١، ايدٚز٠ ايطادض١ ٚارتُطٕٛ، ايٛثٝك١ بايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚارتُطني"، تكسٜس ايًذ١ٓ 

A/56/ 589  2001ْٛؾُرب،  26يف. 
ادتُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشد٠، تعًٝكات ع٢ً َطٛد٠ َػسٚع َط٪ٚي١ٝ ايدٍٚ عٔ ا٭ؾعاٍ . 3

 ، تكسٜس دت١ٓ ايكإْٛ ايدٚيٞ يف دٚزتٗا ايجايج١ ٚارتُطني.2001ارتاط١٦ يعاّ 
 ازات ايكغا١ٝ٥ثآًَا : ايكس

 1991-1949زتُٛع١ ا٫سهاّ ٚايكسازات ٚايؿتا٣ٚ ايضادز٠ عٔ سته١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ, . 1
 .1992ا٫َِ املتشد٠, ْٜٝٛٛزى, 

 
 


