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 المسؤولية الدولية الناتجة عن االعتداء على الممتلكات الثقافية

International Responsibility Resulting from Attack on 

Cultural Property 
 Jawad Kazem Ajeel .Dr                               (1)اظم عجيلم.د جواد ك

 ملخصال

ونظراً  ،ُتشّكل املمتلكات الثقافية واألثرية مريااًث ثقافيًا للبشرية مجعاء تسهم كل الشعوب يف تكوينه
تشمل حاول القانون الدويل محايتها يف حالة النزاع املسلح حيث  ،ألمهيتها جلميع الشعوب يف العامل

آلاثر التارخيية والتحف الفنية واملباين واألماكن الدينية واألماكن األثرية واملتاحف املمتلكات الثقافية احملمية ا
 ...إخل..ودور الكتب واملكتبات وخمازن احملفوظات واجملموعات العلمية

ناجتة عن انتهاك واملسؤولية الدولية ال ،ويهدف هذا البحث إىل بيان مكانة هذه املمتلكات الثقافية
حيث إهنا جتّسد حضارهتا وتعرّب  ،ت؛ نظراَ ِلما متثله من أمهية يف حياة الشعوب واألممذه املمتلكاحرمة ه

 فضالً عن كوهنا متّثل إراثً مشرتكاً لإلنسانية مجعاء. ،عن هويتها وقيمتها الثقافية
 سؤولية اجلنائية، التعويضات.الكلمات املفتاحية: املمتلكات الثقافية، املسؤولية الدولية، امل

Abstract 
Cultural and archaeological property constitutes the cultural heritage of 

all mankind, and all peoples contribute to its formation. Given its importance 

to all peoples in the world, international law has tried to protect it in the event 

of armed conflict. Protected cultural property includes historical monuments, 

artifacts, buildings, religious places, archaeological sites, museums, book 

houses, libraries, archives and collections. Scientific.... etc. 

This research aims to clarify the status of this cultural property, and the 

international responsibility resulting from the violation of the sanctity of this 
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property; Given the importance it represents in the lives of peoples and 

nations, as it embodies their civilization and expresses their identity and 

cultural value, as well as a common heritage for all humanity. 

 المقدمة

فبدون املسؤولية ال تكون لقواعد القانون الدويل أّي أمهية أو  ،تعد املسؤولية نتيجة للحق بصفة عامة
إمهال لتنفيذ هذه االلتزامات يرتتب  وأيّ  ،أثر؛ ألنَّ كل نظام قانوين يفرض التزامات وحقوق ألشخاصه

وألمهية الرتاث الثقايف  وإاّل فال معىن لوجود هذا االلتزام. ،القانونية جرّاء هذا اإلمهال املسؤولية عليه حتّمل
بصرف النظر عن تباينها يف أمناط احلياة  ،العاملي الذي يشّكل اجلسور الباقية ما بني األمم والشعوب

 ا السياسية واالجتماعية.هتوأساليبها واختيارا
نَّ القانون الدويل قد خاطب اجملتمع الدويل أبحكامه وتنظيمه من خالل قواعده اليت تُنظِّم الظواهر او 

االجتماعية واالقتصادية ذات الصفة الدولية. ولكي تستطيع تلك القاعدة القانونية ضبط املشكالت الناشئة 
حمددة وواضحة. إذ إنَّ املبادئ العامة للقانون اليت تعرتف هبا  يلزم أن تكون املشكالت ،مع تلك الظواهر

هي أنَّ الشخص القانوين الدويل مىت ما تسّبب بتصرف صادر عنه يف إحلاق  ،األنظمة القانونية املختلفة
فاملسؤولية الدولية تنشأ نتيجة اإلخالل أبحد الواجبات  ،يلتزم إبصالح ذلك الضرر أو تعويضه ،ضرر ابلغري

أم تلك اليت تقررت بناًء على  ،سواء تلك اليت نشأت عن املعاهدة الدولية أم عن العرف الدويل ،وليةدال
أو اإلخالل  ،كامتناع الدولة عن تنفيذ حكم قضائي أو قرار دويل ُملزِم  ،قواعد عامة يف القانون الدويل

 يتوال ،ملتعلق بعدم جواز استخدام القوةا ،( من ميثاق األمم املتحدة4( الفقرة )2اباللتزام الوارد يف املادة )
على أن "ميتنع أعضاء اهليئة مجيعاً يف عالقاهتم الدولية عن التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها  تنصَّ 

ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم 
 ".املتحدة

ية املباشرة على الدولة عن تصرفاهتا بسبب قيامها أو إحدى هيئاهتا أو لتلك حاالت تقيم املسؤو 
بتصرف ميثل إخالاًل بواجب دويل. يف املقابل هناك حاالت قد  ،شخاص يعملون نيابًة عنها أو إبمسهاأ

ولكن تتحمل مسؤولياهتا ألسباب  ،تُثري مسؤولية الدولة بطريقة غري مباشرة عن تصرفات مل تصدر عنها
 .إليها يف قابل البحث قسنتطر 

ال ابألسباب التقليدية لالنداثر  ،إنَّ املمتلكات الثقافية ذات الطابع العاملي مهّددة بتدمري متزايد
لذا فإنَّ  ،وإمنا أيضًا ابلصراعات واحلروب الدولية واألهلية اليت تزيد من جسامة هذا التهديد ،فحسب

وإمنا تنشأ  ،احلماية الوطنية للدولة مالكة املوقع األثري احلفاظ على هذه املمتلكات ال يقتصر دوره على
ومن مّث جند أنَّ املنظمات الدولية املتخصصة اليت لعبت دوراً كبريًا يف مراقبة  ،مسؤولية دولية عن ذلك

 االعتداء على هذه املمتلكات الثقافية.
بد لنا من تقسيم حبثنا على ثالثة  ولبيان املسؤولية الدولية عن انتهاك حرمة هذه املمتلكات الثقافية ال

 ،نتناول يف املطلب األول: مفهوم املسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك حرمة املمتلكات الثقافية ،مطالب
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ويف املطلب الثالث املسؤولية املدنية والتعويض عن األضرار  ،ويف املطلب الثاين: املسؤولية اجلنائية الدولية 
 لكات الثقافية.تاليت تلحق ابنتهاك املم

 وقد أهنينا البحث خبامتٍة تضمّنت أبرز االستنتاجات والتوصيات اليت توّصل إليها الباحث.
المسؤولية الدولية الناشئة عن انتهاك حرمة : مفهوم المطلب األول

 الممتلكات الثقافية

أشخاص  ة ألحدالعائدلكي تنشأ املسؤولية الدولية ال بد من حصول ضرر يلحق ابملمتلكات الثقافية 
 القانون الدويل؛ بسبب خمالفة الغري لاللتزامات امللقاة على عاتقه مبوجب قواعد القانون الدويل.

ويف الفرع الثاين أساس  ،: نتناول يف الفرع األول تعريف املسؤولية الدوليةفرعنيم هذا املطلب على ونقسّ 
 .املسؤولية الدولية
 ةتعريف املسؤولية الدولي: الفرع األول

 فتعرّ لذا . (2)ةاملسؤولية يف معناها العام: هي التبعة أو املؤاخذة وقد تكون أدبية أو جنائية أو مدني
روعة طبقاً للقانون أبهنا: نظام قانوين يكون مبقتضاه على الدولة اليت تنتهك مصلحة مش املسؤولية الدولية

اليت ارتكب هذا الفعل ضدها أو ضد االلتزام إبصالح ما ترتب على ذلك الفعل حيال الدولة  ،الدويل
 .(3)رعاايها

ويراد ابلعمل غري  ،عدم مشروعية العمل هو يتضح أنَّ العنصر األساس األول للمسؤولية الدوليةو 
فإذا ما أخّلت مثاًل دولة ما  ،ة من قواعد القانون الدويلأبنه كل خمالفة اللتزام دويل تفرضه قاعد ،املشروع

ومن  ،فإهنا تتحمل املسؤولية الدولية الناشئة عنن هذا اإلخالل ،ت هباأن تقيد سبق هلا ،أبحكام معاهدة
 .(4)بتعويض الدولة اليت حلقها ضرر من جراء هذا العمل مثّ تلتزم

فقد  ،يف كتاابت الكثري من ُكتاب القانون الدويل أيضاً  الدوليةوقد وردت عدة تعريفات للمسؤولية 
: نظام قانوين مبقتضاه تلتزم الدولة اليت ينتسب إليها عمل غري ( أبهناBasdevantابدفان )عرّفها األستاذ 

 .(5)اليت وقع عليها ذلك العمل الدولةمشروع يف نظر القانون الدويل بتعويض 
أبهنا: املبدأ الذي ينشئ التزاماً ابلتعويض عن كل خرق للقانون الدويل  (Eglaton)كما عرّفها األستاذ 

 .(6) يسّبب ضرراً تقرتفه دولة مسؤولة و 

                                                        
. ويُنظر: 10ص ،م1957 ،مطبوعات مكتبة القاهرة احلديثة ،املسؤولية املدنية يف القانون املدين اجلديد ،يُنظر: حسن عكوش -2

القانون الدويل  ،. ويُنظر: د. عصام العطية21ص ،بغداد ،)د. ن( ،املسؤولية الدولية عن أضرار تلوث البيئة ،د. جابر إبراهيم الراوي
 .517ص ،بغداد ،الطبعة السادسة ،العام

 ،م1973 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،قانون السالم -األحكام العامة يف قانون األمم املتحدة  ،ينظر: د. طلعت الغنيمي -3
 .869ص

 .269ص ،د. ت ،بغداد ،عة السادسةالطب ،القانون الدويل العام ،ينظر: عصام العطية -4
 ،اإلنساين دليل األوساط األكادمييةالقانون الدويل  ،. وينظر: شريف عتلم29ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. جابر إبراهيم الراوي -5

 .242ص ،م2006 ،القاهرة ،منشورات الصليب األمحر
 .20ص ،دار الفرقان ،1ط ،1ج ،بية اإلسرائيليةاملسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العر  ،ينظر: رشاد عارف السيد -6
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: االلتزام املفروض مبوجب فقد عّرف املسؤولية الدولية أبهنا قاموس مصطلحات القانون الدويل أّما
 
ُ
إىل  اللتزاماهتا الدولية أن تقدم تعويضاً  ع خمالفاً سند إليها ارتكاب فعل أو امتنا القانون الدويل على الدول امل

 .(7)أو أموال رعاايهاعليها يف شخصيتها أو من شخص  الدول اجملىن
 هي: ،شروط تستوجب قيام املسؤولية الدولية ةأنَّ هناك ثالث السابقة ستخلص من التعريفاتويُ 
 و االتفاقيات املعمول هبا.ألقواعد القانون الدويل العرفية  أي خمالفاً  ،وقوع عمل غري مشروع دويل -1
 القانون الدويل.اعد لقو  إىل إحدى الدول وفقاَ  ن يكون هذا العمل منسوابً أ -2
 يقع على الدولة األخرى. ن يرتتب على هذا العمل ضرراً أ -3

ا املوقعة عليها يف أي يف حالة إخالل أي دولة بشخص من أشخاص القانون الدويل العام ابلتزاماهت
 .ضرار اليت حلقت ابلطرف اآلخر ابالتفاقيةاتفاقية دولية فإهنا ملزمة ابلتعويض يف حالة تسببها ابأل

 1949امللحق ابتفاقية جنيف لعام  1977الربوتوكول األول اإلضايف لعام  من (91وقد جاء يف املادة )
اع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات أو هذا امللحق على أن يُسأل طرف النز ": اجاء فيه ،تعريفاً للمسؤولية

ألشخاص األعمال اليت يقرتفها ايكون مسؤوالً عن كافة  ،الربوتوكول عن دفع تعويض إذا اقتضت احلال ذلك
 ."الذين يشّكلون جزءاً من قواته املسلحة

لكات الثقافية يف اخلاصة حبماية املمت 1954كما جاء يف الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق ابتفاقية 
لب أو أبنَّ املسؤولية الدولية تتحقق يف حالة االعتداء على املمتلكات الثقافية ابلس ،حالة النزاع املسلح

ال يؤثر أي حكم يف هذا الربوتوكول يتعلق ابملسؤولية اجلنائية الفردية يف مسؤولية "بقوله:  ،النهب أو التدمري
 .(8)"ذلك واجب تقدمي تعويضاتمبا يف  ،الدول مبوجب القانون الدويل

ا يبدر من لية عمّ تعين التزام أي شخص قانوين ابملسؤو ف ،أما املسؤولية الدولية يف قانون النزاعات الدولية
ويف سياق قانون النزاعات املسلحة يشري مفهوم املسؤولية  .من أشخاص حتت سلطته مأفعال سواء منه أ

 الدولة:ة على اآلتيإىل تبعات األفعال 
 خمالفة األفراد من القوات املسلحة لقانون النزاعات املسلحة. -1
 وات املسلحة.عدم القيام بواجب نشر هذه القوانني بني أفراد الق -2
بواجب حماكمة األفراد الذين اقرتفوا خمالفات جسيمه ومعاقبتهم )تعد املخالفات  معدم القيا -3

 .(9)اجلسيمة جرائم حرب(
ي فرد من أفراد القوات املسلحة مسؤول عن املخالفات اليت يقرتفها بنفسه وفقا التفاقيات أ نَّ إوهبذا ف

املسؤولية الدولية تنشأ ف إذن .م1954واتفاقية الهاي  1977ق عام جنيف األربعة والربوتوكول األول امللح
غري مشروع  ب عمالً عند إخالل الشخص الدويل ابلتزاماته اليت يفرضها القانون الدويل وذلك حينما يرتك

مرتكب  ةيف مواجه الً الشخص املتضرر يكون خموّ  نَّ إوإذا ما ثبت ذلك ف ،يف مواجهة شخص دويل آخر
 .ةالتعويضات مبا يؤدي إىل إصالح ما حلقه من أضرار بطريقه كافي شروع يف احلصول علىالعمل غري امل

                                                        
 .28ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. جابر إبراهيم الراوي -7
 م.1999من الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  38املادة ينظر: نص  -8
 .242ص ،مصدر سابق ،شريف عتلمينظر:  -9
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على إلزام أملانيا وحلفائها بوصفها دولة وقد تضمنت معاهدة السالم اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل  
تعرضت إلجراءات  معتدية ابلتعويض عن األضرار اليت أحلقتها بدول احللفاء وبرد ممتلكاهتم وحقوقهم اليت

معاهدة  أيضاً  حربيه أو إجراءات نزع امللكية أو إلزامها ابلتعويض يف حالة استحالة ردها وهذا ما تضمنته
 .(10)العاملية الثانيةالصلح اليت أعقبت احلرب 

م على امليثاق التأسيسي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعل ةععضو يف األمم املتحدة وموقّ  ةأي دول إنَّ و 
ر ومنع ووقف ومعاقبة أي تدمري عمدي ظاختاذ التدابري املالئمة حل و متنع عمداً أبتدمري  والثقافة تقوم عمداً 

يف قائمة حتتفظ هبا  سواء أكان الرتاث مدرجاً  ،لإلنسانيةملمتلكات ثقافية ذات قيمة عظيمة ابلنسبة 
 جل بسط واليتها القضائية.ألدويل من ها القانون اضمن احلدود اليت يقرّ  ةأي منظمة دولي أماليونسكو 

و أ الثقافيةواألشخاص الذين أيمرون مبهامجة املباين ذات الطبيعة  تتحقق املسؤولية الدولية جتاه الدولو 
 .عسكرية وهنبها عنوةً  ضرورةالتارخيية أو االستيالء عليها بدون 

لدويل انجتًا عن خمالفة اص القانون اعلى أحد أشخ اً قعاويُفهم من املسؤولية الدولية أنَّ هناك ضررًا و 
حيث جاء يف حكم  ،على عاتقه مبوجب قواعد القانون العريف الدويلشخص قانوين دويل اللتزاماته امللقاة 

من مبادئ القانون الدويل أنَّ كل إخالل يقع من دولة "م: 1967يونيو  26حمكمة العدل الدولية يف 
وإنَّ هذا التعويض أمر متالزم مع عدم القيام ابلتعهد  ،ويض املالئمإبحدى تعهداهتا يستتبع التزامها ابلتع

زام به قائم من نفسه دون حاجة إىل أن يكون منصوصًا عليه يف االتفاق الذي حيصل اإلخالل وااللت
 .(11)"به

كانون /7( يف 779وقد كّلفت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة مبوجب قرار اجلمعية العامة )
واستمر العمل  ،جلمعية العامةوتقدمي تقرير إىل ا ،يف تقنني وتطوير قواعد املسؤولية الدولية 1953األول/

حيث ُعد مشروع املسؤولية الدولية عن األفعال غري املشروعة دولياً من قبل  ،2001آب//9بذلك لغاية 
 .(12)مقرر اللجنة

 أساس املسؤولية الدولية: الفرع الثاني
والذي  ،أي على ركن اخلطأ ،تعتمد العمل غري املشروع ردحًا من الزمن ؤولية الدوليةإذا كانت املس

إاّل أنَّ األمر مل يعد يف الوقت احلاضر وأمام تطور اجملتمع  ،يسمى يف القانون اخلاص )املسؤولية اخلطئية(
ور هذا األساس أدت إىل ظهور خماطر عديدة مل يكن مبقد ،وحدوث تغريات متعددة للعلوم والتكنولوجيا

فكان ال بد من ظهور أساس جديد يعتمد على  ،األضرارللتعويض عن مجيع التقليدي أن يكون سببًا 
 .(13)وإن مل يكن هناك خطأ ،الضرر وحده

                                                        
 ،الطبعة األوىل ،بيت احلكمة ،طبيقاهتا على العراقالتعويضات يف القانون الدويل وت ،ينظر: د. خليل عبد احملسن خليل -10

 .10ص ،بغداد
 .215ص ،)د. ط( ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،لقانون الدويل العامدراسة متعمقة يف ا ،ينظر: علي صادق أبو هيف -11
 والصفحة ذاهتا. ،املصدر نفسهينظر:  -12
مؤسسة حروف عراقية  ،عن األضرار اليت تسببها اآلابر املنتجة للنفط املسؤولية املدنية ،نظر: د. عبد هللا عبد األمري طهي -13

 .90ص ،م2016 ،1ط ،للطباعة والنشر
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تعويض الضرر احلاصل على  ءالسبب الذي من أجله يضع القانون عب ،قصد أبساس املسؤوليةويُ 
عها القانوين للمسؤولية الدولية عدة نظرايت ميكن إرجا ألساسيف ا قيلعاتق شخص القانون الدويل. وقد 

واجملموعة األخرى جعلت من الضرر  ،وهي النظرايت الشخصية ،إىل جمموعتني اختذت من اخلطأ أساساً هلا
 .(14)وهي النظرايت املوضوعية ،هو األساس فيها

 نظرية اخلطأ كأساس للمسؤولية الدولية: -أوالا 
 ،وهلذا ميكن تسميتها ابلنظرية الشخصية ،ساس اخلطأ وحدهسؤولية الدولة على أتُقيم هذه النظرية م

 يف إطار املسؤولية التقصريية. ،واخلطأ الذي تتناوله النظرية الشخصية يشمل اخلطأ بنوعيه العمد واإلمهال
 هي: ،ومن أهم النظرايت اليت تناولت اخلطأ

 نظرية اخلطأ الثابت: -1
واليت تعد خاطئة وخمالِفة  ،ون الدويلأشخاص القان على األفعال الصادرة منتقوم فكرة نظرية اخلطأ 

كأن تقوم الدولة ابالعتداء يف سلوك   ،مما يُرّتب عليهم املسؤولية الدولية الناجتة عن هذه األفعال ،لقواعده
ملعززة اليت تنص إجيايب أو سليب على اإلرث التارخيي الذي توفر له احلماية الدولية العامة أو اخلاصة أو ا

 والربوتوكوالت امللحقة هبا. ،1954ي لعام عليها اتفاقية الها
إذ جيب على  ،وهذا االلتزام دائمًا التزام ببذل عناية ،قانوين ابلتزامف اخلطأ أبنه إخالل يعرّ وهلذا 

جب املساءلة. ُعدَّ خمطئاً واستو  ،فإذا احنرف بسلوكه عن ذلك ،حىت ال يضر ابلغري ،الشخص اليقظة والتبّصر
فاخلطأ  ،إىل ابتداع نظرية مسيت بـ )نظرية اخلطأ الثابت( ،فكرة اخلطأ كأساس للمسؤولية وجته مؤيّدولقد ا

وكذلك )كاندريه  ،وكان من مؤيدي هذه النظرية األستاذ )هنري مازوا( ،وإمنا هو خطأ اثبت ،ال يُفرَتَض
وميثل ركن  .(15)على اخلطأ الثابت ،احلراسة د أطلق اسم اخلطأ يففق ،م1927بيسون( يف رسالته عام 

ن الخطأ ركنلو  ،اخلطأ الثابت عماد املسؤولية املدنية التقصريية النامجة عن الفعل الشخصي غري املشروع
 لذا يستلزِم دعاة هذه النظرية توافر .(16)والثاين معنوي ويتمثل يف اإلدراك ،أحدمها مادي يتمثل يف التعّدي

وحتقق ضرر يلحق ابحلقوق اليت وّفر القانون  ،كان سلوكاً إجيابياً أم سلبياً   ث خطأ سواءومها: حدو  ،عناصرها
على  يقسم اخلطأ الثابتوهلذا فإنَّ  ،وإنَّ هذا اخلطأ يُنسب إىل شخص القانون الدويل ،الدويل احلماية هلا

واخلطأ السليب يتمثل  ،ملسؤولمثل يف عمل قام به افاخلطأ اإلجيايب يت ،فقد يكون إجيابياً أو سلبياً  ،نوعني
 يف االمتناع أو النكول عن القيام بعمل كان ينبغي القيام به.

 نظرية اخلطأ املفرتض: -2
تقوم على أساس القواعد العامة  ،أن املسؤولية على هذه األشياء ،ن هلذه النظريةو يرى الفقهاء املناصر 

ة سببية بينهما( عندما يسأل اإلنسان عن فعله للمسؤولية التقصريية )اليت تتطلب وجود خطأ وضرر وعالق

                                                        
 ،1ط ،األردن ،عمان ،دار وائل للنشر ،املبسوط يف املسؤولية الدولية )املسؤولية عن فعل الغري( ،نظر: د. حسن علي ذنوني -14
 .228ص ،م2006

 ،البصرة ،شركة الغدير للطباعة والنشر احملدودة ،سؤولية الدولة املدنية عن جرائم اإلرهابم ،كاطع حاجم احلسننظر: علي  يُ  -15
 .23ص ،م2013 ،1ط

 .141ص ،مصدر سابق ،نظر: د. حسن علي ذنوني -16



  

16 

 31: العدد

فإذا أمهل ذلك فإنه  ،وعليه أن يتخذ التدابري الوقائية من ضررها ،الشخصي وعن األشياء اليت حتت حراسته 
 .(17)اشئ عنهايعد خمطئاً ويتحمل مسؤولية الضرر الن

( الذي جعل اخلطأ حموراً وقد تبلورت هذه النظرية يف القانون الفرنسي القدمي على يد الفقيه )دوما
ال يلتزم بتعويض األضرار الناجتة عن هذا  للمسؤولية؛ ذلك أنَّ الشخص الذي يتصرف دون خطأ

 .(18)التصرف
ة عن املشاريع النفطية على أساس نظرية ووفقًا هلذه النظرية ُتسأل الدولة عن تعويض األضرار الناشئ

( من الفانون 383-380) الفكرة ونّص عليها يف املواد منوقد تناول املشرع الفرنسي هذه  ،اخلطأ املفرتض
 .(19)املدين الفرنسي

 :كأساس للمسؤولية الدولية  نظرية الضرر -اثنياا 
إاّل أنَّ التطورات العلمية  ،ولية الدوليةيعد شرطًا أساسيًا لقيام املسؤ  ،إنَّ الضرر يف القانون الدويل

أخرى للدول غري الدول  اً سبـََّبْت أضرار  ،ورة وفقاً للقانون الدويلظوالتكنولوجية مَحََلْت معها نشاطات غري حم
 فربز بذلك مفهوم جديد للضرر يف القانون الدويل. ،اليت نُفذ فيها النشاط

منها اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار  ،الدولية وقد وردت تعاريف عديدة للضرر يف االتفاقيات
يف املادة األوىل منها: )يقصد بتعبري الضرر أبنه اخلسارة  وذلك ،م1972لعام اليت حتدثها األجسام الفضائية 

أو اخلسارة أو والضرر الذي يلحق مبمتلكات  ،ابألرواح أو اإلصابة الشخصية أو أي ضرر آخر ابلصحة
 عيني أو املعنويني أو ممتلكات املنظمات احلكومية الدولية(.األشخاص الطبي

 .(20)عة ألحد أشخاص القانون الدويل(ملساس حبق أو مبصلحة مشرو كما ُعّرف الضرر أبنه: )ا
أو  ،قد يكون الضرر مباشراً كاالعتداء على حدود الدولة أو ثرواهتا الطبيعية من قبل الدول اجملاورةف

ضرر  ،لى نوعنيعسواء كانوا طبيعيني أو معنويني. ويقسم الضرر  ،يكون الضرر غري مباشر قد ميس رعاايها
 .(21)معنويرر وض ،مادي

يرتتب  ،أو حبقوق أحد رعاايه ،أنه )املساس حبق من احلقوق الشخصية املادية ،ويقصد ابلضرر املادي
اعتبار أو أنه )األذى الذي ميس شرف  ،املعنويعليه أثر ملموس ظاهر للعيان(. كما يقصد ابلضرر 

 .(22)الشخص الدويل أو أحد رعاايه(
أصوهلا وأغلب أحكامها من  ةواملستقا ،تحمل املسؤولية الدوليةومن أهم النظرايت اليت هلا أساس ل

 ونظرية الضمان. ،نظرية املخاطر )حتمل التبعة( ،القانون اخلاص

                                                        
 ،م1997 ،2ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ج ،الوجيز يف شرح القانون املدين ،السنهوري أمحد نظر: د. عبد الرزاقي -17

 .866ص
 .38-37ص ،مرجع سابق ،نظر: علي كاطع حاجم احلسني -18
بل أيضاً إبمهاله  ،كل شخص يكون مسؤوالً عن الضرر الذي حُيدثه ال بفعله فحسب": على أنَّ  (1383املادة )كما نصت   -19

 ."أو عدم تبّصره
 .113ص ،م1962 ،الدول العربيةجامعة  ،معهد الدراسات العربية ،ية الدوليةاملسؤول ،نظر: د. حممد حافظ غامني -20
 .276ص ،م2002 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،األسس العامة يف القانون ،نظر: السيد حممد السيد عمراني -21
 .184ص ،م1985 ،عّمان ،اجلامعة األردنية ،مبادئ القانون الدويل العام ،نظر: رشاد عارف يوسفي -22
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 نظرية املخاطر )حتّمل التبعة(: -1
واليت تستند كليًا على موضوعها أو  ،تعد هذه النظرية األساس الذي تقوم عليه املسؤولية املوضوعية

. أي مبعىن أن يتم تعويض املضرور حىت ولو (23)ن احلاجة إىل إثبات حتقق اخلطأالضرر دو أي على  ،حملها
 ،والنشاط فهذه املسؤولية تقوم على ركن الضرر والعالقة السببية بني الضرر ،مل يرتكب املسؤول أي خطأ

ات الثقافية من قبل فاالعتداء على املمتلك ،ابلتعويض م من تسبََّب بهِ يُلزِ  ،ضررًا للغري فكل عمل سبَّبَ 
 جب أن تُلَزم اجلهة املتسببة مسؤولية التعويض عنه.و ي شخص الدويلال

 ،انتهاك املمتلكات الثقافيةأنسب الوسائل القانونية احلديثة لتغطية معظم مضروري هذه النظرية من  دعوتُ 
أي إثبات  ،ضررد للاملولِّ  اإلجيايبولكن جيب الرتكيز على ضرورة إثبات وقوع الضرر وارتباطه ابلنشاط 

 .(24)حىت ولو كان النشاط سليماً وال يوجد خطأ فيه ،العالقة السببية بني الضرر والنشاط
 ،السيما أنَّ أكثر النشاطات اليت يتولد عنها األضرار ،ا قد يصعب إثبات اخلطأ من جانب املسؤولكم

واللوائح  ،قوق والنظم القانونيةوال ميكن وصفها ابخلطأ؛ ألهنا تدور يف إطار احل ،هي نشاطات مشروعة
 .(25)املعمول هبا

 نظرية الضمان: -2
فنشاط الدولة كافل لكل  ،م عليها املسؤولية عن فعل الغريعد نظرية الضمان من أهم األسس اليت تقو تُ 

ما دامت الدولة متلك حق الرقابة والتوجيه على كل من يعمل  ،ضرارأما يتسبب خطأ يصيب الغري من 
وأعماهلم تدخل يف كل احلدود اليت ترسم ضمن نقاط املسؤولية الدولية. وهذه  ،املوظفني والعاملنيلديها من 

من حق  من مثّ و  ،فالكفالة هنا مصدرها نصوص يف القانون الدويل ،الفكرة هي اليت تفسر الضمان وتربرها
 ،(Starck) يظرية الفقيه الفرنسوقد اندى هبذه الن ،طاملا أنَّ الضرر قد حلق به ،املتضرر الرجوع إىل الدولة

 ،احلق يف التصرف حبرية ،يف أنَّ لكل شخص يف اجملتمع ،يف رسالته عن املسؤولية كضمان وعقوبة خاصة
 ،وحيافظ على حقوق اآلخرين ،أن يلتزم ابحلدود اليت تفرضها األنظمة ،ولكن ينبغي عليه يف تصرفه هذا

ونتيجةً هلذا اإلخالل يوجب التعويض  ،تقرارهواس ق الغري يف أمنهيكون قد أضر حب ،فإذا تصّرف تصرّفاً ضارّاً 
 .(26)عليه

فإذا ما  ،وتستند هذه النظرية على مسؤولية الدولة يف ضمان حق اجملتمع يف األمن واالستقرار الدائمنْي 
كان ذلك ضررًا يستوجب   ،وقع أي فعل يهدد أمن وسالمة األشخاص وأمواهلم لسبب خارج إرادهتم

وحق املتضرر يف أن  ،عملية املفاضلة بني حق حُمِدث الضرر يف أن يباشر نشاطهوهنا تربز لدينا  ،ضالتعوي
وجب على فاعل الضرر  ،فإْن أسفرت هذه املفاضلة عن اإلخالل حبقه ،يقع مثة مساس بسالمته وأمواله

 .(27)تعويضه
                                                        

 .49ص ،سابق مصدر ،نظر: علي كاطع حاجم احلسني -23
 ،م2003 ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،ساس املسؤولية )املرفق الطيب العام(أفكرة اخلطأ  ،نظر: د. حممد فؤاد عبد الباسطي -24

 .77ص
عن األضرار النامجة عن تلوث البيئة )دراسة حول أتصيل قواعد املسؤولية املسؤولية  ،نظر: د. عبد الوهاب حممد عبد الوهابي -25

 .210ص ،م1994 ،كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة ،أطروحة دكتوراه ،ة عن أضرار تلوث البيئة(املدني
 .115ص ،م2014 ،1ط ،عمان ،أمواج للنشر والتوزيع ،املسؤولية املدنية عن تلوث البيئة ،نظر: د. موفق محدان الشرعةي -26
 .26ص ،م2002 ،اإلسكندرية ،ة للنشردار اجلامعة اجلديد ،حق التعويض املدين ،ينظر: د. حممد فتح هللا -27
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ملي تقوم على الرتاث الثقايف العاويرى الباحث أنَّ األساس القانوين للمسؤولية الدولية النتهاك حرمة  
والذي عّرف أبنه خمالفة من جانب دولة اللتزام قانوين مفروض عليها مبقتضى نظرية العمل غري املشروع 

 ،ال صعوبة يف حتديد مسؤولية الدولة عندما يكون النشاط غري مشروع من مثو  ،إحدى قواعد القانون الدويل
حيث ُوجد أبنَّ هناك من الفقهاء  ،نون الدويلور يف القاظط غري حمولكن الصعوبة تكمن عندما يكون النشا

 ،ما دام املعيار الثابت لديهم هو حتقق الضرر ،املشروعغري وبني النشاط  ،من ال مييز بني النشاط املشروع
 ،وليس القانون الداخلي ،وفق القانون الدويل العام ،(28)فإذا ما حتقق الضرر أصبح النشاط غري مشروع

م: )ليس للدولة أن حتتج بدستورها 1932شباط/  /4ما أكدته حمكمة العدل الدائمية يف فتواها يف ذا وه
أو تفرضها املعاهدات  ،ا القانون الدويلهيف مواجهة دولة أخرى؛ لكي تتخلص من االلتزامات اليت يفرض

 .(29)النافذة عليها(
 المسؤولية الجنائية الدولية: المطلب الثاني

ن يعاقب أواجلزاء  ،الدويل عليها القانون صَّ نَ  املسؤول جرميةً  اقرتفَ ية الدولية إذا ولية اجلنائتتحقق املسؤ 
يف حالة عجز  وتتحقق هذه املسؤولية ابتداءً  ،للنظام األساس ألي حمكمة دولية وفقاً  (30)بعقوبة هذه اجلرمية

أنظمة احلكم أو كبار قادة اجليش  ونأسير ين كانوا احلكومات الوطنية عن حماكمة اجملرمني األشد خطورة والذ
كانت   1998وقبل إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية عام  ،للقانون الداخلي مما يتعذر معه حماكمتهم وفقاً 

على ارتكاب جرائم اعتربت األشد خطورة يف  بل جملس األمن بناءً من قِ  أُنشئتهناك حماكم جنائية مؤقتة 
 ".العدوانو  ،احلربو  ،اإلنسانيةرائم ضد واجل ،اجلماعية "اإلابدة :وهي القانون الدويل

واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا  ،1945 عام ومن هذه احملاكم احملكمة العسكرية يف نورمربج
من احملاكم املؤقتة  دعوهذه احملاكم تُ  ،1994 عام واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ،1993السابقة عام 
وهذا ما دعا اجملتمع الدويل إىل أتسيس حمكمة دولية  جله.أست من سّ نتهاء الغرض الذي أُ واليت تنتهي اب

 .م1998 سنة روما يفدائمة وهي احملكمة اجلنائية الدولية 
 حتقيقاً  ؛املتحدة من التنظيم الدويل الذي دعت إليه األمم اً جزء عد  إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يُ  إنَّ 

حيث كلفت جلنة  ،وإلقامة قضاء جنائي دويل دائم 1945املتحدة بادئ ميثاق األمم ألهداف ومقاصد وم
حققت اللجنة املعنية إبنشاء احملكمة اجلنائية و  ،1996واستمرت ابلعمل حىت  1947القانون الدويل 

 .(31)الدولية وكذلك اللجنة التحضريية
 1998 /متوز/17 يف اسي يف رومامسودة نظام روما األساس الذي عرض على املؤمتر الدبلوم نَّ إو 

لتحقيق العدالة  وضماانً  لتاليف العيوب اليت طرأت على تشكيل احملاكم اجلنائية الدولية اخلاصة. ،للتوقيع عليه
ديباجة نظام روما ومبدأ االختصاص العاملي لقمع جرائم احلرب والعقاب عليها وهذا ما نصت عليه 

                                                        
 .94ص ،م1976 ،القاهرة ،عامل الكتب ،املسؤولية الدولية الناجتة عن استخدام الطاقة النووية ،ينظر: د. مسري حممد فاضل -28
 .139ص ،سابق صدرم ،يُنظر: د. عصام العطية -29
 .10ص ،مصدر سابق ،ينظر: حسن عكوش -30
 .225ص ،م2003 ،)د. ن( ،القاهرة ،مدخل لدراسة القانون اإلنساين الدويل ،ينظر: د. حممود شريف بسيوين -31
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أن متارس واليتها القضائية اجلنائية على أولئك املسؤولني عن  ةولمن واجب كل د إنَّ "إذ تذكر  ،األساسي
 ة".ارتكاب جرائم دولي

 يتعقب الفاعلني جلرائم احلرب بغضّ  عاملياً  ن القانون الدويل العام يقرر اختصاصاً وهكذا ميكن القول أب
ليهم وحماكمتهم وخيول جلميع الدول احلق يف القبض ع ،كن ارتكاب جرائمهمالنظر عن جنسياهتم أو أما 

نتمي إليها هؤالء يسليمهم إىل الدول اليت تطلب تسليمهم سواء كانت الدول اليت أما يف حماكمها أو ت
إىل املبدأ الشامل يف القواعد العامة للقانون  استناداً  ،كبت فوق إقليمهاتلك اليت ارتُ  أماألشخاص 

 .(32)نائياجل
ملمتلكات ة النظر يف جرائم التدمري واالستيالء على اقد أصبح من اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليل

صة صد توجيه هجمات ضد املباين املخوتعم   دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تربر ذلك. الثقافية عنوةً 
 جرائم حرب.ك  ،(33)اآلاثر التارخييةأو ة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العاملية أو اخلريي

يف االتفاقيات املسؤولية اجلنائية الدولية نتناول يف الفرع األول  :فرعنياملطلب يف وسوف نبحث هذا 
 يف االتفاقيات ذات الطابع اخلاص.الفرع الثاين: املسؤولية اجلنائية الدولية ويف  ،ذات الطابع العام
 املسؤولية الجنائية الدولية يف االتفاقيات ذات الطابع العام: الفرع األول

 :1949لية اجلنائية الدولية وفقا التفاقيات جنيف األربع سؤو امل -أوالا 
إىل نوعني من  1977والربوتوكول اإلضايف األول امللحق هبا  1949أشارت اتفاقيات جنيف األربع 

 االنتهاكات:
 .األشخاص املرتكبني جنائياً  ةوتلزم الدول مبراقب ةالفات جسيماالنتهاكات اليت توصف أبهنا خم -1
 ليت تلتزم الدول بوقفها فقط.اكات ااالنته -2

نصت  إذ ،على قائمة ابالنتهاكات اجلسيمة لالتفاقيات 1949وقد تضمنت اتفاقيات جنيف األربع 
 االتفاقيةمن  51تقابلها املادة و  ،األربعيف االتفاقيات  ةمشرتك ةاألوىل وهي ماد االتفاقيةمن  50املادة 
 .(34)الرابعة االتفاقيةمن  147واملادة  ،الثةالث االتفاقيةمن  130واملادة  ،الثانية

لالتفاقيات وهلذا الربوتوكول مبثابة  اجلسيمةتعد االنتهاكات  ،من الربوتوكول 5/85إىل الفقرة  واستناداً 
 ةعد خطوة هاميُ  ،1998ت عليه الفقرة التاسعة من املادة الثامنة من نظام روما وما نصّ  ،جرائم حرب

د توجيه هجمات تعمّ  وذلك بنصها صراحةً  تفصيلياً  حتديداً  رائق جرائم احلربيف جمال حتديد ط ةوحامس
                                                        

منشورات اهلالل  ،القانون الدويل اإلنساين ،اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية مبالحقة جمرمي احلرب ،د. صالح الدين عامر -32
 .475ص، القاهرة ،األمحر

 ،م2001 ،بغداد ،بيت احلكمة ،حبث منشور ،ماية القانونية لآلاثر العربيةاحل ،ينظر: احملامي عبد الوهاب عبد الرزاق التحايف -33
 .139ص

إذا اقرتفت  اآلتيةحد األفعال أتتضمن  1949إليها يف املواد أعاله ابتفاقيات جنيف  اإلشارةفات اجلسيمة اليت مت املخال نَّ إ -34
تدمري املمتلكات أو االستيالء عليها على نطاق واسع  ،لتعذيبا ،القتل العمد" :ضد أشخاص حمميني أو ممتلكات حممية ابالتفاقيات

( من الربوتوكول 85( من املادة )4من الفقرة ) (د)البند  ،ز هذا املبدأوقد عزّ ". غري مشروعه وتعسفية ال تربره الضرورة احلربية وبطريقة
شن " :إذا اقرتفت عن عمد ةانتهاكات جسيم اآلتيةتعد األعمال  أنحيث نص على  1949ابتفاقيات جنيف  1977األول امللحق 

واليت متثل الرتاث الثقايف أو الروحي  ،واألعمال الفنية اليت ميكن التعرف عليها بوضوحاهلجمات على اآلاثر التارخيية وأماكن العبادة 
 .458ص  ،مصدر سابق ،د. صالح الدين عامر". ينظر: للشعوب وتوفرت هلا محاية خاصة مبقتضى ترتيبات معينه
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املستشفيات وأماكن و و اخلريية واآلاثر التارخيية أو الفنية أالتعليمية  أوضد املباين املتخصصة لألغراض الدينية  
زاعات الدولية املسلحة وهذه األفعال أثناء الن ،(35)ةعسكري تكون أهدافاً  أاّل  شريطةً  ،واجلرحىضى جتمع املر 

 أم ةية مدنيوجب املسؤولية الدولية سواء أكانت املسؤوليعد انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين الذي تُ 
 .(36)جنائية

( املشرتكة بني االتفاقيات جنيف 3الدويل فقد نصت املادة ) غري أما النزاعات املسلحة ذات الطابع
 جرائم حرب.كاالضطراابت والتوترات الداخلية   أثناءرتكب على األفعال اليت تُ  1949األربع 
 :1999للربوتوكول الثاين امللحق عام املسؤولية اجلنائية الدولية وفقا  -اثنياا 

أثناء النزاعات  الثقافيةاخلاصة حبماية ابملمتلكات  1954التفاقية الهاي  الً هذا الربوتوكول مكمّ  عديُ 
يف الفصل الرابع اخلاص ابملسؤولية اجلنائية والوالية  1999ثاين امللحق نص الربوتوكول ال إذ ،الدولية املسلحة
جلرمية ابملعىن املقصود يف هذا الربوتوكول  يكون أي شخص مرتكباً ".....اخل: 17-16-15القضائية ابملواد 

 من األفعال التالية: أايَّ  ،ذا ما اقرتف ذلك الشخص عمداً إ
 حلماية املعززة ابهلجوم.استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة اب -1
املباشر يف دعم العمل و استخدام جوارها أاستخدام ممتلكات ثقافية مشمولة حبماية معززه  -2

 العسكري.
أو االستيالء  ،إحلاق دمار واسع النطاق مبمتلكات ثقافية حممية مبوجب االتفاقية وهذا الربوتوكول -3
 عليها.
 .(37)"تفاقيةريب ملمتلكات ثقافية حممية مبوجب االارتكاب سرقة أو هنب أو اختالس أو خت -4

ول واالتفاقية ابعتبار هذه األفعال املشار إليها أعاله جرائم مع التزام الدول األطراف هبذا الربوتوك هذا
دى نطاق املسؤولية مبمع إلزام الدول  ،تضمنها قانوهنا الداخلي وتعرض عقوابت مناسبة على مرتكبيها

والوالية القضائية يف املواد  ،األشخاص الذين ارتكبوا الفعل اجلنائي بشكل مباشر علىاجلنائية الفردية 
أي شخص يرتكب جرمية ابملعىن املقصود يف هذا الربوتوكول واتفاقية الهاي  إذ ُعدَّ  ،.. إخل.17و16و15

 ق هذا الفعل منيلحإضافة إىل ما  ،حبق املسؤولية اجلنائية انتهاكاً قد ارتكَب  ،ذا كان الفعل عمداً إ 1954
 .مسؤولية مدنية

 15وتتحقق الوالية القضائية للدول مبوجب التشريعات الداخلية على اجلرائم املنصوص عليها ابملادة 
 من الربوتوكول مىت ما:

 رتكب اجلرمية على أراضي تلك الدول.تُ  -1
 .مواطين تلك الدولةقبل اجلرم املزعوم من كان   -2

                                                        
يف العمل العسكري  فعلياً  ه إسهاماَ يسهم حبكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعمال ءشيأي " أنهعين ياهلدف العسكري  -35

وهذا التعريف نصت  ،ة"يف الظروف القائمة يف حينه فائدة عسكرية أكيد أو جزئياً  ويتيح تدمريه أو االستيالء عليه أو إبطال مفعوله كلياً 
 ،والنبائط األخرى من الربوتوكول املتعلق حبضر أو تقييد استعمال األلغام واالشراك اخلداعية 2من املادة  6عليه الفقرة 

 .م1996حزيران//3
 .460ص ،مصدر سابق ،صالح الدين عامرينظر:  -36
 .1999من برتوكول  17/2املادة  نص وينظر: ،1999من برتوكول  15/2املادة نص ينظر:  -37
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من املادة  "ج ،ب ،أ" :على أراضيها يف ما خيص الفقرات الفرعية جوداً وم مو املزعاجملرم كان   إذا -3
وفقا للقانون الداخلي  ةومنصف ةعادل ةوجيب توفري الضماانت الكافية للمتهم مبحاكم ،( من الربوتوكول15)

 .(38)والقانون الدويل يف كافة مراحل اإلجراءات
 ت الطابع الخاصالتفاقيات ذاالدولية يف ااملسؤولية الجنائية : الفرع الثاني

لنظام روما األساس  ة اجلرائم اليت تتعرض هلا املمتلكات الثقافية ابعتبارها جرائم وفقاً قبل الدخول يف ماهيّ 
 من تعريف الضرورة العسكرية ومن مث حتديد أوجهها. بدّ  ال 1998

يت ميارسها املقاتلون رية الالضرو  ةالقو "هنا أب ،الضرورة العسكرية kwakwaكواكوا ستاذ  ف األعرّ حيث 
 .(39)ة"هدافهم العسكرية املشروعأفقط لبلوغ 
 :اآليت ،ه الضرورة العسكريةأوجُ وتعين 

رض الواقع والعمليات أالضرورة العسكرية ال حتددها نصوص القانون إمنا حتددها الضرورة على  إنَّ  -1
أما األهداف غري  اعد يف العمل العسكري.تلك األعيان اليت بطبيعتها تس عسكرايً  هدفاً  عدويُ  ،العسكرية
أو سلمية كدور العبادة أو الثقافة واملستشفيات  ةإنساني فتشمل األعيان اليت ختدم أغراضاً  (40)العسكرية

هم هذا املبدأ من أ دعويُ  .(41)واملباين اليت أتوي املدنيني بشرط عدم استخدامها يف األغراض العسكرية
إن "يف ديباجة التعليمات امللحقة ابتفاقية جنيف الرابعة  1907ية الهاي فاقات هاعلي قامتاملبادئ اليت 

التعليمات تصطبغ وهتيمن عليها روح الرغبة يف تقليل شرور احلرب بقدر ما تسمح به الضرورة 
 .(42)"العسكرية

مية تدمري يف جر فرها انائية للجاين يف حالة تو من املوانع املسؤولية اجل الضرورة العسكرية مانعاً  د  عتُ  -2
 أو االستيالء عليها. الثقافيةاملمتلكات 

 :هي كاآليت ،الثقافيةاخلاصة ابملمتلكات و  1998اجلرائم اليت نص عليها نظام روما األساس وإنَّ 
 :أو التارخيية الثقافيةمهامجة املباين ذات الطبيعة  -أوالا 

تعد جرمية تعمد هجمات " نّصه علىمن خالل  ،هذه اجلرمية جرمية حرب  النظام على كوننصَّ حيث 
واآلاثر التارخيية  ،ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية

ومن خالل هذا . (43)"عسكرية ن ال تكون أهدافاً أشريطة  ،واملستشفيات وأماكن جتمع املرضى واجلرحى
 :هي ،ةأركان هذه اجلرمي أنَّ  ستنتجنريف التع

 ه مرتكب اجلرمية أمر اهلجوم.أن يوجّ  -1

                                                        
 .46ص ،م2002 ،كلية القانون  ،جامعة الكوفة ،األلغام األرضية املضادة لألفراد ،تالويينظر: أمحد الف -38
 .48ص ،املصدر نفسهينظر:  -39
اهلدف املدين: ويشمل كل شيء ال يستخدم ألغراض عسكرية أي املدنيني واملنشاة املدنية جبميع أشكاهلا ووسائل النقل  -40

 املدنية.
الطبعة  ،ICRCمطبوعات بعثة اللجنة الدولية للصليب األمحر ابلقاهرة ،قانون الدويل اإلنساينال ،ينظر: د. أمحد أبو الوفا -41

 .178ص ،م2003 ،األوىل
 .813دار الفكر اجلامعي ص ،طبعة اإلسكندرية ،احملكمة اجلنائية الدولية ،ينظر: د. عبد الفتاح بيومي حجازي -42
 .1998ي من نظام روما األساس( 9 -ب  - 8/2) نص املادة -43
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ضد املباين املخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو  هاً وموجّ  داً أن يكون اهلجوم متعمَّ  -2 
املرضى واجلرحى واليت وضد اآلاثر التارخيية أو املستشفيات أو األماكن اليت يتجمع هبا  ،العلمية أو اخلريية

 .ةعسكري أهدافاً  مل تكن تشكل
ن يكون مرتكب اجلرمية على علم ابلظروف الفعلية اليت تثبت أو  ،أن يكون هناك نزاع دويل مسلح -3

 وجود هذا النزاع.
 القصد اجلنائي: -4

 متوجهاً  القصدأي يكون  ،ن تتجه إرادة اجلاين إىل اهلجوم على املباين املخصصة للعبادةأمن  بدّ  الإذ 
فالقصد  ه،نفس وهذا ما يلزم حتقق القصد اجلنائي العام واخلاص يف الوقت ،قافيةعلى صفة األعيان الث

ن هناك أَ املباين هي حممية مبوجب القانون الدويل و  أنَّ أي يعلم اجلاين  واإلرادةالعلم  :اجلنائي العام يعين
 بذلك يقوم ابهلجوم املسلح ضدها ويدمرها.ورغم علمه  ،على مهامجتها اً دولي اً حظر 

النية يف اهلجوم على هذه املباين بسبب الصفة الثابتة هلا وهي إهنا فيعين:  ،القصد اجلنائي اخلاص اأم
 .(44)هذه الصفة هي الباعث على هذا اهلجوم نَّ إو  ،الثقافيةعيان من األ

م ظام روما األساسي يتبني إهنا جترّ ( من ن9 -ب  - 8/2ومن خالل التدبر والتمعن يف نص املادة )
يف كل الدول  التارخييةاثر واآل الدينيةماكن واأل ةدور العبادو  ،ةخصصة لألغراض الثقافيألعيان املمهامجة ا

و تتواجد فيها قوات عسكرية أعسكرية الطارات املو أ األسلحةن توضع فيها أب ،للبشرية كلها اً بوصفها ملك
 .ةمواقع ثقافي تعسكرية وليسحبيث تصبح مواقع 

وحسب  ،ةالنزاعات املسلح ةيف حال الثقافيةعيان حلماية األ 1954 لسنة يالها ةبرام معاهدإ وإنَّ 
 وهي: ،الثقافيةعيان نواع من األأتضمنت محاية لثالثة  فإهنا االتفاقيةوىل من هذه األ املادة

 األمهية الكربى لرتاث اإلنسانية والشعوب.يشمل املمتلكات املنقولة والثابتة ذات و  /النوع األول
حلماية وعرض املمتلكات الثقافية مثل املتاحف  ةومعلن ةبصفة رئيسي املخصصةاملباين  /ينالنوع الثا

 واملكتبات ودار الكتب العام.
 .التذكارية األبنيةمراكز  /النوع الثالث

الدينية لألغراض ضد املباين املخصصة  هاً موجّ  اجلاين هجوماً  شنَّ ما هذه اجلرمية تقوم مىت  نّ إوهبذا ف
الصهاينة  ما فعلهُ كذلك و  ،دمت املساجدكما حدث يف حرب البوسنة حيث هُ   ،والكنائسد مثل املساج

ألماكن لحلقوق اإلنسان واحرتام  أو غريه من األماكن املقدسة دون مراعاة يف فلسطني حبرق املسجد األقصى
 .املقدسة
 و االستيالء عليها بدون ضرورة عسكرية:أ الثقافيةتدمري املمتلكات  -اا اثني

 -ب  - 8/2) املادةضمن  وذلك ها جرمية حربعدب ةعلى هذه اجلرمي  نظام روما األساسينصَّ  ذإ
ركان حتقيق هذه اجلرمية بصفتها جرمية حرب ختضع الختصاص احملكمة اجلنائية أحيث وضع شروط و  ،(13

 :وهذه الشروط هي ،اجلنائية مبوجبها املعاقبةب وتستوج الدولية

                                                        
 .798ص ،مصدر سابق ،د. عبد الفتاح بيومي حجازي -44
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 الء عليها.ملمتلكات بعد االستين يدمر اجلاين هذه اأ -1
 مدنيني. ألشخاص ةن تكون مملوكأال  ،بصورة عامة لطرف العدو ةن تكون هذه املمتلكات مملوكأ -2
 املسلح.ثناء النزاع أ الدوليةابحلماية  ةن تكون هذه املمتلكات مشمولأ -3
 .ةعيان الثقافين يعلم اجلاين بصفة األأ -4
 و االستيالء عليها.ألكات رية تربر تدمري املمتتكون هناك ضرورة عسك أاّل  -5
 ن يكون هناك نزاع دويل مسلح.أْ  -6

وعند عدم حتقق  ،ىل ضرورات عسكريةإن يستند أبد و  تدمري املمتلكات واالستيالء عليها ال نَّ فإوهبذا 
ط واألركان رو لشوابإلضافة إىل ا ،ها جرمية حربعدالعسكرية تنشأ املسؤولية الدولية ضد اجلاين بالضرورة 

 .فر القصد اجلنائي العام واخلاص الذي سبق التعرض له إلدانة اجلاين دولياً امن تو  بدّ  ال
أو فكرة حتّمل وجود الضرر كركن أساس لتحقيق املسؤولية املدنية استناداً إىل فكرة اخلطأ  وكذلك ال بدّ 

كرة اآلمثة( إىل العامل اخلارجي على شكل فعل وُيشرتط لتحقيق املسؤولية اجلنائية أن تظهر اجلرمية )الف ،التبعة
غري أنه ال ُيشرتط لتحقيق املسؤولية اجلنائية أن يتم تنفيذ الفعل الذي ُشرَِع  ،تكاب الفعلأو شروع ابر 

 .(45)بتنفيذه
وُيشرتط يف هذا  ،ماإذ يلزم لقيام املسؤولية الدولية أن ينتج عن الفعل غري املشروع ضرراً يصيب دولة 

سواء أكان هذا الضرر الذي يصيب الدولة  ،أن يكون حمتمالً أو ال يقعن يكون مؤكداً وال يكفي الضرر أ
معنوايً كتوجيه اإلهانة لشعب ما من جراء  أم ،كاالعتداء على املمتلكات الثقافية الثابتة أو املنقولة  (46)مادايً 

صلي وهذا ما يرتك أملًا يف نفوس أبناء تعمد وإصرار حيازة اآلاثر املنقولة وعدم اسرتدادها إىل موطنها األ
أو تكرار توجيه ضرر متعمد للرتاث الثقايف املوروث لذلك الشعب على الرغم من محايته  ،ذلك الشعب

 دولياً.
هو قيام املسؤولية املدنية إىل جانب املسؤولية يف اإلطار الدويل  ،ل حبثنا هذاوالذي يهّمنا من خال

أي اتفاقيات جنيف  ،ارتكبوا أفعااًل خُمالفة لقواعد القانون الدويل اإلنساين وذلك ملعاقبة الفاعلني الذين
األساس  دعليت تُ واالتفاقيات الصادرة عن اليونسكو وا 1977والربوتوكولني امللحقني هبا  1949األربعة 

يب األشخاص القانوين مبسألة اجملرمني ومعاقبتهم واحلكم ابلتعويض سواء عن أفعاهلم غري املشروعة اليت تص
 .(47)أم األفعال غري املشروعة اليت تصيب األعيان أمام احملاكم اجلنائية الدولية

                                                        
 املعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوابت العراقي رقم )30)املادة يُنظر:  -45
 .539ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. عصام العطية -46
صة وفقًا للنظام األساسي الذي شكلت احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة اليت أنشئت للتحقيق وحماكمة اجملرمني يف قضااي خا -47

من معاهدات  227حمكمة ليبزج: اليت أنشئت وفق املادة  -رض الذي أنشئت من أجله: )أمن أجله واليت تنتهي مهامها ابنتهاء الغ
احملكمة العسكرية  -ببعد احلرب العاملية األوىل حملاكمة اإلمرباطور املاي غليوم الثاين أمام حمكمة دولية ملساءلته.  1919فرساي لعام 

يف أعقاب احلرب العاملية الثانية حملاكمة جمرمي احلرب العاملية 1945دن يف آب/ طوكيو: واليت أنشئت مبوجب اتفاقية لن -الدولية نورمربغ
حملاكمة  1993شباط/ /22يف  808احملاكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا: وقد أنشئت مبوجب قرار جملس األمن املرقم  -الثانية. ج

ملسلحة اليت اندلعت بني مجهورايت يوغسالفيا السابقة وانتهاكات اجملرمني الذين ارتكبوا الفظائع أو املذابح اليت صاحبت الصراعات ا
ين تشر /8يف  995احملكمة اجلنائية الدولية يف رواندا: وأنشئت هذه احملكمة مبوجب قرار جملس األمن املرقم  -القانون الدويل اإلنساين. د

البشعة اليت ارُتكبت واليت راح ضحيتها مئات اآلالف من األبرايء حملاكمة جمرمي احلرب يف الصراع الِعرقي يف رواندا واجملازر  1994الثاين/
احملكمة اجلنائية الدولية يف سراليون: وهي حمكمة خاصة مت تكوينها بدعم من جملس األمن  -وذلك النتهاك القانون الدويل اإلنساين. ه

م وقد  2002-1996ارت يف سرياليون للفرتة من الدويل استجابًة لطلب تقدمت به حكومة سرياليون للنظر يف جرائم احلرب اليت د
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 :جرمية النهب واالستيالء عنوة -اثلثاا  
 وقد اشرتط لتحقيق أركان ،(16 -ب  - 8/2)املادة  يف هذه اجلرمية على  نظام روما األساسينصَّ إذ 

 اجلرمية ما يلي: هذه
 .ةاألعيان الثقافي ازة ووضع اليد علىن يقوم اجلاين حبيأ -1
 وحيتفظ هبا الستعماله الشخصي. الثقافيةن يتعمد حرمان املالك الشرعي من صفة األعيان أ -2
 .(48)ت وجود نزاع مسلحبابلظروف الواقعية اليت تثن يكون اجلاين على علم أ -3
دة اين مبمارسة سلوك النهب والسلب لبلن السلوك اإلجرامي يتمثل بقيام اجلإَّ هذه اجلرمية ف ألركان وفقاً و 

صدام حسني( نظام وهذا ما فعله النظام السابق يف العراق ) ،و مكان مملوك للدولة املعادية يف النزاع املسلحأ
العراقية  القوات املسلحة حيث استولت ،1990 يف الثاين من شهر آب لسنةحه لدولة الكويت عند اجتيا

 .(49)إىل الكويت والذي أعيد الحقاً األرشيف الوطين الكوييت  على
فر القصد اجلنائي وهو الركن املعنوي لتحقيق ابد من تو  ال ،املذكورة آنفاً  ةىل األركان الثالثإضافة وابإل

نه يقوم أب وإرادةلم ن يكون اجلاين على عِ أ هو:القصد اجلنائي العام ف ه العام واخلاص.وعيْ هذه اجلرمية بن
ه لكات ووضع اليد عليها واستعماهلا بوصفِ بقصد حرمان املالك من هذه املمت جبرمية النهب واالستيالء

 .ةأن تكون للجاين نية االختالس واالستيالء على األعيان الثقافي فهو: ا القصد اجلنائي اخلاصهلا. أمّ  اً مالك
 العقوابت اليت تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية:

ضد هذه احملكمة عقوابت اليت تصدرها نائية الدولية على المن نظام احملكمة اجل (77)ت املادة نصّ 
 :وهي ،األشخاص املدانني ابرتكاب جرائم احلرب

 سنة. 30من السنوات لفرتة أقصاها السجن لعدد  -1
ابخلطورة البالغة للجرمية وابلظروف اخلاصة ابلشخص  ةالسجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مربر  -2
 املدان.

 ابآليت:أن أتمر  احملكمة من حق إنَّ ذه العقوابت ف هإىل وابإلضافة
 ية واإلثبات.مبوجب املعايري املنصوص عليها يف القواعد اإلجرائ ةفرض غرام -1
دون  ،مباشرة أو غري مباشرة من تلك اجلرمية ةالعائدات واملمتلكات واألصول املتأتية بصور  ةمصادر  -2

 نية.احلسنة ال الثالثةاملساس حبقوق األطراف 
تم إحالة أي شكوى من قبل جملس األمن الدويل على احملكمة اجلنائية الدولية ومل يقدم املدعي تومل 

من على العكس  ،حلد اآلن الثقافيةأمام هذه احملكمة تتعلق ابنتهاك حرمة املمتلكات العام أي شكوى 
تيهومري )ية الشكوى ضد املتهم حمكمة يوغسالفيا السابقة حيث أقام املدعي العام أمام الدائرة االبتدائ

على  جرمية 20ابرتكابه  أعالهحيث وجه املدعي العام يف الدائرة االبتدائية االهتام إىل املتهم  (بالسكيتش

                                                        
وجهت فيها التهم لرئيس ليبرياي السابق شاركس اتيلور وملتهمني آخرين لدورهم يف إشعال فتيل احلرب األهلية يف بالده ويف سرياليون 

 رائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية(.على السواء وارتكاب ج
 .247ص ،مصدر سابق ،د. حممود شريف بسيوينينظر:  -48
 .821ص ،مصدر سابق ،عبد الفتاح بيومي د.ينظر:  -49
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التفاقيات جنيف لعام  ةرئيس ابرتكاب خمالفات جسيم أوأساس املسؤولية الفردية ومسؤوليته كقائد 
وهي االضطهاد  اإلنسانيةإضافة إىل ارتكاب جرائم ضد  ،وابنتهاك قوانني احلرب أو أعرافها ،1949

حداث إصاابت ابلغة إقتل العمد والتسبب يف واهلجمات غري املشروعة على املدنيني واألعيان املدنية وال
خذ أو  اإلنسانيةواملعاملة غري  ،وتدمري املمتلكات وهنبها وتدمري املؤسسات املخصصة للعبادة أو التعليم

قوانني  خالفَ  قد (تيهومري بالسكيتشأنَّ املتهم ) ثبت املدعي العامأوقد  ية.دام الدروع البشر الرهائن واستخ
تقتضيه  والذي ربرامل غرياملادة الثالثة التفاقيات جنيف وهو التدمري يف صوص عليها وأعراف احلرب املن

ينية )مساجد ومراكز الضرورة العسكرية ومن ضمنها التدمري املتعمد للمؤسسات املخصصة لألغراض الد
 .(50)هافي التعليمية وإحلاق ضرراً املراكز ( و ةسالميإ

عام  45ابحلكم على املتهم ابلسجن ملدة  2000آذار//3تاريخ وقد أصدرت الدائرة االبتدائية قرارها ب
تئناف وقد طعن املتهم بقرار الدائرة االبتدائية أمام الدائرة االستئنافية واليت قبلت بدورها بعض أسباب اس

سنوات  9بتخفيف احلكم إىل  2004متوز//29احملكوم عليه ورفضت البعض اآلخر وأصدرت قرارها بتاريخ 
ابلتدمري املتعمد لبلدية  ةاخلاص (14) ةومن الطعون اليت قبلتها الدائرة االستئنافية التهم ،اً عام 45من  بدالً 

هي املوجهة ضد املتهم  ةحيث كانت التهم يقطنها املسلمني من سكان البوسنة. اليتبوسوفاكا املسلمة 
 ،ةن هذه التهممت املتهم أالدائرة االستئنافية قد بر  نَّ إو  ،اهلجوم املتعمد ضد املمتلكات الدينية أو التعليمية

اليت تثبت هذا التدمري يف  األدلةيف حتديد  خفقَ أو  حكم الدائرة االبتدائية كان غامضاً  أبنَّ معللة حكمها 
دائرة ال فإنَّ وهبذا  ،و حتلل االهتامات الواردة يف الئحة االهتامأالدائرة االبتدائية مل تناقش  إنَّ  كما  ،بوسوفاكا

 اإلدانةيتعني إسقاط  إنهم ترى الدائرة االستئنافية ويف ضوء ما تقدّ  ،ةاالبتدائية مل تتوصل إىل نتيجة حمدد
 .(51)بلدية بوسوفاكابام يف ما يتعلق الرابعة عشرة الواردة يف عريضة االهت ةاملصاغة مبوجب التهم

 :(52)هي ،غسالفيا اجلنائية الدوليةاملبادئ اليت جاء هبا النظام األساسي حملكمة يو  إنَّ وهبذا ف
 للمحكمة.من النظام األساسي  (3( و )2)يشرتط وجود نزاع مسلح كي يتسىن تطبيق املواد  -1
 على أراضي دولة أخرى. ة مالية أو الشاملة لدو أي السيطرة اجلزئ ،أن يكون النزاع ذا طابع دويل -2
من األعيان  جزءاً  الثقافيةعد املمتلكات وتُ  ،ممتلكاهتماهلجوم غري املشروع على املدنيني أو على  -3
 .ةلضرورة عسكري إذا مل يكن هناك مربر   ةاملدني

نطاق  للمحكمةمن النظام األساسي  (7/1)تتجاوز املسؤولية اجلنائية الفردية حسب املادة  -4
ط أو أو خطّ  ألنه أمرَ  ؛نبل يتحمل مسؤولية املخالفات اليت ارتكبها آخرو  ،ارتكاب الفرد للجرمية مادايً 

أو ساعد يف التخطيط لتلك اجلرائم أو اإلعداد هلا أو  ،من األشكالم العون أبي شكل ض أو قدّ حرّ 
 بتنفيذها.

                                                        
 .95-33ص ،مصدر سابق ،(. ينظر: شريف عتلمLT-95-14-Tالشكوى مقيدة بسجل احملكمة ابلرقم ) -50
 .86ص ،مصدر سابق ،ينظر: شريف عتلم -51
 .47-46ص ،املصدر نفسه ينظر: -52
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 ممتلكات الثقافيةالتعويض عن األضرار التي تلحق بال: المطلب الثالث 

من أمن شأنه أن يهدد  اً خطري  اً نسانيا اً متثل بطبيعتها سلوك الثقافيةجرمية انتهاك حرمة املمتلكات  إنَّ 
حدا ابجملتمع الدويل إىل حتديد ذلك  األمر الذي ،ض مصاحل الدول لالنتهاكويعرّ  ،وسالمة اجملتمع الدويل

 .هواملعاقبة علي السلوك اإلجرامي دولياً 
من  بدّ  بل ال ،كفي لردع اجلاينيته مع خطورة اجلرمية ال حتديد العقاب الذي يتناسب بشدّ  أنَّ  إاّل 

للشكوى اجلزائية اليت  حماكمته أمام هيئة قضائية خمتصة )احملكمة اجلنائية الدولية( إليقاع العقاب عليه وفقاً 
 .ام هللب يقدعلى ط ك من قبل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية بناءً رّ حتُ 

بل قد  ،للخطر هِ تمع الدويل ومصاحلمن وسالمة اجملأقتصر ضررها على تعكري ياجلرمية الدولية قد ال  إنَّ 
مواهلم أب مياهتم أحبكان هذا الضرر يتعلق أسواء  ،ةواألعيان املدنية ومنها الثقافي لألفرادجسيمة  اً ضرار اتسبب 

و املعنوي أاملطالبة ابلتعويض عن الضرر املادي  ضرر من اجلرميةمما يدفع املت ،غري ذلك مأ ...شاعرهممب مأ
 .(53)الذي حلق به

تتضمن يف ذاهتا  ةأي دعوى واحد ،خذ مببدأ الدعوى العامةأنظام احملكمة اجلنائية الدولية قد  نَّ إو 
خلاص الذي تدعو إىل إزالة الضرر ا هويف الوقت نفس ،دعوى جزائية ضد اجلاين واملطالبة مبعاقبته جنائياً 

 معنواي بدعوى مدنية إبلزام اجلاين بدفع التعويض. مأ كان الضرر مادايً أسواء  ،بته اجلرميةسبّ 
هبذا التزام  ووه ،لتحقيق املسؤولية الدولية التزام القانون الدويل بوصفة أثراً  لذا فإنَّ التعويض ما هو إاّل:

 .(54)تبعي ونتيجة الرتكاب العمل غري املشروع
الفرع املطلب على فرعني: نتناول يف  ال بّد لنا من تقسيم هذا ،رر القابل للتعويضاهّية الضوملعرفة م

التعويض ويف الفرع الثاين:  ،ةالتعويض يف املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تلحق ابملمتلكات الثقافي: األول
 .1998لنظام احملكمة اجلنائية الدولية  وفقاً 

 الثقافيةالدولية عن األضرار التي تلحق باملمتلكات  املسؤولية التعويض يف: األولالفرع 
بتعويض الضرر الذي نشأ عن الفعل  املسؤولةالنتيجة الرئيسة للمسؤولية الدولية هي التزام الدولة  إنَّ 

 .(55)غري املشروع
خاصة  ةار مبصلحاملسؤولية املدنية نتيجة اإلضر  أبنه ترت بْ  ،وميكن تعريف التعويض يف املسؤولية املدنية

وملن وقع عليه الضرر وحده  ،حداث الضرر ما سببه للغري من ضررابلفرد وتقتصر على إلزام املسؤول عن إ
 ،ملصلحة اخلاصةابويقدر التعويض بقدر الضرر الذي حلق  ،وله أن يتنازل عن حقه ،أن يطالب ابلتعويض
 .ةإصالح ما حلقه من أضرار بطريقة كافي أنهالتعويض يعين إنَّ وهبذا ف ،ة الفاعلبصرف النظر عن نيّ 

 :اآلتيةويتخذ التعويض يف املسؤولية الدولية الصور 

                                                        
 ،العاتك لصناعة الكتاب ،اجلزء األول ،انون أصول احملاكمات اجلزائيةشرح ق ،عبد األمري العكيلي و ،د. سليم حربهينظر:  -53

 .20ص ،م2008 ،1ط ،بغداد/القاهرة
 .10ص ،مصدر سابق ،خليل عبد احملسن خليلينظر:  -54
 .547ص ،مصدر سابق ،ينظر: د. عصام العطية -55
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 التعويض العيين: -أوالا 
واحلكم  ،(56)إعادة األمر إىل ما كان عليه قبل وقوع الفعل غري املشروع يُعّرف التعويض العيين أبنه:

 .(57)وقوع الضرر إىل اخلطأ الذي أدىقبل أن يرتكب املسؤول  هإبعادة احلالة إىل ما كانت علي
ف التعويض عرّ يُ إذ  ،يف املسؤولية الدولية عنه تلفخيوهذا التعريف يف القواعد العامة للقوانني املدنية ال 

عن طريق إعادة احلالة إىل ما كانت عليه قبل  ةإصالح الضرر بصورة كافي :العيين يف املسؤولية الدولية أبنه
حيق " :وهذا ما جاء يف مشروع قانون املسؤولية الدولية الذي يقضي أبنه .(58)عشرو املحصول العمل غري 

أو  ةعلى جرب كامل الضرر يف واحد غري مشروع دولياً  للدولة املتضررة أن حتصل من الدولة اليت أتت عمالً 
 (".م التكراروضماانت بعدالرد العيين أو التعويض املايل أو الرتضية أو أتكيدات ) :أكثر من الصورة اآلتية

له ما تشكّ لِ  ؛من موقعها األصلي إىل اسرتدادها عيناً  الثقافيةرقت ممتلكاهتا الدول اليت سُ  أما تلج ودائماً 
ال  جزءاً  دعهذه املمتلكات من قيمة اترخيية أثرية ال تقوم مبال وإمنا إبعادهتا إىل موطنها األصلي ألهنا تُ 

 .ةيتجزأ من هويتها الثقافي
 :(59)ايليض املالتعو  -نياا اث
ويلجأ إىل هذا النوع من التعويض عندما يكون التعويض  ،ر التعويض ابلنقد أي دفع مبلغ نقدييقدّ و 

 .ري كامل الضر غطّ العيين غري ممكن أو إهنا ال تكفي لتُ 
ويتم حتديد مبلغ التعويض ابالتفاق بني أطراف النزاع أو عن طريق  ،وهذا هو الشكل الشائع للتعويض

اتفاق يبني مقدار  و القضاء الدويل وقد تلجا الدول إىل املفاوضات بني األطراف املعنية يعقبهاالتحكيم أ
 .(60)ونوع التعويض

 :الرتضية -اثلثاا 
وع املسبب للمسؤولية الدولية أي ويتقرر هذا النوع من التعويض عندما ال يرتتب على العمل غري املشر 

شروع سواء أكان على لة اليت صدر حبقها العمل غري املوهي تسمى الرتضية أي إرضاء الدو  ،ضرر مادي
 ابلطرق الدبلوماسية. وإبداء األسف وتقدمي االعتذار هلا ،موظفيها مسلطتها أ

                                                        
 .548ص ،املصدر نفسهينظر:  -56
 .149ص ،مصدر سابق ،سعدون العامريينظر: د.  -57
 1927 يف سنة chorzow factoryحبكمها الصادر يف قضية مصنع شورزه  الدائمةوهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية  -58

 إبصالح ب عليها التزاماً رتّ اللتزاماهتا يُ  لدولةاانتهاك  نَّ "إمن مبادئ القانون الدويل  إىل أنَّ شارت أ حيث ،حول مسألة االختصاص
 ،"يف نفس االتفاقية هحاجة للنص علي نودو  ،ن هذا االلتزام هو املكمل الضروري لإلخالل بتطبيق اتفاقية ماإَّ و  ،الضرر بصورة كافية

وعلى وجه اخلصوص قرارات حماكم العمل الدويل  هاملبدأ الذي استقر علي نَّ "إأعلنت املنهج  1927ويف حكمها يف ذات القصة سنة 
و دفع أ ،رتكب العمل غري املشروعو مل يُ لكما   هإبعادة احلال إىل ما كان علي التعويض يلزم مىت كان ذلك ممكناً  نَّ التحكيم القاضي أب

و أال يغطيها التعويض  هناك خسارة ذا كانتإو  ،ابلطرق الدبلوماسية ةممكن اإلعادةذا مل تكن إمبلغ نقدي يعادل قيمة اإلعادة العينية 
وهذه املبادئ اليت جيب االستشهاد هبا يف حتديد مقدار التعويض الواجب  ،"لتعويض املايل عن هذه اخلسارةحكم أبداء اما يقابله فيُ 

 .13-12ص ،مصدر سابق ،د. خليل عبد احملسن خليل ينظر: :وملزيد من التفاصيل ،أداءه والعمل املخالف للقانون الدويل
 املعدل. 1951( لسنة 40العراقي رقم )( من القانون املدين 209نص املادة )ر: ينظ -59
 .549ص ،مصدر سابق ،د. عصام العطيةينظر:  -60
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 1998لنظام املحكمة الجنائية الدولية  التعويض وفقًا: نيالفرع الثا 
 إذ ،عليهم ق اجملىنت املادة اخلامسة والسبعون من نظام روما األساسي على جرب الضرر الذي حلنصّ 

ن تضع احملكمة املبادئ فيما يتعلق جبرب أعطت املادة السابعة السلطة التقديرية إىل هيئة احملكمة اجلنائية أب
وعلى هذا  قوق والتعويض ورد االعتبار.األضرار اليت تلحق ابجملين عليهم أو فيما خيصهم مبا يف ذلك رد احل

أو مبادرة منها يف الظروف االستثنائية نطاق ها عند الطلب ن حتدد يف حكمأاألساس جيوز للمحكمة 
وجيوز للمحكمة ان تصدر  ،(61)ما خيصهم و يفأومدى أي ضرر أو خسارة أو آذى يلحق ابجملين عليهم 

 .(62)ضد الشخص املدان جبرب الضرر اً أمرا مباشر 
ابله يف القوانني املدنية يف ما ورد يف نظام روما األساسي من أحكام جرب الضرر والتعويض له ما يق نَّ إ

يصيب الغري أبي ضرر يستوجب التعويض عن  ن كل تعدٍّ أب وذلك ،أحكام املسؤولية املدنية التقصريية
عوى أمام احملاكم اجلزائية اليت حق املتضرر املدعي ابحلق املدين أن يرفع الد نَّ إالضرر الذي سببته اجلرمية و 

وهذا احلكم يف القانون الوطين له ما يقابله ويعادله يف نظام  .املتضرر على طلب تنظر الدعوى اجلزائية بناءً 
 ،..."جيوز للمحكمة أن حتدد يف حكمها عند الطلب" ( على أنه75/1)املادة  إذ نصت ،روما األساسي
إذ أوجبت أن يكون  ،كيفية تقدمي الطلب  راءات وقواعد اإلثبات( من قواعد اإلج94) املادةوقد حددت 

 :اآلتيةويتضمن الطلب التفاصيل  ،ويودع لدى املسجل ،أي حتريرايً  ياً الطلب خطّ 
 هوية مقدم الطلب وعنوانه -1
 أو اخلسارة أو الضرر. اإلصابةوصف  -2
الشخص أو األشخاص الذين والقيام قدر املستطاع بتحديد هوية  ه،واترخي بيان مكان احلادث -3

 ضرر.أو ال اإلصابةهنم مسؤولون عن أيعتقد الضحية 
 ها.وصف األصول أو املمتلكات أو غريها من األشياء املادية عند املطالبة بردّ  -4
 .مطالبات التعويض -5
 .اإلنصافاملطالبات املتعلقة أبشكال أخرى من  -6
 ابملوضوع مبا فيها أمساء الشهود وعناوينهم. ةذات صل ةاإلدالء قدر املستطاع أبي مستندات مؤيد -7
ن خيطر ابلطلب الشخص أو أاحملاكمة أبي تدابري محاية  املسجل يف بداية تطلب احملكمة إىلو 

 ،ص أو دولن خيطر قدر املستطاع كل من يهمهم األمر من أشخاأو  ،األشخاص املذكورين فيه أو يف التهم
 95املادة كما بينت   ،لدى قلم احملكمة 75من املادة  3ي بيان يقدم مبوجب الفقرة أبمن مث تبليغهم و 

من نظام روما األساسي حيث أوجبت  75ليت تتخذها احملكمة وفقا للفقرة األوىل من املادة راءات ااإلج
 ،و دولأيهمهم األمر من أشخاص مكان الضحااي وكل من ن خيطر قدر اإلأاحملكمة إصدار حكم حبقهم و 

مبوجب القاعدة  يف طلبه كما لو كان مقدماً  نه يبتّ إخطار إذا قدم الضحية طلب جرب الضرر فونتيجة اإل

                                                        
 من نظام روما األساسي. 1/75الفقرة  :نظريينظر:  -61
 نظام روما األساسي. 2/57الفقرة  :نظري -62
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الالزمة لإلعالن عن دعوى جرب الضرر املرفوعة أمام  هاوجيب أن يتخذ املسجل التدبري كل ،(63)94
 .(64)احملكمة

انتخاب خرباء مؤهلني ملساعدة احملكمة يف  احملكمة بادرة منو مبأعلى طلب الشخص املدان  وبناءً 
وتكليف اخلرباء بتقدمي التقرير املناسب  ،لضحااياليت حلقت اب اإلصابةو أو اخلسارة أحتديد مقدار الضرر 
لألدلة واإلثبات مع مراعاة خمتلف اخليارات املتعلقة ابألنواع املناسبة جلرب الضرر وطرائق  لتقدير التعويض وفقاً 

عن كل من  فضالً  ،وتدعو احملكمة كافة األطراف الضحااي أو ممثليهم القانونيني أو الشخص املدان ،جربه
كمة أن حترتم يف وعلى احمل ،(65)ن تقارير اخلرباءأل لتقدمي مالحظاهتم بشألمر من أشخاص ودو يهمهم ا

 .(66)مجيع األحوال حقوق الضحااي والشخص املدان
والربوتوكول األول اإلضايف امللحق  1949وابلتايل فمن حق الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف األربع 

 ،سلفاً  ااملشار إليه الثقافيةاحلفاظ وصيانة ومحاية املمتلكات  يف كوواالتفاقيات املنبثقة عن اليونس 1977
الثقافية وى اجلزائية أمام احملكمة اجلنائية الدولية ضد األشخاص والدول تنتهك املمتلكات ان حترك الدعأ

د اإلجراءات اعقو من  75لمادة ل اً وى املدنية أمام احملكمة اجلنائية الدولية وفقاالدع إقامةو  ،قامت بتدمريها أو
 يه املادي واملعنوي )األديب(.بشقّ  ( واملطالبة ابلتعويض97و 96 و 95و 94واإلثبات )القاعدة 

 الخاتمة

لنا  تبنّيَ  املسؤولية الدولية الناجتة عن االعتداء على املمتلكات الثقافية موضوعالبحث يف من خالل 
 ،الثقافيةلممتلكات ء تزايد التدمري العمدي لق ابلرتاث الثقايف من جرالحمدى اخلطورة البالغة اليت ت

ومساس  ةيف األعيان واملمتلكات الثقافي ةيف بلدان العامل الثالث وما يرتتب عليها من أضرار فادح وخصوصاً 
ذي األمر ال ،هتديد للسلم واألمن الدولينيما ميثله ذلك من مبصاحل الشعوب احليوية وحقوق اإلنسان و 

 واالهتمام بشكل أكثر جدية الثقافيةالالزمة للممتلكات ويل ضرورة توفري احلماية يتحتم على اجملتمع الد
 .وصرامة

نوردها من خالل  ،عن مجلة من االستنتاجات والتوصيات يف هذا املوضوع وقد أسفَر البحثهذا 
 :اآليت

 االستنتاجات: -أواًل
 .ل ابملواقع ذات الطابع التارخيي واألثريتمثاملو اث العاملي املشرتك جزء من الرت  الثقافيةاملمتلكات  إنَّ  -1
أثناء النزاعات املسلحة هي من مواضيع القانون الدويل  الثقافيةإن احلماية الدولية للممتلكات  -2

فر حيث يو  ،نيرف الدوليالفقه والعُ  هعلي ما استقرّ لِ  ؛من القانون الدويل العام اً جزء دعاإلنساين الذي يُ 
من األعيان واملمتلكات  مهماً  جزءاً  عدكوهنا تُ   ؛أثناء النزاعات املسلحة الثقافيةلكات احلماية الدولية للممت

 املدنية.
                                                        

 إلثبات.قواعد اإلجراءات وا 95من القاعدة  2الفقرة ينظر: نص  -63
 قواعد اإلجراءات واإلثبات. 96من القاعدة  1الفقرة ينظر: نص  -64
 قواعد اإلجراءات واإلثبات. 97من القاعدة  2الفقرة ينظر: نص  -65
 قواعد اإلجراءات واإلثبات. 97من القاعدة  3الفقرة ينظر: نص  -66
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فقد ذهب جانب من الفقه الدويل  ،ما يتم تقريرها بدوافع ثقافية غالباً  الثقافيةمحاية املمتلكات  إنَّ  -3 
يف حني  ،تع هبا مواقعها مبزااي خاصةالدولية ذات الصبغة القانونية اليت تتمها من قبيل اجلهود اعتبار إىل 
وفر احلد األوفر يويرّجح الباحث االجتاه األول كونه  ،ها البعض اآلخر من قبيل احلماية الدولية العاديةعد

 من احلماية الدولية.
وقد ابت من  ،ور جرائم احلربخطر صأعد من تُ  الثقافيةد للممتلكات أعمال التدمري املتعمّ  إنَّ  -4

هتا الدولية ايف عالق الدول كانت تلجأ قدمياً  إنَّ  إذ ،ض لتأثري هذه اجلرمية يف العالقات الدوليةتعرّ الضروري ال
ال جيوز استخدام القوة ف ،لتحقيق أهدافها من خالل العمليات العسكرية ةإىل احلرب كوسيلة مشروع

واألعيان املدنية ومنها  صوى وجيب التمييز بني األهداف العسكرية يف حالة الضرورة القالعسكرية إاّل 
 .ةالثقافي
إنَّ من أبرز ما قامت به اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد أتسيسها هو تشكيل منظمات متخصصة  -5

سكو( على ميثاق منظمة الرتبية والعلم والفن )اليون 1945فقد مت التوقيع يف لندن  ،حلماية الرتاث العاملي
االتفاقيات الدولية اخلاصة ابلرتاث الثقايف ومن أمهها اتفاقية  يم الدويل وإعدادهاّماً يف التنظ واليت لعبت دوراً 

 .1954 عام الهاي يف محاية الرتاث الثقايف أثناء النزاع املسلح
ميكن احلد منها هذه االنتهاكات ال  أنَّ  لنا تبنّي  الثقافيةيف جمال مكافحة انتهاك حرمة املمتلكات  -6

ا بعدة وسائل ومنها حتديد املوقع األصلي للرتاث العاملي وتوفري التصدي ملنع ارتكاهب ابلتعاون الدويل و إاّل 
وإصدار  اإلقليميةثنائية من خالل املنظمات  ةوالوطنية عرب مواثيق واتفاقيات إقليمي واإلقليميةاحلماية الدولية 

 املمتلكات.هاك حرمة هذه ل له نفسه انتالتشريعات الوطنية اجلنائية واملدنية اليت تقاضي كل من تسوّ 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة ضد  ةعدائي لية الدولية تقوم جتاه الدولة اليت ترتكب أعماالً ؤو املس إنَّ  -7

حيث تلتزم الدولة األخرى إبصالح كافة  ،أخرىاليت تقع ضمن الرقعة اجلغرافية لدولة  الثقافيةاملمتلكات 
التعويض وإصالح هذه األضرار  من خاللجراء األعمال االنتقامية األضرار اليت تلحق هبذه املمتلكات من 

أو بدفع تعويض مادي يف حالة استحالة التعويض العيين أو عن طريق  هوإعادة احلال إىل ما كانت علي
ويف حالة السرقة أو النقل غري املشروع إعادة هذه اآلاثر  ،و تنزيل العلم(أ الرتضية )االعتذار الدبلوماسي

 .لة إىل موقعها األصلياملنقو 
 التوصيات: -ثانيًا

بذل اجلهود لعقد مؤمتر دويل يتم من خالله إعداد من خالل التأكيد على دور منظمة اليونسكو  -1
الرتاث العاملي وما تضمنته االتفاقيات الدولية  يشمل كل أنواع وأصناف الثقافيةتعريف واضح للممتلكات 

كافة أنواع احلماية الدولية   االتفاقية هذه وتتضمن ،يف اتفاقيةعها ووض ،الصادرة من اليونسكو من بنود
 والوطنية. واإلقليمية

تكثيف اجلهود الدولية من خالل منظمة اليونسكو وإبراز التعاون الدويل والتعريف أبمهية الرتاث  -2
اء أكانت محاية عامة أم واجبة احلماية دولياً سو  الثقافيةلعاملي والتمييز بني األهداف العسكرية واألعيان ا

 اصة.خ
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ض املمتلكات عرّ عن اختاذ أي وسيلة تُ  التأكيد على تعميم أوصاف الرتاث العاملي واالمتناع متاماً  -3
 النزاعات املسلحة.للتدمري والسرقة والنقل غري املشروع خاصة أثناء  الثقافية
تتوىل الرقابة على محاية الرتاث املساعدة على إنشاء منظمات غري حكومية )منظمات جمتمع مدين(  -4

 دي.الثقايف والطبيعي وغري املا
وحث الدول األعضاء فيها على توقيع االتفاقيات الثنائية السرتداد  اإلقليميةتشجيع املنظمات  -5

 اآلاثر واملخطوطات والتحف املسروقة واملنقولة إليها بصورة غري مشروعه؛ إلعادهتا إىل موقعها األصلي.
لى تفعيل نشاط هذه املنظمة من خالل مؤمترها العام عاليونسكو  منظمة عضاء يفول األحث الد -6

دساتريها يف  تشريع نصوص قانونيةلى عقد اتفاقيات ثنائية بني الدول األعضاء مع دعوهتا إىل والتشجيع ع
 موضوع احلماية.ختص وقوانينها الوطنية 

واقع وماسي إليضاح مدى اخلطورة اليت تتعرض هلا املعلى السلطات العراقية القيام بتحرك دويل دبل -7
والنقل غري املشروع لآلاثر العراقية وإشعار الشرطة الدولية )االنرتبول( األثرية يف العراق من قبل السراق 

 بغية املساعدة على إعادهتا إىل موقعها األصلي. ؛بتعميم أوصافها على كافة الدول
واليت غالبًا ما  ،الثقافية يف البلدآلاثر واملمتلكات ل حلماية الكافيةعلى السلطات العراقية توفري ا -8

مبثابة صيد مسني ألعداء اآلاثر من  دعتُ  وهي بتلك احلال ،و محايةأحراسة  ةخالية من أيّ  نهانرى الكثري م
 السراق واجملرمني.

 المصادر والمراجع
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ICRC، م.2003 ،عة األوىلالطب 
 م.2002 ،كلية القانون  ،جامعة الكوفة ،األلغام األرضية املضادة لألفراد ،أمحد الفتالوي .2
 بغداد. ،املسؤولية الدولية عن أضرار تلوث البيئة ،جابر إبراهيم الراويد.  .3
 ،مطبوعات مكتبة القاهرة احلديثة ،املســـــــــــــــؤولية املدنية يف القانون املدين اجلديد ،عكوشحســـــــــــــــن  .4

 م.1957
 ،دار وائل للنشــــــر ،املبســــــوط يف املســــــؤولية الدولية )املســــــؤولية عن فعل الغري( ،حســــــن علي ذنوند.  .5

 م.2006 ،1ط ،األردن ،عمان
 ،بيت احلكمة ،طبيقاهتا على العراقالتعويضــــــــات يف القانون الدويل وت ،خليل عبد احملســــــــن خليلد.  .6

 غداد.ب ،الطبعة األوىل
دار  ،1ط ،1ج ،اإلســـــــرائيلية -املســـــــؤولية الدولية عن أضـــــــرار احلروب العربية ،رشـــــــاد عارف الســـــــيد .7

 )د. ت(. ،الفرقان
 م.1985 ،عّمان ،اجلامعة األردنية ،مبادئ القانون الدويل العام ،رشاد عارف يوسف .8



  

32 

 31: العدد

وزارة  ،لقانونيةمنشـــــورات مركز البحوث ا ،ســـــؤولية التقصـــــرييةضـــــرر يف املتعويض ال ،ســـــعدون العامري .9 
 م.1981 ،بغداد ،العدل

العاتك  ،اجلزء األول ،شــــرح قانون أصــــول احملاكمات اجلزائية ،و عبد األمري العكيلي ،ســــليم حربهد.  .10
 م.2008 ،1ط ،بغداد/القاهرة ،لصناعة الكتاب

 ،القاهرة ،عامل الكتب ،طاقة النوويةلناجتة عن اســـــــتخدام الاملســـــــؤولية الدولية ا ،مسري حممد فاضـــــــلد.  .11
 م.1976

 .م2002 ،بريوت ،منشورات احلليب احلقوقية ،األسس العامة يف القانون ،السيد حممد السيد عمران .12
 ،اهرةالق ،منشورات الصليب األمحر ،القانون الدويل اإلنساين دليل األوساط األكادميية ،شريف عتلم .13

 م.2006
القانون الدويل  ،اختصـــــــــــاص احملكمة اجلنائية الدولية مبالحقة جمرمي احلرب ،ين عامرالد صـــــــــــالحد.  .14

 القاهرة. ،منشورات اهلالل األمحر ،اإلنساين
 ،منشـــــــــــــــأة املعارف ،قانون الســـــــــــــــالم -األحكام العامة يف قانون األمم املتحدة  ،طلعت الغنيميد.  .15

 م.1973 ،اإلسكندرية
 ،القاهرة ،دار النهضـــــة العربية ،1ج ،الوجيز يف شـــــرح القانون املدين ،عبد الرزاق أمحد الســـــنهوريد.  .16

 م.1997 ،2ط
 ،دار الفكر اجلامعي ،دريةطبعة اإلســـــــــــــــكن ،احملكمة اجلنائية الدولية ،عبد الفتاح بيومي حجازيد.  .17

 القاهرة.
مؤســســة  ،للنفطاملســـؤولية املدنية عن األضـــرار اليت تســـببها اآلابر املنتجة  ،عبد هللا عبد األمري طهد.  .18

 م.2016 ،1ط ،حروف عراقية للطباعة والنشر
 بغداد. ،الطبعة السادسة ،القانون الدويل العام ،عصام العطيةد.  .19
)د.  ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،دراسة متعمقة يف القانون الدويل العام ،علي صادق أبو هيفد.  .20

 ط(.
شــركة الغدير للطباعة والنشــر  ،ائم اإلرهابمســؤولية الدولة املدنية عن جر  ،علي كاطع حاجم احلســن .21

 م.2013 ،1ط ،البصرة ،احملدودة
 م.2015 ،1ط ،بريوت ،وقيةمنشورات احلليب احلق ،مبادئ القانون الدويل العام ،حممد القامسيد.  .22
 م.1962 ،جامعة الدول العربية ،معهد الدراسات العربية ،املسؤولية الدولية ،حممد حافظ غامند.  .23
 دار الفرقان. ،1ط ،1ج ،املسؤولية الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيلية ،السيدرشاد عارف  .24
 م.2002 ،اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،حق التعويض املدين ،حممد فتح هللاد.  .25
 ،منشـــــــــأة املعارف ،فكرة اخلطأ أســـــــــاس املســـــــــؤولية )املرفق الطيب العام( ،حممد فؤاد عبد الباســـــــــطد.  .26

 م.2003 ،ندريةسكاإل
 م.2003 ،القاهرة ،مدخل لدراسة القانون اإلنساين الدويل ،حممود شريف بسيويند.  .27



 

 املسؤولية الدولية الناجتة عن االعتداء على املمتلكات الثقافية 

33 

 ،1ط ،عمان ،أمواج للنشــــــــــر والتوزيع ،املســــــــــؤولية املدنية عن تلوث البيئة ،محدان الشــــــــــرعةموفق د.  .28
 م.2014

 م.2003 ،)د. ط( ،اهرةالق ،دار النهضة العربية ،التأمني ضد أخطار التلوث ،نبيلة إمساعيل رسالن .29
 الرسائل واألطاريح: -ثانيًا

امجة عن تلوث البيئة )دراســة حول أتصـيل املســؤولية عن األضــرار الن ،عبد الوهاب حممد عبد الوهاب −
 ،كلية احلقوق  ،جامعة القاهرة ،أطروحة دكتوراه ،قواعد املســـــــــــــــؤولية املدنية عن أضـــــــــــــــرار تلوث البيئة(

 .م1994
 رة:البحوث املنشو -ثالثًا

 ،بغداد ،بيت احلكمة ،حبث منشور ،احلماية القانونية لآلاثر العربية ،عبد الوهاب عبد الرزاق التحايف −
 م.2001

 القوانني العراقية: -رابعًا
 املعدل. 1951( لسنة 40القانون املدين العراقي رقم ) .1
 املعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوابت العراقي رقم ) .2

 


