المجلد  ، 12العدد 2
ربيع األول  1437هـ  /ديسمبر  2015م
الترقيم الدولي المعياري للدوريات 1996-2320

االلتزام الدولي بحماية حقوق اإلنسان
(مضمونه  -طبيعته  -نطاقه اإلقليمي)

عادل عبدالله املسدي
كلية الحقوق  -جامعة السلطان قابوس
مسقط  -عُمان
تاريخ االستالم 2014-05-20
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ملخص البحث
مــن الثابــت أن قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان تلقــي علــى الــدول مجموعــة مــن
االلتزامــات التــي يجــب عليهــا احترامهــا ،والوفــاء بهــا .حيــث إن الــدول بمجــرد أن تصبــح طرفــا
فــي المعاهــدات الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،يكــون عليهــا أن تفــي بمــا عليهــا مــن التزامــات
تلقيهــا عليهــا هــذه االتفاقــات ،والمتمثلــة فــي احتــرام ،وحمايــة ،وضمــان تمتــع كل األشــخاص
الخاضعيــن لواليتهــا القانونيــة بالحقــوق والحريــات األساســية التــي تتضمنهــا هــذه االتفاقــات.
وســوف نتعــرض فــي هــذا البحــث لمضمــون االلتــزام بحمايــة حقــوق اإلنســان ،وطبيعتــه ،ونطاقــه
اإلقليمــي.
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عادل عبدالله املسدي ( ) 92-70
مقدمة
لقــد ظلــت عالقــة اإلنســان بالدولــة التــي ينتمــي إليهــا – حتــى وقــت قريــب -واحــدة مــن المســائل
الخارجــة تمامــا عــن إطــار القانــون الدولــي العــام ،و كانــت مــن األمــور الداخلــة فــي االختصــاص
المطلــق للدولــة ،والتــي تتمتــع فيهــا الدولــة بســلطات واســعة ال يــرد عليهــا أيــة قيــود ،اللهــم إال
بعــض القيــود والضوابــط المتعلقــة بمعاملــة األقليــات ،التــي تــم تنظيمهــا بموجــب اتفاقــات دوليــة
خاصــة ،تــم تبنيهــا فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى .ولــم يتغيــر الوضــع إال بعــد ظهــور اتجــاه
ينــادي بضــرورة كفالــة حــد أدنــى مــن الحمايــة لإلنســان ،مــن خــال قواعــد القانــون الدولــي ،علــى
نفــس النحــو الــذي تكفلــه بعــض الوثائــق والدســاتير الداخليــة(((.
وقــد تكللــت المجهــودات الدوليــة الداعيــة إلــى كفالــة حمايــة دوليــة لإلنســان بالنجاح ،بعدمــا تضمن
ميثــاق األمــم المتحــدة ،بعــض اإلشــارات إلــى حمايــة حقــوق اإلنســان الفرديــة منهــا والجماعيــة.
ثــم تبنــي الجمعيــة العامــة لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي  10ديســمبر عــام  ،1948الــذي
كان لــه أثــره فــي بلــورة وتحديــد العديــد مــن الحقــوق األساســية لإلنســان .ثــم كان لتوصــل الجمعيــة
العامــة إلقــرار العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي ديســمبر  ،1966أثــره فــي تتويــج الجهــود
المبذولــة فــي مجــال الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،وترســيخا لفــرع جديــد مــن فــروع القانــون
الدولــي العــام ،مــن خــال تضميــن هاتيــن االتفاقيتيــن ،العديــد مــن الحقــوق والمبــادئ المثاليــة
التــي احتــوى عليهــا اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،ودخولهــا – بالتالــي -فــي دائــرة القانــون
الوضعــي بعــد مــا وقعــت العديــد مــن الــدول هاتيــن االتفاقيتيــن وصدقــت عليهمــا.
وال شــك أن هاتيــن االتفاقيتيــن ،ومــا تالهمــا مــن وثائــق دوليــة( إقليميــة وعالميــة) عديــدة تتعلــق
بحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،وبمــا تضمنتــه مــن تفصيــل لمــا ورد فــي اإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن مبــادئ هامــة ،ومــا تضمنتــه مــن حقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية ،ومــا جــاءت بــه مــن مبــادئ جديــدة لــم تكــن موجــودة فــي هــذا اإلعــان ،قــد شــكلت
دليــا واضحــا علــى تبلــور فكــرة القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان International Human
 ، Rights Lawأو  Droit International des Droits de l’hommeكأحــد الفــروع
الهامــة والحيويــة للقانــون الدولــي العــام(((.
(((انظر ،د .صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام( ،القاهرة :دار النهضة العربية ، )1987 ،ص
.106
(((حول القانون الدولي وحقوق اإلنسان ،يراجع على سبيل المثال:
P. Sieghart,: “The International Law of Human Rights”, Clarendon Press, Oxford,
1983.
J. Dhommeaux: “De l’universalité du droit international des droits de l’homme”,
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االلتزام الدويل بحامية حقوق اإلنسان (مضمونه  -طبيعته  -نطاقه اإلقليمي) ( ) 92-70
وقــد كان مــن شــأن اهتمــام القانــون الدولــي بحقــوق اإلنســان ،أن خرجــت المســائل المتعلقــة
بحقــوق اإلنســان مــن إطــار المســائل المتعلقــة بالشــئون الداخليــة للــدول ،لتصبــح مــن المســائل
التــي يجــوز للــدول األخــرى – منفــردة أو مجتمعــة -أو المنظمــات الدوليــة المعنيــة ،التدخــل
واتخــاذ التدابيــر الدبلوماســية واالقتصاديــة ،وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تراهــا ضروريــة لحمايــة
حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،داخــل الــدول التــي يثبــت انتهاكهــا لهــذه الحقــوق وتلــك
الحريــات ،دون أن يكــون لهــذه األخيــرة ،اعتبــار مثــل هــذه التدابيــر مــن قبيــل التدخــل غيــر
المشــروع فــي شــئونها الداخليــة(((.
وقــد رتبــت قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان – االتفاقيــة منهــا والعرفيــة  -التزامــا قانونيــا
واضحــا علــى عاتــق الــدول ،باحتــرام وكفالــة احتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،لــكل
األشــخاص المتواجديــن علــى إقليمهــا والخاضعيــن لواليتهــا.
لكــن التســاؤل يُثــار حــول مضمــون هــذا االلتــزام وطبيعتــه القانونيــة ،وهــل يكــون لاللتزامــات
A.F.D.I., 1989,PP.399-423.
N.Valticos,: “La notion de droits de l’homme en droit international”, Mélanges Virally, 1991, PP. 483-491.
(((وهذا ما كان مجمع القانون الدولي قد أشار إليه في قراره الصادر عام  ،1989والخاص « بحماية حقوق اإلنسان
ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول» ،حيث ورد بالمادة الثانية من هذا القرار أن:
 “……States, acting individually or collectively, are entitled to take diplomatic, economic and other measures towards any other State which has violated the obligation
set forth in Article 1, provided such measures are permitted under international law
and do not involve the use of armed force in violation of the Charter of the United
Nations. These measures cannot be considered an unlawful intervention in the internal
affairs of that State”.
انظر:
Institute of International law, Protection of human right and principle of non- intervention in internal affairs of stats, 1989, article 2.
وهذا ما أكدته أيضا لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بخصوص شكوى  ،Essono Mika Mihaضد
غينيا االستوائية ،حيث ردت اللجنة على دفع الحكومة الغينية المتمثل في عدم جوازتدخل اللجنة في هذه المسألة
باعتبارها من األمور الداخلة في صميم شئونها الداخلية قائلة:
“The Committee has noted the State party’s contention that the communication constitutes an interference into its domestic affairs. The Committee strongly rejects the
State party’s argument and recalls that when ratifying the Optional Protocol, the State
party accepted the Committee’s competence to consider complaints from individuals
subject to the State party’s jurisdiction”.
انظر:
Human Rights Committee, Fifty-first session, 10 august 1994, doc.
CCPR/51/D/414/1990. Para.6.3
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عادل عبدالله املسدي ( ) 92-70
الدوليــة المتعلقــة بحمايــة حقــوق اإلنســان طبيعــة خاصــة بهــا؟ .أم إنها مثــل غيرها مــن االلتزامات
الدوليــة ،ليــس لهــا أيــة ميــزات خاصــة ؟ .كمــا أن التســاؤل يُثــار حــول ماهيــة مصطلــح «الواليــة
 »Jurisdictionالــذي يأتــي النــص عليــه فــي العديــد مــن االتفاقــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق
اإلنســان ،فهــل يقــف االلتــزام المتعلــق بحمايــة حقــوق اإلنســان ،عنــد الحــدود الجغرافيــة للدولــة؟.
أم أنــه يمكــن أن يمتــد إلــى خــارج هــذه الحــدود؟.
ولإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت ،رأينــا تقســيم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن أساســيين ،نتعــرض فــي
أولهمــا لمضمــون االلتــزام الدولــي بحمايــة حقــوق اإلنســان ،وطبيعــة هــذا االلتــزام .أمــا المبحــث
الثانــي فســنخصصه لدراســة اإلطــار اإلقليمــي لهــذا االلتــزام .وفــي النهايــة تكــون الخاتمــة التــي
ســنضمنها أهــم النتائــج والتوصيــات التــي نكــون قــد توصلنــا إليهــا مــن خــال هــذا البحــث.
ونسأل هللا التوفيق والسداد؛؛؛؛

المبحث األول
مضمون االلتزام الدولي بحماية حقوق اإلنسان و طبيعته
كان مــن شــأن التوصــل إلــى العديــد مــن االتفاقــات الدوليــة ،المعنيــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه
األساســية ،أن أصبحــت الــدول ملزمــة بموجــب هــذه الوثائــق ،باحتــرام وكفالــة احتــرام حقــوق
اإلنســان ،لــكل األشــخاص المتواجديــن علــى إقليمهــا ،والخاضعيــن لواليتهــا .مــع ضــرورة
قيامهــا باتخــاذ كل اإلجــراءات التشــريعية ،وغيرهــا مــن اإلجــراءات الالزمــة لتنفيــذ التزاماتهــا
الدوليــة((( .وقــد أوضــح لنــا القضــاء الدولــي -فــي مناســبات عديــدة -بعــض الخصائــص والســمات
األساســية ،التــي تميــز االلتــزام الدولــي بحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،عــن غيــره
مــن االلتزامــات الدوليــة ،ســواء فيمــا يتعلــق بمضمــون هــذا االلتــزام ،أو طبيعتــه .وفــي هــذا
اإلطــار رأينــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن نتعــرض فــي أولهمــا لمضمــون االلتــزام الدولــي
باحتــرام حقــوق اإلنســان ،ونتعــرض فــي ثانيهمــا للطبيعــة القانونيــة لهــذا االلتــزام.
(((حيث يكون على كل دولة – بالطبع -أن تضمن أن تكون قوانينها الداخلية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،متسقة مع
التزاماتها القانونية الدولية ،وذلك من خالل قيامها باألمور التالية:
إدماج معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان في قوانينها المحلية أو تنفيذ هذه المعايير في نظمها القانونية الداخلية؛
اتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية المالئمة والفعالة لضمان الوصول النزيه والفعال والسريع إلى العدالة؛
إتاحة طرق انتصاف مالئمة وفعالة وسريعة؛
أن تضمن كل دولة أن توفر قوانينها الوطنية لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  -على األقل -نفس مستوى الحماية
الذي تفرضه عليها التزاماتها الدولية.
انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر في  16ديسمبر  ،2005بخصوص المباديء التوجيهية بشأن
الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة
للقانون اإلنساني الدولي ،الوثيقة ،A/RES/60/147 :ص 5ـ ص.6
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االلتزام الدويل بحامية حقوق اإلنسان (مضمونه  -طبيعته  -نطاقه اإلقليمي) ( ) 92-70
المطلب األول
مضمون االلتزام الدولي بحماية حقوق اإلنسان
لقــد اشــتملت العديــد مــن االتفاقــات الدوليــة – العالميــة واإلقليميــة -علــى التزامــات واضحــة
ومحــددة علــى أطرافهــا ،فيمــا يتعلــق باحتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،نذكــر منهــا-
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والــذي تضمــن التزامــا مفــاده أن « :تتعهــد كل دولــة
طــرف فــي هــذا العهــد بــأن تتخــذ ،بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن ،وال ســيما
علــى الصعيديــن االقتصــادي والتقنــي ،وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة ،مــا يلــزم مــن
خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد ،ســالكة إلــى
ذلــك جميــع الســبل المناســبة ،وخصوصــا ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشــريعية».
كذلــك تنــص المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة ،فــي فقرتيهــا
األولــى والثانيــة ،علــى أن» تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف
بهــا فيــه ،وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا والداخليــن فــي واليتهــا،
دون أي تمييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الــرأي سياســيا كان
أو غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي ،أو الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن
األســباب» .ثــم أضافــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة» أن تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا
العهــد ،إذا كانــت تدابيرهــا التشــريعية أو غيــر التشــريعية ،القائمــة ال تكفــل فعــا إعمــال الحقــوق
المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد ،بــأن تتخــذ طبقــا إلجراءاتهــا الدســتورية وألحــكام هــذا العهــد ،مــا
يكــون ضروريــا لهــذا اإلعمــال مــن تدابيــر تشــريعية أو غيــر تشــريعية».
كمــا نصــت المــادة األولــى مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان علــى أن « تكفــل األطــراف
الســامية المتعاقــدة لجميــع األشــخاص الخاضعيــن لواليتهــم القضائيــة الحقــوق والحريــات
المنصــوص عليهــا فــي القســم األول مــن هــذه االتفاقيــة» .وهــذا مــا ســار عليــه الميثــاق العربــي
لحقــوق اإلنســان والــذي نــص فــي الفقــرة األولــى مــن مادتــه الثالثــة علــى أن « تتعهــد كل
دولــة طــرف فــي هــذا الميثــاق بــأن تكفــل لــكل شــخص خاضــع لواليتهــا حــق التمتــع بالحقــوق
والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق دون تمييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس،
أو اللغــة ،أو المعتقــد الدينــي أو الــرأي ،أو الفكــر ،أو األصــل الوطنــي ،أو االجتماعــي ،أو الثــروة،
أو الميــاد ،أو اإلعاقــة البدنيــة أو العقليــة» .كمــا نصــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة علــى أن
«تتخــذ الــدول األطــراف فــي هــذا الميثــاق كل التدابيــر الالزمــة لتأميــن المســاواة الفعليــة فــي
التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق ،بمــا يكفــل الحمايــة مــن
جميــع أشــكال التمييــز بــأي ســبب مــن األســباب المبينــة فــي الفقــرة الســابقة».
74

ديسمرب 2015م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والقانونية

املجلد  12العدد 2

عادل عبدالله املسدي ( ) 92-70
بموجــب هــذه النصــوص – وغيرهــا مــن النصــوص المماثلــة – يكــون علــى كل الــدول األطــراف
التزامــات قانونيــة واضحــة ،بضمــان تمتــع كل األشــخاص المتواجديــن علــى إقليمهــا ،والخاضعين
لواليتهــا ،بالحقــوق والحريــات األساســية الــواردة فــي مثــل هــذه الوثائــق ،باإلضافــة إلــى تحملهــا
– بالطبــع -المســئولية عــن أي خــرق أو انتهــاك ألي مــن هــذه االلتزامــات(((.
ومــن الجديــر باإلشــارة أن التــزام الدولــة فــي هــذا اإلطــار هــو التــزام متعــدد األبعــاد ،حيــث ال
يقــف عنــد حــد إلــزام الدولــة بضمــان تمتــع كل إنســان -متواجــد علــى إقليمهــا أو خاضــع لوالياتهــا
القانونيــة  -بحقوقــه وحرياتــه التــي كفلتهــا لــه القوانيــن الدوليــة والوطنيــة ،وعقــاب مرتكبــي أيــة
انتهــاكات لهــذه الحقــوق وتلــك الحريــات ،بــل يذهــب – عــاوة علــى ذلــك -إلــى حمايــة ضحايــا
هــذه االنتهــاكات ،وإصــاح األضــرار التــي قــد تصيبهــم نتيجــة ألفعــال الدولــة المســئولة عــن هــذه
االنتهــاكات((( .كمــا أن التزامــات الدولــة فــي هــذا اإلطــار هــي التزامــات متكاملــة ال يغنــي وفــاء
الدولــة ببعضهــا عــن وفائهــا ببعضهــا اآلخــر.
وتنفيــذ الــدول لاللتزامــات الواقعــة عليهــا بموجــب قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان،
(((فمن المستقر عليه فقها وقضا ًء أن الدولة تتحمل المسئولية عن أية انتهاكات اللتزاماتها القانونية ،طالما أمكن إسناد
هذه االنتهاكات إلى الدولة .وهذا المبدأ العرفي قننته لجنة القانون الدولي في مشروع المواد المتعلق بمسئولية
الدول عن األفعال غير المشروعة دوليا .حيث ورد بالمادة األولى من هذا المشروع أن « كل فعل غير مشروع
تقوم به الدولة يستتبع مسئوليتها الدولية» .كما أضافت المادة الثانية أن» ترتكب الدولة فعال غير مشروع دوليا
إذا كان التصرف المتمثل في فعل أو امتناع عن فعل( :أ) ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ (ب) يشكل
خرقا اللتزام دولي على الدولة» .كما نصت المادة الثانية عشرة من هذا المشروع على أن « تخرق الدولة التزاما
دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا االلتزام ،بغض النظر عن منشأ هذا االلتزام
أو طابعه».
راجع مشروع المواد المتعلقة بمسئولية الدول عن األعمال غير المشروعة دوليا ،في الوثيقة :A/RES/56/83
كما أن الحكم الصادر عن محكمة التحكيم في قضية  ،Rainbow Warriorبين فرنسا ونيوزلندا الصادر في 30
أبريل  ،1990أشار إلى أن:
“So that any violation by a state of any obligation, of whatever origin, gives rise to
state responsibility and consequently, to the duty of reparation”.
انظر:
U.N.R.IAA., Vol. XX, Para.75. P.251.
(((هذا ما أكدت عليه المحكمة بين أمريكية لحقوق اإلنسان في قضية  Velasquez Rodriguezضد هندوراس
بقولها أن:
“The objective of international human rights law is not to punish those individuals
who are guilty of violations, but rather to protect victims and to provide for the reparation of damages resulting from the states responsible”.
انظر:
Inter- Am. Ct. H. R., Case Velasquez Rodriguez vs. Honduras, arrêt de 29 Juillet 1988.
Para 134.
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والمتمثلــة فــي احتــرام وضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،يلقــي علــى هــذه
الــدول واجــب القيــام باإلجــراءات اآلتيــة(((:
1 .1اتخــاذ اإلجــراءات التشــريعية واإلداريــة المناســبة وغيرهــا مــن التدابيــر المالئمــة لمنــع
وقــوع االنتهــاكات.
2 .2التحقيــق فــي مــا يحــدث مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان بفعاليــة وســرعة ودقــة ونزاهــة،
واتخــاذ اإلجــراءات – عنــد االقتضــاء -وفقــا للقانــون الدولــي والوطنــي ضــد مرتكبــي هــذه
االنتهــاكات.
3 .3أن تتيــح لمــن يدعــي وقوعــه ضحيــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان ،إمكانيــة الوصــول إلــى
العدالــة علــى أســاس المســاواة وعلــى نحــو فعــال ،بصــرف النظــر عــن المســئول عــن هــذا
االنتهــاك أو ذاك.
4 .4أن توفر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان طرق انتصاف فعالة.
و األبعــاد المتعــددة لهــذه االلتزامــات ،أكدهــا القضــاء الدولــي المعنــي بحقــوق اإلنســان ،فــي العديــد
مــن األحــكام التــي أصدرهــا فــي هــذا الخصــوص .فقد أكــدت المحكمــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان
أن «علــى كل دولــة أن تتخــذ كل اإلجــراءات التشــريعية وغيرهــا مــن اإلجــراءات الالزمــة لتفعيــل
حقــوق اإلنســان ،والتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،وضمــان ســبل إنصــاف فاعلــة ضــد
االنتهــاكات ،وتقديــم مرتكبــي االنتهــاكات إلــى القضــاء وجبــر الضــرر الــذي لحــق بالضحايــا»(((.
(((انظر ،قرار الجمعية العامة الصادر في  16ديسمبر  ،2005المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في
االنتصاف والجبر ،...المرجع السابق .ص .6
من الجدير باإلشارة أن هناك بعض الحقوق التي ال يكون من الممكن – نظرا لطبيعتها -أن تضمن الدولة التحقيق
الفوري والكامل لها ،نظرا لندرة الموارد المادية أو البشرية أو نظرا لحالة التقدم العلمي أو التقني للدولة المعنية،
ومن ثم تكون الدولة المعنية غير قادرة على الوفاء بهذه الحقوق بشكل فوري ،وإنما يمكن االنتظار حتى تتوافر
الظروف المناسبة لهذه الدولة كي تستطيع الوفاء بالتزاماتها في هذا اإلطار .من ذلك مثال ما تضمنته الفقرة
األولى من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والتي جاء بها أن:
« تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما
على الصعيدين االقتصادي والتقني ،وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع
الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ،سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل
اعتماد تدابير تشريعية» .فالتزام الدولة في مثل هذه الحالة يشمل االلتزام ببذل عناية ،و التزام بتحقيق نتيجة في
ضوء الظروف الخاصة بكل دولة ،وذلك لضمان أن يتمتع كل إنسان خاضع لوالية هذه الدولة تدريجيا بالحقوق
الواردة في هذا العهد.
((( انظر:
Afaire X et Y Contre Bay-Bas , C.E.D.H Requête No (8978/80), . Arrêt de 26. mars
1985, Para 27.
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وفــي قضيــة فيالســكيز رودريجيــز ضــد هنــدوراس أشــارت المحكمــة بيــن أمريكيــة لحقــوق
اإلنســان فــي تفســيرها لعبــارة أن « تضمــن  ensureلــكل األشــخاص الخاضعيــن لوالياتهــا
القانونيــة الممارســة الحــرة والكاملــة لتلــك الحقــوق والحريــات »...الــوارد فــي الفقــرة األولــى مــن
المــادة األولــى مــن االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،إلــى أن »:هــذا االلتــزام يفــرض علــى
الــدول األطــراف واجــب تنظيــم الجهــاز الحكومــي ،وبصــورة عامــة كل الهيــكل أو الوحــدات التــي
تمــارس الســلطة ،بحيــث تضمــن قانونــا التمتــع الحــر والكامــل بحقــوق اإلنســان .ونتيجــة لهــذا
االلتــزام يجــب علــى الــدول منــع أي انتهــاكات للحقــوق المعتــرف بهــا فــي االتفاقيــة ،والتحقيــق
فيهــا ،ومعاقبــة مرتكبيهــا ،ثــم محاولــة اســتعادة الحــق المنتهــك ،وتقديــم تعويضــات مناســبة عــن
األضــرار الناجمــة عــن االنتهــاك»(((.
المطلب الثاني
طبيعة االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان
القواعــد القانونيــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ،هــي قواعــد قانونيــة ملزمــة،
تلقــي التزامــات قانونيــة واضحــة علــى الــدول فيمــا يتعلــق باحتــرام وضمــان احتــرام الحقــوق
والحريــات األساســية لإلنســان ،التــي تضمنتهــا هــذه القواعــد أيــا كانــت طبيعتهــا((( .وقــد اســتقر
(((فقد أشارت المحكمة في حكمها الصادر في  29يوليو  1988في قضية Velasquez Rodriguezضد هندوراس
إلى أن:
“The second obligation of the States Parties is to “ensure” the free and full exercise
of the rights recognized by the Convention to every person subject to its jurisdiction.
This obligation implies the duty of States Parties to organize the governmental apparatus and, in general, all the structures through which public power is exercised,
so that they are capable of juridically ensuring the free and full enjoyment of human
rights. As a consequence of this obligation, the States must prevent, investigate and
punish any violation of the rights recognized by the Convention and, moreover, if possible attempt to restore the right violated and provide compensation as warranted for
damages resulting from the violation”.
انظر:
Inter-Am. Ct. H.R., Case Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. arrêt de 29 Juillet 1988,
Para. 166.
(((من الجدير باإلشارة أن مجلس الدولة المصري قد ذهب إلى القول بأن القواعد الدولية الخاصة بالحقوق األساسية
لإلنسان ،والتي تجد مصدرها في العرف الدولي أو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،قواعد آمرة ال تنصرف إلى
المشرع العادي فقط وإنما تنصرف إلى المشرع الدستوري نفسه ،وبالتالي يكون مجلس الدولة المصري قد رفع
هذه القواعد إلى مرتبة أعلى من دستور الدولة ذاته ،و إذا كان مصدر هذه القواعد مصدرا اتفاقيا فقد اعتبرها
المجلس قواعد آمرة ويخصها بأولوية خاصة.
انظر ،د .حازم محمد عتلم « ،القواعد الدولية الخاصة بالحقوق األساسية لإلنسان أمام المحاكم الوطنية ،مجلس
الدولة المصري نموذجا» ،محامون ..لأللفية الجديدة ،أكتوبر  ،2002القاهرة ،ص .290
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القضــاء والفقــه الدوليــان علــى اعتبــار القواعــد المتعلقــة بحمايــة الحقــوق األساســية لإلنســان مــن
بيــن القواعــد الدوليــة اآلمــرة  ،Jus Cogensكمــا اســتقرا – كذلــك -علــى اعتبــار االلتزامــات
المســتمدة مــن هــذه القواعــد مــن نــوع االلتزامــات الموضوعيــة Obligations Objectives
التــي تســري تجــاه الكافــة  ، erga omnesواليطبــق بشــأنها مبــدأ المعاملــة بالمثــل(((.
و مــا ســبق أشــارت إليــه محكمــة العــدل الدوليــة ،فــي حكمهــا الصــادر في قضيــة مصنع برشــلونة؛
حيــث ميــزت المحكمــة بيــن االلتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة تجــاه المجتمــع الدولــي،
وااللتزامــات التــي تنشــأ علــى عاتــق دولــة أخــرى فــي إطــار نظــام الحمايــة الدبلوماســية ،معتبــرة
أن النــوع األول مــن االلتزامــات يخــص – بحكــم طبيعتــه -كل الــدول وليــس دولــة بعينهــا ،معتبــرة
أن مثــل هــذه الحقــوق يكــون لــكل الــدول مصلحــة قانونيــة فــي حمايتهــا ،باعتبــار أن االلتزامــات
النابعــة منهــا هــي التزامــات ملزمــة للكافــة .ومــن هــذه االلتزامــات فــي القانــون الدولــي المعاصــر،
أشــارت المحكمــة إلــى أنهــا ال تشــمل فقــط القواعــد المتعلقــة بتحريــم أعمــال العــدوان واإلبــادة
الجماعيــة ،بــل تشــمل أيضــا ،القواعــد المتعلقــة بالحقــوق األساســية لإلنســان ،بمــا فيهــا الحمايــة
ضــد االســترقاق والتمييــز العنصــري(((.
ومــن هنــا يمكــن القــول إن المحكمــة قــد اعتبــرت أن القواعــد المتعلقــة بالحقــوق األساســية لإلنســان
تدخــل ضمــن طائفــة القواعــد الدوليــة اآلمــرة  ،Jus Cogensالتــي تكــون لهــا حجيــة فــي مواجهــة
الكافــة  .erga omnesوالتــي يكــون أليــة دولــة مصلحــة قانونيــة فــي حمايتهــا(((.
(((انظر ،د .أشرف عرفات أبو حجازة ،اسناد المسئولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،المجلة
المصرية للقانون الدولي ،العدد الخامس والستون ،2009 ،ص .240
((( فقد جاء في حكم المحكمة:
“Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des
États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent
vis-à-vis d’un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature
même, les premières concernent tous les États. Vu l’importance des droits en cause,
tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces
droits soient protégés; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes.
Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de
la mise hors la loi des actes d’agression et du génocide mais aussi des principes et des
règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l’esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de
”protection correspondants se sont intégrés au droit international général.
انظر:
C.I.J. Rec. 1970, Para. 33.34.
(((و ما جاء في حكم المحكمة ال يجب أن يفهم منه أن المحكمة أشارت لوجود ما يسمى دعوى الحسبة في القانون
الدولي العام ،والتي يكون ألية دولة رفعها لكفالة احترام أية قاعدة قانونية  ،وإنما يقتصر األمر – حسب ما جاء
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وه ــذا م ــا أع ــادت نف ــس المحكم ــة ،التأكي ــد علي ــه ف ــي حكمه ــا الص ــادر ف ــي 11يولي ــو ،1996
بخصــوص الدفــع التمهيــدي فــي قضيــة اإلبــادة الجماعيــة (البوســنة والهرســك ضــد يوغســافيا)،
حيــث أشــارت المحكمــة إلــى أن الحقــوق وااللتزامــات الــواردة فــي اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة
الجماعي ــة والعق ــاب عليه ــا ،ه ــي حق ــوق والتزام ــات تق ــع عل ــى عات ــق كل دول ــة تج ــاه الكاف ــة
 ،erga omnesوأن التـــزام كل دولـــة بمنـــع جريمـــة اإلبـــادة والعقـــاب عليهـــا ،غيـــر محـــدد
بنط ــاق إقليم ــي معي ــن طبق ــا لالتفاقي ــة»(((.
و مــا ســبق أكدتــه – أيضــا -اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة ،فــي تعليقهــا
العــام رقــم ( )31علــى المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة،
بقولهــا أن « :لــكل دولــة مــن الــدول األطــراف مصلحــة قانونيــة فــي أداء كل دولــة طــرف أخــرى
اللتزاماتهــا ،وهــذا ناشــئ مــن كــون القواعــد المتعلقــة بالحقــوق األساســية لإلنســان تمثــل التزامــات
تجــاه الكافــة ،وعــن أن هنــاك التزامــا بتعزيــز االحتــرام والمراعــاة العالمييــن لحقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية»(((.
ومــن جانبــه أكــد مجمــع القانــون الدولــي ،علــى هــذه الخاصيــة فــي قــراره الصــادر عــام ،1989
بخصــوص موضــوع «حمايــة حقــوق اإلنســان ومبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للــدول»،
حيــث تضمنــت المــادة األولــى مــن هــذا القــرار « :أن االلتــزام الدولــي بحمايــة حقــوق اإلنســان –
كمــا أعلنــت محكمــة العــدل الدوليــة مــن قبــل – هــو التــزام تجــاه الكافــة  ،erga omnesو هــو يقــع
علــى عاتــق كل دولــة فــي عالقاتهــا بالمجتمــع الدولــي ككل ،وأن كل دولــة تكــون صاحبــة مصلحــة
في حكم المحكمة – على القواعد القانونية اآلمرة التي تفرض التزامات تتحملها الدولة في مواجهة المجتمع الدولي
كافة ،أما غيرها من االلتزامات التي تنشأ في إطار العالقات الثنائية بين الدول فال ينطبق عليها هذه القاعدة.
انظر د .أشرف عرفات أبوحجازة ،المرجع سابق اإلشارة إليه  ،ص ،234هامش(.)1
((( انظر:

I.C.J., 1996, P. 616, Para. 31.

((( فقد أشارت اللجنة في الفقرة الثانية من تقريرها إلى أن:
“L’article 2 énonce les obligations des États parties vis-à-vis des individus en tant que
titulaires des droits garantis par le Pacte, mais il se trouve aussi que chacun des États
parties possède un intérêt juridique dans l’exécution par chacun des autres États parties de ses obligations. Ceci découle du fait que les « règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine » sont des obligations erga omnes et que, comme
indiqué au quatrième alinéa du préambule du Pacte, la Charte des Nations Unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de
l’homme et des libertés fondamentales”.
انظر ،تعليق اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم ( )31على المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
«طبيعة االلتزام المفروض على الدول األطراف في العهد» 21،أبريل  ،.2004الوثيقة:
. CCPR/21/Rev.1/add.13,Para.2
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قانونيــة فــي حمايــة حقــوق اإلنســان .وأن هــذا االلتــزام يتضمــن واجــب التكاتــف بيــن كل الــدول
لكــي تضمــن – بــكل ســرعة ممكنــة -حمايــة فعالــة لحقــوق اإلنســان فــي كل مــكان فــي العالــم»(((.
أضــف إلــى مــا ســبق ،أن االلتزامــات الدوليــة المتعلقــة بحقوق اإلنســان هــي التزامــات موضوعية،
ال تخضــع لمبــدأ المعاملــة بالمثــل بيــن الــدول األطــراف فــي هــذه االلتزامــات .وهــذا مــا يمكــن
اســتخالصه مــن حكــم المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،الصــادر فــي  18ينايــر ،1978
والــذي قــررت فيــه أن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،تختلــف عــن المعاهــدات الدوليــة
التقليديــة ،بوصفهــا تنشــئ التزامــات موضوعيــة تتجــاوز مبــدأ المعاملــة بالمثــل بيــن أطرافهــا(((.
ومــن ثــم يمكــن القــول ،أنــه ال يمكــن لدولــة مــا ،أن تعلــق احترامهــا للحقــوق والحريــات التــي
يكفلهــا القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،علــى احتــرام الــدول األخــرى لهــذه الحقــوق وتلــك
الحريــات ،حيــث إن هــذه القواعــد تنشــئ نظامــا قانونيــا موضوعيــا ،يلتــزم بــه الجميــع وال يخضــع
لمبــدأ المعاملــة بالمثــل ،المعمــول بــه فــي بعــض قواعــد القانــون الدولــي األخــرى.
ومــا يؤكــد الطبيعــة الخاصــة لاللتزامــات المتعلقــة بحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية،
أن االنتهــاكات الجســيمة للقواعــد المتعلقــة بحمايــة الحقــوق والحريــات األساســية لإلنســان،
أصبحــت تشــكل جرائــم دوليــة ،مثــل الجرائــم ضــد اإلنســانية ،وجرائــم اإلبــادة الجماعيــة ،وجرائــم
الحــرب ،حيــث تثيــر هــذه الجرائــم المســئولية الجنائيــة للمتورطيــن فيهــا بصــرف النظــر ،عــن
وضعهــم الوظيفــي داخــل الدولــة ،أي ســواء كانــوا حكامــا ال يزالــون فــي ســدة الحكــم ،ويتمتعــون
بحصانــات وامتيــازات أم ال .كمــا أن مثــل هــذه الجرائــم ال تســقط بالتقــادم ،حيــث يســأل مرتكبوهــا

(((فقد أوضحت الفقرة الثانية من المادة األولى من هذا القرار طبيعة االلتزام الدولي بحماية حقوق اإلنسان بقولها أن:
“This international obligation, as expressed by the International Court of Justice, is
‘erga omnes’; it is incumbent upon every State in relation to the international community as a whole, and every State has a legal interest in the protection of human
rights. The obligation further implies a duty of solidarity among all States to ensure
as rapidly as possible the effective protection of human rights throughout the world”.
راجع الفقرة الثانية من قرار مجمع القانون الدولي ،الصادر في  13سبتمبر  ،1989سابق اإلشارة إليه.
((( فقد جاء في حكم المحكمة الصادر في  18يناير  1978بين إيرلندا والمملكة المتحدة أن:
“À la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde
le cadre de la simple réciprocité entre États contractants. En sus d’un réseau
d’engagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui,
aux termes de son préambule, bénéficient d’une garantie collective”.
انظر:
C.E.D.H., Affaire Irlande C. Royaume Uni, (Requête No 5310/71), arrêt de 18 Janvier
1978, Para.239.
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مهمــا طالــت الفتــرة الزمنيــة المنقضيــة علــى ارتكابهــم لهــذه الجرائــم(((.

المبحث الثاني
اإلطار اإلقليمي اللتزام الدولة باحترام حقوق اإلنسان
إذا كانــت العديــد مــن الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،تتضمــن نصوصــا تلتــزم بموجبها
الــدول االطــراف ،باحتــرام وضمــان احتــرام مــا تضمنتــه هــذه الوثائــق مــن حقــوق وحريــات،
لــكل األفــراد المتواجديــن علــى إقليمهــا ،والخاضعيــن لواليتهــا القانونيــة ،فــإن مصطلــح الواليــة
الــوارد فــي هــذه الوثائــق ،يثيــر الكثيــر مــن التســاؤالت حــول مفهومــه ،ومــا يمكــن أن يترتــب
عليــه مــن تحديــد النطــاق اإلقليمــي اللتــزام الدولــة فــي هــذا المجــال .فالمــادة األولــى مــن االتفاقيــة
األوربيــة لحقــوق اإلنســان تنــص علــى أن« :تضمــن األطــراف الســامية المتعاقــدة لــكل إنســان
يخضــع لواليتهــا القانونيــة الحقــوق والحريــات المحــددة فــي القســم األول مــن هــذه االتفاقيــة»(((().
كذلــك تنــص الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية علــى أن – 1« :تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا
فيــه ،وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع األفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا ،والداخلين فــي واليتهــا.(((»...
كمــا أن الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،نصــت علــى أن« :تتخــذ
كل دولــة طــرف إجــراءات تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة ،أو أيــة إجــراءات أخــرى لمنــع
أعمــال التعذيــب فــي أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القضائيــة»(((.
فمــا هــو االطــار اإلقليمــي اللتــزام الدولــة بضمــان احتــرام وحمايــة ،مــا تضمنتــه هــذه الوثائــق
وغيرهــا مــن اتفاقــات دوليــة ،مــن حقــوق وحريــات أساســية؟ .فهــل يقــف األمــر عنــد الحــدود
اإلقليميــة للدولــة ،أم يمكــن أن يمتــد ليشــمل األفــراد الخاضعيــن لواليــة هــذه الدولــة أينمــا كانــوا؟.
(((حول ماهية هذه الجرائم وأركانها ،يراجع مؤلفنا عن « المحكمة الجنائية الدولية -االختصاص وقواعد اإلحالة»،
الطبعة األولى ،دار النهضة العربية ،القاهرة  ،2002ص  56وما بعدها.
((( فقد جاء بهذه الفقرة أن:
“High Contracting Parties Shall Secure to everyone within their jurisdiction the rights
and freedoms defined in section I of this convention”.
((( حيث جاء بهذه الفقرة أن الدول األطراف في هذا العهد عليها أن:
“To respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant …”.
((( فقد نصت هذه الفقرة على أن:
“Each state party shall take effective legislative, administrative, judicial or other
measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction”.
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مــن الواضــح – بــداءة – أن المعنــى الــذي يمكــن اســتخالصه مــن النصــوص الســابق ذكرهــا،
ينصــرف بشــكل أساســي إلــى أن الواليــة القانونيــة  ،Jurisdictionلــكل دولــة طــرف فــي هــذه
االتفاقــات تعنــي الواليــة أو االختصــاص اإلقليمــي ،أي انطبــاق هــذه االتفاقــات علــى أقاليــم الــدول
الســامية المتعاقــدة ،كقاعــدة عامــة ،مــع إمكانيــة امتدادهــا إلــى مــا وراء حدودهــا اإلقليميــة فــي
بعــض الحــاالت االســتثنائية.
وهــذا مــا أكــدت عليــه المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان فــي العديــد مــن أحكامها ،وهــى بصدد
تحديــد مفهــوم المــادة األولــى مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .ففــي قضيــة Bankovic
وآخــرون ضــد بلجيــكا ،ذهبــت المحكمــة إلــى القــول بــأن« :واليــة الدولــة هــي فــي األســاس واليــة
إقليميــة ،ولكــن القانــون الدولــي ال يســتبعد ممارســة الدولــة لواليتهــا خــارج حدودهــا اإلقليميــة».
ثــم أضافــت المحكمــة ،أنهــا تــرى أن المــادة األولــى مــن االتفاقيــة يجــب فهمهــا علــى أنهــا تظهــر
هــذا المعنــى اإلقليمــي العــادي واألساســي للواليــة ،وإن كانــت هنــاك أســس أخــرى اســتثنائية
للواليــة ،ولكنهــا تتطلــب مســوغات خاصــة ،تتوقــف علــى الظــروف الخاصــة بــكل حالــة(((.
وهــذا مــا أكدتــه -كذلــك -اللجنــة بيــن أمريكيــة لحقــوق اإلنســان ،فــي تقريرهــا الصــادر فــي 11
مــارس  1999فــي قضيــة  Saldanoضــد األرجنتيــن ،بقولهــا أن « :اللجنــة ال تعتقــد أن مصطلــح
الواليــة “ ،”Jurisdictionالــوارد فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة األولــى مــن االتفاقيــة األمريكية
لحقــوق اإلنســان ،محــدد أو يقتصــر تطبيقــه فقــط علــى إقليــم الدولــة الطــرف .وتــرى اللجنــة-
بــدون شــك  -أن الدولــة الطــرف فــي هــذه االتفاقيــة تكــون مســئولة ،فــي بعــض الحــاالت ،عــن
األفعــال أو االمتنــاع عــن األفعــال ،التــي يرتكبهــا موظفوهــا ،أو التــي ترتــب آثارهــا ،خــارج
((( حيث جاء في حكم المحكمة أن:
“The court is of the view, therefore, that article 1 of the convention must be considered
to reflect this ordinary and essentially territorial notion of jurisdiction, other bases
of jurisdiction being exceptional and requiring special justification in the particular
circumstances of each case”.
انظر:
Bankovic and others V. Belgium and others, Application No 52207/99, ECHR, Para.
وهذا ما أعادت المحكمة التأكيد عليه في أحد أحكامها الحديثة الصادرة عن الدائرة الكبرى في قضيةMedvedyev:
ضد فرنسا ،بقولها أن:
“In keeping with the essentially territorial notion of jurisdiction, the court has accepted only in exceptional cases that acts of the contracting states performed, or producing
effects, outside their territories can constitute an exercise of jurisdiction by them for
the purposes of Article 1 of the convention”.
انظر:
Case of Medvedyev and others V. France, (Application. No. 3394/03), ECHR, judgment of grand chamber, 29 March 2010, Para. 64.
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نطــاق إقليمهــا»(((.
فــي ضــوء مــا ســبق ،يمكــن القــول أنــه إذا كانــت واليــة الدولــة تشــمل – كقاعــدة عامــة – كل
األشــخاص المتواجديــن علــى إقليمهــا ،فإنهــا يمكــن أن تمتــد لتشــمل األشــخاص المتواجديــن خارج
هــذا اإلقليــم ،فــي حــات اســتثنائية محــددة؛ كمــا فــي حالــة مــا إذا كانــت هــذه الدولــة تمــارس
ســيطرة فعليــة علــى المــكان الــذى يتواجــد فيــه هــؤالء األشــخاص ،مثــل حالــة التواجــد العســكري
مشــروعا كان أو غيــر مشــروع ،أو حالــة رضــاء أو دعــوة أو قبــول دولــة اإلقليــم – الــذى يتواجــد
عليــه هــؤالء األشــخاص – لقيــام الدولــة الطــرف بممارســة كل أو بعــض مظاهــر الســلطة العامــة
علــى هــذا اإلقليــم(((.
كذلـك يعتبـر الشـخص المعنـي ،داخلاً فـي إطار واليـة الدولـة ،إذا كانت هـذه الدولة تمـارس على
هـذا الشـخص سـيطرة فعليـة مـن قبـل أحـد أجهزتهـا ،حتى لـو كان ذلـك خـارج حدودهـا اإلقليمية.
وهـذا مـا أكـدت عليـه المحكمـة األوروبية لحقوق اإلنسـان ،في قضيـة  Öcalanضـد تركيا ،حيث
اعتبـرت المحكمـة ،أنـه بمجـرد قيـام السـلطات الكينية بتسـليم المدعي إلـى السـلطات التركية ،فإنه
أصبـح تحـت سـلطة تركيـا الفعليـة  ،Under Effective Turkish authorityوبالتالـي أصبـح
خاضعـا ً لواليتهـا القانونيـة فـي مفهـوم المادة األولى مـن االتفاقية األوروبية ،حتـى ولو كانت تركيا
((( فقد جاء في تقرير اللجنة بين أمريكية لحقوق اإلنسان الصادر في  11مارس  1999أن:
“That the term ‘jurisdiction’ in the sense of Article 1(1) is [not] limited to or merely
coextensive with national territory. Rather, the Commission is of the view that a state
party to the American Convention may be responsible under certain circumstances for
the acts and omissions of its agents which produce effects or are undertaken outside
that state’s territory”.
انظر:
Inter-Amer. Commission of Human Rights, Report No 38/99 Saldano V. Argentina,
Para.17.
(((وهذا أشارت إليه المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في حكمها الصادر في قضية  Loizidouضد تركيا بقولها
أنه:
“Compte tenu de l’objet et du but de la Convention, une Partie contractante peut
également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire - légale ou non -, elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son
territoire national. L’obligation d’assurer dans une telle région le respect des droits
et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce
directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’État concerné ou par le biais
d’une administration locale subordonnée”.
انظر:
C.E.D.H., Affaire Loizidou C. Turque (exceptions Préliminaires), Requête No
(15318/89), Arrêt du 23 Mars 1995, Para. 62.
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– فـي هـذه المرحلـة – تمارس سـلطتها خـارج حدودهـا اإلقليمية(((.
كذلــك ،ذهــب قضــاء المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،إلــى التأكيــد علــى أن األشــخاص
المتواجديــن تحــت الســيطرة الفعليــة ،إلحــدى الســفن الحربيــة التابعــة ألحــدى الــدول األطــراف
فــي أعالــي البحــار ،يكونــوا – كذلــك  -خاضعيــن لواليــة هــذه الـــدولة ،فــي مفهــوم المــادة األولــى
مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقـــوق اإلنســان ،وهــذا مــا خلصــت إليــه فــي حكمهــا الصــادر فــي 10
يوليــو  2008فــي قضيـــة  Medvedyevضـــد فرنســا((( ،والــذي اعتبــرت فيــه؛ أنــه مــن غيــر
المتنــازع فيــه أنــه فــي المــدة الواقعــة بيــن  13يونيــو  ،2002وهــو تاريــخ توقيـــف ســفينة الشــحن
 ،Winnerو  26يونيـــو  ،2002وهــو تاريــخ وصولهــا إلــى مينــاء برســت ،كانــت هــذه الســفينة
وأفـــراد طاقمهــا تحـــت ســيطرة القــوات المسلحـــة الفرنســية ،ومــن ثــم كانــوا خاضعيـــن لواليـــة
فرنســا فــي إطــار المـــادة األولـــى مـــن االتفاقيــة األوربيــة ،علــى الرغــم مــن أنهــم كانــوا خــارج
حــدود اإلقليــم الفرنســي(((.
((( فقد رأت المحكمة في حكمها الصادر في  15مايو  ،2005أن:
“It is common ground that, directly after being handed over to the Turkish officials by
the Kenyan officials, the applicant was effectively under Turkish authority and therefore within the «Jurisdiction» of that state for the purposes of Article I of the convention, even though in this instance Turkey exercised its authority outside its territory”.
انظر:
Case of Öcalon V. Turkey, (Application. No. 46221/99), ECHR, Judgment of 12 May
2005, Para. 91.
(((كان المدعى قد لجأ إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،بدعوى أن فرنسا قد انتهكت التزاماتها الواردة في
الفقرتين  1و  3من المادة الخامسة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .لمزيد من التفاصيل حول وقائع هذه
القضية انظر:
Case of Medvedyev and others V. Franc, (Application. No 3394/03), ECHR, Judgment of 19 July 2008, Para. 6 – 14.
((( فقد جاء في حكم المحكمة أن:
“That it is not disputed that between 13 June 2002 (the date on which the Winner was
intercepted) and 26 June 2002 (when it arrived in Brest harbor) the Winner and its
crew were under the control of French military forces, So that even thought they were
outside French Territory, They were within the jurisdiction of France for the purposes
of Article I of the Convention”.
انظر:
Ibid., Para. 50.
وما سبق ،أعادت  The Grande Chamberللمحكمة التأكيد عليه في الحكم الصادر عنها في  29مارس 2010
في نفس القضية  .حول ما ورد في حكم الدائرة ،انظر:
Medvedyev and others V. France, ECHR, judgment of 29 March 2010, Op. Cit., Para.
67.
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بنــاء علــى مــا ســبق ،نســتطيع أن نقــرر أن قضــاء المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان – فيمــا
يتعلــق بتحديــد واليــة الدولــة ،فــي إطــار المــادة األولــى مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان –
يســير فــي اتجــاه التأكيــد علــى دخــول األشــخاص المتواجديــن خــارج حــدود إقليــم الدولــة الطــرف
فــي واليــة هــذه الدولــة ،طالمــا أنهــا تمــارس ســيطرة فعليــة علــى هــؤالء األشــخاص ،أو علــى
المــكان الــذى يتواجــدون فيــه .ومــن ثــم يجــب عليهــا أن تضمــن لهــؤالء األشــخاص التمتــع بــكل
الحقــوق والحريــات التــى تتضمنهــا هــذه االتفاقيــة(((.
ومــا ســبق – بخصــوص المــادة األولــى مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان – تأكــد –
كذلــك -بشــأن الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية .ففــي رأيهــا االستشــاري الصــادر فــي  9يوليــو  ،2004بخصــوص اآلثــار القانونيــة
المترتبــة علــى تشــييد جــدار فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،رأت محكمــة العــدل الدوليــة
– فيمــا يتعلــق بتحديــد المعنــى الــذي ينطــوي عليــه نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة الثانيــة مــن
العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية -أنــه؛ «وإن كانــت واليــة الــدول هــي واليــة
إقليميــة فــي المقــام األول ،فإنهــا يمكــن أن تمتــد فــي بعــض األحيــان خــارج حــدود اإلقليــم الوطنــي.
وبالنظــر إلــى أهــداف ومقاصــد العهــد الدولــى الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،يبــدو مــن
الطبيعــي ،حتــى فــي هــذه الحالــة ،أن تكــون الــدول األطــراف ملزمــة باالمتثــال ألحكامــه» (((.
وقــد أشــارت المحكمــة فــي هــذا الســياق ،إلــى أن الممارســة المســتقرة للجنــة المعنيــة بحقــوق
اإلنســان تتفــق مــع هــذا المعنــى ،حيــث رأت اللجنــة أن هــذا العهــد ينطبــق حيثمــا تمــارس الدولــة
((( انظر:
Douglas Guilfoyle, “Counter – Piracy Law enforcement and human rights”, Op. Cit.,
P. 154.
ولمزيد من أحكام المحكمة األوربية ،التى تؤيد هذا االتجاه ،انظر:
Hugh King, “The extraterritorial human rights obligations of states”, HRLR, Vol. 9,
No. 4, 2009. PP. 530 and SS.
Mathew Happold, “Bankovic V. Belgium and the territorial Scope of the European
convention on human rights”, HRLR, Vol. 3, No. 1, 2003, PP. 81 and SS.
((( فقد جاء في هذا الرأي االستشاري أن:
“La cour observera que, si la compétence des États est avant tout territorial, elle peut
parfois s’exercer hors du territoire national. Compte tenu de l’objet et du but du pacte
international relative aux droit civils et politiques, il apparaîtrait naturel que, même
dans cette dernière hypothèse, les États Parties au pacte soient tenus d’en respecter
les dispositions”.
انظر:
CIJ., Rec., Conséquences Juridiques de L’Édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultative du 9 Juillet 2004, Para. 190.
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أراض أجنبيــة((( .وهــذا مــا تؤكــده كذلــك األعمــال التحضيريــة للعهــد ،حيــث تُبيــن
واليتهــا فــي
ٍ
هــذه األعمــال أنــه عنــد اعتمــاد الصياغــة النهائيــة ،لــم يكــن فــي قصــد واضعــي نــص المــادة
الثانيــة ،الســماح للــدول بالتملــص مــن التزاماتهــا ،عنــد ممارســتها لواليتهــا خــارج حــدود إقليمهــا
الوطنــي ،وإنمــا كانــوا يقصــدون – فقــط – منــع األشــخاص الموجوديــن فــي الخــارج مــن مطالبــة
دولهــم األصليــة ،بحقــوق ال تقــع ضمــن اختصــاص تلــك الــدول ،وإنمــا تقــع ضمــن اختصــاص
الــدول التــي يقيمــون فيهــا(((.
وقــد خلصــت المحكمــة – فــي نهايــة بحثهــا لهــذه الجزئيــة – إلــى أن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،ينطبــق – أيضــا -علــى األعمــال التــى تقــوم بهــا الدولــة ،عنــد
ممارســتها لواليتهــا خــارج نطــاق إقليمهــا(((.
وكل مــا ســبق ،أكدتــه أيضــا ً لجنــة مناهضــة التعذيــب بخصــوص الفقــرة األولــى مــن المــادة
الثانيــة مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
الالإنســانية أو المهينــة .حيــث أشــارت اللجنــة فــي تعليقهــا العــام رقــم ( ،)2أن« :الفقــرة األولــى
مــن المــادة الثانيــة ال تتطلــب أن تتخــذ كل دولــة طــرف التدابيــر الفاعلــة لمنــع أعمــال التعذيــب فــي
اإلقليــم الخاضــع لســيادتها فحســب ،وإنمــا – كذلــك – «فــي أي إقليــم يخضــع لواليتهــا القانونيــة»،
واعتبــرت اللجنــة ،أن عبــارة «أي إقليــم» ،تشــمل جميــع المناطــق التــي تمــارس فيهــا الدولــة
(((حيث جاء في تعليق اللجنة على نص الفقرة األولى من المادة الثانية من العهد أن الدول األطراف مطالبة بأن تحترم
وتضمن الحقوق الواردة في هذا العهد لكل األشخاص المتواجدين على إقليمها ،وكذلك كل األشخاص الخاضعين
لواليتها .وهذا يعنى طبقا ً لوجهة نظر اللجنة أن الدول األطراف:
“Must respect and ensure the rights laid down in the covenant to anyone within the
power or effective control of that state party, even if not situated within the territory
of the state party”.
وقد أضافت اللجنة أن هذا المبدأ يطبق أيضا ً على كل من يخضع لسلطة القوات المسلحة لهذه الدولة الطرف
أو سيطرتها الفعلية خارج إقليمها ،بصرف النظر عن الظروف التى استدعت ممارسة هذه السلطة أو السيطرة
الفعلية .كما لو شاركت هذه القوات في عمليات حفظ السالم الدولية.
يراجع:
Human Rights Committee, General Comment 31, nature of the general legal obligation on states parties to the covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev./Add. 13 (2004),
Para. 10.
((( انظر:

C.I.J., Rec. 2004, Op. Cit., Para. 109.

((( حيث انتهت المحكمة في رأيها ،بخصوص هذه المسألة ،إلى القول بأن:
“En définitive, la cour estime que le pacte international relative aux droit civiles et
politiques est applicable aux actes d’un Etat agissant dans l’exercice de sa compétence
en dehors de son propre territoire”.
Ibid., Para. 111.
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الطــرف ،طبق ـا ً ألحــكام القانــون الدولــي ،ســيطرة فعالــة مباشــرة ،أو غيــر مباشــرة ،كليــة كانــت
أم جزئيــة ،بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع .كمــا ال تــدل اإلشــارة إلــى «أي إقليــم» ،الــوارد فــي
المــادة  ،2شـــأن غيرهــا مــن مــواد االتفاقيــة ،علــى األفعــال التــي ترتكــب علــى متــن ســفينة أو
طائــرة مســجلة فــي إحــدى الــدول األطــراف فحســب ،وإنمــا تــدل – كذلــك – علـــى األعمــال
المرتكبــة أثنــاء االحتــال العســكري أو عمليــات حفــظ الســام وفــي أماكــن الســفارات ،أو القواعــد
العســكرية ،أو أماكــن االحتجــاز أو غيرهــا مــن األماكــن التــي تمــارس الدولــة فيهــا ســيطرة فعليــة
.((( Un contrôle effectif
بنــاء علــى كل مــا ســبق ،نســتطيع أن نؤكــد أن الــدول عليهــا التــزام بضمــان وكفالــة تمتــع كل
األفــراد الخاضعيــن لواليتهــا بــكل الحقــوق والحريــات ،التــي تتضمنهــا الوثائــق الدوليــة التي تكون
هــذه الــدول أطرافــا فيهــا .وأن مفهــوم الواليــة – كمــا فســرته المحاكــم المعنيــة بحقــوق اإلنســان،
ومحكمــة العــدل الدوليــة  -ال يقتصــر فقــط علــى األشــخاص المتواجديــن داخــل الحــدود اإلقليميــة
للدولــة ،وإنمــا يمتــد ليشــمل – كذلــك – األشــخاص المتواجديــن خــارج حــدود هــذا اإلقليــم ،طالمــا
أنهــم خاضعــون لواليــة هــذه الدولــة ،وتمــارس عليهــم نوعـا ً مــن الســيطرة الفعليــة ،حيــث تلتــزم
هــذه الــدول بضمــان تمتــع هــؤالء األشــخاص بالحقــوق والحريــات ،التــى تكفلهــا االتفاقــات الدولية
الخاصــة بحقــوق اإلنســان ،والتــي تكــون هــذه الــدول أطرافـا ً فيهــا ،وبالتالــي تكــون مســئولة عــن
كل إخــال أو انتهــاك لمــا تضمنتــه هــذه الوثائــق مــن التزامــات ،تتعلــق باحتــرام حقــوق اإلنســان
وحرياتــه األساســية(((.
((( انظر:
Comité contre la torture: “Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants», observation générale No 2, application de l’article
2 par les États parties”, N.U. doc. CAT/C/GC/2, 24 Janvier 2008, para.16.
(((وهذا ما أكدته المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في حكمها الصادر في قضية قبرص ضد تركيا ،والذي أكدت
فيه على مسئولية تركيا عن خرق االلتزامات التي تضمنتها االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتها
اإلضافية في إقليم شمال قبرص الخاضع لسيطرتها الفعلية .فقد جاء في حكم المحكمة الصادر في  10مايو 2001
أن:
“Having effective overall control over northern Cyprus, its responsibility cannot be
confined to the acts of its own soldiers or officials in northern Cyprus but must also be
engaged by virtue of the acts of the local administration which survives by virtue of
Turkish military and other support. It follows that, in terms of Article 1 of the Convention, Turkey’s “jurisdiction” must be considered to extend to securing the entire range
of substantive rights set out in the Convention and those additional Protocols which
she has ratified, and that violations of those rights are imputable to Turkey”.
انظر:
E.C.H.R., Case of Cyprus vs. Turkey, application No 25781/94, Judgment of 10 May
2001, Para.77.
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الخاتمة
بعــد االنتهــاء مــن هــذا العــرض الســريع ،لموضــوع مضمــون االلتــزام الدولــي بحمايــة حقــوق
اإلنســان وطبيعتــه ونطاقــه الجغرافــي ،خلصنــا إلــى بعــض النتائــج الهامــة والتــي يمكــن بلورتهــا
فــي اآلتــي:
 -إن هــذا االلتــزام يجــد مصــدره الرئيــس فــي العديــد مــن الوثائــق الدوليــة المعنيــة بحقــوقاإلنســان ،وغيرهــا مــن القواعــد العرفيــة ،التــي تلقــي علــى الدولــة التزامــا قانونيــا محــددا
باحتــرام وكفالــة احتــرام حقــوق اإلنســان لــكل األشــخاص المتواجديــن علــى إقليمهــا
والخاضعيــن لواليتهــا.
 -إن هــذا االلتــزام يلقــي علــى الدولــة واجــب اتخــاذ كل اإلجــراءات التشــريعية وغيرهــا مــناإلجــراءات الداخليــة التــي تجعــل تشــريعاتها الوطنيــة متمشــية مــع التزاماتهــا الدوليــة.
 -إن العديــد مــن قواعــد القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،هــي مــن القواعــد الدوليــة اآلمــرةوالتــي تنشــئ التزامــات علــى الدولــة تجــاه الكافــة ،بوصفهــا تحمــي مصلحــة تهــم المجتمــع
الدولــي بأســره.
 -إن هــذه االلتزامــات – حســب مــا أكــده القضــاء الدولــي فــي مناســبات عديــدة -ال يطبــقبشــأنها مبــدأ المعاملــة بالمثــل ،ذلــك المبــدأ المطبــق بخصــوص العديــد مــن قواعــد القانــون
الدولــي العــام األخــرى.
 -إن التــزام الــدول باحتــرام حقــوق اإلنســان ،ال يقتصــر تطبيقــه فقــط بالنســبة لألشــخاصالمتواجديــن علــى إقليمهــا ،بــل يمتــد – عــاة علــى ذلــك -ليشــمل كل األشــخاص الخاضعيــن
لواليتهــا ،أيــا كان مــكان تواجدهــم ،طالمــا أنهــم كانــوا تحــت الســيطرة الفعليــة للدولــة المعنيــة.
 -ومــن خــال هــذا العــرض يمكننــا -كذلــك -طــرح بعــض التوصيــات التــي قــد يكــون فــياألخــذ بهــا ،مــا يســهم فــي تخفيــف المعانــاة عــن األشــخاص الذيــن كانــوا ضحيــة انتهــاكات
لحقــوق اإلنســان ،والتــي مــن أهمهــا:
 -ضــرورة قيــام الــدول العربيــة باتخــاذ الخطــوات العمليــة والفاعلــة ،لوضــع مشــروع إنشــاءمحكمــة عربيــة لحقــوق اإلنســان موضــع التنفيــذ ،األمــر الــذي سيشــكل – بــا شــك – ضمانــة
هامــة لتلبيــة متطلبــات حمايــة حقــوق اإلنســان العربــي واالرتقــاء بهــا ،ومواكبــة التطــور
الــذي وصلــت إليــه آليــات حمايــة حقــوق اإلنســان فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم.
 -ضــرورة قيــام كل دولــة باتخــاذ كل اإلجــراءات الضروريــة علــى المســتوى الوطنــي ،لجعــل88
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قوانينهــا الوطنيــة تتمشــى وتتــاءم مــع التزاماتهــا الدوليــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
 -إن علــى كل دولــة أن توفــر لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان الحــق فــي الوصــول إلــىالعدالــة ،بصــرف النظــر عــن الجهــة المســئولة عــن هــذه االنتهــاكات.
 -فــي حالــة االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان والتــي تشــكل جرائــم دوليــة ،يكــون علــىكل دولــة واجــب إجــراء التحقيقــات المناســبة فــي مثــل هــذه االنتهــاكات ومحاكمــة األشــخاص
المتورطيــن فيهــا ،وإنــزال العقوبــات المالئمــة فــي حالــة ثبــوت هــذه االنتهــاكات فــي حقهــم.
 -ضــرورة أن توفــر كل دولــة طــرق انتصــاف فعالــة لــكل مــن يكــون ضحيــة انتهــاكات لحقوقهوحرياتــه األساســية ،والتــي تشــمل حقــه فــي الوصــول إلــى العدالــة ،وحقــه فــي التعويــض
المالئــم والمتناســب مــع جســامة االنتهــاكات والظــروف الخاصــة بــكل حالــة علــى حــدة.
 -ضــرورة اتخــاذ الــدول لإلجــراءات والســبل المناســبة ،إلعــادة تأهيــل األشــخاص الذيــنكانــوا ضحيــة النتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان ،وإعــادة دمجهــم فــي المجتمــع.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين؛؛؛؛
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Abstract
It is well-established that international human rights laws lay down many
obligations which states are bound to respect. By becoming parties to international
treaties, states assume obligations and duties under international law to respect,
to protect and fulfill human rights, to every person subject to its jurisdiction. This
paper deals with the notion of this obligation, its nature and its territorial limits.
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