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   أسس مسؤولیة الدولة عن جبر الضرر الماس بالممتلكات الثقافیة

The foundations of state responsibility for damage to cultural 
property  

  

  *1عمر فرقانيأ

  
 fergani.amar@gmail.com ، ، اجلزائر)تيبازة (اجلامعي مرسلي عبد اهللا معهد احلقوق و العلوم السياسية، املركز 1

  
  08/06/2021 :النشرتاريخ ، 09/05/2021 :القبولتاريخ  01/05/2021: االستالمتاريخ 

ثله الرتاث الثقايف من أمهية يف حياة األمم و الشعوب،  نظرا ملا يهدف هذا البحث اىل بيان مكانة املمتلكات الثقافية،   :ملخص ميُ
ا لإلنسانية مجعاء عرب عن هويتها وقيمها الثقافية، فضال عن أنه إرثًا مشرتكً ُ ا وي سد حضار  .كما أنه جيُ

الدفاع عنها و ن املمتلكات الثقافية حق طبيعي لكل دولة ومن حقها أ: ويف األخري توصلنا إىل مجلة من النتائج نذكر منها    
املطالبة باسرتجاعها يف حالة تعرضها للسرقة أو التهريب، أو بوقف هذه االنتهاكات أو بالتعويض أو جبميعها مع ضرورة عدم القبول 
بالتعويض كجزاء إال بعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى، باإلضافة اىل عدم فعالية نظامي احلماية العامة واخلاصة يف حتقيق احلماية 
املنشودة للممتلكات الثقافية، وهذا ما أدى إىل إجياد نظام جديد يكفل محاية قانونية تكون أكثر فعالية هلذه املمتلكات، وهو ما 

  .يتعلق األمر باحلماية املعززة للممتلكات الثقافية
  .مسؤولية الدولة، املمتلكات الثقافية، التعويض: لكلمات المفتاح ا

 

Abstract: The aim of this research is to demonstrate the status of cultural 
property, given the importance, that cultural heritage represents in the lives of 
nations and peoples, how much it embodies and expresses its cultural identity and 
values, as well as a common heritage of all humanity.  
Finally, we have reached a number of conclusions: Cultural property is a natural 
right of each State and has the right to defend it and to demand its recovery in the 
case of theft or smuggling, or to stop such violations, compensation or all, with 
the need not to accept compensation as a penalty unless all other means are 
exhausted. In addition to the ineffectiveness of public and private protection 
systems in achieving the desired protection of cultural property, this led to the 
creation of a new system to ensure more effective legal protection of such 
property, which relates to enhanced protection of cultural property. 
Keywords: International responsibility, cultural property, compensation. 
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   :تمھید   -1

تنشأ املسؤولية الدولية عند اخالل احد اشخاص القانون الدويل بالتزام يفرضه هذا االخري ويرتتب عليه احلاق     
ا" الهاي"ضرر بشخص آخر، وقد عرفت اللجنة التحضريية ألحد مؤمترات  تتضمن هذه :" املسؤولية الدولية بأ

ا الدولية، وميكن أن تتضمن وفقا املسؤولية االلتزام بإصالح الضرر الواقع اذا نتج عن احالل ال دولة بالتزاما
ا الضرر يف شكل اعتذار  للظروف وحسب املبادئ العامة للقانون الدويل االلتزام بتقدمي الرتضية للدولة اليت أصا

 ).176، ص 1996رشاد عارف السيد، (. "بالصورة الرمسية وعقاب املذنبنييقدم 

اخلاص  1999من الربوتوكول االضايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف لسنة  38كما أكدت أحكام املادة      
، يف حالة االعتداء )CECOJI 2003.p.3(حبماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح املسؤولية الدولية
ال يؤثر أي حكم يف هذا الربوتوكول يتعلق ":على املمتلكات الثقافية بالسلب أو النهب أو التدمري جاء فيها

سالمة ( ".باملسؤولية اجلنائية الفردية يف مسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل مبا يف ذلك واجب تقدمي تعويضات
  ).171، ص 2012صالح الرهايفة، 

وجه احلصر امنا ميثل إن الرتاث الثقايف ألي دولة ال ميثل ملكا خاصا لفرد او شعب او دولة من الدول على     
تراثا مشرتكا للبشرية مجعاء اينما كان موقعه يف العامل، وتشمل املمتلكات الثقافية حسب ما جاء يف اتفاقية الهاي 

املمتلكات املنقولة والثابتة ذات االمهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف كاملباين واألماكن األثرية  1954
ذات القيمة التارخيية، وكذلك املباين املخصصة حلماية املمتلكات الثقافية واملخطوطات والكتب وكل االشياء 

نفسها، كاملتاحف ودور الكتب وخمازن احملفوظات وغريها ذات العالقة، واليت تتطلب مبوجب االتفاقيات االحرتام 
  .واحلماية املتواصلة وقت السلم واحلرب وعدم تعريضها للتدمري أو التلف وحترمي سرقتها

إن الفقه الدويل مل يبلور على حنو جاد أي تعريف هلذه املمتلكات، وقد يربر ختلفه يف هذا الشأن اىل حداثة     
، بشأن محاية 1954مصطلح املمتلكات الثقافية الذي طرح ألول مرة مبناسبة إعداد اتفاقية الهاي لعام 

وجود اية حماولة فقهية لتعريف املمتلكات  املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة، إال ان هذا ال يعين عدم
الثقافية، حيث يعرفها جانب من الفقه الدويل، من الربط بني املمتلكات الثقافية ومصطلح الثقافة نفسه، فيعرفها 

ا وسيلة االتصال بني الشعوب يف أحناء املعمورة واليت تؤثر يف تطور الشعوب من جيل إىل آخر ومن مدة :" بأ
، ويؤكد هذا اجلانب من الفقه على أن ما يعد تراثًا ثقافيًا ال بد )10، ص 2005شريف عتلم، (."رىزمنية إىل أخ

 صالح محمد بدر الدين،( .من أن تتوفر فيه قيمة عاملية ثقافية، ويضرب مثالً لذلك اشرتاط القيمة الثقافية لآلثار
  .)15،  ص1999

وكانت هذه  1954ففي أعقاب احلرب العاملية الثانية، اعتمدت منظمة اليونسكو اتفاقية الهاي لسنة     
دف إىل محاية الرتاث الثقايف يف سياق احلرب، حيث سلطت الضوء على مفهوم  االتفاقية أول معاهدة دولية 

ذه املمتلكات يف حالة النزاع املسلح، محاية املمتلكات الثقافية املشمولة باحلماية كما رصدت نوعني من احلماية هل
  .على ضرورة محاية املمتلكات الثقافية ومحاية خاصة كما شدد الربتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف عامة
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ويكتسي هذا املوضوع امهية بالغة حبيث أن املمتلكات الثقافية سواء كانت عقارية أو منقولة ليست حكرا     
معينة وامنا هي ملك لإلنسانية مجعاء، خاصة يف السنوات االخرية اليت تعرضت فيها هذه على شخص أو مجاعة 

املمتلكات للنهب والتدمري و السرقة جراء احلروب اليت تشنها الدول الكربى بقيادة امريكا على الدول العربية 
  .متخذة يف ذلك حماربة االرهاب الدويل كذريعة لتربير جرائمها

ان اهلدف من وراء اقرار نظام احلماية اخلاصة للممتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح، هو  مما الشك فيه    
ب أو تدمري هذه املمتلكات، ولو بشكل  زيادة درجة احلماية املقررة لتلك املمتلكات والعمل على تقليل فرص 

  .عرضي
حققت االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية  إىل أي مدى: وبناء على ما سبق ذكره نطرح االشكالية التالية    

  .املمتلكات الثقافية اهلدف من ابرامها؟
مضمون املسؤولية الدولية املرتتبة عن : لإلجابة عن االشكالية نقسم حبثنا اىل حمورين، نتناول يف احملور األول    

املرتتبة عن انتهاك قواعد محاية  انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية، أما احملور الثاين فخصصناه لألثار
  :املمتلكات الثقافية، وقد اتبعنا املنهج التحليلي يف هذا البحث كونه يتالئم مع طبيعة  املوضوع على النحو التايل

 :أساس مسؤولية الدولة عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية.2
مست كات اليت ملحوظا خاصة مع تعاظم االنتها لقد تطور النظام القانوين للمسؤولية الدولية، تطورا   

املمتلكات الثقافية، وقد مس هذا التطور بصفة رئيسية األسس األساسية اليت ينبين عليها نظام املسؤولية، هذا ما 
جعل الفقه خيتلف حول األسس اليت تقوم عليها املسؤولية الدولية، نظرا لتعددها  واختالفها يف هذا املوضوع، كما 

بيق قواعد املسؤولية يف موضوع محاية املمتلكات الثقافية زمن النزاعات املسلحة يتطلب قدر كبري من أن تط
البحث والدراسة، وعلى الرغم من تعدد اآلراء الفقهية وتشعبها حول أساس املسؤولية الدولية، فإن الفقه الدويل 

نظرية اخلطأ، ونظرية الواقعة غري املشروعة  :يتفق على أن أساس املسؤولية الدولية يرتدد بني نظريات ثالث هي
دوليا، ونظرية املسؤولية على أساس املخاطر، ونظرية التعسف يف استعمال احلق، وعليه سوف نتطرق لكل نظرية 

  :بشيء من التفصيل يف النقاط التالية

  :ظرية الخطأن 1.2
دوليا ما مل ينسب هلا خطأ  أحلق ضررا بشخص يرى أنصار هذه النظرية أن الدولة ال ميكن أن تكون مسؤولة     

أن املسؤولية تقوم على أساس اخلطأ، حبيث أن الدولة " جروسيوس"من أشخاص القانون الدويل، وقد اعترب الفقيه 
، ص 1999محسن عبد الحميد فكيرين، ( .ال ميكن أن تعترب مسؤولة ما مل ترتكب خطأ يضر بغريها من الدول

17(.  
مري ال يقبل بالظلم وال يسمح بانتهاك أحكام القانون، لذلك وجدنا ختليا عن نظرية املسؤولية وملا كان األ    

ال ميكن أن :" اجلماعية أي التضامنية، لتحل حملها نظرية اخلطأ، حيث يرى الدكتور حممد سامي عبد احلميد بأنه
ما مل يصدر من الدولة، فعل خاطئ يضر  تعترب الدولة مسؤولية ما مل  ختطئ، ومن مث ال تقوم املسؤولية الدولية
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رضا بن سالم (".بغريها من الدول، وهذا الفعل اخلاطئ إما أن يكون متعمدا، أو أن يكون إمهاال غري متعمد
  .)127ص ) 2002(

لقيام املسؤولية الدولية جيب أن يكون الفعل املرتب للمسؤولية الدولية :" فمضمون هذه النظرية يتمثل يف أنه     
إخالل بالتزام دويل، وأن يكون هذا اإلخالل قد وقع نتيجة فعل خاطئ من الدولة، سواء كان هذا اخلطأ متعمدا 

   ).24، ص 1996أحمد عبد الونيس شتا، ( .، أم كان جمرد إمهال وتقصري غري متعمد)إرادة ارتكاب الفعل( 
الدولة بأنشطة  ان خطأ إجيابيًا يتمثل يف قياممبعىن أن الدولة ال تسأل إال إذا وقع خطأ من جانبها سواء أك    

بقصد إحلاق الضرر بدولة أخرى أو برعاياها، أو كان خطًأ سلبيا، يتمثل يف االمتناع أو النكول عن القيام بعمل  
كان ينبغي القيام به، فإذا انتفى اخلطأ فال مسؤولية على الدولة، إذ ال تعويض بغري ثبوت اخلطأ أو اإلمهال، 

  .هنا هو ذلك العمل الدويل اإلرادي غري املشروعواخلطأ 
وجتدر اإلشارة إىل أن نظرية اخلطأ قد وجدت سبيلها إىل عدد كبري من أحكام التحكيم والقضاء الدوليني     

ومن أشهرها، احلكم الذي أصدرته هيئة التحكيم يف حتكيم ألباما بني الواليات املتحدة األمريكية يف عام 
يف مدينة جنيف، حيث قضت اهليئة بأن الواليات املتحدة مل تبذل العناية الواجبة املتطلبة  ، والذي عقد1872

 .يف سلوك الدولة احملايدة بني األطراف املتحاربة، لذا قضت احملكمة مبسؤولية الواليات املتحدة على أساس اخلطأ
  .)807، ص 1982صالح الدين عامر، (

وبعد االنتقادات اليت القتها نظرية اخلطأ، بدأ الفقه الدويل يتخلى عن هذه النظرية تدرجييا، اجته جانب من     
، ويل، وهو الفعل الدويل غري مشروعالفقه الدويل إىل تبين أساس آخر ملسؤولية الدولة يتفق مع طبيعة القانون الد

الفة إحدى قواعد خلطأ فإن األساس الوحيد املقبول للمسؤولية الدولية هو خمأنه عندما نستبعد نظرية ا ”روسو“ يرى الفقيه حيث
  ).333، ص2007معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  (.القانون الدويل

  :نظرية العمل غير المشروع 2.2
، اجته أنصار املدرسة الوضعية إىل تبين أساس )نظرية اخلطأ( أمام االنتقادات اليت وجهت إىل األساس التقليدي    

آخر ملسؤولية الدولة يتفق وطبيعة القانون الدويل، وترفض هذه املدرسة فكرة اخلطأ كلية ملا تنطوي عليه من 
ة تكمن يف الصفة غري املشروعة للتصرف املخالف اعتبارات نفسية وشخصية يصعب تقديرها، وتقرر أن العرب 

  . للقانون الدويل
حيث يرى أنصار هذا االجتاه أن أساس املسؤولية الدولية يكمن يف نسبة فعل غري مشروع إىل الدولة وهو     

 العرف أو املبادئ العامةاخلروج عن قاعدة من قواعد القانون الدويل، أيا كان مصدرها، اتفاقية دولية أو 
  ).17، ص 1999محسن عبد الحميد فكيرين، (.للقانون

" برشلونة تراكشن"وقد استندت حمكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري على العمل غري املشروع يف قضية     
ا 05/02/1970يف حكمها الصادر يف  ، حينما ذكرت أنه من حق احلكومة البلجيكية أن تتقدم بشكوى لو أ
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ميلود ( .حقوقها قد مت املساس به، وأن هناك انتهاكا اللتزام دويل ناشئ عن معاهدة أو قاعدة عرفيةأثبتت أن أحد 
  .)55، ص 2013 – 2012زين العابدين قنصو، 

ويف مجيع األحوال يفرتض لتحريك دعوى املسؤولية الدولية وقوع الفعل غري املشروع دوليا أو الفعل الذي      
أن الضرر الواقع ) 46فقرة  3ص 1970جمموعة (لذلك قررت حمكمة العدل الدولية انتهك حقا وسبب ضررا، 

  )82ص ، 2009ن، نبيل محمود حس( .قد يتم يف أحوال متغايرة و أن ذلك ال يربر يف ذاته االلتزام بالتعويض
نونية دولية أيا كان وعلى هذا؛ فإن مناط العمل غري املشروع كعنصر يف املسؤولية الدولية، هو خمالفة قاعدة قا     

ا األمم، وهكذا نستنتج؛ بأن فقهاء القانون الدويل،  مصدرها، سواء كان اتفاق، أو مبادئ القانون العامة اليت أقر
قد أطلقوا اصطالح العمل الدويل غري املشروع على كل خمالفة االلتزام الدويل، الذي تفرضه قواعد القانون الدويل، 

 دويل عمل أمام نكون لكي بأنه يتضح اليت تدل على العمل غري املشروع دوليا، كما بالرغم من تعدد التسميات
  :مها عنصرين توافر يشرتط مشروع غري
ا لدولة منسوبا )سلبيا(امتناعا  أو )إجيابيا(فعال  سواء تصرفًا هناك أن يكون -  الدويل    العام، القانون لقواعد طبقً

 قررها اليت للمساس باحلقوق يؤدي حنو على الدولة، جانب من اإلغفال وكذلك الرتك أو اإلمهال كذلك ويندرج
   .أخرى ألشخاص دولية الدويل القانون

 ما هذا، و طابعه أو االلتزام هذا منشأ عن النظر بصرف الدولية، أحد االلتزامات التصرف هذا خيالف أن -
ا، املشروعة غري األفعال عن الدول مسئولية حول الدويل، القانون جلنة مشروع من 12 املادة تؤكده ً تشري  اليت دولي
ا الدولة خترق :أنه على ً ا التزام ً  بغض االلتزام، هذا منها يتطلبه ملا مطابق غري عنها الصادر لفعلا هذا كان مىت دولي
  .طابعه أو االلتزام عن منشأ النظر
 نتيجة معنوي، أو مادي تعويض بأداء الدولة مبوجبها مدنية، تلتزم مسؤولية عن عبارة هي الدولة فمسؤولية     

ا بصفتها  مادي ضرر عليه ترتب القانون الدويل، يف مشروع غري عمال بامسها أشخاصها أحد بارتكاب أو ارتكا
ص  ، 2006الدراجي، إبراهيم( .الضرر التعويض وإصالح املسؤولية هذه لرعاياها، فقوام أو أخرى لدولة أو معنوي

577.(  
وسواء كان الفعل الذي صدر منها سلوكا اجيابيا، كأن تقوم الدولة باالعتداء على ممتلك ثقايف، و قد يتخذ       

ا الدولية اليت يفرضها القانون  سلوك الدولة سلوكا سلبيا، كامتناع الدولة عن القيام بعمل يعترب من بني التزاما
ا االضافيان بشأن محاية املمتلكات  1954ي لعام الدويل، كما هو احلال عليه ما تفرضه اتفاقية الها و برتوكوال

،  )172، ص 2012سالمة صالح الرهايفة، ( الثقافية أثناء النزاعات املسلحة، كالتقصري يف محاية املمتلكات الثقافية
  .كما ال يشرتط يف اخلطأ أن يقع بسوء نية إذ يستوي أن يكون مرده إىل العمد أو اإلمهال

، على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية دولية 1954من هنا واستنادا للقانون الدويل العام والتفاقية الهاي لعام    
جنائية، وذلك عن الفعل غري املشروع النتهاكها أحكام ميثاق األمم املتحدة و االتفاقيات الدولية، عن أعماهلا 

الثقافية اللبنانية، والذي جيب أن  يدان إقليميا العدوانية املوجهة عموما ضد لبنان، وخصوصا ضد املمتلكات 
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ودوليا، ويشجب دائما ويف كل مناسبة دولية، ألن العدوان ال يضر بدولة لبنان فحسب بل باإلنسانية مجعاء، 
، كما يتوجب عليها التعويض عن األضرار اليت حلقت 1954وفقا ملا جاء يف ديباجة اتفاقية الهاي لعام 

  .ة والطبيعية، جراء احلفائر غري الشرعية اليت أقامتها يف مناطق احتالهلاباملمتلكات الثقافي
ا اصبحت عاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي فقد        وعلى الرغم من املزايا اليت حققتها هذه النظرية إال أ

  .تعرضت للعديد من االنتقادات، وهو ما عجل بظهور أخرى بديلة هي نظرية املخاطر
  ):النظرية الموضوعية ( نظرية المخاطر  3.2
ظهرت نظرية املخاطر نتيجة االنتقادات اليت طالت نظرية العمل الدويل غري املشروع سواء على املستوى     

الداخلي أو الدويل وخاصة قصورها يف تغطية كافة صور املسؤولية وعجزها عن مواجهة التطورات العلمية و 
   .)107، ص 1995بن عامر تونسي، ( .أضرار يصعب فيها نسبة اخلطأ للدولةالتكنولوجية وما حتدثه من 

ن يتحمل ما وهي أن من يستفيد من نشاط خطر جيب ا" الغنم بالغرم" وتقوم هذه النظرية على أساس قاعدة     
ة االعتداء ، ففي جمال محاية املمتلكات الثقافية و ترتيب املسؤولية الدولية انه يف حالينتج عن ذلك من تبعات

أنه لتحقيق " الكسندروف"عليها أن تؤسس هذه املسؤولية على أساس نظرية املخاطر، وهو ما ذهب اليه الفقيه 
ا تواكب عصر التكنولوجيا  محاية فعلية للممتلكات الثقافية جيب بناء املسؤولية على اساس نظرية املخاطر أل

  ).175، ص 2012 سالمة صالح الرهايفة،( .الذي يعرفه العامل اليوم
وهذا ما دفع الفقه الدويل على البحث عن أساس جديد للمسؤولية خيرج عن مفهوم اخلطأ الذي أصبح عسري     

اإلثبات وعن نظرية الفعل غري املشروع اليت أصبح من الصعب اللجوء إليها لتغطية حاالت املسؤولية عن األضرار 
، وقد لقيت هذه النظرية قبوال دوليا )214، ص 2006/2007علي بن علي مراح، (النامجة عن أنشطة مشروعة

حيث تبلور هذا املبدأ يف العديد من االتفاقيات الدولية ، ومثاهلا االتفاقية الدولية حول املسؤولية الدولية عن 
 2777: األضرار اليت تسببها السفن أو األجهزة الفضائية والصادرة مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم

ا الثانية على29/11/1971بتاريخ  تتحمل الدولة املسؤولية املطلقة يف دفع التعويضات :" ، واليت تنص يف ماد
، ص 1997علي ابراهيم، (".عن الضرر الذي سببه جهاز فضائي فوق سطح األرض أو الطائرة أثناء الطريان

596(.  
  نظرية التعسف في استعمال الحق 4.2

بإجياز إن الدولة تتعسف يف استعمال احلق، عندما تأيت عمال غري مشروعا وفقا لقواعد ميكن القول   
القانون الدويل، ولكنها تنحرف يف استعماهلا لسلطتها لتحقيق هدف غري اهلدف األصلي، وذلك بقصد إحلاق 

اجم موقعا يعترب ممتلكا ثقافيا استنادا  حلالة الضرورة القهرية، ضرر بالدولة األخرى، من ذلك أن الدولة اليت 
دف تدمريه مبا يتجاوز امليزة العسكرية اليت تريد  تتعسف يف استعماهلا هلذا احلق بأن تبالغ يف مهامجة املمتلك 

  ).57، ص 1996رشاد عارف السيد، ( .حتقيقها أصال
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 استعمال ميكن تأسيس مسؤولية دولية على فكرة التعسف يف استعمال احلق، يف حال تعسف الدولة يف    
حقها، املخول هلا مبوجب أحكام القانون الدويل، بطريقة حتكمية لتحقيق أهداف غري األهداف األصلية، وذلك 
بقصد اإلضرار بالغري، حيث أن االستعمال غري املربر لألسلحة، واليت تساهم يف اإلضرار واالعتداء على 

لما أن استخدام األسلحة، لغري امليزة العسكرية املتمثلة يف املمتلكات الثقافية للدولة، يؤدي لقيام مسؤولية دولية ع
  ).293، ص 2002لنوار فيصل، ( .إضعاف قوات العدو، يعد تعسفا يف استعمال احلق

استعمال  يفالعدو، ولكن التعسف  قواتاألسلحة لقهر  بعضاستخدام  جييزفالقانون الدويل اإلنساين 
التغلب  من أجلوقهرها العدو  قوات إضعافوهو احلرب الوحيد،  يتف مع هدفال  بشكلاألسلحة  تلك

وبعد عرضنا ، األسلحة تلكاستخدام في  تتعسفالدولة اليت  مبوجبه تسأل أساسايكون أن  ميكن، عليها فقط
  .ألساس املسؤولية الدولية ، نستعرض االن شروط املسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية

 :شروط المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية. 3
إن القواعد العامة املتفق عليها يف القانون الدويل، هي نفس القواعد القانونية القانون اخلاص اليت تستند        

له إصالح هذا كل فعل غري مشروع يسبب ضررا للغري يوجب على فاع:" عليها املسؤولية الدولية واليت نقول
 ، وملا كانت املسؤولية تعين التزام أشخاص القانون الدويل)103ص  ،2014 باسم محمد حمود الفهداوي،( "الضرر

م الضرر، فال ميكن تصور قيام  الذين يقومون بأعمال غري مشروعة، بتعرض األشخاص اآلخرين الذين حلق 
  . تسبب ضررا يستوجب التعويض لآلخريناملسؤولية الدولية إال نتيجة القيام باألفعال اليت 

ا، تتمثل يف        ويتضح مما سبق أن قيام املسؤولية الدولية، يشرتط فيه توافر بعض الشروط لكي ميكن األخذ 
وقوع إخالل بالتزام دويل، وأن يثبت نسبة هذا اإلخالل إىل أحد أشخاص القانون الدويل، وأن يرتتب عليه ضرر 

  : ن أشخاص القانون الدويل، وهو ما سيتم تفصيله  من خالل النقاط التاليةلشخص آخر أو أكثر م
  :تحقق الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية   1.3
إن ما يسري عليه العمل والقضاء الدوليان، وما يؤيده الفقه الدويل، يشري إىل أن املسؤولية الدولية حتصل نتيجة     

ا، بغض النظر عن مصدر هذا االلتزام، سواء كان قاعدة اتفاقية  النتهاك االلتزامات الدولية، أو عدم االكرتاث 
ا مجيعا متلك نفس القو    .)204، ص 2002 عباس هاشم السعدي،(.ة يف ترتيب األثر القانوينأم قاعدة عرفية، إذ أ

وتنشأ املسؤولية الدولية نتيجة لفعل معني صادر عن احد أشخاص القانون الدويل يتناقض مع االحكام     
 لقواعد واملبادئ وااللتزامات االساسية للقانون الدويل ، ويتم تقدير املشروعية استنادا اىل قواعد القانون الدويل ال

ا إىل عدة أفعال غري مشروعة دوليا سواء صدر على شكل سلوك اجيايب  القانون الداخلي، حبيث يؤدي االخالل 
أو سليب، وعليه فان الفعل غري املشروع الذي حيرك املسؤولية الدولية ال يشرتط أن يكون يف اطار معني، فعدم 

فية حتققها سواء أكانت ناجتة عن عمل مادي اجيايب بضرورة املشروعية هي اليت تثري املسؤولية دون اعتبار لكي
جتنيب املمتلكات الثقافية، أي أعمال عسكرية هجومية أو دفاعية فضال عن عدم اختاذ أي إجراءات تستهدفها 

  .)116، ص2003احمد ابو الوفا، ( .باحلجز أو االستيالء
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يرتب مسؤوليتها القانونية، تصرف اجيابيا  وقد يكون  وقد يكون التصرف الدويل الذي تقوم به الدولة، والذي     
، فقد قررت هذه احملكمة مسؤولية 1948سلبيا، وهذا ما قررته حمكمة العدل الدولية يف قضية مضيق كورفو عام 

عدم بريطانيا عن تصرفها االجيايب بنزع األلغام من املياه اإلقليمية األلبانية، ومسؤولية ألبانيا عن تصرفها السليب ب
كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، (تبليغ الدول اليت تعرب هذا املضيق بوجود األلغام يف مياهها اإلقليمي

أما السلوك االجيايب فيتمثل يف قيام دولة باالعتداء على إقليم دولة جماورة أو بتلويث  ،)23-22، ص 2009
  .أو هدم مبىن بعثة دبلوماسية أو قنصلية وغريها مياهها اإلقليمية، أو  بإلقاء نفايات خطرة فيها

السليب للعمل غري املشروع املؤدي إىل حتمل املسؤولية الدولية، فيتمثل يف امتناع الدولية عن القيام  أما السلوك    
البعثة بعمل معني يوجب عليها القانون الدويل إتيانه، كأن متتنع دولة عن اختاذ إجراءات أمنية واجبة، حلماية مقر 

م القوات األمنية، وقد حدد املادة  من مشروع جلنة  19الدبلوماسية، يتعرض هلا هجوم من قبل متظاهرين، تعلم 
  :القانون الدويل اجلرائم واجلنح كما يلي

  .يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاك اللتزام دويل غري مشروع دوليا، أيا كان موضوع االلتزام الدويل املنتهك -
كل العمل غري املشروع دوليا جرمية دولية، حني ينجم عن انتهاك الدولة التزاما دوليا، هو من الضرورة يش -

تمع مبجمله بأن انتهاكه يشكل جرمية   .لصيانة مصاحل أساسية للمجتمع الدويل، حبيث يعرتف هذا ا
ز أن تنجم اجلرمية الدولية عن مجلة من رهانا مبراعاة أحكام الفقرة الثالثة وقواعد القانون الدويل النافذة، جيو  -

  :األمور منها
  .األمن الدوليني، كالتزام حظر العدوان انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية للحفاظ على السلم و -
انتهاك خطري اللتزام دويل ذي أمهية جوهرية حلماية البيئة من البشرية واحلفاظ عليها، كالتزام حظر تلويث  -

  .للجو أو البحارجسيم 
  .دولية كل عمل غري مشروع دوليا ال يكون جرمية دولية، طبقا للفقرة الثانية يشكل جرمية  -

االلتزام الدويل  وينبغي على احملكمة الدولية عند اإلقرار بقيام باملسؤولية الدولية، أن تبني العمل غري املشروع و     
القواعد القانونية اليت يستمد منها هذا االلتزام وجوده، وهذت ما الذي مت خمالفته، ومصدر هذا االلتزام أي 

، أن السلوك اإليراين املتمثل يف 1980أوضحته حمكمة العدل الدويل يف قضية الرهائن األمريكان يف طهران عام 
تفاقية املربمة ، وخرقا لال1961احتجاز الدبلوماسيني كرهائن، يعد خرقا التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

ال التجاري والقنصلي عام  ، ويعد  1955بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران، اخلاصة بالصداقة والتعاون يف ا
         .الدولي المستقرة في مجال العالقات الدبلوماسیة بین الدول كذلك خرقا لقواعد العرف

  :ل لشخص من أشخاص القانون الدوليأن ينسب الفع 2.3
يتمثل العنصر الثاين يف قيام املسؤولية الدولية، يف ثبوت نسبة الفعل غري املشروع دوليا إىل شخص أشخاص      

ـا، ومن مث تسأل  القانون الدولــي، ومؤدى ذلك؛ أن الفعل غري املشروع دوليـا، يعترب فعال صــادرا عن الدولة ذا
ا، مىت صدر عن أي من األجه -كقاعدة عامة  -عنه دوليا  زة الرمسية، اليت تقوم على متثيل الدولة والتعبري عن إراد
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، وعلى هذا؛ اتفق الفقه والقضاء يف  )28، ص 1996أحمد عبد الونيس شتا، (بغض النظر عن طبيعة هذا اجلهاز
كافة النظم القانونية، على أنه ال يكفي أن يكون هناك خطأ حلدوث الضرر، بل يلزم أن يكون هذا اخلطأ أو 
السلوك، هو السبب الذي أدى إىل حدوث الضرر، أي ارتباط السبب باملسبب، واشرتاط هذه الرابطة مفهوم 
بداهة، ألنه ال يسوغ عقال، مساءلة شخص عن واقعة سيئة أعقبت سلوكه، إال إذا كان السلوك هو السبب يف 

  ).140، ص 2009 نجاة أحمد أحمد إبراهيم،( .حدوثها
م أداة ر عن ممثلي الدولة ال ينسب اليهمذي يصدكما أن التصرف ال      م ال يتجاوزون كو قانونية ، ذلك أ

، لذا فكل ما يصدر عنهم ينسب إىل دوهلم ، لذا جرى الفقه على تسمية هذا الشرط للتعبري عن ارادة الدولة
ولية املقدمة إىل جلنة القانون يف تقريره األول عن املسؤولية الد" كارسيا امادور" باإلسناد، وقد أشار اليه الفقيه 

ا الثانية   .، كون االسناد شرط أساسي للمسؤولية وهو شرط عام جلميع حاالت املسؤولية1956الدويل يف دور
  .)397، ص1997مصطفى أحمد فؤاد، (

فالدولة كشخص قانوين اعتباري، تعد مسؤولة عن األعمال املخالفة لقواعد وأحكام القانون الدويل       
ا الرئيسية ا القانونية وهذا ما )التشريعية أو التنفيذية أو القضائية(  والصادرة عن سلطا ، اليت متارسه خالهلا ساد

تلتزم الدولة بإصالح :" ، الذي جاء فيه1957قررته جلنة القانون الدويل يف مشروعها حول املسؤولية الدولية عام 
ا أو الضرر الذي يصيب األجانب، نتيجة أفعال إجي ا سلطا ابية أو سلبية منافية لاللتزامات الدولية، اليت اختذ

ا أفراد القوات املسلحة بصفتهم هذه تنسب للدولة، ألن القوات املسلحة تعد ..."موظفيها ، فاألفعال اليت تقوم 
باقي  متارسه علىمن أجهزة الدولة بل هي فئة خاصة من فئات أجهزة الدولة، متارس عليها الدولة سيطرة أكرب مما 

ا القانونية، وهذا ما قررته جلنة القانون الدويل يف  ،األجهزة واملوظفني اآلخرين اليت متارس من خالهلا سياد
تلتزم الدولة بإصالح الضرر الذي يصيب :" ، الذي جاء فيه1957مشروعها، حول املسؤولية الدولية عام 

ا أو موظفيها األجانب، نتيجة أفعال اجيابية أو سلبية منافية ا سلطا كريمة ( ..".لاللتزامات الدولية، اليت اختذ
  .)24، ص 2009عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، 

فالدولة تتحمل مسؤولية دولية عن األخطاء املرتكبة من قبل املوظفني العاملني لديها، وحيملون صفتها      
ا من خالل ممارستهم ألعماهلم ا حلكومية، فهي املسؤولة أوال وأخريا عن اختيارهم وملزمة بالرقابة ويعملون حلسا

محمد المجذوب، ( عليهم، وتكون الدولة مسؤولة مسؤولية الدولية عن خطئها أو تقصيها يف االحرتاز أو احليطة
عن ، وقد تكفل واعرتف القانون الدويل لكل دولة حبقها يف املطالبة بإصالح األضرار النامجة )320، ص 2007

األفعال اليت أصابتها نتيجة أعمال دولة منفردة أو دول أخرى باعتبارهم شخصا من أشخاص القانون الدويل ألن 
   )158، ص 2007، عبد الكريم علوان( .الرابطة القانونية تقوم أصال بني أشخاص القانون الدويل

ا الثالث التشري       عية و القضائية و التنفيذية، كما تسأل وتسال الدولة يف مجيع األحوال عن تصرفات سلطا
ا التشريعية يف حالة إصدار قانون يتعارض مع  عن تصرفات أفرادها العاديني، فالدولة تسأل عن أعمال سلطا
ا التشريعية  يف حالة عدم سن  االلتزامات الدولية اليت تعهدت الدولة بتنفيذها، كما تسال أيضا عن أعمال سلطا
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القوانني الضرورية، أو الرتاخي يف إصدار القوانني اليت تستلزم االلتزام  الدويل إصدارها أو املخالفة السلطة التشريعية 
ا الدولة املعنية   )158، ص 1994، نبيل بشر( .مع االلتزامات الدولية اليت تعهدت 

وتكون خمالفة  وتسأل الدولة عن أعمال سلطتها القضائية يف حالة األحكام اليت تصدرها هذه السلطة،     
ا الدولة على عاتقها، أو يف حالة التطبيق الصحيح والتفسري  لقواعد القانون الدويل أو االلتزامات الدولية اليت أخذ

الذي أخذت الدولة  قانون الدويل أو االلتزام الدويلالصحيح لقاعدة قانونية داخلية، ولكنها بطبيعتها ختالف ال
إىل احلاالت اليت تتعدد فيها  حالة إنكار العدالة، ألن مفهوم هذه األخرية ينصرفعلى كاهلها االلتزام به أو يف 

أحكام جنائية، املخالفة بطبيعتها للنظام القانون عامة والدويل خاصة، مثل الرتاخي يف إصدار احلكم القضائي أو 
صدد إنكار العدالة إذا تعرف القضائية، ونكون ب إعدام األجنيب دون حماكمة، فهذه األمور تتعلق بقواعد العدالة

  .)26، ص 2009كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، ( .القضاء الداخلي على هذا النحو السالف

للقانون  كما تسأل الدولة عن تصرفات سلطتها التنفيذية، إذا جاءت تصرفات هذه األخرية خمالفة
ث دبلوماسي، يتمتع باحلصانة الدبلوماسية وإيواء الدولة الدويل العام، مثل قبض رجل السلطة العامة على مبعو 

رمني الفارين من العدالة، واالمتناع عن تسليمهم على الرغم من وجود اتفاقية بني الدولة موضع املسؤولية،  ا
  .)203، ص 2009/2010حفيظة مستاوي، (. .والدولة املدعية تقضي نصوصها بوجوب التسليم

الدويل فانه قد أشار يف حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة إىل وجوب توافر هذا الشرط بالنسبة للقضاء  أما   
، حيث ذكر ان نسبة العمل غري 1938حزيران  14وذلك يف قضية الفوسفات املراكشية بني ايطاليا وفرنسا يف 

  ).398، ص1997احمد فؤاد،  مصطفى( .املشروع للدول يعد شرطا لتحقيق املسؤولية من قبلها
، والربوتوكوالن اإلضافيان 1949لذلك وسعت اتفاقيات جنيف اخلاصة حبماية ضحايا احلرب عام        

الوثائق، مبدأ   ، قائمة اجلنح اليت تنتمي إىل فئة اجلرائم احلربية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وقد أقرت هذه1977لعام
بني االتفاقيات األربع  بموجب املادة املشرتكةسؤولني، فمبوجبه تتحمل الدولة مسؤولية تصرفات األشخاص امل

ال ميكن ألي طرف سام متعاقد :"تنص على أنه148 .131. 52. 51خبصوص املسؤولية، وهي على التوايل 
أن يعفي نفسه، أو يعفي طرفا متعاقدا من املسؤوليات اليت يتحملها أو يتحملها طرف آخر، بسبب االنتهاكات 

  )158، ص 1994، نبيل بشر(".ه االتفاقيةاخلطرية اليت نصت عليها هذ
، على مسؤولية الدولة عن انتهاك قواعد محاية املمتلكات 1999وقد نص الربوتوكول اإلضايف الثاين لعام      

ال يؤثر أي حكمة يف هذا الربوتوكول يتعلق باملسؤولية :" منه، واليت نصت على ما يلي 38الثقافية مبوجب املادة 
، كما جاء إعالن "ة يف مسؤولية الدول مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك واجب تقدمي تعويضاتاجلنائية الفردي

، مؤكدا على مبدأ مسؤولية الدول بشأن األضرار اليت 2003اليونسكو بشأن التدمري املتعمد للرتاث الثقايف لعام 
ن تقرير تلك املسؤولية هو محاية ضحايا لذلك فإن الغرض م،  الثقافية أثناء النزاعات املسلحةتلحق باملمتلكات 

ا املسلحة،  –خالل النزاع املسلح –النزاعات املسلحة، أي ميكن أن تسأل الدولة عن األفعال اليت ترتكبها قوا
، وما تاله من انسحاب العراق من 1990ومن األمثلة على ذلك، أنه على إثر احتالل العراق للكويت يف سبتمرب
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 ألمن عدة قرارات من بينها، إنشاء صندوق للتعويض عن األضرار اليت سببها العراقالكويت، أصدر جملس ا
  .)175، ص 2002محمد سامح عمرو، (

-1830(كما ينبغي اإلشارة كذلك إىل قيام املسؤولية الدولية الفرنسية عن استهداف املمتلكات الثقافية     
ا الثورة ) 1962 الفرنسية، واليت اعتربت مبوجبها املمتلكات الثقافية ملكا فهي مل حترتم األحكام اليت نادت 

عدة أسباب خترج عن " بيجو"للشعب، فقد اعتمدت سياسة قائمة على اهلدم والتخريب، وتضمن خمطط اجلنرال 
و نطاق القانون الدويل اإلنساين العريف و االتفاقي، ومنها هدم املؤسسات الدينية أو بيعها للمستوطنني األوروبيني أ

  .حتويلها عن طبيعتها، كما مت االستيالء على األوقاف اإلسالمية  أيضا
من خالل ما مت ذكره، نستنتج أن املسؤولية الدولية املدنية هي جزء ال يتجزأ من املسؤولية الدولية عموما،      

حد األشخاص وهي خطوة من اخلطوات االجيابية الغرض من تقريرها إنصاف األطراف املتضررة، نتيجة خرق  أ
األخري بإصالح الضرر احلاصل، فهي تعترب ضمانة حقيقة لتوفري  القانون الدويل اللتزاماته القانونية، وإلزام هذا

احلماية الالزمة للممتلكات الثقافية السيما زمن النزاع املسلح، على حنو يقلل إىل حد كبري من االعتداءات 
بعض من الفقهاء من يؤكد املسؤولية اجلنائية للدولة، ويف املقابل جند الصادرة عن أطراف النزاع، إال أننا جند ال

  .بعض الفقهاء اآلخرين يرفضون فكرة املسؤولية اجلنائية للدولة
   :إلحاق الضرر بالممتلكات الثقافية 3.3

والشرط الثالث الذي جيب ان يتوافر لقيام املسؤولية الدولية أن حيدث الفعل غري املشروع للدولة املعادية 
ضرر مادي وهو كل مساس حبق من حقوق الشخص الدويل املادية أو حبقوق رعاياه : والضرر نوعني مهاضررا، 

من عناصر مسؤولية الدولة، فال يكفي قيام  ، فهذا االخري يعد عنصرا جوهريامثل تدمري ممتلكات الدولة الثقافية
سلوك اجيايب أو سليب صادر عن شخص قانوين دويل دون أن يرتب هذا الفعل اخالل بالتزام قانوين دويل، بل 

  .البد أن يرتتب عن هذا الفعل إضرار بشخص قانوين دويل آخر
ك املسؤولية الدولية، باإلضافة إىل أن األثر النتيجة املباشرة اليت ينبعث منها التفكري يف حترييعترب الضرر ف    

الوحيد الذي يرتتب على ثبوت املسؤولية هو إصالح الضرر أيا كانت صورة اإلصالح، وهذا يقتضي بطبيعة احلال 
أحمد عبد الكريم ( املسؤولية الدوليةوجود ضرر، بل إن انعدام الضرر يعين انعدام املصلحة كشرط يف قبول دعوى 

بنوعيه املادي واملعنوي يتحقق يف حالة االعتداء على املمتلكات الثقافية، يكون الضرر و ، )484ص ، 1996سالمة،
فهو وان كان من الناحية املادية  يف صورة تدمري أو اتالف بشكل جزئي أو كلي من خالل توجيه عمل عسكري، 

بالنهب أو السرقة للممتلكات أو اختاذه مكانا دفاعيا عن طريق جعله مركزا عسكريا، أو من خالل السماح 
الثقافية أو تصديرها خارج االقليم احملتل بصورة غري مشروعة، أو االستيالء عليها فإنه أيضا يعترب من الناحية 

  .املعنوية اعتداء على قيم الدولة الثقافية وعلى هويتها
 ضررا مباشرا، وقد يكون ضررا وقد يكون الضرر املرتتب على العمل املخالف ألحكام وقواعد القانون الدويل    

جانبيا غري مباشر، وقد استقر القضاء الدويل على ترتب املسؤولية الدولية عن األضرار املباشرة فقط، ففي حكم 
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، قررت احملكمة تعويض الواليات املتحدة عن الضرر 1872حمكمة التحكيم الدولية يف قضية السفينة ألباما عام 
اء جتهيز السفينة باملعدات العسكرية يف بريطانيا خالل احلرب األهلية األمريكية، بينما املباشر، الذي حلقها من جر 

رفضت احملكمة تعويض الواليات املتحدة عن األضرار غري املباشرة اليت حلقتها، كإطالة أمد احلرب األهلية ورفع 
  )28ص  ،2009كريمة عبد الرحيم الطائي، حسين علي الدريدي، (.أسعار النقل والتأمني

أن الضرر الذي يلحق مبمتلكات ثقافية ميلكها أي شعب من الشعوب " الهاي"وقد أشارت ديباجة اتفاقية    
متس الرتاث الثقايف الذي متلكه االنسانية مجعاء،  وقد أكد ذلك القرار الصادر عن جملس االمن يف أعقاب جرمية 

أن جملس االمن اذ يشعر باالسى :"والذي جاء فيهعلى يد الصهاينة املعتدين 1969حرق املسجد االقصى عام 
وهي  1969اغسطس  21للتلف الكبري الذي سببته جرمية احراق املسجد االقصى املبارك يف القدس بتاريخ 

  ...".حتت االحتالل احلريب االسرائيلي، واذ يضع يف االعتبار اخلسارة النامجة اليت حلقت برتاث االنسانية 
ويف هذا الصدد نذكر ما تقوم القوات الصهيونية اإلسرائيلية من اعتداءات يومية على املمتلكات الثقافية     

الفلسطينية و اليت تشكل جرائم حرب من خالل قصف للمدن القدمية يف اخلليل وبيت حلم ونابلس االمر الذي 
حفيظة (.ادة، باإلضافة اىل عمليات النهب والسرقةنتج عنه عمليات تدمري واسعة طالت املباين االثرية وأماكن العب

  .)200، ص 2009/2010مستاوي، 
تلك هي الشروط اليت تقوم عليها مسؤولية الدولة عن اجلرمية الدولية، واليت على إثرها يرتتب معاقبة الدولة      

الدول عن األضرار  املعتدية على ضحايا النزاعات املسلحة، وذلك ألن إمكانية احلصول على التعويضات من
الناجتة عن إساءة استعمال سلطتها جنائيا عما ارتكبته من جرائم دولية، واملسؤولية متليها االعتبارات العملية 

  .بدون مسؤولية) سيادة(للمجتمع املنظم قانونا، وليست هناك حرية 
  األثار المترتبة عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية .4

رد املمتلكات : ثبوت مسؤولية الدولة عن االعتداء على املمتلكات الثقافية نتيجتني مهايرتتب على 
  :دفع التعويض، نتطرق هلما على النحو التايلو  الثقافية
  وقف العمل غير المشروع 1.4
ال شك أن وقف هذا السلوك غري املشروع، الذي أحدث هذه األضرار باملمتلكات الثقافية، يعترب أوىل     
األخرى، أو وات جرب الضرر، خاصة عندما ال يكون كافيا إلزالة األضرار اليت جنمت عنه، وأصابت الدول خط

ويالحظ أن وقف النشاط غري املشروع كصورة من صور التعويض؛ تعترب وقاية بالنسبة ، رعاياها بأضرار جسيمة
هذا النشاط، وعلى ذلك فإن كان للمستقبل فقط، بشأن املصاحل املضرورة، وليس حموا للضرر احلادث بسبب 

الضرر قد وقع بالفعل، فوقف النشاط املتسبب فيه ال يعوضه، ولكنه ميكن أن مينع فقط وقوع أضرار جديدة يف 
املستقبل، ومثال ذلك عندما يقوم أحد املصانع، بإلقاء مواد ملوثة يف مصدر مياه مستعملة، فإن على صاحب 

ر هذا الفعل الضار مصدر التلوث، وال يعد ذلك تعويضا عن األضرار اليت هذا املصنع، يصبح ملزما بعدم تكرا
  .أصابت أشخاص بل يتم تقديرها بعيدا عن التزامه بوقف الفعل غري املشروع
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ويعين ضرورة التوقف الفوري من الشخص الدويل، الذي قام باقرتاف فعل أو تصرف خمالف لقواعد وأحكام      
يتمثل باعتداء دولة على  املرتكبة أو االستمرار يف تنفيذ هذا العمل، فإذا كان العمل القانون الدويل عن املواصل

فورا عن املواصلة واالستمرار يف  وقفأراضي دولة أخرى، وجب يف هذه احلالة على الدولة املنفذة لالعتداء، الت
ا املسلح، وقد قضت حمكمة التحكيم الدولية بذلك يف قضية  "RAANBOWNARRIOR"عدوا

ال ميكننا أن نأمر بوقف انتهاك االلتزام الدويل إال إذا كان الفعل :" ، حيث قالت1990بني فرنسا ونيوزلندا عام 
قائما ومستمرا، ويف احلالة العكسية فإن الطريق الوحيد إلصالح األضرار باملعىن الدقيق، هو التعويض أو 

  )150، ص 2002محمد سامح عمرو، (".االعتذار
العملية فقد نص قرار جملس األمن اخلاص بوقف إطالق النار، والصادر مبناسبة احلرب ومن الناحية 

العراقية الكويتية، على إلزام العراق بدفع التعويضات عما حلق باملمتلكات الثقافية، من هدم وتدمري أثناء العمليات 
ب ، وقد حدثت عملية السطو على موجود2003العسكرية اليت تلت عملية الغزو عام  ات املتحف العراقي ومت 

و حتطيم آالف القطع على مرأى، ومسمع من قوات مشاة البحرية األمريكية، الذين كانوا على بعد أمتار من 
بناية املتحف ومل حيركوا ساكنا، وكان مبقدورهم إيقاف هذه العملية بسهولة، ومل يكن جمديا بعد ذلك قيام واشنطن 

الفدرايل ملساءلة اجلنود، أو العمل على اسرتداد الكنوز املفقودة، فقد خسر  بإرسال فريق من مكتب التحقيقات
املتحف قرابة مخس عشرة ألف قطعة مل تسرتجع منها إال أربعة آالف قطعة، بعضها مازال وديعة هنا وهناك يف 

ا ليست بالسهولة املمكنة    )10، ص2006أميمة السامرائي،(.بلدان العامل وعود
  :رد الممتلكات الثقافية 2.4
اعادة االوضاع اليت تأثرت من وقوع العمل غري املشروع اىل احلالة اليت كان عليها  يقصد برد املمتلكات الثقافية    

قبل االعتداء، ويعترب التعويض العيين هو الصورة املادية األكثر أمهية من صور جرب الضرر حيث يؤدي إىل رد 
رتتبة على ثبوت  الشيء أو املال الذي وقع ُ عليه الفعل غري املشروع كما هو قبل وقوع الضرر، فاآلثار القانونية امل

ثل قيمة  قيام املسؤولية القانونية النتهاك قواعد محاية املمتلكات الثقافية القانونية، تتمثل بإعادة املمتلكات اليت ُمت
ض املايل طاملا كانت هذه املمتلكات موجودة وميكن تارخييه أو فنية أو دينية إىل موطنها األصلي فال وجود للتعوي

ا   .)(Xavier Perrot,.2005.p10 .إعاد
وجتدر االشارة أن االلتزام برد املمتلكات الثقافية يعترب يف الواقع نتيجة النتهاك قاعدة عرفية تقضي باحرتام     

اء النزاع املسلح، وقد استقر القضاء والعمل املمتلكات الثقافية و الرتاث الثقايف واعادة املمتلكات املسلوبة أثن
 .الدوليني على ضرورة رد املمتلكات الثقافية اليت يتم االستيالء عليه يف حالة احلرب منذ اوائل القرن التاسع عشر

  .)76، ص 1990حمد فنظر،م(
أول من أشار اىل أن املصنفات الفنية القدمية ألي بلد جيب أن  1815ويف هذا االطار، ميثل مؤمتر فينا لعام    

حترتم على الدوام باعتبارها ممتلكات ال ميكن فصلها عن البلد الذي تنتمي اليه ، غري أن مفهوم االسرتداد مل يأخذ 
من االتفاقية الرابعة  35وهو ما جاء يف نص املادة  1907 صيغته القانونية، إال بتوقيع اتفاقيات الهاي سنة



 

293 
 

 299-280 ، الصفحة2021 ، السنة1، العدد 9دفاتر البحوث العلمية، المجلد 

املتعلقة بقوانني احلرب الربية، و ما تضمنته معظم االتفاقيات اليت ابرمت يف أعقاب احلرب العاملية الثانية و اليت 
  .)150، ص 2002محمد سامح عمرو، (.تضمنت نصوصا تتعلق برد املمتلكات الثقافية

قد أكد احالته الصرحية اىل القواعد  1999االضايف الثاين امللحق باتفاقية الهاي لسنة  كما أن الربوتوكول     
ال تنظمها قواعد القانون الدويل العريف ستواصل تنظيم املسائل اليت :" العرفية عندما نص يف ديباجته على أن 

  ).187، ص 2012سالمة صالح الرهايفة، ( ."أحكام هذا الربوتوكول
 "سان فرانسيسكو"اسرتدت املكسيك من والية  1987يقات حول االسرتداد، نذكر أنه يف عام ومن التطب    

 اسرتداد من احلكومية اللجنة الدولية العراق أيضا مبساعدة متكن وقد والتارخيية، الفنية القطع من جمموعة األمريكية
، ص 2007فادي نعيم عثمان ابروس،(.وأمريكااجنلرتا وفرنسا  يف املوجودة الثقافية ممتلكاته من كبرية جمموعة
134(.  

ا تنعكس من      وعليه ميكن القول بأن االسرتداد كجزاء هو األفضل باعتبار أن هوية كل أمة وثقافتها وحضار
، وبالتايل ال يكون اللجوء إىل  ا الثقافية، ومهما بلغ التعويض فإنه ال ميكن أن يكون مناسبًا تلكا خالل ممُ

كجزاء إال بعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى لضمان اسرتداد املمتلكات الثقافية، ويكون القبول التعويض  
  .     بالتعويض كجزاء فقط يف حالة االستحالة

  دفع التعويض 3.4
عند استحالة اعادة املمتلكات الثقافية املتضررة إىل ما كانت عليه بسبب فقدها أو هالكها، فإن 

 لخضر القيزي،( الضرر هي دفع مبالغ مالية متناسبة مع الضرر الذي حلق باملمتلكات الثقافية الوسيلة املثلى جلرب
، فالتعويض املايل هو املالذ االخري إلصالح الضرر، عن طريق دفع مبلغ من املال )121ص  ،2009/2010

  .تب عن الفعل الضارللدولة املتضررة، لذا يعد التعويض املايل الصورة الثانية من صور اصالح الضرر املرت 
وقد تضمنت معاهدات السالم اليت أعقبت احلرب العاملية األوىل النص على الزام أملانيا وحلفائها بالتعويض     

م أو التعويض عنها يف حالة استحالة  عن االضرار اليت حلقت مبواطين دول احللفاء ، وذلك برد ممتلكا
  .)49، ص 2004حسام علي عبدالحق الشيخة، (.ردها
تضررة سوى      ُ ولكن إذا مل تستجب الدولة واستمرت يف ارتكاب األفعال غري املشروعة فال يكون أمام الدولة امل

اللجوء إىل جملس األمن الذي يكون له سلطة التدخل لصاحل اإلنسانية، كما وقع من السلطات الصربية يف 
لس األمن عدة قرارات للضغط على القوات ، حني أصدر جم1994حىت عام  1991البوسنة واهلرسك منذ عام 

الصربية وحثها على وقف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين من تدمري واعتداء سافر على األعيان املدنية 
  .والثقافية

كما جيب ان يكون التعويض معادال للضرر أي ال يزيد عنه وال ينقص، ويتم تقديره إما بواسطة اتفاق ثنائي      
عن طريق مفاوضات مباشرة ، أو بتشكيل جلان مشرتكة ، أو عن طريق القضاء الدويل، أو جلان شبه قضائية 

ي الوطين نظرا لكون االخري مقيد يشكلها جملس األمن، ومن مث يكون للقاضي سلطة أوسع من سلطة القاض
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حبدود أحكام القانون الداخلي اليت ال ميكن جتاوزها، يف حني ال توجد أحكام أو قواعد دولية تقيد القاضي 
  .)201، ص 2012سالمة صالح الرهايفة، ( .الدويل يف تقديره التعويض املايل

و املالحظ أن واجب التعويض ورد بشكل واضح يف الربوتوكول اإلضايف الثاين التفاقية الهاي حلماية       
ال يؤثر أي حكم يف هذا الربوتوكول :" بشأن مسئولية الدول 38نصت عليه املادة املمتلكات الثقافية، وهذا ما 

 ،"لقانون الدويل، مبا يف ذلك واجب تقدمي تعويضاتيتعلق باملسئولية اجلنائية الفردية يف مسئولية الدول مبوجب ا
ناسب  ُ ورغم أن التعويض له دور األسبقية كنوع من أنواع جرب الضرر إال أنه يكون يف كثري من األحيان غري م

  .خاصة يف حالة االعتداء على املمتلكات الثقافية ذات األمهية الكربى والقيمة العالية
تصيب شىت أنواع  ألضرار واخلسائر اليت تصيب املمتلكات الثقافية، وبني تلك اليتومييز الفقه الدويل بني ا     

املمتلكات األخرى، فاألضرار اليت تلحق باملمتلكات غري الثقافية تقدر طبقا لقيمتها االقتصادية، أما األضرار 
ا تقدر حبسب قيمتها الذاتية وحبسب صلته ا مبفهوم كيان األمة وتراثها واخلسائر اليت يف املمتلكات الثقافية، فإ

ال فيكون من الضروري اللجوء إىل مبادئ  احلضاري، أما يف حالة عدم وجود قواعد دولية راسخة يف هذا ا
ا من قبل مجيع البلدان املتمدنة يف أحناء العامل حمد م( .القانون العامة يف تنظيم التعويض عن األضرار واملعرتف 

  .)81، ص 1990فنظر،
صادر عن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة املنعقد يف دورته الوقد أكد إعالن اليونسكو     

وذلك مبوجب الفقرة سادسًا اليت  2003اكتوبر  17سبتمرب إىل  29من الثانية والثالثني يف باريس خالل الفرتة 
تعمد ألي تراث ثقايف ذي قيمة عظيمة بالنسبة لإلنسانية أو يف حالة قيام أي دولة بتدمري م" تنص على أن 

باالمتناع  عمداً عن اختاذ التدابري املالئمة حلظر ومنع ووقف ومعاقبة أي تدمري عمدي سواء أكان هذا الرتاث  أم 
ا تعترب مسؤولية عن ذلك ا ا اليونسكو أو أي منظمة دولية أخرى، فإ لتدمري، مل يكن  مدرجًا يف قائمة حتتفظ 

تعمد للرتاث الثقايف على مبدأ مسؤولية الدول بشأن األضرار ".وفقًا مبا ينص عليه القانون الدويل ُ بشأن التدمري امل
اليت تلحق املمتلكات الثقافية، وألزم الدول بضرورة اختاذ كافة التدابري القانونية واإلدارية والرتبوية والتقنية املالئمة يف 

، 2002محمد سامح عمرو، ( .ذلك من أجل محاية الرتاث الثقايفدية بصورة دورية وكل حدود مواردها االقتصا
  .)165ص 
      ً   .تدابري تستهدف مكافحة التدمري املتعمد للرتاث الثقايف: وجاء يف البند ثالثا

للرتاث الثقايف اينما ينبغي للدول أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة ملنع وجتنب ووقف وقمع افعال التدمري املتعمد  -
  .وجد 

ينبغي للدول أن تتخذ التدابري القانونية واإلدارية والرتبوية والتقنية املالئمة يف حدود مواردها االقتصادية، من   -
اجل محاية الرتاث الثقايف وينبغي هلا ان تنقح هذه التدابري بصورة دورية بغية تطويعها لتطوير املعايري املرجعية 

 .والدولية اخلاصة حبماية الرتاث الثقايف الوطنية 
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تمع، السيما  - ينبغي للدول األعضاء أن تعمل، بكافة الوسائل املالئمة، على تأمني احرتام الرتاث الثقايف يف ا
بواسطة برامج للتعليم والتوعية واإلعالم، بغية تطويعها لتطوير املعايري املرجعية الوطنية والدولية اخلاصة حبماية 

 .لرتاث الثقايفا
اخلاصة حبماية املمتلكات القافية يف حالة وقوع  1954ينبغي للدول أن تصبح أطرافًا يف اتفاقية الهاي لعام  -

، ويف الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين التفاقيات جنيف 1999و 1954نزاع مسلح ويف بروتوكوليها لعامي 
ً 1949األربع لعام   أن تعزز عمليات إعداد واعتماد وثائق قانونية توفر مستوى ،    وفيها ، إذا مل تكن بعد أطرافا

تعزز التطبيق املتناسق للوثائق القانونية احلالية واملقبلة املتعلقة حبماية الرتاث ، و أعلى من احلماية للرتاث الثقايف
  . الثقايف
  الترضية 4.4
ندما يكون الضرر معنويا حبتا، ومن مث ال يكون التعويض تتقرر الرتضية كوسيلة إنصاف مميزة للدولة املضرورة ع    

العيين أو املايل مناسبا أو مالئما جلربه، وهذه الصورة تكون حينما ال يرتتب على العمل غري املشروع املتسبب يف 
ار املسؤولية أي ضرر مادي، ومقتضاها عدم إقرار الدولة املسؤولة للتصرفات الصادرة عن سلطتها أو تقدمي اعتذ

، فهي تعد األثر )461، ص1967محمد حافظ غانم، ( دبلوماسي أو فصل املسؤول أو تقدميه للمحاكمة
  .القانوين للمسؤولية الدولية عن األفعال غري املشروعة املاسة بشرف الدولة وكرامتها وهيبتها

وقد تتخذ الرتضية صورا مثاهلا تقدمي اعتذار رمسي أو التعبري عن األسف لوقوع الفعل املنشئ للمسؤولية، أو      
تأخذ الرتضية شكال رمزيا مثل حتية علم الدولة املضرورة، وقد تتخذ شكل عمل تأدييب أو تنظيمي تتخذه الدولة 

املنشئ للمسؤولية الدولية، ومن املقرر كذلك أن جمرد ضد املوظف أو املسؤول الذي صدر عنه العمل أو التصرف 
إعالن القضاء الدويل أو حكم التحكيم عدم مشروعية فعل الدول املسؤولة دوليا يعد يف حد ذاته نوعا من 

، وينبغي أال تكون الرتضية غري متناسبة مع اخلسارة، وأال تتخذ )835ص 1982صالح الدين عامر، (الرتضية
  .شكال مذال للدولة

ومن أكثر وسائل الرتضية شيوعا يف حالة الضرر املعنوي أو غري املادي، الذي يلحق بالدولة كقيام إحدى      
احملاكم أو اهليئات القضائية املختصة بإعالن عدم مشروعية الفعل، وقد أكدت احملكمة الدولية يف قضية قناة  

تكبتها البحرية الربيطانية يف املياه اإلقليمية األلبانية، أن األفعال اليت ار :" بقرارها املتمثل يف 1949كورفو عام 
عقب حادث انفجار األلغام يف القافلة البحرية الربيطانية، هي أفعال غري مشروعة وأن مثل هذه األعمال تعد 
خرقا لسيادة مجهورية ألبانيا، وأن إعالن احملكمة عن عدم مشروعية هذه األعمال تعد ترضية مناسبة و كافية 

  ".لحكومة األلبانيةل
  خاتمة.5

تمع الدويل من خالل ابرام اتفاقيات حلمايتها من االعتداءات والسرقة      عرفت املمتلكات الثقافية اهتمام ا
سواء كان ذلك زمن السلم أو النزاعات املسلحة ، فاذا ثبت ان هناك تعدي على املمتلك الثقايف  من قبل 
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املسؤولية الدولية، واليت قد تكون جنائية باإلضافة إىل املسؤولية املدنية اليت  شخص القانون الدويل تقوم يف حقه
 .تنتج عن االضرار اليت حلقت بالدولة املعنية 
اية البحث توصلنا اىل مجلة من النتائج   :ويف 

ائم حرب، أن االعتداء على املمتلكات الثقافية يشكل جرمية دولية، فعندما تكون هذه األضرار جسيمة تعد جر  -
فالفقه والعمل الدويل يؤيدان تطبيق املسؤولية اجلنائية الفردية عن االنتهاكات الواقعة على األعيان املدنية والثقافية، 
أما املسؤولية املدنية فتتولد عن جرائم اإلضرار باألعيان املدنية بغض النظر عن قلة جسامتها فبمجرد توافر الضرر 

  .تقوم املسؤولية املدنية
رد اآلثار  - إن ماهية املمتلكات الثقافية ومفهومها قد تطور وتوسع، فلم تعد تقتصر هذه املمتلكات على جمُ

التارخيية، بل أصبحت أكثر مشولية فضمت املقدسات واألماكن الدينية، والكتب واملخطوطات والتحف الفنية 
ختلفة، املادية وغري املادية، وأصبح من املمك ُ عرب والرتاث بعناصره امل ُ ن القول بأن مفهوم املمتلكات الثقافية أصبح ي

ا بكل تفاصيلها وتُشكل أمهية  وية املنطقة اليت توجد  عن هوية وثقافة اإلنسانية بشكل عام، مع االحتفاظ 
  .واعد تضمن احلماية املناسبة هلاعقائدية وروحية وتارخيية هلا مما يستوجب االهتمام أكثر بق

فية حق طبيعي لكل دولة ومن حقها الدفاع عنها و املطالبة باسرتجاعها يف حالة تعرضها ان املمتلكات الثقا -
للسرقة أو التهريب، أو بوقف هذه االنتهاكات أو بالتعويض أو جبميعها مع ضرورة عدم القبول بالتعويض كجزاء 

 . إال بعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى من رد ووقف لالنتهاكات
امي احلماية العامة واخلاصة يف حتقيق احلماية املنشودة للممتلكات الثقافية، وهذا ما أدى إىل عدم فعالية نظ  -

تمع  إجياد نظام جديد يكفل محاية قانونية تكون أكثر فعالية هلذه املمتلكات، وهو ما مت فعال ؛ حيث متكن ا
، تضمن نظاما 1954قية الهاي لعام من تبين برتوكول ثاين ملحق باتفا 1999الدويل حتت مظلة اليونسكو عام 

 .جديدا للحماية إذ يتعلق األمر باحلماية املعززة للممتلكات الثقافية
، 2003قيام الواليات املتحدة االمريكية وحلفائها بتدمري العديد من االعيان الثقافية يف العراق بعد غزوه سنة  -

ال عن ما تقوم به قوات الكيان االسرائيلي يف وجعل بعضها مقرا لقوات اجليش، و سرقة ما ميكن نقله، فض
 .االراضي الفلسطينية احملتلة يوميا من انتهاكات للممتلكات الثقافية و أماكن العبادة

 :باإلضافة اىل النتائج اليت ذكرناها مت اقرتاح مجلة من التوصيات 
همة الراسخة يف تفعيل مبدأ املسؤولية الدولية بشقيها املدين واجلنائي، حيث تُعد  - ُ املسؤولية أحد أبرز القواعد امل

بنيان القانون الدويل اإلنساين، لضمان تطبيق وتنفيذ قواعد محاية األعيان املدنية والثقافية؛ ذلك أن غياب املساءلة 
أو عدم توقع أي شكل من أشكال املساءلة يسمح باستمرار االنتهاكات، وذلك من خالل حتميل القوى 

الكربى مسؤوليتها يف ختريب املمتلكات الثقافية نتيجة االعمال العسكرية اليت تشنها على بعض االستعمارية 
الدول حبجة حماربة االرهاب الدويل، على غرار ما حدث يف العراق و سوريا من طرف الواليات املتحدة االمريكية 

  .و روسيا
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قد ابرمت  1954الثقافية، كون اتفاقية الهاي لسنة ضرورة ابرام اتفاقية دولية جديدة بشأن محاية املمتلكات  -
ا كنت كانت  يف وقت كانت فيه العديد من الدول وخاصة النامية منها مبا فيها العربية غائبة كلها تقريبا حبكم أ

  .حمتلة
ان يتم تدوين االتفاقية الدولية اجلديدة يف سند واحد دون جتزئة على خالف ما حدث يف اتفاقية الهاي  -
 .واليت اضيف اليها بروتوكوالت وعدة توصيات مستقلة 1954سنة ل
أن يتم التنصيص يف االتفاقية اجلديدة على منح منظمة اليونسكو حق اصدار قرارات و توصيات الزامية  -

 .توضيحية ألي غموض قد يظهر الحقا يف احكام االتفاقية
 .ة للممتلكات الثقافيةتوضيح مصطلح الضرورات العسكرية كاستثناء حلماية املقرر  -

  .الرتبوية خالل املناهج من املستويات، خمتلف يف وتدريسها الثقايف الرتاث محاية بقواعد اجلماهري توعية -
  :المراجعاإلحاالت وقائمة  -6
امد للنشر والتوزيع، محاية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة، دار احل )2012( سالمة صاحل الرهايفة -
  .، االردن1ط
الدولية للصليب األمحر، حماضرات يف القانون الدويل اإلنساين، منشورات اللجنة ) 2005( شريف عتلم -

  .القاهرة
محاية الرتاث الثقايف والطبيعي يف املعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، )1999( صاحل حممد بدر الدين -

   .القاهرة
   .دار الفرقان ،1، ط1ة الدولية عن أضرار احلروب العربية اإلسرائيلية، جملسؤوليا) 1984( رشاد عاف السيد -
النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال ال حيظرها )1999( حمسن عبد احلميد فكريين -

  .مصر ،دار النهضة العربية، القاهرةالقانون الدويل، 
امعة اجلديدة احلماية اجلنائية لضحايا اجلرمية يف القانون الدويل اإلنساين، دار اجل )2009( نبيل حممود حسن -

  .للنشر، اإلسكندرية
  .، لبناناحلقوقية احلليب منشورات عنها، القانونية املسؤولية مدى و العدوان جرمية )2006( الدراجي إبراهيم -
مقدمة للتعريف بالقانون الدويل اإلنساين، الندوة املصرية األوىل حول القانون ) 1982 (صالح الدين عامر -

  .اجلمعية املصرية للقانون الدويلالدويل اإلنساين، 
اخلطرة، دار النهضة العربية، املسؤولية الدولية عن نقل وختزين النفايات ) 2007(معمر رتيب حممد عبد احلافظ -

  .مصر
مشورات دحلب، ، 1طس املسؤولية الدولية يف ضوء القانون الدويل املعاصر، أسا )1995(بن عامر تونسي -

  .اجلزائر
  .ر النهضة العربية، القاهرةاحلقوق والواجبات يف عامل متغري، دا )1997( علي ابراهيم -
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وعات اجلامعية، مسؤولية الفرد اجلنائية عن اجلرمية الدولية، ديوان املطب )2002(عباس هاشم السعدي -
  .اإلسكندرية

املسؤولية الدولية للدولة واضعة االلغام يف االراضي املصرية، دار النهضة العربية،  )2003( امحد ابو الوفا -
  .هرةالقا
منشأة املسؤولية الدولية عن انتهاكات قواعد القانون الدويل اإلنساين،  )2009( جناة أمحد أمحد إبراهيم -

  .املعارف، اإلسكندرية
والعلوم والثقافة،  اجلوانب القانونية السرتداد املمتلكات الثقافية، املنظمة العربية للرتبية )1990(حممد فنظر -

  .العراق
نشر احلماية الدولية للممتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح، مركز االصيل لل )2002( حممد سامح عمرو -

  .ة، القاهر 1والتوزيع، ط
  .امعة اجلديدة، اإلسكندرية، دار اجل)القاعدة الدولية(نون الدويل العام القا )1997( مصطفى أمحد فؤاد -
اجلرائم املرتبة ضد املدنني يف الدولية النزاعات املسلحة، املكتب  ) 2014( باسم حممد محود الفهداوي -
  .جلامعي احلديث، االسكندريةا

املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية أثناء النزاعات  )2009( كرمية عبد الرحيم الطائي، حسني علي الدريدي  -
  .للنشر والتوزيع، األردنئل املسلحة، الطبعة األوىل، دار وا

قانون محاية البيئة مقارنا بالقوانني الوضعية، الطبعة األوىل، دار النهضة  )1996( أمحد عبد الكرمي سالمة -
  .العربية، القاهرة

ذوب  -   .نون الدويل العام، الطبعة السادسة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوتالقا) 2007(حممد ا
  .كتاب الثاين، دار الثقافة، عمان، الوسيط يف القانون الدويل العام، ال)2007( عبد الكرمي علوان -
  .املسؤولية والعقاب على جرائم احلرب، دار اجلامعة اجلديدة، مصر) 2004(حسام علي عبداحلق الشيخة  -
املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية، رسالة ماجستري، يف قانون ) 2013 – 2012(ميلود زين العابدين قنصو -

  .البيئة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائر
نون دكتوراه يف القا ملسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود، اطروحةا)  2006/2007( علي بن علي مراح -

  .العام، بن عكنون، اجلزائر
احلماية الدولية للممتلكات الثقافية املادية يف حالة النزاع املسلح، رسالة ) 2009/2010( حفيظة مستاوي-

  .ية جبامعة حممد خيضرــــــ بسكرةماجستري يف القانون الدويل العام ، كلية احلقوق والعلوم السياس
احلماية القانونية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة، رسالة ) 2010/2011(عبدالرزاق وادفل -

   .معة العريب بن مهيدي بأم البواقيجا –ماجستري يف القانون الدويل اجلنائي، كلية احلقوق والعلوم السياسية
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يف القانون الدويل، رسالة احلماية القانونية للممتلكات الثقافية الفلسطينية  )2007(فادي نعيم عثمان ابروس -
  .ستري، جامعة القدس، فلسطنيماج

  .، لبنانالطبعة األولىالمسؤولیة الدولیة في عالم متغیر،  )1994( نبیل بشر -
محاية املمتلكات الثقافية يف القانون الدويل االنساين ، رسالة ماجستري يف فرع ) 2009/2010( خلضر القيزي -

 .احلقوق، جامعة حيي فارس باملديةالقانون الدويل حلقوق االنسان، كلية 
لة امل) 1996( أمحد عبد الونيس شتا - صرية للقانون احلماية الدولية للبيئة يف أوقات النزاعات املسلحة، ا

  .52لد الدويل، ا
قانون املسؤولية الدولية عن التلوث عرب احلدود، اطروحة دكتوراه يف ال) 2006/2007 (علي بن علي مراح -

  .العام، بن عكنون، اجلزائر
املسؤولية الدولية عن األضرار البيئية، رسالة ماجستري، يف قانون ) 2013 –2012( ميلود زين العابدين قنصو -

  .يل ليابس، سيدي بلعباس، اجلزائرم السياسية، جامعة جيالالبيئة، كلية احلقوق والعلو 
كلية احلقوق بن عكنون،   محاية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات املسلحة، رسالة ماجستري، )2002( لنوار فيصل -

  .اجلزائر
يف القانون محاية البيئة البحرية أثناء النزاعات املسلحة يف البحار، مذكرة ماجستري ) 2002(رضا بن سامل  -

  .الدويل والعالقات الدولية، بن عكنون، اجلزائر
                            .12/04/2006يف  91 العدد أميمة السامرائي، اآلثار العراقية يف القائمة احلمراء، جملة صوت اآلخر، -

-Xavier Perrot )2005( , La restitution internationale des biens culturels aux 
XIXe et XXe siècles, thèse d’doctorat Université de Limoges , École doctorale 
Science de l’Homme et de la Société (ED 88), Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques , paris. 
-CORNU (M)  )2003 (  Droit des biens culturels et des archives-CECOJI. 

 


