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 خارج اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية تطبيق

  األطراف الدول أقاليم

 اإلنسان لحقوق األوروبية للمحكمة أحكام ضوء في دراسة
  

  العجالني رياضالدكتور 

  قسم القانون العام

  كلية القانون

  جامعة اإلمارات العربية المتحدة

  ملخصال

 مثل ؛هاالوطنية وممارسات للحدود العابرة الدول لعماأ بكثرة المعاصرة الدولية العالقات تتسم

 بطريقة وتسليمهم باإلرهاب، بصالتهم مشتبه أفراد اختطاف أو العسكرية، وشبه العسكرية، العمليات

 تثير. سرية اعتقال مراكز في أفراد احتجاز أو ألفراد، المستهِدف القتل أو ثالث، لطرف قانونية غير

 وزةاالمتج الدول ممارسات، خضوع مدى: منها القانونية؛ شكالياتاإل من عدداً الممارسات  هذه

 هذه ضحايا األفراد تجاه الدول والتزامات اإلنسان، حقوق لمعاهدات هاأعمال أو اإلقليمية لحدودها

 حول األسئلة هذه تتمحور. الدول لهذه اإلقليمية الحدود خارج الموجودين أو والمقيمين، االنتهاكات،

  .اإلنسان حقوق معاهدات في الدول اختصاص مفهوم هي أساسية، نيةقانو إشكالية
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 دراسة عبر اإلنسان،  لحقوق األوروبية االتفاقية في الدول اختصاص مفهوم تحديد إلى البحث هدف

 وفق االتفاقية، من) 1 (بالمادة  المتعلقة اإلنسان لحقوق األوروبية للمحكمة أحكام من مجموعة

  :المخطط اآلتي

 سابقاً، اإلنسان، لحقوق األوروبية اللجنة فيها نظرت التي القضايا أهم من عدداً يحلِّل: األول بحثالم

  . Bankovic قضية في المحكمة  قرار قبل اإلنسان لحقوق األوروبية والمحكمة

  .Bankovic قضية في المحكمة حكم يناقش: الثاني المبحث

  . Al-Skeini قضية يف المحكمة قرار فمحوره الثالث المبحث امأ

 المفهوم عن يختلف خاص، مفهوم له األوروبية االتفاقية في الدول اختصاص أن إلى البحث خلص

  .االتفاقية لهذه الموضوعية والطبيعة يتفق بما يفسر أن ويجب العام، الدولي القانون في السائد
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 :مقدمة

 حقوق قانون في والمشتغلين العام، دوليال القانون في الباحثين أذهان تشغل أساسية قضية ثمة

 أطراف دول تنفذها التي وممارساتها للحدود العابرة الدول أعمال تخضع هل: هي خصوصاً، اإلنسان

 وشبه العسكرية، العمليات زيادة أن ذلك. المعاهدات؟ هذه ألحكام اإلنسان، حقوق معاهدات في

 ثالث، لطرف قانونية غير بطريقة وتسليمهم اب،باإلره بصالتهم مشتبه أفراد اختطاف أو العسكرية،

 يسمى فيما بتورطهم مشتبه ألفراد المستهدف القتل أو سرية، اعتقال مراكز في أفراد احتجاز أو

 ما وغالباً. اإلنسان حقوق من أكثر، أو لحق، صريحة انتهاكات جميعها الممارسات هذه. باإلرهاب

 تثير الممارسات وهذه. اإلنسان حقوق معاهدات في األطراف الدول أقاليم خارج االنتهاكات هذه تحدث

 اإلقليمية لحدودها وزةاالمتج الدول ممارسات، خضوع مدى: منها القانونية؛ اإلشكاليات من عدداً

 والمقيمين، االنتهاكات، هذه ضحايا األفراد تجاه الدول والتزامات اإلنسان، حقوق لمعاهدات ،وأعمالها

 أساسية قانونية إشكالية حول األسئلة هذه تتمحور. الدول لهذه اإلقليمية لحدودا خارج الموجودين أو

  .اإلنسان حقوق معاهدات في الدول اختصاص مفهوم وهي الحالي، البحث موضوع جعلتُها

 في األطراف الدول التزامات امتداد عن إجابة تتضمن ال  1969 المعاهدات لقانون فيينا فمعاهدة

 على المعاهدة تطبيق على تنص المعاهدة من ) 29 (فالمادة. أقاليمها خارج إلى الدولية المعاهدات

  . )1(ذلك خالف يثبت أو ،مخالف قصد المعاهدة من يظهر لم ما ،طرفاأل الدول إقليم كامل

 استقراء ويمكن ،"الدول اختصاص "بـ يتعلق فيما مختلفة أحكام على تنص اإلنسان حقوق ومعاهدات

  :رئيسة صيغ ثالث

 وميثاق ،)2(المرأة ضد كلّها التمييز أشكال على للقضاء الدولية االتفاقية مثل المعاهدات بعض -1

 لحقوق اإلفريقي والميثاق ،)3(عليه والقضاء ومعاقبته المرأة ضد العنف لمنع األمريكية الدول

                                                            
 على محمياتها أو مستعمراتها أو األقاليم التي تتولى  أو عدم تطبيقها  تسمح  للدول األطراف بتطبيق معاهدة دولية29المادة   (1)

  أو استبعاد تطبيقها على بعض أقاليم الواليات في    Colonial Clauseرة عالقاتها الدولية، وهذا ما يعرف  ب مسؤولية إدا

   Federal Clauseالدول االتحادية 

(2) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, (18 December 

1979  )entered into force 3 September 1981. 
(3)  Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against 
Women, Adopted AT: BELEM DO PARA, BRAZIL DATE: 06/09/94  entered into force: 03/05/95: 
http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-61.html 
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 التزام تقييد دون من عليها، المنصوص الحقوق بتأمين األطراف الدول التزام على تنص اإلنسان

   )4 (.األطراف الدول الختصاص األفراد خضوع شرط أو إقليمي، بنطاق األطراف الدول

 الحقوق بتأمين اإلنسان حقوق معاهدات في األطراف الدول التزام على تنص معاهدات هناك -2

 األمريكي الميثاق من) 1 (المادة مثل الدول؛ هذه الختصاص خاضع فرد لكل عليها المنصوص

 والحريات اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية من) 1 (والمادة ،)5(نساناإل لحقوق

 . )6(األساسية

 لألفراد المقررة الحقوق بضمان الدول التزام على تنص" الدول اختصاص "لشرط الثالثة والصيغة -3

 لحقوقبا الخاص الدولي العهد من )2( المادة مثل الختصاصها؛ والخاضعين إقليمها ضمن جميعهم

 1966 جميعها العنصري التمييز أشكال على للقضاء الدولية االتفاقية وكذلك. )7(والسياسية المدنية

 األفراد وعلى األقاليم في المعاهدة، في عليها المنصوص حقوقال بضمان األطراف الدول تلزم التي

 بمنع طرافاأل الدول تعهد على) 3 (المادة في تنص فهي. األطراف الدول لوالية الخاضعين

) 6 (والمادة لواليتها، الخاضعة األقاليم في كلها هاواستئصال هاوحظر العنصري الفصل ممارسات

 لألفراد المادة هذه في عليها المنصوص الحقوق بتأمين األطراف الدول التزام على تنص

  .)8(األطراف الدول الختصاص الخاضعين

 الهيئات باختصاص وليس -  الدول باختصاص  يتعلق فيما  المذكورة المعاهدات أحكام في التباين إن

 على وانعكاسات األفراد حقوق في ثارهآ له -المعاهدات هذه عن المنبثقة اإلشرافية أو القضائية

 وأساليب اإلنسان، حقوق وعالمية الدول، اختصاص مفهوم: مثل الدولي؛ القانون في أساسية مفاهيم

                                                            
(4)  The African Charter Human and Peoples Rights (26 June 1981) OAU Doc CAB/LEG/67/3 rev.5; 
1520 UNTS 217, entered into force 21 October 1986.  Article 1:The Member States of the 
Organization of African Unity, parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and 
freedoms enshrined in the Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give 
effect to them.  Article 2: Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and 
freedoms recognized and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as 
race, ethnic group, color, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social 
origin, fortune, birth or any status 
(5)  American Convention on Human Rights (22 November 1969) 1144 UNTS 123 entered into force 
18 July 1978  
(6)  European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (4 
November 1950) 213 UNTS entered  into force 3 September 1953 
(7)  International Covenant on Civil and Political Rights (16 December 1966) 999UNTS 171, entered 
into force 23 March 1976. 
(8) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (21 December 
1965) entered into force 4 January 1969. 
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 الحماية من فادةاإل  يمكنهم ال األعمال هذه من المتضررون ادفاألفر. اإلنسان حقوق معاهدات تفسير

 األطراف الدول إحدى والية، أو اختصاص، ضمن أنهم إثبات بعد إال اإلنسان حقوق لمعاهدة القانونية

  .منه المشتَكَى الفعل حدوث أثناء في

 حدودها خارج فراداأل تشمل ال اإلنسان، حقوق معاهدات في التزاماتها أن على تصر الدول وبعض

 أقاليم في اإلنسان حقوق تنتهك أعمال ارتكاب للدول يجيز الدول الختصاص التفسير هذا إن. اإلقليمية

 .اإلنسان حقوق عالمية يناقض مما إقليمها في نفسها باألعمال القيام عليها يمتنع في حين أخرى دول

 األوروبية االتفاقية في الدول تصاصاخ مفهوم تحليل إلى هدف البحث فإن سبق ما على وتأسيساً

 وجوده مع األطراف، الدول اختصاص ضمن أو خاضعاً، الفرد يعد متى لتحديد وذلك ؛اإلنسان لحقوق

  .االتفاقية في طرف لدولة اإلقليمية الحدود خارج

 من أسباب؛ لعدة وذلك البحث، لهذا الرئيس المحور اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة أحكام تشكل

  :أهمها

- االتفاقية في المقررة الحقوق حماية في فعالية الدولية القضائية اآلليات أكثر من المحكمة تعد 

  .األوروبية

  .االتفاقية أحكام تنتهك للحدود عابرة بأعمال األوروبية االتفاقية في أطراف دول قيام -

 اإلنسان لحقوق لحماية األوروبية ةاالتفاقي من) 1 (المادة بتفسير المتعلقة القضائية األحكام تعدد -

 فسرت التي واألحكام القضايا في األول: أحكامها في أساسية تطورات ثالثة تمييز ويمكن  .هاواختالف

 في والثاني. العام الدولي القانون في السائد الدول اختصاص مفهوم عن يختلف بمفهوم) 1 (المادة

 إقليمية ويؤكد القضائية، سوابقها يخالف قيداًم تفسيراً المحكمة أصدرت ِإذْ Bankovic قضية

 ويوسع االختصاص، إقليمية من يخفف  الدول اختصاص تفسير في الثالث والتوجه. الدول اختصاص

  .لألفراد االتفاقية حماية من

 قرار قبل -سابقاً – األوروبية واللجنة األوروبية للمحكمة أحكام من مجموعة األول المبحث حلََّل لذلك

 المطلبتناول و. القضايا هذه من مجموعة األول المطلب ِإذْ عرضBankovic،  قضية في حكمةالم

 الدول اختصاص مفهوم يوضح الثالث المطلبووضح ). 1 (المادة تفسير في المحكمة منهجية الثاني

  . األحكام هذه إلى استناداً
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 القانونية الدفوع دراسة: أوالً: خالل من Bankovic قضية في المحكمة حكم الثاني المبحثناقش و

 األعمال على -اًرئيس اعتماداً - اعتمدت إذ المحكمة، تفسير تحليل: وثانياً النزاع، ألطراف

 التحلل بشرط يتعلق فيما الدول ممارسات إلى أيضاً واستندت التفسير، في الذاتي والمعيار التحضيرية

  .بيةاألورو االتفاقية من 15 المادة في عليه المنصوص

قضية في المحكمة قرار فمحوره الثالث المبحث اأم Al-Skeini ، لَّلأمام المثارة القانونية الحجج وح 

  .عليه رتبةتالم القانونية اآلثار بين مثَ ومن األوروبية، المحكمة وأمام البريطاني، القضاء

 األول المبحث

   اإلنسان لحقوق لحماية يةاألوروب االتفاقية من) 1 (للمادة الموضوعي التفسير

   األول المطلب

  :القانونية والدفوع الوقائع

 -سابقاً – اإلنسان لحقوق األوروبية اللجنة فيها نظرت التي القضايا أهم من عدداً المطلب هذا ناقش

  .)1 (المادة بتفسير المتعلقة اإلنسان، لحقوق األوروبية والمحكمة

قضية في نساناإل لحقوق األوروبية اللجنة قرار يعد Cyprus v. Turkey فسرت التي القرارات أول من 

 تركيا انتهاك فيها تدعي تركيا ضد بشكوى القبرصية الحكومة تقدمت القضية هذه في). 1 (المادة

 من. قبرص من جزء على الفعلية وسيطرتها احتاللها أثناء في األوروبية االتفاقية أحكام من عدداً

 للنظر باالختصاص تتمتع ال اإلنسان لحقوق األوروبية اللجنة أن التركية حكومةال أثارتها التي الدفوع

 التركية، األراضي في تقع التي االنتهاكات في ينحصر إقليمي، اللجنة اختصاص إن ِإذْ الشكوى، في

 الدولة أن فضالً عن التركية، اإلقليمية الحدود خارج المرتكبة األعمال أو الممارسات، يشمل وال

 القانون وفق للدول المقررة االختصاصات من أياً قبرص جزيرة من جزء أي على تمارس لم ركيةالت

  .)9(العام الدولي

                                                            
(9) Cyprus v. Turkey , 6780/74 6950/75 6780/74 6950/75,    para.7 :“The respondent Government 
further contend that the Commission has no jurisdiction ration loci to examine the applications, 
insofar as they relate to alleged violations of the Convention in the island of Cyprus . They submit 
that, under A rt . 1 of the Convention, the Commission’s competence ration loci is limited to the 
examination of acts alleged to have 
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 اختصاص مفهوم أن وقررت التركية، الحكومة دفع باإلجماع اإلنسان لحقوق األوروبية اللجنة رفضت

 أن يجب بل طرف، دولة ليمإق في ترتكب التي األعمال على يقتصر بحيث إقليمياً، ليس األطراف الدول

 ملزمة األطراف الدول: ها وموضوعاإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية هدافأ ضوء في يفسر

 سواء القانونية، أو المادية لسيطرتها الخاضعين جميعهم لألفراد عليها المنصوص الحقوق بضمان

  .)10(خارجه أو إقليمها ضمن

 المملكة خارج Hess السيد سجن اإلنسان لحقوق األوروبية اللجنة تعد لم Hess v. UK قضية وفي

  )11(.المتحدة المملكة الختصاص خاضعاً عده من تمنع قانونية عقبة المتحدة

 فقد). 1 (للمادة السابق تفسيرها Drozd and Janousek v. France and Spain قضية في المحكمة أكدت

 سرقة الرتكابهم المشتكين على عاماً عشر خمسة مدة السجن بعقوبة قراراً اندورا محكمة أصدرت

 التي األوروبية االتفاقية من) 6 (المادة انتهكت اندورا في محاكمتهم أن المشتكون ادعى. مسلحة

 من مؤلفة الجزائية المحاكم فإن اندورا في القضائي للتنظيم ووفقاً. عادلة محاكمة في الحق تضمن

 كان). 6 (المادة النتهاكهما وإسبانيا فرنسا ضد بشكوى دماتق ثم ومن إسباني، وقاض فرنسي قاٍض

 الفعل أن مع العادلة المحاكمة في الحق انتهكتا قد وفرنسا إسبانيا كانت هل تقرر أن المحكمة على

 األوروبية المحكمة قررت وقد. األوروبية االتفاقية في طرفاً ليست التي اندورا في وقع منه المشتكى

   )12().1 (للمادة تخضع اإلقليمية حدودها خارج ألطرافا الدول  أعمال أن

 تتعلق القضية إذ. األوروبية االتفاقية من) 1 (للمادة تفسيرها المحكمة طورت ،Loizidou قضية في 

 من فادةاإل من عليها المدعى الدولة من منعت أنها فيها وادعت ،Loizidou بها تقدمت بشكوى

 الشمالي الجزء في" دمية "دولة تركيا أنشأت حيث الشمالية، برصق في تملكها كانت التي األراضي

                                                                                                                                      
been committed in the national territory of the High Contracting Party concerned ; Turkey has not 
extended her jurisdiction to Cyprus.”  
(10)  Id., para.8: “The Commission finds that this term is not(within their jurisdiction), as submitted 
by the respondent Government, equivalent to or limited to the national territory of the High 
Contracting Pa rt y concerned . It is clear from the language, ..……. that the High Contracting Parties  
are bound to secure the said rights and freedoms to all persons under their actual authority and 
responsibility, whether that authority is exercised within their own territory or abroad….… 
Authorized agents of a State, including, diplomatic or consular agents and armed forces, not only 
remain under its jurisdiction when abroad but bring  any other persons or property within the 
jurisdiction of that State , to the extent that they exercise authority over such persons or property. 
Insofar as, by their acts or omissions, they affect such persons or property.” 
(11)  Hess v. UK , 6231/7  , p.73 
(12)  Drozd and Janousek v. France and Spain 12747/87,   para. 91 
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 قبول عدم إلى أساساً تهدف التي الدفوع من بعدد التركية الحكومة تقدمت. قبرص من المحتل

  :األوروبية االتفاقية من) 1 (المادة إلى استناداً الشكوى

 خاضعة وغير ل،مستق بشكل اختصاصاتها تمارس حكومة هي قبرص شمال دولة حكومة إن -1

 وليس قبرص شمال دولة إلى يسند منه المشكو العمل فإن ثم ومن ،تهاسيطر أوتركيا  لرقابة

 . لتركيا

 ضمن هو وإنما تركيا، دولة اختصاص ضمن يقع ال المدعية بها تقدمت التي الشكوى موضوع إن -2

 .مستقلةً دولةً تركيا بها اعترفت التي قبرص شمال دولة اختصاصات

 حكومة عن نيابة وتعمل، قرارات، تنفذ قبرص من الشمالي الجزء في التركية العسكرية اتالقو إن -3

 شمال دولة إلى يسند أن يجب األوروبية االتفاقية أحكام ينتهك عمل أي ومن قبرص، شمال

  .قبرص

  )13(.التركية األراضي في يقع ولم قبرص، شمال دولة في وقع منه المشتكى الفعل إن  -4

 للمادة خاضعة األوروبية االتفاقية في الطرف الدولة أعمال أن وقررت تركيا، دفوع المحكمة رفضت 

 هذه أكانت سواء الوطني، إقليمها خارج أراٍض على الفعلية السيطرة تمارس الدولة مادامت) 1(

 غير أم مباشرة بطريقة أمارستها وسواء مشروع غير أم مشروع عسكري عمل نتيجة السيطرة

 العسكري الدعم على أساسي، بشكل استمرارها، في تعتمد قبرص شمال دولة حكومة إن إذ. مباشرة

 بين تالزم هناك كان ثم ومن اإلقليم، على السيطرة هو الدولة اختصاص ومستند التركي، واالقتصادي

   )14(.اإلقليم على السيطرة وبين االتفاقية في عليها المنصوص الحقوق ضمان

 Ilascu and Others v Moldova and the Russianقضية في نفسها لقانونيةا  بالمبادئ  المحكمة وأخذت
Federation:  

                                                            
(13) Loizidou v. Turkey 15318/89, paras. 47-51 
(14) supra note 13, para. 62: “…Jurisdiction” in Article 1 was not restricted to the territory of a High 
Contracting party and, thus, that “responsibility of Contracting Parties can be involved because of 
acts of their authorities, whether performed within or outside national boundaries, which produce 
effects outside their own territory…the Court ruled that: “ …..bearing in mind the object and purpose 
of the Convention responsibility of a Contracting Party may also arise when as a consequence of 
military action whether lawful or unlawful – it exercises effective control of an area outside its 
national territory. The obligation to secure, in such an area, the rights and freedoms set out in the 
Convention derives from the fact of such control whether it be exercised directly, through its armed 
forces, or through a subordinate local administration.” 
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 دولة وإنشاء مولدوفا، عن انفصاله ترانسدنيستريا إقليم أعلن 1991 عام في أنه في الوقائع تتلخص

 عسكرياً – سابقاً – السوفييتي االتحاد تدخل. 'ترانسدنيستريا مولدوفا جمهورية 'باسم مستقلة

 مع تزامناً' ترانسدنيستريا إقليم على ةفعلي سيطرة سيطرو مولدوفا، عن االنفصال لدعم اقتصادياًو

 إلى وقُدم ،'ترانسدنيستريا في Ilascu اعتُِقل. إقليمها من أخرى أجزاء على السيطرة مولدوفا فقدان

 المحكمة قضت. لروسيا مناهضة عدائية بأعمال القيام: منها تهامات،ا عدة إليه وجهت ِإذْ المحاكمة،

 سراحه وُأطِلق تنفذ، لم لكنها ،1994 في اإلعدام بعقوبة' ترانسدنيستريا مولدوفا جمهورية 'في العليا

 األوروبية االتفاقية أحكام انتهاك من فيه يشتكي األوروبية للمحكمة بطلب Ilascu تقدم. 2001 في

). 34 (والمادة ،)6 (والمادة ،)3 (المادةو ،)2 (المادة وخصوصاً سجنه، أثناء في اإلنسان لحقوق

 إقليمها؛ في االنتهاكات هذه لمنع المناسبة اإلجراءات تتخذ لم فمولدوفا وروسيا؛ مولدوفا على وادعى

 البت المحكمة على يجب التي األولية المسالة. مولدوفا إقليم من جزء على تسيطر كانت التي وروسيا

 فيأو خاضعين لها  وروسيا مولدوفا من كل  اختصاصضمن وىالشك مقدمو كان هل تقرير هي فيها

 اختصاص ضمن أو خاضعون، الطلب مقدمي أن المحكمة قررت. منها المشتكى األعمال ارتكاب أثناء

 overall control of a foreign الكاملة السيطرة إلى ذلك في مستندة االنتهاكات، حدوث أثناء في روسيا

Territory والمعونات الروسية، السالح وإمدادات ترانسدنيستريا، إقليم على ةالروسي للقوات 

 نتيجة ترانسدنيستريا إقليم على السيطرة فقدت التي بمولدوفا يتعلق وفيما. لالنفصاليين االقتصادية

 تبنت فالمحكمة المنفصل، اإلقليم على الدولة سلطات ممارسة من مولدوفا ومنعت االنفصالية، الحركة

 فإن إقليمها كامل على سلطتها ممارسة ما دولة تستطيع ال عندما أنه إلى خلصت ِإذْ سعاً،وا تفسيراً

 االلتزامات هذه تظل وإنما األوروبية، االتفاقية في التزاماتها من مولدوفا تحلل إلى يؤدي ال هذا

 على جبي إذ: األطراف الدول على" إيجابية التزامات "تتضمن) 1 (المادة أن على تأسيساً سارية،

 المنصوص بالحقوق األفراد تمتع لضمان هاجميع والدبلوماسية القانونية الوسائل تستنفد أن مولدوفا

  .)15(االتفاقية في عليها

 األوروبية اللجنة أشارت ألماني، لمواطن القانوني غير باالحتجاز تتعلق وهي ،Stocké قضية في

 تقتصر ال االتفاقية، حقوق بضمان) 1 (المادة ببموج األطراف الدول التزامات أن إلى اإلنسان لحقوق

 لسلطتها الخاضعين جميعهم األفراد إلى تمتد بل األطراف، للدول الوطنية األراضي ضمن األفراد على

                                                            
(15) Ilascu and Others v Moldova and the Russian Federation, 48787/99, paras.331–332- 333- 335-
352 
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 عبر أفراد على تمارسها أم الوطني إقليمها خارج إقليم على السلطة هذه تمارس أكانت سواء الفعلية،

   )16(.اإلقليمية حدودها خارج ممثليها

 في الدنماركية السفارة دخلوا الذين اللجوء طالبي قضية في نفسه القانوني التعليل اللجنة واعتمدت 

  .)17(األلمانية السلطات إلى سلِّموا ثم سابقاً، الشرقية برلين

 على العرضية، أو المؤقتة، المادية السيطرة دولة ممارسة أن الحقة قضايا في األوروبية اللجنة أكدت

  ). 1 (المادة تطبيقل كافياً سبباً يعد إقليمها خارج دأفرا

 من عدداً تقل سفينة اإليطالية البحرية هاجمت Hirsi Jamaa and Others v Italy and Alaban قضية ففي

 تقدم. تهم وإصاباأللبان الالجئين من عدد وفاة الحادث عن نجم. الدولية المياه في األلبان الالجئين

 قد اإليطالية الدولة عمل أن مدعين اإلنسان، لحقوق األوروبية اللجنة أمام بشكوى الالجئين أقارب

 لقواعد ووفقاً. األوروبية االتفاقية في عليها المنصوص الحقوق من وعدداً الحياة، في الحق انتهك

 يخضعون ألنهم إيطاليا؛ اختصاص ضمن عدهم يمكن ال الضحايا فإن الدولي القانون في االختصاص

 اإليطالية، البحرية هجوم بدء منذ األفراد، هؤالء أن عدت األوروبية اللجنة ولكن .السفينة علم قانونل

 قررت ِإذْ ،Öcalan v. Turkey قضية في وكذلك.  )18(هااختصاص أو اإليطالية الدولة والية ضمن هم

 األمن قوات من عليه القبض لحظة منذ التركية الدولة اختصاص ضمن كان أوجالن أن المحكمة

 . )19(نيروبي مطار من الدولية المنطقة في التركية

  

  
                                                            

(16)  Stocké v. Germany, 11755/85 11755/85,   para. 166 
(17) M. v. Denmark, 17392/90 , para.1:  “It is clear ,in this respect, from the constant jurisprudence 
of the Commission that authorised agents of a State, including diplomatic or consular agents ,bring 
other persons or property within the jurisdiction of that State to the extent that they exercise authority 
over such persons or property. In so far as they affect such persons or property by their acts or 
omissions, the responsibility of the State is Therefore, in the present case the Commission is satisfied 
that the acts of the Danish ambassador complained of affected persons within the jurisdiction of the 
Danish authorities within the meaning of Article 1 (Art. 1) of the Convention.” ; MichaÃ Gondek: 
Extraterritorial  Application of The European Convention on Human Rights: Territorial Focus  in the 
Age of Globalization? Netherlands International Law Review, LII: 349-387, 2005. 
(18)  Hirsi Jamaa and Others v. Italy, 27765/09, para.76;  Issa and Others v. Turkey, 31821/96 
31821/96  paras. 52-55 

)19( Öcalan v. Turkey, 46221/99 , paras. 91-93; Milanovic, Marko, Extraterritorial Application of 
Human Rights Treaties, Law, Principles, and,  policy,  Oxford University Press, 2011, p.165 
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  الثاني المطلب

  )1 (المادة تفسير في المحكمة منهجية

  :اإلنسان حقوق لحماية األوروبية االتفاقية من

 حيث من األوروبية، لالتفاقية الخاصة السمات على) 1 (المادة تفسير في المحكمة منهجية ارتكزت

 بانتهاكات المتعلقة األفراد شكاوى في للبت قضائية هيئة وجود حيث ومن عية،الموضو ماهيتها

 حقوق لحماية قانونياً ونظاماً موضوعية التزامات تنشئ فاالتفاقية. األطراف الدول من حقوقهم

 المعاهدة موضوع تحقق تفسير وسائل استخدام يجب من ثمو الدول، انتهاكات من اإلنسان

  .)20(وهدفها

 فهي: لالتفاقية الخاصة السمة -سابقاً- األوروبية واللجنة األوروبية المحكمة تهاداتاج ورسخت

 لألفراد األساسية والحريات اإلنسان حقوق لضمان جماعية أداة وهي األوروبي، العام النظام من جزء

 ردمج وليس ،)21(الحقوق لهذه الفعالة الحماية يضمن بما أحكامها تفسر أن يتطلب وهذا وتنفيذها،

 من بأكثر يفسر أن يمكن لفظ وجود حال في فإنه من ثمو. )22(الحقوق لهذه النظرية الحماية أو تعداد،

 الذي النصي التفسير وليس الحقوق، حماية يحقّق الذي )23(الفعال التفسير ترجح المحكمة فإن معنى،

                                                            
التوزيع  ، دار الثقافة للنشر ويلي لحقوق  اإلنسان، الجزء الثانالقانون الدو: علوان، محمد يوسف، الموسى، محمد خليل. د  )20( 

  36- 34.، ص2009عمان 
Jacobs, White, Ovey, The  European Convention on Human Rights, 5th edit, Oxford University Press 
2010, pp.71-77; Harris, O`Boyle &Warbrick, Law on the European Convention on Human Rights, 
2nd edit, Oxford University Press 2009, pp.5-8. 
(21) Ireland v. UK  5310/71,  para .239: “Unlike international treaties of the classic kind, the 
Convention comprises more than mere reciprocal engagements between contracting States. It creates, 
over and above a network of mutual, bilateral undertakings, objective obligations which, in the words 
of the Preamble,benefit from a ‘collective enforcement.”;  Soering v. UK,   14038/88 para. 87; 
Loizidou. supra note 13,  para. 62; Cyprus supra note 9 para 75; Orakhelashivili, Alexander: Human 
Rights Treaties in the Recent Jurisprudence of the European Court of Human Rights, EJIL 14(2003), 
529-568 
(22) Airey v. Ireland, 6289/73  para. 24:   “The Convention is   intended to guarantee not rights that 
are theoretical or illusory but rights that are practical   and effective.”  
(23) Artico v. Italy, 6694/74   para. 33: “… the Court will favor the interpretation which is 'practical 
and effective' rather than' formal'   …'the Convention is intended to guarantee not rights that are 
theoretical and illusory but rights that are practical and effective'  ….. Interpreting the word 
'jurisdiction' in Article 1 to only encompass legal exercises of Contracting Parties' jurisdiction does 
not achieve this purpose so well as interpreting the term to include all situations where Contracting 
Parties assert jurisdiction over individuals, whether acting lawfully or not.” 
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 القانونية المفاهيم قوف االتفاقية تفسير تحتّم الفعالة والحماية. األطراف الدول التزامات يقيد

  .)24(االتفاقية توقيع عند سائدة كانت التي المفاهيم وفق وليس الحالية، واالجتماعية

 القانونية، للتطورات يستجيب حيوي" دينامكي "بأسلوب تُفسر أن يجب متطورة أداة هي فاالتفاقية

وتتغير تتطور تفاقية،اال في عنها المنصوص الحقوق ومضمون القانونية، المفاهيم فإن ومن ثَم .

 ،ةقانوني عدم أو الختصاصاتها الدول ممارسة قانونية على يقتصر بحيث ،)1 (للمادة مقيد فالتفسير

 .وموضوعها االتفاقية هدف ويناقض العام، الدولي القانون قواعد وفق

 تفسيرات ومع ،1969 المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية مع )1 (المادة تفسير في المحكمة منهجية تتفق

 فيينا اتفاقية من) 31/1 (فالمادة. اإلنسان حقوق معاهدات عن المنبثقة واإلشرافية القضائية الهيئات

 والغرض موضوعها ضوء وفي لأللفاظ، العادي للمعنى طبقاً نية بحسن تُفسر المعاهدة أن: على تنص

  .")25( هاوهدفالمعاهدة  ضوعمو ضوء في فحصه يجب لفظ ألي محتمل معنى أي فإن من ثمو ،"منها

 الدولية، العدل محكمة تفسيرات مع األوروبية االتفاقية من) 1 (للمادة المحكمة تفسير ينسجم

 بين التالزم مبدأ ُأقر ِإذْ اإلنسان، لحقوق المتحدة األمم ولجنة اإلنسان، لحقوق األمريكية والمحكمة

 على الفعلية السيطرة الدولة وممارسة ، أو واليتهااإلنسان حقوق معاهدات في الدولة اختصاص

 معاهدات في الدول التزامات امتداد إلى ومن ثَم اإلقليمية، حدودها متجاوزة إقليم، على أو أفراد،

  .الوطنية حدودها خارج أفراد، أو أقاليم، إلى اإلنسان حقوق

 رأيها في: اقضاي عدة في الدولية العدل محكمة عليه استقرت الدول الختصاص التفسير هذا

 في الفاصل للجدار القانونية واآلثار النووية، األسلحة استعمال أو التهديد، قانونية في االستشاري

. )26(الديمقراطية الكونغو جمهورية في العسكرية النشاطات قضية وفي المحتلة، الفلسطينية األراضي

                                                            
(24)  Loizidou  supra note 13, para. 73; Selmouni v. France, 25803/94  , para.101 

 1358.ص ،1998 القاهرة، العربية، النهضة الدولية، المعاهدات في الوسيط: علي ابراهيم، . د  )25(
(26)  Legality of the threat or Use of Nuclear weapons, Advisory opinion, ICJ Rep 1996, 8 July 1969, 
para.25; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory opinion 2004 ICJ Rep, 9July 2004 para.10 13-7 ; Case Concerning Armed Activities on the 
territory of the Congo (Democratic Republic of the Cong v. Uganda) Judgment, ICJ General List No 
116, 2005 (19 December 2005) para 216; Georgia v.  Russian Federation, Application of the 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Request for the 
indication of Provisional Measures, International Court of Justice, 15 October 2008: “:… and 
whereas the court consequently finds that  these provisions  of CERD generally appear to apply, like 
other provisions of instruments of that nature, to the actions of a state party when it acts beyond its 
territory” para.109; Lubell,  Noam, , Extraterritorial use of force against non-states actors, Oxford 
Monographs in international law, Oxford University Press, 2010, pp.193-19 
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 العدل محكمة قررت المحتلة، سطينيةالفل األراضي في الفاصل الجدار لبناء القانونية اآلثار قضية ففي

 تقتصر ال والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد في األطراف الدول التزامات أن الدولية

 خارج األفراد تشمل بل ،هااختصاص  أوالدولة لوالية والخاضعين دولة إقليم ضمن األفراد على

  .)27(الوطنية حدودها خارج راٍضأ على فعلية سيطرة تمارس الدولة مادامت إقليمها،

 العهد في الدول التزامات على تعليقها معرض في اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة وأوضحت

 اإلقليمية الحدود تتجاوز التي األطراف الدول أعمال أن والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي

  .)28(الفعلية لسيطرتها الخاضعين اإقليمه خارج األفراد تشمل و الدولي العهد ألحكام تخضع

 معاهدات في األطراف الدول اختصاص مفهوم بأن اإلنسان لحقوق األمريكية المحكمة أكدتها م  وهذا

 على الفعلية أو المادية، السيطرة ممارسة وهو مادي، أو واقعي معيار إلى يستند اإلنسان، حقوق

 الدول ممارسة قانونية يبين الذي العام الدولي نالقانو في السائد معناه وفق وليس إقليم، أو أفراد

  .)29( تهاقانوني عدم  أوالختصاصاتها

  

  

                                                            

(27)  The legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian Territory, 
supra note 26, paras. 107-13 

(28)  Human Rights Committee, General Comment 31, UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 
(2004): “States are required by article 2, paragraph 1 to respect and to ensure the Covenant rights  to 
all persons who may be within their territory and to all persons subject to their jurisdiction.  This 
means a State party 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 suited within the territory of the State 
Party…. This principle also applies to those within the power or effective control of the forces of a 
State Party acting outside its territory. " p.196; Delia Saldias de Lopev v. Uruguay, Comm 

no52/1979, UN Doc CCPR/C/OP/1 at 88 (1984)    

(29)  Alejandre  Jr  . v. Republic de Cuba, case 11.589, Report no 86/99, OAE/Ser.L/v/II.106 Doc.3 
rev.at 586 (1999), para 23; Coard and ors v. United States, case 10.951, Report 109/99,IACHR, 29 
September 1999, para 37.; King,  Hugh The Extraterritorial Human Rights Obligations of States, ; 
Human Rights Law Review 9:4 [2009] 521-556; Schutter , Olivier de: Globalization and Jurisdiction: 
Lessons from the European Convention on Human Rights, Center for Human Rights and Global 
Justice Working Paper Number 9, 2005, NYU School of law New York, NY 10012   
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  الثالث المطلب

 حقوق لحماية األوروبية االتفاقية في الدول الختصاص الخاص المعنى

 :اإلنسان

 أو ة،شامل سيطرة دولة فيها تسيطر التي األولى الحالة: حالتين بين السابقة القضايا في التمييز يمكن

 أفراد على مؤقتة سيطرة دولة فيها تمارس التي الثانية والحالة. حدودها خارج إقليم على فعالة،

  .إقليم على السيطرة دون ولكن اإلقليمية، حدودها خارج

 المادة انطباق لتقرير إقليم؛ على المادية السيطرة مفهوم معايير المحكمة أقرت األولى، الحالة ففي 

 :االتفاقية من) 1(

 ممارسة أكانت سواء overall control or effective control: كاملة أو فعالة مادية سيطرة تكون أن -1

 عسكري، دعم بواسطة مباشر غير بشكل أم العسكري، التدخل طريق عن مباشر بشكل السيطرة

 حجم هو واقعياً، معياراً األوروبية اللجنة اعتمدت. انفصالية حركة أو لحكومة اقتصادي، أو

 على سيطرتها في االستمرار من تتمكن لم قبرص شمال فحكومة. واالقتصادي العسكري التدخل

 المولدوفية ترانسدنيستريا قضية وفي. التركية العسكرية القوات دون قبرص من الشمالي الجزء

 االقتصادية المساعدات الروسي، العسكري التدخل حجم فضالً عن األوروبية، المحكمة عدت

 على المادية السيطرة الروسي االتحاد ممارسة لتقرير االنفصالية؛ للحركة السوفييتية والمالية

 .)30(اإلقليم

 مباشر بشكل المسيطرة الدولة ممارسة الوطنية الحدود خارج إقليم على المادية السيطرة تتطلب ال -2

 من ألي تهاممارس بعدم التركية الحكومة دفع األوروبية اللجنة رفضت ِإذْ. الدولة الختصاصات

 المشتكى الممارسات، أو األعمال، فإن ومن ثَم قبرص، من المحتل الجزء على الدولة اختصاصات

 تركيا بها تعترف التي قبرص شمال دولة اختصاص وضمن قبرص، شمال حكومة إلى تسند منها

                                                            
(30)  Loizidou supra note 13, the Court stated:“It is not necessary to determine whether Turkey 
actually exercised detailed control over the policies and actions of the authorities of the “TRNC”. It is 
obvious from the large number of troops engaged in active duties in northern Cyprus that her army 
exercises effective overall control over that part of the island. Such control entails her responsibility 
for the policies and actions of the TRNC” Those affected by such policies or actions therefore come 
within the “jurisdiction” of Turkey for the purposes of Article 1 of the Convention”, para. 56; Ilascu , 
supra note 15, paras. 336-351 
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 لسيطرة عالخاض اإلقليم في الدولة أجهزة تنفذها التي األعمال أن المحكمة وقررت. مستقلة دولة

  .)31(اختصاصها ضمن هي ومن ثَم المسيطرة، الدولة إلى ينسب أخرى دولة

 يتم كأن العام؛ الدولي القانون وفق مشروعة دتع أن إقليم على المادية السيطرة في يشترط ال -3

 السابقة القضايا في تناقش لم األوروبية فالمحكمة. دولتين بين اتفاق على بناء العسكري التدخل

 االختصاص قواعد وفق تهامشروعي عدم أو اإلقليمية لحدودها المتجاوزة الدول أعمال روعية،مش

 الدولة اختصاص، أو والية، ضمن المتضرر الفرد كان هل: لتقرير العام؛ الدولي القانون في

  . عليها المشتكى

 وال ؤقتة،م أو قصيرة، زمنية مدة خالل تتحقق المادية السيطرة أن األوروبية المحكمة قررت -4

 . االستمرارية أو الديمومة عنصر تتطلب

 على الفعلية السيطرة ممارسة األوروبية االتفاقية في طرف دولة استطاعة عدم أن المحكمة عدِت -5

 في المذكورة الحقوق بضمان االلتزام من تحللها إلى يؤدي ال إقليمها، من جزء  علىأو إقليمها،

  .Ilascu قضية في جاء كما االتفاقية،

أو اإلكراه، عنصر على التقتصر فهي اإلقليمية الحدود خارج األفراد على بالسيطرة يتعلق ما اأم 

 الفرد يجعل فرد، على قانونية لسلطة ممارسة يتضمن عمل، عن امتناع أو عمل، فأي. المادي اإلجبار

 أو والية، ضمن هو متضررال الفرد إن إذ. منه المشكو العمل ممثلوها ارتكب التي الدولة والية ضمن

 أم قانونية السلطة هذه ممارسة أكانت سواء المادية، سلطتها مارست إذا الطرف الدولة اختصاص،

 أو عسكرية، عمليات أثناء في مايحدث غالباً الذي اإلقليم على السيطرة لمفهوم وخالفاً ؟قانونية غير

 الالجئين قضية مثل مسلح؛ نزاع وند تحدث قد األفراد على السيطرة ممارسة فإن عسكرية، شبه

  .ثالث طرف إلى وتسليمهم أفراد اختطاف مثل عسكرية؛ عمليات دون أو األلبان،

 في السائد معناه عن يختلف الدول الختصاص خاصاً معنى أعطى) 1 (للمادة المحكمة تفسير إن

 الدولي القانون في لالدو فاختصاص. الدول اختصاص إقليمية على يرتكز الذي العام الدولي القانون

 القضائية وظائفها ممارسة في الحصرية الدولة سلطة إلى ويشير السيادة، أوجه أحد هو العام

 إلى أساساً، يهدف، وهو إقليمها، ضمن واألموال واألشخاص األفراد تجاه والتنفيذية والتشريعية

 في الدول اختصاص ن هدففي حي. مشروعيتها وبيان السيادية لوظائفها الدول ممارسة حدود تنظيم

                                                            
(31)  Loizidou supra note 13, para. 56.  
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 الدول ممارسات على اإلنسان حقوق معاهدات انطباق مدى تحديد إلى اإلنسان حقوق معاهدات

 . األفراد حقوق تنتهك التي وأعمالها

  الثاني المبحث

 :عليه ترد التي االستثناءاتو الدول اختصاص إقليمية

 عدقضية في الحكم ي  Banković في وتكمن أهميته. )32()1 (المادة بتفسير المتعلقة األحكام أهم من 

 :أساسية مسائل ربعأ

 إلى االتفاقية أحكام المتداد عامة معايير) الكبرى الدائرة (األوروبية المحكمة تضع مرة أول إذ -

  . األطراف للدول اإلقليمية الحدود خارج

  . للمحكمة القضائية السوابق عن جوهرياً يختلف وهو -

  .اإلنسان لحقوق األوروبية لالتفاقية" القانوني الفضاء "مفهوم استحدث وقد -

 قضايا في الحكم لىإ االتفاقية، في األطراف للدول الوطنية والمحاكم األوروبية، المحكمة استنادو -

 . الحقة

  األول المطلب

  :القانونية والدفوع الوقائع عرض

 المسلحة والقوات الصربية العسكرية القوات بين المسلح النزاع خالل أنه، في القضية وقائع تتلخص

 يوغسالفيا على جوية غارات شن األطلسي شمال منظمة قررت ،1999و 1998 عامي في األلبانية

 قصف. يوغسالفيا جمهورية في العسكري للصراع سياسي حلٍّإلى  التوصل مفاوضات إخفاق بعد

 من عدد ومقتل المباني، أحد نهيارا إلى أدى ما وهذا ،هاوتلفازصربيا  إذاعة مراكز الحربي الطيران

 الجوي القصف بأن االدعاء متضمنة األوروبية المحكمة أمام بشكوى الضحايا أقارب تقدم. األفراد

 الحقوق من عدداً انتهك يوغسالفيا جمهورية إقليم في األوروبية االتفاقية في أطراف دول نفذته الذي

                                                            
(32)  Banković and  Others v. Belgium and  Others , 52207/99 
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 ،)10 المادة (الرأي عن التعبير حرية في والحق ،)2 المادة (الحياة في الحق ومنها االتفاقية، في

  .)33()13 المادة ( الفعال االنتصاف في والحق

 المادة تشير وال بالضرورة، إقليمياً ليس الدول اختصاص أن على دفوعهم في الطلبات مقدمو ارتكز

 الدولة لسلطة فردال خضوع تشمل وإنما الدولة، إقليم في األفراد على الدول التزامات اقتصار إلى) 1(

 عليها المدعى فالدول. اإلقليمية حدودها خارج سلطتها الدولة مارست إذا القانونية، أو الفعلية،

 الجوي قصفها أثناء في سابقاً، يوغسالفيا، لجمهورية اإلقليمي الفضاء على فعلية سيطرة مارست

 إلى واستندوا. )34(عليها عىالمد الدول اختصاص ضمن هم من ثمو أقاربهم، بوفاة تسبب الذي

 لتقرير قليماإل على أو األفراد، على الفعلية السلطة ممارسة معيار اعتمدت التي القضائية السوابق

 بضمان عليها المدعى الدول التزام يثبت من ثمو ،لها نوخاضع  أوالدولة اختصاص ضمن أنهم

 من عدداً أثارت عليها المدعى الدول فإن وبالمقابل. )35(االتفاقية في عليها المنصوص الحقوق

  .)36()1 (المادة في االختصاص شرط استيفاء عدم :أهمها من ،الدفوع

 الجوي القصف ضحايا عد يمكن ال القضية ظروف وفق بأنه -باإلجماع – حكمها المحكمة أصدرت

 الطبيعي اهمعن وفق يفسر أن يجب الدول فاختصاص. الدعوى في األطراف الدول اختصاص ضمن

 يمكن ومحددة استثنائية شروط وضمن أساسي، بشكل إقليمي فهو. العام الدولي القانون في والسائد

 بين زمنية ةمد خالل مستمرة مادية، أو قانونية، رابطة إثبات ويستدعي الدولة، إقليم خارج يمتد أن

 الدول وعمل الضحايا بين رابطةال هذه بوجود تقتنع لم والمحكمة.  عليها المدعى والدول الضحايا

 أو فعلية، لرابطة يؤسس ال المدعين أقارب بقتل تسبب الذي الجوي القصف إن إذ. عليها المدعى

  .)37()1 (المادة وفق األطراف الدول اختصاص ضمن تجعلهم قانونية،

  

                                                            
(33) supra note 32, para. 28 

(34)  supra note 32, para.  46 

(35)  supra note 32, para.  47 

(36)  supra note 32, para. ! المستند األساسي فقط! خطأ.  

(37)  supra note 32, para. 82:  “The Court is not therefore persuaded that there was any jurisdictional 
link between the persons who were victims of the act complained of and the respondent States. 
Accordingly, it is not satisfied that the applicants and their deceased relatives were capable of coming 
within the jurisdiction of the respondent States on account of the extra-territorial act in question.”  
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  الثاني المطلب

  :Bankovic قضية في) 1 (المادة تفسير في المحكمة منهجية

 وفق يفسر أن يجب الدولة اختصاص مفهوم أن من) 1 (المادة تفسيرها أثناء في لمحكمةا انطلقت

 متعددة معاهدة هي اإلنسان لحقوق األوروبية االتفاقية وأن العام، الدولي القانون في السائد المعنى

 من فبدالً التفسير، في المحكمة منهجية أيضاً واختلفت. )38(األطراف الدول أقاليم في تطبق األطراف

 من التحقق في الذاتي والمعيار التحضيرية األعمال على ،اًرئيس اعتماداً اعتمدت، الموضوعي التفسير

 المنصوص التحلل بشرط يتعلق فيما الدول ممارسات لىإ استندت كما. األوروبية االتفاقية واضعي نية

 .األوروبية االتفاقية من) 15 (المادة في عليه

 المقيد والتفسير العام الدولي القانون في الدول الختصاص المتعددة المفاهيم -1

  :األوروبية للمحكمة

 وفق يفسر أن يجب األوروبية االتفاقية في األطراف الدول اختصاص أن قرارها في المحكمة ذكرت

 مفاهيم توجد أنه األولى: مسألتين يثير النظري االفتراض هذا. العام الدولي القانون في السائد معناه

 حقوق مفهوم تناقض نتائج إلى يؤدي أنه والثانية. العام الدولي القانون في الدول الختصاص متعددة

 الحصري الحق يعني العام الدولي القانون في االختصاص فإن األولى بالمسألة يتعلق فيما. اإلنسان

 متعددة مفاهيم تتوافر ومن ثَم إقليمها، على والقضائية والتنفيذية التشريعية وظائفها بممارسة للدولة

 قرار يوضح لم. تنفيذي واختصاص قضائي، واختصاص تشريعي، اختصاص: الدولة الختصاص

 هذه بين يميز ولم المحكمة، بتفسير المشمول االختصاصات من نوع أي األوروبية المحكمة
                                                            

(38)  supra note 32, paras. المستند األساسي فقط! خطأ. , 3:  “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……in short, the Convention is a multi-lateral treaty 
operating, subject to Article 56 of the Convention, in an essentially regional context and notably in 
the legal space (espace juridique) of the Contracting States. The FRY clearly does not fall within this 
legal space. The Convention was not designed to be applied throughout the world, even in respect of 
the conduct of Contracting States. Accordingly, the desirability of avoiding a gap or vacuum in 
human rights’ protection has so far been relied on by the Court in favour of establishing jurisdiction 
only when the territory in question was one that, but for the specific circumstances, would normally 
be covered by the Convention.”; Mantouvalou, Virginia: Extending Judicial Control in International 
Law: Human Rights Treaties and Extraterritoriality International Journal of Human Rights Vol. 9, 
No. 2,( June 2005 ) 147–163. 
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 من إقليمي وهو التشريعي، فاالختصاص. التمييز هذا على المترتبة اآلثار أهمية مع االختصاصات

 يحملها التي الصفة على تأسيساً اإم الدولة، إقليم خارج أفراداً ليشمل يمتد أن يمكن المبدأ، حيث

 الدولة، إقليم خارج تقع معينة جرائم شمولها اوإم اإليجابية، الشخصية مبدأ أو الجنسية، مبدأ: الفرد

 وظائفهم الدولة ممثلي ممارسة أثناء في أو السفينة، علم قانون وفق أو العينية، مبدأ وفق

 حدودها خارج التشريعي اختصاصها ممارسة للدول يجيز الدولي فالقانون. القنصلية أو الدبلوماسية

  .)39(الدولية الدولة بالتزامات يقيد مالم اإلقليمية

 حمايةل الدولية االتفاقية من الدولة اختصاص لمفهوم المختلفة المعاني على مثاالً تُعد )9( والمادة

  :على تنص وهي القسري، االختفاء من جميعهم األشخاص

  :قسري اختفاء جريمة في بالبت اختصاصها إلقرار الالزمة التدابير طرف دولة كل تتخذ .1

 أو طائرات، متن على أو القضائية، لواليتها يخضع إقليم أي داخل ارتكبت قد الجريمة تكون عندما) أ(

  الدولة؛ هذه في مسجلة سفن،

  رعاياها؛ من المفترض الجريمة مرتكب يكون عندما) ب(

 إقرار يالئم ذلك أن الطرف الدولة هذه وترى رعاياها، من المختفي الشخص يكون عندما) ج(

  .اختصاصها

 قسري، اختفاء جريمة في بالبت اختصاصها إلقرار الالزمة التدابير أيضاً، طرف، دولة كل تتخذ .2

 تسلّمه لم ما القضائية، لواليتها يخضع إقليم أي في موجوداً ضالمفتر الجريمة مرتكب يكون عندما

 تعترف دولية جنائية محكمة إلى أو الدولية، اللتزاماتها وفقاً أخرى، دولة إلى تحله، أو الدولة، هذه

 .باختصاصها

                                                            
(39)  supra note 32 ,  para. 4: “As to the “ordinary meaning” of the relevant term in Article 1 of the 
Convention, the Court is satisfied that, from the standpoint of public international law, the 
jurisdictional competence of a State is primarily territorial. While international law does not exclude 
a State’s exercise of jurisdiction extra-territorially, the suggested bases of such jurisdiction (including 
nationality, flag, diplomatic and consular relations, effect, protection, passive personality and 
universality) are, as a general rule, defined and limited by the sovereign territorial rights of the other 
relevant States.”  ; Dixon , Martin, International law, oxford University Press, 6th edition, 
2007,pp142-143; Brownlie,  Ian, Principles of Public International Law,7th edition, Oxford, 2008, 
pp.299-300-311;  Milanovic, supra note 19, p.23; 

 علي. د  ،208-205.ص ،2013 المتحدة، العربية اإلمارات جامعة العام، الدولي القانون مبادئ: حسن محمد القاسمي، .د

 188.ص 105. ص1995  االسكندرية، المعارف، منشاة العام، الدولي القانون: هيف أبو صادق
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 .)40(الوطنية للقوانين وفقاً ممارسته تجري آخر جنائي اختصاص أي االتفاقية هذه تستبعد ال .3

 المنطقية غير نتائجه هي ،)1( للمادة األوروبية للمحكمة المقيد التفسير يثيرها التي الثانية ةوالمسأل

 عمل، عن امتناعها أو بعمل، الدولة فقيام. األوروبية االتفاقية تطبيق في ازدواجية إلى تؤدي التي

 المنصوص قوقالح ألحد انتهاك عنه ونجم الدولي، القانون قواعد وفق اختصاصاتها ألحد ممارسةً

 نفسه بالعمل قيامها بينما الدولة، اختصاص ضمن المتضرر الفرد يجعل هذا فإن االتفاقية، في عنها

 الختصاص خاضعاً المتضرر الفرد عدِ دون يحول العام، الدولي القانون في االختصاص لقواعد خالفاً

 يجيز بحيث االتفاقية تفسير فاليمكن. وبيةاألور لالتفاقية القانونية بالحماية يتمتع ال ومن ثَم الدولة،

 االختصاص قواعد مخالفتها بسبب أخرى دول أقاليم في االتفاقية تنتهك أعمال ارتكاب للدول التفسير

  .)41( إقليمها في نفسها باألعمال القيام عليها يمتنع في حين العام، الدولي القانون في

) 1 (المادة ونص األوروبية، االتفاقية من) 1 (المادة صن بين المقيد، تفسيرها لتأكيد المحكمة؛ قارنت

 في األوروبية االتفاقية واضعو رغب لو أنه إلى وانتهت ،1949 األربع جنيف اتفاقيات في المشتركة

 اتفاقيات في المشتركة) 1 (للمادة مماثلة صياغة لتبنوا الدول الختصاص موسع مفهوم إقرار

 السامية األطراف تتعهد: أن على جنيف اتقاقيات في تركةالمش) 1 (المادة تنص إذ. )42(جنيف

  .)43(جميعها الحاالت في احترامها وتكفل االتفاقية هذه تحترم بأن المتعاقدة

 :في األوروبية االتفاقية من) 1 (المادة عن تختلف وهي

 دةالمتعاق األطراف اتخاذ: األول. المتعاقدة األطراف على االلتزامات من نوعين ترتّب أنها -1

. الختصاصها الخاضعين واألفراد الدولة هيئات من االتفاقيات احترام لضمان الالزمة اإلجراءات

 .األخرى المتعاقدة الدول من االتفاقية احترام لضمان الالزمة التدابير تبنّي: والثاني

                                                            
(40) International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance( 
December 2006) , entered into force on 23 December 2010 
(41)  King , Hugh: The Extraterritorial Human  Rights Obligations of States, Human Rights Law 
Review 9:4 _ 2009; Orakhelashvili supra note 21; Roxstrom,  Erik,  Gibney Mark, and Einarsen , 
Terje: The NATO Bombing Case (Bankovic et al.V. belgium et al.) And The Limits of Western 
Human Rights, Boston University International Law Journal [Vol. 23:55;  Milanovic,  supra note 19 
, p.183: “The convention cannot be interpreted as to allow a state party to perpetrate violations of 
convention on the territory of another state, which it cannot perpetrate on its own territory”;  Harris,  
D.J., O’Boyle , M., C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, 2nd  edition 
oxford university 2009, p. 806 
(42)  supra note 32,  para.40 
(43)  http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm 
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 .ها جميعالحاالت في احترامها تكفل المتعاقدة األطراف وأن -2

 يرجح األوروبية االتفاقية نص من" ها جميعالحاالت في"و" احترامها تكفل "العبارتين غياب هل ولكن

 حماية إلى تهدفان المعاهدتين إن. األوروبية؟ المحكمة تبنته الذي الدول الختصاص المقيد المفهوم

 في تنص التي المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية من) 5 (60 المادة ألحكام وتخضعان األفراد، حقوق

  :على) 5 (الفقرة

 في عنها المنصوص اإلنسان بحمايـة المتعلقة األحكام على) 3 (إلى) 1 (الفقرات أحكام تنطبق ال(

 من االنتقام أشكال من شكل أي تحظر التي األحكام والسيما اإلنساني، الطابع ذات المعاهدات

  .)44()المعاهدات هذه بموجب المحميين األشخاص

 التي االلتزامات أن :الموضوعية الصفة هذه عن وينجم ة،موضوعي التزامات ترتبان معاهدتان فهما

 اإلقليمية حدودها ضمن الدول أعمال على تقتصر وال طبيعتها، في تبادلية ليست المعاهدتان ترتبها

                                                            
  : من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات60المادة     )44(

اإلخالل الجوهري بالمعاهدة الثنائية من أحد أطرافها يخول الطرف اآلخر االحتجاج به كسبب النقضائها، أو إليقاف العمل  -1

 .بها كلياً أو جزئياً

  :اإلخالل الجوهري بالمعاهدة الجماعية من أحد أطرافها يخول -2

  :العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائهاإيقاف األطراف باتفاق جماعي فيما بينها على ) أ(

  ؛ أو ما في العالقات بينهم وبين الدولة المخلةإ" 1"

  .فيما بين األطراف جميعها" 2"

 أو جزئياً في العالقات بينه الطرف المتأثر من هذا اإلخالل بصورة خاصة االحتجاج به كسبب إليقاف العمل بالمعاهدة كلياً) ب(

  .وبين الدولة المخلة

ه إذا كان من إليأي طرف آخر عدا الدولة المخلة االحتجاج باإلخالل كسبب إليقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة ) ج(

ز كل طرف فيها فيما يتعلق مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير اإلخالل الجوهري بنصوصها من أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مرك

  .بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة

  :يأت ألغراض هذه المادة يشتمل اإلخالل الجوهري على ما ي-3

  ، أوالتنصل من المعاهدة بما ال تجيزه هذه اإلتفاقية) أ(

  .مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها) ب(

  .في المعاهدة يسري عند اإلخالل بأحكامها ال تخل الفقرات السابقة بأي نص -4

 على األحكام المتعلقة بحمايـة اإلنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع 3 إلى 1 ال تنطبق أحكام الفقرات -5

  . األحكام التي تحظر أي شكل من أشكال االنتقام من األشخاص المحميين بموجب هذه المعاهداتوالسيمااإلنساني 
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 مع المعاهدتين هاتين تطبيق نطاق في جوهري اختالف يوجد ال فإنه المبدأ حيث ومن ذاً،إ. دوليةال

  .)45(صياغتهما في االختالف

 مفهوم مع بالتوازي يتطور مفهومال هذا أن الدولي، القانون في االختصاص مفهوم تعدد إلى يضاف

 وستفاليا معاهدة مفاهيم بعض يعكس مقيداً تفسيراً استخدمت األوروبية المحكمة ولكن الدول، سيادة

 على حصراً الدولة تسلطا تُمارس ِإذْ المنفصلة، الدول سيادات من مجموعة الدولي المجتمع دتع التي

 اإلنسان حقوق معاهدات تفسير سياق في المقيد التفسير Meron البروفيسور وصف وقد. األقاليم هذه

 في عليها المنصوص التفسير قائطر من ليس أن فضالً عن ،)46( "اإلنسان حقوق على لعنة "بأنه

 وااللتزامات الموضوعية طبيعتهاى إل نظراً اإلنسان، حقوق فاتفاقيات. المعاهدات لقانون فيينا معاهدة

 أو المعاهدة، في صريح نص إلى استناداً إال مقيداً تفسيراً تُفسر أن يمكن ال السمة، هذه عن الناجمة

  .)47( .المعاهدة في الحقوق أحد خصوصية بسبب

  :المتعاقدة األطراف نية من والتحقق األوروبية لالتفاقية التحضيرية األعمال -2

 المادة تجيز إذ. )48()1 (المادة لتفسير األوروبية لالتقاقية التحضيرية األعمال على المحكمة اعتمدت

 على المعاهدات، تفسير في التحضيرية األعمال إلى اللجوء المعاهدات لقانون فيينا معاهدة من) 32(

 خصوصاً مكملة، وسائل إلى اللجوء يجوز: أنه على تنص ِإذْ احتياطية، أو مكملة، وسائل أنها أساس

 عن الناتج المعنى لتأكيد وذلك لعقدها؛ المالبسة والظروف للمعاهدة، التحضيرية األعمال تفسير في

 أصلياً، ليسو استثنائي دور هو التفسير في التحضيرية األعمال دور أن "كما). 31 (المادة تطبيق

  :الرأي هذا يؤيدون الدولي والقضاء الدولي القانون كُتَّاب وغالبية

                                                            
(45) Focarelli,  Carlo: The  Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: A Soap Bubble? The 
European Journal of International Law Vol. 21 no. 1, 125-1 71 
(46)  Meron, Theodor , The 1994 U.S. Action in Haiti: Extraterritoriality of Human Rights Treaties,  
:“Bona fide interpretation of human rights treaties by the administration and the courts is called for, 
in accordance with their object and purpose of promoting human rights, even where such 
interpretation leads to the extraterritoriality of humanitarian obligations of the United States.  The 
established jurisprudence of the Human Rights Committee provides clear guidance and should 
discourage a narrow territorial construction of the Political Covenant. Narrow territorial 
interpretation of human rights treaties is anathema to the basic idea of human rights, which is to 
ensure that a state should respect human rights of persons over whom it exercises jurisdiction.” 89  
A.J.I.L(January 1995): 78  
(47)  Tyrer v. U K,. 5856/72, para.31; Wemhoff v. Germany 2122/64  , para.  8:” Given that it is a 
law-making treaty, it is also necessary to seek the interpretation that is most appropriate in order to 
realise the aim and achieve the object of the treaty, not that which would restrict to the greatest 
possible degree the obligations undertaken by the Parties.” ; Orakhelashvili , supra note 21. 
(48)  supra note 32, paras. 58-63-65  
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 في والتروي الحيطة من قدر أكبر استعمال وعليه التحضيرية، األعمال إلى اللجوء هو ستثناءاال"

  .غموضه وتوضيح النص، معنى لجالء صالحة ليست ألنها التحضيرية؛ األعمال استعمال

 .مشتركة نية إيجاد الصعب ومن كبيراً، يكون قد المعاهدات إبرام في المشتركين فعدد -1

 منذ متعمداً يكون قد الغموض إن إذ ذاتها، التحضيرية األعمال مصدره ونيك قد النص غموض إن -2

 . البداية

 .)49("المؤتمر خالل الوفود مواقف تبدل -3

 تضمنت إذ). 1 (للمادة متعددة صيغ اقتراح األوروبية لالتفاقية التحضيرية األعمال دراسة تُظهر

 لجميع عليها المنصوص الحقوق بضمان فاألطرا الدول تتعهد: "اآلتي االقتراح األولى المسودة

 المقيمين، األفرادب: عبارة باستبدال الصيغة هذه تعديل جرى ثم. )50("أقاليمهم ضمن المقيمين األفراد

 مسودة بوضع المكلَّفة الفرعية اللجنة الحظت إذ. )51(األطراف الدول الختصاص الخاضعينعبارة 

 “" المقيمين "لعبارة متباينة عدة تفسيرات يتيح المقترحة العبارة في الغموض أن األوروبية االتفاقية

Residing””، بصورة المقيمين األفراد على تقتصر أو مؤقتة، بصورة المقيمين األفراد تستبعد بحيث 

 بحماية المشمولين األفراد بتوسيع األوروبية االتفاقية واضعي هدف تحقق ال ومن ثَم. قانونية

 المدنية بالحقوق الخاص العهد من) 2 (المادة مسودة اعتماد اللجنة اقترحت ولذلك االتفاقية؛

  .)52("األطراف الدول أقاليم "عبارة إلغاء مع والسياسية

 أساسها على صيغت التي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص العهد من) 2/1 (المادة إلى بالرجوع

 قد للعهد اإلقليمي السريان نطاق تحدد لتيا المادة هذه أن نجد األوروبية، االتفاقية من) 1 (المادة

 ضمن جميعهم لألفراد عنها المنصوص الحقوق بتأمين ملزمة فالدول: منفصلين أساسين على فُسرت

 تحديد منه يقصد لم" األطراف الدول إقليم ضمن "على والنص. لواليتها الخاضعين أو إقليمها،

                                                            
  .1404 - 1402. ص1998الوسيط في المعاهدات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، : ابراهيم علي. د   )49(

Jacobs  , White,   & Ovey: The European Convention on Human Rights: “Preparatory work is 
notoriously unreliable as a general guide to treaty interpretation”, 5th edition Oxford University Press 
  (2010), p. 66    ; Cannizzaro, ’ Enzo,  The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford 
University Press, 2011, at145-151; Brownlie,  supra note 40, p. 634 
(50)  Collected Edition of the Travaux préparatoires of the European Convention on Human Rights, 
part I, 11 May- 8 September 1949, The Hague : Martinus Nijhoff, 1975  p. 276.  
(51)  Collected Edition of the Travaux préparatoires of the European Convention on Human Rights, 
part III,. 2 February 1950-10 March, The Hague : Martinus Nijhoff, 1976,  p. 200.  
(52)  Milanovic, Marko  :From Compromise to Principle: Clarifying the Concept of State Jurisdiction 
in Human Rights Treaties Human Rights Law Review 8:3 _ [2008] 432-433 
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 فرض تجنَّب وإنما الختصاصها، والخاضعين هاإقليم ضمن األفراد على الطرف الدولة التزامات

 خارج ألفراد كاملة العهد حقوق لضمان وقدراتها؛ األطراف الدول صالحيات تتجاوز إيجابية التزامات

 إلى تهدف) 2/1 (المادة نأ الفاصل الجدار قضية في الدولية العدل محكمة أوضحت وكما. إقليمها

 تقع التي العهد في عليها المنصوص الحقوق بتأمين دولتهم جخار مقيمين أفراد مطالبة دون الحيلولة

 العهد من) 2 (للمادة التحضيرية األعمال تتضمن ولم. )53(تهاوالي  أواإلقامة دولة اختصاص ضمن

 أقاليم ضمن األفراد على تطبيقه اقتصار إلى إشارة أي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي

 رفضتها التي الغاية لهذه نص تضمين األمركية المتحدة الواليات مندوبي محاولة مع األطراف، الدول

  .)54(والصين فرنسا

 المستقر االجتهاد يناقض التحضيرية، األعمال خالل من األطراف نية من التحقق على االعتماد إن

 يرلتفس مالءمة أكثر الموضوعي المعيار  انديع نياللذ الدولية والممارسات األوروبية للمحكمة

  .)55(الذاتي المعيار من اإلنسان حقوق معاهدات

                                                            
(53)  The Legal Consequences of the Construction of  a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
supra note 26, para 109; Milanovic, supra note 19: “….the ICCPR jurisdiction clause has a specific 
purpose of taking care of difficulties which might impede the implementation of the Covenant in 
specific situations, difficulties which make a state normally unable to ensure the effective enjoyment 
of the rights under the Covenant to its citizens abroad.”,  p.176-177 
(54)  Lawson, Rick : Life after Bankovic: On the Extraterritorial Application of the European 
Convention on Human Rights  in: Coomans , Fons (ed.), Kamminga Menno T. (ed.) : Extraterritorial 
Application of Human Rights Treaties, 1st print  , Intersentia,  Maastricht Series in Human Rights  
2004, p.8; Meron,  supra note 47: “The legislative history of Article 2(1)  does not support  a narrow 
territorial construction.  Article 2 (1) should be read so that each party would have assumed the 
obligation to ensure the rights recognized  in the Covenant both ‘to all individuals within its territory’ 
and to all individuals subject to its  jurisdiction.”; Rosalyn Higgins: “As regards the question of 
jurisdiction, the Committee had always maintained that States were responsible for ensuring respect 
for human rights  proclaimed in the Covenant when their representatives were implicated and when 
their acts affected human beings even outside their national territory.” at Lubell supra note26,  p.196   
(55)  The European Commission emphasized that the European Convention should be interpreted 
objectively and not by reference to what may have been the understanding of one Party at the time of 
its ratification, East African Asians, 3 EHRR 76 ;  Orakhelashivli supra note 21; Mantouvalou, supra 
note 39; Inter-American Court has explained:“This method of interpretation respects the principle of 
the primacy of the text, that is, the application of objective criteria of interpretation. In the case of 
human rights treaties, moreover, objective criteria of interpretation that look to the texts themselves 
are more appropriate than subjective criteria that seek to ascertain only the intent of the Parties. This 
is so because human rights treaties, as the Court has already noted, ‘are not multilateral treaties of the 
traditional type concluded to accomplish the reciprocal exchange of rights for the mutual benefit of 
the contracting States; rather ‘their object and purpose is the protection of the basic rights of 
individual human beings, irrespective of their nationality, both against the State of   their nationality 
and all other contracting States.”, Restrictions to Death Penalty, para. 50, 70 ILR (1986), at 466. 
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 قد الدول اختصاص أن األوروبية لالتفاقية التحضيرية األعمال من االستنتاج اليمكن أنه الخالصة

  .العام الدولي القانون في السائد معناه وفق حصراً، استعمل،

 نساناإل حقوق لحماية األوروبية االتفاقية من) 15 (المادة في التحلل شرط -3

  :والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من) 4 (والمادة

 اإلقليمية؛ حدودها رجاخ عسكرية، وشبه عسكرية، عمليات في الدول مشاركة نأ إلى المحكمة ذهبت

 تحت كنت لم وأفغانستان، سابقاً، يوغسالفيا وجمهورية وبوسنيا، العراق، في المسلحة النزاعات مثل

 تخضع وإنما االتفاقية، من) 1 (المادة وفق لالختصاص ممارسة هي األعمال هذه بأن اداالعتق طائلة

 للحدود، العابرة أعمالها بصدد) 15 (المادة في التحلل بشرط تدفع لم فهي. اإلنساني الدولي للقانون

 ألحكام اإلقليمي التطبيق إقليمية يؤكد ما وهذا أقاليمها، ضمن أعمالها على به الدفع اقتصر وإنما

 .)56(االتفاقية

 نفسهاد تع أنها بالضررورة يعني ال للحدود العابرة أعمالها بصدد التحلل شرط الدول استعمال عدم إن

 هذه في به فالدفع: سياسياً يكون قد فالدافع. األعمال يهذه يتعلق فيما االتفاقية بأحكام ملزمة غير

  .اإلنسان حقوق انتهاك تعمدها يعني الحال

 تكون أن يجب بل ،"الدول ممارسات "بمجرد تكتفي ال المعاهدات لقانون فيينا معاهدة أن نفضالً ع

 قواتها أعمال بخضوع دولال من عدد أقر فقد. عرضية ممارسات وليست وثابتة، موحدة الممارسات

  .)57( والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد اإلقليمية حدودها خارج العسكرية

                                                            
(56)  supra note 32, par. 62; Lubell supra note26, pp. 197-199-202; Dennis, Michel : Application of 
Human Rights Treaties Extraterritoriality to Detention of Combatants and Security Internees: Fuzzy 
Thinking All Around?: “In short, the United States interprets human rights treaties to apply to 
persons living in the territory of the United States, not to any person with whom agents of our 
government deal in international community.”,  ILSA Journal of International and  Comparative Law 
459 (Spring 2006) 463; Dennis, Michel  : ICJ Advisory opinion on Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory: Application of Human Rights treaties extraterritorially  in times of 
armed conflicts and military occupation, 1 AJIL. 99 (2005), 120.   

 تتحفظ عند تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على امتداد  أن الواليات المتحدة األمريكية لممع

 تبنت لجنة حقوق   في حين1992 الدول المتعاقدة فالواليات المتحدة  صادقت على العهد الدولي في إقليمالتزامات الدول خارج 

 Delia Saldias de Lopez V. Uruguay  ، 1984اإلنسان المبدأ في قضية   
(57)  Lubell supra note26, pp.198-200 
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 من) 15 (والمادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من) 4 (المادة في حللالت فشرط

 ضمنها من واضحة، وإجرائية موضوعية وشروط لمعايير يخضع اإلنسان، لحقوق األوروبية االتفاقية

  . )58(الدولية اللتزاماتها الدولة مخالفة عدم

 على غير، ليس اإلنساني الدولي للقانون تخضع العسكرية الدول أعمال بأن الدفع انتقاد ويمكن

. المسلحة والنزاعات السلم حال في المفعول سارية تظل اإلنسان حقوق معاهدات أن األول: أساسين

 أن والثاني. جنيف واتفاقيات اإلنسان، حقوق التفاقيات المتوازي التطبيق هي هنا تثار التي والمسألة

 النزاعات أوقات خارج عالية، ونسبة تحدث، األفراد حقوق تنتهك التي للحدود العابرة الدول أعمال

  .المسلحة

  : الثالث المبحث

  :اإلنسان حقوق عالمية و الدول اختصاص إقليمية بين  الجزئي التوفيق

 في حكماً  Bankovic قضية في الحكم من سنوات عشر من مايقارب بعد األوروبية المحكمة أصدرت

  .)59()1 (المادة تطبيق نطاق - ما حد إلى - يوسع تفسيراً يتضمن خرى،أ وقضايا Al-Skeini قضية

  . Al-Skeini قضية في الوقائع: األول المطلب

 مستقل بتحقيق للمطالبة البريطانية المحاكم أمام بدعوى عراقيون مواطنون تقدم Al-Skeini قضية في

  . )60(األوروبية االتفاقية من) 2 (المادة وفق أقاربهم بمقتل

 السيد واحتُِجز اعتُِقل في حين البصرة، مدينة في البريطانية القوات بنار قتلوا الضحايا من خمس

  .الحقاً وفاته إلى أدى امم والتعذيب، المعاملة لسوء تعرض حيث بريطاني، عسكري سجن في موسى

   

                                                            
القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة، الجزء : علوان ،محمد يوسف،  الموسى، محمد خليل   )58(

 127-126. ، ص2009األول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
(59)  Al-Skeini and others v. U K,55721/07  
Al-Jedda v. UK, 27021/08, 7/07/ 2011  
 

  Human Rights Act 1989األوروبية لحقوق اإلنسان ُأدِمجت في القانون البريطاني بموجب  االتفاقية )60(
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  .البريطاني القضاء أمام األطراف دفوع: الثاني المطلب

 ضمن الخمس الضحايا دايع لم ألنهما الدعاوى؛ من خمساً اللوردات سومجل العليا المحكمة ردت

 ضمن كان موسى السيد أن بوصف السادسة، الدعوى قبلتا في حين المتحدة، المملكة اختصاص

  :حكمه اللوردات مجلس علل. البريطانية الدولة اختصاص

 العراق على وتطبيقها األعضاء، لالدو أقاليم في تطبق إقليمية اتفاقية هي األوروبية االتفاقية إن -

  .)61("اإلنسان حقوق امبريالية "من نوعاً ديع

 فعلية رابطة لتأسيس يكفي ال الخمس الضحايا بوفاة تسبب الذي المادية القوة استعمال مجرد إن -

  .)62(المتحدة المملكة اختصاص ضمن الخمس الضحايا لعد تؤدي

 المعارك، حدةإلى  نظراً البصرة على الكاملة السيطرة التملك البريطانية العسكرية القوات إن -

. البريطانية القوات فيها تعمل التي الجغرافية وللمساحة البريطانية، القوات من المحدود والعدد

في الصادر الحكم فإن هذا، فضالً عن. الفعلية السيطرة ممارسة معيار إلى االستناد اليمكن ومن ثَم 

 من بعضاً الدولة وممارسة إقليم، على الفعلية السيطرة بين لتالزما اشترط Bankovic قضية

 مفهوم ضمن تندرج ال البريطانية، القوات بها تقوم التي والعمليات العامة، السلطات وظائف

   أو قضائية، أو تنفيذية، بسلطة البريطانية القوات تتمتع فال: العامة السلطات ممارسة

 .)63( تشريعية

 اختصاص ضمن البريطاني العسكري السجن في توفي الذي موسى السيد أن اتاللورد مجلس وقرر

 ذاته، بحد المادي، فاإلكراه. عليه القبض إلقاء وقت من وليس السجن، في اعتقاله أثناء في المملكة

 فمجلس. االختصاص لرابطة يؤسس ال ، ئهاوكال  أوالدولة إقليم خارج دولة ممثلي، من األفراد على

                                                            
(61)  Al-Skeini and others v Secretary of State for Defence [2007] UKHL 26, [2008] AC 153, paras. 
78-79 
(62)  Id., para. 116.  
(63)  supra note 62, para. 83:“In my judgment it is quite impossible to hold that the UK, although an 
occupying power for the purposes of the Hague Regulations and Geneva IV, was in effective control 
of Basrah City for the purposes of ECHR jurisprudence at the material time. If it had been, it would 
have been obliged, pursuant to the Bankovic judgment, to secure to everyone in Basrah City the 
rights and freedoms guaranteed by the ECHR. One only has to state that proposition to see how 
utterly unreal it is. The UK possessed no executive, legislative or judicial authority in Basrah City, 
other than the limited authority given to its military forces, and as an occupying power it was bound 
to respect the laws in force in Iraq unless absolutely prevented (see Article 43 of the Hague 
Regulations ...). It could not be equated with a civil power: it was simply there to maintain security, 
and to support the civil administration in Iraq in a number of different ways ...” 
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 نيروبي من أوجالن اختطاف فمجرد: أوجالن قضية في المحكمة لحكم الخاص فهمه بنىت اللوردات

 أمام محاكمته وإنما ،لها خاضعاً  أوالتركية الدولة اختصاص ضمن، يجعله ال التركية، المخابرات من

. التركية الدولة اختصاص ضمن هعد سببا هما التركية، الوطنية القوانين ووفق الوطنية، المحاكم

 في العسكري السجن أن هو المتحدة، المملكة اختصاص ضمن موسى السيد أن لتقرير الثاني السببو

 الدولي القانون يقر ِإذْ للسفارات، القانوني الوضع أو المركز، يشابه خاص، بوضع يتمتع البصرة

 من ستثناءاال سبيل على وذلك المستقبلة، الدول في سفاراتها على اختصاصها بامتداد المرسلة للدولة

 .)64(الدول اختصاص إقليمية قاعدة

  :اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة أمام األطراف دفوع: الثالث المطلب

 المملكة إخفاق -1: موضوعها اإلنسان لحقوق األوروبية المحكمة أمام دعوى الضحايا أقارب سجل

. األوروبية االتفاقية من) 3(و) 2( للمادتين وفقاً الضحايا وفاة في مستقلة تحقيقات إجراء في المتحدة

  .)65(عادل تعويض فعد -3 .الوفيات عن المتحدة المملكة مسؤولية قبول -2

 ضمن الست الضحايا كان هل: هي فيها، الفصل األوروبية المحكمة على يجب التي األولى المسالة 

  ؟)1 (المادة وفق المتحدة المملكة اختصاص

 سبق كما التي، اإلنسان، لحقوق األوروبية للمحكمة القضائية السوابق إلى الضحايا قاربأ استند

 السيطرة: وهما اإلقليمية، لحدودها العابر الدول اختصاص بمفهوم يتعلق فيما مبدأين قررت شرحه،

 :األفراد على المادية السيطرة أو قليم،اإل على الفعلية

 أثناء في المدنيين الضحايا على ارالن البريطانية القوات إلطالق مباشرة نتيجة هي الوفيات إن -

  .عسكرية معارك أثناء في وليس لألمن، حفظها

 وظائف إحدى تمارس هاإنَّ أي األمن؛ لحفظ عمليات تنفّذ كانت البريطانية العسكرية القوات إن -

  .العامة السلطات

 هذه تكون أن شرطاً وليس اإلقليم، على فعلية سيطرة مارست البريطانية العسكرية القوات إن -

  .)66(الوطني إقليمها على تمارسها التي للسيطرة مشابهة أو مطلقة، السيطرة

                                                            
(64)  supra note 62, para. 88 ." As for the sixth case, I for my part would recognise the UK's 
jurisdiction over Mr Mousa only on the narrow basis found established by the Divisional Court, 
essentially by analogy with the extra-territorial exception made for embassies.”  
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 التي اإلنساني الدولي القانون قواعد تحكمها احتالل، قوات هي البريطانية العسكرية القوات إن -

 حربية عمليات تنفيذها أثناء في اإلنسان حقوق معاهدات بأحكام التقيد االحتالل قوات على تحتّم

 طرفاً العسكرية العمليات إقليمها على تجري التي الدولة تكن لم ولو حتى اإلقليمية، حدودها خارج

  .)67(اإلنسان حقوق اتفاقيات في

 المملكة محاكم أمام إثارتها لها سبق التي الدفوع فضالً عن جيدة بدفوع المتحدة المملكة تقدمت 

  : المتحدة

 وهي،. جنيف اتفاقيات تحكمها احتالل قوة هو العراق، في المتحدة للمملكة القانوني المركز إن -

 لتتوافق العراقية القوانين تعديل بسلطة وال العراق، على بالسيادة تتمتع ال االتفاقيات، هذه بموجب

 المعاهدات نتيجة المتحدة المملكة على المترتبة الدولية االلتزامات أو البريطانية، القوانين مع

 األوروبية االتفاقية أحكام طبقت إذا الدولي القانون تخالف المتحدة المملكة فإن ومن ثَم الدولية،

  .)68(العراق على

 االتفاقية من) 65 (المادة يناقض الدولة، واختصاص إقليم على الفعلية السيطرة بين التالزم نإ -

 إخطارب تعلن أن الحق، وقت في أو تصديقها، لدى دولة ألي يجوز: "على تنص التي األوروبية

 من أي على أو  إقليمكل على تسري المعاهدة هذه أن أوروبا لمجلس العام السكرتير إلى موجه

  ".الدولية عالقاتها عن مسؤولة هي تكون التي األقاليم أو اإلقليم

 خارج إلى االتفاقية أحكام امتداد، لتقرير تقديرية بصالحية المادة، هذه بموجب األطراف، الدول تتمتَّع

 هذه على عدة سنوات الفعلية السيطرة ممارستها مع ،هاامتداد عدم  أواإلقليمية حدودها

  .)69(األقاليم

 إلى استناداً وذلك األعضاء، الدول إقليم خارج العسكرية العمليات األوروبية االتفاقية التشمل -

Bankovic ، على تنص التي االتفاقية من) 15 (المادة وإلى:  

                                                                                                                                      
(65)  supra note 60 
(66)  supra note 60, paras.121-122-123 
(67)  supra note 60, paras. 127-129 
(68)supra note,  60, para. 114 
(69)supra note 60, para.111 
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 تدابير اتخاذ ساٍم متعاقد طرف ألي يجوز األمة، حياة يهدد آخر عام طرخ أي ،أو الحرب حال في - 1

 أال وبشرط فقط، الوضع يتطلبه الذي بالقدر االتفاقية، هذه في عليها المنصوص االلتزامات عن خارجة

 .الدولي القانون بموجب القائمة االلتزامات سائر مع التدابير هذه تتناقض

 حربية أعمال عن الناتجة الوفاة حال باستثناء ،)2( المادة عن خروج يبأ السابقة الفقرة تسمح ال - 2

  .)70()1 (الفقرة) 4 (و )3( المواد عن وال مشروعة،

  :عليه المترتبة واآلثار األوروبية المحكمة حكم: الرابع المطلب

 اكانو وحده، موسى السيد وليس الست، الضحايا بأن وقضت المتحدة، المملكة دفوع المحكمة رفضت

 معياري من مزيج لىإ قرارها في المحكمة استندت). 1 (المادة وفق المتحدة المملكة اختصاص ضمن

 االتفاقية تطبيق نطاق من وسعت بحيث األفراد، على والسيطرة اإلقليم، على الفعلية السيطرة

  .األوروبية

 أنها كما .Bankovic  قضية في قررته كما الدول اختصاص إقليمية كامل بشكل تتبن لم فالمحكمة

 ممثليها أو الدولة ممارسة بمعنى لالختصاص؛ الشخصي المفهوم تطبيق نطاق ضئيل بهامش وسعت

 . األفراد على السلطة

 هو اإلقليمية، حدودها خارج إقليم على الفعلية السيطرة دولة ممارسة أن تعدBankovic  قضية في

 الحالية، القضية في المحكمة، ذهبت في حين  لدولة،ا اختصاص ضمن اإلقليم في األفراد عدل السبب

 في األفراد لعد تكفي المستقلة الدول بها تختص التي العامة السلطات لبعض الدولة ممارسة أن إلى

 السلطة أعمال بعض مارست األمن بحفظها البريطانية والقوات. الدولة اختصاص ضمن اإلقليم

 .المتحدة المملكة اختصاص ضمن هم األمنية العمليات هذه نتيجة لواقت الذين األفراد ومن ثَم العامة،

 عابر الختصاص ممارسة هي أخرى دولة إقليم على العامة السلطات وظائف ما دولة فممارسة

  . الدولة اختصاص ضمن الممارسة هذه من المتضرر الفرد يجعل للحدود،

 المحكمة فإن األفراد، على المادية ةالسيطر أي الشخصي؛ بمفهومه باالختصاص يتعلق وفيما

 ديع األمن، على المحافظة العامة السلطات بعض ممارسة نتيجة كان إذا القتل أن تعد األوروبية،

                                                            
(70)supra note 60 , para. 116 
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 في قررته أن سبق لما خالفاً وذلك الدولة، اختصاص ضمن الضحية ويجعل األفراد، على سيطرة

  .)BankoviÇ )71 قضية

 أحكام أن بتقريرها األوروبية االتفاقية في األطراف للدول انونيالق الفضاء مفهوم المحكمة وألغت

 أحد من بأن النتيجة هذه المحكمة وعللت. األعضاء الدول أقاليم خارج إلى تمتد أن يمكن االتفاقية

 يمنع ال هذا ولكن بأحكامها، االتفاقية في أطراف غير دوٍل إلزام عدم اإلقليمي الفضاء مفهوم أهداف

  .)72()1 (المادة في الدولة اختصاص شرط تحقق إذا االتفاقية أحكام تطبيق من

 في ليس العسكرية، القوات على التزامات تفرض الحكم، هذا بموجب األوروبية، االتفاقية أحكام إن

 أيضاً وإنما المتحدة، المملكة ادعت كما فحسب البريطانية العسكرية القواعد في بمهامهم قيامهم أثناء

 يجاوز فيما االتفاقية أحكام بامتداد االعتراف وإن. العسكرية القواعد خارج العسكرية األعمال على

 يوسع أن شأنه من االتفاقية، ألحكام العسكرية القوات وخضوع األطراف، للدول اإلقليمية الحدود

 فاقياتات بتطبيق المعنية الدولية القضائية الجهات من به االستددالل ويمكن. اإلتسان حقوق حماية

 حقوق اتفاقيات في االختصاص إقليمية على عدة دول إصرار ضوء في وخاصة اإلنسان، حقوق

  .العسكرية العمليات شمولها عدم وعلى اإلنسان،

 :الخاتمة

 واالقتصادية السياسية للتغيرات والتصدي االستجابة على قدرته على قانوني نظام أي فعالية تعتمد

 التي هاوممارسات الدول أعمال في التوسع الحالي العولمة عصر خصائص أبرز فمن. واالجتماعية

 لبعض جديدة حقوقية مقاربة يستدعي وهذا اإلقليمية، حدودها خارج مباشرة وغير مباشرة آثاراً تنتج

  .اإلنسان حقوق وقانون العام، الدولي القانون في األساسية المفاهيم

 يواجهها التي كالتالمش عالمية فضالً عن بينها، المتبادل والتأثير الدول، بين االتصال فدرجة 

 الموضوعية الماهية وتأكيد والسيادة، الدول، اختصاص بمفاهيم التفكير إعادة تحتّم الدولي، المجتمع

 الدول اختصاص يفسر أن الدولي المجتمع في التغيرات ضوء في يمكن فال. اإلنسان حقوق لمعاهدات

 متجاوزاً اختصاصاً الدول تمارس أن استثناء ويمكن أساساً، إقليمي هأنَّب اإلنسان حقوق معاهدات في

                                                            
(71)  supra note 60, para. 149; Milanovic,  Marko: Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg, The 
European Journal of International Law Vol. 23 no. 1 © EJIL 2012; EJIL (2012), Vol. 23 No. 1, 121–
139 ; Ryngaert, Cedric:  Clarifying the Extraterritorial Application of the European Convention on 
Human Rights Al-Skeini and others v United Kingdom , Utrecht Journal of International and 
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 إقليمياً وليس ومتطور مرن العام الدولي القانون في الدول اختصاص فمفهوم. اإلقليمية حدودها

 عن والبحث الوطنية، للحدود المتجاوز الدول الختصاص االستثنائي الطابع على التركيز نوإ. حصراً

 الدولي، المجتمع واقع مع يتوافق ال العام، الدولي للقانون التقليدية القواعد قوف له تسويغات

  . اإلنسان حقوق قانون في الرئيسة المفاهيم أحد هي التي اإلنسان حقوق عالمية من وينتقص

 القضايا في) 1 (المادة تفسيرها أثناء في األوروبية المحكمة منهجية تناسق عدم الدراسة أظهرت

 لاللتزامات الموضوعية الطبيعة أن إلى ،Bankovic قضية في حكمها في المحكمة، استندت إذ. السابقة

 معنى تبنت ومن ثَم وهدفها، لموضوعها وفقاً االتفاقية تفسير تقتضي األوروبية، االتفاقية ترتّبها التي

. اإلقليمية هاحدود خارج أفراد، على أو إقليم، على المادية السيطرة وهو الدول، الختصاص خاصاً

" القانوني المفهوم "العام؛ الدولي القانون في السائد االختصاص مفهوم بين ميزت فالمحكمة

 أجهزتها عبر الدولة ممارسة على المؤسس" المادي أو الفعلي االختصاص "وبين الدول، الختصاص

 عن النظر بصرف اإلقليمية، حدودها خارج إقليم، على أو أفراد، على الفعلية السيطرة وممثليها

 إحدى من. العام الدولي القانون في االختصاص قواعد وفق تها،قانوني عدم أو الدول أعمال قانونية،

 إلى استندت فالمحكمة. تهانوعي  أوالمطلوبة المادية السيطرة درجة، تحديد المفهوم هذا إشكاليات

 مناطق على الجوي القصف يعد ال المعيار هذا وفق. اإلقليم على والفعالة الكاملة السيطرة معيار

 اختصاص ضمن القصف ضحايا يجعل ال ومن ثَم والفعالة، الكاملة السيطرة مفهوم ضمن مأهولة

  . الدولة

 قضية في ولكنها االختصاص، رابطة لتحقق المؤقتة السيطرة بمعيار سابقاً، المحكمة، اكتفت

Bankovic مادية، طةبرا أو عالقة، إثبات يقتضي تصاصاالخ رابطة فوجود". التراكمي العامل "أضافت 

 الحقاً، أقرت، ثم. عليها المدعى والدول المتضررين األفراد بين زمنية ةمد خالل ممتدة قانونية، أو

 أو مباشرة سواء العامة، السلطات وظائف بعض الدولة بممارسة إقليم على السيطرة اقتران بوجوب

  .لها خاضعة هيئات عبر

 مع ترانسدنيستريا، اختصاص لتقرير اإليجابية االلتزامات إلى المحكمة استندت Ilascu قضية وفي

  .العسكري التمرد بسبب اإلقليم من أجزاء على فعلية سلطة ممارسة عن الحكومة عجز

 إلى الفعال والتفسير الموضوعي التفسير أسلوب عن تخلّيها المحكمة تسوغ لم ثانية ناحية ومن 

 الذاتي والمعيار التحضيرية، األعمال إلى بالرجوع تكميلية تفسير وسائل واستخدام المقيد، التفسير

 التفسير من األساليب هذه بتناقض الدولية الممارسات رسوخ مع المتعاقدة، األطراف نية من بالتحقق

  .اإلنسان حقوق لمعاهدات الموضوعية الطبيعة مع
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 اإلجراءات اتخاذ في ترانسدنيستريا حكومة فإخفاق .قبولها يمكن ال نتائج إلى المحكمة منهجية تؤدي

 الخاضع غير إقليمها من أجزاء في المحتجزين مواطنيها سراح إلطالق والدبلوماسية، ،كلّها القانونية

 أفراد وقتل الجوي، القصف أما ترانسدنيستريا، اختصاص ضمن عدهم يمنع ال الفعلية، لسيطرتها

 الضحايا يجعل وال األفراد، على سيطرة ديع الف العامة، السلطات ئفوظا بعض بممارسة اقترانه دون

  !.الدول؟ اختصاص ضمن

 فعالية مبدأ بمالءمة المحكمة رغبة إلى رئيس بشكل يعزى) 1 (المادة تفسير في التناقض أسباب أحد

 موسع تفسير فتبني: اإلنسان حقوق عالمية ومبدأ االتفاقية، أسسته الذي اإلنسان حقوق حماية نظام

 ومن ثَم الدول، هذه اختصاص ضمن األطراف، الدول أعمال من اًمتضرر فرد كل يجعل أن شأنه من

 بالضرورة يقتضي الذي اإلنسان حقوق عالمية مبدأ وبين الدعاوى، من النهائي بعدد المحكمة إغراق

  .القانوني مركزهم عن النظر وبصرف الدول، انتهاكات من األفراد حقوق حماية

 موضوعي لمعيار عضيخ أن يجب األعضاء الدول أقاليم خارج إلى األوروبية االتفاقية أحكام امتداد إن

 الدولة به تقوم عمل، عن امتناع أو عمل، فأي. مختلفة أحكام وإصدار األحكام، تناقض من بدالً واحد

 اعتماد فإن ومن ثَم). 1 (المادة انطباق إلثبات كاٍف سبب هو االتفاقية، أحكام وينتهك وكالئها، عبر

 حقوق معاهدات في الدول اختصاص مفهوم والنتيجة السبب رابطة على المؤسس االختصاص

 فهو ومن ثَم اإلنسان، حقوق معاهدات تنتهك بأعمال القيام في تتردد األطراف الدول يجعل اإلنسان

  اإلنسان، حقوق معاهدات ألحكام الدول انتهاكات من يقلِّل قد وهذا وقائية، أو ردعية، بوظيفة يقوم

  .األفراد حقوق حماية ويوسع
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