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 ا���د��
��د ��رض ا����ن ���راض وا�و��� ��� �ر ا���ور، و�� �طور ا���م و����� �� ا��د �ن ا���ر ا������ ���ك ا��راض 

 � ���. وا�و��� ا��� أ���رت �����ً، �رزت أ�واع أ�رى �ن ا��راض وا�و��� وا��� ��ف ا���م أ����� ���زاً �ن إ���د ��ج ���
ا�ذي ا���ح ا����م ��� ��ر���ً، �����ً  covid-19و�ن ��ك ا��راض ا��� إ���رت �ؤ�راً، �رض ��روس �ورو�� ا�����د 

أ�راراً ������ و���� وإ����د�� ���رة، ر��� �م ��م ��د�د آ��ر�� ا��د�رة ������ ��د ا�ن، و����� ����د �دا������ �� 
 ا������ل ا��ر�ب.

 ذا ا��رض �د ��دى ا��دود ا������� �دو�� �� �و�د��، �ل أ���ت ��دد ������ ا�دول ��ر���ً.إن آ��ر �
و � ����� ا������ إذا ���� ��ن �ذا ا��رض وا���ر ا������ ���، أ���� �ن أ�م ا�����ل ا��� ���ت ���ل ا�دول، �واء ��� 

 ا�����دي أو ا����و��، وط���ً ودو���ً.ا����د ا���� أو ا������� أو ا������ أو ا����� أو 
، covid-19و���ر �����ً، �ؤال ���ده، �ن �و ��ص ا����ون ا�دو�� ا���ؤول �ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 

 وا��رار ا������ ���؟.
��ث أن �ل �ظ�م ���و�� ����ن  وا���ؤو��� ����ر �ن أ�م ا��س ا��� ��وم ����� أي �ظ�م ���و��، �واء أ��ن دا����ً أم دو���ً،

���و�� �وا�د ���� ��و��ً �����، و��د ا���داء ��� ��ك ا���وق أو ا����س ��� ���ل ����ف ���ك ا��وا�د، ��ر�ب ���� آ�ر 
 ���و�� ���� �����ؤو���.

��د�داً ا���ؤو��� ا�دو��� وا���ؤو��� ا�دو���، و covid-19و�ن ��� �ظ�ر ا�ر���ط ��ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
 ا��د��� �ن ا��رار ا����رة ا��� أ���ت دول ا����م ����� �ذا ا�����ر، ��و�وع ��ذا ا���ث.

و� �د �ن �وا�ر ����ر ����� ����م ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� و���ً ��وا�د ا����ون ا�دو�� ا���م، ��ث � ��رة ��وا�د ا����ون 
 �ط�� ا�دول ا����ل �ن ا���ؤو��� ا�دو��� ���� ا�����د ا�� �ظ���� ا����و�� ا�دا���.ا�دا���، و��ذا � ��

 ��� إ����ر �و�وع ا���ث:
�ر�� ��ب إ����ر�� ��ذا ا���ث �و�و��ً، إ�� إ���، و����� ا���ر ا�����ر�ن، �� �ل ��د ا����ورة، �د أ������ ��ذا ا�و��ء. و��س 

 ���ك �ن ���و���، ��ن �م ����� ا��رر، �� أي ���ب ��ن �ن �وا��� ا���ر��� ا����رة. 
� ������ آ��ره ا��دّ�رة. وإ���، ��� ����� ����، ��ن آ��ر �ذه ا������ ��رد��، �ن ��ل �ذا ا���ث، أن ��ون ��� إ����� �� ����

�����ر ��د ا���طرة �����، و�ن إ�دى آ��ر��، ���ون ا����و��� ط���ً، و����ً ��� ���د ا���ث �ن ا���ؤول �� ا�����ر 
 ا�وا�� ��، وإ���د ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� �� �ن ا��رار ا��� ���ت ���.

 �� ا���ث:أه�
 ��رز أ���� �ذا ا���ث، ��:

�زو�د ����� ا������ ا����و��� �� ������ ا�دو�� ���ث أ��د��� �ن �و�وع �د�د و����ر و���ك ����� ��ذا ا�و��ء ا�ذي ��ت  .1
 ا������ ا�دو�� ������ ��ن ��ت وط���.

أُ���� ا����و���، و���� �� ا����ل ا���� إ���ء ا��وء ��� ا��طورات ا������ �� ���ل ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���، و .2
.���� 

 ����� ا���ث:
إن ا������ ا��� ���ول �ذا ا���ث درا���� وا��و�ل إ�� ا������� ا����و��� ا������� ���، ��: �دى إ������ ���م ا���ؤو��� ا�دو��� 

�دى إ����ص ����� ا��دل ا�دو��� �� ، وcovid-19ا��د��� �ن ا��رار ا������ �ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
 �ظر ا�د�وى ا������ �ن �ذه ا���ؤو���، و����� ا��س ا����و��� ا������ ����م �ذه ا���ؤو���.

 أهداف ا���ث:
 ��و�� �ذا ا���ث ����� ا��داف ا������:

ا����ب ��ذا  covid-19ا�����د  ا����� �� ���وم ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���، �د��� و�د���، وا���رف ��� ��روس �ورو��
ا��رض، و����ل ا��س ا����و��� ����ؤو��� ا�دو��� ا��د���، ���روج �����س ا����� ����ؤو��� ا�دو��� ا��د��� �ن ا��رار 

، وا���ث �� إ������ت ����� ا��دل ا�دو���، و�دى covid-19ا��� ����ت �ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
 ���� ������ دو��� ���ظر �� ��ذا �وا���.������� 

 �ر��� ا���ث:
وا��رار ا������ ���، �م �����ل أو  ��covid-19وم �ذا ا���ث ��� درا�� �ر��� أن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 

ً و����ً، وأ��، إذا ��ن ������ن ���� ا��رار ا����رة ا��� ���ت �ن إ����ره ا�و ���� ا����ر �� أ����� ا�دول �ن ��د، إ�����
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��ر���ً، �ن ا��وا�ب ا������� وا����� وا�������� وا�����د�� وا�������.. ا��، ���ون ���ك �� ا�����ل �ر��� ���م ا���ؤو��� 
�� �ذه ا�دو��� ا��د��� �ن �ذه ا��رار، وا���� ا������� ا�دو��� ا������ ����ظر ����، وا���س ا����و�� ا�ذي ��وم ���

 ا���ؤو���.
 ������ ا���ث:

إن ط���� �و�وع ا���ث �ر�ت ����� أن ����دم ����� ���ددة: �دءاً ������� ا�و���، و�روراً ������� ا�������، �����ل 
��ردات �و�وع ا���ث، �ن أ�ل ا��روج ������ أ��د����، �� إ���دام ا����� ا��ط����، ����رف ��� �دى إ������ و����� 

 �� �� �و���� إ��� �ن أ�ور �ظر�� ��� ا�وا�� ا�����.�ط�
 ص�و��ت ا���ث:

�ظراً ��دة �و�وع �����، ��د وا���� ��و�� �� ا���ول ��� ا����در ا���د���� ا��� ���ث ���ل ����ر ���، و��ن ���� ��� 
، أن ����رج ����، �� ��ن ������ً ��و�وع إ��� ��و��� �ن ��ل ا����در ا��� ���ر ��� ا���ول ����� وا�ط�ع ��� ���و�����

 �����، وأن �ر�ط ا��زاء ������، ���ون ا������ �ذا ا���ث، و��ذا ا���ل.
 �ط� ا���ث:

�� ���ل ا����م ا���م ��و�وع ا���ث ���ل أ��د���، و�ُ��� ����� ا���ث ��دا��، و�ن أ�ل ا��روج ���������ت �����، ����وم 
�ذا ��وز��� ��� �����ن أ���ن: ��ث ����ول �� ا����ث ا�ول أن ����ول ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���  �درا�� �و�وع �����

�� �ط���ن أ���ن، ��ون أو���� �ن ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� وا��ر �ن �رض  covid-19و�رض ��روس �ورو�� ا�����د 
� �درا�� �دى إ������ ���م ����� ا��دل ا�دو��� ��ظر د�وى ، أ�� ا����ث ا����� ��������covid-19روس �ورو�� ا�����د 

، �� �ط���ن أ���ن أ���ً، ��ث ���ون covid-19ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� �ن ���� إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
أ��س ا���ؤو���  درسا��ط�ب ا�ول �ن ا�������ت ا������� ������ ا��دل ا�دو���، أ�� �� ا��ط�ب ا����� �����ول أن �

، و����� ����� �ذا ������ ����رض ���� أ�م covid-19ا�دو��� ا��د��� �ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
 ا��������ت ا��� ��ون �و���� إ����، �� �رض� ��م ا����ر��ت ا��� ��ون �د �راءت ��� �ن ��ل درا���� �ذه.

 ا����ث ا�ول
 covid-19ا���ْو��� ا�دو��� ا��د��� و�رض ��روس �ورو�� ا�����د 

 ا��ط�� ا�ول
 ا���ْو��� ا�دو��� ا��د���

��د إ�داث ا��رر، أي إن ا���ؤو��� �ر��ط  (1)�ذ�ب ا�����ء إ�� إن ا���ؤو��� ا����و��� ���ل ��م �� ا���زام ����ل ا��زاء
 . (2)�ر ���ل ا���ؤو��������زام، ��ث � ���� �و�ود ا���زام ��

 إ�� ا���ؤو��� ا������� وا���ؤو��� ا��د���.  (٩)و���ف ا���ؤو��� ا����و���
 .(4)و���رع ا���ؤو��� ا��د��� إ�� ا���ؤو��� ا���د�� وا���ؤو��� ا�����ر��

 ا���ظ�� ����ؤو��� ا��د��� وا�������.و����ن ا��ظ�م ا����و�� ا�دو��، ���� ��ل ا��ظ�م ا����و�� ا�دا���، ا��وا�د ا����و��� 
و��� إن ���ل ����� ����ور �ول ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���، ����� ��ر�ز ��� �ذه ا���ؤو��� دون ا���ؤو��� ا�دو��� ا�������، �ن 

� ا��زاء ��� ��رة ا���ؤو��� ا������� ��دو�� ���ص ���وي �م ����ر ��د �� ا����ون ا�دو�� ا���م، وذ�ك ���و�� �و��
ا����ص ا����و�� ���رد�� �ن ا�رادة ����� �و ���ل ������� �����ص ا�ط�����، و�ذ�ك ��دم ������ ا������ ا����و�� 

. و��ذا ��ن ا���ؤو��� (٥)��و��� ا��زاء �����، إذ ��س ��ذا ا��وع �ن ا����ص ���ن ��دي ���ن ���� �� ��ن أو إ�دا��
��ص ا�ط����ون، �ن ا����ل ا��� ���ب إ�� ا�دو�� �د ��ون �ر���، إ� إن �ذه ا��ر��� � �ر����� ا�دو��، ا������� ������� ا��

�ل إن ا����ص ا�ط����ن ا�ذ�ن ���ر�ون ������ �م ا�ذ�ن �ر���ون �ذه ا��ر���، ذ�ك أن �رض ا���و�� ��� ا����� ���د�� 
 .(�)� �و�ود ��ط �دى ا��راد ا�ط�����ن�رورة �وا�ر ا���د ا������، و�ذا ا���د ا�����

و�د ��ددت ��ر���ت ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���، ��ث �ّرف ا���ض ��ك ا���ؤو��� ����� �ا��زاء ا����و�� ا�ذي �ر��� ا����ون 
ا��زاء ا���ر�ب و���ً  . ��� �ّر��� ا���ض ا��ر �����(�)ا�دو�� ا���م ��� �دم إ��رام أ�د أ���ص �ذا ا����ون ���زا���� ا�دو����

. (8)�����ون ا�دو�� ا���م �ن ������ أ����� أو إ��زا���� �وا�ط� أ�د أ���ص ا����ون ا�دو�� ���ح �� �ر�ب ���� �ن أ�رار
و���ك �ن �رى ����� �� ���� ����� ��ل ����ف ���زام دو�� �ن ��ل أ�د أ���ص ا����ون ا�دو�� �����ً �رراً ���ص دو�� 

����� ذ�ب ا���ض إ�� ��ر���� ����� �ا��زاء ا�ذي ��ر�ب ��� ������ �وا�د ا����ون ا�دو��، و�� ا��� ��ر�ن ���  .(�)آ�ر

(1)
 .٩2، ص���1، ���ن، 1د. أ���� إ�را��م ��� ا�����، ��ؤو��� ا�ط��ب ا������� �� ا��ر���، دار ا����رق ��ط���� وا���ر وا��وز��، ط 

(2)
 .114، ص�1��4ورة، ، �ط��� ���ر، ا���1د. ���ل ��ر، ا���ؤو��� ا�دو��� �� ���م ����ر، ط 

(٩)
ً ����دة أ�����  ، و��ت ��ؤو��� ���ظ أ��� إ���د��� ��ط�� ا���ؤو��� ا����و���، ����زاً ��� �ن ا���ؤو���ت ا��رى، ����ً إذا ��ن ا���ل �������

���ل ������ً ����دة ���و���، ��� ���� ا���ص �ر��ب ا���ل أ��� ��ؤو��� أد��� � ���دى إ�����ن ا������ �ذ�ك ا����ك ا�����ف. أ�� إذا ��ن �ذا ا
، �ط��� ٥ا�ذي ��ب �رراً ����ر ����و�ب �ؤا�ذة ا����ون �� ��� ذ�ك�. أ�ظر: د. �����ن �ر�ص، ا�وا�� �� �رح ا����ون ا��د��، ا��زء ا�ول، ط

 .1، ص��1��2ر ا��د�دة، ا����رة، 
(4)

، ا��دد ا����ث -ا�����–ا��رار ا��وو�� �� ظل ا�������ت ا�دو���، ���� آ��ق ����وم، ����� ز��ن ���ور د. ����وي ��دا���در، ا���ؤو��� ا��د��� �ن  
 .�٩٣، ص2٣18، �����ر ��٣4ر، ا����د 

(٥)
� ������ ���د ���ر ، اطرو�� د��وراه ��د�� إ�� ���� ا���وق وا���وم ا������-درا�� ���ر��–��وا�� ا���رك، ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ����� ا�����  

 .4٥-44، ص�2٣1، ا��زا�ر، -���رة–
(�)

 .2٩٣، ص�1�8، دار ا�����، ��روت، ��1دا���� ���ود، ا��ط���� ا�دو��� ���ح ا��رر �� ا����ون ا�دو�� ا���م وا��ر��� ا������، ط 
(�)

 .��4، ص1�8٣رة، د. ��دا��ز�ز ���د �ر��ن، ا����ون ا�دو�� ا���م، دار ا����� ا��ر���، ا���� 
(8)

 .٥�٣، ص���1د. ��� إ�را��م، ا���وق وا�وا���ت ا�دو��� �� ���م ����ر، دار ا����� ا��ر���، ا����رة،  
(�)

 .�12، ص1�84د. إ�را��م ���د ا������، ا����ون ا�دو�� ا���م، دار ا����� ا��ر���، ا����رة،  
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إ�زا��� أ����� و���ز �وا�ده �ن �وا�د ا������ت ا�دو��� ا��� ���رد �ن ا��وة ا��زا��� و� ��ر�ب ��� �������� أ�� 
ف ا����� ���، ����� ����رة �ن �ظ�م ���و�� ���زم ������ه ا�دو�� ا��� ���� ���ً ��ر . وا���ً، �ورد ا���ض ا���ر�(1)��ؤو����

. ��ن �ذ�ب ا���ض ا��ر إ�� إ��� (2)��روع ط���ً �����ون ا�دو�� ا���م ���و�ض ا�دو�� ا��� ����� �رر �ن �راء �ذا ا���ل�
��ر ��روع و���ً �����ون ا�دو�� ���و�ض ا�دو�� ا��� و�� �� �و�� ���و�� ������ه ���زم ا�دو�� ا����وب إ���� إر���ب ��ل 

 .(٩)�وا����� �ذا ا���ل�
، ��ك ا���ؤو��� ����� ���دأ �ن ���دئ ا����ون ا�دو�� ���� 1�28و�ّر�ت ����� ا��دل ا�دو��� ا�دا��� �� �رار �در ���� ��� 

����ول �أن  �1�4. ��� �ّر���� ����� ا��دل ا�دو��� ��� (4)�و�ض�أي ������ �� ا�ر���ط أو ا�����د ��ر�ب ����� ا���زام ����
. و�ّر���� ���� ا����ون ا�دو�� �� ا���دة ا�و�� �ن ��روع ا��واد ا������� (٥)أي إ����ك ����د دو�� �ر�ب ��ؤو��� دو����

��ل ا�دول ا�ذي ���ل إ������ً ���زام  ��� ا���و ا���: ���ون ���2٣٣1ؤو��� ا�دول �ن ا����ل ��ر ا���رو�� دو���ً ���� 
 .(�)دو��، ���ً ��ر ��روع دو���ً أ��ً ��ن �و�وع ا���زام ا�����ك�

�ن ������� ��ذه ا���ر���ت، �رى ����� �د ��طت ��ن ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� ا���د�� وا�����ر��، وا���روف إن ���ك إ�����ت 
 ��ن �� ا��و��ن �ن ا���ؤو���.

�� ��ر���� ����ؤو��� ا�دو��� ا��د��� ���ل ��م، ��� إ��� ���و�� ا��وا�د ا����و��� ا��� ��ظم ����� إ�زام أ�د أ���ص ا����ون أ
���و�ض ��ص أو أ���ص ا����ون ا�دو�� ا���م ا��ر�ن �ن ا��رر ا�ذي أ����م �ن ��ل أو ��رف ���د إ��  (�)ا�دو�� ا���م

 ا���ص ا�ول.
��ر���� أ��� �م ����دم ���� ا��ط� أو ا���ل ��ر ا���روع، وا���ب )��� ��رى ���� ��د( أ�� �ن ا����ن ان ��وم وا����ظ �� 

ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� ���ءاً ��� �ظر�� ���ل ا����طر، و��و���� ����زم ��ط �وا�ر ���ر ا��رر، دون ا��ط�، �� و�ود 
 �رف وا������ ا���رة.���� أو را�ط� ����� ��ن ا���ل أو ا��

)وا��� �� �دار ����� �ذا(، ������� ��ر���� ����� ا���ؤو��� ا������ �ن ���م أ�د  (8)أ�� ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� ا�����ر��
أ���ص ا����ون ا�دو�� ا���م �����ن ��ل أو ��رف، ��داً أو إ����ً، و��� �ن ذ�ك ا���ل أو ا���رف، أ�رار أ���ت ��ص 

 أ���ص ا����ون ا�دو�� ا���م ا��ر�ن، ��� ����زم ���� أن ��وم ���و�ض ا����رر�ن.أو 
و�ن ا����ظ ��� أ���ً، إ��� أ���د��� ���وم )ا���و�ض( ��ط، و��س ��ط�� )إ��دة ا���ل إ�� ����ن ����( و)ا���و�ض( ���ً، 

���� �� ا����� �����ً، �ن �ل �� �� ����ر ����ر ��ن  وا���� ���� �رى إ�� �ن ا������ل إ��دة ا���ل أو ا��� إ�� �� ��ن
��ظ� وآ�رى، و��د�� و�� ذ�ك ا���رف أو ا���ل، و��م ��� �رر، ��د ��ل ��� ����ر �� ا��� أو ا���ل، �ن ز�ن �� ��ل 

 و�وع ا���ل أو ا���رف، وز�ن و�وع ا���ل أو ا���رف، وز�ن �� ��د و�وع ا���ل أو ا���رف.
 :(�)ن ���، إ�� ����م ا���ؤو��� ا�دو���، ��و�ب �وا�ر ا��روط ا������و�ن �ذا ����

 ا����ر ا���دي، و���د �� ا�وا��� ا������ ����ؤو��� )�دوث ��ل أو إ����ع �ن ��ل(. .1
 م(.ا����ر ا�����، و���د �� ا����� ا������ ��ن ا���ل وا������ )إ���د ا�وا��� إ�� ��ص �ن أ���ص ا����ون ا�دو�� ا��� .2
 ���ر ا��رر، و���د �� ا������. .3

، ����ك ��ث إ�����ت �ظر�� ��دده، و�� ���ل ��م: )�ظر�� ا��ط�، و�ظر�� ا���ل (1٣)أ�� �ن أ��س ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���
 ��ر ا���روع، و�ظر�� ���ل ا����طر(. و���وم �درا�� �ل �ظر�� �ن �ذه ا��ظر��ت ا���ث ��� ���:

����ر �ذه ا��ظر�� أول أ��س أر��زت ���� ا���ؤو��� ا��د���، �واء �� ا��ظ�م ا����و�� ا�دا��� أو ��  :(11)�أو��: �ظر�� ا��ط
ا��ظ�م ا����و�� ا�دو��، و�م ����� �ن ا����ون ا�دا��� إ�� ا����ون ا�دو�� ا���م، ���� ظ�رت �دا�� وط��ت �� ا��ظ�م ا����و�� 

 ا�دا���.
 ����س ����ؤو��� ا�دو���، �ل �ن ا�����ء: �رو��وس و����ل.و�ن رواد �ذه ا��ظر�� 

(1)
 .٩82، ص1��2، دار ا����� ا��ر���، ا����رة، ٥ا���م، طد. ���د ��ط�ن، ا����ون ا�دو�� ا���م �� و�ت  

(2)
 .�٥1، �ط��� ����� ��داد، ص�د. ���م ا��ط��، ا����ون ا�دو�� ا���م، ط 

(٩)
 .�1٣، ص���1٣8رل رو�و، ا����ون ا�دو�� ا���م، �ر���: ��دا����ن ��د و��ر� �����، ا����� ����ر، ��روت،  

(4)
 .�٥، ص�2٣٣، ����ة ا����رف، ا����در��، ��1ط�� أ��د أ�و ا���ر، ا����دئ ا����� �� ا����ون ا�دو��، ط���ً �ن: د. ا���د  

(٥)
وا�ر ا���وى ا���درة �ن ����� ا��دل ا�دو��� ���ن ا���و�ض �ن ا��رار ا�����دة �� �د�� ا��م ا����دة، أ�ظر: �و�ز ا����م وا����وي وا� 

 .1٣، ص1��1-1�48ا�دو��� ا���درة �ن ����� ا��دل 
(�)

 .2٣٣1\12\��12  8٩\�����٥ ا��م ا����دة ر�م  
(�)

�و���. و��ن، ��دول ا����ص ا�دو��� ا��� ��� ����� ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� إ�� �ذه ا���ظ� )����ً ������ل ا�دو��( �� ا�دول وا���ظ��ت ا�دو��� ا�� 
( �ن ا��ظ�م ٩4و���، و����ظ��ت ا�دو��� ا���و��� ط�ب ����ر و���وي �ن ا������ ا��ذ�ورة )��ب ا���دة )��ط �� ا������ أ��م ����� ا��دل ا�د

 ا����� ������ ا��دل ا�دو���(.
(8)

��زام، ا�ذي ��ون ������ ا���ؤو��� ا���د�� وا���ؤو��� ا�����ر��، �� أن �� ����� ��وم ����� ا���ل ����زام ����، و��ن ������ن �� ��در ذ�ك ا� 
���و�ض �ن ��د��ً �� ا���ؤو��� ا���د��، و���و���ً �� ا���ؤو��� ا�����ر��، و��ر�ب ��� ذ�ك ا����ف ���و�� �ن ا���ر أ���� �� ���ل ��د�ر ا

�ت ا���م، ر���� ������ر ��د�� إ�� ا��رر. أ�ظر: ���ن ��د� ا���د�، ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ا��رار ا������ �ن إ���دام ا�ط��� ا��وو�� �� و
 .�2، ص�����2٣1 ا����ون ������ �طر،

(�)
 .28-�2، ص2٣1٩، دار ا���ر وا����ون، ا����ورة، 1ر���� ���ر��، ط –���م �وا����، ا���ؤو��� ا�دو��� ا������� ��رؤ��ء وا���دة ا����ر��ن  

(1٣)
��دأ ا����و�� ا�ذي �ُ���د إ��� �� إ���� ا���ؤو��� ا�دو��� ��� ���� ��ص �ن أ���ص ا����ون �ُ��د ����س ا���ؤو��� ا�دو��� ���ك ا��ظر�� أو ا� 

ا�دو��، أو �و ا���ب ا�ذي �ن أ��� ��� ا����ون �بء ��و�ض ا��رر ا�ذي و�� ��� ���� ��ص ���ن�. أ�ظر: ���ر ر��ب ���د ��دا����ظ، 
 .٩11، ص�2٣٣ة، دار ا����� ا��ر���، ا����رة، ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ��ل و��ز�ن ا������ت ا��طر

(11)
 F V. Garcia-amador & others, recent codification of the law of state responsibility for injuries to aliens, 
oceana publications, INC., New York, 1974, P.15. 



5th International Legal Issues Conference – ILIC2020 – ISBN (978-9922-9036-5-1)

296

و��ب �ذه ا��ظر��، ��ن ا���ؤو��� ��وم ��� ا�����ر ا�����، ���د و�ود ا��ط� ا����ب �رراً ����ر، ����ل ���ب ا��ط� 
�ل ذ�ك �� �ط� ��دي . و����� �ذه ا��ظر�� و�وع �ط� �ن ���ب ا�دو�� ا���ؤو��، �واء ��(1)ا���ؤو��� و��زم �����و�ض

 .(2))ا��ش أو ا��راه(، أو �ط� ��ر ��دي )ا����ل(
 و�د ظ�ت �ظر�� ا��ط� �� ا������� ��� ا���� ا�دو�� ����س ����ؤو��� ا�دو���، ���ن ظ�ور �ظر�� ا���ل ��ر ا���روع.

ذا��� �� ����� ا���ك، و�و �� � و�د �م �و��� �دة إ����دات ��ذه ا��ظر��، �ن أ����: أ��� ظ�رت �� ز�ن ���ت ا�دو�� 
�����ب �� ا���ر ا��د�ث، ������� إ�� أن ��رة ا��ط� ����� � �����ب �� �ظ�م ���و�� ����ظ�م ا����و�� ا�دو��، ��ث �ّل 

 .(٩)أ����� إ����ر�ون
��ل ا�دو��، ��ث �ذ�ب أ�ز��و�� ����ر ا����� أ�ز��و�� �ؤ�س �ذه ا��ظر�� �� ا�� :(4)������: �ظر�� ا���ل ا�دو�� ��ر ا���روع

إ�� أن ا���ؤو��� ا�دو��� ��وم ���رد ���م ا�دو�� �����ل ����دة �ن �وا�د ا����ون ا�دو�� ا���م، �����ل ��ر ا���روع دو���ً �و 
 .(٥)���� ا�دو���ذ�ك ا���وك ا����د إ�� ا�دو�� و���ً �����ون ا�دو�� ا���م )��ل أو إ����ع �ن ��ل( ���ل ������ ��د إ��زا�

و�رى ��ض ا�����ء إن �ذه ا��ظر�� ��د ����� �� ��دأ �دم ا����ف �� إ�����ل ا���، و��دأ ��ن ا��وار، ������ر��� �ن 
 .(�)ا����ر ا��ط����� ��ذه ا��ظر��

��� إ�راز ا�����ر ا���و�� و�د ر�زت ���� ا����ون ا�دو�� ��د ������ ��دو�ن �وا�د ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ا���ل ��ر ا���روع 
: �ر��ب ا�دو�� ���ً ��ر ��روع (�)��، وذ�ك �� ا���دة ا������ �ن ��رو��� �������� ا�دو��� ا����� ��ذا ا��و�وع، ا��� ��ت

 دو���ً إذا ��ن ا���رف ا�����ل �� ��ل أو إ����ع �ن �ن ��ل:
 ���ب إ�� ا�دو�� ������ ا����ون ا�دو��. . ق

 ���زام دو�� ��دو��.���ل إ���ً � . ب
����� ���ورة ا������� وا���دم ا�����و�� وإ���دام ا���ط� ذات ا����طر ا������ ��� ا�����  :�8)������: �ظر�� ���ل ا����طر

وا��� ����ر أ��ط� ��رو�� �ط������، ���ّن �دم ����� �ظر�� ا���ل ��ر ا���روع ����س ����ؤو��� ا�دو���، ��� �د ��دث 
، و�ذ�ك �دم ����� �ظر�� ا��ط� ����س ����ؤو��� ا�دو���، ����ون �ذه ا��ظر�� إن (�)ر ����� أ���ل ��رو�� دو���ً ا��ر

 .(1٣)أ��س ا���ؤو��� ا�دو��� �� ��ؤو��� �ن ���ط �طر
ظ�ر ��ول ا������ ور�م �دم إ���ع ا���� ا�دو�� �����د �ذه ا��ظر�� ����س ����ؤو��� ا�دو���، إ� إن ا����ر��ت ا�دو��� �

 ا�دو�� ���، �ن ��ل إ�رار�� �� أ��ر �ن إ������ دو��� و�ط����� ��� ���د ا����ء ا�دو��.
��د �م إ����د �ذه ا��ظر�� ����س ����ؤو��� ا�دو��� �� ا��د�د �ن ا�������ت ا�دو���، ���� إ������ ��ر�س ���ن ا���ؤو��� ا��د��� 

، و�ذ�ك إ������ 1��2، وإ������ �رو��ل ا����� ���ؤو��� ������ ا���ن ا��وو�� ���� ��1��٣ ���ل ا�ط��� ا��وو�� ���� 
ً إ������ ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ا��رار ا��� ��د��� �����1��٩ ا������� �����ؤو��� ا��د��� �ن ا��رار ا��وو�� ����  ، وأ���

 .(11)1��1ا����م ا������� ���� 
����ل ا���ؤو��� ا�دو��� ود��  ���1��8 إ���ل �ذه ا��ظر��، �ط���� ��دا ا����د ا��و����� ا����� ���  و�ن ا��ط����ت ا������

( �وق ا�را�� ا���د��، و�����ل �٥4ا���و�ض ���ح ا��رار ا��� ���ت �ن ��وط ا���ر ا������ ا��و����� )�وز�وس 
 .(12)ا��ظر�� د�� ا����د ا��و����� ا���و�ض ا�����ب ��� أ��س �ذه

ً ����ؤو���  و��د درا���� ���ظر��ت ا���ث أ��ه، و�������، ��ور ���ؤل ���ده: أي �ن �ذه ا��ظر��ت ����� ���ون و�د�� أ����
 ا�دو���؟.

���ب ا���ض ���� �� �وء وا�� ا�����ت ا�دو��� ا��وم، و�� ظل ا��طورات ا����رة ا���وا��� �� و���ل ا����ل، وا���دم 
ً ����ؤو��� ا�دو���ا�� ً �ن �ذه ا��ظر��ت ���ردة، � ���� دا���ً و��ل ا����ت، ���ون أ���� ، و���� (1٩)���و�� ا����ر، ��ن أ��

 .(14)����� إ���� أ��س ا���ؤو��� ا�دو��� ������ وا�����ل ��ن �ذه ا��ظر��ت، أي ����� ا��ذ ��� ������

(1)
 .1٣٥، ص���2٣11دة �����، ا��ظ�م ا����و�� ���رر ا����� وآ���ت ��و���، دار ا���دو���، ا��زا�ر،  

(2)
 .�8، ص��1��1ح ���م، ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ا����س ����� ا����� ا���ر��، دار ا����� ا��ر���، ا����رة،  

(٩)
، دار ا����� ا��ر���، 1درا�� �� إط�ر ا����ون ا�دو�� ا������، ط –م ا����ء ا������ ا�دو�� د. أ��د ���ل، ا���ؤو��� ا������� ا��رد�� ا�دو��� أ�� 

 .�4-�٩، ص�2٣٣ا����رة، 
(4)

 Patrick Dumberry, state succession to international responsibility, martinus nijhoff publishers, leiden. 
boston, 2007, P.26. 

(٥)
وم ���و�� �و�ف و���رة ����، ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ا����ص �ن ا������ت ا��طرة ��ر ا��دود، �ذ�رة ������ر ��د�� إ�� ���� ا���وق وا��� 

 .�٩، ص2٣18ا�وادي، ا��زا�ر،  –ا������� ������ ا����د ��� ���ر 
(�)

ون ا�دو�� ا���م، أطرو�� د��وراه ��د�� إ�� ���� ا���وق وا���وم ا������� ������ ���د �واط، ����� ا����� �ن ا������ت ا��طرة �� �وء أ���م ا���� 
 .1�٣، ص�2٣1أ�� ��ر �����د �����ن، ا��زا�ر، 

(�)
، 2٣٣1، ����نا������ ا����� ���م ا����دة، ��ر�ر ���� ا����ون ا�دو�� ���ن ا���ؤو��� ا�دو��� �ن ا���ل ��ر ا���روع، أ���ل ا�دورة ا������ وا� 

 .8-�ص
)8(

 Martin Dixon, international law, 6th edition, oxford university press, New York, 2007, P.245. 
(�)

 .8٥، ص2٣٣٣د. ا������ ���د ���ر، ا����ون ا�دو�� ا���م �� ا���م وا��رب، ����ة ا����رف، ا����در�� ،  
(1٣)

 .٩22، ص2٣٣4ا�دو�� ا���م، دار ا����� ا��ر���، ا����رة، د. أ��د أ�و ا�و��، ا�و��ط �� ا����ون  
(11)

ا����وم و�روط ا�����، درا�� ���ر�� ��ن ا�������ت ا�دو��� وا���ر���ت ا�وط���، ���� ����� ا���ر�� ����وم  –وا�ل أ�و ط�، ا��رر ا��ووي  
 .��-�٥، ص�2٣1(، 2(، ا��دد )1٩ا��ر��� وا����و���، ا����د )

12))
 .�18، ص�2٣٣4در�� ا��و��، ا����ون ا�دو�� ا���م، �ؤ��� دار ا���ب، ا��و�ت، د.  

(13)
 Ademola Abbas, complete international law-text, cases, and materials, 2nd edition, oxford university 

press, New York, 2014, P.465. 
(14)

 Ali omar medon & Ahmad bin Muhammad husni, the basis of international responsibility and its principles 
toeards illegal actions in international law, international journal of west Asian studies, vol.5, no.1, p.83. 
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 ا��ط�� ا�����
 �covid-19رض ��روس �ورو�� ا�����د 

���ط ������ن �� ����� �����ت أ�رى، ����� �ر�� وا���ض ا��رى ��ر �ر�� ���ب ��ر�� ا�����، و�ن ��ك ا������ت �� 
، ��ث أ��� أ��ر أ���ل ا����ة و�رة ��� �ط� ا�رض، �ل إن �دد�� ��وق ���� أ���ل ا����ة ا��رى (1)���� �����رو��ت

 .(2)�و�� �داً، إذ ��در �دد أ�وا��� ����� ���ون �وع ����ف������. �ذ�ك ��ن ا���رو��ت ��
إن ا���رو��ت �����ت ����� )����� إ��� � ���ط�� ا���ش وا�����م �دون و�ود�� دا�ل ���� ���(، و�� �����ت ���ون �ن 

����ة ا�����، ��ل:  ( و� ���وي ��� أ�� ����ت أ�رى ا��رور��RNA( أو )��DNAف �رو���� ���ط ���د��� ا�ورا��� )
ا�را��و�و��ت ا��� ��وم ������ ا��رو��ن، وا�����و�و�در�� ا��� ��وم ��و��د ا�ط���، وا����� ا����دة ا������ ���ل ا��ز���ت 
دا�ل ا�����، ��� ���ل ا���رو��ت ����� �ن ���ب ���� ��� ����دوى ��ل ��م ا����ن و���طر ��� ������� �����دم ���� 

 . (٩)����ج إ��� ����� و����م�� 
و���� ��ر درا�� ا���رو��ت ��و ���� ��م ��ر���ً، ��ن ا���رو��ت �����ت ����� ا��دم و�وداً، ��ث أن ��ر���� و��ر�� ��زا���ن 

 .(4)�� ��ر�� ا���ر
 ��ن، �� �و ��روس �ورو�� ا�����د؟.

�� �د��� )وو��ن( ا������ ����ط�� )�و��ي( ا�وا���  ��2٣1 �دأ ذ�ك ا���روس ا����ض �� ا�ظ�ور �� ��ر ���ون ا�ول ��
-��� ا��رض ا�ذي ����� �ذا ا���روس إ�م �و��د 2٣2٣\2\���11ر��  (٥)�� و�ط ا���ن. و�د أط��ت ��ظ�� ا���� ا�������

1� (coronavirus diseases-19\covid-19)(�)إ�م (�)، ����� أط��ت ا����� ا�دو��� �����ف ا���رو��ت (sars-cov-
 . (�)��� ا���روس ا�����د (8)(2

( و�و إ�م ا��رض ا����� �ن covid-19) �1-( إ�� �و��دcorona virusو�د �م ����ر إ�م �ذا ا�و��ء ا���رو�� �ن �ورو�� )
رى �� ا���روس، ���د��ً ����ور �ن ��ص ���ل إ�م )�ورو��(، أو �����ت ���ر�� �ذات ا��م، ��ث ��ل �ذا �� ��رو��ت أ�

ا�����، و�م ����ر أ������ ���س ا�����، ����ب ا��رار ����� إ���ن أو ��وان أو ��د أو ��ب ��، ��� و�و ��ن ا��رض �د 
 . (1٣)��� ����م

��  (12)، و��رو��ت �ورو�� )ا���رو��ت ا������((11)�و �رض ��د ����� ��روس �ورو�� ا�����د covid-19إن �رض 
�ت، وا���روف أن �دداً �ن �ذا ا��وع �ن ا���رو��ت ���ب �����ن ���ت �دوى ا����ز ا������ ا��� ����� ���رة �ن ا���رو�

 .(1٩)��راوح �د��� �ن �ز�ت ا��رد ا������ إ�� ا��راض ا��د ����راً 
�دم �و�ر و�زا�دت ا����وف �ن �ذا ا��رض ���ل ���ر ���ب ا����رع �� ����ل ���ت ا����� وا�و���ت، و�ذ�ك ���ب 

 .(14)ا����و��ت ا�ط��� وا������ ا������ ا���ط�� �ن ��وك ا���روس �� ا�����ر وا�����ل �ن ��ص إ�� آ�ر
 و��ب ظ�وره، ���ل �ذا ا���روس إ�� �ل دول ا����م ��ر���ً.

  

(1)
ا����ن وا���رو��ت: �ل �� ���� دا���؟، �ر���: د. �ر�د ( ����� )�م(. أ�ظر: أ��ر�د ���ري، viruletesأ�ل ���� ��روس �و ا���ظ� ا������� ) 

 .�، ص2٣12، ���� أ�وظ�� ������� وا������، أ�وظ��، 1ا�زا��، ط
(2)

 .�2،ص2٣14، �ؤ��� ��داوي ������م وا������، ا����رة، 1، �ر���: أ���� ��روق ��ن، ط-��د�� ���رة �داً –دورو�� إ�ش �رو�ورد، ا���رو��ت  
(٩)

 .4، ص2٣2٣، ا��ر�ز ا��ر�� �����ف و�ر��� ا���وم ا�����، ا��و�ت، 1ز ا��ر�� �����ف و�ر��� ا���وم ا�����، ��روس �ورو�� ا�����د، طا��ر� 
(4)

 .�1٩دورو�� إ�ش �رو�ورد، ا���در ا�����، ص 
(٥)

)و�ذا ا���ر��  1�48\4\����ل ا����، أُ���ت �� (: �� وا�دة �ن �دة و���ت ����� ���م ا����دة ������ �� ��WHOظ�� ا���� ا������� )  
�وم �ر���� ��ت �ُ�رف ��وم ا���� ا������(، ��ر�� �� ���ف ��و��را. وظ��� ا���ظ�� �� ����� ا���ود ا������� ��را��� ��وء أ�راض ا��دوى، ��� �

ط����ت( آ��� و�����، وا�دو��. ��� ��وم ����ر�� إ����ر ا��د��ن. �را�� ��و���� وا���ج ��ذه ا��راض. ��� �د�م ا���ظ�� �طو�ر و�وز�� �����ت )�
 و���م أ���ً ������ ا����ث ا�ط���، و���رح ��د ا�������ت ا�دو��� �� �ؤون ا���� ا�������. أ�ظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/ ظ��_ا����_ا��������� 
(�)

 ���� ��� أن ����رس ا���ظ�� ������ �د��� ا�وظ��ف ا������: )ق( و�� �����ت دو��� ���راض..�.( �ن د��ور ��ظ�� ا���� ا�����2ص ا���دة )  
(�)

و��� �� ���� ����� �����ف ا���رو��ت، و������� ���رف ��. و�ذه ا����� �زء �ن ��م ��م ا���رو��ت ������د ا�دو�� ��������ت ا����رو��و� 
(IUMS ��� و��ذ .)دة �����ت �����ف ا���رو��ت. أ�ظر:أ��ت �ذه ا 1��1��� ����� 

https://ar.wikipedia.org/wikiا���رو��ت_�����ف_ا�دو���_ا����� 
(8)

��ول ��ظ�� ا���� ا������� أن إ���دام إ�م )��رس( �د ��طوي ��� �دا���ت ��ر ���ودة �ن ��ث ا����ب ��وف � داع �� �دى ��ض ا��را��  
. و��ذا ا���ب، ���ر ا���ظ�� �ذا ا���روس �����روس ا����ب ��رض 2٣٣٩آ��� ا��� ��دت أ�وأ ����� ��رض ��رس �� ��� ا�������، ����� �� 

��د ���ط�� ا����ور، و� �ُ��د ��ي �ن ����ن ا�������ن أن ��ل ��ل ا��م ا�ر��� ����روس ا�ذي أ���د��  �1-أو ��روس �رض �و��د �1-�و��د
 �ف ا���رو��ت. را��:ا����� ا�دو��� ����

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-
thecoronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it 

(�)
�، وا���ض ا��ر إ�� ����� ظ�ور��، وا���ض ���راض ا��� ������ �ُ���دم �����ر ������ �������، ���ض ا���رو��ت �ُ��� ���� إ�� أ���ن إ������ 

( ا���روف ���م ��روس إ���و�زا ا�ط�ور، ��ث أن ا��رف ��H5N1 ا��ر��. و���ك ��ض ا���رو��ت ���� ���رف وأر��م، و���� ��روس )
 �� ا��و�� ا����رو��:وا�ر��م ���ر إ�� �ر����� ا��رو�����. أ�ظر: ����ف ا���رو��ت و�������، ���ح �

http://www.al-watan.com/news-details/id/221352 
(1٣)

 .٥، ص���Arabic Science Archive | ArabiXiv 2020 ،2٣2٣د ��ط��، دروس ا���روس، ا�ر��ف ا��ر�� ا�����،  
(11)

 .2٣2٣، ا����� ا�و��، covid-19ا�و�روا، ��روس �ورو�� ا�����د  
(12)

 ( ����� ا���ج. أ�ظر:crownو�ط�� ����� �ذه ا������ �ن ��� �روزات ���� ) 
Tabeer’s cyclopedic medical dictionary, edition 23, F. A. Davis company, china, 2017, p.562. 

(1٩)
 �� ا��و����.، وزارة ا���� �����ورcovid-19ا��ر�د ا�وط�� ���راض ا��د�دة وا�����دة، أ���� وأ�و�� ���  

(14)
 .4٥ا��ر�ز ا��ر�� �����ف و�ر��� ا���وم ا�����، ا���در ا�����، ص 
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، (1)ا������� ا��و���، �ظ�ر �� �دا������ ا����رة ا��� ���ت ���� ا��وا�ب covid-19و�طورة �ذا ا���روس ا����ب ��رض 
 و���� ����را��� ��� ا����و��ت ا������:

 ، (2)ا���� ا������ -

 ، (٩)وا������� ا����� -

 ، (4)وا�����دي -

 ،(٥)وا�ر���� -

 .. ا��.(�)وا������� -
�����، أن �ذا ا��رض ا��د�د و�ل إ�� ا��ر��� ا��� ���ن إ����ر��  2٣2٣\٩\11و�د أ���ت ��ظ�� ا���� ا������� �� 

 .(�)وا������، ����: �و��ء ��ط� أ��ر �ن ��رة �� آن وا�د�
و�ن ���ب �وار�� ا����ر�ر ا������ ا�����، ا���درة �ن ��ظ�� ا���� ا������� ���ن ������ ا��طور ا��طرد ��ذا ا���روس 

 :(8)�� ا���� ا������� إ�� أ��� �����و������ �طوات ��ظ�� ا���� ا������� ��وا����، إ�� ذ�ك ا���ر�� ا�ذي أ���ت ��� ��ظ

: ا���ن ���ن �ن ���و�� ���ت إ���� ������ب ر�وي �� �د��� )وو��ن( ����ط�� )�و��ي(، ُ�دد ا���ب �2٣1\12\٩1 -
 ����ً ���روس �ورو�� ا�����د.

���ظ��: ا���ر ا�ر����، : ��ظ�� ا���� ا������� ���� �ر�� د�م إدارة ا��وادث ��� �ط�ق ا����و��ت ا���ث �2٣2٣\1\1 -
 ا����ر ا������� وا����وى ا��طري، �و�� ا���ظ�� ��� ���ر ط�رئ ����دي �������.

: ��ظ�� ا���� ا������� ���ر ��� و���ل ا��وا�ل ا������� ��ر ظ�ور ���و�� ���ت إ���� �������ب 2٣2٣\1\4 -
 �ي( ا������.ا�ر�وي، دون ����ل و���ت، �� �د��� )وو��ن( ����ط�� )�و�

: ��ظ�� ا���� ا������� ���ر أول ��ر �ن ا���روس ا��د�د ��ر ������ )أ���ر �ن �����ت ا��راض(، 2٣2٣\1\٥ -
 و���ن ا����ور ������ً �����طر و��ورة ا���ظ��.

��دان ���ن : ��ظ�� ا���� ا������� ��در �ز�� ������� �ن ا�ر��دات ا������ ا����رو��� ����ن ����� ��2٣2٣\1\1٣ -
����� إ����ف ا����ت ا������� و����� و�د��ر�� ا�����، إ����داً إ�� ا����و��ت ا��� ���ت ����� �ن ا���روس �� ��ك 
ا��ر���، و�م إر��ل ا�ر��دات إ�� �د�ري ا�طوارئ �� ا�����ب ا������� ����ظ�� �������� ��� ����� ا���ظ�� �� ا�دول 

 ا��ّ���ت ����� ���ر إ�� )إ����ل ��دوم أو ��دود ��ن ا���ر(.ا��و�ود�ن ���. و���ت 

 .�1-: ا���ن ���ر ا�����ل ا����� ����روس ا����ب ��و��د2٣2٣\1\12 -

 ، و�ذه ���ت أول ���� �ُ��ل ��رج ا���ن.�1-: ا���ؤو�ون �� �����د �ؤ�دون أول ���� إ���� ��رض �و��د2٣2٣\1\1٩ -

�وف )�ن ��ظ�� ا���� ا�������( ���ر �� �ؤ��ر ���� إ�� إ����ل �دوث إ����ل : ا�د��ورة ��ر�� ��ر2٣2٣\1\14 -
���� �ؤ�دة(، ��ن أ�راد ا��رة ا�وا�دة ���ل أ����، وإ�� �طر  ��41دود �ن ��ص إ�� آ�ر ���روس �ورو�� ا��د�د )�� 

 �دوث ����� ������ أو�� �ط���ً.

������ ا������� �� ا���ن و�رب ا����ط ا���دئ ��و�ون �ز��رة : ��راء ��ظ�� ا���� ا������� �ن �2٣2٣\1\21-2٣ -
 ��دا��� ���رة إ�� �د��� )وو��ن(.

ً �ؤ�د ��� و�ود ��ّ��ت ��� إ����ل ا��دوى ��ن ا���ر �� 2٣2٣\1\22 - : ���� ��ظ�� ا���� ا������� إ�� ا���ن ��در �����
 ���م ا��ط�ق ا����ل ���ط ا�����ل. �د��� )وو��ن(، �� ا����� إ�� إ�راء ا��ز�د �ن ا���ر��ت

: ا��د�ر ا���م ���ظ�� ا���� ا������� ���د إ������ً ����� ا�طوارئ ا���ّ��� ��و�ب ا��وا�� ا����� ا�دو��� 2٣2٣\1\22-2٩ -
ً دو���ً. و�م ��و�ل ا�2٣٣٥) ���ء إ�� ( �����م �� إذا ���ت ا������ ���ل ط�ر�� �ن طوارئ ا���� ا���و��� ا��� ���ر ����

(1)
، ��� أ��ب ��وق ا����ن ا������. را�� ا��و�� ا�ر��� ����ب ا���وض ا����� ���وق covid-19و�د أ�ر إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د  

 http://www.ohchr.orgا����ن �� ا��م ا����دة: 
(2)

دد ��زا�د �و���ً �م �درج �دد ا�����ت ��ذا ا��رض، و� �دد ا�و���ت ا������ ���، و� �دد ���ت ا����ء، وذ�ك ���� أ���ء ����� �ذا ا���ث، ��ن ا�� 
 ، أ�ظر:��covid-19روس �ورو�� ا�����د و���د�ت ���رة. ���ز�د �ول أ�داد ا������ن وا���و��ن )�� �ل دول ا����م( �راء ا����� ��رض 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
(٩)

إ�� �زا�د ���ت ا���ف ا���ز�� �� ا���ن، و�� دول أ�رى  covid-19أدى ا��زل ا���� و��� ا���وال ���ب �رض ��روس �ورو�� ا�����د  
 و�ن ����� ا�دول ا��ر���، و���ر ا�و���� أ��� إ�� ازد��د ا���ف �د ا��رأة وا�ط�ل. أ�ظر:

https://www.dw.com/arف/-�����د-ا���ف-�د-ا����ء-وا�ط��ل-���ب-/�ورو����a-52918657 
(4)

���ون وظ���، �����  2٥ا�وظ��ف، ��ث أ��رت ��ظ�� ا���ل ا�دو���، إ�� إن �وق ا���ل �ول ا����م �ر��� ���دان أدى إ�� إر���ع ا��ط��� �ن ��دان  
 أ�ظر: ، �� أول ����م ��د�� ����ظ��.����covid-19 �رض ��روس �ورو�� ا�����د 

https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_738781/lang--ar/index.htm 
(٥)

� ا����� �درا��ت وأ���ث ر�����، أن ���م ا�ر���� �د ا��ز �طر��� ��ر ���و�� ���ب Sports Business Instituteذ�ر ��ر�ر ��ر�ز � 
، ���راً إ�� أن ا���روس ��ف ���ب ��ر�� و�����ن ��ت ا���ر ا���� و��ود ر���� covid-19ا����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 

 2٥124-ا����-�����ر-و����ون-�ؤ���-و���ر��ت-��ر��-���ب-وا�ر����-�ورو��\https:\\www.trtarabi.com\now أ�ظر:  ��ط��.
(�)

. ���ز�د را�� ا��و�� ا�ر��� ���ط�� �و���و ��� ا����� ا����رو���: ���covid-19ر ا�����م ���راً ���ب إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د  
http://www.unesco.org 

(�)
 .1٥4دورو�� إ�ش �رو�ورد، ا���در ا�����، ص 

(8)
 http://www.who.int: ا�����ل ا�ز��� ��راءات ا���ظ��، ���ح ��� ا��و�� ا����رو��: �1-��ظ�� ا���� ا�������، �و��د 
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( أ��م ��د �1٣وا�� آراء ��ذا ا���ن إ����داً إ�� ا���ّ��ت ا��� ���ت ����� �� ��ك ا��ر���، وط��وا إ��دة إ����د ا����� �� ��ون )
 ���� ا��ز�د �ن ا����و��ت.

ا����دات  : و�د �ن ��ظ�� ا���� ا������� ��رأ�� ا��د�ر ا���م ����ظ�� �زور ���ن )����� ا���ن( ����ء2٣2٣\1\28 -
 ا������ وا���ط� ����ز�د �ن ا����و��ت �ن ا������� ا������ و�رض ا�����دة ا������.

: ا��د�ر ا���م ���ظ�� ا���� ا������� ���د �ن �د�د ���� طوارئ ��ل إ����ء ��رة ا���م ا���ر ا���ررة، و��د 2٣2٣\1\٩٣ -
�دود ���دوى �ن ��ص إ�� آ�ر ��رج ا���ن. و�د �و��ت ا����� �و��ن ��ط �ن �دور ا����ر�ر ا�و��� �ن و�ود إ����ل �

�� �ذا ا�����ع إ�� �وا�� �� ا�راء وأ��رت ��� ا��د�ر ا���م ����ظ�� ��ن ا������ ��ّ�ل ط�ر�� ���� ��و��� ���ر ����ً دو���ً. 
�����ل ط�ر�� �ن ا�طوارئ ا�����  ��ّ�ل �2٣1-ووا�� ا��د�ر ا���م ��� ا��و��� وأ��ن أن ����� ��روس �ورو�� ا�����د

 ا���و��� ا��� ���ر ����ً دو���ً.

، ا�ذي ��رك ��� أ��ر �ن �1-: ��ظ�� ا���� ا������� ���د ���دى ا���ث وا��طو�ر ���ن �رض �و��د2٣2٣\2\11-12 -
ً �د��� )�ورج ��و( ا��د�ر ا���م ��ر�ز  4٣٣ ������ ا��راض �� ���ر و��ّول �ن ����ف أ���ء ا����م، و���ن �رو��

 ا���ن و)�زو��و وو( ���ر ����ء ا�و��� �� ذ�ك ا��ر�ز.

: ا����� ا����ر�� ��ن ��ظ�� ا���� ا������� وا���ن، وا��� �ّ�ت ��راء �ن ��دا وأ������ وا�����ن 2٣2٣\2\1�-24 -
���� ا��راض و����د ا���� ا�وط���(، و����ر�� و�ور�� ا���و��� ورو��� و�����ورة وا�و���ت ا����دة ا��ر���� )�را�ز ��

 ���� و���ً �� ا���ن و�زور �د��� )وو��ن( و�د����ن آ�ر��ن. 

: ��ظ�� ا���� ا������� ��در ا��ط� ا���را����� �����ب وا������� �����دة ا������ ا�دو�� ��� ����� 2٣2٣\٩\٩ -
 ا�دول ذات ا��ُظم ا����� ا������.

��������، إ�ط���ً �ن ����� ا����� إزاء  �1-ا������� ��در ������ً �������� و�ف ����� �و��د: ��ظ�� ا���� 2٣2٣\٩\11 -
 ا����وى ا���زع ����� ا��رض وو����� وا����وى ا���زع أ���ً �ن ا�����س �ن إ���ذ ا��راءات ا��ز��.

�ر ��و��ً ���وارث �و إ��� ��دث ط���� أو �ن و������ ا��ول، إن �ذا ا��رض ����ر ��ر�� ��ت �����ر��، وإن ا���ر�ف ا��
، و�و �� ��ط�� ��� ����� ��روس �ورو�� (1)��� ا����ن، ����� أو ��و�� �ؤ�ر ���ل ���ر ��� ��رى ا����ة ا�ط������

، ا�ذي � �ُ�رف ��د ا�ن ا���ب وراء ظ�وره، �ل �و �ن ��� ا����ن �� ��م �� ���� ����رب covid-19ا�����د 
����و��� )��� �روج �� أ���ب �ظر��ت ا��ؤا�رة(، أو �و �رض إ���ل �ن ا���وان إ�� ا����ن وإ���ر إ�� �ل ���ع ا�رض، ا�

أو إن ���� ��رو��ً ��ن �و�وداً �����ل و��ن �دث �� �طور ط�ري إ�� ط�����ً أو ���ل ا����ن، وإ���ر ���� ��د �ن ا�����ر إ�� 
 �ل دول ا����م ��ر���ً.

�ن �و���� ������ر و��ء ����� ��روس ��ر ��روف، �ذ�ك أط��ت ����  ��2٣18ت ��ظ�� ا���� ا������� �د أ���ت ��ذ ��� و�
 (.Disease X( أي ا��رض ا����ول )�����x ا��رض )

ً )�� و���ت ��ظ�� ا���� ا������� �د �ّر�ت ا��رض إ�س ���� و��ء ����� �ط�ر ���ن أن ����ر ����ب ��ر ��رو��  �����
 .(2)ذ�ك ا�و�ت(

��ث أن ��ظ�� ا���� ا������� ��وم �ل ��م ����ر�� ا�����ء �� و�� ����� ����راض ا���ر إ������� �����ر�� و��و��� 
أ��ف �رض إ�س إ�� ��ك ا������. ��ث �� ذ�ك ا�و�ت ��ل ا����م  2٣18. و��ل إ�� �� ��� �2٣1٥و��ء �����، ��ذ ��� 

���ر ا���ظ�� )�ون آر�� رو���ن( �ن �ذا ا��رض: إ�� �ن ا��ر�� أن ��ون ا����� ا����� أ�راً �م ���ده �ن ا��رو��� و��
��ل. و���ت ا���ظ�� ���ل �� أن �ؤدي إ���� �رض إ�س إ�� ا������ ر����ً، إ�� د�� ا�دول وا������ن ������� ��ود�م ��و��ر 

 .(٩)ا������ �د ا�و��� ��ر ا���رو��
، ��ل ��دروس أد���وم )ا��د�ر ا���م ���ظ�� ا���� ا�������( ��ل ����� �� ا���� ا������� ��2٣18 ��ر ���ط ���  و�ذ�ك،

، ا��� ��دت �� د�� ��ذراً �ن ا������ ا�و���� �ن ا��رض إ�س: ��ذا ��س ����ر�و ���و�� �������. ��د ����2٣18و��ت 
 .(4)و��ء ا����و�زا ا����������م أ���ء إ����ر  �1٣٣دث ذ�ك ���ً ��ذ 
ر�طت ����� ��ظ�� ا���� ا������� )د. ��ر�ون �و����ز( و�� ����� ��رو��ت أ���ً ��ن �ذا  covid-19و��د إ����ر �رض 

 .(٥)ا���روس ا�����د و�رض إ�س ا�ذي �ذرت ��� ا���ظ�� ��ل ����ن
�ورو�� ا�����د، ���ن ا��ول �و�ود �وا�� ��ن ا��ر��ن،  و����ر�� ��ر�ف ��ظ�� ا���� ا������� ��رض إ�س و�رض ��روس

�ن ����� ا��و�� ��ر ا���رو�� �ن ��ل ا�����ء ���روس �ورو�� ا�����د، و�ن ����� ������ �ذا ا���روس و������� ������� 
إ����ف ا���روس وإ���  ا�ط�� و���� ا���س، و�ن ����� �ر�� و���وة �ر�� �����ن وإ����ره ��ن ��� ا���ر، ��س ��د ���ن

 .(�)��ن ا���ر ��� ��د ا��ف �ن ا����و��رات �ن ��دره

(1)
�� ��ن ��ط�� ا����� ا�����د�� ا�����، ��روع د�م ���ء ا��درات ا�وط���، �را��� ا��وا��ن وا���ر���ت ا����ذة ذات ا����� ����وارث وإدار� 

 .1٩، ص�2٣٣ا�ردن، أ��ول 
(2)

 �ر�دة ا��رق ا�و�ط، �ل �ورو�� �و )ا��رض إ�س( ا�ذي �و�� ��راء أن ���ل ا�����ن؟، ���ح ��� ا��و�� ا����رو��: 
https://aawsat.com/home/article214�111/ 

(٩)
 (:2٣18\٩\11و�� )��ر�� ��ر ا���ر �و �� �رض إ�س؟، ���ح ��� ا��و�� ا����ر 

https://www.aljazeera.net/news/healthmedicine/2018/3/11 ��-أ�س/-�رض 
)4)

  https://www.worldgovernmentsummit.org 
(٥)

 ا��رض إ�س ا�������� ا����ض و����� ��ورو��، ���ح ��� ا��و�� ا����رو��: 
www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d241e4ac-fe72-4329-bb68-76e782f67396 

(�)
 www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1201966 د. إ�����ل ���د ا��د��، �� �و ا��رض إ�س؟، ���ح ��� ا��و�� ا����رو��: 
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ً �دون �د�ل �ن ا����ن، أم �و covid-19إن ����� �ذا ��ر ���م ���ل ا���روس ا����ب ��ذا ا��رض ) (، �ل ظ�ر ط�����
و ��� �د ��ون ����ب ���� وإ�������، ��� ����ر �زءاً �ن ا��رب ا�����و��� ����ب ���� �د ��ون إ����د�� أو ������، أ

، �� ا�و�ت ا����ر ��� ا��ل، ��ن �� ����� �و ا����� �ن ا����ؤ�ت ا������: �ل ��ن ������ن (1)�ن ا���ب �داً أ���ت ذ�ك
ر أو إ���ل �� �ذا ����م إ����ر �ذا ا��رض ��د ظ�وره ا�ول؟ و�ل �م أ�ذ ا�����ط�ت ا������ ��دم إ����ره؟ وإذا و�د ����

 ا����ل �ن ��ل دو�� أو ��ظ�� دو��� )������ر��� �ن أ���ص ا����ون ا�دو�� ا���م(، ���ف ���ن إ���د ا���ؤو��� ا�دو��� إ����؟.
و������ ��� �ل �ذه ا����ؤ�ت، ����� ا����ث ا����� �ن �ذه ا�درا�� ���ث �ذه ا�����ل، ����راض أن ����� ا��دل ا�دو��� 

 �� ا�����ص �� �ظر ا�د��وي ا������ �ن ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� ��دول وا���ظ��ت ا�دو���، �������.���
 ا����ث ا�����

�دى إ������ ق��م ����� ا��دل ا�دو��� ��ظر د�وى ا���ْو��� ا�دو��� ا��د��� �ن ���� إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
covid-19  
 ا��ط�� ا�ول

 ا������� ������ ا��دل ا�دو��� �2)ا���ص�ص�ت
��ب إ����ء ا��رب ا������� ا�و��(  1�2٣)ور��� ����� ا��دل ا�دو��� ا�دا��� ا��� أ���ت ���  (٩)����ر ����� ا��دل ا�دو���

ون ا��ظ�م ا����� ������� �ن ����ق ا��م ا����دة(، و�� (4)(�2ا�داة ا������� ا�ر����� ���ظ�� ا��م ا����دة )��ب ا���دة )
�زءاً � ���زأ �ن ����ق ا��م ا����دة، و����ر ���� أ���ء ا��م ا����دة أطرا��ً �� ا��ظ�م ا����� ������� )��و�ب ا���دة 

 �ن ����ق ا��م ا����دة(. (٥)(�٩)
ً ��ز��، و������ ا��دل ا�دو��� �و��ن �ن ا�����ص ا�وظ���، ��� ا�����ص ا������، و��در � �� ا������ أ�����

، و�� ����� �� �ذا ا���ث �و ا�����ص (�)وا�����ص ا�����ري، و��در ا������ ��و��� آراء إ����ر�� ��ر ��ز��
 ا������.

و����ظر �و����� ا�������، ���رس ����� ا��دل ا�دو��� )��ي ����� أ�رى( ����� �� إط�ر ���و�� �ن ا�������ت، ����ل 
:�� 

 أو��: ا��ط�ِ ا���ص�: 
( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ��� أن ���دول و�د�� ا��� �� أن ��ون أطرا��ً �� ٩4( �ن ا���دة )��1ت ا���رة )

 ا�د��وي ا��� �ُر�� ��������. 
  (8)ث �ن ا�دول�ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو���، ��ن ���ك أ�وا��ً �� (�)(٩٥و���ر�وع إ�� ا���دة )

 :(�)���ن ��� أن ��ون أطرا��ً �� ا�د��وي ا��� �ر�� أ��م ا������
  

(1)
( إ�� أن ا�د�� ���ر و��دة إ�� ار���ط ا������ �����رض إ�� �وق ���و�ت ��ر�� �� وو��ن. 2٣2٣\1\�12ر�ت ��ظ�� ا���� ا������� )���ر��   

 /https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/ar را��:
(2)

ْ��� ���و��� ��و�� �ن ا����ون ا�دو�� أ���ف ����ء ا����ون ا�دو�� ا���م ��دد ��ر�ف   ا�����ص �� إط�ر ا����ء ا�دو��، ��ّر�� ����م ���� ���
�دار ����� ������ل �� ����� �� ��� �ؤ�ذ ������ �رار�، ����� �ّر�� ����م ا��ر �ـ �أ�� �رار ���ذه ا������ �� �وء ��ط���� ���ث ��ول ���، إ

درا�� ������� ���ر��، ر����  –ا��� ���م وظ������. ���ً �ن: ���ر ��د ا��زاوي، ����ذ أ���م ا����ء ا�دو��  ا��ر�وم �� �وء ا����ون وا���وص
 .�1٣،  ص������2٣18ر ��د�� إ�� ���� ا���وق ������ ا�ز�ر، �زة، 

(٩)
 ���ز�د �ول ����� ا��دل ا�دو���، را��: 

-Mohamed Sameh M. Amr, the role of the international court of justice as the principal judicial organ of the 
united nations, Kluwer law international, hague. 

-Hugh Thirlway, the international court of justice, 1st edition, oxford university press, New York, 2016. 
-Oliver J. Lissitzyn, the international court of justice-its role in the maintenance of international peace and 

security, the lawbook exchange, ltd., new jersey, 2006. 
(4)

و�� �ظ���� ا�����  ( �ن ����ق ا��م ا����دة ��� أن ������ ا��دل ا�دو��� �� ا�داة ا������� ا�ر����� ���م ا����دة، و��وم ���������2ص ا���دة ) 
 ا����� ��ذا ا�����ق و�و ���� ��� ا��ظ�م ا����� ������� ا�دا��� ���دل ا�دو�� و�زء � ���زأ �ن ا�����ق�.

(٥)
ا��دل ( ����ر ���� أ���ء ا��م ا����دة ���م ��و���� أطرا��ً �� ا��ظ�م ا����� ������ 1( �ن ����ق ا��م ا����دة ��� أن �)���٩ص ا���دة ) 

 ( ��وز �دو�� ���ت �ن ا��م ا����دة أن ���م إ�� ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ��روط ��دد�� ا������ ا����� ��ل ���� ���ءاً 2ا�دو���. )
 ��� �و��� ���س ا��ن�.

(�)
. �ذ�ك، را��: ا���رة ا�و�� �ن ا���دة 141، ص2٣٣٥، دار ا����رف، ا����در��، 2د. ���د ط��ت ا������، ا����م ا����� �� ���ون ا��م، ط  

�ص ��� ����ق ( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو���، ا��� ��ص ��� أ�� �������� أن ���� �� أ�� ����� ���و��� ���ءاً ��� ط�ب أ�� ���� ر�٥)
 ا��م ا����دة ����������، أو ��ل ا��ر��ص ��� �ذ�ك ط���ً ����م ا�����ق ا��ذ�ور�.

(�)
( ��دول ا��� �� أطراف �� �ذا ا��ظ�م ا����� أن �����وا إ�� ا������. 1( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ��� أ�� �)��٩٥ت ا���دة ) 

وط ا��� ��وز ��و���� ����ر ا�دول ا��رى أن ������ إ�� ا������، وذ�ك �� �را��ة ا����م ا����� ا�واردة �� ( ��دد ���س ا��ن ا��ر2)
( ��د�� ��ون دو�� �ن ��ر ٩ا�����دات ا����ول ���. ��� أ�� � ��وز ���ل و�� ��ك ا��روط ������ ��ل ������واة ��ن ا�������ن أ��م ا������. )

دة طر��ً �� د�وى ��دد ا������ ��دار �� ��ب أن ������ �ذه ا�دو�� �ن ����ت ا������. أ�� إذا ���ت �ذه ا�دو�� �ن ا�دول أ���ء ا��م ا����
 ا������� �� ����ت ا������ ��ن �ذا ا���م � ��ط�� ������.

(8)
����ون ا�دو�� ا���م(، ��ث أن ا�و�دات ا���و�� �دو�� ��درا��� إن ������ ا��دل ا�دو��� ��ط� ا����د �ن �وا�ر ��� ا�دو�� �� أطراف ا�د�وى )و���ً � 

را���، ��� ���ت ��� ����� ����رة ا�������ت ا���ر��� ��� ���� �� ا������ أ��م ا���زة ا������� ا�دو��� وإ��� �ذا ا�����ص ����و�� ا���د
ى أ��م ����� ا��دل ا�دو���، وإ��� ����ر �ذا ا��� ��� ا�دو�� ا������ ��دارة ا����م � ��وز ������م ا�وا��� ��ت �ظ�م ا�و���� �����ة ا�دول ا��ر

، ا��زا�ر، ا����ول ��ظ�م ا�و����. أ�ظر: و���� ���و، ا�و��ز �� �وا�د ا����ز��ت أ��م ����� ا��دل ا�دو���، دار �و�� ����ر وا�ط���� وا��وز��
 .12، ص2٣11

(�)
�� ������ ا��دل ا�دو��� ��� ��� وا��� �ن ا�دول، �دل ��� ا�ر��� �� �و��� دا�رة ������ ا������، و������� ������ إن إ���غ ا�����ص ا��� 

ا��وز��، ���ن، �ط��� ا����ون ا�دو�� �� ا������ ا������. أ�ظر: د. �راء ��ذر ���ل، ا��ظ�م ا������ ������� ا������� ا�دو���، دار ا����د ����ر و
 .211ص، 2٣٣8
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 : ��)دو�� ��و �� ا��م ا����دة . أ
ً �� �٩إ����داً إ�� ا���رة ا�و�� �ن ا���دة ) ً طر�� ( �ن ����ق ا��م ا����دة ��ون ا�دو�� ا���و �� ا��م ا����دة و�������

ا��دل ا�دو���، و�� ��ذه ا���� ��درة ��� ا���وء إ�� ا������ دون ���� إ�� ��ر�� ���� ��ذا ا��ظ�م ا����� ������ 
( �ن ا��ظ�م ا����� ������� ��د�� �ررت أن ���دول ا��� �� ٩٥ا���وص، و�ذا �� ذ��ت إ��� ا���رة ا�و�� �ن ا���دة )
 .  (2)أطراف �� �ذا ا��ظ�م ا����� أن �����وا إ�� ا�������

و�ذ�ن ا����ن ��� �� ���زان ����� ا��دل ا�دو��� �ن ����� ا��دل ا�دو��� ا�دا���، ��ث إن ا�دو�� ا���و �� ���� 
ً �� ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ا�دا���، �ل ��ن ����� ا���د�� أو�ً ���  ً طر�� ا��م �م ��ن ����� �������

 � ���� ������ �ن ���� ا��م.�رو�و�ول ا�����م إ�� ا������، �و���
 دو�� ��ر ��و �� ا��م ا����دةب و����� طرف �� ا��ظ�م ا����� �������: . �

ً ����رة ا������ �ن ا���دة ) ( �ن ����ق ا��م ا����دة، ���ن �دو�� �� أن ���م إ�� ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل �٩و���
دة، ��د�� ��ط�� ����� ا��روط ا��� ��دد�� ا������ ا����� ���م ا����دة، ا�دو���، ��� و�و �م ��ن ��واً �� ا��م ا����

����ظر ��ل ���� ��� �دة، و���ءاً ��� �و��� �ن ���س ا��ن ا�دو��. و���� �م ��ول أر�� دول أطرا��ً �� ا��ظ�م 
 :(٩)ا����� �������، و��

 .1�48دو�� �و��را �� ��ر ��وز ���  -

 .1�٥٣ر آذار ��� إ��رة �������ن �� �� -

 .���1�٥4ور�� ��ن ��ر��و �� ��ر ���ط ���  -

 .�1�٥دو�� ا�����ن �� ��ر ���ون ا�ول ���  -
� �� ا��ظ�م ا����� �������:  �. دو�� ��ر ��و �� ا��م ا����دة و���ت طر��

���دول ا����ء �� ا��م ا����دة أو ، ��ن �� ا������ ��س ���وراً ��ط (4)���ءاً ��� �� ورد �� ا��ظ�م ا����� �������
ا�دول ا�طراف �� ا��ظ�م ا�����، �ل ��وز ��دول ��ر ا����ء �� ا��م ا����دة و��ر ا�طراف �� ا��ظ�م ا����� ا���وء 

 .(٥)إ�� ا������، ��روط ���ّ��� ا������ ا����� ���م ا����دة، و��و��� �ن ���س ا��ن ا�دو��
، ا��روط ا�وا�ب �وا�ر�� ���ل �1�4\12\11ا���در ���ر��  1\�1ا����� ���م ا����دة �� �رار�� ا��ر�م و�د �ددت ا������ 
 :(�)�ذه ا����ت ��� ���

 ��د�م ��ك ا�دو�� �و���� ا���د�� ��� ا��ظ�م ا����� �������، �ودع �دى ا���ر��ر ا���م ���م ا����دة. -

 ��� �������، و��س إ����ص ا������ ���ب.أن ���ل ��ك ا�دو�� ��وا�د ا��ظ�م ا�� -

 �ن ����ق ا��م ا����دة و����ذ أ���م ا������. (�)(�4أن ����د ������� �����زا��ت ا��� ��ر��� ا���دة ) -

 ا����د ��������� �� ����ت ا������ و�� �� ��دده ا������ ا�����. -
 :(8)ا����� ��دد �ذه �1�4\1٣\1٥أ�� ���س ا��ن، ��د أ�در �و��� �� 

 �رورة إ�ط�ر �ذه ا�دو�� ���ل ا������ ���و��� إ����ص ا������. -

( �ن ����ق ا��م �4ا���زام �����ذ ا����م ا���درة �ن ا������ ���ن ا����، �� ��ول ا���زا��ت ا�واردة �� ا���دة ) -
 ا����دة.

و��ون �ذا ا��ط�ر ا�ذي ��د�� ا�دو�� إ�� ���ل ا������ ����ً أو ����ً �د�وى �����، ��ن ا�دول ا��� أود�ت ��ر���ت 
���� �دى ���ل ا������ ��ل أن ���م إ�� ��و�� ا��م ا����دة، �ذ�ر ��� ���ل ا����ل �ل �ن ���ور�� �����م ا���و��� 

(1)
( ا����ء ا����ون: و�م ا�دول ا��� ��ر�ت �� 1( �ن ����ق ا��م ا����دة، ����م أ���ء ا��م ا����دة إ�� �و��ن: )4( و)٩إ����داً إ�� ا���د��ن ) 

( �ن ا�����ق 11٣دة )، و�د و��ت و��د�ت ��� ا�����ق إ����داً إ�� ا����1�4\1\�1ؤ��ر ��ن �را�����و وو��ت ��� ��ر�� ا��م ا����دة �� 
( ا����ء ا�����ون: و�م ا�دول ا��� ���ت إ��زام ا�����ق و�م ��و��� أ���ء �� ا��م ا����دة ��رار �ن ا������ 2( دو��. )٥2و�د ��� �دد�� و���ذ )

���وا ��د د�ول ا�����ق ��ز ا�����ذ � ���ل ا����� ���ءاً ��� �و��� �ن ���س ا��ن ا�دو��. إن �ذا ا�����ز ��ن ا����ء ا�����ن وا����ء ا�ذ�ن 
 إ� أ���� ��ر����، أ�� �ن ����� ا��ر�ز ا����و�� ��و � �ؤدي إ�� أي �رق ��ن ��ك ا�دول.

(2)
��وق �زا�د�ن ا�ط�ب آدم، إ����ص ����� ا��دل ا�دو��� و����� ا�ر���� ��� �رارات ���س ا��ن ا�دو��، أطرو�� د��وراه ��د�� إ�� ���� ا� 

 .24، ص������2٣٣٩ ��داد، ��داد، 
(٩)

. ود. ا������ ���د ���ر، 284، ص1��8ا��ظر�� ا����� وا���ظ��ت ا�دو��� ا�������، ا�دار ا�������، ��روت،  –د. ���د ا���ذوب، ا���ظ�م ا�دو��  
 .14٣، ص1��4ا���ظ��ت ا�دو���، ����ة ا����رف، ا����در��، 

(4)
( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو���، ا��� ��ص ��� أن ���دد ���س ا��ن ا��روط ا��� ��وز ��و���� �٩٥ن ا���دة ) ��ب ا���رة ا������ 

ل و�� ��ك ����ر ا�دول ا��رى أن ������ أ��م ا������ وذ�ك �� �را��ة ا����م ا����� ا�واردة �� ا�����دات ا����ول ���. ��� إ�� � ��وز ���
 ������ ��ل ������واة ��ن ا�������ن أ��م ا�������.ا��روط 

(٥)
 .�٥، ص���1��1ور ���د �و�س، ��د�� �درا��ت ا�����ت ا�دو���، ����� ���ر، ����ء،  

(�)
 .111، ص���1، دار ا������ر�� ����ر وا��وز�� وا���ن، �����، ����1ح ��ر در��ش، و��� ����� ا��دل ا�دو��� �� ��و�� ا����ز��ت، ط 

(�)
( ����د �ل ��و �ن أ���ء ا��م ا����دة أن ��زل ��� ��م ����� ا��دل ا�دو��� �� أ�� 1( �ن ����ق ا��م ا����دة ��� أن �)���4ت ا���دة ) 

ا��ر أن ���� إ�� ���س ( إذا إ���� أ�د ا�������ن �� ���� �� �ن ا����م ��� ��ر�� ���� ��م ��دره ا������، ���طرف ����2 ��ون طر��ً ����. )
 ا��ن، و��ذا ا����س، إذا رأى �رورة �ذ�ك أن ��دم �و����� أو ��در �راراً ����دا��ر ا��� ��ب إ���ذ�� �����ذ �ذا ا���م�.

(8)
���رة، -�� ���د ���ر����وي ا���رم، ����� ا��دل ا�دو��� ����� ������ دو���، �ذ�رة ������ر ��د�� إ�� ���� ا���وق وا���وم ا������� ���� 

 .24-2٩، ص2٣1٥ا��زا�ر، 
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ا�دول ا��� أود�ت ��ر���ت ���� �دى ���ل ا������ ��ل إ������� إ�� ��و��  و���ود�� و����دا وا�����ن و�وس، أ��
 .(1)ا��م ا����دة، �ذ�ر ����ل أ������ �� ���� ���� �ور�و

و���ن إ�راز ا������ت ا������ ��ن ���� ا�دو�� ��ر ا���و �� ا��م ا����دة و����� طرف �� ا��ظ�م ا����� �������، و���� 
 ا���و �� ا��م ا����دة و��ر ا�طرف �� ا��ظ�م ا����� �������، ��� ���: ا�دو�� ��ر

( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ����س ا��ن ا�دو�� ���رداً ��د�د �روط ���٩٥ط ا���رة ا������ �ن ا���دة ) -
( �٩ا������ ��و�ب ا���رة ا������ �ن ا���دة )ا������ أ��م ا������، ���س �� �و ���� ا���ل ���روط ا��ط�و�� ������� أ��م 

 �ن ����ق ا��م ا����دة.

( �ن ا��ظ�م ا����� ������� ��� إ�راءات ���� ��ل ���� ��� �دة، ��س �� �و �٩٥م ��ص ا���رة ا������ �ن ا���دة ) -
�روط �و�دة ����� ا�دول ا���در�� ��ت �ذه ( �ن ����ق ا��م ا����دة، ��ث إن ا��٩ا���ل ���� و���ً ����رة ا������ �ن ا���دة )

 ا����.

( �ن ا��ظ�م ا����� ٩٥وأ��راً ��ن ����� ا��دل ا�دو��� )و��س ���س ا��ن ا�دو��( و���ً ����م ا���رة ا������ �ن ا���دة ) -
 �������، ��وم ���د�د ���ب �ل دو��.

 ������: ا��ط�ِ ا������:
�ظر �� أي �زاع دو�� ��� أي ���ن ��ن ��� ا��رة ا�ر���، �� �وا�ر ا��روط ا��رى ������ ا��دل ا�دو��� ا������ ��

 ا��ط�و��. أي، إ�� ������� إ������ً ������ً ����ً.
 ������: ا��ط�ِ ا��و�و��:

��� ا�������، ��ث �������ء ا��� (2)إن ����� ا��دل ا�دو��� ���ص ����ظر �� ���� ا����ز��ت ا�دو��� ا�دو��� ا��� �ُ�رض �����
���ت ������ ا��دل ا�دو��� أي و��� ������ ������، و������� ��� � ���ط�� ������ ا��راد. �ل إن �ذه ا����� ��ود إ�� 
ا�و���ت ا������� ا�وط���، وا�����م ا������� ا������� ا��� أ������ ا��م ا����دة ��ل ا������ ا������� ا�دو��� ��و������ 

. و��ن ��وز ��� أن ��ظر �� ا��� ا��د�� (٩)����� وا������ ا������� ا�دو��� �روا�دا، و��ود أ���ً إ�� ا������ ا������� ا�دو���ا�
 ���� أ� و�و ا���و�ض �ن ا��رار ا��� ���ت ���دو�� أو ر������ �راء �را�م �ر���� �����.

��ن ��ون �� �دود �� ورد �� ���� ا�د�وى أو �� أ��� ا�طراف و�ُ��رط ���� إ����د ا�����ص ا��و�و�� �������، 
 ا�����ز�� ���� �ن ��ث ا��وا��� ا��� ���ظر�� ا������.

�: ا��ط�ِ ا��و��:   را���
أ��ر�ت ���� ا���راء ا����و���ن ا��� ُ��ّ�ت �و�� ��ودة ا��ظ�م ا����� ��ل �ن ����� ا��دل ا�دو��� ا�دا��� و����� ا��دل 

. �ذ�ك، (4)و���، ا��ذ ����دة ا�����ص ا��زا�� )ا���ري( أ�وة ������ء ا�وط��، ��ن ا�دول ا��ظ�� ر��ت �ذا ا����رحا�د
 .(٥)���ت ا�و��� ا�����ر�� ا����دة ا�����، وا�و��� ا��زا��� ا������ء �ن ا����دة ا�����

، �و (�)���ء ا�دو�� ا��د��، و��س ��ط ������� ������ ا��دل ا�دو���و��و��ً، أن ��دأ ر�� ا�طراف �� ا��زاع ا���ظور أ��م ا�
 .(�)��دأ ����ر �� ا����ون ا�دو�� ا�����ر، و�د أ���ل إ��� �ن أ�ول ا�����م �� ا����ون ا�دو�� ا�����دي

( �ن ا��ظ�م �٩ا���دة )( و��٩ن ا���دة ) (8)(2أن إ����ص ا������ � ��ون إ���ر��ً إ� �� ا����ت ا�واردة �� ا���رة )
 ً  . (�)ا����� ������ ا��دل ا�دو���، و�� �دا�� ��ون إ������ً إ����ر��

 ، (1٣)و�� ���ت ا��ك �ول �� إذا ��ن ������� إ����ص ���ظر �� ���� ��، �������� ����� �� ا��� ��رر ذ�ك �ن �د��
  

(1)
 .�2٥، ص1��٩د. ���د �ز�ز ��ري، ا���ظ�م ا�دو�� ��ن ا��ظر�� وا�وا��، دار ا���ر، د���،  

(2)
��� ا�طراف ( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ��� �أن أ����ص ا������ ���د إ�� �ل ا������ ا��� ����٩ت ا���رة ا�و�� �ن ا���دة ) 

 �� ا����ول�.�� �زاع �� ��� طر��� ��� ا������، وأ���ً ا����ت ا����� ا�واردة �� ����ق ���� ا��م ا����دة أو �� ا�������ت وا�����دات ا���ر
(٩)

، 2٣٣1ورك، ����� ا��دل ا�دو���، أ���� وأ�و�� �ن ا����ز ا������ ا�ر���� ���م ا����دة، �ن ���ورات إدارة �ؤون ا���م ����م ا����دة، ��و� 
 .8ص

(4)
ي ������ ا��دل �ذا ا���راح و�د ���ر�� �ن ��ل �ر��� وإ����را �� ��د ���� ا��م. أ�ظر: ���ف أ��د ���� ا���ري، ا�����ص ا�����ر 

ر��ت ا�و���ت ا����دة ا��ر���� وا����د  1�4٥. و�� �ؤ��ر ��ن �را�����و ��� ٩٣، ص2٣1٥ا�دو���، ���ورات ا����� ا���و���، ��روت، 
�، ر���� ������ر ��د�� إ�� ا��و����� �ذا ا���راح أ���ً. أ�ظر: ���د ���ل ��د� ��دري، ا����� ا����و��� ��راء ا�����ر�� ������ ا��دل ا�دو��

 .2٣، ص�����2٣1 ا���وق وا���وم ا������� ������ ��روت ا��ر���، ��روت، 
(٥)

، �2٣1٩و�ر�� ���ر، دور ����� ا��دل ا�دو��� �� ��و�� ا��زا��ت ا�دو���، �ذ�رة ������ر ��د�� إ�� ���� ا���وق ������ ���ط���، ا��زا�ر،  
 .8ص

(�)
 .�1٩٩، ص1�82(، د���، ���22 ا��دل ا�دو��� و��ط���ت �طو�ر �ظ����، ���� ا����ون، ا��دد )إ�را��م �����، �� 

(�)
 .��، ص�1�8، دار ا���ب ا�������، ���ن، ���2 ا��رب ا������� ا�و��، ط ���1�8ذ ا��ورة ا��ر����  –أ��د ا�����ء، ��ر�� ا�����ت ا�دو���  

(8)
�ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ��� أ�� ���دول ا��� �� أطراف �� �ذا ا��ظ�م ا����� أن ��رح، �� ( �٩( �ن ا���دة )��2ت ا���رة ) 

�وم ����� أي و�ت، ����� �ذات ��ر���� �ذا و�دون ���� إ�� إ���ق ��ص، ��ّر ������� �و����� ا���ر�� �� �ظر ���� ا����ز��ت ا����و��� ا��� �
�زام ����، ��� ���ت �ذه ا����ز��ت ا����و��� ����� �������ل: )أ( ����ر ����دة �ن ا�����دات، )ب( أ�� ����� �ن ����ل ا����ون و��ن دو�� ���ل ا��

 �.ا ا���و�ضا�دو��، )ج( ����� وا��� �ن ا�و���� ا��� إذا ���ت ���ت �ر��ً ���زام دو��، )د( �زع ا���و�ض ا���ر�ب ��� �رق إ��زام دو�� و�دى �ذ
(�)

رادي �����ً، إن ا��ول ���زا��� إ����ص ����� ا��دل ا�دو��� )أ�����ءاً ��� ا��ل( � ��ري ��� إط���، ����� ��ر�د ا�دول ا������ �ن ا�ط�ر ا� 
( �ن ����ق ا��م �٥ة )�ن ا�دول ��ر ��ز�� ��رض ا��زا��ت ا��� ��ور ����� ��� �ذه ا������، وإ��� ��و�ف ا��ر ��� إراد���، ��ث أن ا���د

��� ا����دة ��ص ��� أ�� ���س �� �ذا ا�����ق �� ���� أ���ء ا��م ا����دة �ن أن ���دوا ��ل �� ���� ����م �ن ��ف إ�� ����م أ�رى ���
��� �� إ���ذ �دا��ر ���ظ��، د�وان إ�����ت ����� �ن ��ل أو ���ن أن ���د ����م �� ا������ل�. أ�ظر: د. ���د ���د ا�د��ق، ��ط� ����� ا��دل ا�دو

 .�1-1٥، ص���1ا��ط�و��ت ا�������، ا����در��، 
(1٣)

 .8٩، ص1�8٩، ا�دار ا�������، ��روت، 2د. ���د ���د ا�د��ق، ا����ون ا�دو�� ا���م، ط 
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 .(1)������ ا��دل ا�دو���( �ن ا��ظ�م ا����� ���٩ب ا���رة ا���د�� �ن ا���دة )
 : �2)ا���ص�� ا�����ري . أ

( �ن ا��ظ�م ا����� ��� أ�� ����ل و��� �٩( �ن ا���دة )1، ��ث ��ت ا���رة )(٩)إن ا��ل �� و��� ا������ إ����ر��
ا��م ا����دة، أو �� ا������ ���� ا������ ا��� �ر���� إ���� ا���وم، ��� ���ل ا�����ل ا����وص ����� ���� ���� �����ق 

 ا�����دات ا����ول ����.
و����، ��� ��ظر ا������ �� ا�د�وى ��ب أن ��ون ���ك �زاع دو�� ذو ط��� ���و�� وأطرا�� دول أو دول و��ظ��ت دو��� 

 .(4)��و���، وأن ���� إرادة أطراف ا��زاع ���و��� أ��م ����� ا��دل ا�دو��� )�رط ا��را��(
 :(٥)�د ���ذ ��لإن ر�� ا�طراف 

 ا����ق ا����وب ��ن أطراف ا��زاع �و�ود �ص �ر�� ��� ��ول و��� ا������. -

 ا���ول ا�����، وذ�ك �� ��ل �م ��دي ا�دو�� ا��د�� ����� �دى ������� �����وى أي إ��راض. -
 ا���ص�� ا���ا��: . �

 :(�)��إ���ر ��ل ا������ ��� أن ��ون إ������� إ���ر��ً �� ا����ت ا����

 إذا ����ت ����دة أو إ������ دو��� �ص ��ّر ا�����ص ا����ري �������. -

إذا �در ��ر�� �ن ���ب ا�دول )���� أطراف ا��زاع( ���ول ا�����ص ا����ري �������، و�ذا �� �م ا���رة إ��� ��  -
 ( �ن ا��ظ�م ا����� �������.�٩( �ن ا���دة )2ا���رة )

أن ��ون ��روط� أو ��ر ��روط�، ��ن ا������ ���� ��ون ��روط� أو إ��� ���� ��رو�� ������ظ�ت  و�ذه ا���ر���ت ���ن
��������� �����ل أو ��ددة ا��دة. و�ودع �ذه ا���ر���ت �دى ا���ر��ر ا���م ���م ا����دة، ا�ذي ���� أن �ر�ل �وراً ���� إ�� 

 .(�)ا�دو��� وإ�� ���ل ا������ا�دول ا�طراف �� ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل 
 :(8)وا�����ص ا��زا�� ������ ا��دل ا�دو��� ا�����دة �ن �ذه ا���ر���ت، ��ددة ����وا�ل ا������

أن ����ر���ت ���و�ً ������� �ي دو�� ���ل ا���زام ����، و�د ��ون ����� ��� �رط ا������� �����ل، ����� إ�� ��  -
 �د إ�� ا����ظ ا�ذي و��� ا�طرف ا��ر ��رض ��د ��� ����� ا������ ���ن �و�وع ا��زاع.إ��ط��� أي طرف أن ���

��ب أن ��ون ��ر��� �� ا�طر��ن ���ذ�ن �� ا�و�ت ا�ذي ��ظر ا������ �� ا��زاع، أي ����� أن أي �ن ا�طر��ن ���ط��  -
 أن ����د ��� ا���د ا�ز��� ا�ذي ��ر�� ا�طرف ا��ر.

��� ���دد �ذ�ك، ��� �رت ا���دة، ��� ����ن �ذه ا���ر���ت ���ظ�ت ������ �د ���ب ��� �زاع أن ����� ا��� -
 ���ن أو ��� أ�واع ����� �ن ا��زا��ت.

�د��� ���� أ�رى، �م ���� �و��� ا���� ا�دو�� �����ر�� �ن ���ت ا�����ص ا��زا�� ������� �ن �د��، �� ���� ا��و��� 
��طراف �� �زاع ���و�� ��ر�� ��� ����� ا��دل ا�دو���. ��ث ��ت ا���رة ا������ �ن  (�)ا��ن ا�دو��ا���درة �ن ���س 

( �ن ����ق ا��م ا����دة، إ�� ���� ���س ا��ن و�و ��دم �و����� و���ً ��ذه ا���دة أن �را�� أ���ً أن ا����ز��ت �٩ا���دة )
ً ����م ا��ظ�م ا����� ��ذه  -���� ����–ا����و��� ��ب ��� أطراف ا��زاع  أن ��ر�و�� ��� ����� ا��دل ا�دو��� و���

ا�������، أي ����� أ�� ��س ����س ا��ن ا��ظر �� ا�����ل ا����و��� وإ��� ���� أن �و�� أطراف ا��زاع ��رورة �ر��� 
ع ا����ب ��ن �ر�ط���� وأ������، ��و������ ��� ����� ا��دل ا�دو���. و�د أ���دم ���س ا��ن �ذه ا�ر��� �ول �رة �� ا��زا

. �ذ�ب ��ض ا���� إ�� �دم إ����ر �ذه ا��و��� ��ن 1�48\4\���رض �زا���� ا������ ����� �ور�و ��� ا������ ���ر�� 
���� ا��دل ���ت ا�����ص ا��زا�� �������، �ن �ذه ا��و��� � ����� ��وة ���و��� ��ز��، و�ن أ���م ا��ظ�م ا����� ��

 .(1٣)ا�دو��� ���ت إ����ص ا������ ا��زا�� إ�����ءاً و�ددت ����� ��� ���ل ا���ر
 ا��ط�� ا�����

  covid-19أ��س ا���ْو��� ا�دو��� ا��د��� �ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
����� ���م ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� �ن أ�رار ���ءاً ��� ���� �� ذ�ر��ه، �ل ��وز ��� ا��ول ���� �ن ا����ن ا�ذ��ب �����ه إ�

؟، وإذا ��ن ا�رد ������ب، ���م ����د �ذه ا���ؤو���؟، و�ن �م أ���ص covid-19إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
 ا����ون ا�دو�� ا���م ا�ذ�ن �����ون ����ت �ذه ا���ؤو��� �� ��ل إ������؟. 

(1)
�� ���م �زاع �� ��ن و��� ا������ ���ل ا������ �� ( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ��� أ�� ��� �����٩ت ا���رة ا���د�� �ن ا���دة ) 

 �ذا ا��زاع ��راٍر �����.
(2)

�زاع ا�����ص ا�����ري: �و أن ���� ا�دول ا�طراف �� �زاع �� ��� إ����� ��� ا������، إذ ��س �ن �� أ�د ا�طراف ا�����ز�� أن ��رض ا� 
، ���2٣٣٩ل، �وا�د ا�����م �� ا����ون ا�������، ���ورات ا����� ا���و���، ��روت، ��� ا������ دون �وا��� ا�طرف ا��ر. أ�ظر: أ��د 

 .�1٣ص
(٩)

 .24، ص2٣11، ا��ر�ز ا��و�� ���دارات ا����و���، ا����رة، �1و�ف ��ن �و�ف، ا�����م ا�دو��� و�������، ط 
(4)

 .�2، ص���2٣٣روت،  ، ���ورات ا����� ا���و���،���1د وط�رق ا���ذوب، ا����ء ا�دو��، ط 
(٥)

 .٥٩-٥2، ص2٣12زازة ���ر، أ���م ا���ؤو��� ا�دو��� �� �وء �وا�د ا����ون ا�دو��، دار ا��دى، ا��زا�ر،  
(�)

 ( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو���.�٩( �ن ا���دة )��1و�ب ا���رة ) 
(�)

 ����� ا��دل ا�دو���.( �ن ا��ظ�م ا����� ����٩و�ب ا���رة ا�را��� �ن ا���دة ) 
(8)

 .��2-2�٥، ص1��٥د. ���� �واد ا���ظم، درا�� �� ا���ظ��ت ا�دو���، �ط��� ا�ر��د، ��داد،  
(�)

ً ��ص ا���رة ا������ �ن ا���دة )  ( �ن ����ق ا��م ا����دة، وا��� � ����� ����وة ����٩ك �رق ��ن ا��و��� ا���درة �ن ���س ا��ن ا�دو�� و���
ً ����دة ) ( �ن ����ق ا��م ا����دة ا��� ��ص ��� أن �����د أ���ء ا��م ا����دة ���ول 2٥ا��زا���، و��ن ا��رارات ا���درة �ن ا����س و���

 �رارات ���س ا��ن و����ذ�� و�� �ذا ا�����ق�، �ن �ذه ا��رارات �� ا��� ��د ��ز�� ��دول ا����ء.
(1٣)

 .٩٥1، ص1��8، دار ا����� ا��ر���، ا����رة، 4ظ��ت ا�دو���، طد. ���د ���ود ���ب، ا��� 
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ور ا��رض �ول �رة �������د ��� ا����و��ت ا�واردة �ن ��ظ�� ا���� ا������� )������ر�� ����� أو�ً إ�� ��د�د ���ن ظ�
 ا���� ا�دو��� ا������ ��ذه ا�����ل(.

، ��ن ���covid-19ب ا��و�� ا����رو�� ا�ر��� ���ظ�� ا���� ا�������، ��ن أول ظ�ور ��رض ��روس �ورو�� ا�����د 
، و���ر ا���ظ�� إ�� ��ر�� ���2٣1ي( �� و�ط ا���ن، �� ��ر ���ون ا�ول ��� �� �د��� )وو��ن( ����ط�� )�و

 .(1)�ظ�ور ا����ت ا��ؤ�دة ������ ��ذا ا��رض �� ا���ن �2٣1\12\8
 ��ن، �� ���ت ا���زا��ت ا�دو��� ا�وا��� ��� ا���ن �� ��ل �ذه ا����ت؟.

 .(2)ا�دو��������� �ن �ذا ا����ؤل، �ر�� إ�� ا��وا�� ا����� 
و��ت �وا�د ��ظ���� ���� أُط�� ����� )ا��وا�� ا����� ا�دو���( �و���� إط�راً ���و���ً ����غ �ن  ��2٣٣٥ث أ�� �� ��� 

 .(٩)�2٣٣ا��راض ا�و�����، و�د �دأ ���ذ �ذه ا��وا�� �� ����ف ��ر �ز�ران ��� 
، و�� �و�ر إط�راً ���و���ً ������ً ��و���� �ن ا����طر ا��� (4)ا������� و�ذه ا��وا�� ��ز�� ����� ا�دول ا����ء �� ��ظ�� ا����

 .(٥)ا��� ��دد ا���� ا���و��� و���ن أن ����ر ��ن ا���دان، و��������� وا������� ���
 و������ر أن ا���ن ��و �� ��ظ�� ا���� ا�������، ��ذن ا���ن ��ز�� ��ذه ا��وا��.

��� ا�دو��� ��� إ�� �إذا و�دت دو�� طرف ��ّ�� ��� �دث ��ر ��و�� أو ��ر ��دي �� ( �ن ا��وا�� ا�����ص ا���دة )
أرا����، ��ض ا��ظر �ن ����� أو ��دره، ���ن أن ���ل ط�ر�� ���� ��و��� ���ر ����ً دو���ً �����ً أن �زود ��ظ�� ا���� 

 ( ������ل�.�، ��ط�� أ���م ا���دة )ا������� ��ل ا����و��ت ذات ا���� ������ ا���و���. و�� �ذه ا�����
 ( �ن ا��وا�� ا����� ا�دو��� ���ص ��� �� ���:�أ�� ا���دة )

��و�� �ل دو�� طرف ����م ا��داث ا��� ��� �� أرا���� ��ط��� ا����دئ ا��و����� ����ذ ا��رارات ا�واردة �� ا��ر��  -�1
����دام أ��� و���� إ���ل �����، �ن طر�� �ر�ز ا����ل ا�وط�� . و��طر �ل دو�� طرف ��ظ�� ا���� ا������� �(�)(2)

( ���� �ن ����م ���و��ت ا���� ا���و��� ����� ا��داث ا��� �د ���ل 24ا����� ����وا�� ا����� ا�دو���، و�� ��ون )
��� ��م ����ذه إ������ ���ك ا��داث.  ط�ر�� ���� ��و��� ���ر ����ً دو���ً و���ً �����دئ ا��و����� ����ذ ا��رارات، وأي �د��ر

وإذا ��ن ���ط�ر ا�وارد إ�� ��ظ�� ���� ��������ت ا�و���� ا�دو��� ��ط��� ا�ذر�� ��درت ��ظ�� ا���� ا������� إ�� إ�ط�ر 
 ��ك ا�و����.

د���� وا������ ا������� �وا�ل ا�دو�� ا�طرف، ��د إر��ل أي إ�ط�ر، �وا��ة ا���ظ�� �� ا�و�ت ا�����ب ������و��ت ا� -2
����ل ا���� ا���و��� وذ�ك ����در ا����� ا����ح ��� �در ا����ن، ��� ����، ��د�د ا����ت، وا������ ا�����ر��، و��در و�وع 

�زوم، ا��طر ا�����ل، و�دد ا����ت وا�و���ت، وا�ظروف ا��� �ؤ�ر �� إ����ر ا��رض وا��دا��ر ا����� ا����ذة؛ و���ّ�، ��د ا�
 ������ �������ت ا�طوارئ ا����� ا���و��� ا��� ���ر ����ً دو���ً�.‘�ن ا���و��ت ا��� �وا���� وا�د�م ا��زم �� ال

 ��ن ا��ؤال �و: �ل أ��ت ا���ن ��ذا ا���زام ا�دو��؟.
 ا��واب �و ������ب.

 .(�)(���HRWن )وا�د��ل �و �� ��ر�ر ��ظ�� دو��� ذات إ����ر، �� ��ظ�� �را��� ��وق ا�
��ول ا���ظ�� �� ��ر�ٍر ��� ���وان )ا����د ا���و��� �� ا������� ���روس )�ورو��( ا�����د(، �� ���: ��� ا��دا��، أ��ت 

، و���ت �ن ا���غ �ن و�ود ا�����ت و�د���، covid-19ا���و�� ا������ �ن ا����ور ���و��ت أ����� �ن �رض 
ً ���ب ��ر�م ���ر�ر �ن ا�و��ء ��� ����ت و���ل ا��وا�ل و�����ت إ����ل إ������  ��ن ا���ر، وأ���زت أ�����

ا�������، و����د�� ا���ر�ت ���ب )�رو�� ا�����ت(، و�ر�ت ر���� ��� ا������ت ا������� ���و��ء ��� ا���ر�ت، 
� )�� و�������( و�و ط��ب �� ������ أُ��د� 2٣2٣و���ت ��ط�� و���ل ا���م، و�� �ط�� ��ر ���ون ا����� ���� 

(1)
 را�� ا��و�� ا����رو�� ا�ر��� ���ظ�� ا���� ا�������: 

https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/ar/ 
(2)

�� ����� ���� ا�دول �ن إ����ر ا��رض )أي �رض( ��� ا����د ا�دو��، و�و ��زم �ذه ا��وا�� ����ر ���ً ���و���ً دو���ً �م إ�داده ��رض ا�����دة � 
ا���ر���ت ���و��ً ��دول )��� ���� ا�دول ا����ء �� ��ظ�� ا���� ا�������(. أ�ظر: دا�رة ا��ن ا���� وا�����، ��د�� �و�زة ������ذ �� إط�ر 

 .1، ص�2٣٣ا�وط���، ��ظ�� ا���� ا�������، ���ف، 
(٩)

 ز��د ��دا�و��ب ا������، ا��وا�� ا����� ا�دو��� وأ�ر�� �� ��ز�ز �� ا����ن �� ا����. ���ح ��� ا��و�� ا����رو��: 
https://elaph.com/Web/opinion/2020/03/1286204.html 

(4)
��� �ُ��ر ���� �ن �وا��ن وأ�ظ�� و���ر�ر ر����  ( �ن د��ور ��ظ�� ا���� ا������� ��� أن ����در �ل دو�� ��و ����غ ا���ظ�����٩ص ا���دة ) 

 وإ������ت ���� ���ل �������.
(٥)

 .1٣، ص���2٣1ظ�� ا���� ا�������، إدارة ���طر ا����و�زا ا������،  
(�)

�د ���ل ط�ر�� ���� ������.  ����ن ��ك ا��و����ت ��� ���و�� �ن ا��وا�د وا������ر ا��رور�� ����ذ ا��رارات ا������� �� ����م ا��داث ا��� 
 .٥1-48، ص2٣٣8، ��ظ�� ا���� ا�������، ���ف 2(، ط2٣٣٥أ�ظر: ��ظ�� ا���� ا�������، ا��وا�� ا����� ا�دو��� )

(�)
�ن  ، �� ��ظ�� دو��� ��ر ��و��� ����� ���د��ع«�را��� ��وق ا����ن»و����   (��Human Rights Watchو�ن را��س وو�ش )�������ز��:  

����ً �ن ا������ن ا�ذ�ن �ُ�ر�ون  18٣، و���وي ��ت ��و���� أ��ر �ن ��1��8وق ا����ن وا�د�وة ���، ��ر�� �د��� ��و�ورك. ����ت �� ��� 
��دان ا����م،  ��د�م ����ل ��� �را��� ��وق ا����ن �� ��� ���ع ا����م، و���م ا�����ون وا�����ون وأ���ذة ا������ت وا���راء ا�����ون �� �ؤون

ا������ر  و�م �ن ����ف ا������ت و����ون ����ت �� �����ت ��وق ا����ن �� ا����م. و���ر ��و�ن را��س وو�ش ��و�� و���ر�ر دور�� �ن ا������ت
دو�� إ�� ا�������ت وا���ط ��� ا�دو��� ���وق ا����ن ��� �دد�� ا���ن ا������ ���وق ا����ن. �ُ���دم �ذه ا����ر�ر ����س ���ت ا�����ه ا�

� ا������� ��ذه ا���و��ت وا���ظ��ت ا�دو��� إ�� ا���ح. �ُر�ل ا���ظ�� أ��� �����ن و����ت ����� ا������ وذ�ك ��دف ا������ �� ا����ت ا������ �
ج أو ا������ �� ا����ت ا��ر�� و�ذا �� ���ل ا�����ت �ن ا���وق ��� ����دم ا�د��و����� �����ء ��� ا���ل �� ا������ �م �و�ر�م ��م ا��ن وا���

و��د ا����� ��رات ا������ ا��������  -��ذ ������-ا����� وا��راد ��ظ� ���ط�� ����� ودو��� �ن ��ل و���ل ا���م. أ��رت �و��ن را��س وو�ش 
 ل ا����ري ��ط��ل،...ا��. أ�ظر:وا������� ا����� ��� �� ذ�ك ا�����ز ��ن ا�����ن، ا���ذ�ب، ا�����

https://ar.wikipedia.org 
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)وو��ن( ��ث ��ن �ُ���� ا�����ون، �ن ��ل ا��رط� ����� )�رو�� ا�����ت(، ��د أن �ذر ا�ط��ب ا��ذ�ور �ن ا���روس 
 .(1)���ب ا���روس(� 2٣2٣ا��د�د �� �ر�� درد�� ��� ا���ر�ت )و�د �و�� �ذا ا�ط��ب �� �ط�� ��ر ���ط ���� 

إ�� �رض إ�س، ������ره و��ءاً دو���ً �ط�راً،  ��2٣18ذ ���  (2)ا���� ا������� ���ت ���ر �� ���ر�ر�� ا���و�� ��� أن ��ظ��
 .(٩)�����ر �� ا������ل

أي، إن ا���ن ���ت �در��، ��� ا��ل، ���� �ن ا����ن أن ��ون �ذا ا��رض ا����ول �� )وو��ن( �و ���� �رض إ�س ا��� 
 ا���� ا������� و��ن ا��رار ا������ ��� ���ون و����.�ذرت ��� ��ظ�� 

�ن �ذا ��ل، إ�� أن ا���ن �د أ��ت ����زام دو�� �����ن �ن �ل ا����و��ت ا������ �د��� �ن �رض ��روس �ورو�� 
 .covid-19ا�����د 

ً �� ا����� ا�وط��� ����� )��و د�� ���( ��ل �� ��ر�� ������ ) ( �south china morning postل أن ��ؤو�ً �����
ا��� ��در �� �و�� �و��: إن ا���و�� ا������ ط��ت �ن ��ض ا�����رات �د��ر ����ت �ن �ذا ا���روس ��ل �را�ل ���رة 
�ن ���� ا��رض ا��ذ�ور، وإن �ذا ا��راء أُ��ذ �درء ا��طر ��� ا����� ا���و�و��� �� ا�����رات و��� ا��وارث ا����و��� 

 .(4)� �ن �����ت ا��راض ��ر ا���ددةا�����
و�ل �ذا، �د زاد �ن ا���وك ا��� ���ت �و�ودة أ��ً �ول �را�� ا���ن �� ا��ط�ر ا����ر، و���ر���� ا����و��ت ا��� 

 ���ت ����� �د��� �� ا�دول ا��رى.
ي و�ود ا��ط� �ن ���ب ا���ن ��دم أي أن ا����ر ا�ول �ن ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� �د ����، و�و ا����ر ا���دي، أ

 ا���رك ا����ل و�� ا�و�ت ا�����ب ����� ا��رار، و ا��د ���� أو ا�����ف �ن آ��ر�� ا������. 
وإن ��ن ���ك ���ت � ���رط و�وع ا��ط� أو إ���ن ��ل ��ر ��روع ����م ا���ؤو��� ا�دو��� وا��� ���� �����ؤو��� ا��ط��� 

( �ن ����دة ا����دئ ا���ّظ�� �ط� ����ط� ا�دول �� إر���د وإ����ل ا����ء ا���ر��، ��ث ��ت ا���دة )��ل ا����� ا��ر��
، (٥)������1ط� ا�دول �� ��دان إ�����ف وإ���دام ا����ء ا���ر��، ��� �� ذ�ك ا���ر وا��رام ا����و�� ا��رى ���� 

�����دة �ط�� أو ���� إط�ق أي ��م �� ا����ء ا���ر��، ��� �� ذ�ك ��� إ�� ���ر�ب ��� �ل دو�� �ن ا�دول ا�طراف �� ا
ا���ر وا��رام ا����و�� ا��رى، و��� �ل دو�� �ن ا�دول ا�طراف �ط�� أي ��م �ن إ������ أو �ن �������، ا���ؤو��� 

أ������ ا�ط�����ن أو ا����و���ن ا�دو��� �ن ا��رار ا��� ���� أ�� دو�� أ�رى �ن ا�دول ا�طراف �� ا�����دة أي ��ص �ن 
���ب ذ�ك ا���م أو أ�زا�� �وق ا�رض أو �� ا����ء ا��وي أو �� ا����ء ا���ر��، ��� �� ذ�ك ا���ر وا��رام ا����و�� 

 ا��رى�. 
 .(�)و��ن ����م ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���، ��د �ن �وا�ر ���ر ا��رر

 :(�)و�روط ا��رر ��
 أن ��ون �ؤ�داً. -1
 أن ��ون �����ً. -2
 .(8)أن ��ون ����ً ��ٍ� ����� ا����ون ا�دو�� ا���م -٩

 ، أ�رار؟ و�� �� ��م �ذه ا��رار؟. ��covid-19ل ��� �ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
إ���ءات  ��ول أن ا��رار ������ �������د إ�� أ��ر �ن ��در �و�وق، و�ن ����� ��ظ�� ا���� ا������� ا��� ���ر �و���ً 

 .��covid-19دد ا�����ت ا��ؤ�دة و���ت ا�و���ت ���ب �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
  

(1)
 ��ظ�� �را��� ��وق ا����ن، ا����د ا���و��� �� ا������� ���روس )�ورو��( ا�����د، ���ح ��� ا��و�� ا����رو��: 

https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319 
(2)

ر �ول �رة �� ��م ا�ذ –ا���ر�ر ا���� ا������ ا���وي   ��د �ن ���ورات ��ظ�� ا���� ا�������. و�ذا ا���ر�ر ���� ��ن ا�����م  - 1��٥ي �ُ��
وا��رض ا�ر���� �ن ا���ر�ر �و  .و��ن ا��ر��ز ��� �و�وع ���ن -��� �� ذ�ك ا����ءات ا������� ����� ا���دان  -ا��دروس ����� ا������� 

�� وا���ظ��ت ا�دو��� و��ر�� ������و��ت ا��� ����ج إ���� �����د��� ��� ا���ذ ا��رارات ا������� ��������ت وا���و�ل. �زو�د ا���دان وا�و���ت ا����
و�� ا�وا��،  -إ�� ���ور أو��؛ �ن ا������ت وا��������ت ا�������� وا��دارس، �ل إ�� ا������ن وا����ور �و�� ��م  -�ذ�ك  –و��م ��د�م ا���ر�ر 

 ص �د�� ا����م ���� أو ���� ������ ا���� ا�دو���. أ�ظر:�ي ��
https://www.who.int/whr/ar/ 

(3)
 2018 Annual review of diseases prioritized under the Research and Development Blueprint, 6-7 February 

2018. For more, visit:  
https://web.archive.org/web/20191020182835/https://www.who.int/emergencies/diseases/2018prioritization-
report.pdf 
(4)

 https://www.scmp.com/news/china/society/article/3084635/china-confirms-unauthorised-labs-were-told-
destroy-early 

(٥)
 .���1\12\�1( �� 21-)د\(��2222 ���م ا����دة �� �رار�� )أ���د��� ا������ ا��� 

(�)
ة ��ر ���ن ��ر�ف ا��رر �� �ط�ق ا���ؤو��� ا�دو��� ���� ����رة �ن ا�ذى أو ا����رة ا��� ���ن أن ���ب ا���ص ا�دو�� إ�� ����رة، أو ��ور 

��و�� أو ����� ���و��� ��رو�� ��و�ب �وا�د ا����ون ا�دو�� ����رة �ن ��ل �� ���ب ا����ص ا������ن ��، ����� ا����س ��� �ن 
(، ��1د )وأ������. أ�ظر: د. ���د ���ب ��ون و��د� ��ن �ر��، �طور ا���ؤو��� ا�دو���، ���� ����� ��ر�ت ����وم ا����و��� وا�������، ا��

 ر ا���دي وا��رر ا����وي.. و����م ا��رر ��و��ً إ�� ا��ر٩٣-�2، ص2٣1٩(، �1(، ا��دد )٥ا���� )
(�)

 .٥٩-��٥2وا�� ا���رك، ا���در ا�����، ص 
(8)

أو ا���ز.  �رف د��ور ��ظ�� ا���� ا������� ا���� �� د������ ����� ����� �ن إ����ل ا����� �د���ً و�����ً وإ�������ً، � ��رد إ��دام ا��رض 
�وق ا������ ��ل إ���ن، دون ����ز ���ب ا����ر أو ا�د�ن أو ا����دة ا������� أو ا����� ا����� ����� ���وى �ن ا���� ���ن ��و�� �و أ�د ا��

 ا�دو�� ا���م. ا�����د�� أو ا���������. ��ذن، ا���� ����ر �ن ��وق ا����ن ا������، وا���ل ��� ����ر إ���ً �����وق ا��� ������ ا����ون
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. وا��ؤ�د (2)�ر���ون دو�ر ���6٥م ا��رار ا������ �ن �ذا ا��رض �����  (1)و�د �ّدرت ����� )��ري ����ون( ا��ر�ط����
 أن ��م ا��رار �وف �زداد ���� ط�ل أ�د ا������.

 ��ن ا����ن؟. (٩)أن �و���� إ�� �وا�ر ���ري ا��ط� وا��رر، ��ل �و�د ���� ����� إذن، ��د
ا��واب: ��م �و�د ���� �����، ��� �و �م ��� إ����ر �ذا ا��رض ����ت ا�����ر أ�ل، و�ذا �� ��د��ه �� ���� ا�دول ا��� 

����، و����ل ا��ر�� ا������� �����ص �ن طر�� أ��ذت إ�راءات ����ق �دود��، و����� ر��ت ا�ط�ران ا�دو��� وا��
 .(4)�رض �ظر ا���ّول

-covidإذن، �� ا������، إن ا���ن ��ؤو�� دو���ً �د���ً �ن ا��رار ا��� ���ت �ن إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 
 ، و��ؤو����� ا�����ر�� ����� ��� أ��س �ظر�� ا��ط�.19

���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� ا�����ر�� ا������ ��� �ظر�� ا��ط� ��� إ����ر أن ا��ط� �و �و�ر و������ إ�ط�ء ���� ���رة �ن ا
 ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���. 

 .(٥)وأ��س �ذه ا��ظر�� أن ا���ؤو��� ا�دو��� � ��وم �� �م ��در �ن ا�دو�� ��ل ��ط� ��ر �����ص ا����ون ا�دو�� ا���م
. و���ف ا��ط� إ�� �ط� (�)ؤو��� ا�����ر�� �� ا���� ا��د�� ���� إ��ل ����زام ���و�� ����و���ن ��ر�ف ا��ط� ����ر ����

��دي و�ط� ��ر ��دي، �����دي �و ا�ذي ��د �� ا����ل ا���ل ا���ر، �� إرادة ا������ ا���رة ا������ ���، أ�� ��ر ا���دي 
 .(�)��رة، أو �� ���� إ���ل ا�دو��، إ�� �ن طر�� ��� ا���رف��و ا�ذي أراد �� ا����ل ا���ل دون ا�ر��� �� ا������ ا�

 و��� ��� ���� ا��د�� ���� إ���ت إر���ب ا���ل ا���ط� �ن ��ل ا��د�� ���� وإ���ت ا��رر ا����� �ن ذ�ك ا���ل.
-��covidن، �� �� ا���� ا������� ا�دو��� ���ظر �� �ذه ا���ؤو��� ا������ �ن أ�رار إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د 

 ؟.19
( ��� ��ص ��� أن �أي ����� أو �زاع ���ن ����ر �ذا ����٥ر�وع إ�� د��ور ��ظ�� ا���� ا�������، �را�� �� ا���دة )

ً ��ظ�م ا������ ا�د��ور أو �ط���� � ��م ��و�� � ������و�� أو �و��ط� ����� ا����، �ُ��ل إ�� ����� ا��دل ا�دو���، ط���
 .(8)ا�����، �� �م ���� ا�طراف ا������ ��� طر��� أ�رى ����و���

��ن  أي أن ����� ا��دل ا�دو��� �� ا������ �و�و���ً ����ظر �� �زاع �ول ����ر أو �ط��� د��ور ��ظ�� ا���� ا�������
، �� ���� �م ��م ��و�� �ذا ا��زاع ������و�� أو �وا�ط� ����� ا���ظ��، أو �م ���� (�)أ���ءه ا�طراف �� ذ�ك ا�د��ور

 .(1٣)ا�طراف ا������ ��ذه ا������ ��� طر��� أ�رى ����و��
، ��ن ا���م (11)� ا���� ا�������( �م إ����د�� �������د إ�� د��ور ��ظ�2٣٣٥و�ذ�ك، �ظراً �ن ا��وا�� ا����� ا�دو��� )

 ا��ذ�ور ��ط�� ��� ��ك ا��وا�� أ���ً.
 إن إ��زام ا�دول ا�����ز�� أ��م ����� ا��دل ا�دو��� ����ر �� �رط�ن:

ا�����م إ�� ا��ظ�م ا����� �������: و����� ذ�ر��ه ���� ��� ��ن ���� أ���ء ا��م ا����دة أ���ء �� ا��ظ�م ا�����  -1
 ��دل ا�دو���، �ن �ذا ا��ظ�م ا����� ����ر �زءاً �ن ����ق ا��م ا����دة.������ ا

��ول ا�دول ا�����ز�� �و��� ا������: أي ��و��� �و��� ا������ �ن ��ل إ����د إ������� �� �ظر �و�وع ا��زاع.  -2
( �ن �ظ�م ���٩ن ا���رة ا������ �ن ا���دة )و��ن، �����ً �� �د�� ا�دو�� ا��د�� ����� ��دم إ����ص ا������ �� �ظر ا��زاع، 

ا������ ا����� ��ت ��� إن و��� ا������ ��ر�� )أو �� ��رف �������ص ا��زا�� �������( ��و���: ���دول ا��� �� 
��� أطراف �� �ذا ا��ظ�م ا����� أن ��رح �� أي و�ت ����� �ذات ��ر���� �ذا و�دون ا����� إ�� إ���ق ��ص ��ر ا���

�و����� ا���ر�� �� �ظر ���� ا����ز��ت ا����و��� ا��� ��وم ����� و��ن دو�� ���ل ا���زام ���� ��� ���ت �ذه ا����ز��ت 
 ا����و��� ����� �������ل ا����:

 ����ر ����دة �ن ا�����دات. - أ

(1)
 ���� ا���ر���. أ�ظر:�� �ؤ��� ��ر�� �ر�ط���� ��� 

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/04/05ؤو��-����-ا���روس-��ر�ر-�ر�ط���-�ط��ب-ا���ن-/�����رات�� 
)2)

 https://elaph.com/Web/News/2020/04/1290193.html 
(٩)

��دره ���ث ��دد ا���ل ا�ذي ��ّب ا��رر �����دث. أ�ظر: ���م ��دا�رزاق، ا����� ا������ �� ���ل ا����ون �� إ���د أي أ�ر �ن أ�ور إ��  
، ��2٣1٥ؤو��� ا�دو�� �ن أ�رار ا���وث ا�����، �ذ�رة ������ر ��د�� إ�� ���� ا���وق وا���وم ا������� ������ ���د ���ر ���رة، ا��زا�ر، 

 .�٥ص
)4)

 https://www.aa.com.tr/ar/1812074/ �دا��ر/ا����-ا����م-�د-�ورو��-إط�ر  
(٥)

 .��٩، ص�1�8، ا�دار ا�������، ا����رة، 1ا������ ا�دو���، ج-د. ���د ���� ��دا����د، أ�ول ا����ون ا�دو�� 
(�)

 .21٥، ص1�8٣، ا������ ا����و���، ��داد، 2، ط1د. ��دا����د ا����م وآ�رون، ا�و��ز �� �ظر�� ا���زام �� ا����ون ا��د�� ا��را��، ج 
(�)

 .���٩4و�� �و�ف و���رة ����، ا���در ا�����، ص 
(8)

، ���1�٥1 ��ل إ���� ا��زاع ا����ب ��ن ��ر و��ظ�� ا���� ا������� إ�� ����� ا��دل ا�دو���، و��ن ا��زاع �ول ����ر ا����ق ا����ود ������ � 
، 2٣1٣، دار ا������ ���وز��، ���ن، 1ا�دو��� ا������� وا�������، ط . أ�ظر: د. ���ل ��ن ا����وي، ���دئ ا���ظ��ت1�8٣\1\2٣و�در ا���م �� 

 .1�4ص
(�)

 .��1، ص2٣14، 48. أ�ظر: ��ظ�� ا���� ا�������، ا�و���� ا������، ط�1�4\�\22أ���ت ا���ن ��واً �� ��ظ�� ا���� ا������� ���ر��  
(1٣)

، وأ�درت ا������ 1�٥1و��ظ�� ا���� ا������� �ول ����ر ا����ق ا����ود ������ ��� و�د��� ���ل ��� �ذه ا����� �� ا��زاع ا����ب ��ن ��ر  
 .�1، ص2٣14، ����� ا����ون وا�����د، ا�ر��ض، 1. أ�ظر: أ�و ��دا���ك ��ود �ن ��ف ا��و���س، ا����ون ا�دو�� ا���م، ط�����1�8٣ ��� 

(11)
( �ن د��ور ��ظ�� ا���� 22(، وا���دة )21(، وا���رة )أ( �ن ا���دة )2داً ا�� ا���رة )ك( �ن ا���دة )( إ�����2٣٣٥م إ����د ا��وا�� ا����� ا�دو��� ) 

( ��� �إ��راح ا������ت وا��ظ�� وو�� ا��و���ت �ول ا��ؤون ا����� ا�دو���، وا����م ������م ا��� 2ا�������. ��ث ��ص ا���رة )ك( �ن ا���دة )
( ��� إ�� ������ ا���� ��ط� إ�رار ا��ظ�� ا������� �21ظ�� و��ون ����� و�د����. ����� ��ص ا���رة )أ( �ن ا���دة )�د ���د �������� إ�� ا��

( 22) �ـ�ا���راط�ت ا����� وإ�راءات ا���ر ا���� و��ر�� �ن ا��راءات ا��� �راد ��� ��� إ����ر ا��راض ��� ا����د ا�دو���. أ�� ا���دة
( ����ر ���ذة ������� ����� ا�دول ا����ء ��د ���ّ� إ���ر ���د�� ����� ا���� �����. ��21ظ�� ا��� ��م إ�رار�� ط���ً ����دة )���ص ��� إن �ا

 و������ �ن ذ�ك ا�دول ا����ء ا��� �د ���� ا��د�ر ا���م �ر���� إ���� أو ����ظ���� ����� �� ��ل ا��دة ا���ددة �� ا����ر�.
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 أ�� ����� �ن ����ل ا����ون ا�دو��. - ب
 ت �ر��ً ���زام دو��.����� وا��� �ن ا�و���� ا��� إذا ���ت ��� - ت
 �وع ا���و�ض ا���ر�ب ��� �رق إ��زام دو�� و�دى �ذا ا���و�ض�. - ث

 وا��ل، إن إ����ص ا������ إ����ري )��� أ����� �����ً(، ��ن إ�����ءاً، ������� إ������ً إ���ر��ً �� ا����ت ا������:

 �������. إذا ����ت ����دة أو إ������ دو��� �ص ��ّر ا�����ص ا����ري -

 إذا �در ��ر�� �ن ���ب ا�دول )���� أطراف ا��زاع( ���ول ا�����ص ا����ري �������. -
 .(1)��ن ا���ن �م ��رح أ�داً ���و��� ا�و��� ا��زا��� ������ ا��دل ا�دو���

( �ن �٥و��ص ا���دة ) ��ن، و��� أن ا���ن �ن ا�دول ا����ء �� ��ظ�� ا���� ا�������، ��� إذن ��ز�� �د��ور ا���ظ��،
، ���� إذا �م ��و�ل ا�دول )ا��د��� وا��د�� �����( إ�� �ل �ر�� ا�طر��ن، أو �م ���� إ�� ����� ا���ظ��، (2)د��ور ا���ظ��

أو �م ���� ���� ����� ��� طر��� أ�رى ��ل ا��زاع، ���د�� �ُ�زم ا���ن �����م ا�ذي ��دره ����� ا��دل ا�دو��� ��دد �ذه 
 �ن ا��رار ا��� ���ت �ن ����� ا���ط�. (٩)����، أي د�� ا���و�ضا��

( �ن ����ق �4و���ن ا���س ا����و�� ��زا��� ا���م ا������ ا���در �ن ����� ا��دل ا�دو��� �� ا���رة ا�و�� �ن ا���دة )
��م ����� ا��دل ا�دو��� �� أ�� ���� ا��م ا����دة، ا��� ��ص ���: �����د �ل ��و �ن أ���ء ا��م ا����دة أن ��زل ��� 

ً �����. ��ن، ����ر إ�زا��� أ���م ����� ا��دل ا�دو��� �� أطراف ا�د�وى ا���ظورة أ����� ��ط )��و�ب ا���دة  ��ون طر��
 ( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو���(.�٥)

-���covid �ن ��� إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د إذن، �ن �ذا ����ن ��� إ�� ������ن ر�� ا�د�وى ��� ا���ن �����
 ، أ��م ����� ا��دل ا�دو���، أي ����� إن و��� ا������ �ط�� ��� �ذه ا�����.19

 ��ن، إ���� د�وى �ن �ذا ا��وع ��� ا���ن أ��م ����� ا��دل ا�دو��� �وا���� ���و�� �ن ا�����ت، ����:
ا�ذي ��ون ����ً �����ر ا��ت �� ا�د��وي ا���ظورة أ����� ���رات �د ��ل إ�� �طء ا�راءات ����� ا��دل ا�دو��� و -1

 ��وات.
 �د ��ون ����ً ��ض ا���.  covid-19ا���د�د ا�د��� ���م ا��رار ا������ �ن �رض ��روس �ورو�� ا�����د -2
�زاع �� ����ه أو �د�و�� ��وم  �� أن ا���م ا���در �ن ����� ا��دل ا�دو��� ����� )��ت( ��ر ���ل ��ط�ن )و��د ��ول -٩

( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو���(، �٣ا������ �����ره ���ءاً ��� ط�ب أي طرف �ن أطرا�� )��و�ب ا���دة )
��ن ��وز ��د ا�طراف ��د�م إ����س ���دة ا��ظر �� ا���م ا���در �ن ا������، إذا ����ت وا��� ����� �� ا�د�وى 

ا�����س )دون إ���ل ���( ��د �دور ا���م، ��� أن ��دم ط�ب ا�����س ��ل ��� أ��ر �ن إ����ف ��ك  ��ن ������
ً ����دة ) ( �ن ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل �1ا�وا��� ا��د�دة، و��د أ��� ��ل ��ر ��وات �ن �دور ا���م )و���

 ��وات �� أ��� ��د�ر. ا�دو���(، و�ذا ����ه أن ا���م ��ون ����ً ���رة �دا�� ��ر
ا�ذي ����  �H1N1ن ا���ّدر أن ا���ن أ���ً و�� ا�����ل �د �ر�� د��وي �ن إ����ر �رض ��روس أ���و�زا ا����ز�ر  -4

. أو �د ���� ا���ن إ�� ا����م ا�����ل، ��ث ��ر (4)وُ���ت أو��  ����� �� ا�و���ت ا����دة ا��ر���� ����2٣٣ 
إن ا���ش ا��ر���  2٣2٣\٩\12ا������ )���و �� ���ن( �� ����� ��� ���� ا��و��ر ���ر��  ا����دث ���م ا���و��

 .(٥)ر��� ��ب ��روس �ورو�� إ�� �د��� )وو��ن( ا������
����� إ���ت أن ا���ن �د ���دت إ���ء ا����و��ت ا��� ���ت ��ؤدي إ�� ����ل ��م ا��رار، ���ت �����و�� ا������، ذ�ك  -٥

ا�د��ءات ����د ��د ا�ن ��� ا����ر�ر ا������ ��ط، و�م ���� �ر��� ا�د�� ا�دا���، و�� ا�����ل ��ن ا���ن  �ن ��ك
�دا�� �ن �و���� ����� �م ��ف ا����و��ت، �ل ��� ا���س ����� ���ت ���ر�� ��� ا��� ��ظ� إدرا��� ��طورة ا��رض، 

�������، �و إ��� �د �دأت �����ل �ر�� ا��ر�� �ن ��ض ا����و��ت، ��ث وا�د��ل ��� أن ا���ن ����� ��ذا ا����ه ا
، ا����ت ا�ط��� �����ت ا���� ا�و�� ا��� أ���ت ���روس 2٣2٣\4\���1رت ���� ���ز�ون ا���ن ا�دو���، ���ر�� 

 .(�)�ورو�� ا�����د �� �د��� وو��ن، ا��� ظ�ر ���� ا�و��ء
، ����ل ����� �covid-19 �دور ا���ن �� ������ �رض ��روس �ورو�� ا�����د إن إ��دة ��ظ�� ا���� ا������ -�

ا���ن ������ً دو���ً ط���ً �� ��ظ�� ا���� ا������� �� ا�و�ت ����. ��ث �ّدم �د�ر ��م ��ظ�� ا���� ا������� )ا�د��ور 
أ��د ���� �دور ا���ن �� ا��د �ن ، 2٣2٣\2\��٩دروس ���ر��وس(، ��ر�را أ��م ا����س ا�����ذي ����ظ�� ���ر�� 

 .(�)���ل ا��رض ��رج أر���
ً ���طرق  ��ن �� �ل �ذه ا�����ت ا���داء، �����ل ا���وء إ�� ا����ء ا�دو�� ���ت �� �ذه ا������، إذا �م ��م ���� �����

، دون ا�����ر �����وء إ�� ��وك ا�و���ل ��ر ا����و��� ا��رى، ���� ������ �� �� �د��� ا�دول �ن ����ذ�� ������ (8)ا��رى

)1)
 https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/sicj_a.pdf 

(2)
( ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ��� أن �و��� ا������ ���ل ���� ا�����ل ا����وص ����� ���� ���� ���٩ت ا���رة ا�و�� �ن ا���دة ) 

 ا���� ا������� �� ����دة دو���، ���ط�� ����� ��م �ذا ا��ص.و������ر أن د��ور ��ظ��  �� ا�����دات وا������ت ا�دو��� ا����ول ����.
(٩)

�ل ���ن ��ر�ف ا���و�ض ���� ���� �ن ا���ود أو أ�� �ر��� �ن ��س ا��رر ���دل �� ��� ا���رور �ن ���رة و�� ���� �ن ��ب ���� ����� ��� 
، �2٣٣٥ر�� )��و ��ؤو��� �و�و���(، �ط��� ���م ���ر، ا����در��، ا���ر. أ�ظر: د. ���� ��دا�ر��م ��د�، درا��ت �� ا���ؤو��� ا����

 .�1ص
(4)

 https://www.sasapost.com/should-china-pay-because-of-corona/ 
(5)

 https://m.arabi21.com/story/1252097 
(�)

 coronavirus/ar/net.alarabiya.www://htt/�1�/٣4/2٣2٣وو��ن/-�������-�م-�ورو��-ا����-أول-�ن-�د�دة-�����ل-���ف-ا���ن 
(7)

 https://news.un.org/ar/story/2020/02/1048482 
(8)

 ( �ن ����ق ا��م ا����دة �ن د�وة ا�دول ��ل ا��زا��ت ����� �����ً.1و�ذا �� ��ت ���� ا���رة ا�و�� �ن ا���دة ) 
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دو�� ���ري ���د �ن إ���دام ا��وة أو ا���د�د ��� ��� ���د ا�����ت ا�دو���، و���� ��ك ا�دول وا��� �� أ���ء دا��� �� 
 ���س ا��ن ا�دو��.

 ا������
 )ا��������ت وا����ر��ت�

 ��د إ������ ��ذا ا���ث، ��� �ذه ا������، �و���� إ�� ���و�� �ن ا��������ت. 
 ��� �و�� ��� ���و�� �ن ا���رات وا��وا�ص، وا��� إ��ر��� ������ت ���و��� وأ��د���� ���، �������:

 أو��: ا��������ت:
 ��� إ���د ا���ؤو��� ا������� ��دو�� ���ص ��م. �م ����ر ا����ون ا�دو�� ا���م، إ�� ا�ن، .1
 � �و�د ��ر�ف ُ���� ���� ����ؤو��� ا�دو��� ا��د���، ��� ا��ل، ��� ا�ن. .2
ر�م إ���رار ا���� ��� ��ث �ظر��ت �ن ا���س ا����و�� ����ؤو��� ا�دو��� ا��د���، ��ن �م ��م ا����ع ��� إن أ��ً  .٩

ً ����ؤو��� ا�دو���، و���� ����� إ���� أ��س �ن �ذه ا��ظر��ت ���ردة، � ً و��ل ا����ت، ���ون أ���� ��� دا���
 ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� ������ وا�����ل ��ن �ذه ا��ظر��ت، أي ����� ا��ذ ��� ������.

�ن ��ك ���ط ������ن �� ����� �����ت أ�رى، ����� �ر�� وا���ض ا��ر ��ر �ر�� ���ب ��ر�� ا�����، و .4
ا������ت �� ���� �����رو��ت )أ�ل ا������ ����� و���� ا��م(، ��ث أ��� أ��ر أ���ل ا����ة و�رة ��� �ط� 
ا�رض، �ل إن �دد�� ��وق ���� أ���ل ا����ة ا��رى ������. �ذ�ك ��ن ا���رو��ت ���و�� �داً، إذ ��در �دد 

 .أ�وا��� ����� ���ون �وع ����ف
��ت ����� )����� إ��� � ���ط�� ا���ش وا�����م �دون و�ود�� دا�ل ���� ���(، و��ذا ����م إن ا���رو��ت ��� .٥

إ�� ����� ا���رو��ت  covid-19ا����ن، ����� �� ا��رض وا�و��ة. و����� ��روس �ورو�� ا�����د ا����ب ��رض 
 ا������.

�� �د��� )وو��ن( ا������ ����ط��  ����2٣1  �دأ �رض ��روس �ورو�� ا�����د �� ا�ظ�ور �� ��ر ���ون ا�ول .�
��� ا��رض ا�ذي �����  2٣2٣\2\11)�و��ي( ا�وا��� �� و�ط ا���ن. و�د أط��ت ��ظ�� ا���� ا������� ���ر�� 

��� ا���روس ا�����د،  (sars-cov-2) ، و����ش ا����� ا�دو��� ������ف إط�ق إ�م�covid-19ذا ا���روس أ�م 
 ���د �ذا ا��م ا���ر �ن ��ل ��ظ�� ا���� ا������� ��� ا�ن. و��ن �م ��م إ�

و�و إ�م ا��رض  (covid-19) �1-إ�� �و��د (corona virus) �م ����ر إ�م �ذا ا�و��ء ا���رو�� �ن �ورو�� .�
��ل ا����� �ن ا���روس، ���د��ً ����ور �ن أي ��ص ���ل إ�م )�ورو��(، أو أي �����ت ���ر�� �ذات ا��م، ��ث 

�ذا �� ��رو��ت أ�رى �� ا�����، و�م ����ر أ������ ���س ا�����، ����ب ا��رار ����� إ���ن أو ��وان أو ��د أو 
 . ��ب ��، ��� و�و ��ن ا��رض �د ��� ����م

أن �ذا ا��رض ا��د�د و�ل إ�� ا��ر��� ا��� ���ن إ����ر�� �����،  2٣2٣\٩\11أ���ت ��ظ�� ا���� ا������� ��  .8
������، ����: و��ء ��ط� أ��ر �ن ��رة �� آن وا�د. ����� أ�راراً ���رة �� �دد و���ت ا������ن ��، وا�����ر وا

 ��� ا��وا�ب ا��رى �ن ا����ة، ������ب ا�����دي وا������� و.. ا��.
�و�و���ً ����ظر �� ( �ن د��ور ��ظ�� ا���� ا�������، ��ن ����� ا��دل ا�دو��� �� ا������ ���٥و�ب ا���دة ) .�

�زاع �ول ����ر أو �ط��� ذ�ك ا�د��ور ��ن أ���ءه ا�طراف، إذا �م ��م ��و��� ������و�� أو �ن طر�� ����� 
 ا���ظ��، أو �م ���� ا�طراف ا������ ��� ��وك طر��� أ�رى ����و��.

، �� ��ؤو��� ����ر�� covid-19أن ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� �ن أ�رار إ����ر �رض ��روس �ورو�� ا�����د  .1٣
 ����� ��� �ظر�� ا��ط�.

 ������: ا����ر��ت:
 ��د�ل ا��ظ�م ا����� ������ ا��دل ا�دو��� ���ل إ������� ا������ إ�زا���ً �� �ل ا��وال، أ�وة ������ء ا�وط��. .1
����ر �ن ���دئ ا��دا��  ا���ل �ن أ�ل �ر�� ا��ت �� ا�د��وي ا��� �ُ�رض ��� ����� ا��دل ا�دو���، �ن ذ�ك .2

 ا�������.
ز��دة ا�����م �ن �ّدن ا������ن وا���د����ن ���راء درا��ت أ��ر �ن ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���، و����ً ا�����ر��  .3

 ����، ����رف ����� �ن �ل �وا����.
ا����و��� ��رض ��روس ����� أ���م ا����ون و�را�ز أ���ث ا����ون ��� إ�راء درا��ت ������� �ن ا��وا�ب  .4

 ، وا���ر ا����و��� ا������ ���، ���راً و������ً.�covid-19ورو�� ا�����د 
 ق���� ا��ص�در

 أو��: ا��ص�در ������ ا��ر���:
 ا����: - أ

 .1�84د. إ�را��م ���د ا������، ا����ون ا�دو�� ا���م، دار ا����� ا��ر���، ا����رة،  .1
 .2٣14، ����� ا����ون وا�����د، ا�ر��ض، 1ا��و���س، ا����ون ا�دو�� ا���م، طأ�و ��دا���ك ��ود �ن ��ف  .2
 .2٣٣4د. أ��د أ�و ا�و��، ا�و��ط �� ا����ون ا�دو�� ا���م، دار ا����� ا��ر���، ا����رة،  .٩
، دار ا���ب 2ط��� ا��رب ا������� ا�و��،  ���1�8ذ ا��ورة ا��ر����  –أ��د ا�����ء، ��ر�� ا�����ت ا�دو���      .4

 .�1�8ا�������، ���ن، 
 .2٣٣٩أ��د ���ل، �وا�د ا�����م �� ا����ون ا�������، ���ورات ا����� ا���و���، ��روت،  .٥
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، ���ن، 1د. أ���� إ�را��م ��� ا�����، ��ؤو��� ا�ط��ب ا������� �� ا��ر���، دار ا����رق ��ط���� وا���ر وا��وز��، ط .�
1���. 

، ���� أ�وظ�� ������� وا������، ���1ن وا���رو��ت: �ل �� ���� دا���؟، �ر���: د. �ر�د ا�زا��، طأ��ر�د ���ري، ا�   .�
 .2٣12أ�وظ��، 

 .2٣2٣، ا����� ا�و��، covid-19 ا�و�روا، ��روس �ورو�� ا�����د   .8
 .�2٣٣ا����در��،  ، ����ة ا����رف،1د. ا���د ��ط�� أ��د أ�و ا���ر، ا����دئ ا����� �� ا����ون ا�دو��، ط .�

 .2٣٣٣د. ا������ ���د ���ر، ا����ون ا�دو�� ا���م �� ا���م وا��رب، ����ة ا����رف، ا����در�� ،    .1٣
 .1��4د. ا������ ���د ���ر، ا���ظ��ت ا�دو���، ����ة ا����رف، ا����در��،  .11
درا�� �� إط�ر ا����ون ا�دو�� ا������،  –�� ا�دو�� د. أ��د ���ل، ا���ؤو��� ا������� ا��رد�� ا�دو��� أ��م ا����ء ا����   .12
 .�2٣٣، دار ا����� ا��ر���، ا����رة، 1ط

 .2٣٣4د. �در�� ا��و��، ا����ون ا�دو�� ا���م، �ؤ��� دار ا���ب، ا��و�ت،  .1٩
 .2٣٣8د. �راء ��ذر ���ل، ا��ظ�م ا������ ������� ا������� ا�دو���، دار ا����د ����ر وا��وز��، ���ن،  .14
 .1��2، دار ا����� ا��ر���، ا����رة، ٥د. ���د ��ط�ن، ا����ون ا�دو�� ا���م �� و�ت ا���م، ط .1٥
 .���2٣11دة �����، ا��ظ�م ا����و�� ���رر ا����� وآ���ت ��و���، دار ا���دو���، ا��زا�ر،  .�1
، ���Arabic Science Archive | ArabiXiv 2020د ��ط��، دروس ا���روس، ا�ر��ف ا��ر�� ا�����،  .�1

2٣2٣. 
 .1��2، �ط��� ��ر ا��د�دة، ا����رة، ٥د. �����ن �ر�ص، ا�وا�� �� �رح ا����ون ا��د��، ا��زء ا�ول، ط .18
 .2٣1٣، دار ا������ ���وز��، ���ن، 1د. ���ل ��ن ا����وي، ���دئ ا���ظ��ت ا�دو��� ا������� وا�������، ط     .�1
 .1��٥ا���ظ��ت ا�دو���، �ط��� ا�ر��د، ��داد، د. ���� �واد ا���ظم، درا�� ��    .2٣
 .1�8٣د. ��دا��ز�ز ���د �ر��ن، ا����ون ا�دو�� ا���م، دار ا����� ا��ر���، ا����رة،    .21
، ا������ ا����و���، ��داد، 2، ط1د. ��دا����د ا����م وآ�رون، ا�و��ز �� �ظر�� ا���زام �� ا����ون ا��د�� ا��را��، ج   .22

1�8٣. 
 ، �ط��� ����� ��داد.����م ا��ط��، ا����ون ا�دو�� ا���م، ط د.   .2٩
 .���1د. ��� إ�را��م، ا���وق وا�وا���ت ا�دو��� �� ���م ����ر، دار ا����� ا��ر���، ا����رة،    .24
د. ���� ��دا�ر��م ��د�، درا��ت �� ا���ؤو��� ا�����ر�� )��و ��ؤو��� �و�و���(، �ط��� ���م ���ر،  .2٥

 .2٣٣٥ا����در��، 
 .1��8ا��ظر�� ا����� وا���ظ��ت ا�دو��� ا�������، ا�دار ا�������، ��روت،  –د. ���د ا���ذوب، ا���ظ�م ا�دو��      .�2
 .�1�8، ا�دار ا�������، ا����رة، 1ا������ ا�دو���، ج-د. ���د ���� ��دا����د، أ�ول ا����ون ا�دو��   .�2
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 ا�����
وا���ؤو��� ا�دو��� ا��د��� �ن ا��رار ا������ ���،  covid-19 ���ذ �ذا ا���ث إ����ر و��ء ��روس �ورو�� ا�����د

�و�و��ً. �ن ا���ؤو��� ����ر �ن أ�م ا����دئ ا��� ��وم ����� أي �ظ�م ���و��، �واء أ��ن دا����ً أم دو���ً، ��ث أن �ل �ظ�م 
�� ����ن ���و�� �وا�د ���� ��و��ً �����، و��د ا���داء ��� ��ك ا���وق أو ا����س ��� ���ل ����ف ���ك ا��وا�د، ���و

 .��ر�ب ���� آ�ر ���و�� ���� �����ؤو���
� ا������� و���ك ��ؤو���ت ���ددة �� ا������ ا������، و��ن أ���� �� ا���ؤو��� ا����و���، وا��� �دور�� ���ف إ�� ا���ؤو��

 . وا���ؤو��� ا��د���. و���رع ا���ؤو��� ا��د��� إ�� ا���ؤو��� ا���د�� وا���ؤو��� ا�����ر��
 .و����ن ا��ظ�م ا����و�� ا�دو��، ���� ��ل ا��ظ�م ا����و�� ا�دا���، ا��وا�د ا����و��� ا���ظ�� ����ؤو��� ا��د��� وا�������

و��� ا�دو��� ا��د���، ����� ��ر�ز ��� �ذه ا���ؤو��� دون ا���ؤو��� ا�دو��� ا�������، �ن و��� إن ���ل ����� ����ور �ول ا���ؤ
��رة ا���ؤو��� ا������� ��دو�� ���ص ���وي �م ����ر ��د �� ا����ون ا�دو�� ا���م. و��ذا ��ن ا���ؤو��� ا������� ������� 

�د ��ون �ر���، إ� إن �ذه ا��ر��� � �ر����� ا�دو��، �ل إن  ا����ص ا�ط����ون، �ن ا����ل ا��� ���ب إ�� ا�دو��
 .ا����ص ا�ط����ن ا�ذ�ن ���ر�ون ������ �م ا�ذ�ن �ر���ون �ذه ا��ر���

، ����� ا��دل covid-19: ا����ون ا�دو�� ا���م، ا���ؤو��� ا�دو��� ا��د���، �رض ��روس �ورو�� ا�����د ا�����ت ا�دا��
 ا�دو���.

ئ�� ت�َيذي��وةي� لَ���ل���وة دةك�� ل� ه�ب�ونى ب�رث�س��رةتى نَ��دةول��تى ش�رس��نى )م�دةنى( ل� زي�ن�ك�نى ب���وب�ون�وة� 

 . covid-19ن�خ�شى ظ�ي�ؤسى ك�رؤن�� ن�َ� 

ى بَ�� ي�� ب�رث�س��رةتى ب� ي�كَ�� ل� ب��م� ط�ي���ك�نى ه�ر س����مَ��ى ي�س�يى دادةن�َي�، ج� س����مى ي�س�يى ن�وخ�ي

س����مى ي�س�يى نَ��دةول��تى، ض�ن�� ه�ر س����مَ��ى ي�س�يى ض�ن�ي� رَي�� ل�خ� دةط�� ب� ث�راس��ى ض�ن� م�فَ��، ول� ك�تى 

دةس��رَيذي��د� ب�س�ر ئ�و م�ف�ن� ي�� دةس���ري��دن��� ب�شَ��ةي�كى ن�ك�� ل�ط�َ� ئ�و رَي��ي�ن�، ض�ن� ئ�س�وارَي�ى ي�س�يى 

 ، ك�وا ثَ���� دةل�َ�� ب�رث�س��رةتى.لَ��ةك�وَي��وة

زؤر ج�ر ب�رث�س��رةتى ب�ون��� ه�ي� ل� ك�م�ل���� م�ؤظ�ي�تى، ب�ل��� ط�ي���ي���� ب�رث�س��رةتى ي�س�ي��، ك�وا ث�ل� دةك�َي� ب� 

تى ط�َي��س�ى ب�رث�س��رةتى ت�وان��ر� وب�رث�س��رةتى ش�رس��نى. وب�رث�س��رةتى ش�رس��ن�� داب�� دةبَ�� ب� ب�رث�س��رة

 وب�رث�س��رةتى ك�م�ك�ِر� )تقص��(.

س����مى ي�س�يى نَ��دةول��ت��، وةك� س����مى ي�س�يى نَ��خ�يى، رَي��� رَي���ر ب� ب�رث�س��رةتى ش�رس��نى وت�وان��ر� 

 ل�خ� دةط�َي�.

ةخ�ي�� س�ر ئ�و ب�رث�س��رةت� ب�دةر ل� ول�ب�ر ئ�وة� ت�َيذي��وةك�م�� ت�ي��ت� ب� ب�رث�س��رةتى نَ��دةول��تى، ب�ي� ئَ��� ت��� د

ب�رث�س��رةتى ت�وان��ر�، ض�ن�� ب�ؤك�� ب�رث�س��رةتى ت�وان��ر� دةول��� ت� ئَ���� جَ��� ن�ب�وة ل� ي�س�� نَ��دةول��تى 

ث�َ� دةول��� ط��ى. ك�وا، ب�رث�س��رةتى ت�وان��ر� جَى ب�جَى دةبَ�� ل�س�ر ك�س� س�وش���ك��، ض�ن�� ئ�و ك�داران�� دةدرَي�� 

ل�وان�ي� ت�وا� بَ��، ب�ل��� ئ�و ت�وان� دةول��� ئ���مى ن�دا�، ب�ل�� ئ�و ك�س� س�وش���ن�� ه�ل���ك�و� دةك�� ب�ن�و� دةول��� 

 ت�وان�ك� ئ���� دةدة�. 

، �covid-19َ� وش� ك������ك��: ي�س�� نَ��دةول��تى ط��ى، ب�رث�س��رةتى نَ��دةول��تى م�دةنى، ن�خ�شى ظ�ي�ؤسى ك�رؤن�� ن

 دادط�� داد� نَ��دةول��تى.
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Summary
This research its study the international civil liability for damages caused by the spread of Covid-
19.
Responsibility is the most important principle of any legal system, whether this system is internally
or internationally Because every legal system includes rules that protect rights, and when assault
those rights in violation of these rules It has a legal effect Called responsibility.
There are multiple responsibilities in the human community.
The most important of these responsibilities is legal responsibility, which classify for criminal and
civil liability. Civil liability is classifying into contractual and default liability.
The international legal system includes, Like the internally legal system, Legal rules regulating civil
and criminal responsibility.
Because of our field of research its international civil liability, we will focus on this responsibility
without international criminal responsibility.
Keywords: Public International law, international civil liability, covid-19, international justice Court.


