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 المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دولياً   
  

 بقلم جيمس كروفورد  

 أستاذ القانون الدويل
 مبركز الوترباخت لبحوث القانون الدويل جبامعة كمربدج

  
 خلفية تاريخية وتطور التدوين  

ير القــانون كــان موضــوع مســؤولية الــدول يعتــرب ضــمن جمــاالت االهتمــام الرئيســية يف تطــو  
الـــدويل يف النصـــف األول مـــن القـــرن العشـــرين. وقـــد اختـــري للتـــدوين يف إطـــار عصـــبة األمـــم، وكـــان 

. ويف عــــام 1930ضـــمن املواضـــيع األساســـية للمـــؤمتر غـــري النـــاجح الـــذي ُعقـــد يف الهـــاي عـــام 
، أنشــأت اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة جلنــة القـــانون الـــدويل، واختـــري موضـــوع مســـؤولية 1948

 لدول ضمن املواضيع األربعة عشر األوىل اليت ستتناوهلا هذه اهليئة اجلديدة.ا

وبــدأ املقـــرر اـــا  األول املعـــ  بـــذه املســألة، ف. ف. غارســـيا أمــادور (كوبـــا)، عملـــه  
، ورّكــز عمـــل اللجنــة علـــى 1961، وقــدم ســـتة تقــارير منــذ ذلـــك احلــني وحـــىت عــام 1956عــام 

قـــد تلحـــ  باألجانـــب وتتلــــاتم، مـــع تنـــاول اجلوانـــب العامـــة  مســـؤولية الـــدول عـــن األضـــرار الـــيت
 للمسؤولية أيضا. وبسبب التزامات أخرى، مل تناقش اللجنة تقاريره بالتفصيل.

، لقيـــت التأييـــَد الفــــرُة القائلـــة بأنـــه ينبغـــي للجنـــة أن حتـــول تركيزهـــا 1962وحبلـــول عـــام  
ــــــد القواعــــــد العامــــــة الــــــيت حتـــــــم املســــــؤولية الدو ”صــــــوب  ــــــة للــــــدولحتدي (ر. آغــــــو). وقــــــدم  “لي
آغو (إيطاليا)، بصـفته املقـرر اــا  الــا  املعـ  بـذه املسـألة، مثانيـة تقـارير وإضـافة قّيمـة  األستاذ

مــادة، تشـــل أســاس  35. وخــالل تلــك الفــرتة، اعتمــدت اللجنــة 1980 و 1969بــني عــامي 
األول احلـــايل مـــن املـــواد املتعلقـــة  املـــواد املتعلقـــة بأصـــل مســـؤولية الـــدول ومقوماتـــا األساســـية (اجلـــزء

 ).  “املواد” اً، اليت يشار إليها فيما يلي بـمسؤولية الدول عن األفعال غري املشروعة دولي

، عـــرض املقـــرر اــــا  الـالـــث، و. ريفـــاغن (هولنـــدا)، 1986 و 1980وبـــني عـــامي  
اعتمــــاد اللجنــــة مؤقتــــا ســــبعة تقــــارير، وَجتســــد إســــهامه الرئيســــي يف الــــدفع باملناقشــــة إىل األمــــام يف 

 .“الدولة املضرورة”لتعريف مفصل لـ 

رويــــز (إيطاليــــا) الســــيَد ريفــــاغن، ويف �ايــــة عملــــه باللجنــــة (مــــن  - وخلــــف ج. أراجنيــــو 
)، بعــــد تقدميــــه مثانيــــة تقــــارير، اعتمــــدت اللجنــــة أول نــــص شــــامل 1996إىل عــــام  1988 عـــام
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رويـــز فيـــه يف الفـــروع املتعلقـــة  - أراجنيـــوبشـــروحات، ومتــــل إســـهام الســـيد  املشـــاريع املـــواد، مشـــفوع
 ، وتسوية املنازعات.“اجلرائم الدولية”باجلرب والتدابري املضادة، والنتائج املرتتبة على 

ـــــــــت اللجنـــــــــة ج. كروفـــــــــورد1997ويف عـــــــــام   (أســـــــــرتاليا) مقـــــــــررا خاصـــــــــا، ومـــــــــن  ، عيّن
 ، أجرت اللجنة قراءة ثانية ملشاريع املواد.2001إىل عام  1998 عام

، استعرضــت الــنص بأكملــه واعتمــدت مشــروعا جديــدا 2000 و 1998 عــامي وبــني 
للمـــــواد قـــــّدم إىل احلـومـــــات للتعليـــــ  عليـــــه، وبعـــــد النظـــــر يف التعليقـــــات خـــــالل الـــــدورة الـالــــــة 

مشــروع مــادة. واكتمــل  59، اعُتمــد الــنص النهــائي املـــوَّن مــن 2011واـمســني املعقــودة عــام 
 أيضا إعداد شرح ملشاريع املواد.

، أحاطـــت 2001كــانون األول/ديســـمرب   12املـــؤرخ  56/83ويف قــرار اجلمعيـــة العامــة  
ـــالقرار، وعرضـــتها علـــى أنظـــار احلـومـــات دون احلــــم  اجلمعيـــة علمـــا بـــاملواد، الـــيت أُرفـــ  نصـــها ب

 مسبقا على مسألة اعتمادها كنص معاهدة أو اختاذ إجراء آخر مناسب بشأ�ا مستقبال.

ـــــة العامـــــة   ـــــى أنظـــــار احلـومـــــات يف القـــــرار وعرضـــــت اجلمعي هـــــذه املـــــواد مـــــرة أخـــــرى عل
، الـــذي طلبـــت فيـــه أيضـــا إىل األمـــني العـــام أن 2004كـــانون األول/ديســـمرب   2املـــؤرخ  59/35

يعــّد جمموعــة أوليــة مــن القــرارات الــيت تشــري إىل هــذه املــواد والــيت أصــدرتا احملــاكم الدوليــة بأنواعهــا 
 وغريها من اهليئات.

كـانون  6املـؤرخ  62/61موعـة، يف قرارهـا العامة مع التقدير هـذه ال والحظت اجلمعية 
، وعرضــــت املــــواد مــــرة أخــــرى علــــى أنظــــار احلـومــــات، وقــــررت مواصــــلة 2007األول/ديســــمرب 

اختـاذ إجـراء  ن األفعـال غـري املشـروعة دوليـا أودراسة مسألة وضـع اتفاقيـة بشـأن مسـؤولية الـدول عـ
 اد.مناسب آخر استنادا إىل هذه املو 

ديسـمرب  كـانون األول/  6املـؤرخ  65/10واختذت اجلمعيـة العامـة موقفـا تـاثال يف قرارهـا  
. ورغــم أن بعـــض الوفـــود أحلّــت علـــى عقـــد مــؤمتر دبلوماســـي للنظـــر يف املــواد، فـــإن وفـــودا 2010

أخرى فضلت اإلبقـاء علـى وضـعها كـنص اعتمدتـه اللجنـة بشـرط الرجـوع إىل اجلمعيـة العامـة. ويف 
فإ�ـــا معتَمـــدة علـــى نطـــاق واســـع جـــدا وتطبقهـــا يف املمارســـة جهـــات عـــدة، منهـــا حمـمـــة  الواقـــع،

 العدل الدولية.
 
 هيـل المواد  

 59تنقسم املواد املتعلقة مبسؤولية الدول عن األفعـال غـري املشـروعة دوليـاً، البـالغ عـددها  
 مادة، إىل أربعة أبواب. 
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) إىل مخســة 27-1املشــروع دوليــا، املــواد وينقســم بــدوره البــاب األول (فعــل الدولــة غــري  
؛ خــــرق التــــزام 11-4؛ نســــب التصــــرف إىل الدولــــة، املــــواد 3-1فصــــول (مبــــادئ عامــــة، املــــواد 

؛ 19-16؛ مســـــؤولية الدولــــــة فيمـــــا يتصـــــل بفعــــــل دولـــــة أخـــــرى، املــــــواد 15-12دويل، املـــــواد 
 ).27-20لعدم املشروعية، املواد  الظروف النافية

ـــــــا    ـــــــاب الـ ـــــــة وينقســـــــم الب ـــــــة، املـــــــواد (مضـــــــمون املســـــــؤولية الدولي ) إىل 41-28للدول
؛ حــاالت اإلخــالل 39-34؛ جــرب اـســارة، املــواد 33-28فصــول (مبــادئ عامــة، املــواد  ثالثــة

 ).41 و 40اجلسيم بالتزامات مبقتضى القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام، املادتان 

) مـــن فصـــلني 54-42للدولـــة، املـــواد ويتـــألف البـــاب الـالـــث (إعمـــال املســـؤولية الدوليـــة  
 ).54-49؛ التدابري املضادة، املواد 48-42(االحتجاج مبسؤولية دولة، املواد 

 ) األحـام العامة اـمسة النهائية للنص.59-55ويتضمن الباب الرابع (املواد  
 

 مبادئ أساسية  
 “قواعد ثانوية”مسؤولية الدول باعتبارها  ‘1’ 

 1956يــــــة املتعلقــــــة مبســــــؤولية الــــــدول، الــــــيت أُعــــــّدت بــــــني عــــــامي ركــــــزت التقــــــارير األول 
بتوجيـــه مـــن غارســـيا أمـــادور، يف مجلـــة أمـــور، علـــى القواعـــد املوضـــوعية للقـــانون الـــدويل  1961 و

للحمايــة الدبلوماســية، إىل جانــب التزامــات موضــوعية أخــرى. غــري أن هــذا الــنهج مل يـــن جمــديا، 
زم، إذ سـرعان مـا حتـول عمـل اللجنـة صـوب أداء مهمـة ليس فقط ألنه كان طموحـا أكــر مـن الـال

أكــــر حمدوديـــة لـنهـــا أكــــر واقعيـــة، وهـــي وضـــع إطـــار عـــام للقواعـــد الـــيت حتــــم مســـؤولية الـــدول، 
 عوض إعداد مدونة أحـام موضوعية تتضمن التزامات قدمية أو جديدة للدول.

ع املــــواد شــــاريومنــــذ العمــــل الــــذي قــــام بــــه املقــــرر اـــــا  آغــــو، وبــــاألخص مــــا يتعلــــ  مب 
. “ثانويــة قواعــد”، وكــذلك نصــها النهــائي، ميـــن وصــف مســؤولية الــدول علــى أ�ــا 1996 لعــام

ويف حني أن القانون املتعل  مبضـمون ومـدة االلتزامـات املوضـوعية للـدول حتـدده القواعـد األساسـية 
ر إطـــارا عامـــا الـــواردة يف العديـــد مـــن الصــــوك املختلفـــة ويف القـــانون العـــريف، فـــإن هـــذه املـــواد تـــوف

فــــإن مثــــة  لتزامــــات األساســــية الســـارية. وإالشـــامال حيــــدد النتــــائج املرتتبـــة علــــى اإلخــــالل بأحـــد اال
 تزامات اليت ميـنها الدخول فيها.احتماال ألن تتعدى املواد نطاقها ومتلي على الدول نوع االل
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 أسس مسؤولية الدول ‘2’ 
ــــاب األول مــــن املــــواد (فعــــل  ــــة غــــري كــــان مــــا يعــــرف اآلن بالب املشــــروع دوليــــا) أول  الدول
حظـي بيــل متماسـك ودائــم منـذ العمـل الـذي قـام بــه املقـرر اــا  آغـو. واكتسـت مشــاريع  مـا

مــــادة، أمهيــــة خاصــــة يف جوانــــب  35، وعــــددها 1980 و 1969املــــواد املعتمــــدة بــــني عــــامي 
ـــاً ومربراتـــا ومســـ وغاتا عمومـــا. عـــدة، منهـــا مـــا يتعلـــ  بقواعـــد نســـب األفعـــال غـــري املشـــروعة دولي

 وكـريا ما أشار إليها الباحـون واستشهدت با احملاكم.

 ومل يتغري اهليـل الذي ُوضع حينها للفصول اـمسة للباب األول ملشاريع املواد. 

دة للمقومـــات األساســـية ملســـؤولية الـــدول   ويضـــع البـــاب األول الفرضـــيات األساســـية احملـــدِّ
 عن األفعال غري املشروعة دولياً. 

ـــــى أن:  1تعـــــّرب املـــــادة و   ـــــنص عل ـــــة، إذ ت ـــــدأ أساســـــي أويل بشـــــأن مســـــؤولية الدول عـــــن مب
. ومـــن األمهيــة مبــــان “فعــل غـــري مشــروع دوليــا تقـــوم بــه الدولــة يســـتتبع مســؤوليتها الدوليــة كــل”
يقتصـر هــذا احلــم، كمــا اقـُرتح، علــى مسـؤولية الــدول جتـاه الــدول األخـرى، وهــو مـا مــن شــأنه  أال

ة مـــن نطـــاق االلتزامـــات املشـــمولة بـــذه املـــواد، وكـــان مـــن املمــــن أن يعرقـــل أن حيـــّد بدرجـــة كبـــري 
ــز بــني االلتزامــات التعاهديــة وغــري  1تطــوير القــانون الــدويل. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن املــادة  ال متّي

التعاهدية، وبالتايل فليس هناك أي متييز قطعي بـني املسـؤولية املرتتبـة عـن معاهـدة مـا وتلـك املرتتبـة 
عــل غــري مشــروع، ولــيس هنــاك أي متييــز، علــى هــذا املســتوى العــام، بــني االلتزامــات الـنائيــة عــن ف

 ).12واملتعددة األطراف (انظر أيضا املادة 

العناصــر املطلوبــة لوجــود فعــل غــري مشــروع دوليــا: (أ) تصــرف ينســب إىل  2وحتــدد املــادة  
ا مييـــز هـــذا احلــــم غيـــاب أي مـــن الدولـــة، (ب) وال يتماشـــى مـــع التزاماتـــا الدوليـــة. ومـــن أبـــرز مـــ

ـــة، الالزمـــة إلثبـــات وجـــود فعـــل غـــري  املتطلبـــات املتعلقـــة بالتقصـــري أو ســـوء النيـــة مـــن جانـــب الدول
مشــــروع دوليــــاً. وهــــذا ال يعــــ  طبعــــا أن عنصــــر التقصــــري ال حمــــل لــــه يف القــــانون املتعلــــ  مبســــؤولية 

األساســـية املتعلقـــة باملســـؤولية الـــدول. بـــل إنـــه يعــــس االعتبـــار املتمــــل يف كـــون خمتلـــف القواعـــد 
 واملسؤولية املطلقة. “بذل العناية الواجبة”الدولية قد تفرض معايري خمتلفة للتقصري، ترتاوح بني 

ويوّضــح املوقــف الــذي تعــرب عنــه املــواد أن نشــوء املســؤولية الدوليــة ال يســتدعي بالضــرورة  
ر مطلوبـــا بـــالطبع يف بعـــض عنصـــر التقصـــري يف كـــل حالـــة مـــن احلـــاالت. وقـــد يــــون هـــذا العنصـــ

احلـــــاالت، بـــــل وحـــــىت يف العديـــــد منهـــــا، لــــــن حتديـــــد ذلـــــك مـــــرتوك للقواعـــــد األساســـــية املتعلقـــــة 
بالتزامــات الــدول، بينمــا تتخــذ املــواد موقفــا حمايــدا يف هــذا الصــدد، إذ ال تســتلزم وال تســتبعد هــذه 

 العناصر يف أي حالة من احلاالت.
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األول  دد أحــام الفصـل الــا  مـن البـابمـا، حتـ وفيما يتعل  بنسب تصرف معني لدولـة 
الدولـة يف إطــار  “جهـاز”نطـاق هـذا املفهــوم، مـن منظـور ذايت ووظيفــي يف آن واحـد (انظـر فـــرة 

؛ وشـــخص أو جمموعـــة أشـــخا  يتصـــرفون بنـــاء علـــى توجيهـــات الدولـــة أو حتـــت رقابتهـــا 4املـــادة 
؛ 6بــل دولــة أخــرى يف إطــار املــادة ؛ وجهــاز موضــوع حتــت تصــرف الدولــة مــن قِ 8يف إطــار املــادة 

؛ وأشــخا  أو 5وشــخص أو كيــان ميــارس بعــض اختصاصــات الســلطة احلـوميــة يف إطــار املــادة 
جمموعــات يتصــرفون يف غيــاب الســلطات الرمسيــة أو يف حالــة عــدم قيامهــا مبهامهــا يف إطــار املــادة 

الفصــــل الـــــا  حبـــــم  ). وخيتــــتم10؛ وتصـــرفات احلركــــات التمرديــــة أو غريهــــا، يف إطــــار املــــادة 9
)، علــى 11 ولــة وتعتربهــا صــادرة عنهــا (املــادةبشــأن املســؤولية عــن التصــرفات الــيت تعــرتف بــا الد

 غرار التصدي  يف قانون الوكالة احمللي.

ويتنـاول الفصــل الـالـث مــن البـاب األول (مبــدأ كـون الفعــل حمـومـا بوقــت حدوثـه (املــادة  
) 15)؛ واــــرق بارتــــاب فعـــل مركـــب (املـــادة 14م (املـــادة )؛ واالمتـــداد الـــزم  ــــرق االلتـــزا13

بعض اجلوانـب املهمـة مـن البعـد الـزم  لإلخـالل بـالتزام دويل مـا. لــن ليسـت هنـاك أي حمـاوالت 
لزيــادة التمييــز التحليلــي بــني خمتلــف أنــواع اـروقــات، شــأ�ا يف ذلــك شــأن خمتلــف فئــات االلتــزام. 

  آغــــو كــــان قــــد أعــــد تصــــنيفا دقيقــــا ومفصــــال لألفعــــال غــــري وجتــــدر اإلشــــارة إىل أن املقــــرر اـــــا
املشـروعة دوليــاً. فــبغض النظـر عــن التمييــز بــني اجلـرائم واجلــنح (وهــو متييـز مت التخلــي عنــه الحقــا)، 
ميــزت مشــاريع املـــواد الــيت أعـــدها األســتاذ آغـــو بشــأن هــذه املســـائل، يف مجلــة أمـــور، بــني االلتـــزام 

غايـــة مـــا وااللتـــزام بـــاملنع، وبـــني األفعـــال غـــري املشـــروعة املتواصــــلة  ببـــذل العنايـــة وااللتـــزام بتحقيـــ 
كبــريا لتأويــل القاعــدة   واملركبــة واملعقــدة. وبــذلك فــإن الــنص النهــائي فيــه تبســيط كبــري، ويــرتك جمــاال

 األساسية.

وتُتنــاول أيضــا مســألة نســب املســؤولية إىل دولــة مــا فيمــا يتعلــ  بــالروابط املمـنــة بــني دولــة  
يف حــاالت تقــدمي العــون أو  ال ســيمارتـبــه دولــة أخــرى مــن أفعــال غــري مشــروعة دوليــاً، و مــا ومــا ت

)؛ وتـــرد 18 ) أو اإلكـــراه (املـــادة17(املـــادة  ) أو التوجيـــه وتارســـة الســـيطرة16املســـاعدة (املـــادة 
هـذه احلــاالت يف الفصـل الرابــع مـن البــاب األول. واألسـاس املنطقــي هلـذه األحـــام هـو أن الدولــة 

كانــت علــى علــم بــالظروف  ري املشــروع هــي مــع ذلــك مسـؤولة إذاال ترتـــب مباشــرة الفعــل غـ الـيت
احمليطــة بــذا الفعــل، وإذا كــان مــن شــأن هــذا الفعــل، يف حــال ارتـبتــه تلــك الدولــة (أو الدولــة الــيت 

 ، أن يشـل فعال غري مشروع دوليا.مورس عليها اإلكراه، يف حال عدم وجود إكراه)

األول  عية، يــورد الفصــل اـــامس مــن البــابفـرة األساســية لعــدم املشــرو وفيمــا يتعلــ  بــال 
أي مــا يشــار إليــه يف الســياق القضــائي بوســائل الــدفاع، وهــي:  - “الظــروف النافيــة للمســؤولية”
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؛ 22)، والتــدابري املضــادة املشــروعة (املــادة 21)، والــدفاع عــن الــنفس (املــادة 20املوافقــة (املــادة 
)؛ وحالـة 23ا  مـن البـاب الـالـث مبزيـد مـن التفصـيل)؛ والقـوة القـاهرة (املـادة ويتناوهلا الفصـل الــ

 ).25)، والضرورة (املادة 24ادة الشدة (امل
 
 النتائج المترتبة على مسؤولية الدول  

يتنــاول البــاب الــــا  مــن املــواد مســـألتني أساســيتني: فهـــو حيــدد، مــن جهـــة، أهــم النتـــائج  
ل عـــن فعـــل غـــري مشـــروع دوليـــا، وهـــي االلتـــزام بـــالـف وعـــدم التــــرار املرتتبـــة علـــى مســـؤولية الـــدو 

واجلــرب؛ ويُعــىن، مــن جهــة أخــرى، بفئــة خاصــة مــن األفعــال غــري املشــروعة، وهــي تلــك األفعــال الــيت 
حـاالت اإلخـالل اجلسـيم ”املــرية للجـدل، ويشـار إليهـا اآلن بــ  “اجلـرائم الدوليـة”حلت حمل فئـة 

 .“انون الدويل العامآلمرة للقبالتزامات مبقتضى القواعد ا

ــــا  النتــــائج املرتت  بــــة علــــى فعــــل غــــري مشــــروع دوليــــا وحيــــدد الفصــــل األول مــــن البــــاب الـ
يلي: ال ميس هذا الفعل باستمرار واجب الدولة املسـؤولة بالوفـاء بـااللتزام الـذي ُخـرق (املـادة  فيما
، 30مرار اـــرق (املــادة )؛ وعلــى الدولــة املســؤولة أن تـــف عــن تصــرفها ذاك، يف حــال اســت29

الفقــرة (أ))، وأن تقــدم التأكيــدات والضــمانات املالئمــة بعــدم التـــرار، إذا اقتضــت الظــروف ذلــك 
، الفقـرة (ب)). وإضـافة إىل ذلـك، يرتتـب علــى الفعـل غـري املشـروع دوليـاً وجـوب قيــام 30(املـادة 

 ).31الدولة املسؤولة جبرب كامل اـسارة النامجة عنه (املادة 

فيمــا يتعلــ  باســتمرار واجــب الوفــاء، فــال جــدال علــى وضــعه ضــمن النتــائج املرتتبــة علــى و  
فعل غري مشروع دوليا، شأنه يف ذلـك شـأن مبـدأ عـدم جـواز االحتجـاج بالقـانون الـداخلي للدولـة 
املســـؤولة كمـــربر لعـــدم االمتــــال اللتزاماتـــا الناشـــئة عـــن مســـؤوليتها الدوليـــة عـــن فعـــل غـــري مشـــروع 

 ).32(املادة 

وفيمـــا يتعلـــ  بوجـــوب الــــف، تنبغـــي اإلشـــارة إىل أن جلنـــة القـــانون الـــدويل خلصـــت، يف  
رويــز، إىل أن االنتصــاف (مصــحوبا بعــدم التـــرار) لــه وضــع مســاو  - عهــد املقــرر اـــا  أراجنيــو

للجـــرب. وارتئـــي أن تناوهلمـــا معـــا سيفضـــي إىل وضـــع نظـــام أكــــر توازنـــا ومراعـــاة للشـــواغل احلقيقيـــة 
يف معظــــم املنازعــــات املتعلقــــة باملســــؤولية، حيــــث ال يـــــون اجلــــرب عــــادة هــــو القضــــية  للحـومــــات

 الوحيدة، وقد ال يـون أصال ضمن القضايا املطروحة.

أمـــا فيمـــا يتعلــــ  بالتأكيـــدات والضــــمانات بعـــدم التـــــرار، فـــإن وضــــعها باعتبارهـــا نتــــائج  
ة خاصــة، نوقشــت مســألة مــا حلــاالت اإلخــالل بااللتزامــات الدوليــة كــان حمــل نقــاش أطــول. وبصــف

إذا كــان ينبغــي اعتبارهــا أشــبه بــالـف أم بــاجلرب، وبشـــل أكـــر جذريــة، مــا إذا كــان ينبغــي النظــر 
إليهـــا علــــى أ�ــــا أصـــال نتيجــــة مســــتقلة للمســـؤولية الدوليــــة. وفيمــــا يتعلـــ  باملســــألة األخــــرية، كــــان 



  
United Nations Audiovisual Library of International Law 

 
 

 
 
 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

 
 

7 

. وتنبغــي اإلشــارة أيضــا إىل العنصــر احلاســم هــو التأييــد املســتمر الــذي أبدتــه احلـومــات إلدراجهــا
اقتضــت الظــروف  إذا”أن حتديــد كــون تقــدمي التأكيــدات والضــمانات بعــدم التـــرار مناســب فقــط 

، الفقــــرة (ب)) جيعلهــــا أداة مرنــــة؛ ولــــيس نتيجــــة حتميــــة لفعــــل غــــري مشــــروع 30(املــــادة  “ذلــــك
الت الــيت تنطــوي دوليــاً. ومــن املــرجح أن تعتــرب هــذه التأكيــدات والضــمانات مناِســبة فقــط يف احلــا

بــــدول أخــــرى تتصــــرف  اق خســــارة بالدولــــة الــــيت طلبتهــــا أوعلــــى احتمــــال تـــــرار يــــؤدي إىل إحلــــ
 بامسها.

 
 طبيعة الجبر وأشـاله  

، فــإن علــى الدولــة املســؤولة عــن فعــل 31وفقــا للقاعــدة العامــة املنصــو  عليهــا يف املــادة  
علـى أ�ـا أي ضــرر،  “اـسـارة”وتعـرَّف  غـري مشـروع دوليـا التـزام جبـرب كامـل اـسـارة النامجـة عنـه.
تــنص علــى  تنبغـي اإلشــارة إىل أن املــواد ال سـواء كــان ماديــا أو معنويــا، يـنجم عــن الفعــل، رغــم أنــه

إىل الدولــة املضــرورة، متاشــيا مــع املمارســات  “الضــرر املعنــوي”تقــدمي أي نــوع مــن التعــويض عــن 
سلسـلة مـن الشـواغل: (أ) فقـد  31ص املـادة الواضحة اليت تتبعها الدول يف هذا الشأن. ويعـاجل نـ

ارتئـــــي أنـــــه مـــــن الضـــــروري صـــــياغة احلــــــم بطريقـــــة حتـــــافظ علـــــى الفصـــــل املفـــــاهيمي بـــــني فــــــريت 
، علـى “الضـرر املعنـوي”؛ (ب) واعتُـرب أنـه مـن املفيـد اإلبقـاء علـى فــرة “الضرر” و “اـسارة”

إدراج مجيـع أنـواع اـسـارة غـري الرغم تـا قـد يـرتبط بـا مـن صـعوبات يف التفسـري، وذلـك مـن أجـل 
وُحلّـــت مســألة الســـببية الـــيت طـــال  ض عنهـــا يف إطـــار عبــارة واحـــدة؛ (ج)املاديــة الـــيت ميــــن التعــوي

لفســـح الـــال أمـــام خمتلـــف حـــاالت بُعـــد  “النامجـــة عـــن”اجلـــدل حوهلـــا مـــن خـــالل اعتمـــاد عبـــارة 
ف الســــياقات، مــــع مراعــــاة الصــــلة والعالقــــة الســــببية الــــيت قــــد تناســــب خمتلــــف االلتزامــــات أو خمتلــــ

 محايتها. املصلحة اليت تسعى القاعدة األساسية ذات الصلة إىل

بالتفصـيل األشــال الـيت ميــن أن يتخـذها اجلـرب، وهـي: الـرد  37إىل  35وتتناول املـواد  
والتعــــويض والرتضــــية. ورغــــم أنــــه حيــــ  للدولــــة املضــــرورة، كمــــا ســــنرى، أن حتــــدد نــــوع اجلــــرب الــــذي 

د يعترب الشـل األساسـي للجـرب، باسـتـناء احلـاالت الـيت يــون فيهـا الـرد مسـتحيال تفضله، فإن الر 
ماديــــا أو يـــــون مســــتتبعا لعــــبء ال يتناســــب إطالقــــا مــــع املنفعــــة املتأتيــــة مــــن اختيــــاره بــــدال مــــن 
التعويض. ويف حال مل يـن الرد متاحا أو كافيا لـفالـة اجلـرب الـامـل، يُـدفع تعـويض عـن اـسـارة 

. ويف احلـــاالت الــيت يتعـــذر فيهــا إصــالح نتـــائج اـســارة عـــن “قيــيم مـــن الناحيــة املاليــةلقابلــة للت”
 طري  الرد أو التعويض، على الدولة املسؤولة التزام بتقدمي ترضية عن اـسارة اليت تسببت فيها.
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آمـــرة مــــن قواعـــد القــــانون    حـــاالت اإلخـــالل الجســــيم بالتزامـــات قائمـــة بموجــــب قواعـــد 
 العام الدولي

ناولـت مناقشـة رئيســية أخـرى داخـل جلنــة القـانون الـدويل (وهــي مناقشـة زادت يف إثرائهــا ت 
يف قضـية شـركة برشـلونة للجـر)  1970املالحظات الصادرة عـن هيئـة حمـمـة العـدل الدوليـة عـام 

مــدى مالءمــة الــنص علــى فئــة منفصــلة مــن األفعــال غــري املشــروعة الــيت ترتـبهــا الــدول وقــد تعتــرب 
، حبيــث يتضــرر منهــا التمــع الــدويل بأســره “اجلــرائم الدوليــة”ترقــى بــا إىل مســتوى خطــرية بدرجــة 

 وليس الدولة املضرورة فقط.

هذا املقرتح، رغم كونه مـار جـدل كبـري، دعمـا كافيـا أفضـى إىل إدراج فــرة اجلـرائم  يولق 
. وعـــّرف هـــذا املشـــروع اجلرميـــة الدوليـــة علـــى أ�ـــا 1996مـــن مشـــروع عـــام  19الدوليـــة يف املـــادة 

فعل غري مشروع دولياً ناجم عـن إخـالل دولـة مـا بـالتزام دويل أساسـي حلمايـة املصـاحل األساسـية ”
. وتنــاول مشــروع “لــدويل، حبيــث يعتــرب هــذا التمــع بأســره اإلخــالل بــذا االلتــزام جرميــةللمجتمــع ا

تطورين شهدمها يف هذا الشأن القـانون املتعلـ  مبسـؤولية الـدول: فمـن جهـة، تصـنَّف  1996عام 
التزامـات معينــة علـى أ�ــا التزامــات جتـاه التمــع الـدويل ولــيس فقــط جتـاه فــرادى الـدول؛ ومــن جهــة 

تســـتدعي حـــاالت معينـــة مـــن اإلخـــالل البـــالغ اجلســـامة بـــذه االلتزامـــات فـــرض عقوبـــات  أخـــرى،
بالغـــة الشـــدة. وعلـــى الـــرغم مـــن االســـتعداد العـــام ملعظـــم الـــدول لقبـــول تلـــك املبـــادئ العامـــة، فـــإن 

حمــط انقســام كبــري.  -ومــا زالــت  -كانــت  مــا “جرميــة”فـــرة حتميــل دولــة مــا مســؤولية ارتـــاب 
عدد كبـري مـن الـدول، واجـه احلــم املتعلـ  بـاجلرائم الدوليـة مشـاكل نابعـة مـن فإضافة إىل اعرتاض 

مدى مالءمة مفهوم اجلرمية لإلطار القـانو  للعالقـات بـني الـدول، ومـن ضـرورة القيـام، إىل جانـب 
جتـــرمي فعـــل الدولـــة، بتـــوفري ضـــمانات باتبـــاع اإلجـــراءات القانونيـــة الواجبـــة، وهـــي إجـــراءات مالزمـــة 

 .1996جلنائية، لـنها غري موجودة يف مشروع عام للمسؤولية ا

وأدت هـــذه االعتبـــارات إىل إقبـــار فــــرة اجلـــرائم الدوليـــة يف �ايـــة املطـــاف، لــــن ضـــرورة  
تعزيــز محايــة بعــض املصــاحل القانونيــة املهمــة للمجتمــع الــدويل بأســره جتســدت يف املــواد مــن خــالل 

 “اعــد اآلمــرة للقــانون الــدويل العــامضــى القو حــاالت اإلخــالل اجلســيم بالتزامــات مبقت”إدخــال فئــة 
 ).41-40(الباب الـا ، الفصل الـالث، املادتان 

وتسـتند فـــرة القواعــد اآلمـرة إىل ســابقة مدونــة شــهرية يف اتفـاقييت فيينــا لقــانون املعاهــدات  
يف  وتلقـى اآلن قبـوال واسـعا. وتُــرتك مسـألة اعتبـار قاعــدة مـا قاعـدة آمــرة ملمارسـات الـدول اآلخــذة

التخلُّـــف اجلســـيم أو ”مســـألة  40التطـــور ولقـــرارات اهليئـــات القضـــائية املختصـــة. وتتنـــاول املـــادة 
الـذي تفرضـه قاعـدة آمـرة. ويف حـال وقـوع  “املنهجي من جانـب الدولـة املسـؤولة عـن أداء االلتـزام
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ل بـأي حـاالت اإلخـالل اجلسـيم تلـك، خيضـع مرتـبهـا، باإلضـافة إىل النتـائج املرتتبـة علـى اإلخـال
 .41التزام دويل، إىل النتائج اإلضافية املبينة يف املادة 

أن حــاالت معينــة مــن اإلخــالل اجلســيم بااللتزامــات األساســية  41 و 40وتقــر املادتــان  
 - تافهــا وهــو حــم لــيس شــديدا وال -م تتـيح إمـانيــة الــرد مـن مجيــع الــدول. ويســتتبع هـذا احلـــ

املســاعدة يف اإلبقــاء  ل تلــك، وحظــر تقـدمي املعونــة أوخــالوجـوب عــدم إقــرار مشــروعية حـاالت اإل
على احلالة غري املشروعة النامجة عن الفعل غري املشـروع، وكـذلك وجـوب التعـاون علـى وضـع حـد 

 هلذه احلالة بوسائل مشروعة.

فاإلبــادة اجلماعيــة والعــدوان والفصــل العنصــري واحلرمــان القســري مــن حــ  تقريــر املصــري،  
وكلهـــا تعتـــرب عمومـــا حمظـــورة مبوجـــب القواعـــد اآلمـــرة للقـــانون الـــدويل، تشــــل  علـــى ســـبيل املــــال،

، علـــى حــد تعبــري حمـمــة العــدل الدوليــة (حتفظـــات “تــز ضــمري اإلنســانية”أفعــاال غــري مشــروعة 
على اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة واملعاقبـة عليهـا، فتـوى، تقـارير حمـمـة العـدل الدوليـة لعـام 

الــــنص اإلنـليـــزي). ويبــــدو أنـــه مــــن املناســـب اســــتخدام نفـــس احلجــــة يف  مـــن 15،   1951
املـــرية للجــدل، يف غيــاب أي  “جــرائم”النتــائج املرتبطــة بانتهــاك هــذه القواعــد، مــع تفــادي عبــارة 

 اتفاق دويل بشأ�ا.
 

 االحتجاج بالمسؤولية  
ـــاً يوضـــح البابـــان األول والــــا  املقومـــات والنتـــائج األساســـية لألفعـــال غـــري   املشـــروعة دولي

الصـــادرة عـــن الـــدول. وتُــــار مســـائل أخـــرى بشـــأن أي مـــن الـــدول حيـــ  هلـــا االحتجـــاج باملســـؤولية 
الناشــئة عــن هــذه األفعــال والطرائــ  الــيت ميـــن مــن خالهلــا القيــام بــذلك. وتُتنــاول هــذه املســائل يف 

 الباب الـالث، الذي أُعّد خالل القراءة الـانية.

ـــه االحتجـــاج مبســـؤولية الـــدول مـــن خـــالل مراعـــاة وكـــان لزامـــا أن ُحتـــّل مســـ  ألة مـــن حيـــ  ل
خمتلـــف التزامـــات الـــدول يف جمـــال العالقـــات الدوليـــة. وميــــن أن تنشـــأ هـــذه الواجبـــات يف ســـياق 
العالقــات الـنائيـــة أو املتعـــددة األطــراف، كمـــا ميــــن أن تنشــأ عـــن االلتزامـــات الــيت يــــون الغـــرض 

ه، دون متييــز. وبعبــارة أخــرى، فــإن احلــ  يف االحتجــاج منهــا خدمــة مصــلحة التمــع الــدويل بأســر 
باملسـؤولية لـيس بالضـرورة متالزمـا مـع الوقـوع ضـحية إخـالل بـالتزام دويل مـا: فقـد ال تــون الدولـة 
املضــرورة الوحيــدة الــيت حيــ  هلــا االحتجــاج باملســؤولية عــن فعــل غــري مشــروع دوليــا، علــى الــرغم مــن 

 ى باألولوية يف أي استجابة.أنه ينبغي للدول املضرورة أن حتظ
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، مــن جهــة، تعــّرف مفهــوم الدولــة املضــرورة يف نطــاق هــو 42وهلــذا الســبب، فــإن املــادة  
مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  60مـــن املـــادة  2بـــاألحرى ضـــي  (مســـتندة يف ذلـــك أساســـا إىل الفقـــرة 

مصــلحة مجاعيــة، أي مبســألة االحتجــاج باملســؤولية ملــا فيــه  48املعاهــدات)، يف حــني تُعــىن املــادة 
علــى أن اإلخــالل بــالتزام مــا يعطــي الدولــة  42مــن ِقبــل الــدول غــري املضــرورة أيضــا. وتــنص املــادة 

احلـــ  يف أن حتـــتج مبســـؤولية دولـــة أخـــرى إذا كـــان االلتـــزام واجبـــا جتـــاه تلـــك الدولـــة مبفردهـــا أو، يف 
تلــك الدولــة،  “خــا ميــس بوجــه ”ســياق االلتزامــات املتعــددة األطــراف، إذا كــان هــذا اإلخــالل 
يــــؤثر علــــى متتــــع مجيــــع الــــدول املعنيــــة ”أو إذا كــــان االلتــــزام كليــــا بطبعــــه، حبيــــث أن اإلخــــالل بــــه 

. وتنبغــي اإلشــارة إىل أن االلتزامــات الـليــة هــي فقــط تلــك الــيت إمــا “حبقوقهــا أو وفائهــا بالتزاماتــا
لتــزام مشــروطا يف الواقــع تســري بالـامــل أو ال تســري إطالقــا، حبيــث يـــون وفــاء كــل دولــة بــذا اال

بوفـــاء كـــل طـــرف بـــه (بعـــض االلتزامـــات يف جمـــال نـــزع الســـالح علـــى ســـبيل املــــال). وااللتزامـــات 
املتعلقة حبقوق اإلنسان ليست، بـذا املعـىن، التزامـات كليـة، بـل األصـح أن توصـف بأ�ـا التزامـات 

 هلا. المتـاليعفي األطراف األخرى من اتدرجيية، وعدم وفاء أحد األطراف با ال 

ـــا مـــن اإلخـــالل   والـــدول الـــيت حيـــ  هلـــا أن حتـــتج باملســـؤولية رغـــم كو�ـــا غـــري مضـــرورة فردي
الـــدول املنتميــة إىل جمموعـــة هلـــا مصـــلحة  ‘1’، وهـــي: 48بــالتزام مـــا هـــي تلـــك املــذكورة يف املـــادة 

الل كــل دولــة تســعى إىل االحتجــاج باملســؤولية عــن اإلخــ‘ 2’مجاعيــة مــن أجلهــا ُوضــع االلتــزام؛ 
، فــإن 1بـالتزام جتــاه التمــع الــدويل كـــل. وكمــا هــو الشـأن مــع تعريــف املســؤولية الدوليــة يف املــادة 

تتحاشــــى أيضــــا تضــــيي  نطــــاق االلتزامــــات ذات احلجيــــة املطلقــــة جتــــاه الـافــــة جبعــــل  48املــــادة 
الـوارد يف اجلهات املستفيدة منها تنحصر يف الدول فقـط. وبـذا املعـىن، فـإن مفهـوم التمـع الـدويل 

يعــ  ضــمنيا أن هــذا التمــع ال يتــألف حصــريا مــن الــدول، بــل يشــمل كيانــات أخــرى  48املــادة 
 يب وجلنة الصليب األمحر الدولية.مـل األمم املتحدة واالحتاد األورو 

وبصــفة عامــة، حيــ  للدولــة املضــرورة أن ختتــار شـــل اجلــرب الــذي تــراه أنســب هلــا. وبــذلك  
ـانيـــة الـــرد، أو قـــد تـتفـــي باإلنصـــاف عـــن طريـــ  حــــم تفســـريي، قـــد تفضـــل التعـــويض علـــى إم

). واختيـار شــل 2، الفقـرة 43وذلك بصفة عامة أو فيما يتعل  جبانـب معـني مـن طلبهـا (املـادة 
اجلـرب، إىل جانــب حتديـد الســلوك الـذي ينبغــي أن تتبعـه الدولــة املسـؤولة لوقــف الفعـل غــري املشــروع 

بــان تـنـان مـن جوانـب الــبالغ الـذي ينبغـي للدولـة املضــرورة أن إذا كـان ال يـزال مسـتمرا، مهـا جان
 ).43تقدمه للدولة املسؤولة كأساس إلعمال حقوقها (املادة 

ـــــة مـــــا مشـــــروطة كـــــذلك  44وتـــــنص املـــــادة   ـــــة االحتجـــــاج مبســـــؤولية دول علـــــى أن إمـاني
نتصــــاف باالمتـــــال ألي قواعــــد واجبــــة التطبيــــ  فيمــــا يتعلــــ  جبنســــية الطلبــــات واســــتنفاد ســــبل اال
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احملليــــة. وتُتنــــاول هــــذه الشــــروط مبزيــــد مــــن التفصــــيل يف املــــواد املتعلقــــة باحلمايــــة الدبلوماســــية الــــيت 
 .2006اعتمدتا اللجنة عام 

ــــــــني يف املــــــــادة ويســــــــقط احلــــــــ  يف االحتجــــــــاج باملســــــــؤولية يف حــــــــالتني مب  : أوال، 45ينت
خالل نفســـه أو بعـــض أو كـــل تنازلـــت الدولـــة املضـــرورة عـــن هـــذا احلـــ ، ســـواء فيمـــا يتعلـــ  بـــاإل إذا

ـــة هـــي نوعـــا مـــا أكــــر  نتائجـــه؛ وجيـــب أن يــــون التنـــازل صـــرحيا وال رجعـــة فيـــه. ثانيـــا، وهـــذه احلال
إذا اعُترب أن الدولـة املضـرورة، بسـبب تصـرفها، قـد وافقـت موافقـة صـحيحة علـى سـقوط ”تعقيدا، 

: فالعامــل احلاســم . ولــيس هنــاك حــد زمــ  واضــح لالحتجــاج باملســؤولية“حقهــا يف تقــدمي الطلــب
هـــو مـــا إذا كـــان بإمــــان املـــدعى عليـــه أن يتوقـــع بشــــل معقـــول عـــدم متابعـــة الطلـــب، تـــا جيعـــل 

 التأخري غري معقول.

وتتنـــاول املـــواد أيضـــا مســـألة الطلبـــات املتصـــلة بـــنفس الفعـــل أو العمليـــة، ولـنهـــا تشـــمل  
ة واالحتجـــاج باملســـؤولية العديـــد مـــن الـــدول. وفيمـــا يتعلـــ  باحتجـــاج العديـــد مـــن الـــدول باملســـؤولي

ضــــد العديــــد مــــن الــــدول، فــــإن موقــــف القــــانون الــــدويل واضــــح وصــــريح: كــــل دولــــة مســــؤولة عــــن 
تصــرفاتا فيمــا يتعلــ  بالتزاماتــا الدوليــة، وكــل دولــة مضــرورة حيــ  هلــا أن تطالــب أي دولــة مســؤولة 

لقاعـدة لشـرطني بتعويضها عن اـسائر النامجة عن الفعل الصـادر عـن تلـك الدولـة. وختضـع هـذه ا
: ال جيـوز للدولـة املضـرورة أن تسـرتد، بواسـطة التعـويض، أكــر مـن 47من املـادة  2تبينهما الفقرة 

قيمــة الضــرر الــذي تـبدتــه (قاعــدة منــع االســرتداد املــزدوج)، وقــد تنشــأ بــني الــدول مســائل بشــأن 
 املسامهة عندما تـون أكـر من دولة مسؤولة عن نفس الضرر.

 
 ضادةالتدابير الم  

من املسائل اليت حظيت بأكرب قدر مـن املناقشـة فيمـا يتعلـ  مبسـؤولية الـدول عـن األفعـال  
غــري املشــروعة دوليــاً، واجهــت إمـانيــة اللجــوء إىل التــدابري املضــادة كــرد فعــل مــن الدولــة املضــرورة، 

 واد.امل ا  من الباب الـالث منأو بامسها، عدة قيود موضوعية وإجرائية يبينها الفصل الـ

ـــة املســـؤولة بوقـــف الفعـــل غـــري   فالتـــدابري املضـــادة مســـموح بـــا كوســـيلة لـفالـــة قيـــام الدول
املشــروع وجــرب الطــرف املضــرور. وحــىت إذا كــان أثرهــا موِجعــا، فــال ميـــن بالتــايل أن تعتــرب يف حــد 

ـــا (املـــادة  ـــ49ذاتـــا عقابـــا أو عمـــال انتقامي ت ). ومـــن هـــذا القيـــد املوضـــوعي ُيســـتَمد الطـــابع املؤق
أساســا للتــدابري املضــادة، الــيت تقتصــر علــى عــدم الوفــاء مؤقتــا بالتزامــات دوليــة معينــة جتــاه الدولــة 

حاملــــا متتـــــل الدولــــة املســــؤولة اللتزاماتــــا ”)، وينبغــــي أن تنتهــــي 2، الفقــــرة 49املســــؤولة (املــــادة 
إىل طابعهــا  ). وبــالنظر53(املــادة  “مبوجــب البــاب الـــا  فيمــا يتصــل بالفعــل غــري املشــروع دوليــا
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، 49املؤقــــت، جيــــب أن تـُّتخــــذ هــــذه التــــدابري بطريقــــة تتــــيح اســــتئناف الوفــــاء بااللتزامــــات (املــــادة 
 ند حصول االمتـال، يف حال حصوله.) ع3الفقرة 

والقيـــد الـمـــي والنـــوعي األساســـي املفـــروض علـــى التـــدابري املضـــادة هـــو شـــرط التناســـب:  
ابري املضـادة متناسـبة مـع الضـرر املتـبـد، علـى أن جيب أن تــون التـد”تنص على أنه  51فاملادة 

مزيــدا  50. وتضــع املــادة “توضــع يف االعتبــار جســامة الفعــل غــري املشــروع دوليــا واحلقــوق املعنيــة
مــن القيــود املوضــوعية علــى التــدابري املضـــادة، الــيت ال ميـــن مبوجبهــا أن تتــأثر التزامــات موضـــوعية 

التهديـــــد باســـــتعمال القـــــوة أو اســـــتعماهلا، وااللتزامـــــات  أساســـــية معينـــــة بالتـــــدابري املضـــــادة (حظـــــر
األساســـــية يف جمـــــال حقـــــوق اإلنســـــان، وااللتزامـــــات اإلنســـــانية الـــــيت حتظـــــر األعمـــــال االنتقاميـــــة، 
وعمومـــا، االلتزامـــات اـاضـــعة للقواعـــد اآلمـــرة). ومـــن االلتزامـــات األخـــرى الـــيت ال تتـــأثر بالتـــدابري 

ســيما  فــاظ علــى قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع الــدول املعنيــة، والاملضــادة التزامــات معينــة تتعلــ  باحل
تلــك املتعلقــة بــاإلجراءات الســارية لتســوية املنازعــات بــني األطــراف املعنيــة وبصــون حرمــة املمـلــني 

 الدبلوماسيني أو القنصليني أو األماكن أو احملفوظات أو الوثائ  الدبلوماسية أو القنصلية.

علــــى تعليـــ  التــــدابري املضـــادة إذا ُعــــرض النـــزاع بــــني  52وتـــنص الفقـــرة (ب) مــــن املـــادة  
الـــدول املعنيـــة علـــى حمـمـــة أو هيئـــة قضـــائية خمّولـــة ســـلطة إصـــدار قـــرارات ملزمـــة. ولــــن احلــــم 
املتعلــ  حبظــر اللجــوء إىل التــدابري املضــادة عنــدما تـــون املفاوضــات جاريــة حبســن نيــة ُحــذف مــن 

 يعرتيه اللبس. النص النهائي للمواد لـونه حـما غري حمدد

)، مـــن 52وخيضـــع اختـــاذ التـــدابري املضـــادة أيضـــا لسلســـلة مـــن الشـــروط اإلجرائيـــة (املـــادة  
بينهـــا وجـــوب أن يُطلـــب مـــن الدولـــة املســـؤولة الوفـــاء بالتزاماتـــا بوقـــف الفعـــل غـــري املشـــروع وجـــرب 

ادة، وتُتـاح هلــا الطـرف املضـرور. وجيـب أيضـا أن ُختْطَـر الدولـة املســؤولة بـأي قـرار باختـاذ تـدابري مضـ
فرصــة للتفــاوض. وقـــد ُحــذف مــن الـــنص النهــائي قيــد مـــن القيــود اإلجرائيــة األكــــر إثــارة للجـــدل 
فيما يتعلـ  باعتمـاد تـدابري مضـادة، وهـو احلـ  األحـادي اجلانـب للدولـة املسـؤولة يف إحالـة منازعـة 

وية قضــائية إجباريــة بشــأن التــدابري املضــادة إىل التحـــيم. ذلــك أن تعمــيم إمـانيــة اللجــوء إىل تســ
التـدابري ”لموعة كبرية من املنازعات مل يل  الـدعم الــايف مـن احلـومـات. وبـذلك أصـبحت فئـة 

مــن املــادة  2املقرتحــة كفئــة منفصــلة تنطــوي علــى نــوع مــن التـــرار، لـــن الفقــرة  “املضــادة املؤقتــة
العاجلــــة الالزمــــة حلفــــظ التــــدابري املضــــادة ”مــــا زالــــت تتــــيح للدولــــة املضــــرورة إمـانيــــة اختــــاذ  52

 .“حقوقها

وأخــريا، فــإن صــياغة املــواد نشــأت عنهــا مناقشــة بشــأن فرصــة إتاحــة إمـانيــة اختــاذ تــدابري  
ــــدابري ”مضــــادة جلميــــع الــــدول عــــوض الدولــــة املضــــرورة فحســــب. وأشــــري إىل هــــذه التــــدابري بـــــ  الت

تنســي  فيمــا بينهــا لتشــمل احلــاالت الــيت تتصــرف فيهــا بعــض أو عــدة دول بال “املضــادة اجلماعيــة
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واحلاالت اليت حتـتج فيهـا دولـة مـا يف رد فعلهـا بـاحل  يف اختـاذ تـدابري مضـادة للمصـلحة العامـة ردا 
علــى اإلخــالل بــالتزام متعــدد األطــراف، أو يف حالــة تنســي  التــدابري مــن جانــب عــدد مــن الــدول 

لتـــدابري املضـــادة اجلماعيـــة املعنيـــة. ويف حـــني ال يـــزال الوضـــع احلـــايل للقـــانون الـــدويل فيمـــا يتعلـــ  با
حمــدودا ويف مراحلــه األوىل، يبــدو أن الــدول مل تتخــل متامــا عــن إمـانيــة اختــاذ إجــراءات فرديــة يف 
حــال عــدم اختــاذ املنظمــات الدوليــة أي إجــراء يف مواجهــة أزمــات إنســانية أو غريهــا مــن األزمــات 

ىل احلالــــة الراهنــــة املشــــوبة الناشــــئة عــــن حــــاالت إخــــالل جســــيم بااللتزامــــات اجلماعيــــة. وبــــالنظر إ
بــالــري مــن اللــبس، فقــد متـــل املوقــف النهــائي املتبــىن يف صــياغة املــواد يف الــنص علــى شــرط وقــائي 
حيـافظ علــى املوقــف ويـرتك القــرار النهــائي بشــأن هـذه املســألة إىل مرحلــة الحقـة مــن مراحــل تطــوير 

خيــل حبـ  أي دولــة  دابري املضـادة الصـل املتعلـ  بالتــعلــى أن الف 54القـانون الـدويل. وتــنص املـادة 
تـــدابري مشـــروعة ضـــد [الدولـــة ”غـــري مضـــرورة جيـــوز هلـــا أن حتـــتج مبســـؤولية دولـــة أخـــرى، يف اختـــاذ 

 .“املسؤولة] ضمانا لوقف اـرق وللجرب لصاحل املستفيدين من االلتزام الذي خرق
 

 الباب الرابع  
 توضـــح حـــدود ونطـــاق املـــواد يف ختتـــتم املـــواد بسلســـلة مـــوجزة مـــن األحــــام النهائيـــة الـــيت 

أن املــواد ال ختــل بالقــانون  58 و 57عالقتهــا بأحـــام القــانون الــدويل األخــرى. وتوضــح املادتــان 
الواجــب التطبيــ  علــى مســؤولية املنظمــات الدوليــة (ومســؤولية أي دولــة عــن ســلوك منظمــة دوليــة) 

مـا. وقـد اعتمـدت  بـة عـن دولـةدويل ألي شـخص يعمـل نياأو املسؤولية الفرديـة مبوجـب القـانون الـ
جمموعــة مشــاريع مــواد بشــأن مســؤولية املنظمــات الدوليــة تتنــاول  2011جلنــة القــانون الــدويل عــام 

 هذه املسائل.

علـــــى أنـــــه حيـمـــــا يــــــون موضـــــوع املـــــواد خاضـــــعا لقاعـــــدة  56 و 55وتـــــنص املادتـــــان  
عـد القـانون الـدويل التخصيص، فـإن هـذه القاعـدة تنطبـ ، شـأ�ا يف ذلـك شـأن أي قاعـدة مـن قوا

تأكيـــد  59الواجبـــة التطبيـــ ، علـــى املســـألة املعنيـــة غـــري املنظَّمـــة بـــذه املـــواد. وأخـــريا، تعيـــد املـــادة 
 األولوية اليت حيظى با ميـاق األمم املتحدة فيما يتعل  مبسألة املسؤولية.

 
 مواد أخرى للقراءة  

United Nations Legislative Series, Materials on the Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts (ST/LEG/SER B/25, U.N. Sales. No. E.12.V.12(. 



 
United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

 
 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

 

14 

J. Crawford, A. Pellet & S. Olleson (eds) The Law of International Responsibility 

(Oxford University Press, 2010). 

، مســــؤولية الــــدول عــــن األفعــــال غــــري ة اـامســــة والســــتوناألمــــم املتحــــدة، اجلمعيــــة العامــــة، الــــدور 
ـــــات: تقريـــــر األمـــــني العـــــام  املشـــــروعة دوليـــــا: جمموعـــــة قـــــرارات احملـــــاكم الدوليـــــة وغريهـــــا مـــــن اهليئ

)A/65/76(. 

، مسـؤولية الـدول عـن األفعـال غـري املشـروعة األمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورة الـانيـة والسـتون
 A/62/62احملـاكم الدوليـة بأنواعهـا وغريهـا مـن اهليئـات: تقريـر األمـني العـام ( دوليا: جمموعـة قـرارات

 .)Add.1و 

J.R. Crawford, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: 

Introduction, Text and Commentaries (Cambridge University Press, 2002)  متــاح أيضــا)
 .Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l’Étatية حتـــت عنـــوان بالفرنســـ

Introduction, texte et commentaires (Pedone, 2003) وباإلسـبانية حتـت عنـوان ,Los Artículos 

de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Responsibilidad Internacional del 

Estado. Introducción, texto y comentarios (Dykinson, 2004))(. 

D.J. Bederman, D. Bodansky, D.D. Caron, J.R. Crawford, J.R. Crook, R. Rosenstock, 

E.B. Weiss, Symposium: the International Law Commission’s State Responsibility 

Articles, 96 AJIL 773-890 (2002). 

S. Rosenne, The International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility: 

Part 1, Articles 1-35 (M. Nijhoff, 1991). 

Le Droit International à l’Heure de sa Codification: Études en l’Honneur de Roberto 

Ago, (Giuffre’, 1987). 

F.V. García Amador, L.B. Sohn & R.R. Baxter, Recent Codification of the Law of State 

Responsibility for Injuries to Aliens, (Oceana, 1974). 
 


	المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً
	بقلم جيمس كروفورد
	خلفية تاريخية وتطور التدوين

	هيكل المواد
	مبادئ أساسية
	’1‘ مسؤولية الدول باعتبارها ”قواعد ثانوية“
	’2‘ أسس مسؤولية الدول

	النتائج المترتبة على مسؤولية الدول
	طبيعة الجبر وأشكاله
	حالات الإخلال الجسيم بالتزامات قائمة بموجب قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي العام
	الاحتجاج بالمسؤولية
	التدابير المضادة
	الباب الرابع
	مواد أخرى للقراءة


